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Nic není vzdálenějšího duchu lidového hnulí než postoj prosté

a jednoduše negativní. Nejsme hnutím „proti1"; než se stavíme
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„proti něčemu“, stavíme se „pro něco“. Bylo by omylem chtít
zúžit lidové hnutí na úlohu brzdy. Ne přehrada, ale nový smělý

proud, s nímž se masy dáva jí na pochod ke skutečnému osvobození.

CENA Kčs 4
V

PRAZE

DNE 12. DUBNA

1947

1.

2. Palestinští teroristé vykolejili nákladní

vlak, vezoucí olej z rafinerie v Haifě. 5. Pří

stroj na výrobu kovových součástí pro cy-

clotron a jiné přístroje nutné pro výrobu

atomické energie. 4. Japonské číšnice osla
vují založení vlastní odborové organisace.
5. Ve Švédsku byla organisovaná speciálně
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CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Levná výroba — nízké ceny
Cenový problém zůstává přes ohláše
né sníženi cen cestou intervence jed
ním z nejpalčivějších. Přes všechny
okamžité, umělé a často velmi složité
zásahy těžiště cenového problému zů
stává totiž ve výrobě, což mnozí jen
s nechutí připouštějí. Nižší ceny před
pokládají prostě levnější výrobu. Pro
tože zlevnit výrobu nemůžeme snižová
ním mezd a platů a protože nemůžeme
některé suroviny (dovážené) rovněž do
stat levněji — právě tak jako nelze po
čítat se snížením daní, — je tajemství
nižších cen zakleto do vyššího
výkonu. Zde je však ceľá řada překážek
v cestě. Vyšší výkon předpokládá ocho
tu pracovníků jej poskytnout, dále stro
jů a úřadů jej umožnit. Proti někdejším
Idylickým dcbám výroby, kdy stač ia
surovina, stroj a dělník, aby se vyrá
bělo, dnes musí zde být ještě ochota ůřadu jednak výrobu vůbec povolit, dá
le přidělit suroviny a dokonce někdy i
zakázky a pracovní síly. Přízeň a dělnost úřadů jsou dnes hlavním činitelem
výroby, i když tím nemáme na mysli
jen NÚC nebo tJRO! Tyto dvě mocr.é
instituce, kolísající často z kladu do
protikladu (vliv dialektického materia
lismu?), mají dalekosáhlý vliv na naši
výrobu a kdo tomu nevěří, ať se jde
zeptat do Varnsdorfu, Aše, Budějovic,
Veselí, Zlína a bůhví ještě kde, kde se
letos prestávkovaly již miliony pracov
ních hodin k větší slávě dvouletky.
Když výrobce cchočí mocná úřední mí
sta a dostane se mu surovin, strojů a
pracovních sil, musí je pak zorganisovat. Není-íl sám odborník, musí si je
najmout. To není zrovna snadný problém,
jde-lj o skutečná esa, které sedí dnes ve
znárodněném průmyslu nebo v úřadech,
hlavně ovšem v ústředních kancelářích
a jen výjimečně v provozu. Naše p’ánované hospodářství nese dále s sebou pa
pírovou lavinu oběžníků,’ formulářů a
dotazníků, které třeba zodpovídat. To
zase absorbuje síly odborníků, takže jen
zbytek jejich sil může ovlivňovat výro
bu, trpící kromě toho ještě nedostat
kem skutečných specialistů, kteří zamě
nili modrou halenu za bílý límec zří
zence či úředníka. Bolí přímo srdce,
když vidíme nejlepšího radiového spe
cialistu ČSB, jak tajemničí, jak vyhlá
šený pražský pecnř se vrhl rovněž na
toto povolání pod pensí, jak výtečný
ostravský, horník řídí výletní chatu ne
poměrně hůře než brázdičku, jak vý
borný typograf s velkými jazykovými
znalostmi pracně sbírá inserci. jak stroj
ní truhlář-specialrsta nebo mistr-košikář,
odborník na pedigové exportní zboží dě
lají tovární vrátné, jak speciaľsta na
letecké motory prodává kořallni, jak
konstruktér automr.tář se živí jako obchpdní zástupce atd. Plánujeme přísu
ny mhlí a surovin, a’é na to, aby praví
lidé přišli na pravá místa, jsme j?š'ě
nepřišli! Znalosti a kvalifikace nesmír
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ných hodnot nám unikají nezužity, ba
otupují a zakrňují, že nebudou časem
vůbec k potřebě. Jejich místa jsou ob
sazena často silami druhořadými a ně
kdy i vyloženými břídily, což se proje
vuje neblaze nakonec v cenách. Nemo
hu přece míti levný radiopřístroj, když
skutečný odborník se učí kancelářské
agendě a do výroby se plete vyložený
laik; nemůžeme mít levnější nebo dost
uhlí, když tolik horníků odešlo z dolů
a nahradili je nezkušení mladí lidé bez
odborného fortele, nebudeme mít dost
knih, třeba školních, dokud mistři od
linotypů budou od nich utíkat a sbírat
inseráty; a nebudeme kupovat levné ko
čárky pro děti, když odborníci na ně
hlídají raději cukrovary. Všechny tyto
promarněné znalosti a zdatnosti se ob
rážejí konec konců v cenách zboží, pro
tože úředník, a dělník při ne dosti od
borném vedení polevuje ve výkonu nebo
v jeho jakosti. Je to pochopitelné a odpustitehié pro tyto síly, ale nikoliv pro
vedení. Chceme-li míti nižší ceny a tím
vyšší životní úroveň, pak se musejí vý
roba a jej| stěžejní problémy státí
opět hlavní /starostí odborníků na slovo
vzatých a nikoliv vedlejším problémem
bezradných diletantů.

O americkou půjčku ČSR
Americký týdeník »World Report«
otiskl článek, v němž se dovozuje, že
nedostatek dolarů omezuje obchod ČSR
se západem. Půjčka je zadržována ve
Washingtoně a na něm záleží rozsah
sovětského vlivu v Evropě. Mezi Wa
shingtonem a Prahou existuje nyní vál
ka nervů v malém měřítku.
List zaznamenává, že pobyt pražského
velvyslance L. A. Steinhardta v USA
dává amer. diplomatům a finančním
znalcům příležitost k přehledu situace,
poněvadž velvyslanec může podati svě
dectví o pokroku čs. dvouletky a o risiku půjčky, stejně jako o rozsahu so
větského vlivu na pražskou vládu, ve
denou komunistickým minister, předse
dou. Nyní, když urážka americké cti
z pařížské konference vybledla, není
zvláštních otázek v kontroversi. Dosud
není urovnán spor o náhradu za zná
rodněný americký majetek. Washington
žádá náhradu částečně v dolarech. Pra
ha namítá, že mnoho tohoto majetku
patřilo čs. občanům, kteří unikli, když
Hitler zabral ČSR. Skutečný americký
majetek bude dostatečně kompensován
z výtěžků, ne však v dolarech, kterých
Praha postrádá. Další otázkou je pří
stup ČSR k Mezinárodní obchodní organisaci, kterou Washington prosazuje.
ČSR se zúčastnila loňské londýnské kon
ference, spolupůsobila při vypracování
charty a v zásadě ji přijala. Washington
však chce býti uspokojen spoluprací
Prahy ý podrobnostech.
O spolehlivosti půjčky není snorů.
Washington souhlasí, že půjčka Č^R
může býti splacena spíše než mnohé

Hr na cizince!
Jedno z cizích velvyslanectví v Praží
bylo nuceno vydat svým zaměstnancům,
pokud neovládají dostatečně češtinu,
príručku, v níž jso-u uvedeny průměrné
a nejvyšši směrné ceny jídel a nápojů,
protože se příliš často opakovaly přípa
dy, kdy jim — protože neuměli česky —
bylo vše počítáno mnohem dráže, než
ostatním hostům. Nevíme, zda tato ta
bulka bude cizincům co platná, protože
v 80% tyto směrné ceny, stanovené pro
prvotřídní lokály, jsou překročovány
způsobem naprosto bezostyšným. Tak se
stalo, že člen cizího diplomatického sbo
ru měl nedávno platit v jednom podni
ku na Národní třídě za skleničku směsi
podřadného ginu a vermouthu, vydáva
né za skutečný Martini coctail, 55 Kčs;
neomrzela ho ani tak ta cena, jako neso
lidnost, s jakou se v některých praž
ských podnicích požadují přemrštěné
částky za domnělé originály, které jimi
vůbec nejsou, nýbrž pouze špatnými na
podobeninami. Také predražované za
počítávání jídel bez lístků se těžce do
týká těchto cizinců — a opět ani ne tak
pro peníze samotné, nýbrž proto, že je
jich neznalosti češtiny a poměrů je tak
využíváno v domnění, že na to nepři
jdou. Jasně to vyjádřil postižený diplo
mat, když řekl: „Nemrzí mne zbytečné
vydané peníze, ale to, že jsem soustavné
pokládán Čechý za hlupáka, když v 80
případech ze 100 je mně počítána útrata
dvojnásob dráže, než by měla stát!“
Bylo by dobře, kdyby korporace, které
se starají o cizinecký ruch, postaraly se
o vymýcení podobných zjevů, jež ne
jsou nijak ojedinělé, jak svědčí četné
stížnosti cizinců, kteří přijeli na PVV.

větší půjčky jiným zemím. Bankéři sou
dí, že předválečné zkušenosti i nyně ší
vyhlídky ČSR jsou slibnější, než vyhlíd
ky Číny, Řecka nebo Itálie. V podstatě
se’tu tedy jedná o dolarovou diplomacii.
Jde o to, zda Spojené státy mají půjčovati jen těm státům, které v mezinárod
ních otázkách s nimi půjdou, a odmítnout
je státům, které jdou se Sovětským sva
zem. Mnozí američtí diplomaté myslí,
že dolarů má býti použito k obnově
hospodářství, k podepření vlád, přátel
ských Spojeným státům a ku zlepšení
vyhlídek demokracie. Oficiální bankéři
mají jiný názor. Ptají se. zda dolarová
diplomacie může míti úsněch a zda ze
mě, která si vypůjčí, může snlatiti dluh.
Vytýkají, že politické půjčkv činí rozdí
ly ve prospěch některých států na úkor
jiných. Hlavním účelem Mezinárodní ob
chodní organisace, ku které má ČSR
přistoupiti, je, aby zamezila diskriminaci
v mezinárodním obchodu.
ČSR v této nejisté situaci se pokouší
svou dvouletkou o to. aby se obešla bez
americké půičky. Klíčem k budoucnosti
je, zda docílí zvýšení zahraničního ob
chodu. Průmyslová výroba a blahobvt
ČSR závisí na dovozu surovin. ČSR
stejně jako Anglie -musí vyvážet« noho
zahyne. Nedostatek dolarů omezuje náInrnv surovin a zboží v Americe 1 jinde.
ČSR nemůže objednávati ani str^e a
tovární zařízení, které, by ráda získala
v USA. Washington tedy rozhodne, zda
čs. vztahv k západu se uvolní nebo bu
dou těsnější.
I

Upřímná sebekr'ťka
Chicagský deník »Chicago Daily News«
rozebírá situaci dnešního Polska a při
znává nelogičnost politiky Spojených
států v zemi našeho severního souseda.
»Naše jednáni v Poteku se jeví značně
dvojsmyslné. Náš vyslanec bezpochyby
jednaje podle příkazů z Washingtonu,
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se nejprve zdrží návštěvy zahajovací
schůze nového polského parlamentu, aby
s3' naznačilo, že Spoj, scáty nejsou toho
názoru, že lednové polské voloy mohly
z demokratického hlediska vytvořit representační těleso. Pak však blahopřeje
presidentu Bierutovi k znovuzvolení pre
sidentem, ačkoliv se tak stalo v důsled
ku přání tělesa, které z našeho hlediska
je nezákonné. Takové chování musí roz
hodně masti většinu polského národa.«
List se pak zmiňuje o tom, že Josef
Cyrankiewicz, ministerský předseda no
vé vlády, se kterým dopisovatel listu
mluvil při svém odjezdu ze země, není
spokojen s celkovou situací, neboť
v něm prý zůstalo příliš mnoho tradice
západní politiky a nemarxistiekého so
ciálního demoarata. Jeho hlavním přá
ním je obnovení právního řádu v zemi.
»Nebude se s vámi přít, když řeknete,
že dnes -v Polsku skutečného právního
řádu není. Sám to sice neřekne, ale ne
bude vám odporovat, když to vyslovíte
vy.« Článek pak přehlíží situaci Polska
s hlediska mezinárodní politiky. »Kla
deme stále příliš mnoho důrazu na usku
tečnění svobodných* voleb, místo, aby
chom vzali zřetel na okolnosti, které
daly vznik dnešnímu polskému státu.
Nedá se dobře předpokládat, že nezá
vislé Polsko by oddělilo dobrovolně od
své země 40% svého historického území
s třinácti miliony polského obyvatelstva.
Rovněž se však nedá předpokládali, že
by Polsko mohlo samo brániti nově
získaná území, která před válkou hosti
la osm milionů Němců, dva miLony Po
láků a vyživovala patnáct milionů lidí.
Tyto základní faktory, určující polskou
politiku, opírající se bezvýhradně o So
větský svaz, byly určeny za souhlasu
Západu v Teheráně, Jáltě a Potsdamu a
potvrzeny za Mikolajczykovy návštěvy
v Moskvě v říjnu roku 1S44. Máme-li
,. toto na zřeteli, vystříháme se pak
hřmotného pokrytectví nebo politické
naivity.«
-irs·'- t · .
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Americký hlas o likvidaci Pruska
New York Herald Tribune má článek
Williama L. Shirera o zrušení pruského
státu, na němž se dohodla Spojenecká
kontrolní rada v Berlíně. Kdo zná, praví
autor, zvláštní historii Pruska, bude jistě
souhlasit s tím, že jeho likvidace .může
znamenat v moderních německých ději
nách obrat, a to událost snad stejně vý
znamnou, jakou byla porážka ve dvou
světových válkách. Německý národ by
mohl být tím přiveden k rozumu, neboť
to, co máme na Němcích nejméně rádi
a co jim přineslo neštěstí, ba co by má
lem bylo přineslo neštěstí i ostatnímu
světu, pocházelo vždy z Pruska a z prušáctví. Německo bylo v posledních 100
letech jen rozšířeným Pruskem. Nikdo
to lépe nevystihl, než zuřivý propagá
tor Pruska, Heinrich von Treitschke,
který napsal, že celé Německo je histo
ricky i politicky založeno na skutečnosti,
že je rozšířeným Pruskem, totiž že
Prusko je v něm dominujícím faktorem.
Hesla, jako »národ ve zbrani« nebo »stát
jako moc« byla příspěvky Pruska k mo
derní civi lišáci. Bismarck prohlásil, že
Německo nevzhlíži k pruskému ľberalismu, ale k jeho síle. Tato myšlenka
získala celé Německo a vedla k jeho
katastrofě. Pruský stát, ačkoli byl
rostoucí mocí, byl na začátku 18. sto
letí chudou, neplodnou zemí. Neměl vý
slunných měst, neměl průmyslu ani
přístupu k moři a zemědělství bylo na
jeho suchopárné půdě zoufalým podni
kem. I šlechta byla tam chudá, vzhle
dem k životní úrovni v ostatní Evropě
a ncstrádala kulturv i civiltsace. Když
d sto let později přišel Goethe po prvé
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do Berlína, shledal Prušáky barbarský
mi. Ale v jedné věcí vynikali: v divokosti
a v dobyvačnosti. Potřebovali jen silnou
vůli a smysl pro organisacl, aby se mohli
uplatnit. To opatřila dynastie Hohenzollernská, z níž vyšli pruští vládci.
Z knížat malé písčité pustiny na východ
od Labe stali se Hohenzollernové zná
mými jako nemilosrdní váleční dobro
druzi. Když však jejich panství rostlo,
nabyli bystré schopnosti pro správu a
organisaci. Tato chsopnost, spolu se že
leznou vůlí, vytvořila moderní Prusko.
Tento stát neměl přirozený vzrůst jako
jiné státy.
Jediným jeho přínosem byla nemilosrdnost, které se naučilo dlouholetým útis
kem slovanských národů. Prusno bylo
samo dobytou zemi, tím spíše se stalo
nyní dobyvatelem druhých. Za časů
Bedřicha Velkého stalo se vojsko v Prus
ku státem. V národě se s ničím více ne
počítalo. Občanská správa byla jen ve
dlejším oddělením vojenské organisace.
Na vojsko šly % pruského příjmu. Tak
se tvořilo Německo, které měl svět poz
ději poznat za Bismarcka, Viléma a
Hitlera. Prušáctví bylo hluboce zakoře
něno v novém německém státu. Němec
ko žilo vpravdě pod pruským diktátem.
Lidové masy byly zastrašeny ve svém
poddanství. Intelektuálové musili mlčet
nebo se přizpůsobit. V krátké dcbě, jak
zdůraznil německý historik Hermann
Pinnow, naučily se i lidové masy kla
nět se státu jako nejvyšší síle. I ony
chtěly, jako vyšší třídy, aby Německo
bylo silné a aby dobývalo. Přijímání
autority, klanění se - moci, ztotožňování
Německa s armádou — to byly pruské
vlastnosti, které se staly vlastnostmi té
měř celého Německa. Zdá se podivným,
že se r. 1919 nepodařilo vítězným spo
jencům rozpustit pruský stát jednou
provždy. Snad se domnívali, Že sociální
demokraté, kteří měli v Prusku většinu,
odstraní prušáctví. To byl omyl, jak do
kázala brzy socialistická aliance s ar
mádou. Nyní však zřejmě dospěly ději
ny Pruska ke konci. Zanikne-li nyní bar
barský duch Pruska, jejž známe jako
prušáctví — zničit jej by bylo těžší a
trvalo déle, než zničit stát — bude ně
mecký problém z velké části vyřešen a
vyhlídky na zotavení Německa po dvou
válkách se značně rozšíří..
K. H.

Sovětský hlas o likvidaci Pruska
Moskevský list »Novoje vremja« zhod
notil významné rozhodnutí rady ministrů
zahraničních věcí z 10. března o likvi
dací pruského státu a podotýká, že
s Pruskem a prušáctvím je úzce spojena
představa o všem tom, co v jádru od
poruje zásadám demokracie, pokroku a
mírové spolupráce národů. Hrubý mi
litarismus, svévolný šovinismus, rasová
nenávist, ohavné ideje kastovní a třídní
nadřazenosti — to byly příznaky vyzna
čující pruskou státotvornost.
Bez Pruska a prušáctví nebyl by se
mohl zrodit hitlerismus. Prusko bylo
hnízdem nejčernější reakce v Německu
a v Evropě, potlačovatelem demokratic
kého hnutí. Existence tohoto ohniska
středověkého barbarství uprostřed Evro
py byla hrozbou míru a pokroku.
Sjednocením Německa přeměnili pruští
junkeři celou zemi v jediná pruská ka-'
sárna. Jejich úzké spojení s průmyslo
vými a finančními magnáty Poruří zro
dilo temné síly německého imperialismu;
na diplomatické aréně překonalo Prus
ko a potom hohenzollernské Německo,
sjednocené pod prušáckou botou, všechny
rekordy věrolomnosti a zrady.
Kult sily, militarismu, ničení, nená
vist k demokracii a pokroku — v tomto

»pruském duchu« bylo vychováno jedno
pokolení Němců za druhým. Ja.;o logické
zakončení a přirozený výsledek systé
mu pruského militarismu vyrostl po
tom hitlerovský fašismus s jeho nestvůrným, nenapodobitelným reakčním řádě
ním a vládou tmy. Myslitelé lidstva,
přesvědčení o konečném vítězství pokro
ku a spravedlnosti, předvídali a proro
kovali konec Pruska, jako výsledek je
ho vlastní politiky loupežení a dobro
družstvu Rozsudek dějin nad pruským
militarismem byl vykonán ruským ná
rodem a jeho armádou. Za nesmírnou
cenu drahocenných životů nejlepších sy
nů sovětského národa byla navždy sme
tena citadela útočnosti v srdci Evropy.
Definitivní zlikvidování Pruska jako
státu je událostí velkého pokrokového
významu. Pro slovanské národy má pak
tento dn význam mimořádný. Prusko
bylo opevněnou baštou a nástupním
prostorem německé útočnosti na východ.
Slovanské národy přinesly v bojí proti
německým uchvatitelům nesčíslné oběti
a Prusko, ovládnuvší prastaré slovanské
země, tvořilo umělou přehradu mezi
slovanskými státy a Baltickým mořem.

Studium evropských oťázek
Journal ďAlsace et de Lorraine píše
o Mezinárodním výboru pro s.udium
evropských
ctázek, jehož působení
osvětlil dr. BoreL Současně oznám L
jakou úlohu hrál tento výbor v policej
ní akci, prevedené v Německu proti ne
dávno odhalené síti nacistických organisací. Již ke konci ledna t. r. odhalil
výbor, že nacismus žije dále v podzem
ních hnutích. Výbor disponuje velkým
počtem zvláštních agentů, kteří pracu
jí v bývalých nepřá elských zemích.
V září 1946 stal se jeden z těchto agen
tů členem tajného nacľsťckého spolku
a upozornil výbor na hrozící nebezpečí.
Ve své zprávě zmínil se dotyčný 'agent
zejména o »tajné a němé zbrani«, což
odpovídá skutečnosti, že mezi nedávno
zatčenými odborníky je několik bakte
riologů. Dr Borel však soudí, že to vše
předs avuje jen hrozbu pro více méně
vzdálenou budoucnost, kdežto bezpro
střední nebezpečí tkví v tom, že mnoho
známých nacistů je na svobodě a že
v podzemních německých crganísacích
pracují bývalí kolaboranti francouzští,
belgičtí, holandští a polští. Mezi nedáv
no zatčenými Němci je bývalý organi
sátor předválečné páté kolony v Ho
landsku. Výbor se íaké st-rá o otázku
německého majetku ve Švýcarsku a
v Argentině. Argentina odmítla uznati
jakoukoli mírovou smlouvu mezi Spo
jenci, která by měla doložku donucující
argentinskou vládu k navrácení italské
ho majetku. Výbor soudí, že pod tímto
majetkem se skrývá majetek německý.
Tvrdí také, že mnoho Němců se dále
s ěhuje z Evropy přes Švédsko a Itálii
do Argentiny.
k H.

Němci tajně prodávají fotografie
Gorilí ga
V berlínských kavárnách a na ulicích
prodávají Němci tajně fotografie Goringa po jeho sebevraždě 16. října m.
r., jakož i snímky ostatních deseti na
cistů, pověšených v Norimberku. Jed
nomu Američanu prodal jakýsi Němec
sérii jedenácti takových obrázků a ko
pie náčrtků, které prý pořídil americký
umělec, na kterých byli vyobrazeni na
cističtí vůdci, jak jdou na šibenici. Ame
rické úřady se domnívají, že německému
fotografovi se podařilo získat fotogra
fie, které byly zhotoveny pro tis": ve
Spojených státech, a že je rozmnožil
pro tajný prodej v Německu.
P.
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François-Poncet o Hitlerov!
André François-Poncet, který byl
francouzským velvyslancem v Berlíně
v letech 1931-1938 a o této své činnosti
napsal knihu „Vzpomínky z velvysla
nectví v Berlíně“, přednášel v těchto
dnech v aule curyšské university o Hit
lerovi, jak jej za svého berlínského pů
sobení poznal.
François-Poncet pravil, že nyní je
ještě obtížné podali konečný a jedno
značný obraz muže, který tak dlouho
ohromoval celý svět a který zmizel prá
vě v takové obskurní nicotě, z jaké se
vynořil. Již v jedné ze svých prvních
zpráv o Hitlerovi francouzskému zahra
ničnímu ministerstvu mluví FrançoisPoncet o setkání s Hitlerem při recepci
diplomatů o Hitlerově pobledlém zjevu·,
kterému' chybí jakýkoli formát vnějšího
zjevu, a všímá ' si chmurné a bezduché
prostřednosti, která se u Hitlera, všude
projevuje. Za jeden z nejtypičtějších
znaků Hitlerových označuje FrançoisPoncet jeho „neobyčejnou vulgaritu“,
která působí tím pronikavěji, že Hitler
měl na. své krajany neobyčejný hypno
tický vliv. Toho si byl Hitler také vždy
vědom, což se projevovalo na příklad v
jeho stisku ruky, který provázel vždy
upřeným pohledem. Po vnější stránce
nebylo na Hitlerovi nic příznačně ně
meckého. Kdo ho na př. viděl v jeho
trenchcoatu, mohl se domnívat, že má
před sebou drobného prodavače z ob
chodního domu kterékoli země. Hitler
neměl dar konversace. A tak, jak byl
vulgární ve svých výrazech a mravech,
tak vulgární bylo i jeho nejbližší okolí.
Hitler byl bytostí prudkou, brutální a.
neurvalou, a až do konce života, zůstal
extrémistou, posedlým rozkoší z nená
visti.
>. Hitlerův vztah k jeho německému'
okolí označuje François-Poncet součas
ně jako vztah hypnotiséra i media, což
je velmi řídké spojeni obou funkcí
v jedné a téže osobě. Za svých řečí na.
hromadných projevech se dostával Hit
ler často přímo do transu a pozorovatel
měl pocit, že atmosféra mezi ním a lido
vým shromážděním se nabíjí elektři
nou. Jeho hlas však přitom byl v pod
statě vždy jen hlasem šikovatele a jeho
„neodolatelný magnetismus“ působil
jen na Němce. Jakkoli se často zdálo,
že se neovládá, nenechal si nikdy
uklouznout slovo, které by nebyl měl
přesně vypočteno. Jako polovzdělanec
měl hluboký odpor proti intelektuálům.
Byl však dobrým vulgarisátorem, který
dovedl změti svých doktrín dáti jakýsi
vědecký nátěr, na který si Němci vždy
velmi potrpěli.
Soukromý život Hitlerův ,■ zůstával
i pro bystrého diplomatického dopiso
vatele vždy velmi záhadný a neprů
hledný. O Evě Braunové bylo sice čas
od času něco slyšet, ale nebylo možno
vysvětlit její postavení v Hitlerově okolí
a její poměr k Hitlerovi. Hitlerův zájem
o umění, hlavně o architekturu, se pro
jevoval v maloměšťáckém., zbohatlickém slohu staveb, které na jeho rozkaz
byly postaveny, jako na. příklad jeho
sídlo v Berchtesgadenu. Měl přitom ná
pady a rozmary jako novopečený mili
ardář nebo chorom.yslný bavorský král
Ludvík.
P

Motorismus v SSSR
Je třeba si připomenouti slova nej
mocnějšího muže sov. »šestiny světa«,
abychom pochopili, že táž obrovská země, která ještě před válkou obdivovala
naše vozy Škoda Rapid a toužila po tom,
abychom naučili sovětské občany dělat
takové automobily, vyrábí dnes mno
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honásobek automobilů než my. Auto
mobil se stal totiž v SSSR dopravním
prostředkem vyšší důležitosti, než v kte
rékoliv jiné zemi, vzhledem k řídké že
lezniční síti. Vedoucí muži SSSR dovedli
zhodnotit, co znamená automobil pro
hospodářský a technický rozvoj země a
její brannost a díky tomu mohly sovět«
ské továrny automobilů a traktorů po
moci porazit okupanty. Ale dosavadní
rozvoj není ještě ničím proti tomu, co
se od sovětského autoprůmyslu požaduje
v budoucnosti. Tak výrobní cifry z loň
ska, samy o sobě hodné úcty, mají býti
do roku 1950 překročeny o 300 procent!
Jen na rozšíření automobilek v Moskvě,
Gorkém, Jaroslavi a na Uralu je pama
továno 4 miliardami rublů. Mimo to je
plánováno zřízení nových automobilek na
Ukrajině, Bílé Rusi, na Volze a na Si
biři. I když je v popředí péče nákladní
automobil, kterých již před 10 roky vy
robily sovětské automobilky za rok
181.700 kusů čili desetkráte více, než my
všech aut dohromady, zavádí se v SSSR
výroba osobních vozů, z nichž »Zis 110«
je motoricky podoben Buicku a karo
serií se podobá Packardu; značka »Poběda« zase se podobá americkému Nashi,
vesměs to silným a velkým americkým
vozům dobrých značek; mimo to je za
hájena výroba tří dalších osobních vo
zů, z nichž nejmenší »Moskvan« má býti
sovětským lidovým vozem. Jen automo
bilka v Gorkém má v roce 1950 vyrábět
1000 vozů denně, čili má míti kapacitu
Kaiser-Frazera nebo Willyse, při 90.000
zaměstnancích, kterýžto počet je ovšem
daleko vyšší než v amerických automo
bilkách při stejné výrobě, patrně proto,
že v SSSR se neopírají dosud o tak roz
větvený systém pomocného průmyslu ja
ko v USA. Jinak jsou sovětské automo
bilky úplnou obdobou amerických tová
ren v Detroitu a jejich methody připo
mínají Fordovy pracovní methody. Ne
ní divu, že sovětské vozy odpovídají až
do podrobností americkým vozům a ni
koliv evropským. Spolu s nevídaným roz
vojem autoprůmyslu v SSSR kráčj ku
předu také stavba silnic. SSSR si prostě
sedá na automobil a rozjíždí jej. A my?
Flk.

Tkaničky
Jeden můj známý, který přijel letos
po prvé do Moskvy, přivezl s sebou plný
kufřík tkaniček do bot. Byl totiž pře
svědčen, že si Rusové svazuji boty pro
vázky nebo něčím podobným, že mu tu
díž jeho tkaničky bohatě zaplatí, a on,
že si tak rozmnoží svou hubenou hřivnu
rublů. První věc, která ho však po cestě
z letiště do hotelu nesmírně upoutala,
byly stánky pouličních prodavačů, ve
kterých visely celé hrozny tkaniček do
bot, nejrůznější velikosti, kvality a bar
vy. Té noci můj známý velmi špatně
spal a zoufale přemýšlel, komu ty tka
ničky rozdá, aby z nich nemusil při
zpáteční cestě platit clo. Takových po
uličních prodejen, které svou pouhou
existencí zničily onoho mladého muže,
najdete po celé Moskvě spousty. Ty
větší mají vzezření našich trafik a no
vinových Stánků, menší sestávají také
jen ze zasklené bedničky na dřevěných
nožkách a ty úplně nejmenší má proda
vač zavěšeny na řemeni. V těch větších
se obvykle prodávají knihy a časopisy,
jinde květiny nebo galanterie (také zmí
něné tkaničky do bet), slovem, podobně
jako u nás. Nejzajímavější jsou však
prodavači s obchodem, zavěšeným na
řemenu, před sebou. Mají na sobě bílé
pláště a prodávají většinou moskevské
speciality: pirožky a moroženoje. Pirožky, které stojí 2-5 rublů, bývají
teplé a jsou plněny sekaným masem
nebo vejci. A moroženoje? To je snad

ta nejlepší zmrzlina, která existuje. Ne
ní pouze kávová, jak by snad název
napovídal, je také čokoládová a smeta
nová, a smetanu poznáte bezpečně ve
všech třech druzích. Ale nač bych vám
zbytečně dělal laskominy, stačí snad,
řeknu-li, že bohové na Olympu nemohli
mít lepší. Tato mražená smetana stojí
4-10 rublů, a je nejoblíbenějšf po
choutkou Moskovitů, kteří si ji kupují
nejenom v létě, nýbrž také v zimě, i při
minus 30 stupních Celsia (!), kdy pro
davačky i kupující zimou jen nadska
kujú Ještě snad zmínku o tom, komu
připadá zisk z tohoto, jistě výnosného
obchodu. Prodavači moroženého, pirogů, limonády či cukrovinek, jsou za
městnanci státního podniku, kdežto pro
davači ve Stáncích jsou obyčejně členy
některého artělu (družstva) moskev
ských obchodníků. Soukromých »pod
nikatelů«, jako ostatně všude v Sovět
ském svazu, je velice málo.

Norská racionalisace
Během příštích let provede Norsko
nejsmělejší, vládou podporovaný pro
gram, jakého se kdy odvážilo. V celém
plánu se neobjevuje ani jednou slovo
znárodnění; vedoucí politikové norské
socialistické strany, kteří stojí v čele
dnešní koaliční vlády, pojmenovali hlav
ní princip tohoto plánu »raclonalisací«.
Ať je jméno jakékoliv, jisto je, že tato
racionalisace způsobí hluboké změny
v této severské zemi s třemi a půl mi
liony obyvatelstva.
Hlavním zaměstnáním norského oby
vatelstva bylo až dosud rybářství. Nor
ský rybář se od nepaměti považoval, .za
neomezeného pána ve svém oboru, vzpí
ral se zásahům do své tradiční praxe a
organisace. Dnes je rybářství přelidněno
a v důsledku toho je u pobřeží nejnižší
životní standard celé země. Hlavni sna>ha racionalisačního plánu je proto převésti přebytečné síly do rozvíjejícího se
průmyslu, kde by se uplatnily daleko
intensivněji. Vláda plánuje zřízení no
vých rozsáhlých průmyslových středisek
v severní části země okolo Trondhjomu.
Řada vodopádů a bystřin, stékajících
s vrcholků Skandinávského štítu, posky
tuje ideální podmínky pro stavbu pře
hrad a elektráren. S jejich stavbou se
má začít v nejbližší době. Střediskem
má. být obrovská továrna na hliník, kte
rá zvýší norskou produktivitu o 60%.
Norové předvídají aluminiu velkou bu
doucnost. V rámci racionalisačního plá
nu převzali Norové dva největší cizí pod
niky v zemi: chemické závody Norsk
Hydro a německou I. G. E. Farben. Ve
doucí kruhy socialistické strany usilují
nyní o to, aby prosadily kompetenci t.
zv. průmyslových rad, složených ze za
městnavatelů, zaměstnanců a zástupců
vlády. Tyto rady by »racionalisovaly«
již existující průmysl určováním výše
produkce, disponováním neúplně využi
tým zařízením a podobně. Postavení nor
ské dělnické strany v parlamentě je dnes
takové, že nelze pochybovati, že tento
návrh bude schválen.
- irs -

Mezinárodní banka
»United Press« sděluje ze spolehlivého
pramene, že výpůjčky z Mezinárodní ban
ky budou záviset na dohodě mezi Eugenem Meyerem a britským pokladníkem
Hughem Daltonem na jedné straně a
mezi bankéři z Wall Streetu a bankou
na straně druhé. Zpráva oznamuje, že
představenstvo banky a Mezinárodního
měnového fondu je ochotno přijmout Itá
lii, Turecko, Sýrii a Libanon mezi členy,
a dodává, že žádosti o půjčku podaly až
dosud Francie, CSR, Polsko a Holandsko.
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Podle uvedené zprávy vyjednává se o
podporu bank z Wall Streetu, aby při
spěly k fondu Mežinárudní banky. Tuto
vyjednávání obratně vede Eugen Meyeu,
k němuž mají tyto banky plnou důvěru,
poněvadž Meyer trvá na tom, že se ne
smí připustit, aby do banky či fondu
pronikl jakýkoli politický vliv. Zpráva
podotýká, že Daliun vydatně podporuje
Meyera v jeho stanovisku a chce zame
zit jakémukoli poliťckému nátlaku.
United Press dodává, že předsednictvo
se rozhodlo většinou hlasů přibrat Itálii,
Sýrii a Libanon, ale pokud jde o přibrání
Turecka, zůstává dosud určitá zdrželi
vost; rovněž nebylo dosud rozhodnuto o
bývalém německém maj:tku. Dojde-li
však z Turecka uspokojivá odpověď, bu
de i Turecko přijato.
I když bude Itálie přibrána, není jisté,
bude-li zvolena mezi představenstvo.
K tomuto zvoleni by bylo třeba 4.000
hlasů podle počtu upsaných podílů. Kdy
by Itálie, Turecko, Libanon a Sýrie po
stupovaly společně s Dánskem, pak by
byla jedna země oprávněna k tomuto
zvoleni, poněvadž by počet jejich spoje
ných hlasů přesáhl 4.000. Dánsko bylo
přibráno teprve po poslední schůzi a
nepoužilo tedy dosud svého volebního
práva. Také Kolumb’e je členem jenom
fondu a nikoliv banky a bude-li se chtít
j.ště připojit k bance, přibudou i její
hlasy. V této souvislosti je známo, že
USA by rády viděly, kdyby byla Itálie
zvolena do předsednictva, avšak nejsou
dosud známy názory ředitelů banky, ze
jména Meyera a Ďaltona. Zda budou
Austrálie a Nový Zéland považovány za
členy, není dosud známo, ale bude o tom
brzy rozhodnuto. Co se týče žádosti o
půjčku, žádá Franc e o 500 miVonů do
larů, Polsko o 600 milionů, CSR o 350
milionů a Holandsko <o 250 milionů de.larů. Další žádosti jsou očekávány v nejbližší době.
Polská žádost byla ku podivu velmi
podrobná a přehledná v údajích, k čemu
bude použito vypůjčených peněz; napro
ti tomu litují přátelé Francie, že fran
couzské údaje nejsou ani zdaleka tak
jasné.
Francouzský ministr financí Robert
Schuman prý přijede, aby urgoval půjč
ku pro Francii, ale poslední zprávy z
Paříže říkají, že přiveze s sebou of’ciální
žádost, která však neuvádí jasně, jak
bude použito všech peněz, nýbrž pouze
jejich části. Podle zprávy je zřejmé, že,
mají-li bankéři z Wall Streetu přispět ke
kapitálu banky, je třeba, aby všechny
údaje byly jasné, a doufá se, že se Fran
cie ve vlastním zájmu zařídí pcdle toho.
Zprávu, říká, že státní departement
dbá na to, aby Francii byla půjčka po
volena, neboť při vyjednávání s Blumo
vým poselstvím byla ozřejměna nutnost
této půjčky pro Monetův plán. Eugen
Meyer však důrazně prohlašuje, že ne
ní vázán tím, co se přihodilo, než se stal
hlavou banky, a bude posuzovat všechny
žádosti podle jejich závažnosti.
Camille Gut, bývalý belgický ministr
financí, který spravuje Mezinárodní ford,
má s Meyerem stejný názor na nezávis
lost této insťtuce a je rozhodnut nedo
volit, aby se do fondu dostaly politické
vlivy. Dostal mnoho souhlasných odpo
vědí na telegramy, které v posledních
měsících rozeslal zemím, jež jsou členy
fondu. Tyto projevy vyjadřuji sice ná
zory na stab'lísaci měny, ale nepodávají
konkrétní informace, co který stát zenivšlí učinit. Belgie prohlašuje, že tato
věc byla velmi pečlivě uvážena, a podob
ně i Holandsko
ostatní země. Ve své
z”rávě se snaží Gut objasnit, že při stabilisaci měny nemůže být jeden stát zá
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vislý na jednání států »státních a doufá,
že státy s podobnými hospodářskými a
finančními názory budou postupovat
společně.

O vyhlídkách křesťanské politiky
Pos’avit proti frontě socialistických
politických a společenských koncepci
křesťanské pojetí společenského života
a politické činnosti v naší době, vyža
duje nejprve odstranění některých ne
dorozumění.
Bojujíce proti církvi a křesťanství,
prohlašují socialisté všech odstínů, že
bojují proti reakci, obskurantismu a
za svobodu. Jak to, že křesťanství —
v němž oni vidí reakci — provedlo nej
hlubší revoluci v dějinách svě a a dalo
právě evropské civí lišáci netušené mož
nosti svobodného a všestranného vý
voje, tím si tito bojovníci revoluce ne
lámou hlavu. A přece nepředpojatý a
dějinami poučený pohled na osudy
křesťanského světového názoru poučil
by je, že dosah a cena revoluce, jako
ostatně cena, každé práce vůbec, závisí
přímo na tom, ůsiluje-li o ideály, jež
jsou pouhým výronem hospodářských
nezbytností a společenských automa.tismů, anebo o ideály pramenící z hloub
ky mravního řádu. Velmi oblíbeným
argumentem proti politice křesťanské
ho zaležení je dále výtka, že hlásá
návrat do středověku a chce nahrazo
vat moderní diferencovanou společenskou
skladbu středověkým a dokonce feudál
ním zřízením. Ve skutečnosti nemůže
být většího omylu o podstatě křesťan
ského učení, než prostoduché mínění,
že jeho prak:ická realisace je možná
právě jen ve formě vytvořené ve stře
dověku v záp. Evropě. Křesťanské po
litice současnosti jde o praktické usku
tečnění křesťanských společenských a
hospodářských zásad ve formě typicky
odlišné od realisace středověké. Křes
ťanský řád neztrácí totiž nic ze své
platnosti v žádném historickém údobí
a není dokonale a definitivně uskuteč
něn žádnou ze svých konkrétních realisací. Kdyby tomu bylo naopak, vedl
by ke ztrnulému společenskému řádu,
po jehož dosažení by se život zasta
vil.. Zatím však neumdlévající nos
nost a neměnná průbojnost křesťan
ských ideí, nevyčerpatelný myšlenkový
kvas, k němuž dávají nové a nové im
pulsy, slovem dva tisíce let křesťan, civilisace svědčí o tom, že křesťanství je
totožné s neustálou snahou o zdokona
lení, prohloubení a zduchovění lidského
života i jeho všech forem a že křesťa
nu je Vlastní víra, že je jeho povinností
pracovat v každé době na okolno
stem přiměřené a vzhledem k po
všechným společenským a hospodář
ským formám možné realisaci
ideálu křesťanského řádu. Přitom cí
lem není »adaptace« staré pravdy po
třebám moderní doby, nýbrž jde o to,
čerpat z pokladu věčných zásad pouče
ni a směrnice vhodné pro dnešní úkoly
tak, kolik v nich každý věk nalezne po
sily a osvícení!
Po tomto, co jsme předeslali, není snad
nejasnosti o pravé povaze politického
úsilí na křesťanské základně. Plyne
z něho především, že v každé době a
v každém státu po’itický řád a život
musí vyjadřovat určité pojetí SDOlečenského života, musí být realisaci určité
metafysiky, slovem určitého ideálu.
Proto je křesťan přesvědčen o tom, žé
jako odpovědný člen urči'ého národní
ho společenství musí svým životem
dostát poslání, určenému křesťanský
mi zásadami, u vědomí, že hlavními
hodnotami, za něž musí bojovati, nejsou

hodnoty politické, nýbrž hodnoty du
chovní, t. j. hodnoty osobního hrdinství,
myšlenkové neohroženosti, hodnoty lás
ky a pokory, jež charakterisují význač
ně společenský pos oj skutečného křes
ťana. Z mravní převahy, tohoto přesvěd
čení musí především vyplývat, že křes
ťanu nelze bojovat prostředky zavrhonými, ani používají-li jich druzí. A pro
to úkolem křesťanské politiky a křes
ťanů vůbec by mělo především být zne
možnění a odstranění dnešních nečis
tých politických prostředků a me hod.
Uvažme jen, jak pronikavé očisty by
chom u nás dnes docílili, kdybychom
dosáhli důsledného používání spravedl
nosti v politickém životě .národa; úči
nek rovnal by se úplně revoluci! — Ne
volíme tento příklad bez uvážení: je li
v boji o spravedlnost lidský a myšlen
kový postoj křesťanův zvláště na mís
tě, je též tím okamžikem ve středu
obecné pozornosti a zaznamenává sou
hlasnou podporu se všech stran, neboť
myšlenka
svrchované
spravedlnosti,
stejné a rovné pro všechny, je jedním
ze základů svobodného a demokratické
ho života. Tím tedy postihuje jako akt
politického působení daleko širší okruh
myslí, než tvoří na př. jen příslušníci
strany nebo s rán s politickým progra
mem v užším smyslu křesťanským.
Přesný to ukazatel, jak mocné vyhlídky
nesmlouvavá křesťanská politika může
mít v prostředí, jehož každý č’cn od
nejútlejšího mládí podléhá všestranné
mu vlivu křesťanské civilisace a kul
tury. Neboť všichni, ať chceme nebo
nechceme, jsme členy křesťanského
myšlenkového světa, žijeme- ve spole
čenských formách, založených křesťan
stvím, a jsme proto přirozeně připra
veni chápat politický program na
autentické křesťanské základně. Co
z toho chceme vyvodit? Toto: tváří
v tvář rozkladu mnohých forem soudo
bého pospolitého života musí být naší
snahou soustředit věřící i nevě
řící kolem jedné ústřední myšlenky;
té, že základnou dalšího vývoje kultur
ních, hospodářských a vůbec společen
ských forem soudobého života mají být
všelidské hodnoty křesťanského učení,
jež promítnuté v jednotlivých oborech
do konkrétní československé situace,
jsou způsobilé dát tak synthetickou od
pověď na obecné i specifické potíže do
by, jakou nenajdeme v žádném jiném
politickém nebo hospodářském progra
mu z toho prostého důvodu, že pro do
bu, nemocnou nedostatkem mravní rov
nováhy, není léku než v programu
mravní obrody, výchovy ke svobodě a
demokracii.
Romanus.

Moře f příští válce
V ústavě námořních architektů v Lon 
dýně pronesl Winston Churchill projev,
v němž zdůraznil, že loďstvo přežije
i atomovou pumu. Mýlí se, kdož se do
mnívají, že v příští válce by válečné loď
stvo bylo naprosto zbytečné. »Věřím,«
pravil Churchill, »že v tomto atomovém
věku, kdybychom měli další válku —
čehož nás chraň Bůh — moře by bylo
nejbezpečnějším místem.«
P.

V7 Berlíně zmrzlo v zimě 390 lidí
Podle prozatímních statistických dat,
uveřejněných britským ministerstvem
zdravotnictví, zmrzlo v Berlině 390 osob
v době od 1,..prosince 1946 do 19. března
1947. 59.679 utrpělo těžké omrzliny.
P.
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Jaké společenské zřízení?
Každý společenský útvar má jisté zřízení, které mu
dodává určité a pevné povahy; zrušením takového
zřízení ruší se ve skutečnosti i onen útvar. Ať jde o ro
dinu, obec, zemi, stát neb národní státní svaz, vždy
je jeho podstatou určité zřízení, buď dané tradicí nebo
nejednou i psané. A jistě není lhostejné, jaké toto zří
zení je. Na jeho dokonalosti závisí v mnohem i doko
nalost pospolitého života v tom neb onom útvaru.
Třeba však hned zdůraznit to, co křesťanští státníci
a myslitelé vždycky kladli na první místo: že totiž ne
záleží tak na tom, jak obratně je takové zřízení učleněno a sestaveno, jako mnohem spíše na tom, z ja
kých zásad vychází.
Že tato nejpodstatnější věc byla a je často zastírá
na, bylo a je nejvážnějším nedostatkem našeho poli
tického myšlení. I naše vlastní doba je zaměřena tou
to nejasností. Všimněme si jí bedlivěji.
V dějinách různých útvarů kolísal na příklad způ
sob vlády od jedinovlády k vládě množství. Lidé hle
dali záchranu brzy v tom, brzy zase v onom způsobu.
A ti, kdo se zabývali politickou theorií, pokoušeli se
velmi často buď statisticky nebo jiným způsobem ze
zkušenosti dokázat, která z obou těchto krajních mož
ností nebo která střední cesta, mezi nimi položená, je
cestou nejlepší. Od dob, kdy křesťanské mravní zása
dy pronikly do politického života — a pokud z něho
zase nebyly-vypuzeny — ukazovalo se však docela
zřetelně, že tyto zdánlivé krajnosti nejsou daleko od
sebe, čili, že na nich tolik nezáleží, jak se zdálo. Jed
nak zcela svobodné a demokratické hlasování nasto
lilo v Německu nacismus, jednak severoamerický pre
sident, který má v rukou ohromnou výkonnou moc,
nikdy neopomenul přihlížet k obecnému blahu svých
poddaných. Měli bychom však také nahlédnout, že po
dobně druhotného rázu jako pátrání, zda se více osvěd
čila vláda jedince či vláda množství, je dnes moderní
rozlišování mezi demokracií materiální (účelem státu
je prospěch lidu) a demokracií formální (vůle ľ.du je
ve státu směrodatná), poněvadž nikdo — ať sněm, ať
diktátor — kdo bude chtít opravdu stanovit, co je lidu
prospěšné, neobejde se bez svobodného projevu vůle
lidu.
Všimněme si také toho, že všechny takové nejasné
politické úvahy se stále otáčejí jenom kolem státu. To
je úkaz nad jiné významný! Cožpak je stát snad jedi
ným politickým útvarem? Cožpak na příklad obec ne
bo země nejsou pospolitými útvary právě tak důleži
tými? Ano, v posledních stoletích se nauka o politice
takřka ztotožnila s naukou o státu — a výsledky
ovšem vidíme: zbožnění státu, z něhož se stal tyran
a potlačovatel všech lidských svobod. A nadto takový
stát, který popřel rodiny, obce a země, tedy vnitřní
členitost, popřel i pospolitost států a národů, tedy
vnější členitost, a slepě se začal vrhat do totálních vá
lek, zdůrazňuje docela sobecky a nelidsky jen svou
vlastní svrchovanost.
Křesťané proti výlučné moci státu vždycky bojovali
— i když snad jejich hlas nebyl slyšen — a proto také
v úvahách o nejlepším společenském zřízení nemyslí
jen na stát, nýbrž na všechny pospolité útvary, od
rodiny až po společnost států. A vystříhají se toho,
aby za podstatu kteréhokoli společenského zřízení po
kládali jeho vnější podobu nebo jeho učlenění
Podstatné podmínky každého dobrého společenské
ho zřízení jsou dvě a jmenovali jsme je již na sedmém
a osmém místě mezi základními pravidly křesťanské
politické nauky:
a) Správa lidské společnosti, ať je uspořádána tak
neb onak, nemůže vydávat závazných nařízení, která
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Bohdan Chudoba
by odporovala vztahu člověka k Bohu Tvůrci a svo
bodnému využití schopností jím daných; naopak vše
chna nařízení by měla tomuto obojímu napomáhat.
b) Společnost nemůže žít bez právního řádu, ale
tento řád musí být jednak pevně stanoven a jednak
bez násilí a vždy znova naplňován správným pohle
dem na člověka a jeho potřeby, to je, musí se zejména
neustále dožadovat jeho mínění.
Politické zřízení má tedy dvě stránky, z nichž jed
na nemůže být řádně uvedena v život bez druhé. Na
jedné stránce soubor vrcholných norem, které sice ne
lze shrnout v normu jedinou — to by byl pavědecký
omyl — ale o nichž také nelze rozhodovat nějakým
hlasováním, poněvadž k nim lze dojít jen hlubokým a
důsledným poznáním. Na druhé stránce stálý a živý
zájem o mínění občanstva všech podřízených útvarů
a všeho druhu zaměstnání, aby bylo patrné, zda zá
kladní podmínka o svobodném rozvoji osobnosti kaž
dého občana je plněna do nejzazších možností. Plný
zřetel k těmto dvěma stránkám je jedinou zárukou
správného vedení společnosti.
Z takového plného a živého zřetele může pak teprve
vyrůst vnější uspořádání a rozčlenění společnosti.
Jaké to uspořádání a rozčlenění bude, je spíše věcí
skutečných okolností než papírové theorie. Ale jistě
i v něm se budou obě výše uvedené stránky odrážet.
Za prvé je nutné, aby základní pravidla byla stále
po ruce; buď aby byla vštěpována výchovou v mysli
těch, kdo společenský útvar tvoří, nebo aby byla při
pomínána čas od času těm, kdo o politických věcech
v té neb oné společnosti rozhodují, nebo konečně, aby
byla vtělena v ústavní listinu společnosti.
Za druhé je právě tak nutné, aby styk s členy útva
ru byl jednak stálý a jednak — jde-li o útvar složitější
— postupně uspořádaný. Dnes, kdy stále ještě řádí
zvrhlá německá myšlenka o všemocném státu, je nut
no zdůraznit zejména tento poslední bod. Ten totiž
také souvisí s tak zvaným právem názorové menšiny.
Jestliže se dotazujeme na mínění — jakým způso
bem by na příklad mohla být uplatněna ta neb ona
zásada — najdeme jen velmi zřídka kdy úplnou sho
du v názorech. Častěji najdeme jeden názor, který
převažuje, a jiný, který je v menšině. A ještě častěji
najdeme názorů několik, z nichž žádný nedosahuje na
prosté většiny. I když se všechny vyslovené názory
shodují s daným základním principem, skoro vždy
cky musíme volit jeden z nich, poněvadž jinak bvchom
zůstali trčet v nečinnosti; jen málokdy se podaří polo
viční vyrovnání, které by bylo účinné. A nelze také při
každém hlasování předpisovat, že rozhodnutí je mož
né pouze nějakou velikou (kvalifikovanou) většinou,
poněvadž to by znamenalo, že menšina by mohla
udržovat většinu v nečinnosti. Musí tedy menšina
skoro vždycky ustoupit.
Ale tato nevýhoda pro menšinu je neporovnatelně
horší, jestliže jde o větší společenský útvar, který ne
dbá práv útvarů menších, než jde-li o útvar, který dbá
postupného členění společnosti. A v této důležité věci
nemáme zejména dnes dost jasno. Otec rodiny, který
by po svých dcerách žádal zcela totéž, co po svých sy
nech, byl by i dnes veřejným smýšlením odsouzen.
Obec, která by chtěla po všech rodinách, aby chod ly
v tutéž hodinu spát a aby každou sobotu všechny měly
k obědu halušky, uvedla by se v posměch. Ale ku po
divu naše doba pozbyla tohoto kritického smyslu tam,
kde jde na příklad o zemi, která předpisuje, kde smi a
kde nesmí být zřízen nový průmyslový podnik, nebo
o stát, který o sobě vyhlašuje, že má sám jediný pa
tent na zřizování a vedení škol. Tyto dva případy a
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případy jim podobné považujeme za docela přivozené,
ač jsou stejně — ba ještě více — nesmyslné ja.ko po
čínání otce rodiny nebo obecní správy, o nichž byla
právě řeč. A pak se ovšem zase na obrátku hrozně di
víme, když někdo povstane a začne prohlašovat, že
celá Evropa musí být spravována jediným a stejným,
na příklad německým způsobem.
Nač tato nedůslednost ? Buď vyhlásíme unifikaci za
svůj ideál; pak ovšem můžeme i ty halušky předpiso
vat! Adolfa Hitlera velebit, ale křesťany se zvát ne

můžeme. A nebo křesťansky uznáme, že unifikovat
lze jen to, bez čeho by celek přestal být celkem a roz
padl se, kdežto všechno ostatní je ponechat společen
ským útvarům nebo skupinám nižším, a pak také ne
skonale usnadníme postavení všem těm, kteří se se
svými názory octli v menšině. Jestliže naproti tomu
není ve světě jiného rozhodnutí kromě rozhodnutí je
diného — ať už kteréhokoli druhu — pak ovšem pro
všechny názorové menšiny zbývá již jen koncentrační
tábor.

Nastane ve světě hospodářská válka?
Dne 10. dubna t. r. byla v Ženevě zahájena mezinárodní
obchodní konference, na níž mají být projednány některé
základní problémy mezinárodni obchodní politiky, zejména
otázka ochranných cel a dalšího rozvinutí světového obchodu.
V podstatě půjde o to, zdali v příštích letech zvítězí v hos
podářské praxi idea širokého mezinárodního dorozumění, ane
bo, zdali se svět, resp. některé velmoci a státy vrátí k politice
předválečné, která, jak známo, vyústila nakonec v divoké
autarkíi a v uzavírání tak zv. bilaterálních obchodních smluv
na podkladě vzájemné reciprocity. Světové hospodářské kruhy
obracejí se v těchto otázkách především ke Spojeným stá
tům, .kde se toho času odehrává skrytý boj mezi stranou re
publikánskou a stranou demokratickou, z nichž republikáni
jsou proti naprostému uvolnění mezinárodního obchodu, resp.
proti snížení ochranných cel, kdežto demokraté by ve vě
cech obchodně-politických chtěli budovati americký zahra
niční obchod na zásadách Rooseveltových a přimlouvají se
za pokud možno největší snížení celních sazeb na dovážené
zboží a navázání obchodních styků Ameriky s celým světem.
President Truman ve své nedávné řeči o těchto věcech
na Baylorské universitě nazval snahy některých republikánů,
sledujících politiku vysoké celní ochrany, útokem, který by
mohl věsti k nové hospodářské válce v celém světě. Přitom
ovšem sám musel pod vlivem vnitřních poměrů amerických,
a. hlavně pod vlivem republikánů, přištoupiti na jistý kom
promis, v němž sice připustil, že USA musí dělat hospodář
skou politiku světovou, ale že přitom není možné, aby všem
státům, které s Amerikou uzavřou v budoucnosti obchodní
smlouvy, .mohly býti poskytnuty stejné celní výhody na zá
kladě doložky o nejvyšších výhodách celních, jestliže by to
nevyhovovalo zájmům amerického hospodářství. Celní sazby,
jak president Truman prohlásil, »nebudou sice hozeny přes
palubu«, ale poskytování celních slev Spojenými státy státům
ostatním bude se říditi podle výběru, což — přeloženo do
skutečné praxe — znamená, že Amerika jisté výhody celní
může poskytnouti jen oněm státům, které jí v dovozu ame
rického zboží povolí stejné ústupky, o čemž mají rozhodovati
zvláštní, k tomu účelu nově zřízené obchodně-politické ko
mise.
Jinak budou na ženevské obchodní konferenci žádati Spo
jené státy od států ostatních, aby upravily své celní sazby
způsobem pokud možno liberálním tak, aby do nich nebyl
dovoz amerického zboží brzděn. Amerika může v případě,
kde by jí nebylo plně vyhověno, užiti i nepřímého nátlaku
tím, že by dotyčným státům neposkytla žádané úvěry na
zboží, po případě i jiné úvěry dlouhodobé. Bude také samo
zřejmě její snahou, aby za největší část těchto půjček byly
zakoupeny suroviny anebo americké zboží. V dnešní době,
kdy evropské státy jsou válkou vyčerpány, je to v rukou
Spojených států veliká zbraň, které mohou kdykoli s úspě
chem použiti, zvláště vůči státům menším, na zahraniční
dovozy silně odkázaným. Je také pochopitelné, že tyto ob
novené zásady americké obchodní politiky budí velký rozruch

Britská zahraniční politika
Po celé devatenácté století byla Britannie nejsilněj
ší velmocí na světě. Síla jejího loďstva se rovnala sou
čtu sil dvou nejblíže silných mocenských loďstev a in
tensita jejího zahraničního obchodu byla rovna až do
osmdesátých let součtu zahraničního obchodu dvou
dalších nejvíce obchodujících zemí — Německa a Spo
jených států. Jak logický byl vzestup k této posici,
tak je pochopitelné, proč ji ve století dvacátém Britan
nie ztratila.
Objevení Ameriky a kapské cesty na východ Ko
lumbem a jinými plavci v patnáctém a šestnáctém sto
letí poskytly nesmírné výhody zemím, ležícím při At-
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zejména v Anglii, která doposud uplatňuje ve svém zahra
ničním obchodě známý systém t. zv. »preferenčních cel«,
podle něhož britská dominia a kolonie poskytují při dovozu
zboží z Anglie mnohem nižší celní sazby, nežli to činí stá
tům ostatním. Kdyby tedy Velká Britannie měla přistoupit
plně na princip volného mezinárodního obchodu, znamenalo
by to prakticky, že by musela opustiti tento preferenční celní
systém, což by mohlo přímo nebezpečné ohroziti její politický
i hospodářský vliv v koloniích i dominiích.
Spojené státy stavějí se také proti jakémukoli monopolisování zahraničního obchodu po vzoru sovětského Ruska
i proti kontrole zahraničního obchodu v některých evrop
ských zemích, zvláště těch, které omezením dovozu chtějí
chrániti svou měnu a také nově zřizované průmysly, které
by z počátku nesnesly ostrou soutěž zahraniční. Z těchto pří
čin nemůže jí býti lhostejné, jestliže na př. Sovětský svaz
a některé slovanské státy s ním spřátelené pokoušejí se upevniti vzájemné hospodářské styky zvláštními oboustrannými ob
chodními smlouvami. Také nedávná politická dohoda mezi
Francií a Anglií dotýká se budoucích hospodářských plánů
Ameriky, neboť má býti podstatně uplatňována v oboustran
ných obchodně-politických stycích. Uvážíme-li všechny tyto
okolnosti a vážné překážky a přitom stálou neurovnanost
dnešních mezinárodních poměrů hospodářských i politických
a na druhé straně trvající vázanost obchodu v některých
důležitých surovinách (bavlna, vlna, kůže, konopí, měď, olo
vo, cín a j.) a také i v některých potravinách (obilí, káva,
čaj a pod.), můžeme se právem domnívati, že nastávající
ženevská konference tyto těžké mezinárodní obchodně-poli
tické problémy stěží asi příznivě vyřeší a že bude spíše je
nom jakousi zkouškou a příležitostí k jejich objasnění a
přípravou ke konferencím dalším.
Aby mezinárodní obchodní politika byla úspěšná, je také
nezbytně nutné, aby nejdříve byla odstraněna některá poli
tická nedorozumění mezi velmocemi a aby byly upraveny
vnitřní poměry v Německu, Itálii, Francii, Číně a jiných
menších státech na zeměkouli, aby snahy některých států
po hospodářské soběstačnosti nešly do nemožností a neroz
dělovaly svět na malé územní sféry. Rozšířený obchod mezi
národní musí býti cílem všech národů, aby se časem došlo
k vyššímu blahobytu lidstva, aby přírodní bohatství naší
zeměkoule sloužilo všem národům a aby na světě nastal ký
žený mír a klid. Jako v politice, tak i v hospodářství je nut
no sledovati cíl vzájemné solidarity mezi národy. A z těchto
důvodů je i mezinárodní obchodní politiku třeba usměrniti
a postaviti ji na zdravé a pevné základy. Jestliže by časem
nedošlo k mezinárodnímu dorozuměni na poli hospodářském,
nepodaří se to ani na poli politickém, neboť v dnešní době
jsou to hlavně hospodářské a s nimi úzce souvisící problé
my sociální, které budou určovati příští vývoj lidské společ
nosti a které povedou národy buď k trvalému míru anebo
k nové vražedné světové vále.

Acanthus
lantickém oceánu. Světové dějiny následujících čtyř
století jsou zaplněny z převážné většiny historií sou
peření těchto zemí, Španělsko a Portugalsko byly
první, kdo sklízely plody nových objevů; v sedmnáctém
století přišli na řadu Holanďané, ale již na počátku
osmnáctého století vidíme, že Britannie a Francie jsou
zde největšími uchazeči o prvenství. Ke konci fran
couzských válek Britannie zvítězila, vynořuje se jako
hlavní námořní síla, držící dlouho neochvějně své
prvenství. Nelze rovněž zapomenout, že britská námoř
ní síla se opírala i o převahu britského lidu v industrialisaci. V první polovině devatenáctého století jezdí
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britští inženýři po celé Evropě, britský kapitál je po hodí dnes Američanům, by zničil jakoukoliv naději na.
celém. světě investován na stavbu mlýnů, přístavů, rekonstrukci vyrovnání dovozu a vývozu. Angličané
přehrad a pod. Za takových podmínek bylo těžké i v di z toho prakticky vyvozují, že se musí za každou cenu
plomacii nepřiznati Britannii rozhodující slovo. První státi méně závislí na problematické kontinutě ame
světová válka však zničila základnu britské materiál rické hospodářské benevolence, neboť podmínky s ní
ní síly. Nejdůležitější pohonnou látkou pro válečné spjaté znemožňují politiku podstatně nutnou v dnešní
účely nebylo již uhlí, nýbrž nafta; letecká síla zmen britské hospodářské situaci. Z těchto důvodu také
šila význam námořnictva; Spojené státy vystřídaly Attlee odmítl vydatnou pomoc z Ameriky za nedávné
Britannii v úloze hlavního světového věřitele i země uhelné krise, neboť Britannie nemá budoucnost jako
s největším obchodem. V minulé válce Britové jistě hospodářský satelit Spojených států, což platí nezá
poskytli velkolepý obraz disciplinovaného národa se visle na existenci labouristické vlády.
znamenitým válečným vedením. Avšak materiální síla
Druhým hlavním bodem zahraniční politiky je
Bzitannie byla touto válkou ještě zmenšena a zmizela ochrana míru. Vládní mluvčí odpovídají obyčejně na
i britská převaha na moři. Britannie figuruje daleko otázku o podstatě britské zahraniční politiky, že je ta
za oběma novými velmocemi, které počtem svého oby kového rázu, aby bylo dosaženo co nejvíce pomoci
vatelstva a přírodním bohatstvím daleko převyšují OSN. To však posluchače nedovede daleko, neboť jak
všechny ostatní národy. To je základní fakt, se kte vláda tak oposice rozhodně nevěří, že OSN poskytuje
rým britská zahraniční politika musí počítat
dnes náhradu za národní politiku. Obecné mínění
Diskutuje-li se dnes v Anglii o vlastní zahraniční po ohledně OSN je proto takové, že ve státní.politice ne
litice, začne se obyčejně poukazem na to, že předpo smí být nic, co by ohrožovalo budoucí rozvoj této orklady, na kterých spočívala britská politika od Pitta ganisace k ideálům, které si vytkla. Snažit se tedy,
až k Salisburymu, více neplatí, že neodpovídají sku aby její bezpečnostní rada nebyla již v budoucnosti
tečnosti, pročež politika na nich založená by dnes byla manévrovacím polem jednotlivých velmocenských po
již nevhodná. Důsledky z toho jsou jasné: nalezněte litik, ale aby poskytovala skutečnou politiku meziná
nové skutečnosti, položte je za základ nových před rodní.
pokladů a politika je v základu hotova. Na tomto bo
S praktického hlediska je zřetelné, že uskutečnění
dě však většina ztroskotá, omezujíc se pouze na závěr, návrhů výlučného anglo-amerického spojenectví nebo
že si Britannie musí prisvojiti politiku, založenou na západoevropské federace, o kterých se v době nedáv
přátelství se Spojenými státy (nebo se sovětským Rus no minulé tolik mluvilo, je nejvýš nepravděpodobné.
kem) nikoliv proto, že tento požadavek se opírá c ur Neboť nelze očekávat, že by Američané souhlasili s vý
čitá fakta, nýbrž, že řečník »dává prostě přednost« lučnou a závaznou smlouvou s Britannii; kdyby tak
Spojeným státům před sovětským Ruskem nebo so chtěli přece, pak jistě ne za podmínek hospodářsky
větskému Rusku před Spojenými státy.
výhodných pro Britannii. Kromě toho by takové úzké
Je jistě obdivuhodné, »dáváme-li přednost«, povzbu spojenectví značně zvětšilo nedůvěřivost Ruska. Rov
zovat! Arsenal spíše než Chelsea v pohárovém zápa něž o západním bloku bylo již dostatečně a právem
su, pro určováni zahraniční politiky však takové dů tvrzeno, že by nevítaně narýsoval rozdělení Evropy a
ohrozil plány její rekonstrukce. Další návrh směru
vody nestačí.
Základními požadavky zahraniční politiky jsou za britské zahraniční politiky — evropská federace — je
bezpečení míru a zamezení možnosti snížení životního tak závislý na přímé smlouvě o tom s Ruskem, že jej
standardu země. Tíživé hospodářské podmínky donu nelze probírat jako alternativu této smlouvy.
Britové jsou si vědomi, že je proto v každém přípa
tily Brity uváděti dnes tyto požadavky v obráceném
pořádku: nejdříve obchod, pak obrana. Britové jsou dě těžko vyhnouti se závěru, že klíčem k realistické
více než kterýkoliv jiný národ závislí na dovozu. Bri britské zahraniční politice je obnování a prohlubování
tannie musí bud’ dovážet nebo hladovět Dokud fi trojstranného spojenectví se Spojenými státy a So
nanční poměry byly ve prospěch Britannie, problém větským svazem. Všechny dnešní mezinárodní pro
byl lehce řešitelný: Britové měli prostředky a kupo blémy — Německo, Čína, Blízký Východ, budouc
vali, kde a co chtěli. Zahraniční politika Britannie nost OSN — budou buď vyřešeny na základě spolu
musí však počítat s tím, že dnes je pravdou opak. Po práce nebo zůstanou vězet tam, kde jsou dnes. Sta
žadavek rozšíření vývozu a kontroly všeho dovozu ne novení principů hospodářského styku s Amerikou a
mají nic společného se socialismem, nýbrž jsou dů přesvědčit Kreml, že Britové se snaží v každém pří
sledkem skutečnosti, že nákupní možnosti britských padě vidět v ieho politice dobrou vůli, jsou pro mejfinancí jsou značně oslabeny. Proto se jeví i potřeba bližší budoucnost cesty utužování tohoto svazku, na
výrobního plánu, aby Britannie vyráběla takové zbo kterém má Britannie zájem nejen pro odklizení pro
ží, které se hodí zemím, kde kupuje; z toho především blémů vnějších, nýbrž i vnitřních. Dosažením před
vyplývá, že požadavek volného obchodu, který se tolik pokladů prosperující stability svého hospodářství, do
Britům hodil v devatenáctém století, když byli urču káže Britannie všemu ostatnímu světu, že její posici
,
jící hospodářskou silou a který se ze stejných důvodů po druhé světové válce podceňoval.

• Rozhovor s Henry Wallacem
Muž, který mě přijímá ve své kanceláři ředitele levico
vého týdeníku, má modré oči, bystrý pohled, ale pomalou řeč
úspěšného farmáře ze Středního západu. Henry Wallace,
o němž jeho nepřátelé systematicky prohlaáují, že je to utopista, ztracený v oblacích, stojí pevně na půdě své země.
Než se stal státníkem, byl farmářem, zemědělcem: žil na
úrodných pláních Iowy. Třináct let byl členem americké
vlády. Byl vicepresidentem Spojených států. Až do smrti
Rooseveltovy byl jeho, přítelejn, důvěrníkem a žákem. Nyní
pokračuje ve svém zápase o mír.
— Věřím, že je třeba doufat, stále doufat. Vztahy ruskoamerické se musí zlepšit. Doufám v to z celé své duše a jsem
optimista, poněvadž důvěřuji osobnosti generála Marshalla,
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našeho nového státního sekretáře, říká mi hned na počátku.
Stačí se podívat na Wallaceho, abyste se přesvědčili, že
pevně věří v možnost součinnosti lidi dobré vůle. Není to
fatalista, ani theoretik, kdo sedí proti mně bez kabátu za
svým psacím stolem, obloženým korekturami a výstřižky
z časopisů a knih. Hovoří o mezinárodni situaci, o neklidu,
který se projevuje v Evropě i v Americe, o moskevské kon
ferenci.
— Upřímná, úplná a všeobecná dohoda mezi Spojenými
státy a Sovětským svazem o politických, strategických a hos
podářských problémech je naprosto nezbytná. A poněvadž
je nezbytná, musí být také možná,' vysvětluje Wallace. 11
Protože jsem od svého příjezdu do USA pozoroval hlubokou
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nedůvěru, k SSSR, ptám se Wallaceho, jaké jsou podle jeho
názoru hlavní příčiny neshody a základní důvody tohoto
nedostatku důvěry mezí oběma zeměmi.
— Především psychologické, odpovídá. To, co čtou Ameri
čané o Rusku ve svÝch časopisech, a také to, s čím se Rusové
shledávají ve svém tisku, píše-li se tam o Spojených státech
— Lo jsou příčiny nedůvěry. Nevěřím však, že jsou to pře
kážky nepřekonatelné.
Henry Wallace nechtěl dělat předčasné závěry ani podrob
ně rozebírat problémy, které se projednávají na konferenci
čtyř ministrů v Moskvě. Zmiňuje se však o situaci v Asii, po
stažení amerických oddílů z Číny a zdůrazňuje, že také zde
má generál Marshall, který tam strávil více než jeden rok,
zvlášť výhodné postavení, aby pracoval k rusko-americkému
sblížení.
Ptám se tohoto muže, který byl do září minulého roku,
ministrem obchodu Spojených států, zdali dosud věří, že by
americká půjčka Sovětskému svazu prospěla vztahům mezi
oběma zeměmi.
— O tom není pochyby, říká. Jediná podmínka, kterou
bych spojil s udělením takové půjčky, by byla účast Ruska
na rozšíření světových obchodních styků. Oblast mezinárodní
výměny zboží se musí zvětšit, to je jediný způsob, jak se
vyhnout hospodářským katastrofám. Brzo budeme mít ve
Spojených státech přebytky výroby, které musíme odbýt
stůj co stůj. Rusko potřebuje a bude potřebovat našich stro
jů, našich průmyslových výrobků. Bude nám moci zaplatit
surovinami, nezpracovaným dřevem nebo papírovinou, kože
šinami. Hospodářství obou zemí se doplňují s tohoto hle
diska. Budou-li Rusové zároveň souhlasit s větší volností a
rozumnou úpravou mezinárodního obchodu, budou se hospo
dářské a politické styky mezi Amerikou a Ruskem zlepšo
vat. Rusové poctivě platili své dluhy mezi oběma válkami.
Je zřejmé, že je nutno dohodnout se s nimi v mnoha bodech,
které nás zneklidňují: nebezpečí »dumpingu« na přiklad, ne
bo celní uzávěry, které se staly nepřekročí telnými. Na ne

štěstí se ani my na americké straně nesnažíme, aby došlo
k dohodě, konstatuje Wallace.
v
.<
Připomněl jsem Wallacemu, že Se v Evropě nyní projevuje
značné znepokojení, bude-li pokračovat americká pomoc ze
mím, zpustošeným válkou. Odpověděl mi bez váhání:
— Myslím, že musíme ze'všech sil usnadňovat úkol Mezi
národního měnového fondu. Všeobecné zchudnutí, důsledek
války, nebude odstraněno, dokud Mezinárodní fond neposkyt
ne velmi značné úvěry postiženým zemím a také krajům
zaostalým, nedostatečně vyvinutým. Bylo by nesmyslné, pod
řizovat tyto úvěry politickým podmínkám. Bylo by snad
možno ovlivnit volby v některé zemi, ale každý politický ná
tlak toho druhu by měl následky právě opačné. Obrátil by
se proti nám. Spojené státy jistě dojdou k tomuto přesvěd
čení.
Ptám se pak tohoto muže, který stojí v čele amerických
liberálních sil v době jejich nejhorší porážky, co soudí o vnitř
ní situaci Spojených států po nedávném republikánském ví
tězství.
— Věřím i nadále v hluboký liberalismus amerického lidu.
V této chvíli podléhají voliči společnému postupu jedné části
tisku a rozhlasu, organisovanému k jejich oklamání. Levice
je vskutku ve stavu ochablosti, štěpení a slabosti. Dělnické
hnutí je na příklad tak rozdrobeno, že mi to připomíná Sam
sona ve chvíli, kdy mu Dalila ustřihla vlasy. Ale vyčkáme
času . .. Nynější situace nebude trvat věčně. Republikáni se
už stahují se svých předsunutých posic. Jestliže se dobře
chovají, jestliže neútočí na sociální zákony, přijaté za Roose
velta, je ještě nejlepší, nechat je jednat... Stávají-li se re
publikáni liberály, přál bych jim mnoho štěstí, ale zůstal
bych demokratem ...
Čtverácký úsměv rozzařuje modré oči mého společníka.
Když ho vidím takto se usmívat, nemám dojem, že on sám
věří v tuto moudrou politiku republikánů. Zdá se, že jako
dobrý politik čeká na omyl protivníkův»·
Přetištěno z deníku »Ordre«.

Budeme míti dostatek chleba?
Letošní mimořádná dlouhá a tuhá zima přináší i našemu
obilnářství vážné starošti. Zprávy z jiných zemí tyto stá
losti jen odůvodňují. Francie je v kritické situaci obilní,
když ,musi nahradit skoro 50% vymrzlých ozimů jarní pseničí, narychlo dováženou z Ameriky; Belgie, Holandsko
i Dánsko nejsou na tom o nic lépe a zaorávky ozimů tam
budou dělat 40—60%.
Z ostatních zemí nemáme spolehlivých zpráv — jen tušíme,
že ani Rumunsko a Jugoslávie, kam jsme na podzim dodá
vali osivo obili, nejsou na tom lépe, ba dokonce snad na
opak mají vážné obavy před skutečnou nouzí. Probíráme-li
tedy stát za státem, není v celé Evropě státního celku, který
by mohl být bez obav o svoje zásobování nejdůležitější mi
potravinami — chlebem a moukou.
Nás však na prvním místě zajímá situace naše. Máme
již statisticky zjištěno, že podzimní osev chlebovin zůstal za
plánom a byl splněn asi na 90%. Především je to naše po
hraničí, kde zůstaly značné plochy orné půdy neobdělány
a nc osety. Na podzim zůstalo proti plánu neoseto ozimou
pšenici a žitem asi 70.000 ha. Jestliže loňský osev jarní pše
nice činil 57.000 ha, museli bychom letos její osev zvýšit
na 130.000 ha. Ale ani to by nestačilo!
Při ílormálním přezimování dělají jarní zaorávky asi 2—5%
z plochy ozimé pšenice a ozimého žita. Letošní mimořádně
dlouhá zima a velké střídání teplot denních a nočních, a vů
bec nepříznivé změny počasí v poslední době nutí nás letos
počítat se zaorávkami aspoň 10% — to ovšem znamená
další snížení ploch chlebovin o 80 až 100.000 ha. To je ovšem
osevní plocha, kterou jarní pšenici a jarním žitem nahraditi
nemůžeme. Musíme proto počítati již nyní s tím, že před
pokládaný osev chlebovin bude u nás stěží splněn na 90%,
■ovšem za předpokladu, že jarní osev chlebovin bude činit
asi 130.000 ha.
Dlouhá zima bude však míti jako obvykle za následek
krátkou vegetační dobu pro jařiny, a to se nutně projeví
v nižším hektarovém výnosu. Byl bych rozhodně radši, kdy
bych mohl referovat o radostnějších vyhlídkách, ale je lépe
podívat se i té nepříjemné skutečnosti do očí a včas učiniti
všechna nutná opatřeni.
Fo první světové válce trvalo 8—10 roků, než jsme byli
jakž takž soběstační v chlebovinách. Teprve v roce 1932 se
u nás začaly objevovat přebytky chlebového obilí — ovšem
nesmíme zapomenouti, že tehdy jsme přitom dováželi velmi
mnoho jadrných krmív.
Průměrný roční dovoz byl:
kukuřice
. ................................ 30.000 vagonů
pokrutin
......... 10.000 vagonů
rybích mouček..........................
.
800 vagonů
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a za tohoto stavu museli jsme dovážet skoro 40% naší spo
třeby tuků a masa z ciziny, poněvadž domácí výroba masa
a tuků byla nerentabilní.
Nynější naše situace v chlebovínáph, je taková, že jen mi
mořádně dobrá úroda v historických zemích, a současně na
Slovensku, může nás učinit nezávislými na dovozu.
Za první republiky šlo ze Slovenska do historických zemí
průměrně 15.000 vagonů předních pšeničných mouk — t. j.
v pšenici asi 20.000 vagonů. Stačilo by nám nyní, aby nám
Slovensko pomohlo ročně asi 10.000 vagony pšenice — bohu
žel, s touto pomocí nemůžeme počítatí ani letos, poněvadž
na Žitném ostrově a všude na jižním Slovensku jsou vidět
veliké plochy polí neobdělaných. Naopak, letos museli jsme
z historických zemí moukou a obilím pomáhati Slovensku.
Slovensko očekávalo letos výkup 24.000 vagonů obilí chle
bového, ale do konce února vykoupilo jen 15.000 vagonů,
t. j. 62% očekávaného množství. Těchto 15.000 vagonů pše
nice a žita představuje pouhých 40% toho množství, které
se před válkou na Slovensku průměrně ročně vykupovalo.
Naproti tomu v historických zemích dodali zemědělci na
předepsaných 96.000 vagonů chlebovin, 82.000 vagonů konsumní pšenice a žita a na 4.000 vagonů uznaného csiva, t. j.
dohromady 86.200 vagonů a v dodávkách dále pokračují.
Již dnes dodali čeští a moravští zeměděl
ci více pšenice a žita, než dělá předválečný
průměr 86.000 vagonů!
Z uvedených 82.200 vagonů konsumniho chlebového obilí
je 33.800 vagonů pšenice a 48.400 vagonů žita. Potřebovali
bychom, aby to bylo obráceně, ale to nedocílíme, dokud bu-·
deme míti stejné ceny pro pšenici a žito a přitom katastro
fální nedostatek jadrných krmív.
V přítomné době má ministerstvo výživy velikou starost,
kde vyměnit 10.000 vagonů žita, kterého máme, dost, za pše
nici, které se nám nedostává, chceme-li vystačit s dosavad
ními dávkami do nového.
Schodek v pšenici do nového zavinil mimo jiné i přímo
nezřízený konsum bílého pečiva ve městech — s tím po dlou
hé válce se mělo počítat.
Po stránce lidské výživy, myslíme-li na pšenici a žito,
nejsme tedy na tom tak zle — daleko horši je však naše
situace v krmném obilí. Zemědělci jsou při nedostatku ku
kuřice, pokrutin, šrotů a otrub nuceni zkrmovati nejen sla
dovnický ječmen, ale dokonce i otyilí chlebové.
Letos bylo předepsáno k dodání 27.000 vagonů krmného
obilí v historických zemích. Doposud se však vykoupilo jen
7.600 vagonů ječmene a 4.100 vagonů ovsa a něco málo
krmných luštěnin. Nesešlo se tedy víc jak 50% očekávaného
množství. Přitom ječmen znamená pro naše hospodářství ne-
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smírně mnoho. Za 1 q sladu dostaneme v cizině hodnotných
devis za Kčs 1.200.— a celý svět je zatím našemu sladu otev
řen! Ovšem, je otázka, na jak dlouho — protože nejen Polsko,
ale i jiné státy máji snahu umístit na zahraničních trzích svůj
slad a ječmen.
V roce 1937 vyvezli jsme do ciziny 7.497 vagonů sladu
v hodnotě 173 milionů korun a ječmene 1.1656 vagonů v hod
notě 26 milionů korun. Rok 1937 znamenal průměrný
náš vývoz ječmene a sladu.
Za nynějších poměrů, kdybychom docílili téhož vývozu —
získali bychom za 1 miliardu 55 milionů korun cizích valut,
které tak nutně potřebujeme. Z toho je vidět, jak důležité
je věnovat našemu ječmenářství co největší péči. je a musí
býti zájmem zemědělců vypěstovat a dodat co nejvíce kva
litního pivovarského ječmene, ale současně povinností všech
příslušných činitelů, aby se pro pěstování ječmene stanovily
příznivé podmínky.
Před válkou prodávali zemědělci průměrně 39.000 vagonů
ječmene v celé republice, letos zatím dodali 7.600 vagonů
v zemích historických a 5.000 vagonů na Slovensku, tedy
jen 12.600 vagonů, t. j. jen třetinu předváleč
ného množství, kdy přicházelo na trh prů
měrně 39—40.000 vagonů ječmene.
Jsme tedy
s
ječmenem na tom velmi
š p at n ě!
I u ovsa se musíme vrátit trochu do minulosti, abychom
viděli lépe na dnešní situaci.
Oves byl také náš vývozní artikl a náš vývoz hlavně do
Rakouska a Švýcarska činil průměrně 3—4.000 vagonů roč
ně, ale na tento vývoz náš stát velmi doplácel. Při zdejší
ceně 100—120 Kč za 1 q musela se poskytovali vývozní
prémie až 40 korun na 1 q, jestliže jsme chtěli svůj přebytek
ovsa odprodat.

„Ora et labora“
(K benedikci šedesátého opata, břevnovského.)

Dějiný si někdy podivně hrají s číslicemi. Když roku 1929
oslavoval český národ milénium, sv. Václava, vzpomínalo se
toho roku 1400letého výročí založení prvního kláštera bene
diktinského na Monte Cassino v Itálii sv. Benediktem r. 529.
Za patnáct let po těchto oslavách leží v ssutinách pod ame
rickými bombami Monte Cassino i slavné benediktin
ské Emauzy v Praze. Hukot amerických válečných strojů
má účinek zvuků norimberského pištce, který odssává vše
chny krysy, nalezlé do těchto posvátných míst. A roku 1947
vzpomíná celý svět 1400. výročí smrti patriarchy západního
mnišství, sv. Benedikta z Nursie a za několik dní po
tomto jubileu připadá výročí 950 let od smrti velkého zakla
datele benediktinských klášterů mezi západními Slovany a
Maďary, sv. Vojtěcha. K tomu přistupují radostné zprá
vy o pokračující obnově Monte Cassina, na niž přispívá celý
křesťanský svět, i zpráva, že president republiky dr. Edvard
Beneš přijal čestné předsednictví ve Společnosti pro obnovu
Emauz. A dne 12. března jubilejního roku benediktského a
vojtěšského se schází v Břevnově konvent k volbě nového
opata. Je zvolen P. Anastáz Opasek, dosavadní převor, a téhož
dne volbu schvaluje pražský internuncius. Nový opat, nesoucí
jméno prvního břevnovského opata, sv. Anastázia, je v pořadí
opatů šedesátý a při svém věkis 34 let asi nejmladší benedik
tinský opat na světě. Této volbě, kterou dovrší benedikce,
provedená dne 13. dubna pražským arcibiskupem dr. Josefem
Beranem, předcházela závěrečná církevně politická událost.
Brzo po osvobození v r. 1945 zřídil sv. Stolec novou slovanskou
kongregaci benediktinskou, skládající se z opatství břevnov
ského, emauzského, broumovského a rajhradského.
Co tyto církevně-politické aktuality mohou znamenali v du
chovním a kulturním životě našeho národa, si uvědomíme,
přehlédneme-li dějiny benediktinského řádu a zvláště osudy
nejstaršího mužského kláštera českého — Břevnova.
Když západní říše římská se v VI. století zhroutila pod
tvrdými nápory barbarů, přišel Benedikt z Nursie jako zá
chrance staré kultury. Mezi divoké Góty a jiné barbary při
cházejí tiší a pokorní mniši, učí lid řemeslům a. obděláváni
země, přinášejí s sebou i nůžky, nahrazujíce dřevěná škrabad
la, jimiž si staří Germáni otírali špínu s údů. Pilní řeholníci
» opisují ve svých opatstvích staré řecké a římské literární po
klady, zřizují školy a umělecké dílny. Dějiny benediktinského
řádu jsou dějinami prvních století nové kulturní tvorby. Sv.
Maurus zakládá kláštery — tehdejší jediné kulturní ústavy —
ve Francii, sv. Placid na Sicílii, sv. Leandr a sv. Isidor ve
Španělsku, benediktin sv. Řehoř Veliký posílá benediktina
sv. Augustina do Anglie a Irska, sv. Korbinian a sv. Bonifác
křtí Němce, sv. Ansgar získává pro vyšší kulturu Dány a
Normany. Je slávou Čechů, že z jejich krve, byť i později pro
lité, vyšel benediktin sv. Vojtěch, zakladatel kultury sloven
ské a. maďarské a oplodnite! kulturního života polského. Svatý i
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Za první republiky se dodávalo u nás na trh 16 až 20.000
.,
vagonů ovsa ročně a náš vývoz dělal kolem 4.000 vagonů.
Za války se situace změnila a zemědělci i ve vyšších polohách zvykli si pěstovali více chlebového obilí jako dříve. *Letošního roku se vykoupilo v zemích českých 4.100 va
gonů ovsa a na Slovensku jen 700 vagonů. I když zásobování
nezemědělských koní dělá dnes velké potíže, nemělo by
smyslu propagovati pěstování ovsa v předválečném měřítku. —
Obilní produkci naši je tedy zřejmě třeba plánovat tak,
abychom byli soběstační v chlebovinách co nejdříve, zejména
nyní, kdy nejsou přebytky na světových trzích, je přitom
nutno věnovati více místa pšenici, než žitu.
Především je nutno ovlivnit pěstování ječmene, a to sta
novením podmínek cenových tak, aby vynikla p r ů m y s 1 ov á hodnota našeho exportního ječmene sladovnického. V sou
vislosti s tím je nutno postarati se o dostatečný dovoz krmiv
— kukuřice a pokrutin, aby rolníci nemuseli ječmen zkrmováti.
Věnovati se co nejvíce šlechtění a množení ušlechtilého
osiva a přitom nedělati z toho úřadování a neomezovati tak
podnikavost šlechtitelů.
Dáti do pořádku cenovou politiku našeho obilnářství, t. j.
upraviti správně poměr mezi jednotlivými druhý obilí v sou- -**
ladu s cenami světovými a s cenami nejen výrobků živo
čišných, ale především průmyslových!
Zajistit sedlákovi pracovní síly, levné hnojivo, stroje
a ostatní potřeby, a konečné, jestliže český sedlák svými
dodávkami, které dosáhly v nejdůležitějších výrobcích před
válečné úrovně, zajistil výživu národa, popřát mu jíž ko
nečně trochu klidu a nezneklidňovat ho pokusnictvim hospo
dářským i politickým.

Dr Ctibor Mařan
Vojtěch zachraňuje ryzost dosavadní české kultury. Ne
uvádí do Cech mnichy německé, nýbrž Italy a Reky a břevnovské opatství, založené r. 993, má sloužit šynthěsi kultury
latinské s řecko-sjovanskou. Na Slovensku (jehož znak tří
vrchů s dvojramenným křížem je původním znakem· bene
diktinského řádu) zakládá,, první slovenský klášter na vrchu
Soboru. Z tohoto opatství vycházejí první světci slovenští
sv. Svorád a sv. Beňadik.
Přítel sv. Vojtěcha, sv. Anastázius, v Uhrách zvaný svátý
Astrik, se stává prvním opatem v polském Třemešně, prvním
opatem na hoře sv. Martina v Uhrách a později prvním arci
biskupem ostřihomským.
Rád benediktinský v Cechách rychle zdomácněl a vydává
nejkrásnější duchovní a kulturní květy. Jeho duchem se živí
sv. Prokop a zřizuje zvláštní slovanskou benediktinskou ře
holi na Sázavě. Odnoží Břevnova je také nejstarší klášter mo
ravský, Rajhrad, který předloni oslavoval 900 let svého zalo
žení, Z Břevnova vychází i sv. Vintíř, křestní kmotr knížete
Břetislava a misionář u poněmčeného národa Luticů. Mezi
prvními deseti pražskými biskupy je většina benediktinů,
prvním biskupem olomouckým se stává v XI. století břevnovský mnich Jan. Břevnov dodává také prvního biskupa Vra
tislavi v osobě mnicha Bohumíra a prvním biskupem záhřeb
ským se stává sázavský benediktin Duch. Ze semene břev
novského vyrůstají benediktinské kláštery v Polici, Brou
mově, na Ostrově u Davle, ve sv. Janě pod Skalou (na místech,
kde už za'dob sv. Ludmily žil poustevník sv. Ivan), na Velízi
u Žebráka, v Zátoni u Krumlova, ve Slaném, v Teslíně u ryb
níka Padrti, v Nicově u Kašperských Hor, ve Zbýšově r. 1
Cáslavsku, v Dřevíči na Lounsku, v Zelivě, v Opatovicích,
v Křesoboru ve Slezsku, v Dobrém Poli ve Slezsku, v Kladru
bech, v Přešticích, v Přimdě, v Touškově, ve Vilémově, v Uherčicích na Moravě, v Postoloprtech, v Brzovanech, v Zatci, ve
Voči, v Třebíči (kde se dosud zachovala skvostná klášterní
katedrála sv. Prokopa), v Komárově u Brna, v Měříně, v Bre
zové u Opavy, v Klášterci na Moravě. Některé kláštery, pů
vodně benediktinské, připadly později řádům jiným, na př.
Strahov, Zeliv, Litomyšl, Hradisko u Olomouce, Mnichovo
Hradiště.
Břevnov sám byl obrovskou duchovni a kulturní českou
pevností; před husitskými válkami v něm sídlilo na 500 mni
chů, břevnovští mniši bývali kaplany ve vojsku českém a
nosili do bojů kopí sv. Václava s praporem sv. Vojtěcha.
V bojích se zpívala svatovojtěšská píseň „Hospodine pomiluj
ny“. Břevnovští opati byli rádci českých králů a arcibiskupů,
benediktinské kláštery byly ohnisky kultury, vydržovaly de
sítky škol, shromáždily tisíce skvostných rukopisů.
Většina, benediktinských klášterů se svými bohatými knihov
nami, chrámy, uměleckými školami a dílnami byla vypálena a
zničena za husitských válek. Češi sami si zničili to, co by
tdokázali Hunové, Tataři, Maďaři a Němci. Z české kultury
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klášterní zbyly ubohé trosky. Na 700 benediktinských mni
chů shořelo na hranicích, desítky, klášterů, knihoven, kostelů
bylo spáleno a pobořeno. Jaké, skvosty byly v benediktin
ských knihovnách, o tom se můžeme přesvědčit ve Stockholmu,
kde je chloubou královské knihovny pověstný „Codex giganteus“, dílo mnicha podlažického, chované kdysi v Břevnově.
Codex unikl husitskému ohni, ale neuchránil se před uměnímilovnými Švédy za třicetileté války.
Po husitských válkách bylo břevnovské opatství obnoveno,
ale už nikdy nedosáhlo gotického rozmachu. Vydalo ze sebe
mnoho slavných mužů, jako byl spolužák Balbínův, Matouš
F. Sobek 3 Blleríberka, první český moderní dějepisec Bonaventura Piter, básník, překladatel a malíř Sigismund Bouška
a mnoho jiných. Na Moravě vydala benediktinská kultura
skvělé plody na Rajhradě, který se stal nejsilnější oporou
české kultury v době národního útisku.
Na Rajhradě se tradičně pěstuje historie a z benediktinské
tiskárny vycházejí stovky znamenitých knih. Jména benedik
tinů Bědy Dudíka, Pavla Vychodila, Augustina Vrzala, nejlepšiho našeho znalce ruské literatury, uvádíme jen namátkou.
Velkou ránu zasadil benediktinským řeholníkům Josef II.,
který při svém germanisátorském osvícenství zrušil kláštery,
připomínající starou českou slávu. Zmizel ženský klášter
u sv. Jiří na'Hradčanech, nejstarši klášter v Čechách (a bylo
by velkou hanbou, kdyby nebyl obnoven), bylo zrušeno opat
ství u sv. Jana pod Skálou, samozřejmě i opatství u sv. Pro
kopa na Sázavě.
Ze všeho zbyl jen Břevnov, Broumov, Emauzy a Rajhrad,
čtyři sloupy nové slovanské provincie benediktinské. S tímto
dědictvím vcházejí následovníci sv. Vojtěcha, sv. Anastazia,
sv. Radima, pěti svátých břevnovských bratří, umučených
v Polsku, sv. Prokopa, blahoslavené Mladý, blahoslaveného
Světislava, blahoslavené Amabilie, sv. Svoráda a sv. Beňadika
do nové doby se svou „benediktinskou pílí“ a s heslem zakla
datele řádu „O r a et l ab o r a“, „M o dli se a pracu j“.
Budiž čest jejich práci na duchovní vinici.
A zase jako by si dějiny hrály, připadá na letošní rok ještě
jedno břevnovské jubileum. Před 190 lety, roku 1757, se obje
vil po druhé v Břevnově Bedřich Veliký se svými Prusy.
V klášteře se usadilo 800 vojáků s 30 důstojníky a maršálem
Keilhem (jaká podoba jména!). Po bitvě u Stěrbohol se naplni
ly raněnými všechny místnosti opatství. V kostele sv. Markety
leželi na márách dva mrtví Prusové: generálové Schwerin
a Holstein. Jejich vnitřnosti byly pohřbeny v klášterní
zahradě a nabalsamovaná těla byla převezena do Pruska, do
země, kde byl před staletími zabit pohanskými Prusy sv.
Vojtěch. Ostatní důstojníci a vojáci v počtu asi 2.500 byli po
hřbeni v místech, kde stával husity rozbořený klášter sv.
Vojtěcha a sv. Benedikta, Alexia a Bonifáce.

Z dopisů redakci
Jak zacházíme s vracejícími se krajany.
Pan Viktor Hašek, který se narodil v USA 1. listopadu
1909 v Guernevillu, Kalifornie a pochází z českých rodičů
z Mělnická, na první výzvu našich vládních činitelů se roz
hodl, že bude reemigTOvati a dojel 3. června 1946 se svou
rodinou a s rodinou své manželky do Prahy. Nyní nastala
trnitá a neuvěřitelná cesta, která dnes vrcholí tím, že si
V. Hašek, do vlasti se vrátivší krajan, objednal zpáteční
lístek do USA a čeká na loď, aby odtud, znechucen, odejel.
Viktor Hašek vychodil 12 roků amerických základních
škol a 2 roky studoval na universitě. Tuto musil po. 2 letech
po úmrtí svého otce opustit a vstoupil k námořnictvu. Pra
coval čtyři roky na lodní radiotechnice. V nastalé hospodář
ské krisi provozoval živnost klenotníckou a nakonec se uchy
til u svého bratra, kde pracoval 8 roků jako instalatér.
Ač má předběžné vzdělání k práci kancelářské, rozhodl se,
že bude pracovati manuálně, a to znovu v instalatérství.
S tímto úmyslem dorazil do Prahy.
První jeho cesta byla na magistrát se žádostí o přidělení
bytu. Tato žádost nebyla do dnešního dne vyřízena. Až do
vánoc bydlel se svou ženou a čtyřletou dcerkou v zahradním
altánu. Potom jim došlo topení a tehdy jsem se o jeho
utrpení dověděl a nabídl jsem mu svou rekreační chalupu
v Dolní Malé Úpě v Krkonoších. S radostí tuto mou nabídku
přijal.
Cd června až do konce minulého roku, sám a prostřed
nictvím svých příbuzných hledal zaměstnání. Je to neuvěři
telné. ale nenašel je. Utratil přes 100.000 Kčs (včetně ces
tovného z Ameriky) nadarmo. Na repatriačním úřadě čekal
5 měsíců bezvýsledně na vyřízení své žádosti o přidělení živ
nosti instalatérské. Nemůže sí přímo stěžovati na referenty
výše uvedeného úřadu, ale kamkoli byl s dekretem poslán
(Teplice-Sanov. Klášterec n. Ohří, Česká Lípa atd.), všude
našel místu již obsazená místními národními výbory. Na ně
kolika místech bylo jemu nebo jeho příbuzným řečeno, aby
vstoupil do KSČ a že místo dostane. Stalinovy závody na př.
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inserovaly, že přijmou Instalatéry, Podal si tam žádost, na
kterou mu nebylo vůbec odpovŽdŠho. Sdělili mu jen,' žě bý
ho možná mohli potřebovat jen jako nádeníka.
Znechucen tím vším, rozhodl se, že se vrátí zpět do Ame
riky. Foněvadž ještě nebyl vyrozuměn o tom, kdy jeho , loď
odjede, trpělivě a resignovaně čeká v Dolní Malé Úpě. Mezi-.,
tím mu docházejí již také peníze. Je proto v Dolní Malé Úpě
zaměstnán jako pomocný dělník na. svážení horského dříví,
kde pracuje společně s malým zbytkem dosud neodsunutých
Němců.
Tak končí svou idealistickou pouť po republice dobrý Čech,
pracující dnes na jedné z nejnebezpečnějších prací. Myslím,
že by bylo, trestuhodné, aby takovýto reemigrant, který vá
žil tak dalekou cestu do své otčiny, který vynaložil tolik
hmotných prostředků, aby republice pomohl, odjel zpět, tam,
kde by mu bylo o hodně lépe. Nelze ani věřit, že všechny
instalatérské živnosti jsou již odborníky obsazeny. Je v tom
jistě mnoho jiných zásahů, které se Čechc-Američanovi činí
z průhledných důvodů, aby jeho cesta se stala marnou.
Končím prosbou o rychlou pomoc pro tohoto vlastence
a jsem v hluboké úctě
J. A. Komárek.
Lze takto žít?
Přes 32 let jsem vedla s mužem řeznicko-uzenářskou živ
nost. Pracovali jsme denně 14 i více hodin. Žili jsme skrom
ně a každou nastřádanou korunu jsme ukládali do banky
a počítali jsme na stáří.
Muž v roce 1944 zemřel; byla jsem nucena živnost pře
dat. Peníze mám všechny na vázaném vkladu a smím si vy
bírat 1400 Kčs měsíčně. Je možné za to dnes žít? Muž byl
5 let nemocný a spotřebovala jsem všechno ložní prádlo.
MNV mi dal poukaz na nové, ale jak si je mohu · koupit,
když dnes stojí 1600 až 2000 Kčs!? A mám snad na stará
kolena spát bez ložního prádla? Dále potřebuji kabát. Stojí
rovněž (a není pěkný) 1800 Kčs, střevíce 320 Kčs. K dovrše
ní všeho mi poslal MNV výměr ze zastavené plochy 640 Kčs.
K tomu ještě elektrický proud a uhlí — není to k zoufání,
když na to všechno mám 1400 Kčs?
Za co nás republika a pan ministr financí trestá? Za td,
že jsme věřili státu? Platili jsme poctivě daně a svěřili jsme
mu všechny své úspory. Nastřádal-li někdo ve válce nebo po
ni milion, ať mu jej vezmou; poctivě jej nenabyl! Ale my
jsme střádali své peníze 30 až 40 let, a byly to peníze hod
notné. Dnes nám je vrací stát znehodnocené a musíme že
brat o každou stokorunu.
.
Kdybych nebyla věřila státu a uložila peníze místo do ban
ky, do obrazů nebo koberců nebo jiné šmeliny, nemusela bych
dnes žebrat.
'
M. K. (Plzeň).

Většina nebyla v ROH
Vážená redakce, 19. t. m. byla vysílána v 18.45 hodin na
Praze H. přednáška předsedy ÚRO A. Zápotockého.
Pan Zápotocký mimo jiné uvedl tuto pozoruhodnost: Člen
ství v ROH je dobrovolné. Jestliže však většina zaměstnanců
v určitém podniku je členy ROH a jestliže se tito zaměstnan
ci na své schůzi usnesou, že nebudou pracovati se zaměst
nanci, kteří v ROH nejsou organisováni, nelze pokládat dů
sledky, které z toho vyvodí, pro své neorganisované spoiuzaměstnance za útisk. Je to totiž právem organisovaných
zaměstnanců a každý, kdo by za to tyto zaměstnance stíhal,
ccitá se v konfliktu se stávajícím novým porevolučním práv
ním řádem.
Až sem pan Zápotocký. —
A nyní já: Podnik, v němž jsem zaměstnán, má celkem
1C6 zaměstnanců. Z nich je 27 organisovaných v ÚRO. Zby
tek 79 není organisován. Dnes ráno jsme se jako obvykle
sešli všichni do zaměstnání. Pracovalo se bez rušivých scén
až do poledne. V polední přestávce si však svolali ti neorganisovaní schůzi a tam se všech těch 79 jednomyslně usneslo,
že nebudou pracovat s těmi, co jsou organisováni v ROH.
A odpoledne již hlídky neorganisovaných obsadily vchody
do dílen a nás, organísované do nich nepustili; když prý
s nimi chceme pracovat, musíme z ROH vy
stoupit!
Talr nyní nevím, co mám dělat. Zeptal bych se pana Zápo
tockého, ale nechci ho vyrušovat při tvorbě nového právního
porevolučního řádu (stávajícího!).
Co, kdybyste se ho zeptali v Obzorech?
S veškerou úctou R. V., mechanik, pp. Lužany u Plzně.
PS.: Neslyšeli jste někdy něco o bumerangu?

Ještě k vázaným vkladům
Jednou z nejožehavějších otázek, jež čekají na své vhodné
a spravedlivé řešení, je otázka předválečných hypotečních
závazků a jejich umořování hovými korunami V případech,
kdy budova, na níž tento závazek vázl, byla válečnými účin
ky zcela zničena, a kdy hypotekárni dlužník má veškeré své
peněžní prostředky na vázaných vkladech. Věřitel domáhá se
placení anuit novými korunami, jichž postižený dlužník (na
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příklad starý živnostník, který nemůže již svou živnost pro
vozovat a musil ji po 6měsíční průpadní lhůtě odhlásiti, nebo
obchodník-dovozce, jehož podnik vlivem války po výprodeji
zásob importovaného zboží byl ve svém provozu přerušen a
podnes nemohl býti reaktivován), nemá a jichž při nejlepší
vůli nemůže si vydělati. Tím dostává se hypotekárni dlužník
do krajně prekérní situace, z níž se nemůže vybaviti ani pro
dejem pozemku, na němž kdysi stávala jeho, válkou zničená
budova, neboť jeho prodejní cena by nekryla zbývající hy
potéku. V místech, bombardováním velmi postižených, kde
takových demolovaných objektů je mnoho — zvláště v pohra
ničí, kde není pro takové pozemky žádných zájemců, je ostat
ně prodej pozemku eo ipso neuskutečnitelným problémem.
Věřitel radí k stavební obnově objektu, z jehož činžovního vý
nosu by dlužník mohl platit anuity novými korunami. Tento
modus však ve většině případů je neschůdnou cestou, neboť
— nehledíc ani k nejasnosti ustanovení zák. o stavební obnově
s hlediska finančních a vlastnických účinků — v četných
případech nebude prakticky možno opatřit si stavební pro
středky (t. j. úvěr či plnou státní záruku), a i když by tyto
byly opatřeny, stačí pak činžovní výnos sotva jen k splácení
nového dluhu, rozhodně však nikoliv též k amortisaci před-

válečného hypotečního závazku. Tážeme se: je možno
a spravedlivo, aby majitelé budov, kteří jen ná
hodou byli válečným účinkem připraveni o svůj domovní ma
jetek, zatím co jejich šťastnější sousedé byli této ztráty ná
hodou zcela ušetřeni, nesli jen sami osobně celé
břímě válečných ztrát, z něhož se při nejlepší vůli
nemohou vybaviti?
M. Č.
Pracovní nástup do dvouletky
Bylo mi slibováno místo. Jsem admin. úředník, 241etý s 3
letou praxi. Všechny školy mám české. Hlásil jsem se na
Úřadě ochrany práce v Kadani, kde mi bylo řečeno: »Počkej
te, až ve dvouletce, potom se bude musit každý co nejlépe
uplatnit«. Před několika týdny jsem psal na ÚRO do Cho
mutova, prostřednictvím zdejšího NV. Z Chomutova jsem byl
předán do Děčína, odkud jsem dostal 14. III. odpověď. Místo
pro Vás žádné nemáme. To se potom píše a vytrubuje: Po
třebujeme prac, síly do pohraničí! — Zvou se Slováci, Maďaři,
Bulhaři a j.
Nyní jsem nucen žádat o podporu a nevím, bude-li to MNV
milé, ale nemohu si pomoci. Má ostuda to není. Věčné slibo
vání nikdy nikoho nenasytilo!
J. G., Radonice.

KULTURA VE SVĚTĚ I U NÁS
O rovnováhu v kultuře
Zásadní poměr státu ke kulturnímu
společenství všeobecně lze řešiti analy
sou vztahu státu k společenství národ
nímu, které je metafysicky i společen
stvím kulturního jazyka. Neznamená to
však, že společenství národní a kultur
ní se kryjí. Princip pospolitosti národ
ní, jenž není skutečností duchovní či
ideou, která by vytvářela jednotlivce
příslušníkem národa — jak je toho
schopen společný jazyk kulturní — je
hodnotou, která mnohotvary svého slo
žení spadá do řádu duchovního i hmot
ného. Jazyk jako zvuk je čímsi hmot
ným, náležejícím k oblasti výrazové.
»Je to hmota, která je organisována
k výrazu hodnoty duchové — zvuk, vy
jadřující ideu.« Jako zvuk, jsa hmot
ným výrazem, má potencialitu vyjádřit
předměty konkrétní, skutečnost hmot
nou, než duchovní, předměty abstrakt
ní. Slovo, vyjadřující předmět, předsta
vu, dojem, v něm je bližší, podobnější
svému předmětu, než slovo, vyjadřující
abstraktní ideu, pojem. Rád duchovní,
idea může být vyjádřena slovně jen ne
přímo, analcg’í představy, citu, dojmu
k ideji, místo smyslové kvality je uplat
něna logika. »Čím obecnější ideu slovo
vyjadřuje, tím méně se uplatňuje jako
smyslová s< ránka a tím více vystupuje
stránka logická, skladba řeči, její schop
nost vyjadřovat poměr, vztah.« To platí
pro oblast abstrakt. Daleko snazší je
tomu v umění, které se spokojuje s ná
zorným výrazem duchovní hodnoty.
Proto, čím vyšší je duchovní hodnota
kulturní, lim méně je poutána pova
hou společenství národního. I myšlení,
pokud se pohybuje v oblastech smyslo
vé zkušenosti, má v určitém vyhraně
ném kmenovém prostředí velmi výraz
ný společný charakter s řečí, chováním,
společenským mravem, protože i v nich
převažuje smyslová stránka.
Filosofové, básníci, výtvarníci, insnirovaní obecninami, dotvářejí se nadná
rodního společenství ducha — a »ne
být nutnosti tvořili v určitém jazyce
nebo vycházet z určité trad:ce, mohli
by všichni náležet stejným právem
k témuž duchovnímu rodu tvůrců.«
Pro" o stát, podporující extrémně
a excesivně kulturní národní svéráz,
podporuje vnější smyslové stránky
člověka a nivelisuje duchovní hod
noty obecnin na hodnoty výrazově
materiální, jimiž chtíce nechtíce se akomodují jevy ušlechtilejší. Naproti to
mu je stejně nezdravým kulturní in
dividualismus subjektívnosti a rozumo
vosti, který odvádí ode všeho národního
k floskuli »mezinárodnosti«, která poru
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šuje přirozenou rovnováhu mezi hmo
tou a duchem. Je tedy úkolem státu
pečovat o udržení této rovnováhy, kte
rá zapříčiňuje bezprostřednost a sílu a
dává pevné zakotvení v řádu domácí
pospolitosti tvůrčí. To ovšem těžce
chápou lidé, kteří kromě obecné politic
ké kvalifikace postrádají kvalifikaci
uměleckou a vědeckou. V tom právě
tkví stagnace soudobé kultury českoslo
venské: v disharmonii smyslovosti a du
cha.
v. V. Říha.

Z literárního života v SSSR
Na posledním zasedání Svazu sovět
ských spisovatelů v Gorkého ústavu
pro světovou literaturu bylo znovu při
pomenuto, aby požadavky strany, ohled
ně výlučně marxistické tendence v li
teratuře, pronesené v podzimní řeči
Ždanova a poté nesčetněkráte se smě
rodatných míst opakované, se neome
zovaly pouze náčrtovou domácí tvorbu,
nýbrž rozhodovaly i při pohledu na
autory zahraniční a při výběru a způ
sobu překladu. Na zasedání proslovil
ústřední projev A, Lejtes na thema:
»Sovětská literatura a kapitalistický
svět«. V úvodu se zmínil o tom, že dě
jiny nyní přinášejí krutý, ale naprosto
spravedlivý rozsudek nad »estétským
světovým názorem«. Ukázkou toho je
poslední· kniha André Gidea, jeho vá
lečný deník, který zcela odkrývá od
pornou tvář individualisty a oportunisty.
Sovětští spisovatelé si to musí připo
mínat, neboť duchovní následovníci
přestárlých představitelů dekadentského umění se dnes snaží udávat ráz
v buržoasní literatuře. Příklad starých
i nových představitelů »umění pro umě
ní« umožňuje sovětským umělcům po
zorovat jeden a tentýž zákonitý obraz,
končící odklonem od lidu. Přednašeč
pak ukázal oprávněnost této these ukáz
kami z děl Huxleye, Aldingtona a Odě
na a vyslovil přesvědčení, že prostý čte
nář na západě s opovržením odkládá
všechna »taková chytráctví nelidových
spisovatelů«, obzvláště oněch, kteří ve
svém díle stavj do popředí psychologic
ky nenormální mrzáky. Obrovská popu
larita (?) sovětských autorů u západ
ního čtenáře tkví podle přednášeče prá
vě v tom, že sovětská literatura obsa
huje tolik povzbuzujících námětů, které
masy dovedou zaujmout. A. Lejtes pak
srovnal dva podstatně různé válečné de
níky, které vyšly v minulém roce v Pa
říži. Na jedné straně práce André Gidea,
práce plná snob’smu, rozkladu a cynis
mu, na straně druhé »Leningradský de
ník« sovětské spisovatelky Věry Inber,

mající vlastnosti opačné, díky prostředí,
ve kterém vznikl. Rečník poté zdůraznil,
že sovětská literatura svou existencí,
svým »důsledným bojem proti deka
denci« (rozuměj literatuře s nemarxistickou náplní), poskytuje jasnou a přes
nou hranici mezi uměním opravdovým
a nepokrokovým, mezi umělci, kteří
jsou inženýry lidských duší a mezi
umělci, kteří lidskou duši otravují.
V témže čísle »Litěraturnoj gazěty«,
kde je otištěna zpráva o zasedání Sva
zu spisovatelů, publikuje v poslední do
bě vlivný V. Pěrcov nepříznivou kriti
ku překladatelské činnosti známého
básníka Borise Pasternaka. A. Fadějev
řekl nedávno o Pasternakovi, že zůstal
úplně v zajetí ideí nepolitičnosti umění
a individualismu, proti kterému ústřed
ní výbor strany vynakládá tolik úsilí.
Pěrcov ve svém článku vysvětluje
Pasternakovi, že ani překladatelské
práce nemůže dělati dobře, když v nich
neovládá pocit sovětské přítomnosti. Za
příklad si vzal Pasternakův překlad bá
je »Osud Gruzínska« největšího gruzínského básníka Nikolaje Baratašvili;
Pasternakův překlad nejenže není po
dle Pěrcova správný po stránce for
mální (což by nebylo tak hrozné), ale
překladatel nepřevzal do svého převo
du pokrokové ideje, které se vyskytují
v originále. Pěrcov pak vyvozuje závě
ry. »Říká se, že Pasternak se vyhnul
překládáním komentování přítomnosti.
Avšak vidíme, že i v této oblasti lite
rárního tvoření, jako v kterékoliv jiné,
se nelze vyhnouti otázkám ideovým,
otázkám světového názoru. Je to náho
da, že nemůžeme souhlasit s výsledky
práce básníka-překladatele ? Nikoliv. Po
cit současnosti a výška ideové úrovně
jsou ústředním východiskem překladate
le jako každého jiného literáta.«
-irs-

Festival čs. filmu v Londýně
Několikrát odložený termín připravo
vaného fesťvalu čs. filmu v Londýně
byl nyní definitivně stanoven na 2.
května t. r. O týden později bude pořad
opakován v Glasgowě a uvažuje se rov
něž o předvádění českých filmů v hor
nickém městě CardiffU. V Londýně bude
festivalu k disposici kino New Gallery.
Na festival bude vysláno 8 dlouhých
českých a slovenských filmů veďe řady
kreslených, krátkých a loutkových.
Českou produkci dlouhých filmů budou
zastupovat: Muži bez křídel, Nezbedný
bakalář, Jan Roháč z Dubé, Housle a
sen, Mrtvý mezi živými, Uloupená hra
nice a Sn-éna, slovenskou film »Va
ruj ... « Názvy jednotlivých filmů byly
přizpůsobeny anglickému vkusu (na př.
Uloupená hranice — Rozdělený dům,
Jan Roháč z Rubé — Bojovníci víry a
pod.).
bs
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K novému vydání „Chrámu a tvrze“
Tento článek o knize »Chrám a tvrz«, má ojedině
lou historii. Pan Pavel Eisner, autor knihy, odpověděl
naň dříve, nežli byl uveřejněn (viz Kulturní Politiku
z 28. III. ). A nejen to. Za nynějších potíží s papírem,
myslil jsem, že můj článek nevyjde vůbec. Z důvodů,
které jsou z článku zřejmé, poslal jsem jej proto P.
Eisnerovi soukromě. Když ze soukromé jeho odpovědi
bylo vidět, že se mu článek nelibí, oznámil jsem mu
obratem pošty, že si článek z redakce vyžádám zpět.
Načež mi P. E. v Kulturní Politice — velmi politicky,
ale málo kulturně — vynadal napřed a do zásoby.
Aby tedy veřejnost mohla posoudit, proč mi P. E.
nadává, nezbylo mi, než poprosit redakci, aby článek
uveřejnila. Jak vidno z článku, nepopíral jsem, že
»Chrám a tvrz« je skvělá kniha. Ale ve shodě s účelem
článku zabýval jsem se některými jejími kazy, aby
při druhém vydání zmizely. Doufám, že také tento
inčiSent zvýší zájem o Eisnerovu knihu a uspíší její
druhé, v obsahu, v uspořádání i v autorských more
sech valně opravené a zlepšené vydání. Ze soukromé
odpovědi, kterou mi dal, nezdá se, že věděl o všech
těch úrazech, na které jsem ho upozornil. A tak se
i po jeho vynadání těším, že jsem si o něho, ale hlavně
o jeho knihu, získal nějaké zásluhy.
Dr K. K.
Možná, že se stane div. »Chrám a tvrz« od P. Eisnera,
kvartová cihla se 660 stránkami textu, ne všude zábavného,
stojí nevázaná přes 300 Kčs, což při poměrech našeho čtenář
stva je na jeho většinu dost. Přes to jde prý na odbyt tak,
že se chystá druhé vydání. Ta kniha to zasluhuje pro bohat
ství svého obsahu a pro důmyslnost i půvab podání. Před
novým vydáním je však záhodno upozornit na její vady,
které by «mohly být lehko napraveny.
Je tam několik pasáží, plných učenosti a velmi odborných
výkladů. Mnohem větší díl je psán beletristicky, se' zřejmou
snahou, aby zábava pomáhala poučení. Ale i kdyby ta kniha
byla ještě zábavnější, budou ji při jejím thematu kupovat
i číst hlavně milovníci češtiny, u kterých láska budí touhu
po hlubším poznání.
Takovému čtenáři, který se chce o češtině poučit více
a hlouběji zasluhuje tedy také autorovy podpory. Eisnerova
kniha, jak je nyní, neulehčuje cestu. Bibliografické údaje,
ba i jména filologických autorit jsou v té knize vzácností.
Ani na konci není přehled pramenů. Tím méně jest udáno
v jednotlivých kapitolách, odkud autor čerpal své these
a výklady. Ač jen malá část může být původní, zůstává —
pro čtenáře diletanta, diletanta i v původním a dobrém toho
slova smyslu — autorovým tajemstvím, odkud vzal, co tu
presentuje. Nepředpokládejme, že to udělal z maloživnostenské opatrnosti, aby soutěž mu neviděla tak snadno do jeho
kuchyně. Avšak i bez takového zahlazování stop vzniká ne
žádoucí a nechtěný dojem, aspoň u čtenáře, který není odbor
níkem, že materiál, který vydobyli jiní, vypadá jako objev
Pavla Eisnera. Zatím je to namnoze tak, že vybral a smíchal
koření do omáčky. Maso je odjinud. Pročež, aby ten dojem
zmizel, ať přidá, aspoň na konci, aby se neprodražila sazba,
bibliografii k jednotlivým oddílům. Také index autorů a hesel
by udělal čtenářům té knihy dobře. Za více než tři sta Kčs
mají nárok na nějaké pohodli.
Druhá věc: »Chrám a tvrz« není jednotné dílo. Je to kvapně
sešitý souhrn monografických pojednání, smí-li se tak aka
demicky vážného označení užít i pro ty kapitoly, složené ta
kovým dílem ze švandiček a legrací, anebo také ze mstivých
kampaní. Ta pojednání ovšem byla psána po leta, ale vydána
byla přesto kvapně. Tu horkou jehlu je vidět. Proč ten kvap,
můžeme se jen dohadovat. Jednou z příčin může být, že P.
E sner se chtěl honem ukázat v nové úloze, když před tím,
asi třicet Jet, tlumočil a velebil češtinu Němcům a po němeč
ku. Ta činnost byla záslužná, i když Hitlei· a druhá válka
světová z ní mnoho nenechali. Ta příčina, že P. Eisner psá
val více německy, nemohla nikdy mít váhu u rozumných
a slušných lidí. Po vydání této knihy pozbyla váhy úplně.
Proto by to druhé vydání už tak spěchat nemuselo a těch
660 stránek mohl by autor trochu vytříbit a probrat. Teď
jsou v knize opakování a ne snad proto, že repetitio est ma
ter studiorum, nýbrž proto, že tu byla ve kvapu shrnuta disiecta membra a P. Eisner neměl kdy nebo chuť se podívat,
zda něco neříká vícekrát. Také některé odkazy hledáte v kni
ze marně. Jsou-li tam přes to, i v tom by mělo být čtenáři
pomoženo.
Je to kniha o češtině, jaká je prostřed XX. století. Ale je
tam popsán její tok devíti věky, od samého pramene nynější
češtiny až k obzorům, které zakrývají budoucnost, s podrob
ným vyšetřováním přítoků ze zemí bratrských i cizích. Ne
vyhnutelně přijde jednou doba, kdy to bude kniha o češtině,
jaká byla a tedy kniha už zase jen pro odborníky. Ale po
nějakou dobu, pro jednotlivce dost dlouhou, bude to kniha,
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vyhledávaná od čtenářstva, kterému se říká širší. Ta doba
může být tak dlouhá, že to bude ještě širší čtenářstvo, které
už nebude mít zájem a pochopení pro všechny naše sympa
tie a antipatie. K vůli těm čtenářům ve vzdálenější bu
doucnosti, méně interesovaným na šarvátkách, ve kterých si
autor vyřizuje tolik osobních účtů, ale objektivnější ve svém
hodnocení, měl by autor revidovat své poklony i své výtky.
Ti budoucí čtenáři nebudou postrádat jeho zmínky o literární
studii o Breiském, kterou kdysi napsal nynější nakladatel
P. Eisnera. Už teď ji skoro nikdo nezná. Za nynějšího obsa
zení ministerstva informací bylo by vkusnější méně se klaněti F. Halasovi a E. F. Burianovi, i když není pochyby
o jejich zásluhách. Ani Vladislav Vančura by nemusil být
tak veleben za to, že si při jedné výpravě za poklady staré
a střední češtiny vypůjčil také jedno slůvko z Kralické bible
(tím spíše, že se ukáže, jak špatně zná P. Eisner tento pra
men.) Mohl by pak také nechat spát v pokoji Arne Nováka.
K hříchu, který mu vytýká, k baroknosti výrazu, k češtině
adjektivy a jinými výzdobami prý přetížené, nemá P. Eisner
sám moc daleko. Tedy: Méně poklon mocným toho času,
Powers that be, a méně úštipků na účet mrtvých, ctihodných
a zasloužilých, kteří nemají konjunkturu.
Pavel E'sner píše o češtině magistraliter, nebolí — jak dí
Písmo — jako moc maje. Proto, co sneseme na dřevě suchém,
ruší nás na tomto dřevě zeleném. U autority o češtině naší
doby, u jednoho z jejích zákonodárců, nemělo by být omylů,
patrných filologickému laiku, na př. pisateli těchto pozná
mek. Quod licet bovi, non licet Iovi. Některé chyby P. Eisner
si nemůže dovolit.
Na příklad: V knize je velmi zábavná stať »O bújarčících
pojednání nesoustavné«. Autor v něm definoval, co to je
bujarčík. Praví: »Bujarčíkem jsem přezval českého šmoka
archeotypu liberalistického proto, že ani o půlnoci neváhá
užít slova bujarý«. Načež podává pěkné a bohaté ukázky
z Thesauru linguae bujarcianae, vyvolávající teskné vzpo
mínky na Žurnalistický slovník Karla Poláčka a na kořist,
kterou nyní mohl ulovit denně. Mezi těmi ukázkami zapomněl
P. Eisner na jeden druh bujarčiny, na její rys zvláště pří
značný: Bujarčík se rychle přátelí, i když jeho city nebývají
opětovány. O slavných osobnostech — i když jde třeba jen
o slávu jednoho dne — píše s náznaky, jak je s nimi dů
věrný. Není proto dobře a P. Eisner si také zabujarčil, když
při zmínce o Komenském jmenuje ho prostě a intimně Janem
Amosem.
Tím méně je to dobře, když hned na to prokazuje, že to
důvěrné seznámení jaksi nestačilo, aby myšlenkový svět Ja
na Amose byl aspoň trochd myšlenkovým světem jeho in
timního přítele P. Eisnera. Aspoň do té míry, aby věděl, co
v knihách Komenského je od Komenského a co odjinud, z pra
menů dost známých. Pochvaluje si totiž, jak to hezky řekl
Jan Amos ve své knížce »Truchlivý«: »Kdo škodí, škoď
ještě; a kdo smrdí, smrď ještě« atd. Jsou to slova jadrná,
jenže je Komenský cituje z poslední kapitoly Zjeveni sv.
Jana.
A mimochodem: Je nutno platit době daň tolik, že se jako
podstatný znak při definici bujarčíka uvede, že jde o šmoka
archeotypu’ liberalistického? Není dost bujarčíků i na jiném
křídle našeho politického sešikováni? Ale ovšem, mějme po
rozumění! Ukázky bujarčiny z onoho křídla a definice bujarčika bez rýpnutí liberalismu, k němuž P. Eisner nemíval
vždy nevlídný postoj, třeba by se nehodily do knihy, vydá
vané r. 1946 pod záštitou Syndikátu českých spisovatelů. —
Ale budou se tam hodit ještě r. 1966?
I jinde je ta učenost a poučenost trochu nespolehlivá a P.
Eisner by lépe učinil, kdyby více četl Kralickou bibli. Při
psal obroditelům, že vytvořili slovo »samcoložník«. Ale je to
v Kralické bibli, v jednom, z listů ke Korinthským. Je to
zřejmý kalk z řečtiny, tedy asi výtvor Jana Blahoslava. A je
to slovo na počátku XVII. století už užívané. Je o tom pěkná
historka ve Wintrových Dějích vysokých škol pražských
k roku 1610. Tehdy to slovo v překladě z Plutarcha vyvolalo
skoro takové nesnáze mezi universitou, zejména Bacháčkem
z Nauměři a příliš stydlivými defensory, že.to skoro zasti
ňuje aféru »Svobodného slova« s dr. Trägrem. Přlpíšeme-li
román »Na Librově gruntě« Baarovi, zůstává sice nadál dí
lem Terezy Novákové a je to snad msta osudu za pichlavosti
o jejím synovi. Ale ukazuje to, že píšeme o knize, kterou
jsme asi neměli v ruce. Při sebevědomosti Eisnerových soudů
a hodnocení je to chyba nemilá, i když ceně Eisnerova díla
moc neubere.
My, laici, tak často čteme a slyšíme o filologické akribii.
Bez lás’ry k slovu, bez filologie ve vlastním smyslu toho slova,
nemohl P. Eisner napsat »Chrám a tvrz« a tolik jiných svých
knih. Ale filologické akribie vždy u něho nevidíme. Ta se
mezi jiným projevuje přesným citováním a když potřebí,
ověřením citátu. Ale citát z Dýka o Pančavě jest nepřesný
(v. Satiry a sarkasmy, kde jest otištěn Dykův kuplet s tím
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refrénem nebo Hučí jez a jiné prósy, kde vyšel původně.)
Krikehájčan je podie P. Eisnera ve slovenštině křikloun. Ale
podie Ottova Slovníku Naučného by to byla velmi lidová
etymologie. Pod heslem »Handerburci«, čteme tam totiž, že
Krikehájci jsou Němci od Handlové, které se říká také Krikeháj, z německého' názvu Kriegerhain. Ferdinand II. je P.
Eisnerovi potomkem Karla V. Jeho potomkem však není, pro
tože byl vnukem Karlova bratra, Ferdinanda I. Byl ovšem
jeho pátým nástupcem v hodnosti císařské. Pro autora, kte
rého by stát měl platit, aby nám dal slovník českých syno
nym, nemají býtl výrazy potomek a nástupce výrazy zamě
nitelnými. Češtinář Eislerovy kvalifikace, ctižádosti a pří
snosti měl by psát »profylaxe« a ne »profylaxa«, což by se
patrně skloňovalo podle vzoru »flaxa«. Není také třeba tak
chválit Durycha pro konnotaci slova »theatrum« ve význa
mu »lešení popravní«. Ten význam je v XVI. a v XVII. sto
letí běžný. Čemu bychom se musili divit, bylo by, kdyby ně
kdo pro tu dobu užil toho slova ve významu našem. O té
běžnostl se může P. Eisner přesvědčit na př. ve známém
soudobém popisu poprav staroměstských, v knížce »Korunka
neuvadlá« od Jana Rosácia, anebo i z Wintrova »Mistra Kampana«. I po němečku se tehdy popravnímu lešení říkalo
»Bůhne« — ten výraz se vyskytuje v jednom z dopisů kar
dinála Dietrichsteina Ferdinandovi II. (viz CCH 1939.)
Zde je podán výběr, ne katalog! Měl by však postačit,
aby Pavel Eisner požádal své přátele mezi filology, aby
ho upřímně upozornili na takovéto úrazy. Mám dceru na
gymnasiu a s potěšením jsem od ní slyšel, že čtou »Chrám
a tvrz« při češtině. Jen aby to nevedlo k tomu, že takovéto
úrazy v knize, doporučované jako pramen poučení, vzor dít—
kám školním, budou výmluvou pro jejich poklesky a malá
lajdáctví ve slovním výrazu a pro nepřesné věděni.
Pročež opakujeme: Trochu méně spěchu, trochu více klidu
a objektivnosti, trochu soustavnější informace při druhém
vydání.

Kniha týdne
S. S. Ghelfand: Dialektický materialismus. Vydalo Univer
sum. Stran 104, brožované 35 Kčs.
Kniha »Dialektický materialismus« od S. S. Ghelfanda,
kterou právě vydalo nakladatelství »Universum«, vyplňuje
především velmi citelnou mezeru v naší křesťansky oriento
vané literatuře, neboť většina čtenářů dovídá se u nás o ma
terialistickém socialistickém učení buď z pramenů jedno
stranně zaměřených, když nechceme přímo říci tendenčních,
anebo se tak děje pouze povrchně. Autor sám je tak jeden
z mála našich theoretiků křesťanského solidarismu, který
dokonale ovládá látku a thema uvedeného díla, a je znám
v širší veřejnosti jako vynikající znalec učení Karla Marxe.
Velkou přednosti Ghelfandovy knihy je také, že je psána
slohem jasným, každému, i laiku, srozumitelným, a že po
skytuje ucelený, pevně skloubený obraz toho, co si autor
v ní jako hlavní cíl vytkl, t. j. především názorné poučeni
o tom, co vlastně dialektický materialismus je a které jsou
jeho vůdčí filosofické i národohospodářské zásady. Kniha
Ghelfandova, ačkoliv je nejen poučná, ale i kritická, nezabíhá
nikde do zbytečné polemičnosti a snaží se čtenáře na některé,
křesťanskému solidarismu odporující, zásady upozorniti způ
sobem věcným a taktním, a hlavně argumenty jak filosofic
kými, tak i hospodářskými, které lze i odpůrcům křesťan
ských zásad těžko vyvraceti. Je to známá autorova vlastnost,
kterou dovede uplatňovati i ve svých přednáškách a veřej
ných projevech.
Je nespornou předností Ghelfandovy knihy, že pro nejširší
obec čtenářů dovedl dialektický materialismus osvětliti nejen
s hlediska filosofického názoru Marxova a jeho stoupenců,
ale že se zároveň také obšírněji dotýká 1 praktických dů
sledků, jež uskutečňování marxistických zásad s sebou v ho
spodářském a sociálním životě přináší. Vedle filosofických
kapitol duch a hmota, o dialektické methodě a o poznání
pravdy o světě, jsou v Ghelfandově knize velmi cenné úva
hy o marx-engelsovském učení o státu a fašismu, o nadhod
notě a vykořisťování a úvahy o marxovském socialismu vů
bec. Není také na škodu celé knihy, jestliže autoi· pojal do
ní alespoň stručně kapitolu o životě Karla Marxe a někte
rých jeho spolupracovníků. S hlediska křesťanského solida
rismu je Ghelfandova kniha dalším obohacením literatury,
která se snaží o to, aby naše nejširší vrstvy, zvláště naše
inteligence, poznaly, že dialektický materialismus, opírající
se filosoficky jen o hmotu a pochybující o všech věcech nad
přirozených, není tím pravým učením, které přinese spásu
celému lidstvu, nýbrž že je tu něco vyššího a vznešenějšího
pro člověka ná této zemi, t. j. víra v božský a mravní řád
a sociální spravedlnost pro všechny, na místo marxismem
hlásané třídní diktatury, a že je to především duch, který
nakonec musí zvítězit! nad hmotou a nad každým lidským
konáním, jež se pouze o ní opírá. ,
A. P.
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Divadlo týdne
Synge: Hrdina, západu. Komedie ó třech dějstvích Režie
K. Palouš. Výprava VI. Šolta. DISK. — E. F. Burian: Jeden
ze všech. Román ve. verších. Připravil E. F. Burian. D 47.
V Divadelním studiu akademie musických věd sáhli opět
po osvědčeném irském Syngeovi. Ani tentokráte neprohlou
pili, i když také nevyhráli. Tato dramaticky vzorně stavěná
komedie, plná po výtce irské satiry o mladičkém chvastounovi, kterého všechny dívky v kterési vesnici na západě
zbožňují proto, že tátu rýčem po hlavě zkosil, a které vy
střízlivějí, když se tátova lebka prokáže býti odolnější a snese
bez větších pohrom i druhý nájezd, je příliš nesnadnou pro
mladé adepty dramatického uměni. To proto, poněvadž celá
síla komedie je v její dokonalosti charakterokresebné, v typisaci a plnokrevnosti. To poslední právě mladí herci svým
postavám dáti nemohli a tak lze jen pochválit velmi pěkný
správně zženštilý a na konci výborně vystupňovaný výkon
VI. Ráže, jako tlučhuby Mahona a snad 1 farmářovu dceru
Pegeen, hranou o premiéře z počátku velmi pěxně Vrati
slavou Petrovou. Režisér Palouš dal hře potřebnou atmosfé
ru irské lehkovážnosti a klevetnosti, i když jeho herci byli
na sto honů čeští a nešťastný nápadník slečny Pegeen, ja .oby Vaškovi z Prodané z oka vypadl. Ale i mladí herci m^ji
na Syngeovi velkou možnost naučit se opravdu hrát, tvořit
postavy, pohrávat si s divadelně dokonalými figurami. A to
je pro DISK to hlavní.
'
' Pauper.
E. F. Burianova lyricko-epická skladba (forma, která lec
kdy není ani epikou ani lyrikou) je názorným pífk-latieni
toho, jak dobrá vůle, pravdivý prožitek a tragické thema
nestačí k vytvoření skutečného díla uměleckého. Oč šk> E.
F. Burianovi, když se odchýlil od své obvyklé vyjadřovací
formy umělecké a použil jiné? »Jeden ze všech« má několik
themat. Je to generační zpověď, je to zpověď osobní i poli
tická se zrozením víry v socialistický řád a s láskou k vlasti,
a je to také pokus o ztvárnění zážitků z koncentračního tá
bora s reakcí lidské touhy po kráse, která obstála i v tomto
prostředí. Tato themata a ještě několik jiných, jež nelze
přesně určit a vystihnout jen z poslechu, bez písemného textu,
měla být spojena v jakýsi výraz životního názoru, který
napovídá již název. Jeden t. j. zvláštní případ člověka a
umělce E. F. Buriana, ale také jeden ze všech, t. j. osobní
osud a pocit Vědomě se přihlašující k osudům a pocitům ná
rodním a kolektivním.
Nemůže být pochyby o Burianově lásce k vlasti, nemůže
být pochyby o jeho víře ve fikci socialistického řádu, nemůže
být pochyby o skutečnosti jeho hrůzných zážitků v koncen
tračních táborech, ale přesto všechny tyto pravé hodnoty
dávají falešný umělecký tvar. Generální zpověď nepřináší
vůbec nic nového ani myšlenkově, ani formálně, je napsána
podle jednotného generačního vzoru, který známe z četných
románů právě Burianovy generace. Je jich mnoho, poslední
z nich je, tuším, Trojanův román »Hoši z nábřeží« a Burian
jen bez nového přínosu opakuje to, co před ním řekli jiní
lépe, přesněji a s menší sentimentalitou. Zpověď osobní a
politická se až příliš blíží exhibitionismu, který není vyku
pován uměleckou silou a strhuje pouze efekty. Jsem pře
svědčen, že Burianova báseň, vydaná knižně, musí působit
ještě papírověji, protože dobrý přednes (Z. Řehoř, M. Kclofíková, B. Pásek, R. Pochová, B. Bendi) leccos zahladí a
odvrací pozornost od textu. A pokud jde o zpěvy z koncen
tračních táborů, potvrzuje se nám jen zkušenost z ostatní
literatury z koncentračních táborů, totiž, že hrůzný a otřesný
prožitek nedělá ještě básníka ani spisovatele. Vznikají tak
pseudolyrické fráze, nikoli neumělé, ale levně rýmované jako
celá skladba, které, ač to zní paradoxně, zajisté byly do
krajností prožity. Není to poesie, ale popis, a to popis ne
dokonalý proto, že nechce být popisem, ale poesií. A aniž sni
žujeme význam literatury z koncentračních táborů, tohoto
politicky i mravně důležitého odvětví nového českého písem
nictví, je třeba říci, že daleko lépe poslouží skutečný doku
ment psaný bez aspirací literárních, věcně a střízlivě. Na
dokument umělecký je zapotřebí básnické síly slovesné, jíž
»básník jeviště« Burian, bohužel postrádá.
ZL

Hudba týdne
Siala a Don Giovanni ve Velké opeře 5. května.
Když jsem psal referát o premiéře Eohémy ve Velké ope
ře, posteskl jsem si, že tomuto představení schází jen jediné:
italské hlasy. Netušil jsem tehdy, že zanedlouho se usku
teční zájezd několika členů samotné slavné milánské Scaly
do Prahy a že právě na prknech opery 5. května uvidíme
Bohému v provedení téměř dokonalém. Hostů přijelo 6 v čele
se signorem Arnoidim, který před válkou působit jako diri
gent též v CSR. Tvrdí se, že Italové nevyslali »první třídu«.
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Je-li tomu tak, je to jen další důvod k obdivu, jak si vedia
»druhá třída«. To platí zvláště o sopranistce Montanaii,
která vytvořila Mimi, jakou snad Praha ještě neviděla. Její
sytý a nosný hlas je nadán oslnivostí až břitkou, její bri
lantní technika ovládá každý tón a každé slovo do nejjemnějšicli odstínů dramatických. Ještě plnější rozvinutí vioh této
umělkyně by umožnila Tosca. Také přiléhavý zjev a herecký
prožitek přispěl k celkovému dojmu. Nemenší pěveckou úro
veň prokázal baryton Venturini v Marcelovi. Skvělá kultura
jeho hlasu, který ani v nejobtížnějších partiích neprojeví nejmenší známku námahy, jeho překvapující ohebnost a vláč
nost, jeho hebký timbre, jsou trumfy tohoto pěvce. Avšak co
by se naši pěvci měli nejvíce od něho učit, je to neustálé »espressivo«, to vášnivé zaujetí, s nímž zpívá každou hlásku.
Jeho projev herecký je velmi temperamentní a je škoda, že
trpí určitou šablonou v gestech. Do »druhé třídy« lze opráv
něně zařadit jen tenora Vertecchiho, který zpíval Rudolfa.
Je to hlas průměrný v objemu i ve zvuku, nicméně dobře
školený. Také herecky byl signor Vertecchi často bezradný,
což souviselo s tím, že ve Scale tuto roli zřejmě nezpívá.
Důkazem tohoto tvrzení budiž i skutečnost, že ve dvou due
tech vypadl zcela z kontextu a jen tápal po slovech i tó
nech. Dirigent Arnoldi vedl orchestr decentně a dynamicky
jej tišil vždy tak, že zpěváky nikdy nepřehlušoval. Přijetí
bylo srdečné a potlesku na otevřené scéně přehršle. Vystou
pení italských pěvců bylo rozhodně příjemným osvěžením
a doufáme, že nebylo poslední.
Donem Giovannim uvedla Velká opera po prvé po revo
luci na české jeviště německého autora. Ovšem Mozart byl
Němec pouze rodem, nikoli však svým hudebním vzděláním
a siunností svého ducha. Don Giovannl nepopiratelně patří
mezi vrcholy operní tvorby. Původně byl komponován jako
»drama giocoso« se zakončením, v němž Deporello vypráví
o zaslouženém konci svého pána a všichni postižení se pak
radují, že dobro zvítězilo a zlo bylo potrestáno. Na němec
kých scénách byl italský ráz této opery setřen tím, že uve
dené finále bylo vynecháváno a vzniklo tak »drama tragico«,
které pak Němci záměrně nazvali Don Juan. Tato koncepce
se vžila a je zásluhou VD, že jsme se nyní seznámili s Don
Giovannim v podobě původní. Objektivně však nutno říci,
že toto poznání má více cenu akademickou než uměleckou.
Není totiž pochyby o tom, že »giocosní« zakončeni bylo pouze
Mozartovým ústupkem tehdejší konvenci. Mozart si totiž
s uměleckými problémy nedělal mnoho starostí. Kde Beetho
ven musel zápasit o nový tvar, Mozart své 'hudební výboje
zcela prostě improvisoval z bezedné studnice svého jedineč
ného nadání. Dnes však cítíme jeho původní zakončení jako
přítěž, jež zplošťuje umělecký profil díla, jež mu bere jeho
dramatický nerv a hlavně otupuje onen otřesný zásah tresta
jící nadzemské spravedlnosti, jež se objevuje v podobě komthura jako deus ex machina. Tento drtivý konec je kongeniálně umocněn i složkou orchestrální a jedině on může při
nést diváku i posluchači opravdovou a mocnou katharsi.
Co bylo řečeno, je jen kritikou formy, nijak to však nechce
poškodit samo provedení, neboť v rámci této »giocosní« kon
cepce bylo vykonáno mnoho chvályhodného. Dirigent Ančerl
sí počínal velmi promyšleně a poučeně. Držel se celkem přes
ně partitury a škrtl pouze výstup Donny Anny ve II. jed
nání. Zvláště je třeba vyzdvihnout citlivě vyváženou stránku
tempovou a z ní plynoucí spádnost děje. Také užití cemballa
při recitativech mělo dobový půvab. Orchestr byl vypracován
na hranici svých možností. Režii J. Fiedlera považuji za jednu
z nejlepších v poslední době. Plně se podřídiv požadavkům
díla, nesnažil se nikde překvapovat stůj co stůj. Velmi jedno
duchá, vkusná a současně velmi' prostorná náznaková scéna
Rossmannova mu umožnila znamenité rozvinutí ensemblo
vých scén, z nichž »menuetová« zůstane příkladnou. Jen asi
dvě nebo tři drobnosti porušily čistotu stylu.
Kamenem úrazu představení VO bývá obsazení pěveeké.
Výhodou tohoto představení je, že »komorní« orchestr Mo
zartův sólisty nikde nezatlačuje do pozadí, takže se mohli
uplatnit lépe než jindy. Nevýhodou pro hlavni role bylo, že
každá z nich je prototypem, o němž má divák svou ideální
představu. V tom směru byl nejvíce handicapován právě Don
Giovanni J. Jorana, který postrádal onu hlasovou i herec
kou démonii, kterou jeho postava musí mít, aby nevyšla
papírově. J. Joran má docela pěkný hlas, ale hlas sám zde
nestačí, Mrázův Leporello byl technicky velmi dobrý, avšak
i jemu scházela jadrnost buffosního hlasu. Stejně tak Rožánkovo »basso serio« nedosahovalo mohutnosti, jakou vy
žaduje orgán »kamenného hosta«. J. Kautský se s rolí potý
kal úspěšněji jako zpěvák než herec. Nejslabší postavou večeia byl Vonáskův don Ottavio, jehož neúspěch spočívá
v tom, čemu se odborně říká »tvoření tónu na měkkém pa
tru«, ironicky »krční rejstřík« a vulgó »knedlík«. Z dám
ských roli byla nejlepší Zerlina M. Musilové. Š. Petrová
v Donně Anně ukázala hlasový materiál velké dramatické
průraznosti, technicky však dosud ne zcela vytříbený. Donna
Elvíra v podání M. Kišoňové byla opět obětí nešťastného po
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jetí této role. Jakmile má ztělesnit postavu pasivní, zpívá me
todou dona Ottavia, a také herecký projev je mátožný.
Uvedené výhrady jsou plodem nazírání s hlediska abso
lutního. Bylo by omylem z nich soudit, že Don Giovanni není
dobré představení. Naopak. Relativně jako celek předstihuje
téměř všechna představení, dávaná od revoluce ve Velké
opeře i v Národním divadle. Mohu je proto doporučit.
IG

Film týdne
Brána ke štěstí (amer. film rež. M. Leisena v kinu Apollo)
— Velký Mistr Händel (angl. film rež. N. Walkera). —
Správné děvče (sov. film rež. K. Judina v kinu Máj). —
Jana Eyrová (amer. film rež. R. Stevensona v kinu Pasáž).
— Casablanca (amer. film rež. M. Curtize v kinu Alfa). —
Jan Roháč z Dubé (český film rež. V. Borského v kinu Sevastopol a j.). — Farář u sv. Dominika (amer. rež. L.
McCareýe v kinu Blaník). — Topperův návrat (amer. film
rež. Roy Del Rutha v kinu Máj a j.).

Kolik dramatických příběhů by bylo možno vytěžit z nej
různějších dějových oblasti válečné doby, třeba by se často
ocitly na samé hranici mezi filmem inspirovaným válkou a
běžným společenským dramatem, ukazuje nám americký film
»Brána ke štěstí« (Hold Back the Dawn). Je to závažný a
vtipný příběh emigranta, který se chce sňatkem s Ameri
čankou dostat do USA. Znamenitě kreslená postava evrop
ského společenského parasita, jenž dochází v závěru k očistě,
je ztělesněna Ch. Boyerem. Dokonalá režie a práce ostatních
herců, především O. de Havillanda, vyzdvihují tento film, nad
průměr. Pozornosti zaslouží originální rámec. — Angličanům
se experiment s hudebním filmem »Velký Mistr Händel«
nepodařil. Hlavně proto, že jeho scénář trpí velkými nedostat
ky fabulačními. Není tu vzruchu a nudně traktovaný spor
Handelův s korunním princem a nemastné vtipy okolo něho
nemohou stačit na udržení divákova zájmu. V poslední třeti
ně se pozornost soustřeďuje na období, kdy Händel kompo
nuje své oratorium »Mesiáš«. A zase bez ohledu na filmovost jsme svědky nekonečných scén Händelovy noční prá
ce, kdy se dostává do jakési náboženské extase a před jeho
duševním zrakem se mu objevují různé biblické výjevy. Rež.
Walkerovi přísluší zásluha, že se pol&sil o vyjádření 'duchov
ního růstu tohoto velkého hudebního díla, učinil tak však
prostředky, jež po stránce filmové únosnosti nemohou obstát.
To se týká i komposice statických obrazů a ladění křikla
vých barev. — Nelze dobře pochopit, proč je k nám uváděna
sovětská agitka pro nábor pracovních sil na Dálný Východ
»Správné děvče«. Viděli jsme filmů tohoto druhu již několik
a představu tedy máme. Tím jeho uvedení odůvodněno být
nemůže. Nadto se domnívám, že ani v SSSR tento film, vzhle
dem k zničeným evropským oblastem nemůže míti dnes plat
nost. Po stránce umělecké tu není přínosu, zápletka filmu
je velmi slabounká a jeho postavy jen schematické. — Vět
šina čtenářů a hlavně čtenářek, zejména starší generace, bu
de jistě znát román Ch. Bronteové »Sirotek lowoodský«. Ten
nyní přichází pod názvem »Jana Eyrová« do našich kin
s americkým avantgardním hercem a režisérem Orsonem
Wellesem a J. Fontainovou v hlavních rolích. Romantické
atmosféře románu zůstal věren i film, který v hojné míře
působí na city a nervy diváků. Zůstává jí věren až do toho
kýčovitého závěru, připomínajícího všelijaké ty Krásné ro
mány atd. Je však nutno vyzvednout dokonalou technickou
a režijní stránku. Zejména svou šerou fotografií je to dílo
velmi pozoruhodné, — Američané si nás stále trochu pletou
s Maďary, jak vidět z toho, že hrdina filmu »Casablanca«
Čechoslovák se jmenuje László. Přesto však buďme rádi, že
se tu mluví o Československu a že jeho představitel tu fi
guruje jako hlava evropské podzemní organisace. V Casablance, městě v neobsazené francouzské severní Africe, na roz
hraní zájmů Osy a Spojenců, se shromažďuje pestrá společ
nost, v ní i Američan Ricki, který se tu setkává s Lászlem
a jeho ženou, svou bývalou láskou. Dochází k zajímavému
konfliktu manželského trojúhelníku, jehož řešení je doko
nalé po všech stránkách. Ricki umožňuje oběma manželům
odjezd do USA a sám pokračuje s francouzským policejním
velitelem, cynickým a napolo bezcharakterním taktikem,
v odboji. Francouz, skvěle hraný C. Rainsem, je nejlepší po
stavou filmu, ale ani H. Bogart, I. Bergmann a.P. Henreid
nezůstávají o mnoho pozadu. Skvěle stavěný dialog je nej
větší předností tohoto napínavého snímku. — Po »Houslích
a snu«, přichází v letošním roce další mezník ve vývoji čs.
filmu — první barevný film »Jan Roháč z Dubé«. A je nutno
hned z počátku říci, že jen svou barevností, nikoliv umělec
kou stránkou, je dán jeho význam. Na podkladě Jiráskova
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stejnojmenného divadelního dramatu a »nových historických
dokumentů«, byl vytvořen scénář velmi nepružný, s dialogy
y, pathetick^Jiráskovské češtině, zato však oplývající
spoustou aktualisací, jejichž míra je snad přílišná. Pojetí hu
sitství, jako revoluce národní a především sociální, bylo pře
dem jasné. Odpor vůči Němcům a Maďarům, stejně jako
proti vysoké šlechtě, je tu výrazně podtržen. S tímto pojetím
však jasně souvisí i jiráskovská nenávist proti katolicismu,
jež spáchala již tolik zla a proti níž se jako destruktivnímu
činiteli musíme obrátit i tentokráte. S použitím svatováclav
ského chorálu jako motivu, symbo lisujícího zradu a poraženectví, nelze souhlasit. Dalším zaktualisovaným prvkem je
tnáš poměr k Polsku, neuváženě vyzvednutý příliš do popředí,
vzhledem k tomu, že očekávaná polská pomoc se ve filmu
nedostavuje. Jan Roháč se stává po bitvě u Lipan předsta
vitelem národního odporu vůči zrádnému Zikmundovi a strhá
vá po kratším zakolísání Pražanů v čele s Janem Rokycanou
na svou stranu vskutku celý národ. Přesto je poslední bašta
odporu, hrad Sión, dobyta a Roháč se svými věrnými umírá
v Praze na šibenici. Brzy potom však se lid chápe zbraní
a Zikmunda s jeho maďarsko-německou kamarilou vyhání.
Vyjádřil jsem již svůj názor na scénář — totéž se týká i sa
mé inscenace. Je pozoruhodné, že zatím co rež. Borský doká
zal poměrně velmi věrohodně vylíčit scény davové, počínal
si ve scénách v interiéru nrsty jako školák. Přechody mezi
jednotlivými scénami jsou často násilné, nedostatečně prokompované, některé dějové prvky jsou nezřetelně navozeny
(smrt polského chlapce). Naproti tomu se režisérovi velmi
dobře podařilo vytvořit několik obrazů ve stylu Maroldovy
bitvy u Lipan či klasických ilustrací Brožíkových. Herecký
projev je zatížen divadelností všech představitelů. Poměrně
nejlépe si počíná O. Kcrbelář jako Roháč a L. Hodačová
v roli jeho dcery. Výpravě se nepodařilo vždy dostat se z ku
liso vos ti. Avšak ani po barevné stránce nemůžeme být zcela
spokojeni. Snímky interiérové jsou svým laděním příjemným
překvapením, zato však exteriéry jsou zklamáním jak vybledlostí barev, tak špatným zaostřováním. Nevím ovšem, nebylo-li toto jen specialitou slavnostního představení v kinu
Sevastopol, jehož se zúčastnil president republiky dr. Beneš,
. členové vlády atd. V celku dílo záslužné, třeba neuspokoju
jící.
Již nepříliš estetický a kýčem zavánějící český název ame
rického filmu »Farář u sv. Dominika« (Going My Way) na
značuje, kam tentokráte zamířila fantasie amerických fil
mařů. Námětová oblast kněžského života nebyla dosud pří•■rllš yyuži,tav:i umělecky ..poctivém smyslu. Byly doby, kdy kněz
ve filmu mamenal jistou sensaci, protože zcela určitě šlo
o nějaký jeho citový vztah nebo podobně. Ale doby »Páterů
Vojtěchů« minuly a pohled na kněze a jeho práci je dnes
již « trochu jiný. V tomto snímku se setkáváme s mladým
kaplanem moderní výchovy, který je poslán na faru, na
cházející se ve stavu značně zaprášeném, diky svému sta
řičkému faráři, člověku sice dobrosrdečnému, ale^nepružnému. A kaplanovi se skutečně podaří vzbudit ve farnosti nový
život a uvést vše do pořádku, takže jakoby omládlý pan fa
rář může pokračovat v klidu v práci. A kaplan odchází na
jiné zanedbané místo. Optimistická komedie, která tu vznikla
konfliktem mezi stářím a mládím, má svou největší ethickou
váhu tam, kde jde o to, ukázat kněžské povolám jako něco
nikoliv těžkého a ponurého, nýbrž světlého a usměvavého.
Postavy obou kněží, okolo nichž je nakupena řada episod
a vedlejších osob, jsou podány velmi citlivě a zejména starý
pan farář B. Fitzgeralda (tato role mu vynesla nejvyšší
uznání za herecký výkon — t. zv. Oscara), prosycený teplým
lidstvím, je postava psychologicky tak jemně vykreslená ve
všech svých zvratech, nápadech a činech, jakou jsme již
velmi dlouho ve filmu neviděli. B. Crosby uplatňuje jako
kaplan i svůj hlas a silně připomíná ve scénách s tlupou
chlapců slavný film »Muži zítřka«, jehož účinku tento film,
bohužel, nedosahuje. Především proto, že jeho tempo jeví od
začátku ke konci tendenci klesající. Poslední třetina se již
zdaleka nemůže rovnat prvé, překvapující bohatství nápa
dů. Mnohé z episod jsou jen velmi povrchně navozeny a tak
se nelze divit, že v divákovi vzniká pomalu trochu nedůvěry,
vrcholící koncem, nebezpečně blízkým tomu, čemu říkáme
kýč. Požár chrámu je místo, kde nejvíce trpí věrohodnost.
Přes tyto výhrady zůstává tento film dílem značného vý
znamu, především svým úsilím o přiblížení duchovního ži
vota modernímu člověku. — Veselohra »Topperův návrat«
(Topper Returns) je pokračovatelem serie duchařských fil
mů s R. Youngem, jejíž daleko vtipnější začátky jsme viděli
již před válkou (Přátelé s onoho světa, Topper na cestách).
Tentokrát pátrá pan Topper svým způsobem po vrahu dívky
ve vzorné spolupráci s duchem zavražděné. Z tohoto nápadu
se autorům podařilo vytěžit řadu veselých situací, které jsou
dobrou, třeba nenáročnou zábavou,
bs
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Rozhlas týdne
Slovo žije. Napsal Carlos Larronde, přeložila E. Kislin°-erová, režie M. Jareš. — Dům na hranici. Napsal Jiří Valja,
hudba R. Kubánek, režie M. Dlsman. — Úkryt. S použitím
námětu E. Hostovského pro rozhlas napsal a režii měl VI
Pavlar, hudba R. Týnský. — Jakub Kubata. Napsal Donát
Sajner, hudba J. E Zelinka, režie B. Hradil.
Jak dále se ještě vyvíjející rozhlasová tvorba stárne, i když
svého času to či ono dílo znamenalo snad dokonce určitý
mezník ve vývoji rozhlasového uměni, o tom nás přesvědčila
hra za války zemřelého, vynikajícího francouzského rozhla
sového autora C. Larronda »Slovo žije«, jež povyšuje sice
slovo na bojovníka za svobodu lidstva, ale jež současně
i umenšuje vlastní rozhlasovou působivost hry, jak přílišnou
náročností thematu, tak i přesycením četnými, dnes již ne
vždy rozhlasovými rekvisitami. — Jiří Valja, jehož nedávný
román »Zbraně bezbranných«, vzbudil zaslouženou pozornost,
napsal lehce nahozený a trochu až příliš jen hravý příběh
z pohraničí, kam se vypravili dva mladí výletníci, aby tu
prožili — na hranici snu i skutečnosti — snad místy poně
kud uměle vykonstruované, nikoli ovšem tak docela »nerozhlasové«, dobrodružství; pohotový dialog a takřka průzračná
prostota děje byly zejména kladem relace. Škoda jen, že
Dlsmanova režie se velmi málo uměla přiblížit autorovu
záměru, a že ani v navazování zejména snových scén neměla
vždy šťastnou ruku. Hře spíše ublížila, než prospěla. — Pavlarova dramatisace románu »Úkryt« od E. Hostovského, kte
rou jsme slyšeli z Brna, nedopadla rozhodně dobře. Ustrnula
na přechmurné a většinou rozpačité křečovitosti výrazu, ze
jména ke konci, dokonale setřela účinnost předlohy a svým
nerozhlasovým
zakončením ještě desorientovala poslu
chače, kteří Hostovského pozoruhodný román nečetli. —
Hra »Jakub Kubata« od D. Sajnera, který si zvolil pro roz
hlasové zpracování ne stoprocentně vhodnou realistickou lát
ku z kraje jemu tak blízkého, měla všechny chyby i před
nosti podobných relaci — rozhlasovým přínosem však roz
hodně není, 1 když Hradilova režie se jUsnažila po všech
stránkách prospět a i když výkon J. Pivce byl na výši.
Dr Karel Zajíček.

Tak se píše...
v »Lidové demokracii« (18. Dl. 1947): 611etý havíř
J. Rouček z Kladna, který pracuje již 60 roků
v dolech, zodpověděl mu řadu zajímavých otázek. -—
Zaslala V. Z., Kralupy nad Vltavou.
v »Hlasu Jeseníku« (č. 7.): ...v podniku dotyčného
velkoobchodníka byla provedena ústřední rozdělovnou
uhlí v Praze a syndikátem ostravsko-karvinských do
lů přísná kontrola, která nezjistila žádných závad, tak
že je naprosto vyloučeno, aby několik vagonů uhlí pro
Šumperk bylo předimensováno jinam. — Zaslal
Š. B„ Šumperk.

v »Obzorech« (č. 9): »Vláda Jeho Veličenstva však
vzala v úvahu závazky, jež přijala bulharská vláda
v článku druhém mírové smlouvy a rozhodla se po
skytnout 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 ju
risdikci, zaručí základní svobody, počítajíc v to svo
bodu slova, tisku, náboženství, projevu politického mí
nění a svobodu shromažďovací.« — Zaslal ing. S. M.,
Praha.
ve »Svobodných novinách« (14. III. 1947): »...slavnost
ně vyhlášen národní podnik Dekva, jehož součástí jsou
továrny na konfiskátyv Třeb.či, Brně ... atd.«
— Zaslal dr. Z. G., Praha.
v »Právo lidu« (13. HI. 1947) orgánu marxistických
materialistů: ». ..je jenom tenká vrstvička těch,
kteří zásadně všechny počiny svépomoci a dobrovolnosti
pracujícího lidu bagatelisují a neuznávají však v zá
rodečné hmotě charakteru.« — Zaslal A. K.,
Rakovník.
ve »Slově národa« (9. HI. 1947): »...po zapění Sme
tanova „Vyšehradu” promluvil předseda o význa
mu T. G. M....« — Zaslal V. D„ Bino.
v »Nové svobodě«: »Nepřátelům republiky a komu
nistům včera nebylo dobře, když viděli sílu komu
nistické strany...« — Zaslala M. B_, Ostrava, Mar.
Hory.
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
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Velká soutěž
Další výherci:
-.Oild. Daňhel, Brno. - M. Derastellová,
Praha XVII. - Jos. Doležal, Češ. Krum
lov. - Dr K. Doležal, Bukovno. - A. Dos
tálová, Pacov. - F. Donalík, Vel. Karlo
vice. - J. Douša, Uhříněves. - H. Dřevo
vá, Mělník. - M. Drobný, Místek. - M.
Důras, Nové Strašecí. - Em. Dusil, Pra
ha I. - Jan Dvořák, Olomouc. - V. Dvo
řák, Brno. - Jar. Dvořáková, Praha XVI.
- J. Dymák, Praha II. - M. Dusilová,
Praha I. - Jar. Engler, Praha XVIII. M. Ertová, Praha VII. - K. Farský, Pra
ha XVI. - JUC. S. Fendrich, Kyšperk. Jan Fiala, Bystřice pod Host. - Jindř.
Fiala, Třebíč. - K. Fiala, Nový Hrozen
kov. - Fr. Filandr, Praha XII. - A. Fi
lová, Chrtice. - A. Floryk, Brno. - Jos.
Fous, Nová Ves. - Jos. Fokt, Střekov. B. Frýdlová, Hostomice. - L. Friihbauer,
Praha XHI. - Z. Gail, Praha XIH. A. Cigal, Krucemburk. - V. Gláslová,
Svoboda n. Úpou.
Jan Gmach, Praha
XII. - M. Gottlerová, Vatín. - Jos. Grmela, Radotín. - V. Hájek, Čelákovice. PhMr V. Hajtmar, Ŕúda n. Mor. - J.
Harmtálová, Mníšek. - J. Hamsa, Pra·
cheň. - M.' Hamšová, Katovice. - Boh.
Hartman, Všetaty. - J. Hartmanová, Bě
lá p. Bez. - S. Hartmanová, Praha XIX.
- J. Haša, Brno. - L. Havelková, Tábor.
·- J. Havlíček, Nový Jičín. - V. Havlovlc,
Chyftava. - J. Heger, Praha XVI. - J.
Hercík, Praha XIII. - O. Herutová, Pra
ha XII. - A. Herynk, Drážkov. - Jan
Pllaváček, Uhonioe. - V. Hodan, Třebívlice. - V. Holá, Praha XV. - J. Holan,
Pardubice. - VI. Holeček, Praha VII. Fr. Holub, Němčíce. - Fr.· Hořánek, Pra
ha Xn . Fr. Hořejší, Karlštejn. - S.
Plošková, Praha XIX. - F. Houda, Chotisněves. - R. Houžvil, Katovice. - J. Hrabák, Praha Xni , A. Hrabčík, Vrchoslavice. - J. Hrádek, Praha XVI. ► A.

Hradilová, Nový Jičín. - J. Hrbáčková,
Přerov. - Ing. J. Hrdlička, Lahovice. J. Hruška, Praha XII. - J. Huba, Brati
slava. - J. Hubáček, Jilov. . J. Hubalovský, Plzeň. - JUC J. Chalupa, Praha
XIII. - F. Óhaluš, Praha XII. - J. Charuza, Praha XVIII. - M. Charvátová, Buštěnovlce. - J. Chmelíček, Praha XII. J. Chromek, Přerov, - A. Chvojková,
Praha XVI. - F. Chytil, Bystřice p. H.
- J. Jandát, Týniště n. O. - A. Jandejsek,
Eohuňovice. - Jandera, Pořežice. - V. Ja
neček, Stará Boleslav. - AI. Janič, Hrád
ky. - Ol. Jakuba, Slušovice. - V. Janků,
Jihlava. - A. Janovský, Břest. - F. Jarec,
Kostice. - J. Jaroš, Záblatí. - V. Jaroš,
Praha. XHI. - B. Jílek, Křenovice.
J. Ježek, Příbram. -, A. Jíchová, Čerčany. - A. Jirka, Vrchlabí. - A. Juchelka, Čermná. - J. Juliš, Praha XHI. K. Junek, Bratislava. - J. Kabát, Obořiště. - J. Kačerovský, Lázně Poděbra
dy. - J. Kachlík, Vyškov. - J. Kalus,
Šumperk I. - EL Kaplan, Miroslav. - F.
Karas, Praha XIII. - A. Karásek, Pra.ha X. - B. Karásek, Kolín IV. - J. Kaš
par, Praha Vn. - B. Kaštánek, Praha
XI. - J. Kavale, Brno. - G. Kebrle, Drozdov, - Ing. J. Kec, Praha XIV. - F. Kess
ler, Brno. - MUDr F. Kuhn, Třeboň II.
- VI. Klíč, Olomouc. - J. Klimešová, Pra
ha XIV. _ M. Klos, Kopřivnice. - A. KIouda, Suché Vrbné. - J. Kmínek, Příbram.
- A. Knap, Praha VII. - Knobová, Že
leznice. - K. Kňákal, Mnich. Hradiště.
- F. Kobza, Příbor.·- J. Kocián, Lipník
n. BeČv. - A. Kohl, Suchý Důl. - Ed.
Kohlík, Praha XVIII. - J. Kochwasser,
Brno. - AI. Kolář, Choraice. - O. Kolář,
Praha VII. - J. Žežula, Kydliny. - M. Ko
lomazníková, Bělá p. Bezd. - K. Koloničný, Brno. - J. Komrska, Hlútín. - L.
Kopáč, Praha XII. - J. Kopecký, Sebra
nice. - Ing, J. Kopenec, Praha XH. - J.
Kořínek, Choceň. - M. Košík, Brno. _ A.
Košťál, Trubějov. - F Košulič, Hovoře
ny. - M. Kotlaba, Praha XIX. - K. Kotva,

DOPIS, jaký čteme zřídka:
G. T. V. LIŠKA A SPOL.
PRAHA I, Národní 17
Obdrželi isme Vaši zprávu o vytiře 500.000 Kčs
na ioj* ěíslo 15.1*0. i něhož */« případu na nas fo >a
62.710 Kčs. Nemůžeie si představili naši radost.
vSttfhtľ jsme plakal· radosti, že se na nas usmálo
takové štěstí
Muž |e tovární déimb ČKD v Libni a ja isoiu za
městnaná iak<> šainařtta ” bio Mame chlapce U r.
starého u maminku u sebe, tak isme si nemohli
mSdv koupit to. co bychom potřebovali Toruňu kdvž
přišel listonoš a hlásil že isme vyhráli, smola jsem
se. ule kdvž odešel a ta otevřela dopis on LiSků,
plakala isem radost' a myslela jsem. že se zblá
zním Maminka přišla. bvía na poště. abv li povo
lili údu Kčs. že si chce koupit zimní botv a nějaké
teple prádlo. přišlu s plaěetn. že p to nepovolili,
ale kdvž jsenj |i řekla, že p to už koupím sama že
jsme vyhráli, mvsiela isem. že snad z toho bude
mlt smrl. jakou měla radost.
I.os od LIŠKŮ kupujeme m roků, často jsme vy
hráli, ale jen tolik.· že isme si vzali los dal. aby
chom mohli hrai Posledně jsme vyhrab 2ihi Kěs a
od Lišků tlam poslali ten •sfastný los Nevěděli isme,
jestli si iej momr nechal anebo vrátit, říkala isem
chlapci aby k Vani došel a přinesl tu výhru, že mu
za ni koupím Ralholy neb te nutně potřeboval, nte
on říkal, co kdvž vyiiraieme. tak si le koupím po
tom Než isme šit večer spát, lak isme se modlili,
anv Bůh nas vyslyšel a něco isme vyhráli Ted se
■mOižemtj obleknout, babiěka chce teplé boly, je |1
7« roků, tuk aby il bylo teplo na nohy Hned si
dam vymalovat kuchvň. moie aejvroueaějši přáni
- mycí stůl - si koupím n do pokoie třldílnou
skřiti ubvchotn ro měli hezke
Sestru niti 7 děti, isou málo oblečeny, tak je nned
otiicRuo a obuji, to nudě ma veliká radost. Hodné
musím šetřit. abych si mohla schovat do záložny.
chiHpee až vyjde’ ze skolv. chce se uěil leteekvm
mechanikem, ’ak potom aby mohl prodělal prů
myslovou školu. A to vše se nam vyplnilo štastnvm
losem od Lišto.
Co nejvíce Stasiní manžele Y. Y Z., syn a babtěka.
Doufáme, že ■ Vy se tentokráte rozhoanete pro no*
• v třiant los od Lišky. Tah jest |iž 15 května a */, losu
•<oii oouze Kčs 42··, »/, 84··, */, 168 - celý 336 -
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Jeneč. - V. Koudelka, Praha VII. - V.
Kozák, Náchod. - V. Kozár, Německé
Prusy. - B. Král, Olšovec. - j. Král)
Hartmanice. - F. Krami, Horosedly. O. Kreislnger, Praha XVI. - J. Krenárová, Litoměřice. - H. Kroužilová, Chru
dim. . M. Kroužilová, Dolní Město. _ B,
Krýda, Újezd. - F. Křepka, Žel. Brod. V. Křenek, Olomouc. - F. Kuba, Boso
nohý. - Kubíčka, Čakovice. - K. Kubíčka,
Praha XII. - J. Kukla, Vekov. - F. Ku
lík, Chomutov. - E, Kupka, Brno. - K.
Kůrka, Praha VII. - Mjr. C. Kuřík, Jo
sefov. - J. Kuříková, Nová Paka. - J.
Kuta, Pečky. - O. Kybal, Praha XH. J. Lamač, Praha XH. - J. Lamač, Pra
ha XIX. - J. Lamač, Praha VH. - V.
Lang, Ivaň. - F. Lapáček, Mělník. - Zd.
Žvak, Ostrava. - A. Lásková, Kostelsko.
- V. Láznička, Praha XI. - M. Lehmanová, Házlov. - H. Lerch, Praha VIII. - V.
Levý, Rakovník. - V. Linhart, Č. Budě
jovice. - M. Linhartová, Štěpánovlce. J. Lněnička, Ústí n. Orl. - V. Lorenz,
Kroměříž. - M. Lorková, Brno. - A. Lu
keš, Turnov. - L. Mačuga, Bratislava. F. Mácha, Praha I. - M. Máchová, Ří
čany. - A. Meichainová, Val. Meziříčí. O. C. Malér, Kvetnica. - A. Malý, Praha
XII. - V. Mareček, Hradec Králové. - J.
Marek, Heršpice. - J. Mareš. Sezimovo
Ústí. - H Marešová, Praha XVI. - M.
Marušková, Praha X. - K. Marzec, Salma. - B. Mastný, Staňkov. - S. Matějka,
Praha VH.
G. Mathes, Praha XIV. K. Mátl, Třebetice. - F. Matulková, Pra
ha XH. - J. Matůš, Franc. Lhota. - Ol.
Meixner, Valašské Meziříčí. - J. Mejta, Nový Kostelec. - J. Mertlík, Sto
lím - V. Měřínský, Nižbor. - J. Me·
telková, Olomouc. - J. Mézlová, Klopolovice. - J. Mičánek, Brno. - Ing. S.
Mička, Děčín. - E. Mička, Hradec Krá
lové - J, Mik, Jinec, - J. Minář, Česká
Třebová. - K. Minařík. Praha XIV. - V.
Mindl, Praha XH. - M. Mirsch, Praha
(Pokračování příště)

DIVERSINOVÝ KRÉM — nový objev kosmetiky
Kliniky celého světa používají penicillinu v boji s nejhroz
nějšími chorobami. Všechny národy světa již znají penicillin
a jeho dalekosáhlý význain, ačkoli je to jeden z nejnovějších
vědeckých objevů.
,
O PENICILLINU se mluví jako o »zázračném léčivu« .. ·
Jako úspěch českých vědeckých pracovníků jest objevení
diverslnu, antibiotika, produkovaného plísní Penicillum di
vergens. Ukázalo se, že pokud jde o jeho kosmetické vlast
nosti, vyrovná se penicillinu a předčí jej svou thermostabilitou
a vyšší odolností proti činitelům chemickým a jest proto
stálý pro uskladnění.
Divorsin jako penicillin má velký význam kosmetický pro
své neobyčejně příznivé vlastnosti dermatologické a před
chází mnoha infekčním chorobám pleti. Léčí účinně choroby
kožní, jako furunkulosu (vředovitost), akné (uhry) a ostatní
poruchy pleti. Diversin jest pokožkou úplně vstřebáván a
jeho neškodnost byla mnohokráte přezkoušena i v nejvyšších
koncentracích. Aby bylo umožněno širší veřejnosti využiti
jeho skvělých vlastností, vyrobila fa Kaliope
DIVERSINOVÝ KRÉM (Crème cliversinéa Kaliope).
Ač větší část tohoto přípravku jest určena pro vývoz, je
i na místní trh pamatováno s menší částí. Proto budou míti
i naše ženy možnost poznati blahodárný účinek tohoto pří
pravku. Bližší informace o použití a možnosti nákupu ochotně
sdělí výrobce, Kaliope, Praha XVI, Komenského 38, telefon
455-86, 443-18.
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 II, 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 n, KARLOVO NÄMÉSTÍ 5

OBZORY

je značka

světoznámé

kosmetiky, kterou

s úspěchem používám a doporučuji.
STELLA MÁJOVÁ.

Hašlerku
Pozdrav jara

BONBONY

Insertní objednávky vyřizuje

in.ertní oddělej Praha II, Váelav.ké námé.tí číÍlo 19. Telef.n ěíalo 481-41, S8» »|.

WASHINGTON
1. Nad vodami Potomacu, řeky, protékající Washingtonem,

se tyčí americký národní obelisk. 2. Památník velkého ame

rického presidenta Abrahama Lincolna. I. V okolí Washing

tonu používají výletnici jeité bárek, tažených mezkem.
4. „Bílý dům", sídlo amerických presidentů. S. Památník

