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CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Monopol na závodní rady
Když jsme se po osvobození jali znovu
budovat své demokratické instituce, byli
jsme všichni přesvědčeni o tom, že naši
demokracii politickou .je nutno doplnit
demokracií hospodářskou. Mělo přestat
vykořisťování člověka člověkem, a ti,
kdo pracují na společném díle, měli též
mít přiměřený podíl na výsledku práce,
na rozhodování a na odpovědnosti. Prv
ním význačným krokem na cestě k demokratisaci hospodářského života byl
dekret presidenta republiky o závodních
radách, který dává zvoleným zástup
cům zaměstnanců právo nejen hájit
zájmy svých pracujících, ale i odpověd
ně zasahovat přiměřeným dílem do ve
dení práce. V závodních radách vznikla
tak nová instituce, která postavila po
měr mezi vedením závodu a zaměstnan
ci na nový základ, a jíž každý pokroko
vý demokrat jen vítal.
Asi rok po podepsání původní normy,
po mnohých třenicích v závodech, kde
samozvané závodní rady zneužívaly své
moci k terorisování jinak smýšlejících
spolupracovníků, vyšlo vládní nařízení,
doplňující původní normu a stanovící
zejména volební řád do závodních rad.
Určilo, že navrhovatelem jediné kandi
dátky může býti jen příslušný orgán
odborového hnutí, že se volby konají
pod dozorem odborového hnutí a že, neschválí-lj zaměstnanci navrženou kandi
dátku, odborové hnutí jmenuje krátkou
cestou závodní radu.
Tam, kde se může volič vyslovili jen
pro nebo proti, kde nemůže voliti nej
méně mezi dvěma kandidáty, tam nelze
vůbec mluviti o demokratických vol
bách. Dejme tomu, že v závodě není
žádná závodní organisace odborového
linutí nebo že jen nepatrná část zaměst
nanců je odborově organisována. Podle
platného volebního řádu by v podobném
podniku nemohla vůbec být navržena
kandidátka nebo by navrhovaná kandi
dátka představovala jen názor menšiny.
A i kdyby se třeba zdrcující většina
zaměstnanců dvakrát vyslovila proti jí
vnucovaným kandidátům odbor, hnutí,
může se stát, že kandidáti ve volbách
odmítnutí mohou být potvrzeni ve svých
funkcích z moci úrokratické. Tento
»volební řád« neznamená nic jiného,
než že závodní rady, které měly býti
Institucemi hospodářské demokracie, by
ly degradovány na pouhý výkonný or
gán odborového hnutí!
Ti, kdo podepisovali vládní nařízení
o závodních radách, byli si plně vědomi,
jaký může mít dosali volební řád, kte
rým si ÚRO vynutila monopol na zá
vodní rady. Snažili se proto alespoň
částečně chránit zaměstnance, nesou
hlasící s dočasnými mocipány v závo
dech tím, že vsunuli do citovaného
nařízení podmínku, že k zvolení kandi
dátky je zapotřebí souhlasu 80% opráv
něných voličů. Toto ustanovení mělo na
vrhovatele kandidátek přimět k tomu,
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aby do svých návrhů pojali též jednot
livce, stojící mimo okruh ^odbordvých
pracovníků, a zaručit tak i zaměstnan
cům odborově neorganisovaným nebo
nesouhlasícím s dnešní oficiální politi
kou odborového hnutí, přiměřené za
stoupení v závodních radách. Tam, kde
závodní skupiny odborů se řídily podle
této zásady, kandidátky prošly, tam,
kde si chtěly prosazovat jen »své« lidi,
kandidátky nedocílily potřebné většiny
a v mnohých případech hlasovala vět
šina všech zaměstnanců proti kandidát
ce odborového hnutí.
Jaké poučení plyne z výsledků voleb
do závodních rad? Myslíme, že všichni
zúčastnění činitelé jsou zajedno v tom,
že volební řád nutno změnit. Ovšem jak,
o tom se názory rozcházejí. Oficiální
představitelé ÚRO již prohlásili, že žá
dají snížení většiny, nutné pro přijetí
kandidátky. Toto řešení by ovšem situa
ci ještě zhoršilo, mohlo by se stát, že
by 40% zaměstnanců bylo bez zastou
pení v závodních radách a tím vysta
vováno nátlaku. Sociální demokracie
žádá reformu volebního řádu, kterou
by neutrpěla jednota odborů. Nuže, zá
vodní rady nejsou orgánem odborového
hnutí, jsou demokratickým zastupitel
stvem všech zaměstnanců. Volby do zá
vodních rad proto nejsou věcí orgánů
odborového hnutí, ale všech skupin za
městnanců, pod dozorem orgánů veřej
ných. Každá skupina zaměstnanců, ať
už politická, odborová nebo nepolitická,
musí proto mít právo podat svou kan
didátní listinu, prokáže-li se určitým
počtem podpisů; zastoupení v závodních
radách budiž poměrné. Zachová se tím
jednota odborového hnutí, které přece
má v závodech k hájení svých zájmů
své závodní skupiny s předsedou a
množstvím funkcionářů, a volby do de
mokratické instituce závodních rad bu
dou vskutku demokratické. Padne tím
ovšem monopol ÚRO na závodní rady,
ale boj proti monopolům byl přece vždy
jedním z hlavních požadavků odboro
vých pracovníků.
R. R.

Jenom Tonak?
Po nedávné ostudě se zatajeným ob
rovským skladem kůží ve znárodněném
rukavičkářském průmyslu v Albertamech, provalila se nyní další aféra v ná
rodním podniku kloboučnickém Tonak.
Ředitel dr. Pitlík a inspektor Jányška
byli propuštěni pro špatné hospodaření,
neboť poskytovali 3 a půl procentní pro
visi a vyšší ceny při nákupu kloboučnic
kého vlasu z ciziny, čímž poškodili pod
nik o 2 a půl milionu Kčs. Kolik to dělá
úhrnem za jejich působení v podniku
se veřejnost již nedozvěděla. Podotýká
me k tomu, že provise a vyšší ceny při
nákupu materiálu nebyla jenom speciali
tou Tonaku a jeho špatných správců.
Tento nešvar lze přímo označit! za pří
činu velkých schodků národního prů-

myslu a vysokých cen jeho výrobkt.
Případ Tonaku nevysvětluje jen drahotu
klobouků, ale také ještě jednu zajíma
vou okolnost: proč dovážíme takové
množství kloboučnického vlasu, když
máme tak veliký odstřel zajíců jako
málokterá země na světě a pozoruhod
ný chov králíků? Za kožky domácího
původu se platí totiž tak málo, že se
nevyplácí je sbírat a tak se materiál na
klobouky kupuje za devisy z ciziny. Ne
ní to snad záměrné, protože při koupích
surovin z ciziny lze mnohem lépe vy
jednat nepřiměřeně vysoké provise a ce
ny a podílet se na meh ? Dělají-li se ty
to věci v tuzemsku, tím snažší je to
přece při nákupech surovin zvenčí...
Myslíme, že po této stránce by mělo být
hospodaření znárodněných podniků su
rovinami a jejich ceny podrobeny přes
nému zkoumání, protože to není první
případ, kdy nakupujeme zbytečně dra
ze materiál, o který doma ve stejné,
ne-li lepší jakosti, nestojíme a tím při
pravujeme stát o devisy, kterých je
v našem hospodářství tolik třeba! Bylo
by jen v zájmu celku a dvouletky, kdy
by bylo důkladně přezkoumáno hospo
dářství některých národních podniků, na
něž veřejnost doplácí jednak jako po
platník a jednak jako spotřebitel. Kdo
se ještě nedávno divil drahotě klobou
ků národního podniku Tonak, dnes se
již nediví. Ví už proč!
flh

Kolik desítiletí bude trvat převede
ní řemeslníku z úřadů do výroby?
Dnem 1.- ledna mělo býti započato
s převáděním přebytečných sil z veřej
né správy do výroby. Podle prvních od
hadů šlo o 240.000 osob. Pak se jejich
počet záhadným způsobem snížil na
160.000 osob a nakonec se dospělo ještě
přesně nezjištěným způsobem k cifře
pouhých 100.000 osob. A z těch se po
téměř 4 měsících převedlo do výroby
necelých 2000 osob. To je z původního
odhadu necelé jedno procento! Podle to
ho by nebylo nijak těžké vypočítat, ko
lik desítiletí by tivalo sníženi stavu ve
řejných zaměstnanců na stav, únosný
poplatníkovi ... Odůvodnění této likna
vosti lze spatřovat jen v přepolitisovanosti veřejné správy, v níž si některé
strany vytvořily z kádrů zaměstnanců
reservoáry svých straníků bez ohledu
na zájmy státu a samosprávy. Nebudeli v tomto směru brzy sjednána radikál
ní náprava, zůstanou propagační dva
stupně k blahobytu jen na papíře asi
tak, jako zůstalo usnesení sněmovny,
pokud jde o převedení řemeslníků z úřadů do výroby.

Když se staví, vše je dobré
říkávají Francouzi a je to svátá prav
da. Zato u nás se to neuznává a v době,
kdy se před válkou hemžila staveniště
lidmi, dnes na nich panuje mrtvý klid.
A to je na programu 125.000 bytových
jednotek, o nichž můžeme již dnes pro
hlásit, že nebudou v plném počtu posta
veny, když měsíce již utekly, aniž se
hnulo prstem k obnově stavebního ru
chu. Nebylo zjednodušeno složité úřed
ní řízení, při němž musí projiti spisy
26 podatelnami, 2 ministerstvy a bůhví
kolika ještě úřady. Nebylo učiněno nic
ěi jen velmi málo pro mechanisaci sta
vebnictví a poctivé úsilí ministerstva
techniky o zdolání tohoto problému na
ráží na nepochopení ostatních resortů,
kterým se zdá důležitějším znárodnění
stavebních konfiskátů než stavební ruch
sám. Proto se nestaví a pokud se zed
níci přihlašují u úřadů práce, není o ně
zájem Kdo bude ostatně stavět, když
bytová jednotka přijde na 300—400.000
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Kčs a Činže z ni jen na 4000 Kčs ročně,
čili na 1 procento investovaného kapi
tálu? Když selhaly stát a obce jako
stavebníci, může tu pomoci jen soukro
mý stavební ruch, kterému musí činže
vynést víc, než je platná úroková míra
z vkladů. A přece se kolem této samo
zřejmé věci chodí jako okolo horké kaše
a nikdo nemá odvahy do toho zasáh
nout. A dokud se s tímto problémem
nepohne, nebudeme mít stavební ruch a
dostatek bytů, protože na všelijaké fan
tastické projekty, stavěné pomocí studentů-brigádníků, nemůžeme při celko
vém řešení stavebního ruchu počítat.
Nemá věru smysl dělat ze studentů sta
vební dělníky, když pro tyto nemáme
práci a na úřadech práce je musíme
odkazovat, aby si ji sami hledali. Není
sporu o tom, že naše hospodářství je v
tísní a že jen intensivní stavební ruch
by zde mohl pomoci.

Kdo je Mr. Zílliacus?
Jeho jméno sice nezní často ve světo
vém tisku, politické kruhy Evropy i
ostatního světa znají však dobře jeho
akce, i když při nich je zřídka jmeno
ván. Jedni ho označují za přiš ího mi
nistra zahraničí Velké Brltannie, druzí
za politického kariéristu, jehož hvěz
da brzy zapadne. Mr. Zilliacus je dnes
členem parlamentu za Gateshead a vůd
cem vlivné skupiny labouristických »od
bojníků«.
Aktivita Mr. Zilliaca a těch, kdo ho
v britském parlamentě uznávají za své
ho vůdce, v poslední době neobyčejně
vzrostla. Veřejnost sleduje jíž delší d bu
s ále nové Zllllacovy ostré kritiky Bevlnovy zahraniční politiky a »Trumanova imperialismu«; nedávno překva
pil sněmovnu řečí nesmlouvavě zavrhu
jící nový rozpočet labouristického kan
cléře pokladu Daltona. Při všech svých
projevech se ani v nejmenším nesnaží
skrývati své pravé úmysly, které jsou
v přímém rozporu s vnitřním i vnějším
vedením politiky »orthodoxnich« labou
ristů.
Po první světové válce byl »Zilly«,
jak jej nazývají jeho přátelé, zaměst
nán v sekretariátu ženevské ligy náro
dů a již tehdy se vyznačoval dvěma
charakteristickými znaky: důkladnou
formální znalostí složitých politických
problémů v Evropě a psaním knih o
mezinárodní politice s hlediska ultralevého socialisty, které daly základ k to
mu. že byl a je nazýván krypbokomunistou. Sám o sobě tvrdí, že je socialis
tou nejčistšiho ražení s jedině pravou
politickou filosofií. Přes tuto skrom
nost jsou dnes v dolní sněmovně jeho
znalosti a schopnosti značně respekto
vány; vně politického fóra mu stále
dobrá nálada a dobrosrdečná povaha
získala již mnoho přátel. Říká se, že
má dvě politické chyby: jeho řeči jsou
příliš dlouhé a svérázná logika ho čas
to dovádí k politickým absurdnostem.
Jeho protivníci se v názoru o něm liší:
konservativní oposice ho s chladnou
zdvořilostí důsledně nebere vůbec na
vědomí, za to však vedoucí labouristic
ké strany ho považují za nebezpečného
rebela, který podkopává autoritu stra
ny a odborových organisací. Podle po^
sledních zpráv rozhodl se Attlee ke ko
nečnému zúčtování s opesičními kruhy
a jejich vedoucím na svatodušní konfe
renci labouris'ické strany. Dojde-li
k tomu skutečně, pak nelze pochybovat
o rušnosti této konference: počet odboj
ných pcslanců je dnes takový, že se
o proťofensivu jistě pokusí.
-irs-
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Ženevská hospodářská konference
Manchester Guardian dovozuje v úvod
níku, že ženevská hospodářská konfe
rence, na níž delegáti 18 států budou
pokračovat v práci, započaté před půl
rokem v Londýně, může učinit mnoho
k brzkému zvýšení rozs::hu světového
obchodu a zabezpečení plné zaměstna
nosti. Tito delegáti byli určeni hospo
dářskou a sociální radou OSN a bylo
jim uloženo, aby vypracovali obchodní
Chartu, která bude předložena plné me
zinárodní konferenci spojených národů
na podzim v Londýně ke schválení.
Před půl rekem se dohodla londýn
ská konference na více než čtyřech pě
tinách návrhů a od té doby pracoval
zvláštní výbor na Chartě. V Ženevě
mají dokončit tuto práci, ale vedle toho
může konference vykonat ještě více.
Delegáti se mohou pokus't o okamžité
uvolnění mezinárodního obchodu. Mo
hou snížit celní sazby a odstranit pre
ference. Každá delegace bude vyjedná
vat! s druhými o snížení cel toho zboží,
na jehož vývozu má zvláštní zájem.
Každé snížení cel by potom bylo multilaterární a zařadilo by se do všeobec
né dohody o celních sazbách a obchod
ních pravidlech, která se má předem
uplatnit mezi 18 státy, které se ženev
ské konference účastní. Má býti jme
nován výbor, který by dohlížel na uplat
nění dohody, než bude ust'vena plná
mezinárodní obchodní organisace.
O takové rozsáhlé obchodní vyjedná
vání se svět dosud nepokusil. Možno
v něm dosáhnouti velkého snížení pře
kážek zahraničního obchodu. Země,
které se ženevské konference účasní,
představuji asi 60% světového obcho
du a není pochyby, že estatní členské
státy OSN se připojí později.
Vyhlídky na úspěch jscu dobré. Zá
sady pro vyjednávání jsou už přijaty.
Od žádného státu se neočekává, že sní
ží své celní sazby nebo se vzdá prefe
rencí, aniž by náhradou nezískal sníže
ní zábran pro svůj vývoz, které by
kompensovalo menší ochranu vlastního
průmyslu. Zjistilo se, že závazek nezvy
šovat existující nfzké celní sazby nebo
uvalovat nové, může býti stejně cenný,
jako závazek na snížení vysokých cel.
Stát, který poskytuje preference na do
voz z některých států, rád svolí ke kaž
dému všeobecnému snížení cel, které
by vedlo ku zmenšení rozdílu mezi nimi
a preferencemi. Podle těchto zásad mo
hou delegace ujednat takové snížení cel,
v nichž každá země získá na jedné stra
ně při nejmenším to, co na druhé stra
ně obětuje.
Brita nnie může tím získat tolik jako
jiné státy. Jestliže by nedoš’o ke zvý
šení světového obchodu, měla by málo
naděje na takový rozsah vývozu, jaké
ho potřebuje k vyrovnání platební bi
lance. Pro speciální případy zahranič
ního obchodu návrh Charty poskytuje
rozumné ochranné opatření tím, že
tam, kde je toho potřeba pro vyrovna
nou bilanci, může každý stát určovat
dovozní kvóty.
Úspěch tohoto plánu závisí především
na Američanech, kteří jej původně na
vrhli. Ti mají hlavně zájem na odstra
nění diskriminace proti vývozu. Spojené
státy však vědí, že jiné země by ne
mohly s jejich plánem souhlasit, kdyby
neměly dolary k nákupu amerického
zboží. Dolarů nemohou získat jinak,
leč. když Američané sníží svá cla a bu
dou v cizině nakupovat více než dosud.
Americká vláda je ochotna snížit celní
sazby o polovinu, dostane-li rovnocenně
ústupky od jiných Nedávno se zdálo,
že kongres to nepřipustí, ale republi
kánská většina svcu oposici opustila.
President slíbil, že zruší takové snížení

cel, které by vážné poškodilo některý
americký průmysl. Ale navrhovaná
Charta přiznává toto právo každému
státu. Zneužívání tohoto práva by ovšem
zvrátilo celý plán, ale každý elastický
a tím účinný plán má takové risiko.
Není pravděpodobno, že by kongres odhodil takové uspořádání, z kterého Spo
jené státy budou mít velké výhody.
Proto ženevská konference může pra
covat s důvěrou. Bude-li úspěšná, pak
OSN splní jeden ze svých nejdůležitěj
ších úkolů.

Protiruská propagania
ve Spojených státech
Americká revue Protestant otiskuje
článek Sta ntona Lauter.schlagera »Kde
si přeje válku proti Rusku?« podrobu
jící kritice nepřátelský postoj americ
kého tisku k Sovětskému svazu. Mnshé
novinářské zprávy, praví autor, úvodní
ky a j né články; naznačují, že vznikly
pod vlivem mocných činitelů, kteří si
patrně přejí válku se Sovětským sva
zem. Značná část amerického tiskuuvolnila neutuchající proud propagan
dy, zaměřené tak, aby v americké ve
řejnosti vzbudil strach a nenávist k So
větskému svazu. Strach a nenávist
jsou nepřátelé lidstva, podporující vál
ku. Autor pak podává někoik nejpád
nějších důkazů a zaujatosti americké
zahraniční politiky proti . Rusku. Když
si Rusko přálo podřídit koloniální sou
stavu mezinárodní kontrole,
nodporovaly Spojené s áty Velkou Britannii proti internacionalisaci. Když poté
Rusko žádalo africkou kolonii, zavihla
Amerika tento požadavek a obvinila je
z imperialismu. Proč Spojené státy při
pouštějí, aby Francie, Španělsko, Vel
ká Brítannie a Itálie ovládaj všechny
africké kolonie, když se tak rozhodně
staví proti tomu, aby Sově ský svaz
spravoval jedinou z nich ? Jednají tak
snad proto, že se obávají, že by Sovět
ský svaz učinil přítrž feudalismu v své
kolonii a zavdal takto podnět k nepoko
jům a vzbouření v ostatních? Sovětský
svaz se stal několikrát předmětem
ostrých útoků, protože podporuje tak
zvaně nedemokratický režim na Balká
ně. Velmi pravděpodobně není balkán
ský. režim tak demokratický, jak by
měl být, přes to však je demokratičtěj
ší než předválečné balkánské vlády. A
přece američtí reakcionáři nikdy neproteslovali proti těmto předválečným
fašistickým vládám. Nedávno, pokra
čuje autor, otázal jsme se maďarského
pastora, který se právě vrátil z Maďar
ska, jak pohlíží maďarský l‘d na Sovět
ský svaz. Odpověděl, že maďarský ná
rod se skládá většinou z katolíků nebo
evangelíků a je tedy v jádře křesťan
ský. »My, křesťané,« pravil »hovoříme
již přes sto let o tom, že bychom měli
dát půdu sedlákům, ale nikdy jsme to
neučinili. Sověty tam byly pouze rok a
provedly to.« Okolnost, že komunisté
nedosáhli většiny ani v Maďarsku, ani
v Rakousku, ačkoli cbě země mají vlá
dy, podporované Sověty, dokazuje, že
si rakouský a maďarský lid nepřeje
komunistického systému a že může vo
lit nekomunistické strany. Rusko bylo
předmětem rozhořčených výtek, že pod
nítilo vzpoury v Severním Iránu. Spo
jené státy je obvinily z imperialismu a
chtivosti. Avšak tito kritikové nikdy
neprohlásili. že Amerika a Velká Britannie, podporující perské zamítavé
stanovisko k ruským požadavkům naf
ty, jsou samy zainteresovány v nafto
vých po’ích v jižním Iránu a sousedních
oblastech. Nedávno jsem byl zpraven
o tom, že zás upce Spojených stá ů
uvědomil kanadského ministra obrany
o nutnosti nových vojenských opevněn!
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v severní Kanadě pro případ války se
Sovětským Ruskem. Zdá se tedy, že se
teď má stát Kanada vojenskou pevno
stí, ovládanou, snad proti vlastní vůli a
přesvědčení, americkými militarisíy,
kteří chystají válku proti našemu rus
kému spojenci. Takové válečné přípra
vy neohrožují toliko Rusko a světovou
organisaci pro mír, ale i Kanadu. Mnohé
příznaky v našem veřejném životě svěd-/
čí o tom, že jde o záměrnou kagapaň,
jejíž účelem je vytvořit psychologické
ovzduší, v němž by se válka se Sovět
ským svazem zdála nezbytnou nutností.
Všechny pokusy naší vlády pochopit
ruský postoj a jednat se Sovětským
svazem spravedlivě jsou označovány
hanlivým přívlastkem »usmiřovací po
litika«. Reakcionáři cítí, že je v sázce
jejich bohatství a jejich moc a proto
si přejí nové mocenské konstelace a no
vou válku. Přejí si, aby k této válce do
šlo dříve než si Rusko osvojí atomickou
pumu a než se zotaví ze svých strašli
vých ztrát v druhé světové válce. Spo
jené státy ztratily čtvrt milionů mužů,
Rusko jich ztratilo deset milionů a tisí
ce měst a osad.
Bylo by zcela nepříčetné, končí autor
svou úvahu, kdybychom připustili, aby
několik sobeckých zájmů nás veštvalo
v novou válku. Ve válce proti Rusku
bojovala by pravděpodobně Asie, Afri
ka a většina Evropy na straně Sovět
ského svazu. Jsme si zcela jisti, že by
chom bojovali za dobrou věc a demo
kracii? Atomická puma v této válce by
vyhubila lidstvo. Skoncujme raději
s válkami a zachraňme lidstvo.

USA, Sověty a Čína
Nedávné neúspěchy čínských komu
nistických vojsk (ztratila dokonce i své
hlavní město Yenan) nezůstaly bez ode
zvy ani v sovětském tisku. Nejdříve
»Pravda« a den poté i »Izvěstija« roz
bírají situaci a kritisují především po
měr amerických míst k vojskům Kuomintangu, který se stále nevyvíjí k uspokojení SSSR.
Hodnota vojenského materiálu a ji"
ných úsluh, poskytnutých Spojenými
státy Číně za dobu od kapitulace Ja
ponska, praví se v článku, se odhaduje
na čtyři miliardy dolarů. Americkými
prostředky bylo provedeno přesunuti
hlavního jádra vládních vojsk do sever
ní Číny a Mandžurie. Jen transportní vý
daje tohoto převozu téměř půl milionu
vojáků dosahují částky vyšší než tři
sta milionů dolarů. Přičteme-li k' tomu
starost o theoretickou i praktickou pří
pravu čínského vojska, dodávky zbraní
a poskytování výhodných úvěrů, daleko
ještě nedostaneme seznam »laskavostí«,
které Američané poskytli vojskům Kuomingtangu, praví se dále. Od října loň
ského roku měla tu založit skupina
amerických vojenských rádců pět škol
pro přípravu vzdušných sil a dvacetdvě
školy pro výcvik jiných vojenských spe
cialistů. Ačkoliv bylo několikráte tvrze
no, že předávaný přebytečný americký
vojenský materiál neobsáhne zbraně,
přece ve skutečnosti Američané dodali
Číně bombardéry, velké množství tan
ků, lehké i těžké dělostřelectvo a mno
ho jiných zbraní. To vše je předurčeno
k boji s komunistickým linutím. V led
nu letošního roku byla prodloužena za
války sjednaná dohoda mezi Spojenými
státy a Čínou o vzájemné výzvědné služ“
bě pod vedením námořního departemen
tu Spojených států. Vedle toho vyka
zují Američané velkou aktivitu ve vy
tváření námořních i vzdušných zákla
den na čínském území, ke kteréžto čin
nosti se jim od čínské vlády dostalo vel
kých možností. Tak poblíže Nankingu,
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Pejpinu, Tientsinu a jiných velkých
měst takové základny již existují.
Současně s touto zprávou uveřejňuji
však sovětské listy i dopis státního se
kretáře Marshalla Molotovovi, ve kte
rém se praví, že Spojené státy oznámi
ly své rozhodnutí vystoupit z pekingského komitétu, který se zabýval občan
skou válkou v Číně. V důsledku toho
došlo k dohodě o evakuaci branných sil
Spojených států z Číny, jejichž jediným
cílem bylo zabezpečit personál výkon
ného štábu při tomto komitétu a jeho
spojení s mořem. Po evakuaci zůstane
v Číně jen asi šest tisíc amerických vo
jáků, kteří se budou starat o bezpeč
nost pozemních a vodních cest na vý
slovné přání čínské vlády.
-irs-

Mospodářská obnova v SSSR
Zatím co moskevská konference bude
snad ještě nějaký čas zabírat přední

stránky novin, s velkými titulky, po
zornost těch, kdo řídi sovětskou politi
ku, není zajisté soustředěna výlučně na
zahraniční záležitosti. Rádný sovětský
občan může být podezříván — i poli
ticky myslící občan — leda z vlažného
zájmu o průběh konference a její ko
nečný osud. Hlavní věci, která je dnes
na přetřesu v Sovětském svazu, je hos
podářská znovuvýs'avba. Každé jiné
rozhodnutí zaujímá jen druhotné místo.
Ještě před nedávném bylo vynaloženo
mnoho úsilí na to, aby všechna pozor
nost byla svedena na výkony a úkoly
výstavby. Většina ústavodárných re
publik provedla volby do svého nejvyššího sovětu, za obvyklého doprovodu řeč
nění a tištěných výzev; nejvyšší sovět
Svazu se sešel a schválil rozpočet; mi
nisterská rada (jak je dřívější Sovnarkom či Rada lidových komisařů nyní
nazývána) potvrdila limity, stanovené
pro rok 1947 státní plánovací komisí,
jakožto část právě prováděné pětiletky,
a tyto limity byly zveřejněny ve velkém
nákladu; a posléze ústřední výbor stra
ny, který se schází třikrát za rok, ač
koli obyčejně bez větší veřejné pozor
nosti, vydal resoluci o obnově zeměděl
ství. Je snad též významné, že Vozněsenskij, předseda státní plánovací komi
se, byl právě zvolen členem Politbyra.
Resoluc.e ústředního výboru o země
dělství je dokladem důležitosti tohoto
základního problému. Strana nikdy ve
řejně nevystupuje v podřadných otáz
kách, a beze vší pochyby bylo soustře
děno mnoho nejiepších jejich pracovní
ků na zásobovací »frontu«. Výsledky
poslední nedostatečné sklizně skoro
v celém evropském Rusku (bylo zdůraz
něno, že západní Sibiř a Kazakstan, jež
nebyly postiženy suchem, měly hojnou
sklizeň, to však byla jen krůpěj), budou
pociťovány, snad i značně, během příš
tích měsíců, zvláště nyní, kdy všichni
činitelé UNRRY byli odvoláni. Zájem se
tedy obrací k příštím žním. Nesnáz to
hoto úkolu ukazuje poměrně skrovný
rozsah cílového limitu, stanoveného re
soluci. Neočekává se, že předválečná
úroveň obilní produkce bude obnovena
do tří let, ačkoli má být »znatelně pře
kročena« ke konci prováděné pětiletky.
Resoluce se vztahuje opět na potřebu
vyloučení »přestupků proti stanovám
zemědělských kartelů« a »nedostatků
v organisaci kolchozů«. Za těmito pečli
vě sestavenými větami lze tušit hluboké
destrukce, které způsobil německý vpád
kamkoli pronikl, nejen na hmotné vý
stroji kolchozů, nýbrž na celém jejich
systému. V celé Ukrajině, stále ještě
hlavní obilnici Sovětského svazu, a v
nejúrodnějších krajích kolem Volhy,
musela být země zušlechťována umělý
mi hnojivý, obydlí se stavěla znova, pře
místěné obyvatelstvo býk) usidlováno

na starých místech a obnovoval se ko.
lektivni systém, ne bez oposice aktiv
ní i pasivní, pramenící z horečnatého
individualismu venkovanů.

Průmysl
·»
Nadto ještě motorový park traktorů
a hospodářských strojů, nejdůležitější
to opora kolektivního hospodaření, ří
zený z traktorových stanic, který před
stavoval významnou páku pro státní
obilní sklizeň, musel být od základů
znovuzřízen. Všechno zde bylo rozkra
deno nebo zničeno během vpádu. Výro
ba hospodářských strojů jest jedno z od
větví průmyslu, figurujících v seznamu
jako »opožděné«, roku 1946; a limit
stanovený na rok 1947 pro hospodářské
stroje, traktory a žňové »kombajny«
stojí vzhledem k nim na 278, 287 a 520
procentech výsledků dosažených minu
lého roku. V každém ohledu není na
zemědělské frontě úkolem ani tak re
konstrukce — neboť tu bylo málo po
necháno k rekonstrukci — jako znovuvýstavba od samých základů. V širo
kých oblastech bylo však dosaženo rekolektivisace a znovuvystrojení země
dělství se vším, co tento úkol zahrnuje.
Rozhodnutí ministerské rady, schva
lující poněkud spěšně limity pro rok
1947, vrhlo světelný kužel zájmu na
uhelnou otázku. Bylo zjištěno, že uhel
ná těžba se opožďuje za ostatní produk
cí a »zdržbje rozběh jiných odvětví těž
kého průmyslu, dopravy a celého ná
rodního hospodářství«. Zničené donské
doly nemohly být ještě zcela opraveny,
a z toho asi vznikají poválečné nesná
ze tohoto nejnesnadnějšího průmyslu.
Zatím uveřejňuje sovětský tisk dopisy
horníků Stalinovi, slibující zvýšený vý
kon — bezpochyby na povzbuzení ostat
ních. Vzhledem k tomuto náhlému dů
razu na uhelnou těžbu je poněkud taju
plné, že limit pro rok 1947 by měl být
jen o 113% těžby 1946.
Těžký průmysl je stále nejpokroči
lejším sektorem sovětské výroby. Leh
ký průmysl řídí nyní Kosygin, nejmlad
ší člen Politbyra. Všude je nicméně
rozhodujícímb činitelem lidská síla. Pro
tože Sovětský svaz nezná nezaměstnat
nost v běžném slova smyslu, musí zvy/ šovat výkon intensivnějším školením
dělníků a postupující mechanisací.
Jádro sovětských zemědělců pracuje
stále ještě na tak primitivní úrovni, že
výtěžek by mohl značně stoupat při
větším školení a výkonných strojích,
i při nižším pracovním výkonu; zde je
hlavní budoucí reservoár sovětského
průmyslu.
8. března byl oslaven mezinárodní
ženský den manifestem strany, opěvu
jícím výkony sovětských žen v politice,
zemědělství, průmyslu a výchově, a vo
lajícím po »mobilisaci všech záloh pracu
jících žen pro úspěšné splnění a překro
čení programu na druhý rok pětiletky«.
Manifest to také připomněl 1,000.000
sovětských žen, jež obdržely materský
řád a medaile, za početnou rodinu a státní
subvence matkám četných rodin a ne
provdaným matkám.
(Zkráceně přetištěno z »Times«.)

Terstský statut
Terstské noviny uveřejňují v plném
znění statut svobodného Terstu z ně
hož vyjímáme nejpodstatnější části.
Základním ustanovením statutu je, že
Bezpečnostní rada OSN ručí za intergritu a nezávislost svobodného terstského území a je proto povinna udržo
vat v něm pořádek a bezpečnost. Území
svobodného Terstu bude demilitarisováno a prohlášeno za neutrální a nesmí
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»a ně vkročit žádná ozbrojená cizí moc,
leda že by Bezpečnostní rada sama
uznala za vhodné povolat cizí brannou
moc na terstské území. Proto bude
v Terstu zakázána činnost všech for
mací, které se podobají vojenským
útvarům, a terstská vláda nesmí sežádným státem uzavřít vojenské smlou
vy a konvence. Ústava svobodného Ter
stu zaručuje každému terstskému obča
nu, bez ohledu na národnost, původ,
pohlaví, jazyk a náboženské vyznání,
všechna lidská práva a všechny základ
ní svobody, jež jsou stanoveny v Atlan
tické chartě. Italští příslušníci, kteří
10. června 1940, v den vstupu Itálie do
války, měli trvalý pobyt v Terstu, sta,nou se automaticky terstskými občany,
ale mají právo optovat do půl roku pro'
Itálii. Úředními jazyky ve svobodném
Terstu jsou italština a slovinština, a
nová ústava určí ještě dodatečně, za
jakých podmínek bude možno používat
charvátštiny jako třetího úředního ja
zyka. Vnějším znakem svobodného terstekého území jsou vlajka, státní znak
a valuta. Novou státní vlajkou je do
savadní vlajka města Terstu, státním
znakem historický erb terstského ma
gistrátu. Pokud jde o novou valutu,
jsou v proudu jednání v Bezpečnostní
radě OSN a v radě zahraničních mi
nistrů. Do konečného rozhodnutí této
otázky zůstane zákonným platidlem i
nadále italská lira. Italská vláda musí
zaručit dostatek devis a valut pro ply
nulý chod terstského hospodářství.
Vládu svobodného Terstu tvoří gu
vernér, vládní rada, Národní shromáž
dění a nezávislé soudy. Nová ústava,
kterou odhlasuje zvolené terstské Ná
rodní shromáždění, musí být v souhlase
ee všemi ustanoveními terstského sta
tutu a vstoupí v platnost až po jeho za
vedení. Guvernéra jmenuje bezpečnostní
rada OSN po předchozí poradě s jugo
slávskou a italskou vládou. Guvernér
■ nemůže být ani jugoslávským, ani italBkým, ani terstským státním příslušní
kem. Bude .jmenován vždy na dobu pěti
äet a jeho mandát může být obnoven.
Jeho plat určí a bude vyplácet Bezpeč
nostní rada OSN. Guvernér, který je
vždy a všude představitelem Bezpeč
nostní rady OSN a jedině jí podřízen,
je odpověden za přesné dodržování sta
tutu a všech zákonů, které odhlasuje
terstské Národní shromáždění.
Svobodný Terst může spolupracovat
při mezinárodních konvencích nebo se
stát členem mezinárodních organisací
jen s podmínkou, že tyto konvence nebo
organisace sledují hospodářský, sociál
ní nebo kulturní cíl. Hospodářská unie
nebo spojení s kterýmkoliv jiným stá
tem není svobodnému Terstu dovoleno.
Guvernér po svém příjezdu do Terstu
jmenuje po poradě s italskou a jugo
slávskou vládou prozatímní vládní ra
du z osob, které jsou terstskými ob
čany. Prozatímní vládní rada vypíše
volby do ústavodárného Národního shro
máždění nejpozději do čtyř měsíců po
příjezdu guvernéra do Terstu. Při vstu
pu nového statutu v platnost bude na
svobodném terstském území tento efek
tivní počet cizích vojsk: 5.000 přísluš
níků armády Spojených států, 5.000 An
gličanů a 5.000 Jihoslovanů. Toto vojsko
je k disposici guvernéru po tři měsíce
ode dne, kdy nastoupil své místo. Po
uplynutí lhůty může guvernér požádat
Bezpečnostní radu OSN, aby tato voj
ska byla v zájmu státu ponechána i
nadále v Terstu, případně byla zmen
šena nebo vůbec odvólána.
Terstský statut určuje mezinárodní
ráz a středoevropský význam terstské
ho přístavu. Aby mezinárodní obchod
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mohl - plně využít terstského přístavu,
bude v něm zřízeno svobodné pásmo,
které bude osvobozeno od cla a zmezinárodněno. Bude jmenována zvláštní
komise svobodného přístavu, která bude
sestavena z představitele Terstu jako
předsedy a představitelů Spojených stá
tů, Sovětského svazu, Velké Britannie,
Francie, Itálie, Jugoslávie, Českosloven
ska, Polska, Rakouska, Švýcarska a
Maďarska jako členů. Tato komise, která
bude mít své sídlo ve svobodném terst
ském přístavu, není závislá a nepodlé
há jurisdikci lokální správy. Členové a
funkcionáři komise požívají na svobod
ném terstském území imunity. Finanč
ní výdaje této komise budou rozděleny
mezi státy, které jsou v ní zastoupeny,
a to v poměru, který komise určí. Ko
mise bude mít právo pořádat ankety a
rozpravy o všech otázkách, které se tý
kají jak využití, tak i správy svobod
ného terstského přístavu po všech
stránkách.
r
K. H.

Pax Romana zasedá
Od Tibery táhl chlad a od Albánských
hor vanul studený vítr, když se v 10
hodin dopoledne otevřela vrata paláce
Maria Santissima Assunta a úředník
italské Katolické akce začal kontrolo
vat legitimace účastníků Pax Romana,
než je vpustil dovnitř. /Palác je na Via
Traspontina, při mohutné zdi, spojující
Vatikán s pevností San Angelo. Po té
zdi prý prchali papežové do pevnosti,
když se nepřítel blížil k Vatikánu. Dnes
vypadá San Angelo spíše jako roman
tické vězení z Dalibora. Za dne se tu
procházejí římské maminky se svými
bambiny a večer sem chodí milenci ja
ko na vyšehradské hradby. Ale tak se
dívá na toto prostředí jen cizinec. Ma
rio Venturini či jak se jmenoval ten
kontrolor legitimací, měl na mysli zce
la jiné věci než romantiku San Angela.
Šlo mu hlavně o to, aby se na zasedání
nedostaly nepovolané osoby. To je ovšem pojem vskutku relativní. Jakmile
jsme totiž vešij do sálu, upoutaly nás
tabulky, označující lavice, kam měly
jednotlivé delegace usednout. Byla tam
Ukrajina, Slovinsko, Charvátsko, Litva,
abych jmenoval jen ty nejnápadnější.
Také tabulka »Pologne« znamenala, jak
jsme brzy zjistili, nikoli zástupce pol
ské katolické inteligence, nýbrž emi
granty žijící v Paříži a Londýně, zatím
co Espagne označovala lavici, kam za
sedli oddaní stoupenci Francova reži
mu. Práce pana kontrolora se nám pak
jevila zcela zbytečnou.
Vedle emigrantských Poláků a ustašů a Francových falangistů, kteří jsou
na kongresu v naprosté menšině, jsou
zastoupeny ctihodné instituce: Newmanovo sdružení katolických intelektuálů
Velké Britannie, dánské a finské Aca
demicum Catholicum, francouzský Cen
tre Catholique des Intellectuels, americ
ká Catholic Commission of Cultural Af
fairs, naše Svatováclavská liga a pak
celá řada menších organisací rakous
kých, švýcarských, jihoamerických a
také zástupce Filipín. Německo vysla
lo Jen pozorovatele, ředitele mnichovské
státní banky Franz Elsena.
Začalo 'se nudným a zdlouhavým jed
náním o stanovách, neboť hnutí inte
lektuálů je novou větví původní stu
dentské Pax Romana a dosud praco
valo jen jako prozatímní výbor. Sta
novy byly nakonec schváleny tak, jak
je navrhl dosavadní výbor z Freiburgu,
jenž je kolébkou a stálým sídlem hnutí
Pax Romana od roku 1921. Posláním
hnutí je »sdružovat organisace katolic
kých vzdělanců za účelem prohloubení

křesťanského života a šíření katolicis
mu«. Jeho členy mohou být organisace
katolických intelektuálů, schválené cír
kevními úřady své země, nebo i jednot
livci z těch států, kde taková organisa
ce dosud neexistuje.
Pak se utvořilo několik komisí, v nichž
si spisovatelé, výtvarní umělci, lékaři,
právníci a také lékárníci sdělovali in
formace o katolicismu ve svých zemích
a připravovali plán budoucí mezinárod
ní spolupráce. Ve všech komisích pra
covali laici i kněží, a tak jsme viděli/
francouzského abbé-lékárníka, italské
ho padre-advokáta a švýcarského dominikána-lékaře, jak svým kolegům z
Kanady, Belgie či Irska zdůrazňuji
nutnost zřízení mezinárodního sekreta
riátu katolických lékařů atd. Českoslo
venští delegáti se účastnili prací v ko
misi spisovatelů (Jan Čep), právnické
(dr. František Pulkrábek) a sociální
(dr. Hugo Tetzeli).
Současně s římským kongresem pro
bíhá v Anziu sněmování studentské vět
ve Pax Romana. Anzio je ono přístavní
městečko na jih od Říma, kde se v led
nu 1944 vylodila spojenecká armáda,
aby tam pak uvázla téměř půl roku
na malé vyloďovací základně AnzioNettuno a zaplatila za to desítkami
tisíc mrtvých Američanů a Angličanů.
Také na studentském kongresu jsou
poměry zkomplikovány přítomností ně
kolika emigrantských delegátů, mezi
nimiž vyniká dr. Štefan Falež, udatný
bojovník za práva chaivátských Ústa*
šů. Delegace našeho Ústředí katolické
ho studentstva, vedená P. Reginaldem
Dacíkem, se dobře uplatňuje ve všech
komisích. Nejpočetněji je zastoupena
Francie a Itálie. Je tu také dcera mi
nisterského předsedy De Gasperiho. Ne
obyčejně čilá je delegace kanadských
studentů. Němci mají i tady svého po
zorovatele,- zástupce bavorské křesťan
ské mládeže.
R. Šturm (Řím).

Letošní program britského
parlamentu
Britská dolní sněmovna, až se sejde
příštího týdne po velikonočních prázd
ninách, přikročí k projednávání roz
počtu a finančního zákona. Pro letošek
zbude pak ještě několik vládních před
loh a jiné vládní předlohy se ještě oče
kávají. Co do počtu není tento program
tak velký jako byl loni, pro první zase
dání sněmovny s labouristickou větši
nou, ale některé z letošních vládních
předloh jsou velmi důležité.
V Čele tohoto vládního programu byl
kromě zákona o všeobecné branné po
vinnosti zákon o znárodnění a kontro
le vnitrozemské dopravy. Tato vládní
osnova, která má snad ze všech zná
rodňovacích předloh význam největší,
prošla před velikonočními prázdninami
příslušnými výbory, které provedly na
úvodním znění různé úpravy. Nyní se
vrátí do plena dolní sněmovny a potom
bude odevzdána sněmovně horní.
Význam sotva menší měl vládní ná
vrh zákona o náhradě za pozemky, jež
byly převzaty k provádění předpisů zá
kona o městském a venkovském plá
nování. Také tento zákon o náhradě
byl již schválen ve výborech, takže zbý
vá již jen závěrečné projednání v plenu
dolní sněmovny a potom ovšem i ve
sněmovně horní. Jeho zásady jsou cel
kem dohodnuty, přece však může být
ještě nějaké smlouvání o výši odškod
ného majitelům pozemků, kterých je
nezbytně třeba pro stavební rozvoj měst
a obcí.
Třetí znárodňovací osnovou je návrh
zákona o převedení energetického prů-
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myšiu do veřejného vlastnictví, jakožto
součást širšího plánu o koordinování
průmyslu uhelného a energetického.
(Znárodnění uhelných dolů bylo částí
první a znárodnění plynáren zajisté bu
de částí třetí.) Tento zákon o elektrár
nách ještě neprošel výborem, který stá
le ještě musí uvažovat o několika dů
ležitých článcích, ale sporné názory se
týkají spíše otázky náhrady, nežli sa
motné zásady znárodněni, nebo příští
správy elektráren.
Kromě znárodňování přislíbila trůnní
řeč, shrnující vládní program, také pro
toto zasedání příslušný zákon o lepší
organisaci některých důležitých prů
myslových odvětví. Tento slib splnila la
bouristická vláda osnovou, která je teď
projednávána ve výborech dolní sně
movny. Rovněž tak předložila vláda osnovu zákona o zřízení komise pro ná
kup, dovoz a distribuci surové bavlny,
a je naděje, že dolní sněmovna schválí
tuto vládní předlohu ještě v dubnu.
Zemědělství má vynikající místo v le
tošním programu labouristické vlády.
Již byla projednána a schválena vládní
předloha zákona, kterým se přenáší
pravomoc stanovit ceny hlavních země
dělských výrobků z ústředního cenové
ho úřadu na místní zemědělské cenové
výbory, a zemědělský výbor dolní sně
movny odevzdá patrně již v květnu ple
nu svou zprávu o vládní osnově zákona,
kterým se pozměňuje a doplňuje sy
stém, zavedený za války a zaručující
ceny a trhy pro nejdůležitější zeměděl
ské výrobky'
Kromě toho jsou na programu parla
mentních prací vládní předlohy zákonů
z nej různějších oborů. Tak na příklad zá
kon o zavedení zdravotní služby ve
Skotsku podle vzoru Anglie a Walesu,
zákon o reorganisování požární služby
na podkladě zkušeností z války a zá
kon, kterým se schvaluje konvence o
mezinárodním civilním letectví, podepsaná v Chicagu v prosinci 1944.
Není ovšem docela jisto, zda všechny
tyto vládní osnovy budou projednány a
schváleny ještě v tomto zasedání. Vlá
da však doufá, že letos nebude třeba,
jako to bylo loni, prodloužit zasedání
v parlamentu přes celé léto až do září.

Polské hranice
Deník TIMES soudí, že dosavadní
výsledky moskevské konference přines
ly značné zklamání, ale — píše list —
konference aspoň objasnila stanoviska
všech čtyř ministrů k německým pro
blémům.
Minulého týdne se pohybovala na nej
choulostivější půdě, v což počítáme pol
ské západní hranice.
Hospodářská jednota a reparace jsou
snad tvrdý německý problém pro příš
tích pět let, ale východní hranice Ně
mecka a přesunuté obyvatelstvo bude
zajisté takovým problémem nejméně
pix> 15 nebo 20 let, ledaže se ukáže ja
ko věc možná, aspoň nějak zmínit pro
zatímní rozhodnutí, jež bylo učiněno v
Postupimi roku 1945.
Ani budoucnost Foruří a Porýní není
otázkou tak vážnou.
Jistě bude nezbytně třeba, aby pro
dobu několika let byla zavedena aspoň
omezená okupace nebo okupace, soustře
děná hlavně do omezených území a pro
západní mocnosti je takovou oblastí
dlouhodobé okupace samozřejmě Porý
ní, a to jak z hospodářských a strate
gických, tak i z praktických důvodů.
Z příčin symetrie nutno litovat, že ob
dobná dlouhodobá okupace ruská horní
ho Slezska a jiných východních němec
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kých území není možná, protože jsou
tato území teď v polské správě.
Mezi oběma takovými mohutnými
předmostími by Německo bylo opravdu
bezmocné, nemohlo by ohrožovat Evro
pu ani se snažit ji rozdělit, nikdo však
nemůže popírat Marshallovo stanovisko,
že pří nejmenším je to Horní Slezsko
a Východní Prusy, kde Polsko má zů
stat. Zda by však v zájmu Evropy a
světa a dokonce v zájmu svém vlastním
mělo Polsko podržet i ostatní německé
území východně od čáry Odra-Nisa, to
je otázka jiná.
I když se odsunou stranou všechny
lidské a národní důvody, spojené s touto
otázkou, které mohou z ni učinit věc
tak výbušnou, prostě již hospodářské
následky této změny hranic a přesunu
obyvatelstva budou i nadále obrovské.
Je to pádný důkaz, aby bylo prove
deno šetření, jaké navrhuje Marshall o
nynějších polských západních hranicích
a o jejich hospodářských a politických
následcích.
Nikdo zajisté nebude podceňovat sílu
důvodů, které jsou uváděny proti změně
nynějších polských hranic, z nichž nej
silnější je důvod, že ono radikální pře
sunují obyvatelstva, které sotva má v
dějinách příkladu, je skoro už dokonče
no a že tento pohyb nemůže být už
teď obrácen zpátečním směrem, nemá-li
být spáchána další nespravedlnost a utrpení všech zúčastněných.
Ale jsou to právě tytéž důvody, kte
ré by jako svůj úkol měla prozkoumat
navrhovaná komise. Postupimské roz
hodnutí nebylo zamýšleno jako koneč
né. Rusko a Polsko tvrdí opak, ale pol
ská vláda by měla aspoň uvažovat, a
to s největší pečlivostí, než se rozhod
ne, zda je trvalé bezpečnosti Polska
nejlépe poslouženo tím, že se bude sna
žit podržet všechno německé území, kte
ré bylo v Postupimi svěřeno polské
správě. Hranice, schválené všemi spo
jenci po podrobném prozkoumání, by za
jisté měly pádnější nárok na trvan
livost. ·

Ručně psaný týdeník
Anglická liberální stroma vydala ru
kou psana čísla svého týdeníku „Libe
rál News“ jako protest proti dočasnému
zastavení vydávání anglických týdení
ků, která nařídila labouristická vláda
z úsporných důvodů.
V týdeníku se konstatuje, že byl opi
sován ručně při denním světle, takže ne
bylo při jeho vydáváni zapotřebí ani
paliva, ani elektřiny. Vydáním týdeníku
nepronřešilo se vydavatelstvo proti ná
rodní šetrnosti.ip

ky. Pozorujeme-li jednání na moskev
ské konferenci, praví se v úvodu, ne
vyhneme se dojmu, že protivníci naší
centralistické koncepce nechápou, nebo
dělají, že nechápou, o co vlastně jde.
Jak je to možné, ptají se, obhajovatl
ideu »centralisovaného« německého stá
tu, když právě nedávno centralisované
Německo zaútočilo s ničivými úmysly
na ostatní svět? Mnozí si proto předsta
vuji, že za daných okolností poskytuje
federalisace Německa více záruk pro
zajištění míru. Nesdílíme tento názor,
naopak jsme naklonění mysliti, že fede
ralisace Německa především nemůže být
v podstatě věci skutečností trvalou a
že dává do ruky velmi výhodný mate
riál pro· propagandu těm, kdo se nijak
nesmiřují s následky porážky. Zdá se
nám, že v případě rozčlenění poražené
strany budou spojenci nuceni prchavý
a fiktivní pocit uspokojeni zaplatit!
v budoucnu nemalými oběťmi. Již dnes
zprávy o možném ústředním sjednoceni
Německa znepokojují nejvíce Schumachera a nikoliv ty, kteří na meziná
rodním fóru proti sjednocení vystupují.
Tento zjev není nikterak nový. Roku
1888 se v nepřehledné nekrologické li
teratuře po smrti Bismarcka nejednou
zdůrazňovalo, že v roce 1870 nebylo
Bismarckovi zapotřebí Elsaska či Lot
rinska, nýbrž války za každou cenu,
protože jedině v průběhu války bylo
mu možno přinutiti jihoněmecké státy
přimknout! se těsně k Berlínu a tím
Hitlerismus lepší než demokracie? vytvořiti jednotnou říši. Rovněž dávno
před rokem 1870 se v bismarckovských
Polský list »Glos ludu« uveřejňuje novinách neobjevoval ušlechtilejší pro
zprávu z Londýna, podle níž velitel brit pagační materiál k obhajování pruských
ské okupační armády v Německu, mar loupežných válečných kořistí než v rám
šál letectví Sholto Douglas prohlásil na ci »vysoko patriotického« cíle, za sjed
tiskové konferenci, že většina Němců je
nadále přesvědčena, že hitlerismus je nocení Německa. Půl století poté přišli
lepší, než demokracie. Dvacet milionů Hitlerovi přívrženci; i oni počítali, že
Němců, obývajících britské okupační úspěšně ovládnou německý národ stej
pásmo, projevuje naprostý nedostatek nými hesly, neboť Němci se nikdy nevíry a důvěry v přednosti demokracie. zřeknou a ani zříci nemohou myšlenky
Zlé doby rodí nespokojence. Němci stále o jediné vlasti. A nyní se má jeti vy
tvrdí, že se jim za dob Hitlera dařilo zkoušenou kolejí po třetí... Věc má
lépe než dnes. Douglas vyslovil přesvěd ovšem ještě jinou stranu, která se velice
čení, že Němci budou usilovat o obroze líbí některým vlivným kruhům západ
ní jisté obměny hitlerovského hnutí a že ních zemí a dělá je horoucími přívrženci
illegální organisace, nedávno odhalená politického rozčlenění Německa. Udě
a zneškodněná britským četnictvem, ur
sjednocené Německo pokračováním
čitě nebude poslední. Průmysl britského lat
»západního
bloku« je značně těžší, než
okupačního pásma je v horší situaci, než
před rokem, a to v důsledku nedostatku provésti stejnou operaci v odříznutých
uhlí a surovin. Přesto je maršál Douglas západních a jihozápadních částech ně
pln optimismu a tvrdí, že Němci sl bu meckého státního území. Nelze ani za
dou méně všímat propagandy, jakmile pomenout na okolnost, že mírová smlou
obnoví průmysl a začnou normálně pra va, podepsaná představiteli sjednoceného
covat. Zatížení britských poplatníků se demokratického Německa, značně pod
zmenší podle maršálova názoru teprve rývá naději na blízkou novou světovou
asi za dvě léta, poněvadž dříve nebude válku. Statut podaný k potvrzení oby
Německo soběstačné.
K. H.
vatelům několika zpustošených zbytků
bývalého-Německa stvoří v zemi velmi
Centralisace Německa
příhodnou atmosféru pro činnost nespo
Sovětské »Izvěstija« přinášejí v člán četných tajných i zjevných podpalovačů
ku akademika Tarleho podrobné důvody, třetího světového bojiště. V závěru člán
které přiměly sovětskou vládu posta-. ku se pak znovu projevuje nespokojenost
vit se na mezinárodních konferencích nad uspořádáním poměrů v nesovětských
-irsza centralisaci budoucí německé republi- okupačních pásmech Německa.
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Hospodářské podnikání
Základní směrnice našeho politického úsilí dávají
nám tyto pokyny: připomínají nám, že majetek má.
člověk především proto, aby ho používal pro rozvoj
vlastní osobnosti a uplatnění svých myšlenek; zároveň
však nás upozorňují, že držba majetku musí být
u každého jednotlivce zaměřena ku prospěchu všech
ostatních.
Přemýšlíme-li o těchto pokynech, můžeme vyjít jen
z jediné zkušenosti, která v našem světě platí vždy a
všude: majetek lze vytvořit jen podnikáním. A jest
liže určitý majetek je nezbytný pro každého člověka,
aby se vůbec udržel na živu — a tím spíše aby mohl
rozvinout svou osobnost — je pro něho také nezbytné
podnikání. I když někdo — na příklad nemocný člen
rodiny — nemůže podnikat, musí ho živit podnikání
druhých. Tuto jedinou možnost našeho hmotného ži
vota nutno mít na paměti zejména dnes, kdy světem
stále ještě táhnou nauky, které matou lidi domněním,
že hospodářské potíže spočívají jen, v rozdělení ma
jetku. Rozdělení a uspořádání držby je zajisté také
velice důležité, ale ještě důležitější jsou v hospodář
ském životě možnosti podnikání; kdyby těch nebylo,
odumřelo by všechno hospodářství. I kdyby všechny
síatky byly naprosto rovnoměrně a spravedlivě roz
děleny a kdyby přitom nebylo podnikání, záhy by se
všechny zásoby a všechny hospodářské hodnoty vy
čerpaly a nebylo by z čeho žít.
Z tohoto základního a nezvratného důvodu každý
z nás, kdo se chce přidržet křesťanského, opravdu věc
ného pohledu na č)6věka, musí ve všech hospodář
ských starostech vyjít ze starosti o svobodné podni
kání. Musí s ní začít i tehdy, když mu leží na srdci
zejména nesrovnalosti v rozdělení majetku, jaké
v naší společnosti vládnou. I spravedlivé rozdělení
hmotných statků — tak spravedlivé, jak jen mezi lid
mi být může — musí být zase jen základem pro nové
podnikání, poněvadž bez něho by nemělo smyslu.
My však také víme, již z předchozích úvah, že vy
tvoření každé hodnoty — tedy i hodnot hospodář
ských — závisí na svobodě každé lidské osobnosti.
Jakýmkoli omezením této svobody se omezuje také
vytváření hodnot. A jestliže s touto myšlenkou uva
žujeme o podnikání, musíme se jí také přidržet při
úvahách o rozdělení statků. V tom pak spočívá hlav
ní rozdíl mezi křesťanským názorem na hospodaření
a názory kapitalistickým nebo socialistickým.
Soukromý kapitalista říká: Nechte hospodařit jen
mne, já mám zvláštní nadání, ostatní v mém okolí
mohou vstoupit do mých služeb. Socialista čili státní
kapitalista říká: Nechte hospodařit jen vedoucí stá
tu, to je ty, které buď (u komunistů) naše strana
us anoví, nebo (u demokratických socialistů), na je
jichž vedení se všichni dohodneme. Křesťan odpovídá:
Nechte podnikat každého, poněvadž nikdo nemůžeme

K moři na Jadran
zvláštním vlakem, který vypraví ve dnech 10. a 28.
května za 4.190 Kčs NA KVĚTEN V KUPAJRI, moř.
láz. pchádk. Dubrovníka, majit. lázní: DUBROVNÍCKA
láz. a hotel, společnost, Praha II, Jindřišská 29/2a, tel.
č. 34-1-06, která vám obstará pas, visa, valut, povolení
a dodá prospekty, informace. Zájezd v prvé řadě vy
hrazen osobám pracujícím, jich rodinám a rekonvales
centům. Celé skupiny podniků a úřadů vítány. - Stra
vování hojné, bez lístků. Koupání v Kupari v moří již
započalo.
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předvídat, kdo z nás přijde v budoucnosti na tu neb
onu užitečnou hospodářskou myšlenku.
Představíme-li si hospodářský život jako moře a
podniky jako lodi, lze křesťanský názor zobrazit po
dobenstvím, »Každému jeho vlastní loď, třebas ma
lou«; soukromokapitalistický názor by tu mohl být
vystižen několika většími loděmi, do nichž by majitelé
menších lodí musili přestoupit a jejich vedení by se
ujali ti, kdo by se nejdříve prodrali tlačenicí; a so
cialistický nebo komunistický názor by mohl být zpodobněn jedinou velkou lodí, do které by musili všichni
přestoupit a které by velel kapitán, zvolený buď vše
mi nebo nějakou skupinou, vyznávající určitou pla
vební nauku. Ale ať se při četbě tohoto podobenství
někdo nezmýlí a neodhodlá se poopravit je dodatkem,
že s velkou lodí se nejdále dojede; takový dodatek by
platil, kdyby se vědělo přesně, kam se pojede; na
hospodářském moři se však hvězdy každým objevem
mění a kurs plavby je třeba stále stanovit znova a
znova — a nikdo neví, kdo a kdy to bude umět lépe.
Mohli bychom si také představit hospodářský život
jako velkoměstskou křižovatku a jednotlivé podni
katele jako řidiče vozidel, kteří jí používají. I v tom
to případě je možný trojí různý obraz.
Kdyby bylo podle našeho názoru, byla by tato kři
žovatka opatřena jedním dopravním strážníkem, kte
rý by pokyny rukou nebo pomocí světelných znamení
řídil dopravu tak, aby se vozidla nesrazila a aby kaž
dé z nich mohlo bezpečně jet tam, kam jeho řidič
chce. Dbal by také o to, aby silnější vozidla nebrala
násilím do vleku vozidla slabší, nebo aby nebylo po
užíváno tak velkých vozidel, že by pak v'ulicích ne
zbylo místa pro vozidla jiná. Po cůi cesty jednotli
vých vozů ani po jejich směru by se strážník neptal;
zajímal by se o to jen tehdy, kdyby některý řidič jel
po nesprávné straně, nebo mířil přímo do zdi nebo do
příkopu. Směr a cíl by byl v podstatě věcí řidičů
samotných.
Soukromo-kapitalistický obraz křižovatky by byl
velmi prostý. Nebylo by tu ani strážníka, ani světel
ných znamení. Každý by mohl jet kterýmkoli smě
rem, po kterékoli straně a s vozem jakékoli velikosti.
Z menších vozidel by bylo možno vyhodit řidiče a připřáhnout jejich povoz ke svému vlastnímu. Sdruže
ním několika silných vozů by bylo dokonce možno
přimět všechny ostatní vozy, aby jely určitým smě
rem nebo opustily vůbec silnici. Za úrazy by pocho
pitelně nikdo neručil a nikdo by jim také nebránil.
Socialistický obraz této křižovatky skýtá opět od
lišnou podívanou. Křižovatka není již osiřelá, ale není
také opatřena jen jedním strážníkem, nýbrž padesáti
strážníky, z nichž každý má v rukou početné, hustě
popsané listiny. Na nich je pečlivě vypsáno, v kolik
hodin a v kterou minutu přijede ten neb onen vůz,
od které předchozí křižovatky přijíždí a ke které
další je ho nutno dirigovat. Proto také každý vůz,
jehož řidič ovšem neví, kam jede, nýbrž je posílán
jen od křižovatky ke křižovatce, je strážníky pečlivě
prověřován a podle předpisu vypravován dále. Pro
tože strážníci bývají brzy unaveni stálým prohlíže
ním, dotazováním a vyplňováním záznamů, dochází
často k tomu, že všechny vozy, jedoucí aspoň při
bližně stejným směrem, spřahují do jednoho vlaku a
dosahují tak nádavkem ještě i toho, že jejich pohyb
je třikrát pomalejší, než kdybv jely samy.
Vidíme, že v obou příkladech řešení soukromokapitalistické a řešení socialistické vykazují znaky, kte
ré jsou oběma společné, ale které naproti tomu v ře
šení křesťanském obsaženy nejsou. Obě zejména usi
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lují o soustředění podnikání, ať už přičiněním násil
níckeho kapitalisty nebo čety strážníků: v obou pří
padech se menši vozy připínají k větším. Socialismus
po této rozhodující stránce skutečně není nic jiného
než vyvrcholení soukromého kapitalismu i s jeho ne
úctou k svobodě myšlení a podnikání.
Někdy se však zejména socialisté snaží dokázat, že
jejich řešení je podobno řešení křesťanskému: to i
ono prý usiluje o rovnost lidí v držení a užívání hos
podářských statků. To je však jen podobnost povozu
a hodinek, které také mají kolečka. Jistě podnikatelé,
z nichž každý má svůj podnik, jsou si rovni a »podni-

katelé«, nashromáždění všichni v jednom podnWtn,
jsou si také rovni; ale první jsou si rovni ve svobodě,
kdežto druzí jsou si rovni v otroctví. A to je rozdíl
velmi podstatný.
Jindy zase přijdou kapitalisté a dovozují, že jejich
řešení je podobno řešení křesťanskému: to i ono prý
usiluje o svobodu lidí v držení a užívání hospodář
ských statků. To je však jen podobnost mléka louhu,
kterých se také obou může člověk napít. Svoboda
znamená volnost a nevázanost také znamená volnost;
ale svobody jsou účastni všichni, kdežto nevázanosti
jen někteří na úkor druhých.

Proti zestátnění občanovy iniciativy
Pocit, že jsme se svým správním systémem na šik
mé ploše, stává se u nás stále rozšířenějším a začíná
se chápat, že budeme-lí pokračovat dosavadním způ
sobem ještě rok — dva, budou se musit všichni naši
občané stát úředníky, aby správní aparát byl jakž
takž personálně vybaven. S tímto, žel bohu, nevese
lým vědomím proniká přesvědčení o scestí správní in
flace, v níž se ocitl náš stát. V dnešní době vidíme na
tomto místě toho ducha policejní taktiky, koženého
předpisování a úřední vševědoucnosti, který nás tak
oblažuje již řadu let. Tento duch, společný všem sou
stavám státního řízení, ať již jde o státní socialismus
či o státní kapitalismus anebo vůbec o jakoukoli for
mu etatismu, je pro naši dobu po . všech stránkách
typický. Především ovšem svou neradostnou základní
notou: svým ze zásady špatným' míněním o povaze
člověka. Zatím co kdysi platilo jako norma, že každý
občan je způsobilý plnit své občanské povinnosti i běž
né funkce v organismu pospolitého života a že se
plnění svých úkolů nevyhýbá, centralisační, etatistický a socialistický systém považuje každého občana
přímo za předurčena jednat proti normám a věří, že
mravní, spolehliví a k výkonu funkcí jedině způsobilí
jsou ti, jimž se od státní autority dostalo úřadu. Ob
čan je ponížen tu na školáčka, tu na pouhé evidenční
číslo, zde na výrobní prostředek, tam na spotřebitele,
na jehož životosprávu je záhodno dohlížet; osobní ini
ciativa se dostává pod státní dohled a činnost, kdysi
dobrovolně vykonávaná, se vynucuje. To vše jsou z dě
jin známé, klasické znaky dob úpadku. Proto v době,
kdy každý občanův krok je předem určen a upraven
»příslušným předpisem«, rodí se ze všech těchto ome
zení přetvářka, osobní iniciativa hyne z nadbytku
úřední péče, myšlení upadá v rutinu a organisace de
generuje ve správní chaos. Nikdy nechybělo lidí, kteří
tyto konce doslova předvídali; marxistům je předpo
věděl před sto lety Proudhon, vytýkaje jim, že nevidí
důsledky svých sociálně-politických koncepcí, vedou
cích nevyhnutelně k nejtužšímu a nejcentralističtější
mu etatismu. Vývoj mu dal až příliš za pravdu.
Proto, chceme-li při správní reformě dosáhnout vů
bec nějakých podstatných výsledků, musíme být pře
devším rozhodnuti změnit ducha naší správy! To zna
mená jít dále, než k odstranění centralismu, který ne
spočívá jen v tom, že se správa provádí z jednoho
místa, nýbrž zejména ve způsobu, jímž se administru
je. Čteme-li dnes tak často o župním zřízení jako
o spásném prostředku nebo dokonce cíli správní re
formy, musíme si dobře uvědomit, že decentralisace,
provedená vytvořením více administrativních středi
sek úřadujících dosavadním způsobem, nepohne správ
ním problémem ani o krok kupředu, pouze zhorší jeho
vady, především zdraží beztak již nákladný admi
nistrativní aparát. Neboť, co chceme získat »refor
mou«, jež, neměníc pranic na objemu a formách sprá
vy, pouze ji nově rozdělí mezi úřady (jejichž počet zaOBZORY

R o m an u s
mýšlí ostatně obohatit) ? Odchylkou od reformních
návrhů mám za to, že musíme správní organismus
nechat tak dlouho v klidu, pokud důkladně neproč.stíme prales administrativních úkolů. Ve sféře hospo
dářské jsme na tom bezmála stejně jako v oboru sprá
vy státní: zde i tam jsme dosáhli vrcholu administra
tivní marnotratností a proto musíme postupovat sou
běžně v obou úsecích. Řídící zásady měly by být tyto:
I. a) Výlučně státu patří obstarávat úkoly, jež ne
mohou být převzaty žádným nestátním orgánem ani
jednotlivci; sem patří stanovení a provádění základ
ních směrnic pro politický, hospodářský a kulturní ži
vot ve státě. Výsostným úkolem tohoto úseku správy
je takový prostorový a časový rozvrh zdrojů národní
ho důchodu, aby hospodářská a kulturní tvorba i vý
kon výrobních a jiných zařízení plynuly nerušeně a
dosahovaly horní hranice kvality a kvantity.
b) Druhou skupinu správních úkolů tvoří běžná
správa (členěná na odborná odvětví: finance, techniku,
spravedlnost, zemědělství atd.), v níž jde o pestrou
směs zájmů zde převážně veřejných, tam převážně
soukromých, jejichž vyrovnávání musí zaručovat opti
mální rozvin všech společenských funkcí. Stát obsta
rává tuto správu svými orgány, avšak za rostoucí
účastí občanského živlu a zájmových organisací (srov
nej národní výbory, hospodářské skupiny atp.).
c) Zásadně nemá stát spravovat nic z toho, co jsou
ve sféře své vlastní činnosti způsobilé obstarat různé
orgány, instituce, korporace, zájmové svazy anebo
sdružení jednotlivců, sledující dosažení zákonem ne
zakázaných cílů, rozvin iniciativy a aktivity svých čle
nů, hospodářské a kulturní tvorby atd. Že stát určuje
činnosti těchto organisací normy a zasahuje řídícími
opatřeními v případě konfliktu sledovaných cílů, ply
ne. z poslání běžné správy, jak jsme viděli v předchozí
skupině; neznamená to však nikterak, že státu by
z toho vyrůstala povinnost obstarávat na vlastní ko
leji to, co obstarávají svazky samosprávy anebo hos
podářské organisace ve vlastní působnosti.
n. Právě uvedenou skupinu správních úkolů, obsta
rávaných nestátními orgány, třeba neustále posilovat
rostoucí účastí neúřednických živlů na výkonu běžné
správy, k čemuž ukazují cestu smíšené orgány, zave
dené v oboru státní správy, v nichž rozhodují vedle
úředních osob laici. Jako byla a je samospráva politic
kou školou národa, musí být činnost těchto útvarů
školou občanské správy. Přesun správních úkolů a je
jich výkon jednotlivci, skupinami jednotlivců a vůbec
jakýmikoli orgány neúřednickými, povede k rozvinutí
přirozených vloh a schopností občanů, k účinnému
uplatnění přirozené mnohotvárností- a bohatství ná
rodního nadání, k oživení soutěživosti, pracovní inicia
tivy a samostatnosti myšlení, podvazované až dosud
systematicky vzrůstajícím etatismem. — Ten musí
ustupovat stejným tempem, jakým bude postupovat
realisace občanské samosprávy v oborech administra223

'tivy územní, hospodářské, zájmové i kulturní. Kon
trolní a dozgrčí právo státu zůstává nedotčeno, nesmí
však vést k vyloučení samosprávy a k převzetí jejích
úkolů orgány státu!
III. Nastíněné strukturální změny správní soustavy
přivodí nevyhnutelně změnu obecných forem úřado
vání, jehož nejhlubší proměna musí spočívat v demokratisaci. Demokratisaci, dosažené dvojí cestou:
a) Opuštěním principu vrchnostenské správy, jež
neustále »nařizuje, zakazuje« a nejvýše »povoluje«,
stojíc na policejním stanovisku, že každé občanovo
právo je koncesí, t. j. ústupkem, jejž stát občanu
v konkrétním případu činí.
b) Rozlišením mezi bezprostřední správou, blízkou
občanstvu a obstarávající jeho potřeby ve vlastní pů-

Pravdě do očí
Za svého nedávného pobytu na Slovensku měl jsem mož
nost vidět jeho nový život a promluvit s některými muži,
kteří dnes stojí v popředí země. Konstatování páně presi
dentovo o lepši pracovní morálce, než v historických zemích,
se mi plně potvrdilo. Není zde v takové míře těch různých
pracovních problémů, které si sami děláme a těch sporů o to,
zda podnik má být znárodněn proti zákonu, či nikoliv, není
zde stávek proti platnému právnímu řádu, resolucí závodních
rad a různého jiného podobného pracovního zneklidňování.
Lidé zde chápou práci jako samozřejmý úděl člověka. Žije
se zde již téměř mírově, i když je prozatím draho jako
u nás. Jídelní lístky poskytují bohatý pořad pro každého,
eo hrdlo ráčí, vybraně a chutně připravené. Maně každý srov
nává s našimi poměry a ptá se, proč u nás jsou v tomto smě
ru takové těžkosti a co je jejich příčinou? Mělo by smyslu
zavírat oči?
Zdá se, že Slovensko se rychleji vzpamatovává, jeho cesta
k mírovému standardu zdá se být rychlejší. Mám dojem, že
hlavní příčinou, vedle jiných ještě, j,e důležitá zásada velké
většiny Slováků: "»Žít a nechat žít«. S hlediska této zásady
se činí větší pokroky, než když se žít nenechává a když
panuje přesvědčení, že právo na plný život má jen nějaký
kolektiv a nikoliv člověk se svou rodinou.
Slovensko má nespofiiě své politické problémy intensivní
citlivosti, k nimž nemělo by se přistupovat s hrubýma ru
kama, zamazanýma a páchnoucíma špínou stranického so
bectví. O těchto citlivých věcech by měli mluvit se Slováky
jen ti, kteří přicházejí s čistými úmysly s ohledem na šťast
né soužití a na pevnost naší státnosti.
Dnešní Slovensko vede z převážné většiny mladší generace
politiků ve věku od 35 až do 55 let. Jsou to mužové, kteří
své mládí, kdy se tvoří charakter člověka, prožili již za prvé
republiky, velká část jich také studovala na vysokých ško
lách v Praze a v Brně. To je významná psychologická sku
tečnost. Je to politická garnitura sebevědomých mužů, se
vztyčenou hlavou, pružné iniciativnosti, tvůrčího elánu, mys
lící více reálně politicky, než doktrinářsky, vesměs vychovaná
v náboženské víře ať katolické či evangelické. Náboženská
výchova a víra slovenského lidu vymezuje také jisté mrav
ní zásady, které není .radno opouštět. Je pravda, že otázka
církevní příslušností často zde padá na váhu politického dě
ní, ale hůře je tam, kde náboženské výchovy vůbec není a
mravní zásady z ni plynoucí se neuznávají, ba odmítají,
v soukromém i veřejném životě. Mezí katolíkem a evange
líkem je společné pojítko víry a téměř totožné pojímání lid
ského života i společenství lidí v rodině, v obci a ve státě.
Mezi člověkem nábožensky cítícím a mezi bezvěrcem je však
piikop, který se objevuje in politicis a i v soukromém a ro
dinném životě. Část české inteligence měla by na tomto poli
revidovat některé své omyly z minulé doby, které ji ještě
drží a více přemýšlet. Masaryk chápal demokracii jen tak,
že vyrůstá z náboženských principů. V poslední době touto
životní otázkou se zabýval v kulturním výboru U. N. S. i mi
nistr Stránský ve velkém projevu, který by neměl být zapo
mínán. Část české inteligence dostala se na kolej jakéhosi
cynického »pokrokového osvícenství« a chladného racionalis
mu, v němž odhalila náboženskou víru jako nepotřebný pře
žitek, nahrazujíc ji pochybnou vírou ve všemohoucnost
exaktní vědy a lidského rozumu. Rozum bez náboženské víry
ztratil vodítko, dostal se na scestí, které může vést mravně
jen do slepé uličky. Autokriticky konstatujme, že tyto nej
základnější otázky hrály švou úlohu při nedávném politic
kém rozhodování této částí české inteligence a řekněme, že
její rozhodování nedopadlo právě nejšťastněji a nebylo je
možno pokládat za dobré vysvědčení politické prozíravosti.
Že tato rozdílnost chápání hlubokých souvislostí lidského ži-
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sobnosti, rychle a pod jeho kontrolou, a správou nadřaděnou, jíž patří jen úkoly vedení, dozoru a pláno
vání ve velkých liniích a celcích, vyrovnávání konflik
tů místních a soukromých zájmů a jejich zlaďování
(což není vždy podřizování) se zájmy Veřejnými.
Teprve až provedeme podle uvedených zásad revisi
správních úkolů a vyplynou nám možnosti jejich re
dukce, k níž vedou důsledně všechny z předeslaných
zásad, budeme s to zkonkretisovat povšechné formy
nového správního ústrojí a prozkoumat, nakolik vy
hovují požadavkům, které klademe na demokratickou,
rychlou a lacinou administrativu. Pracujíce na správ
ní reformě bez této přípravy, chováme se jako někdo,
kdo by chtěl navrhnout střechu budovy, jejíž rozmě
ry ani funkci nezná.
Dr Luděk Forman
vota padala a padá na váhu také při znovuvytváření česko
slovenského poměru, může být dostatečně každému zřejmé.
Je si jen přát, aby nevíra nebo polovzdělanecká indiferentnost, pokud se uchytila leckde na nivách české inteligence,
byla více tolerantní a přestala sama sebe vychvalovat jako
nejpokrokovější pokrok a druhé mentorovat ze zaostalosti
a zpátečnictví. Výsledky dnešní doby pro každého myslícího
člověka měly by být více než přesvědčující.
Se slovenské strany je často Čechům předhazováno, že
trpí nadále pocitem jakéhosi strachu. Není možno tuto výtku
přehlédnout a nedat jí do značné míry za pravdu. Nejde
však jen o strach, vznikající z reminiscencí na okupační zba
vování fysické svobody a nakládání s člověkem jako s otro
kem, nejde jen o strach eventuálního zbavení existence pro
stranickou legitimaci. Jde také u mnohých o strach, že jisté
iluse nepromítly a nepromítnou se již do skutečného života
tak, jak byly představovárfy. Existuje na některých místech
české inteligence obava před kontroversí mezí představou
jistých thesí a skutečností, živým životem. A ta část české
inteligence, která se kdysi honosila, že jen positivní, exaktní
vědecká pravda je pro ni rozhodující, nechce vidět nyní ne
příjemnou exaktní pravdu, která vyplývá ze srovnání theoretické představy a skutečností. Proto často mlčí, když by
měla mluvit a dokonce někteří spisovatelé snaží se omlouvat
mravní nepřístojnosti, když by měli být na stráži mravních
a duchovních hodnot. Každý si může všimnout, že 1 část naší
kritiky, o kterou jsme museli bojovat s takovým úsilím, po
hybuje se jen na povrchu, kritisuje jen špatné jednotlivosti,
obává se však pohlédnout do větší hloubky, neboť by se zde
podívala do tváře představ, jež špatné a zlé jednotlivosti
způsobily. Tyto theoretické představy staly se totiž chybný
mi ilusemi a chybným vyznáním víry. U nás se ponejvíce
kritisují špatné důsledky, ale současně přijímají se špatné
předpoklady, které ke špatným důsledkům a zlým jednotli
vostem nutně musely vést. V tom je rozpolcenost části naši
kritiky. Je to něco podobného, jako kdyby někdo kritisoval
zedníky, přesně stavějící podle plánu, že špatně staví dům
a současně plně souhlasil se špatným plánem, podle kterého
dům je špatně stavěn. Nelze odsunout důsledky a jednotli
vosti a bát se přiznat, že předpoklad, v který bylo věřeno,
je rovněž chybný. V poznání chyby celé a úplné je teprve
začátek obratu k dobrému. Více odvahy k sobě samému!
Je třeba, aby česká inteligence, celá, odmítla švejkismus,
který snad mohl konat dobré služby v Rakousku a v oku
paci, ale byl by velmi nebezpečný nyní. Držet stát a správně
jej vést je příliš vážná věc, než aby zde měl co říkat dobrý
voják Švejk.
Pro dnešní dobu, o níž se mnohým zdálo, že se bude vy
víjet ve znamení krajního socialismů, je charakteristická
namáhavá obhajoba přirozených práv člověka, jeho práva
na plný život, na svobodu v dobrovolné kázni, na svéprávnost
rodiny a práva ,na soukromé vlastnictví. Musíme vybojovat
základní hodnoty, v nichž lidský život se může šťastně roz
víjet. Nesmí se ztratit se zřetele, že společnost je pro člo
věka a stát jen nástrojem, jehož pomoci společnost člověka
ochraňuje. Plný šťastný život člověka musí být cílem naši
demokracie. Proto odpovědná politika musí myslet více na
tento poslední účel své činnosti. Nesmí se bát přiznat se
k omylům, které dělala a dělá. Přiznání jí nikdo nebude
zazlívat, tvrdošíjné setrvávání v chybě by nemuselo být bla
hosklonně od občanů přijato. Měl jsem přesvědčující dojem,
že na Slovensku mladší politická generace vidí před sebou
práva člověka, která je nutno dnes hájit. Je nutno připo
menout mladší české generaci, která se brzy ujme také od
povědných úloh, aby nebyla předhoněna prozatím političtěj
šími Slováky.
>"■
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Nové daně
Již delší dobu se proslýchá v odborných kruzích, že mi
nisterstvo financí chystá pronikavější reformu naší daňové
soustavy. Jsme o nutnosti tohoto kroku přesvědčeni, a pou
kázali jsme již v článku »Od Josefa II. k Dolanskému« (»Ob
zory«, strana 136) na tuto nutnost a seznámili své čtenáře
s problematikou fiskální a tím i daňové reformy. V rozho
voru, nedávno poskytnutém jednomu novináři, prozradil teď
pan ministr financí, co má jeho resort přichystáno. Učinil
tak sice jen v hrubých rysech, a osnovy nových daňových
zákonů nejsou ještě hotové, ale pro závažnost věci, poklá
dáme již dnes za svou povinnost, poukázati na problematiku
chystaných daňových zákonů.
První z těchto osnov, která je již hotova, a bude v brzku
předložena sněmovně, je osnova o dani z mezd a platů. Tato
nová daň má nastoupiti na místo dřívější daně důchodové,
pokud důchod vyplývá ze služebního poměru. Po stránce
technické přináší nová daň určitou změnu v tem, že zná
jen jednu sazbu, a to pro svobodné, bezdětné. Srážky na
ženy a děti se neodpočítávajf jako doposavad z daně, ale ze
základu daně, čímž se výpočet povinností* má státí snadnější,
aby si mohl každý výpočítati, co musí zaplatiti. Vybírání
daní se provede jako doposud srážkou, kterou odvede přímo
zaměstnavatel. Po stránce věcné má nová daň přinéstí znač
né snížení pro příjemce platů a mezd do měsíční výše 5.000
Kčs. Povolené srážky na děti stoupají každým dalším dítě
tem, čímž se má podporovat! zdravá politika populační.
Změna sazby dani je naprosto nutná. Dnes ještě platná pro
grese sazby byla ustanovena v době, kdy se 600 Kč mě
síčně považovalo za existenční minimum a kdy 4.000 Kč byl
plat vysokého úředníka. Dělník, který měl v r. 1938 1.000
Kč měsíčně a dnes má 3.000 Kčs měsíčně, proto odvádí dnes
přibližně stejné reálné hodnotě svého důchodu daleko vyšší
procento na daně. Nové uspořádání přináší rodině dělníka
a malého úředníka citelnou a žádoucí úlevu. Škoda jen, že
střední úřednictvo, stav, který<byl vždy nositelem nejlepších
hodnot národních, bylo zase opomenuto a bude, jelikož daň
při vyšších platech má býti vůči dnešnímu stavu zvýšena,
snad ještě více než doposud postiženo. Zbývá ještě otázka,
zda nahradí vyšší sazba daně z mezd a platů, též dosavadní
daň z vyššího služného.
Zemědělec platí podle dnes platných předpisů daň důcho
dovou, daň pozemkovou a daň z obratu. Tyto tři daně mají
býti podle chystaných osnov nahrazeny novou daní země
dělskou, která by se vyměřila podle katastrálního výnosu
zemědělcových pozemků. Tato úprava bý zajisté podstatně
usnadnila práci berním správám a úřadům a ušetřila by
i zemědělci mnohé starosti. Sazba má býti podle slov pana
ministra financí mírná, protože i pan ministr považuje ze
mědělce za člověka pracujícího. Bylo by proto zajímavé, zda
sazba daně bude odstupňována podle velikosti gruntu. Dále
nutno uvážiti, že zdanění výhradně podle katastrálního vý
nosu znamená, že daňové břemeno bude stejně vysoké, lho
stejno jaký byl výsledek hospodářského roku. Zde by mohlo
dojiti k tvrdostem, kterým nutno zabránili. Po stránce tech
nické bude potíž v tom, že v pohraničí katastry nejsou, a že
i jinde je bude nutno důkladně revidovati.

Robert Reska
Podobně jako pro zemědělce, chce ministerstvo financí
1 pro živnostníky dosavadní daň důchodovou a výdělkovou

sjednotiti ve formě nové daně živnostenské. I živnostníka,
který pracuje jen s jedním tovaryšem a dvěma učni, pova
žuje náš marxistický ministr financí za člověka pracujícího,
a nechce ho proto přespříliš vykořisťovati. Běda ale tomu,
kdo svou schopností přivede svůj podnik tak daleko, že uživí
ještě dalšího tovaryše nebo dokonce více zaměstnanců. Tento
nešťastník bude panem ministrem financi považován za ka
pitalistického vykořisťovatele a za svou podnikavost po
trestán určitě mastnou novou daní podnikovou, která má
nahraditi všeobecnou a zvláštní daň výdělkovou. Takováto
daňová politika by podlamovala nebo alespoň značně brzdila
hospodářskou iniciativu jednotlivce a nutno ji považovati
za úzce stranickou. I výdělek majitele většího závodu, věnuje-li tento svou práci podniku, je velikou částí důchodem
z práce. Bylo by proto jen spravedlivé, kdyby v závodech,
podléhajících nové dani podnikové, byla určitá přiměřená
odměna za pracovní výkon majitele ze základu daně pod
nikové odečitatelná a zdaněna podle sazeb daně z mezd a
platů. Doufáme, že živnostenský výbor sněmovny tu sjedná
v tomto smyslu nápravu, nebude-li tato již sjednána ve vládě.
Další návrh se týká tak zvaných bezpracných důchodů.
Zde považuje pan ministr financí nejostřejší zásah za mrav
ně nutný. Co je ale bezpracný důchod? Sám pan ministr
vyjímá z obsahu tohoto pojmu výslužné a odpočivné. A co
úroky z těžce vypracovaných úspor dlouholeté práce? Nebo
stejně dnes nepatrný výnos domu, postaveného za stejných
podmínek? Je pan ministr financí stejného názoru, jako jeho
soudruh předseda ÚRO, že spoření nutno stůj co stůj potlačiti? Nebylo by správnější osvobodití od této daně veške
ré, určitý obnos nepřesahující důchody všech lidí práce již
neschopných?
·
Návrh na novou daň z obratu, přináší po stránce technické
největší pokrok. Doposud postihovala daň z obratu zboží
zpravidla třikráte, jednou u výrobce, jednou u velkoobchod
níka a jednou u maloobchodníka. Naproti tomu se nová daň
z obratu vybírá jen jednou, a to přímo u výrobce. Sazba da
ně bude proto nutně daleko vyšší, a nahradí asi i veškeré
daně spotřební. Výše daně bude u různých statků různá, nejnižší u předmětů lidové potřeby a nejvyšší u předmětů pře
pychových. Tyto zásady nutno jen uvítati. Přinesou značnou
úsporu při vybírání, a zaručí státní pokladně dostatečné
příjmy. Nutno se jenom vystříhati toho, aby určitá hospo
dářská odvětví nebyla ohrožena přespřílišným zatížením no
vou daní z obratu.
Závěrem pan ministr financí ještě přislíbil brzkou refor
mu dávek a poplatků a zřízení finančních soudů, čímž by
fiskální reforma byla dobudována. Toto dílo zasluhuje pro
velký význam pozornosti všech, a bylo by škoda, kdyby
bylo stranickými zájmy znemožněno neb© zneužito. Hlavní
odpovědnost leží v rukou pana ministra financí, a je na něm,
aby se ukázal státníkem a ne straníkem. Sněmovna musí
těmto úkolům věnovatl zvýšenou pozornost, a nesmí se již
státi, aby zástupci lidu byli ve své práci časově omezeni.
Fiskální reforma je podstatným příspěvkem ke konsolidaci
našich hospodářských poměrů a musí se proto podařiti.

Westminster - kolébka parlamentu
Evropští čtenáři, kteří přijali koncepci odděleni moci zá
konodárné od moci soudcovské, budou překvapeni, že se
parlament vyvinul z instituce soudní. V evropských zemích
se má za to, že parlament vzešel ze zásady všeobecného za
stoupení. Nemůže však být pochyb o tom, že původní parla
ment vznikl ze soudní instituce, která se vývojovou cestou
proměnila v instituci politickou.
Britové nevěří v ťheoretické konstrukce a odmítají podrobiti
se pravidlům, vyvozeným z abstraktní politické vědy. Tak jako
ve filosofii i v ústavních koncepcích dávají se vésti zkuše
nosti přes humorné rčení, že zkušenost je slovo, kterým lidé
omlouvají své omyly. Britská ústava není pracně vypracova
nou ústavou na podkladě abstraktních zásad politické vědy
jdko většina konstitucí, platných na kontinentě a v Americe.
Ve Velké Britannii se poznenáhlu vyvíjel politický systém
z. obyčejů a z praktických zkušeností, vyvozených z politické
ho života. Tento systém je plodem po staletí sbíraných politic
kých zkušeností a dosud se vyvíjí a přizpůsobuje stále se mě
nícím podmínkám sociálního života v Britannii.
Britský parlament se vyvinul z curia regis, která zasedala ve
dvanáctém a třináctém století ve westminsterské síni. Curia
regis bylo vlastně zasedání královo na královském dvoře za
účasti jeho poradců, kteří projednávali případy, jež jim byly
předloženy k rozhodnutí.
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Dr Josef Fraenkl (Londýn, v dubnu)

Bylo to v době krále Eduarda 1., když zástupci hrabství a
městských okresů, zemani a měšťané byli vyzváni králem, aby
zajistili zásobování pro potřeby královského dvora. Tito zá
stupci se zároveň snažili dosáhnouti nápravy ve stížnostech,
které králi předkládali. Tyto žádosti byly soukromé povahy,
byly to individuální žádosti o ulehčení zákonných nařízení, a
činnost této instituce, tohoto prvotního parlamentu, byla hlav
ně činností soudní.
A v tomto zákonodárném ovzduší se zrodila myšlenka za
stoupení, a to tak, že z účasti rytířů a měšťanů ve westminster
ské síni se vyvinula v rámci činnosti nejvyššího soudního dvo
ra jakási sněmovna, z níž pak později vzešel parlament v mo
derním slova smyslu, jako zákonodárný sbor, zastupující vše
chny složky národa.
Rozhodným vývojovým krokem byla přeměna individuál
ních žádostí, předkládaných této první sněmovně na žádosti
veřejného rázu, t. j. na žádosti, které měly politický charakter
a netýkaly se již jen nápravy příkoří, učiněného jednotlivým
soukromým osobám.
Na počátku třináctého století projevovali své názory jak ze
mani, tak ‘měšťané, na prostoře před westminsterskou síní,
nejprve v jídelně westminsterského paláce a pozdě ji v lodích
slavné katedrály. Obě místa byla vyňata ze soudní moci krá
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lovských úředníků, a systém dvóu zasedání jest známkou
prvého rozděleni parlamentu na dvě sněmovny. Tehdy se vy
vinula též imunita zástupců; jednajících na místech společného
zasedání. Královský soudní dvůr však setrval ve westminsterské síni a soustředil činnost, na soudní řízeni, zatím co parla
ment se stal hlavně politickou institucí.
To však neznamená, že došlo k naprostému odloučení soud
ní moci od moci zákonodárné a výkonné. Nikoliv odloučeni,
nýbrž sjednocení těchto mocí je základní zásadou britského
ústavního systému, která se projevuje také ve všech veřejných
organisacích. Původně byly všechny tři moci (zákonodárná,
soudní a výkonná) sloučeny v královské koruně. Lord kancléř
je dodnes nejvyšším představitelem soudní moci, zároveň však
je též předsedou sněmovny lordů a důležitým členem britské
vlády.
Britský parlament se označuje v britském ústavním systému
za nejvyšší soud v zemi. Žádný soud v zemi nemůže změniti
zákon, odhlasovaný v parlamentě. Myšlenka nejvyššího soudu,
jako na př. v Americe, nebo ústavního soudu, jako v mnoha
státech na kontinentě, který má právo posuzovati, zda zákony,
odhlasované parlamentem, neodporují ústavní listině, jest cizí
britskému ústavnímu systému. Parlament, jako nejvyšší soud
v zemi, tvoří základní kámen ústavního řízení ve Velké
Britannii.
Obě poslanecké sněmovny mají svůj soud, k němuž se od
volávají žadatelé a kterému se musí podrobovati ti, kdo se
provinili proti předpisům, pro něž je fento soud příslušný.
Běží-li jen o zákon, který se týká buď jedinců nebo korporací,
výbory obou sněmoven vyslechnou zástupce stran, provádějí
křížové výslechý svědků, a celé řízení se provádí jako před
soudem. Parlament může dokonce vynášeti rozsudky, jimiž se
mění rozsudky soudů. Parlament dokonce vydal (a to se bude
zdát velmi nepochopitelné kontinentálním čtenářům) několik
set nařízení, kterými byla rozloučena manželství, jež nemohla
býti rozloučena řádnými soudy.
Na druhé straně však soudci ve Velké Britannii, ačkoliv
podle theorie slavného právníka Bacona nemají tvořili zá
kony — nejen že prohlašují právo, nýbrž v praxi nezřídka
Vytvářejí nové zákony, přizpůsobujíce základní zásady zvyko
vého práva novým poměrům. Předpokládá se totiž, že zvykové
právo jest úplné a že nemá mezer. Pro každý případ musí

soudce naléztl rozhodnuti. A proto, když ani zákon, odhlaso
vaný parlamentem, ani předchozí případy nepodávají rozře
šení případu, soudce musí vytvořiti nový zákon, a interpretace
zákona soudcem a jeho uplatnění v praktickém případě zna
mená v mnoha případech opravdu prvotní zákonodárnou čin
nost soudce.
Jak vidno, nejsou jednotlivé pravomoci (zákonná, soudcov
ská, výkonná) odděleny, nýbrž úzce spjaty. V první polovině
osmnáctého století napsal Montesquieu ve slavné knize „Esprit
des Lois“, že oddělení těchto pravomocí je nutné, má-li býti
zachována občanská svoboda.“ „Jsou-li moc zákonodárná a
výkonná spojeny v jedné osobě nebo v jedné instituci, pak
nemůže býti svobody.“ Americká ústava je založena na této
zásadě, která převládá také ve většině ústav, platných v evrop
ských státech.
’
Britský ústavní systém nepřijal Montesquieuovy doktríny,
ačkoliv Montesquieu, který žil po dvě léta v Anglii, kde stu
doval politické instituce země, se domníval, že právě svou
doktrínu našel v politickém životě Velké Britannie. Svou slav
nou. theorii však, Montesquieu získal nesprávným pojetím
britského ústavního systému. Nikoliv vzájemná nedůvěra,
nýbrž systém vzájemné odpovědnosti sdružuje tři pravomoci
(zákonodárnou, soudcovskou a výkonnou) ve státě. Tímto
soustředěním pravomoci překonal parlament všechny pře
kážky snáze, než kdyby byl přijal theorii o oddělení jednotli
vých pravomocí. Schopnost vyvíjeti parlamentní instituce jest
jedním z největších umění anglického lidu, a jestliže bychom
měli souditi politického ducha podle úspěchů, jichž se dosáhlo
v systému národního zastoupení, pak bychom museli odevzdati
palmu vítězství britskému lidu. Můžeme a musíme obdivovali
tuto skvělou instituci — avšak můžeme ji též nápodobiti? Za
odpověď mně dobře poslouží známá příhoda:
„Když se jeden z německých císařů otázal prince Alberta,
jakým způsobem Angličané pěstují nádherné zelené trávníky,
poněvadž není s to dosáhnouti týchž výsledků ve vlastní za
hradě, princ Albert odpověděl: „Musíte trávník zalévat, ostři
hat a pěstovat každý den. Budete-li tak činit denně po
staletí, pak budou vaše trávníky stejně krásné jako naše.“
A totéž platí i o britských institucích. Britský parlament jako
jeho kolébka — westminsterský palác — byl vytvořen a uhně
ten vývojem po staletí.

Z dopisů redakci
Trnitá cesta ve svobodné vlasti
Vážená redakce! — Před třiceti pěti lety bylo založeno
ve Slezsku Družstvo pro výkrm a zpeněžování vepřového do
bytka, a to za účelem hospodářským a národním. Členové
Družstva byli rolníci, dělníci a úředníci. Též v činovnických
sborech byly zastoupeny všechny stavy. Hlasovalo se vždy
aklamací. Členové své podíly nedávali pro zisk a také jej
nikdy nebrali, spíše pro podporu snah národních a zeměděl
ských. Bylo to Družstvo více socialistické, neboť byli v něm
rovnoprávni všichni členové bez ohledu na složený kapitál
a také na zisku po léta mimo nizký úrok neparticipovali.
Zisk byl používán k rozšířeni podnikání a získávání nových
dvorů. Ve Slezsku bývaly všechny velkostatky v německých
rukou a proto snahou Družstva bylo statky přejímat a hos
podařit na nich. A tak Družstvo během let hospodařilo ve
Slezsku více než na dvaceti dvorech, a to od Těšína až po
Opavu. Co to v té době znamenalo, může posoudit jen člo
věk znalý poměrů. Nebyla to práce lehká, němečtí majitelé
dávali dvory Českému Družstvu jen proto, že Družstvo pla
tilo větší nájem než němečtí uchazeči. Družstvo se staralo
také o zvelebení chovu vepřového dobytka a o zlepšení zá
sobování v průmyslovém kraji a bylo oporou dalších podni
ků, mlékárny, družstevních lihovarů, skladiště a pod. Od
chovalo mnoho odborných sil, které na německých statcích
místo nedostaly. Pak přišla válka, dvory na polské straně
zabral polský stát, na německé straně říše a Družstvu byl
ponechán jen jediný dvůr u Ostravy, na žádost průmyslo
vých závodů, kterým dvůr patřil. Úředníci přišli o místa a
Družstvo o dvě třetiny majetku nahospodařeného i členského.
Družstvo, aby zajistilo chléb svým úředníkům, najalo čtyři
dvory v Čechách a pustilo se s chutí do práce. Když byly
dvory po dvou letech uvedeny do pořádku, přišli Němci a dvo
ry před sklizní bez náhrady zabrali. Představitelé Družstva
nemohli se dožadovatí náhrady, poněvadž převzali majetek
židovský a pomohli majitelům do Ameriky. Představitelé
Družstva mohou mluviti o štěstí, že nepoznali koncentráky,
ze kterých by se asi živi nedostali. Také jediný dvůr Druž
stva u Ostravy byl ve válce poškozen, i veškerý inventář
v něm zničen. Přišel převrat a Družstvo s radostí chtělo po
kračovat! ve své práci. Přihlásilo se také se štábem úřed
níků, bohužel na služby Družstva nebylo reflektováno. Do
dvorů Družstva byly dosazeny národní správy, které zkázu
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dvorů dokončily. Všechny snahy, aby byl vrácen majetek-.
Družstvu, jehož členové jsou drobní lidé z pohraničí a k to
mu ještě poškození, byly marné. Národní správa neuposlechla
ani zemského národního výboru v Čechách a dvory obhospo
dařované nevrátila a ani majetek v inventáři uložený za
platit nehodlá. Družstvo po mnoha intervencích a zájezdech
ze Slezska na berounský okres v Čechách, které si vyžádaly
značného nákladu, aby majetek po dobrém byl vrácen, bylo
nuceno odevzdat celou záležitost právnímu zástupci. ‘
Tak socialistickému Družstvu po dvě léta je znemožňo
vána činnost, v pohraničí tak potřebná. Kdo nahradí ztrátu
Družstvu, kdo úředníkům, kteří ve válce museli státí v ústraní, aby nebylí pozavírání a ve svobodné republice práva
dovolati se nemohou? Družstvo po těchto zkouškách nezatrpklo, najímá dvory nové a zavádí chov a výkrm vepřo
vého dobytka ve velkém. S vypůjčenými penězi v těžkých
dobách pro zemědělce opravuje budovy, rovná pole rozrytá
zákopy a během jednoho roku zvýšilo výrobu mléka z pěti
litrů na pět set, chov vepřového dobytka na sto kusů a do
konce dvouletky toto množství zdvojnásobí a věří, že trnitá
cesta, po které musí jiti, také jednou skončí.
František Kahoun, Opava, Těšínská 75

NeprOzřetelnost nebo snad opravdové plány do budoucna?
V brněnském »Zpravodaji« dočetli jsme se o velmi daleko
sáhlých plánech KSČ — zatím jenom brněnské — o sjedno
cení Evropy pod vedením komunistů. Tato zpráva mohla by
býti pokládána za mák) významnou; takovýmito plány může
se konečně zabývat leckterý politicky nevyspělý nadšenec
některé politické ideologie, je však trochu zneklidňující, že
v téže době, avšak ve velmi vzdáleném místě, zabývají se
podobným problémem jíní lidé, snad jenom náhodou patřící
k téže politické straně.
Minulý týden se konala v Novém Hradci Králové, před
městí universitního města Hradce Králové, ustavující schůze
Svazu brannosti. Této schůzi byli přítomni zástupci všech
politických stran. Ideový program Svazu brannosti pronesla
osvětová referentka Baudišová. Pro všechny pří
tomné bylo nesmírným překvapením prohlášení, jež v krát
kosti, avšak doslova uvádíme: »Usilujeme o to, aby se ČSR
dobrovolně zapojila do Svazu sovětských socialistických re
publik. Pana presidenta Osvoboditele Masaryka jsem neměla
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ráda, protože stranil židům a hájil Hilsnfra. Židé germanlsovali naši zemi a krví křesťanů osvěžovali svou zvadlou
krev. Pana presidenta Beneše také nemám ráda, poněvadž
byl slaboch a přiznávám, že jšém volala po silné vládě gen.
Syrového.« Po vyslovení těchto závažných okolnosti vystou
pili proti osvětové' referentce příslušníci ostatních politických
stran a ze schůze odešli. Případem se nyní zabývají pří
slušné orgány jak policie, tak i orgány vojenské.
Není opravdu ani možno připojiti k této zprávě nějaký
komentář, věc je zahanbující a musí se před ní stydět každý
opravdový Cech. Máme rádi Sovětský svaz, jsme mu vděčni
za dobytou svobodu, oběti, které. Sovětský svaz přinesl, nikdy

nezapomeneme; a kdybychom zapomněli, bylo by to hanbou.
Sovětský svaz si nás a presidenta Beneše váží však právě
proto, že jsme za svou svobodu dovedli bojovat a umírat.
Snad by se i tato zpráva mohla zdát bezvýznamnou, neboť
tímto způsobem může mluvit leckterý politicky nevyspělý
referent. Jak je však možné, že tímto způsobem může mluvit
referent osvětový? Kdo tuto referentku vzdělával? Kdo
ji pověřil úkolem osvětové služby ve Svazu brannosti?
A maně se nám vkrádá do myslí skutečnost, že ye stejné
době, na velmi vzdálených místech mluví lidé přibližně stej
nou řečí. Je to snad neprozřetelnost nebo kohosi opravdové
plány do budoucna ?
S. J., Hradec Králové.

Jak se mi zlíbí...
„Tak UŽ jsme nad našimi hranicemi,“ říká půvabná stewardka Československých Aerolinií a s nejroztomilejším
úsměvem na rtech dává nám každému k vyplnění obsažný
dotazník, aby nebylo pochyb, že už jsme opravdu doma. A tak
odpovídajíce poctivě na všechno, na co se nás slavný úřad ptá,
můžeme jen chvílemi okénkem stříbrného letounu vyhlížet
českou krajinu, s hnědými a zelenými pruhy polí a lučin a
s fialově zelenými čtverci jehličnatých lesů. A zřejmě všichni
cestující běz rozdílu politické příslušnosti (kterou nebylo
možno zjistit, neboť o politice se začalo hovořit až na česko
slovenských hranicích), byli rádi, že jsou zase doma. Já jsem
se vracel· ze čtrnáctidenní informační cesty po Anglii, kde
ku podivu svítilo sluníčko takměř po celý jeden týden k ne
malému, ba skoro bujnému rozradostnění Angličanů, dosud
notně zastydlých ze zimních mrazů, jakých tam nepamatovali
posledních sedmdesát let. Ale ať anglické sluníčko dělá co
umí, nikdy nezbaví anglický vzduch oné dávky vlhkosti, která
jej dělá — nu. anglickým vzduchem. A tak jsem byl hotov
vítat Prahu, pěkně rozkvetlou od doby mého rozloučení, tak
měř nadšeně, tím spíše, že celníci byli vlídní, páni od Sboru
národní bezpečnosti neméně a taxikář žádal úměrný peníz za
prokázanou službu. Brzy všakbyla má nálada pokažena a čelo
mé se zachmuřilo, jako bych'byl doma už aspoň čtrnáct dní.
Učinil jsem totiž tu nenapravitelnou chybu, že jsem si ještě na
letišti koupil denní listy a maje je už jednou v kapse, neodolal
jsem, abych je neotevřel a tak se dozvěděl, „co se tu doma za
tím, stalo“. Zřejmě se nezměnilo mnoho, soudě podle míry
frází a nesmyslů a naprosto nic neznamenajících vět, jimiž
se to jen hemží na stránkách českého tisku. Zjistil jsem dále, že
jsme dosud národ pobloudilců, zlomyslníků, partajníků, nespo
lehlivých živlů, nespokojenců a podeziravců. Dále jsem zjistil,
že dosud nebyla uťata hlava hydře reakce, ba že ta hydra tu
hlavu dokonce zvedá, že národ je pln zbabělých sabotérů na
velkém díle národní obrody, kteří se dosud nedali do jedné
politické strany, a že je třeba rázně zakřiknout ty. kdož nějak
kriticky křičí. Zjistiv konečně, že v příštích několika dnech je
na pořadu šest významných manifestací celonárodních, třináct
národních a nezjistitelný počet manifestací lokálních, jakož
i tři premiéry divadelní, dvanáct přednášek a jeden kulturněkomunistický aktiv — cítil jsem· se opravdu a docela jako do
ma. Rozhodl jsem se dokonce sám napsat přednášku a požádat
rozhlas, aby ji vysílal. Toto rozhodnuti bylo zřejmě posledním
záchvěvem optimismu a víry v dobrou vůli lidí, jimiž jsem se
nepochybně nakazil v „dekadentním“ prostředí britské impe
riálni mocnosti.
•
Cesta, rozmluvy i zkušenosti v těchto několika dnech byly
rozmanité a rozhodně zajímavé. Budu ještě mít příležitost
V tomto listě, v „Lidové demokracii“ a ve „Vývoji“ reprodu
kovat některé z rozhovorů, jež jsem měl s britskými ministry,
poslanci, universitními profesory, novináři i „muži z ulice“ —
řadovými anglickými občany. Londýn je dnes nepochybně
Mekkou všech novinářů: britská metropole stala se vlivem
nejrůznějších událostí a okolností nejlepší pozorovatelnou,
s níž možno se výborně rozhlížet po neklidném politickém je
višti světovém. New York je příliš daleko a Moskva příliš ne
hostinná pro tisíce novinářů ze všech koutů světa, všech ba
rev a jazyků, kteří tu v polorozbitém hlavním městě impéria
(válkou poněkud otřeseného), obléhají tiskové agentury, vládní
budovy, ministry, parlament, sportovní' stadiony i přístavní
krčmu, dějiště to nejnovější sensační vraždy ... jen aby získali
něco, čemu se tam říká „hot news“, čili zprávu čerstvou, ještě
horkou, co možno sensační, a v tomto dosud nedopečeném sta
vu ji po telegrafu či telefonu poslali svým redakcím. Však také
jen Londýn má svou „ulici novin a novinářů“, slavnou a dnes
trochu pobořenou Fleet Street s paláci velkvch tiskových
agentur a deníků, jejichž náklady naplní každého redaktora
nepříčetnou závistí. A právě na těchto velkých a seriosních
britských listech lze nejlépe prokázat nesmyslnot ťheorte, kte
rá nám chce namluvit, že noviny, vydávané a vlastněné sou
kromými osobami či z generace na generaci rodinami, jsou
už předem zavrženíhodný, špatné a falešně informující. Nejen
že soukromníky vydávané listy, jako „Times“ „Manchester
Guardian", „Observer“ a jiné, jsou listy informujícími nejlépe
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Pavel Tigrid
na světě, nejpohotověji a také nejobjektivněji, ale rozdíl mezi
úrovní, věcnou t formální, mezi nimi a „veřejně“ vlastněným
„Rudým právem“ či „Mladou frontou“ je takový, jako mezi
Danteovou „Božskou komedií“ a Pečírkovým kalendářem.
Jako ve všech, tak i v tomto případě záleží na lidech, na jejich
lidských kvalitách, na jejich schopnostech a cílech snažení;
motivy institucí či politických stran, vydávajících a vlastní
cích noviny, mohou býti (a často jsou) mnohem horší a škodli
vější než odborná a vlastníkem novin řádně placená práce novi
nářů, kteří si pokládají za čest sloužit veřejnosti podle svého
nejlepšího svědomí. Tradice i úroveň britského novinářství je
tohonejlepším dokladem·. Britské listy, i ty méně seriosní, mají
zpravodajství nepoměrně pravdivější, věcnější a přesnější,
než poválečný tisk náš. Dovedou, slyšte!, popřát hlasu i svému
politickému odpůrci, ba dovedou uznat i vlastni omyl a —
omluvit se. Pak je tu pestrost, zajímavost, originalita grafické
úpravy, již se britské listy vyznamenávají, a jsou proti učitel
ské suchostí a nezáživnosti našich novin pravou oasou pro
kontinentálního čtenáře. Bylo by však nevděčné, chtít toho
mnoho najednou; konec konců Britové mají dobré noviny a
my — ministerstvo informací.

*

·

Český novinář, který právě s úspěchem vzal ztečí strmé stě
ny „železné opony“, je ovšem snadným terčem nejrůznějších
otázek, jež nakonec prozrazují dokonalou neznalost českoslo
venských věcí a tak i obdivuhodnou neschopnost našeho lon
dýnského velvyslanectví a všelikých těch tiskových a kultur
ních pověřenců. Nejde snad o to, že o nás téměř vůbec nic neví
prostí občané; lidé, jejichž povoláním je politika, novinaření,
účast na veřejném životě, mají mizerné znalosti o situaci u nás
a v Evropě vůbec; často jim uniká sama podstata velkých pro
měn. jimiž tento zemědíl, a tedy také Britannie, prošla; ně
které informace jsou z nejpokoutnějších maďarských, němec
kých a emigračně-polských pramenů; jindy zas se projeví
přímo školské zjednodušování celé problematiky. Že se tato
neznalost neomezuje jen na významné osobnosti britské, bylo
patrno na konferenci liberálů v Oxfordu, kde se neznalost de
legátů z neméně než devatenácti různých zemí projevovala·,
pokud jde o ČSR, asi v těchto mi kladených otázkách: kolik
je v republice sovětských vojsk; zda na Hradě sedí sovětský
komisař a vládne; zda je u nás více než jedna strana; zda byly
nějaké svobodné volby; proč jsme pobili tolik Němců; kdy nás
Sovětský svaz obsadí; zda je dosud nějaké soukromé podni
kání; zda existuje svoboda tisku a projevu; a je-li u nás nějaké
podzemní hnutí. Odpovídal jsem na tyto a mnohé jiné (přes
nější a ožehavější) otázky tak. jak se sluší na cizince, který je
návštěvou v cizí zemi a jehož se vyptávají na poměry ve vlasti:
co možná nejpravdivěji, bez chvástání, ale i bez pomlouvání,
nestranícky, ale za to Československy, bez kudrlinek, frází,
které Angličanům rvou nervy. A viděl jsem, že už sama pří
tomnost československého novináře na různých poradách a
projevech, který šetří chválou i hanou, mluvě o své zemi, a
který se snaží ozřejmit některé spletitější otázky, dobře pů
sobí na nedůvěřivce i vyslovené odpůrce. A jak je důležité,
aby mnohem, mnohem více lidí, kteří mají co říci a rozumějí
britské mentalitě, jezdilo do Anglie, obnovovalo staré styky a
zakládalo nové. Je to vývoz nadmíru významný a nade vší po
chybnost pro nás výhodný.

*

Zde je záznam krátkého, ale charakteristického rozhovoru,
který jsem měl s významným poslancem konservativní strany
v příjemné, vlhkem a staletími zčernalé čajovně britské posla
necké němovny. Rozvíjel se asi takto:
Poslanec: „Tak vy jste český novinář. A co tu děláte?“
Já: „Přijel jsem se podívat, jak žije Britannie a trochu ob
hlédnout mezinárodní situaci.“
Poslanec: „Ale vy se už nevrátíte?“
Já: „Ovšem že se vrátím!“
Poslanec: „A to chcete opravdu o všem napsat, co vám
povím?“
Já: „Ovšem.“
Poslanec: ..To jste sebevrah. Přece nemůžete u vás v tisku
tlumočit můj názor, že jsme už všechno zkusili se Sovětskúm
svazem a dospěli k názoru, že Rusko nemá zájem na Organž-
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soci spojeni/ch národů a na vybudováni kolektivní bezpeč
nosti?“
Já: „Ovšem, že mohu. Náš tisk tlumočil přesně i mnohem
ostřejši výroky — třeba vašeho předáka Churchilla.“
■Poslanec: „Opravdu? ... Poslyšte, nejste vy nějaký levičák?“
Já: „Doma mi nadávají reakcionářů...“
Poslanec: „No, at tak či onak, řeknu vám tohle: Je mi vaší
země moc líto — byl to takový demokratický stát, stát Masa
rykův. Neříkám, že vlastní vinou, ale vinou nejrůznějšich
okolností a poválečného politického a mocenského vývoje jste
ztraceni jako demokracie. Sorry, ale nedá se nic dělat. Jste za
železnou oponou a'tu dnes už nikdo nevytáhne. Pomoci vám
není a sami si pomoci nemůžete. Podívejte, ani my si nemůže
me pomoci a závisíme plně na Americe, vojensky i hospodář
sky. Bez ní se nehneme.“
Já: „Není to trochu defaitistický názor?“
Poslanec: „Lepší zdravý defaitismus, než socialistické chvas-

tounstvi, které nás vede do záhuby. Ale teď už musím zas bě
žet na schůzi sněmovního výboru. Tak tedy hlavu vzhůru a
vydržet, vydržet!“
Já: (už jsem to nemohl vydržet): „Děkuji vám za zajímavý
rozhovor. Neopomenu jej zveřejnit, zejména když představuje
názor konservativní strany .. “
Poslanec: „Jsme pro Trumanovu politiku »pevné ruky« vůči
Rusku. Ostátně právě my jsme se přesvědčili, že smlouvání
s nepřítelem a stálé ústupky se nevyplácejí těm, kdo je dělají.
Good day, doufám, že se sem ještě jednou dostanete...“

♦

Nakonec něco radostnějšího: V Anglii, jako všude se hodně
mluví o možnosti příští války. Ale nikdo z odpovědných lidí se
nedomnívá, že by válka byla možná v brzké budoucnoti:
Pět let — to je minimum, které pesimisté udávají jako dobu
míru. Myslím, že mezinárodní situace nedovoluje, abychom se
netěšili i z tohoto hubeného přídělu mírových roků.

Cesta ke kultuře

KarelSevera
Za 5 Kčs můžete dostat u kteréhokoliv knihkupce lost, věčné křídlo ducha, bijícího o mříž skutečnosti...
v celkem nevzhledné úpravě výklad, který pronesl Zříci se pověry ve stálost stávajících věcí, pověry tak
o našich kulturních záležitostech koncem ledna v po často společné novým dědicům stávajících věcí, pře
slanecké sněmovně ministr školství a osvěty, profesor svědčeným o jejich nezměnitelnosti, s těmi starými
Jaroslav Stránský. Byl to výklad, jaký se v sí dědici, kterým táž pověra nedopustí pochopit, že stá
ních našeho zákonodárného sboru tak hned neslyší. vající věci už nestávají... Lidé se strašně pomalu
V zamyšlení nad bědným pahýlem toho, co bývalo učí a mění. Člověk, který byl za feudálního zřízení ma
kdysi košatým stromem české kultury, slyšeli jsme tu jetkem, stane se majitelem, aby pak' jako kapitalista
snad po prvé v našich nových dnech inteligentní roz svému majetku nikoliv vládl, ale otročil, a aby zotro
bor naši dnešní duchovni situace »bez oněch prcha čoval i jiné. Zhroutí se i tato soustava, ale suma šlevých enthusiasmů a míjivých depresí, jimiž horečka šlechetnosti i suma nešlechetnosti, jež v ní byla obsa
revolučních událostí zaplavuje mysle a temperamen žena, ihned se v tisícerých podobách stěhuje do každé
ty.« Nechrne alespoň letmo míjet v myšlenkách něko soustavy nové... Hlavně v poklesu vědomí nekoneč
lik zastavení, jež ve výkladu ministra Stránského za nosti a v poklesu odpovědnosti, tímto vědomím váza
sluhují, tuším, největší pozornosti:
né, tkví nynější kulturní krise světová i nynější krise
»V těch našich polemikách — a v těch kulturních naše... Vím jen, co všichni vidíme: že onen nastáva
nejvíc — je tolik efemerního a tolik neúměrného tra jící a dnes už tedy nastavší mír žádným mírem není,
gickým osudům našeho pokolení... Skutečná jednota nebude a být nemůže, nebude-li dosaženo jednoty
národní kultury je organická a neorganisovaná. Kul o jeho mravních a duchovních základech... Politické
turní práci organisovat znamená v podstatě pečovat otázky se v demokracii jinak než většinovou zásadou
o její svobodu duchovní a starat se o její podmínky nakonec řešit nemohou. V otázkách kulturních je
hmotné... o styk naší kultury s kulturami národů ji však majoritní princip řešením, které zpravidla nic ne
ných ... Kultura se začíná čistotou... Kultura je zá řeší ... Nepřemůže-li Ježíše César, nepřemohou ho
klad a všechno ostatní je nadstavba... Zdálo by se, ani Césarovi bohové. Obnově jednoty křesťanské pak
že máme jakési společné autority. Máme je dooprav nic neposlouží tolik, jako uvědomění, jak nesmírná ob
dy? Dovolte, abych o tom pochyboval. Společné auto last věroučná i mravoučná pořád ještě je společná
rity předpokládají — per definitionem — společnou všemu vyznávání křesťanskému... Buď je spása
autoritu. Uznáváme nějakou? — uznáváme ji všichni? v obecném návratu k společné víře v to, več »všichni,
—a kdo ji uznáváme, neuznáváme ji pouze rty, zů vždy a všude« věřili, anebo není spásy a je jen ato
stávajíce srdcem daleko od ní ? .. Áž vezme historie mová puma ... Nebude-li dům stavětí Láska, nadar
světové války a naší účasti na ní pod lupu naše exily, mo usilují stavitelé.«
Pokládáme-li věc profesora Stránského za naši věc
naše žaláře a naše domovy, postihne tam všechnu na
ši lidskou a národní křehkost... Není ještě všech dnů vlastní, protože přes stranickou ethiku nás spojuje
konec a nikdo nemá ještě vyhráno... Hitlerova moc společné křesťanské vědomí životní, můžeme býti prá
nemohla vzniknout, nebýt kulturní krise celého svě vem zvědavi, jaké odpovědi se mu dostalo na vyzvání,
ta... Tuto světovou kulturní krisi nelze přece pova jehož zásady jsem tu stručně citoval. Dostalo se mu
žovat za překonanou jen proto, že Německo nakonec prozatím odpovědi, příznačné pro hloubku či spíše
bylo poraženo a Hitlerova tlupa vybita... Fašismus a mělkost myšlenkové krise, jíž procházíme. Jednak ne
nacismus byly jen příznak a ne příčina oné kritické a chápavého mlčení; a jednak proslovu poslance Ivana
mravní desorientace celého světa, jež jim dala vy Olbrachta, v němž bylo stanoveno, že 1. není žádné
růst ... Kdo si troufá tvrdit, že příčina skutečná, ta myšlenkové krise, protože celý národ svorně pracuje
mravní a kulturní rozviklanost a rozkolísanost mo na dvouletce. 2. výklad ministra Stránského neobsa
derního světa a z ní pocházející rozvrácenost politická huje žádný konkrétní plán nebo program.
a sociální už zmizela?.. Jistě byl středověk o to svět
Také toto vyznání jest příznačné. Prokazuje znovu,
lejší, než náš věk, oč usilování o pravdu obecnou, ne- co bylo poučeným vždycky dost jasné, že zajatcům
směrnou a věčnou je světlejší, než pachtění, hmoždě- materialistické doktríny je kultura nikoliv tvorbou,
ní, hašteření, strkání a válčení o okresní nebo partijní ale vždy jen totéž, co distribuce nebo o r g a n inebo spolkové nebo žurnální pravdy, polopravdy a ne sace. Plyne to ze samé marxistické nauky o nad
pravdy, jinúž se zpravidla maskují jen osobní chutě a stavbě — a vyjímají se takové řeči přímo groteskně
zájmy... Je-li proč pokárat onen středověk spraved právě v. ústech básníka Ivana Olbrachta, jehož bá
livě, tož hlavně proto, že nezplodil nic lepšího, než ten snické dílo svědčí o umění skvělém a pravém, nemajíc
to novověk — ale řekněte, jaký teprve věk zplodíme také — všimněte si laskavě — zhola nic společného
my ? .. Pesimismus, rozjitřený a rozlícený každou ne s omezenou a sterilní doktrínou, kterou vyznává po
dokonalostí, jest jen rub nezviklatelné víry v dokona- slanec Olbracht, nižádné viny na sobě nenalézaje.
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Kořeny každé pravé kultury jsou totiž m e t a f y s i ck é, je v nich jakási nápodoba tvůrčího aktu Stvořite
lova, odlesk ztraceného ráje, jak vyznával Jaroslav
Durych, ale také tušení budoucího ráje, žízeň do
konalosti, po níž právě jen žízní vyhnaní synové Evy,
zachycujíce ve svých tvůrčích aktech jen úštěpky do
konalosti nepostižitelné. Kam s touto poetikou tvůr
čího napětí v materialistické doktríně mechanického,
samoúčelného vývoje, chatrně maskovaného dialekti
kou?
Tu jsou kořeny naší tvůrčí krise. Dodejme něco
k její charakteristice. Za války, v pustotě a prázdnotě
tehdejšího kulturního živoření, těšili jsme se všichni
na díla, která podle obecního mínění vznikla skrytě
a byla ukládána »do šuplíku«, aby se po vítězství za
skvěla v nové svobodě. Dnes, téměř dva roky od ono
ho kýženého dne, můžeme si už snad říci, že tenkrát
nevznikalo nic, že nic se dnes neobjevilo na Božím
světle, co by stálo za trochu pozornosti víc než po
všechné. Lze tak míti za prokázané, že kulturní tvor
ba, a tím spíše v moderní době, když život společnosti
doráží více než kdykoliv jindy na soukromí umělce,
vyžaduje si určitých předpokladů, určitého duchovní
ho i společenského ovzduší, bez něhož tvořit prostě
nelze, leč snad jen několika mimořádně disponovaným
a namnoze protispolečenským jednotlivcům — ale
žádná kulturní epocha tu nevznikne. Základem
takového ovzduší — a právě zase v moderní době —
je svoboda. A dále: vešli jsme do poválečného ob
dobí, v němž válečná atmosféra v podstatě pokračuje.
Konec každé války přinášel s sebou dříve určité uvol
nění, myšlenkové uvolnění, v němž se rodily nové ide
je a nové koncepce. Zažili jsme cosi takového po první
světové válce. Byla to doba, neobyčejně náchylná k ex
perimentu. tomuto motoru každého umění — ale kde
je dnes ochota k experimentu ? Ten zůstal omezen na
hospodářskou oblast, ale v oblasti ducha? Zde zůstaň
všechno usměrněné a myšlení nebuď již »zollfrei« —
myšlení se tresce! Změnily se některé společenské in
stituce, ale revoluce, revoluce v oblasti ducha — kde
jsme od revoluce! Snad první oblastí, kterou jsme po
státnili, byla právě oblast ducha. Ale stát, ten může
monopolisovat tabák, sůl, zápalky — ale oblast du
cha? Kde jsme od revoluce!

Diskuse o filmu
Kulturní politika zahájila ve svém 30. čísle mohutnou dis
kusi o filmu, o kterou se zasloužil ústřední ředitel Cs. filmové
společnosti inž. L. Linhart svým úvodním článkem »Šuškan
da, kritikaření, kritika a film«, inspirovaným několika no
tickami J. Schricha, týkajícími se domnělého omezování
činnosti kresleného . filmu. Nebývá zvykem tohoto listu ani
mým, abych se vměšoval do cizích diskusí, ba ani mne ne
zajímá sporný bod, na jehož základě tato diskuse vznikla,
protože jej považuji za nepříliš vhodné ventilování vnitřních
záležitostí a zákulisních taktik prostřednictvím tisku. Důvod
je jiný. Vedu už delší dobu filmovou rubriku tohoto listu
a považuji se proto v tomto směru za odpovědna. Pokud je
mi známo, nenapsaly Obzory již nejméně rok proti znárod
něnému filmu ani slovo, ponechávajíce si pouze právo kritiky
běžných filmů, kritiky ovšem věcné a jasné, bez ohledu na
to, v čí prospěch nebo neprospěch. A přes to neváhal p. inž.
Linhart věnovat tomuto listu svou váženou pozornost nepří
liš lichotivým způsobem na neméně než čtyřech místech.
Nebudu je citovat, tak důležitá nejsou, ale nebude mi snad
proto upřeno právo vmísit se do diskuse mezi ním a Kul
turní politikou a nadto se zmíněnými citáty cítit dotčen,
třeba píše Obzory s malým o. Pan inž. Linhart, který mne
a mé názory zná, napsal a mluvil kdysi a kdesi něco o zata
hování politiky do filmu. Jelikož nepochybuji o tom, že sle
duje Obzory velmi pozorně, nezbývá mi nic jiného, než vzta
hovat tyto jeho citáty na celkový politický směr tohoto ča
sopisu a usvědčit ho tak ze zatahování politiky do filmu jím
samým. P. inž. Linhart se nebude proto jistě divit, že bu
deme obsah celého článku vztahovat alespoň trochu na sebe
a zaujmeme k sporným bodům své stanovisko.
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Vešli jsme do doby strašlivě netvůrčí, strašlivě ne
plodné, strašlivě pusté! Nechť si nalhává spokojenost
generace, která nese všechny příznaky generace od
cházející. Stojí snad za zmínku, že jediné oblasti umě
ní, které se jakž takž udržují na úrovni, jsou repro
dukční oblasti. Snad několik lyrických sbírek, čtyři,
pět? Stojí snad za zmínku, že nejtrapnější úpadek se
jeví tam, kde spolupráce intelektu se požaduje nejne
únosněji. Filosofie, duchovní vědy, kritika, drama,
krásná próza ? Nalhávej si spokojenost, generace, kte
rá jsi odcházející generací!
Jsou tu některé věci vnější. Nelze přejít mlčením
trapný fakt, že žádná vrstva naší společnosti neselha
la po nedostavivší se revoluci žalostněji a bědněji,
nežli právě intelektuálové! Kolektivní zrada vzdělanců
se v žádném jiném období našich dějin neprojevila oči
vidněji a neprojevila hůře. Všechna ta hysterie, vše
chno to rozčilení, které se stalo programem, nebyly
jen dílem politiky, spravedlivý podíl na něm měli také
intelektuálové! Nikdy se intelektuál tak beze zbytku
neproměnil ve straníka, nikdy se z tvůrčího člo
věka nestal více propagátorem, který ůž ani neslouží,
ale posluhuje. Nebyla v tom ani vidina doktríny, na
to má odcházející intelektuální generace příliš slabé
vlohy myslitelské! Odcházející generace »šla s chudý
mi«. Nestarajíc se nikdy příliš o filosofické, mysli
telské základy svého jednání, propadla proletářské
mystice, revoluční psychose, reformátorské horečce.
Chopila se moci. Ale »nabytí politické moci se platí,
těžce, platí se zhloupnutím«, praví Nietzsche. Nechť si
jde!
Jedno si tato odcházející generace nikdy nebude
moci vyčítat: že by si nebyla sjednala volné pole.
Leckdy se nám zdá, jako by jí samotné připadalo toto
pole příliš veliké. Ale nechť si zůstane, kde je. Mar
xistický materialismus je, pravda, doktrína příliš úz
koprsá, příliš sterilní, než aby vyplnila všechnu prázd
notu. Tím hůře, tím lépe. Marxismus nemůže zastavit
pokrok světa, může jej nanejvýš vrhnout o několik
desítek let zpět Svět je jiný. Dívejme se do civilisovaného světa! Cesta ke kultuře? Jako za dob Masa
rykových : Otvírejme okna!

Bohumil Svoboda
Na jednom místě míří kopí páně Linhartovo do řad »části
t. zv. veřejnosti v pravicových křídlech některých politických
stran a těmto společným zájmům s lacinou originálností
neodpovědně posluhující určité části tisku, maskující se zá
jmem o znárodněný film bez jediného ocenění jeho závaž
nosti a jasné řeči v jeho prospěch«. Nebyly to sice právě Ob
zory, jež v posledních měsících tento boj vedly, ale přesto
i na ně je tu namířeno. Pokud jsem měl možnost se pře
svědčit, prohlásily Obzory několikrát, že naprosto kladně
stojí za znárodněním filmu a že kritisují pouze ten či onen
problém či otázku. Pokud pak jde o mne, ví snad inž. Lin
hart, že stojím docela přesvědčeně v řadách příznivců zná
rodnění. Nemůže tedy rozhodně být řeč o maskování zájmem
o znárodněný film. K požadavku jasného ocenění jeho závaž
nosti a v jeho prospěch je nutno říci, že se tak stalo již
několikrát, že však tento list a jiné jemu příbuzné nemají
místa ani Času na psaní a otiskování mnohasloupcových
článků, oslavujících znárodněný film, jako se tomu děje v tis
kových orgánech p. ústř. ředitele. Ostatně není toho dnes
zrovna mnoho, co bychom dnes mohli uvést v jeho prospěch.
Inž. Linhart zahájil svůj článek rozborem obsahu slova šuš
kanda a dospívá k názoru, že, že »je to epidemie v podstatě
protidvouletková, protilidovědemokratická a quasiintelektuálská«, pramenící z »odvahy« nepostavit se odpovědně za nic
a jit neodpovědně nejraději »proti všemu«. Když pak prý
kritik objeví vedle masy úspěchů trhlinku neúspěchu, má
vždy možnost říci: Vidíte, já to vždycky říkal... K tomu
zásadně toto: listy lidové strany jsou zásadně konstruktivně
kritické — abych použil tohoto oblíbeného termínu — a
nejde zde tudíž o nic protidvouletkového atd. Nebudiž poklá
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dáno za neskromnost, feknu-li, že se velnu odpovědně staví buňkou. Zde však na obranu lidské důstojnosti vystupuje ti
za své velmi konkrétní názory na vedení čs. filmu jak po sícileté křesťanské učení se svou starou thesí: »Hoden je
scránce hospodářské, tak umělecké a naprosto nejdou »proti dělník mzdy své.« Křesťanství brání člověka proti chapadlům
všemu«. Fokud jde o citát: »Já to vždycky říkal«, obávám otrockého státu, ať fašistického nebo socialistického. Kře
se, že na něj skutečně jednou dojde, protože lidová strana sťanství pozdvihuje člověka k obrazu Božímu, zatím co so
' varuje již velmi, velmi dlouho. H lidé, kteří podle onoho cialismus člověka ponižuje na číslo, živočicha a robota. Zde
článku vymýšlejí a rozšiřují šuškandu, vědí opravdu velmi je základ velikých rozdílů mezi vznešenou křesťanskou na
dohře, co dělají, ať již si to kdo vysvětlí tak či onak. Proti ukou a socialismem. Tento základ je příčinou různého na
sobě si to však inž. Linhart může vyložit vždycky. Každá zírání na organisaci společenských celků. Jsme povděčnl Dr
taková šuškanda by prý zanikla, píše dále’ kdyby se nezapo- Richtrovi, že se chopil tohoto thematu a že je rozvedl přes
L. F.
•míňalo na telefon a každý se řádně informoval. Nechci-li již ně a přece populárně. Doporučujeme ke čtení.
připomenout nejrůznější zásahy ve věcech personálních, o kte
rých se telefonem dovíte právě tolik, jako na př. ve Filmo
vých novinách, poukáži jen na malý příklad, jak vzniká
šuškanda ze skutečné a záměrné neinformovanosti. Došlo
totiž ke zrušení radlických atelierů, tedy kroku v dějinách
Jiří Kárnet Bloudění. Režie Ivan Weiss. Výprava Jan Rott.
českého filmu jistě významnému. A přesto se z oficiálních Divadelní studio akademických musických umění.
míst, včetně inž. Linharta, nedovíte nic více, než že jsou
Na Kárnetově dramatické prvotině lze nalézt tak četné
tam dnes garáže a že tam sídlí dopravní oddělení. V dalším
obsahu používá p. inž. Linhart řady frází, na př. o vyřaze chyby a nedostatky, že by úplně stačily k důkazu o pochy
ných bývalých filmových podnikatelích, kteří nám čtvrt sto benosti celé práce. Děj není myšlenkově ani dramaticky dost
letí ukazovali, jak se to v českém filmu dělat nemá. Aniž vyhraněn, jsou tu postuláty příliš neprokázané a dvojsmysl
bych měl nejmenší zájem na obhajobě bývalých soukromých né, je vidět, že autor dosud sám nenalezl ani svůj výraz, ani
•majitelů, — a to mi snad inž. Linhart uvěří — cítím se základní uměleckou polohu, a že experimentuje, dílem ze
nucen dotázat, jaké to úspěchy mu dávají právo psát tímto zvědavosti, dílem proto, že tuší víc, než dovede říci. Proto
způsobem? Za všechny hospodářské i jiné neúspěchy může také má jeho prvotina všechny znaky špatného dramatu:
nepřátelská šuškanda, jak říká dále.
postavy nevytvářejí děj ze své dramatické potřeby, ale děj
Svérázný je postoj inž. Linharta k filmové kritice, která je jim jaksi zvnějšku navozován, nejsou to charaktery
v jeho očích téměř nenalezla milosti. Diví-li se, že za celou s vnitřní i vnější samostatnou konstitucí, ale jakési sym
minulou éru nebylo napsáno proti filmu a jeho soukromo- boly, pronášející sentence ať již toho či onoho rázu. O žádné
kapitalistickému vedení tolik, jako za dobu od znárodnění, z nich nelze uvažovat jako o bytosti z masa i krve a pádem
divíme se my jeho údivu. Soukromý film byl soukromý ob opony padnou i ony jako nepodepřené vystřihovánky z pa
chod a jak si jej kdo vedl, bylo jeho věcí. Znárodněný film je píru. Hra sama pak je krátkými výstupy rozbita do nesrozu
majetkem a zájmem nás všech a naprosto si tam nikdo ne mitelnosti a její záhadnosť je poněkud k smíchu. Toto a
smí dělat, co se mu líbí, třeba mluvil stokrát o nadstraníc ještě mnohé jiné lze Kárnetovi právem vytknout. Na druhé
kosti. To je rozdíl více než jasný a odtud i původ oněch straně jsou tu však dvě okolnosti, či lépe jedna okolnost
článků. Filhrové věci nejsou dosud pevně ustáleny, potřebují a jedén podstatný rys, které zmírňují konečný soud,
náprav a úprav a dokud nebudou přesně vymezeny filmovým který by jinak vyzněl příkře. Řekl jsem již, že Kárnet
zákonem, budou předmětem politicky zahrocených článků, tuší v této hře více než dovede říci; je to formulace dost
vyvolaných třeba jen při nejmenšim netaktickými články nepřesná, protože, zařadíme-li Kárnetovo Bloudění do kon
některých činitelů, jako v tomto případě. Pokud jde o sle textu původních českých her a srovnáme ji už jenom s po
dování umělecké cesty čs. filmu, domnívám se, že se každý slední z nich, s Muchovou quasi filosofickou válečnou
z referentů snaží najít podle svého nejlepšího svědomí a vě reportáží »U zlatého věku«, poznáme na první pohled patrný
domí každému českému filmu ono místo, kam v celkovém rozdíl. Mucha je nepochybně formálně lepší, není zde dra
vývoji náležú Tento vývoj nemůže být ovšem libovolně usměr matické puberty, která tak mnohé jistě zarazí u Kárneta;
něn nucenými kladnými referáty, ba nemůže být opraven ale Muchova, snad i lépe vyslovená nepůvodnost, je mnohem
ani samým inž. Linhartem. Fovažuje-li za svou povinnost nezajímavější a neslibnějši než to, có Kárnet řekl, i když
hájit na filmu »Nikola Šuhaj« to málo dobrého, co na něm s mnohými chybami. Tedy dosah Kámetovy hry, i když ne
je, pak pokládám za svou povinnost upozornit, že neřekl, uvažujeme budoucnost nahozených problémů, je obšírnější
v čem to dobré spočívá.
jak v tom, co řekl, tak v tom, co neřekl. To tedy je ono,
Víme — řečeno s citovaným J. Silou — že náš film ještě čeho si třeba u Bloudění všimnout, oné ujasněné a uvědo
dlouho nebude tím, k čemu mu znárodnění dává předpoklady. mělé nechuti k zjednodušování, k řešení problémů všespasiPrávě proto, že jeho budoucí slavná cesta musí být kritikou telnou formulkou, k mechanickému rozdělování životních dějů
upravována, žádáme s KP, aby na ni nebylo již na oficiálních a oné nevíry v mechanický pokrok, v jakýsi »optimismus bez
místech pohlíženo jako na^destruktivní, aby byla brána váž pověr a Husí«. Kárnet nevěří na pověry, ilusí se zbavuje jak
ně, aby na ni bylo odpovídáno činy i polemikou, ovšem sluš může a rozeznává dnešní situaci lidstva jako po výtce tra
nou, a aby z ní byla vyvozována poučení. Naše kritika sle gickou. Vnější rámec hry je jednoduchý: školní výprava,
duje zájem nejen umělecký, nýbrž i hospodářský. Finanční vedena starým profesorem, zabloudí při prohlídce krápníko
situace Českého filmu k tomu plně opravňuje. Nechceme ani, vých jeskyní a nemůže nalézt cestu ven. Je tu profesor a škol
aby tyto řádky byly pokládány za ty, které bojují proti samé ník, učitelka a několik chlapců a děvčat, kteří jsou použí
myšlence. Není v nich, ani v diskusi KP, řečeno Všechno, co vání k typisaci postojů jednotlivců i k poukazům na problé
by řečeno být mělo. Zbaví-li se však inž. Linhart ve svých my nejen národní, ale lidské, jakých jsme svědky v tomto
článcích svého podrážděného tónu a vyhne-li se bezdůvodné století, po válce, která byla vyhrána, ale v níž duch vítězů
mu napadání, pak je tato diskupe první naději, že i věci fil dosud nezvítězil. Cituji: Krištof: »Zítra, snad ještě dnes v no
mové budou jednoho dne uvedeny do pořádku ke spokojenosti ci najdeme cestu a všechno bude zas jako dřív!« Marie:
všech.
»Copak opravdu nechápeš, že nejde o to, jestli bloudíme
V
v jeskyní nebo jinak? Co pak nevíš, že už nic nebude jako
dřív? Nic? Nikdy? Že dávno bloudíme, Že nám ta jeskyně
vlastně jen otevřela oči?« A jinde: »Ludvík: Ano, ukáži jim
cestu z temnoty! Budou bloudit chvíli jako opili, na okamžik
Socialismus a křesťanství. (Dr Jaroslav Richter, vydalo zase šťastni novou lží! Ukáži jim cestu z malého do toho
ohromného bludiště, které je tak velké, že mnozí ani neponakladatelství Universum r. 1947, cena 20 Kčs.)
Tato kniha přichází jako na zavolanou. Je tím zajímavější, poznají, že bloudí! Od pólu k pólu! Od pólu na rovník!« A toto
že není psána odborným theoretikem, ale lékařem. Otázka, tedy je ono nevšední poznání, jež odlišuje Kárneta od jiných
kterou řeší Dr Richter, je velmi aktuální, neboť je důležité, autorů s podobnou divadelní neumělostí. Mýlili bychom se
aby byly vymezeny pojmy ve zmatku názorů. S logikou, ale však, kdybychom jej s konečnou platností zařadili do skupiny
zas poutavou živostí, která vyrůstá z jasného myšlení, autor těch, kdo sice na leccos přišli myšlenkově, nedovedou však
líčí změnu, kterou dnes lidstvo prožívá. Po ústupu kapita uchopit divadelní výraz. Nikoli, je tu několik, snad pět či
lismu vyskytuje se nebezpečí, že socialismus aplikací svého šest dramatických situací, třebas jen zlomkovitých, při kte
rých tě okamžitě napadne: »Pozor, tohle by mohl být dra
programu skrývá v sobě tendence, které by vedly k nasto
matik!« Jak řeší Kárnet s konečnou platností situaci? Zde
lení otrockého státu, lidského mraveniště, řízeného a pláno
vaného se shora několika lidmi. Autor dochází k správné se ocitáme u oné okolnosti, zmirňující konečný soud, o níž
úvaze, že socialismus, potírající politický a hospodářský li jsem mluvil na začátku. Režisér Weiss se v programové po
beralismus, může ve svých závěrech vyústit v popření svo známce zmiňuje o tom, že zvolil první variantu této hry,
body člověka a občana, čímž by se dostal na jednu rovinu která nesouhlasí s knižním vydáním (Mladá fronta, 1946),
s fašismem, proti kterému bojoval spolu s liberalismem. So
cialismus je extrémem, který ve svých konečných důsled
cích by proměnil lidi v kolektiv robotů, kde každý je ovládán
slepým instinktem pracovat pro bezcílný celek, jehož je pouze
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jež jsem i já použil ke svému referátu. Píše mimo jiné, že
»nechce být podezírán z upravovatelské mánie a že jeho
volba byla vědomou i citovou revoltou proti relativistickému
řešení i ústředního problému, jaké ve skutečnosti žádným ře
šením není«. Dále se dovolává »svého naivního bláznovství,
čisté víry v morální zdrávi člověka, ve smysl jeho společenské
existence« atd. Již v prvních slovech je protimluv. Napsal-li
autor po variantě první ještě variantu druhou a vydal-li
ji dokonce knižně, zdá se, že tato má pro něho daleko větší
platnost a je tedy jeho konečným slovem k této hře. Po
slední slovo autorovo je pak slovem konečným a varianta
první nepatří na jeviště právě tak, jako chceme-li vidět mo
týla, nezajímá nás odhozená kukla jeho housenky a jako nás,
celkem vzato, přestane zajímat Bloudění, napiše-li Kárnet
hru další. Weiss tedy se vzácným nepochopením či chcete-li
»čistou vírou v člověka« hru nejen »upravil«, ale i porušil
její ústřední postavu a celý smysl a do značné míry způ
sobil úryvkovost scén, které jeho orthodoxnímu · rozumář
ství připadaly závadné. Tedy režisér nikoli v roli spolutvůr
ce, ale censora, v obavách, aby se dušičky nepolekaly pesi
mismu a nepřestaly věřit »v cestu vždy úplnějšího a úplněj
šího vědění«, v cestu, jak nyní již víme, s cílem ve fikci
nekontrovatelné lidským rozumem. Kárnetův původní a slibný
postulát (třebas nedořešený, dvojsmyslný a jen nahozený)
zní: Copak nevidíte, vy blázni osleplí, že to všechno v nás
dělá jen žízeň a hlad ? Jen hlad ? Že není možné nic zachytit,
nic sevřít a nic vypočítat? Že všechno selhalo? Jen víra,
že nám zbývá? Jen ta, že může rozsvítit ve tmě, která je
v nás? Ano, v nás! Což nevidíte, že uvěřit musíme, všichni
každému a každý všem, jinak že odtud nevyjdem?...
Zhasněte svíčku, okamžitě zhasněte světlo a půjdeme hledat!
Chytněte se za ruce a zhasněte světlo!
Weiss nezjednodušil jen hlavní problém, ale učesal do
heslovitostí i ostatní postavy: tak profesor je jen starý
a protivný, kdežto u Kárneta je i moudrý, Filip je jen směšný
snílek z Wedekinda a naopak, komsomolská slepá víra
chlapců Jarky a Jendy u Kárneta sice upřímná, ale v poměru
k situaci dost groteskní je u Weisse t. zv. kladným posto
jem atd. Přesto však režijní práce Weissova je velmi pečlivá,
vynalézavá a tam, kde hře neublížila svým pojetím, naopak
ji velmi prospěla dobrým aranžováním a vtipnými nápady,
ve svobodovské Rottově scéně. Herci, jimž text téměř zne
možnil vytvoření skutečných rolí, hrají všichni velmi po
dobně: je to jakési neurčité rozdychtění, u některých pře
hrávané (J. Nedvěd, Z. Jiřičný, L. Kopřiva) u jiných se
snahou o diferenciaci (B. Bezouška, Z. Jiráková), a jen vý
jimečně přirozené (V. Zinková, V. Vlasáková).
ZL·

Hudba týdne
Dva významné projevy v Dumě umělců
Poslední abonentní koncert v této sezóně zakončila Česká
fiharmonie způsobem po každé stránce znamenitým. Hlavním
strůjcem tohoto chvályhodného výsledku se stal jednak sym
patický dirigent orchestru Velké opery K. Ančerl, jednak na
dějný český skladatel M. Kabeláč. Ančerlovi byla tak dána
příležitost, aby v pohostinském vystoupení v prvotřídním or
chestrem ukázal, co opravdu dovede. Kvalita interpretace je
totiž vždy závislá vedle hráče také na jeho nástroji. Orchestr
je nástroj dirigentův a jen podle výkonu s nejlepším orche
strem lze správně zhodnotit jeho potenci uměleckou. Ačkoliv
jsme nikdy nepochybovali o Ančerlových schopnostech, přece
teprve nyní jsme je viděli zazářit v plném světle. Ukázalo
se nepochybně, že patři mezi naši dirigentskou elitu. Jednou
z jeho cenných vlastností je nébojácnost, s jakou uplatňuje
své vlastní pojetí tam, kde konvence se vžila v tradici nebo
kde se tradice přežila v konvenci. To ukázal zejména na
prvé skladbě večera, — Beethovenově I. symfonii — jež pro
to, že je formálně a stylisticky závislá na Haydnovi a Mo
zartovi, bývá obvykle také reprodukčně přizpůsobena období
doznívajícího rokoka. V důsledku toho se pak o ní tvrdí, že
není »beethovenovská«. Ančerl však postupoval jinak. Místo
chladné a střízlivé vyrovnanosti naplnil skladbu vervou
Beethovenova mládí, nebo chcete-li, duchem jeho symfonií
pozdějších. Právem, neboť toto beethovenovské specifikum
j e obsaženo již v prvé velmistrově symfonii, bylo však třeba
je objevit a podtrhnout. To se právě Ančerlovi povedlo vý
tečně a samo provedení bylo nejlepším obhájcem tohoto způ
sobu: vybroušené v jednotlivostech, plnokrevné v celku,
v němž ani nota nezapadla, ani jediný dynamický závan ne
zanikl, v němž každý takt byl vypracován s vlasovou přes
ností. Avšak neméně výborné bylo i provedení »Džinů«, sym
fonické básně pro klavír a orchestr od Césara Francka. Je
to opravdová báseň v tónech, předjímající jinými prostředky
smyslovou něhu o tři leta později vytvořené »Psýché«. Fr.
Maxián, kterému byl svěřen klavírní part (náhradou za pro
ponovaný koncert Blissův) se zhostil svého úkolu bez kazu
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a v dokonalé souhře s orchestrem, vystihnuv v plné míře
jeho křehké, exotické kouzlo. Radu příjemných prekvapení
vyvrcholila IL symfonie mladého českého skladatele M. Kabeláče,
jehož zdařilé a svérázně řešené kantátě »Neustu
pujte« jsme referovali nedávno. Jedná se o dílo kvalit sku
tečně mimořádných a trvalých, rozměrné a přece ve výrazu
soustředěné, ladění jednotlivých vět je kontrastní, vazba hu
debního tkaniva organická, rozvíjení themat obratné, instrumentace přiléhavá (elegická exposice 2. věty sólovým alto
vým saxofonem!) a hlavně žádná stagnace ve sféře skladeb
né či zvukové. To vše svědčí o velké tvůrčí síle, o růstu tech
nickém i uměleckém. Skladbu můžeme směle zařadit mezi
nejlepší díla soudobé naší tvorby a jsem přesvědčen, že by
úspěšně representovala práci mladé české generace skladatelské i za hranicemi. Obecenstvo správně vycítilo její sílu
a místo obvyklého úprku k šatnám dlouho nadšeně tleskalo
autoru, dirigentu i orchestru.
Pod záštitou všech slovanských zastupitelských úřadů ko
nal se v Domě umělců koncert svým způsobem ojedinělý·
sopranistka M. Dvorská-Archmannová zpívala lidové písně
ruské, polské,’ jihoslovanské, bulharské, lužické, slovenské a
české, a to nejen zpaměti v původních jazycích, nýbrž i v pří
slušných národních krojích. Seznámili jsme se tedy zde jak
s oněmi krásnými a prostými zpěvy, jež jsou hlavním zřídlem
hudební kultury každého národa, tak s jejich svérázem a
jejích řečí, tolik blízkou naší. Hlasové prostředky zpěvačky
mají dobré jádro, hlasový tón je sytý, výšky pevné, intonace
čistá a přednes promyšlený a vkusný. Závadou je dosti silné
tremolo hrudního rejstříku. Zejména' druhá polovina pořadu
se pěvkyni vydařila. Zvláštní pozornosti si ještě zaslouží
vzorné aranžování celého večera, v němž se zřejmě nešetřilo
nákladem a jež by si bylo zasloužilo větší přízně domácího
obecenstva.
iq

Film týdne
Pepita Jimenez (mexický film rež. Fernandeze v kinu Moslo
va). — Slečna Kitty (amer. film rež. S. Wooda v kinu Svo‘
bodá).
Mexická filmová produkce, která v posledních letech do
sáhla obrovského rozmachu a vyrostla v jednu z nejmocněj
ších produkcí světových, alespoň co do počtu natáčených
filmů, představila se po prvé českému obecenstvu. Její prvý
representant nebyl, bohužel, vybrán právě obratně. »Pepita
Jimenez«, kalendářový zašlý obraz ze života Andalusie před
80 lety, zaujme snad občas problesknuvší krásou obrazu,
ale to je vše, o čem je možno se kladně zmínit. Jinak tento
film trpí nectnostmi divadla, ať již v hereckém projevu,
v dlouhých statistických scénách či zámlkách, ve vodopádu
květnatých slov, křiklavých grimasách a nedlvadedních fa
lešných citech. Jiný kraj, jiný mrav. — Průměrný obchodní
film »Slečna Kitty« (Kitty Foyle), má několik kladů i zá
porů. Záporem je bezostyšná třídní morálka, vyjádřená na
učením: »chudá k chudému, bohatý k bohaté«. Kladem je
vtip a velké herecké umění Ginger Rogersové, která tak
filmu pomáhá alespoň na průměr. — Považuji za svou povin
nost vrátit se k referátu o Hitchcockově filmu »Ani stín
podezření« z minulého týdne, v němž jsem se dotkl spornosti
jeho výkladu. Jde tu v podstatě o toto: vrah, jehož zločiny
nejsou veřejnosti známy, je slavnostně pohřben za účasti ce
lého města, protože jediná osoba, jíž tyto věci jsou známy,
jeho neteř, neprozradí nic z obavy před rodinnou katastro
fou. V závěru strýce omlouvá jeho abnormálním duševním
stavem. Při prvém pohledu se zdálo, že tu jde o nezastíra
nou glorifikaci vraždy a v tomto smyslu také celá kritika
tento, jinak vynikající film, odsoudila. Při bližším dodatečném
zkoumání ,jsme se však přesvědčili o správnosti výkladu
právě opačného a v tomto smyslu také referát opravujeme.
“Úmyslem rež. Hitchococka bylo ukázat, jak neodpovědnost
nebo strach jediného člena lidské společnosti postavit se
jasně a veřejně na stranu spravedlnosti a proti zlú, může
mít vzápětí následky nesmírných rozměrů, vyrůstající v mi
nulé době až ve fašismus. Dívčin omluvný dialog, jenž prav
děpodobně při krystalisaci původního názoru hrál největší
roli, přesvědčil nás o opaku, neboť zde je zřejmé úmyslně
soustředěna pozornost výhradně na onu dívku, aby bylo
jasně dokumentováno, že se zde stala ta chyba, a toto, že
je viník. V tomto smyslu sotva dnes nalezneme dílo aktuál
nější platnosti,
bs
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Velká soutěž
Další výherci;
J. Moravec, Vítějeves. -F. Mládko
va, Pardubice. - A. J. Moravec, Hradec
Králové. - S. Moravec, Brno Žabovřesky.
- V. Motyčková, Orlice. - F. Mrázek, Rýmařov. - J. Musial, Muglinov. - V. Musil,
Ivančice. - A. Nečásek, Praha XII. F. Nedvídek, Praha IV. - B. Nepodal,
Leskovice.
F. Nevěděl, Vel. Němčíce. - V. Němec,
C. Budějovice. - M. Němý, Kyjov. - V.
Nezdařil, Uh. Brod. - B. Nigerová, Hor.
Počernice. - J. Nohelová, Tvarožná. - J.
Novák, Litomyšl. - B. Nováková, Praha
X. - K. Nováková, Praha XVI. - M. No
váková, listí n. Labem. - J. Novotná,
Praha XVI. - J. Novotný, Praha VIII. L. Olšan, Senica n. Myj. - F. Olšer, Ho
vězí. - J. Omelka., St. Město. - Dr Boh.
Ostrý, Praha XVIII.
F. Paclík, Praha XVII. - V. Pacholík,
Přívlaka. - M, Palík, Bučovice. - J.
Pajkr, Protivín. - J. Pavlišta, Mnichovo
Hradiště. - M. Pavlík, Jablonné v Podj.
- V. Pavka, Čejkovice. - A. Pavelková,
Dubí. - J. Pavelka, Kunovice. - M. Pau-

knei*ová, Praha XV. - K. Pátek, Libice
n. Doubr. - K. Pánek, Kmetiněves. - J.
Petr, Paseky. - B. Pešek, Praha HI, M. Peták, Hrádek u Znojma. - K. Pele,
Praha XVIH. - A. Peigznach, Chomu
tov. - R. Pecha,tý, Mochov. - K. Petrák,
Sedlec. - Z. Petráš, Praha XVI. -- J.
Petřík, Plzeň. - J. Petržilka, Úžíce. M. Píchová, Blansko. - Z. Pilka, Libyně.
- F. Piran, Plzeň. - K. Pižl, Praha VHI.
- K. Ptáček, Dubenec. - MUDr J. Pleskač, Jaroměř. - A. Pochman, Tuchlovice. - J. Pokorný, Hodonín. - J. Polášek,
Bojkovice. - O. Polášek, Brno. - R. Po
lášek, Třebovice. - V. Polesný, Praha I.
- F. Dometlo, C. Jablonná. - J. Pospí
šil, Praha XH. - Z. Pošta, Žáry. . M.
Paul, Rečice. - J. Procházka, Praha
XHI. - V. Procházka, Praha xn. - R.
Provazník, Doubravice. - F. Přeček,
Orlová. - Zd. Přemyslovský, Havlíčkův
Brod. - S. Přikryl, Praha VII. - L. Ptá
ček, Hlásná Třebáň. - M. Punčochář,
Františkovy Lázně. - V. Pýcha, Brno. A. Rašková, Nová Šibřina. - H. Reiter,
Varnsdorf V. - M. Rejholec, Prčice. - J.
Rybák, Praha XI. - J. Rumann, Brati
slava. - F. Roztočil, Vysoká Lhota. - A.
Rojek, Karlovy Vary. - J. Regner, Žďár-

Rozhlas týdne
O dobré jméno rozhlasové hry
Před časem vysílal pražský rozhlas příběh manželského
trojúhelníku »Tři, dva a jedna«, od známého autora detekti
vek Eduarda Fikara. Relace si vlastně ani nezaslouží, aby
chom o ní psali, činíme-li tak přesto, je- to proto, že s ní byla
spojena soutěž, o které chceme říci pár slov; posluchači měli
totiž uhádnout skutečné rozuzlení hry (!), která byla úmyslně
přerušena v kritickém stadiu, kdy proti sobě stojí dva sokové
s pistolemi v rukou a kdy se ozve zoufalý výkřik ženy, jež je
předmětem sváru. K čemu zde pak vlastně došlo? To měli
posluchači uhodnout z celkem rozhlasově chabého a zvukově
pochybeného závěru, kdy po dvojím výstřelu něco padlo
k zemi, nevěděli jsme však, zda žena či pistole, a zda již pře
dem se otrávivší mužové (což jsme uhodli, viz též autorovo
rozuzlení) podle zvukového vjemu zůstali klidně dál stát,
ačkoli také současně zemřeli. Že z rozhlasového tlumočení
této závěrečné scénky posluchač nic nepoznal, třeba připočísti autorovi i režii k tíži. Došlo asi na tisíc nejrozmanitěj
ších »řešení«, autorovo za vlasy přitažené a morálně pokři
vené rozuzlení (oba muži zastřelí ženu a pak zemrou otra
vou jedem), jež bylo v další relaci spolu s »řešením« poslu
chačů vysíláno, však předpokládalo jen deset rozluštitelů, te
dy pouhé 1%. Věříme však, že ani těchto deset posluchačů se

ky. - J. Rflia, Bavorov-Hory. - Μ. Riegelová, Praha VH. 1 V. Riegel, Praha
XVHI. - JUDr J. Riegel, Praha XVHI.
• L. Režábek, Praha XII. - Zd. Salzmann, Praha H. - A. Sedláček, Zlín. J. Sedláček, Nezdíce. - K. Sedláček,
Zlín. - A. Sedláčková, Sušice. - VI. Segeťa, Zlín HI. - J. Sehnal, Protivanov.
- VI. Sehnal, Praha VII. - Μ. Sehnalová,
Nová Faka, - Μ. Seunerová, Praha
XIV. - J. Severa, Praha H. - J. Schorník, Zhoř. - J. Schutz, Brno. - J.
Schwarz, Rokycany. - S. Schützner, Be
roun. - Dr J. Schwendt, Praha XIH. S. Silvius, Holešov. - J. Sirůček, Bohdaneč. - E. Skřížovská, Ostrava Hrabůvka. - F. Slavík, Krčin. - J. Sladovník,
Zašová, - F. Smola, Jindřichův Hradec.
- A. Sobotka, Skála. - J. Sofron, Nová
Huť. - J. Socha, Velké Albrechtice. Ing. J. Souček, Praha II. - J. Soukal,
Praha II. - J. Soukup, Lhotka. - J. Spá
čil, Želechovice. - J. Staněk, Bukovník.
- A. Stára, Lázně Běloves. - V. Stehlík,
Praha XIX. - B. Stibal, Roztoky. - F.
Strnad, Praha XV. - J. F. Strnad, Ruzýně. - F. Studený, Holešov. - A. Studenský, Frýdlant. - V. Studík, Praha
Vn. - Arch. A. Svoboda, Praha XH.

nedomnívalo, že autor rozvine ještě pak takřka nad třemi
mrtvolami zbytečný a nikterak duchaplný (dokonce snad hu
morný?) dialog mezi žvanivou paničkou z domu a policej
ním komisařem, dialog, jimž místo, aby prolitou krev trochu
setřel, jak asi chtěl, ještě ji více rozmazal. A pak-li snad
autor mínil svoje rozuzlení aspoň kapánek ironicky, pak to
měl výrazněji projevit, třebas tak, jak to napsal jeden z po
sluchačů, že žena skočí mezi oba muže, jejichž střely ji pro
vrtají skrz naskrz a pak ještě oba soky zabijí. Podobně jako
většina posluchačů měl Fiker vidět*v relaci spíše jen roz
marnou příležitost k zábavě, o věcech, jež byly osou »hry«
měl však mluvit především v rozhlase jinak. Rozhodně ne
souhlasíme s tím, aby tato relace byla snad pokládána za
nějakou rozhlasovou záležitost, dokonce snad za rozhlasovou
hru nebo aspoň její část. Bohužel, ovšem ne každý poslu
chač v ní rázem pozná jen záminku ke vzbuzení zájmu o roz
hlasové hry, který však třeba probudit zcela jinak, a tak
musíme vyslovit k rozhlasu toto přání: Milý rozhlase, dbej
o to, aby ani tento — ovšem pochybný — zájem nc-byl vyvo
láván na úkor dobrého jména rozhlasové hry, vybojovaného
do jisté míry už tolika nadšenými rozhlasovými pracovníky!
Dr Karel Zajíček.

V nakladatelství ,,U N1VERSLIM“
vyšla kniha:

Dívky, nabídněte své služby nemocným!
Mnoho nemocných, neduživých, trpících tělesně i du
ševně, stěžuje si jako ten nemocný u rybníka Betsedy, že »nemají nikoho«, kdo by jim pomohl v jejich bo
lestech tělesných a v utrpení duševním. Žalují tak ne
vědomky na tvrdost srdcí našich.
Na druhé straně víme, že tak mnohá dívka, ráda by
dokázala svou lásku Božskému Spasiteli a neví jak,
nemá plné možnosti.
Všechny dívky, které touží pomoci bližnímu, upozor
ňujeme, že mají otevřené pole působnosti v ošetřovatel
ské a zdravotní službě v rodinách v rámci okresních
Charit. Dává se jim příležitost k ošetřování nemocných
i ke skutkům tělesného a duchovního milosrdenství, kte
ré Božský Spasitel tak vysoko cení a tak často již zde
na zemi odměňuje a ke kterým Církev svátá tak důraz
ně zve slovy Ježíše Krista: »Jděte i vy na viniči mou.«
Potřebné vědomosti k této službě lásky, získávají charitni ošetřovatelky ve dvouroční ošetřovatelské škole
okresní Charity v Cstravě-Přívoze, Wattová 5, kde
ziškají diplom, který je opravňuje k ošetřovatelské služ
bě nejen ve veřejném zdravotnictví, ale i ve^všech lé
čebných a sociálně-zdravotních institucích. Nemajetné
dívky mohou studovati úplně zadarmo.
Podrobné informace podá a prospekt školy na požá
dání zašle ředitelství ošetřovatelské školy okresní Chari
ty v Ostravě-Přívoze, Wattova 5, číslo telefonu 974-28.

KATOLICKÁ CÍRKEV
A MEZINÁRODNÍ ŘÁD
napsal

A. C. F. BEALES
lektor výchovy na Královské koleji v Londýně.

Obsažný referát o této význačné knize otiskneme
v příštím čísle.
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SVĚTOVÁ KOSMETIKA
SE STŘÍBRNÝM KŘÍŽEM

BRATŘÍ BARTOŇOVÉ^
továrna na margarin a trvanlivé pečivo

Praha XIII, ul. 28. pluku.

Insertní objednávky vyřlsuje inaertní

odděleni Praha II, Václavské náměstí číslo 19. Telefon číslo 4 31-41, 8 89-03.

V bohémské čtvrti New-Yorku, Greewich Village, je najmenší
dům v New-Yorku, který má jen šiři 2.70 m. 1. Pohled na

new-yorské mrakodrapy a pohled na nejmenší dům v New-

Yorku. 2. Dům je tak malý, že nemá ani nárok na celé číslo.
S. Zábér z vnitřku domu. 4. Na schodišti není místa na vy

hnuti. 5. „Zahrada" nejmenšiho new-yorského domu.

