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V PRAZE DNE 3. KVĚTNA 1947

ZE SVĚTA
1. Korunní princezna Alžběta oslavila minulý týden svou plno
letost. 2. V chrámu sv. Petra v Římě měl na yelikonoční neděli
kázání kardinál Silvaggani, arcibiskup římský. 3. Francouzský
president Vincent Auriol blahopřeje ve Francouzské komedii
herci za skvělý výkon v úloze Cyrana z Bergeracu. 4. Anglie se
specialisuje na výrobě lehkých civilních letadel- Záběr z továr
ny Auster v Leicestere. 5. Francouzský president Auriol vydal se na
palubě bitevní lodi Richelieu do západní francouzské Afriky.
6. Nový model amerického kJobouku-
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V Praze, 3. května 1947.

Konec retribuce
^Čtvrtého května končí formálně něco, co nemá obdo
by v dějinách našich a patrně ani cizích, nepřihlížíme-li
k velkým revolucím ve Francii a Rusku. Tam však šlo
o bezprostřední projev revoluce, nespoutané právním
řádem, kdežto u nás jde o výkon spravedlnosti podle zá
kona, jenž zobecněl pod jménem velký a malý rétribuent
dekret. Slovo retribuce pochází z latinského „retribuo“
a znamená: dáti někomu, co mu náleží. To také jasné vy
slovuje úvodní formule presidentova dekretu z 19. června
1945 č. 16 Sb. Dekret sám byl vydán už v Londýně
1. února 1945 a v naší Sbírce zákonů šlo o jeho opětnou
publikaci s některými změnami, resp. doplňky. Stalo se
tak 9. července 1945, kdy byl vydán dekret č. 16 o lido
vých soudech a dekret č. 17 o soudu národním.
Dne 16. července 1945 doprovodil jejich vydání tehdejší
ministr spravedlnosti dr. Stránský rozhlasovým projevem,
v němž řekl, že jde o úkol, jemuž se obnovený stát ne
mohl vyhnouti. Dovolával se přitom výroku Zápotocké
ho: „Nejsme sadisté a netrestáme proto, že by nám tres
tání působilo radost.“ A dále dr. Stránský pravil: „Kdo
nyní budou povoláni, aby posílali nacistické zločince na
popraviště a do žalářů, přinesou plněním svého úkolu
neradostnou oběť zákonům své země i lidské mravnosti,
ale není vyhnutí. V úvahách o rétribua, se od samého
začátku rádo zapomínalo, že půjde především o odplatu
za zločiny německé. I když se rozumí samo sebou, že
dojdou trestu také pomocníci čeští a slovenští, přece jen
byl zločin na straně našich nepřátel zjevem davovým, na
straně naší zjevem výjimečným... Byli ovšem v našich řa
dách také zrádci, ale o těch je soud lidu jednomyslný a je
jich stihání nevrhne na náš národ stín, jako by to byl národ
kolaborantů. Byla by chyba, kdyby výlučný zájem o ko
laboranty odváděl pozornost od laborantů. Vždyť i sama
spoluvina by se nakonec jevila menší, kdyby se přestalo
myslet na vinu hlavní, na německé úsilí a německý zločin.
Tam se musí upínat hlavní pozornost naší veřejnosti, tam
je tržiště retribuční akce... V zemi, obsazené a spravované
nepřítelem, téměř všechna práce a služba byla užitečná
nepříteli a škodlivá zájmům národním. Avšak jen ten,
kdo národním neštěstím a v součinnosti s národním ne
přítelem sloužil svým osobním ambicím, bude z toho od
povídat. Rozeznat, kdo zradil jako Jidáš a kdo jen za
přel jako Petr, který přes to, že v chvíli úzkosti „neznal
toho Galilejského“, nepřestal sloužiti jemu a jeho věci...
Dekret chce trestat jen zlou a ne také slabou vůli. Není
všechno hodné trestu, co je hodné zavržení. Nechceme
trestat lidí, kteří se za teroru před Němci tak třásli, že
jim při podpisu spadl háček s nějaké souhlásky nebo
s některé samohlásky čárka. Slabí v národním boji mo
hou se ukázat silnými v národní práci... Není nás tolik,
abychom se směli ochuzovat, kde nemusíme, ani není
mezi námi tolik nadání, abychom jím směli plýtvat...
Ani lidové soudy a soud národní se všem nezachovají...
Lidé něžných a příliš rychle odpouštějících a zapomína
jících srdcí ať pamatují, že zdraví národa má své zákony
a že po milosrdných ranhojičích zůstávají hnisavé rány.
Lidé srdcí ocelových ať myslí na ty lítostnější a ať pa
matují , že vrcholný účel národní odplaty jest, aby se
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Číslo 18.

Všeliká věc má jistý čas a každé
předsevzetí pod sluncem svou
chvíli.
Jest čas rození i čas umírání.
Čas mordování a čas hojení,
čas boření a čas stavění;
Čas milování a čas nenávidění,
čas boje a čas pokoje.
(Kazatel 2, 1—9.)

Dr Bedřich Bobek
národní jednota utužila a ne rozpoltila a aby se nad
hrůzným včerejškem sklenula pohoda dobrých ■zítřků.“ Zde máte jasně řečeno, co zákonodárce zamýšleL
Později bude zkoumáno, zda jeho smysl došel uskuteč
nění a bude vysloveno, zda dva roky retribuce dbaly
těchto intencí. Projev dr. Stránského měl být plakátován
a vyvěšen v chodbách a jednacích síních soudů tak, aby jej
stále mělo na očích občanstvo, soud, žalobce a zejména
svědci. Po této stránce nemožno se zatím pouštět do
podrobných rozborů a lze se jen dotknout některých
jednotlivostí zásadního významu.
Snad nechybíme, řekneme-li, že § 11 dekretu o lido
vých soudech, jednající o udavačstvá, to byl, který svou
stylisací umožnil některým lidem vyrovnávání osobních
účtů. Prohlásil za zločince toho, kdo v době zvýšeného
ohrožení republiky ve službách nebo v zájmu nepřítele
nebo, využívaje situace, přivoděné nepřátelskou okupací,
jiného pro nějakou skutečnost nebo vymyšlenou činnost
udal. Trest od pěti let žaláře až po trest smrti. Tento pa
ragraf nebyl v původním londýnském dekretu a byl při
dán až doma Stalo se tak jistě právem. Leč zákonodárce
zde na něco zapomněl! Dekret byl vyhlášen ve Sbírce
zákonů 9. července 1945. Tenkrát se už přece vědělo,
jaké obrovské množství občanů pozatýkal horký chvat
revoluce. Co bylo snazšího, než si uvědomit, že v deseti
tisících budou i lidé nevinní, jichž jediným přečinem
bylo, že jsou druhému nepohodlní? Zákonodárce zapo
mněl chránit lid před lidem. Jak jinak byla by se situace
vyvinula, kdyby § 11 byl dostal druhý odstavec: Kdo,
využívaje situace přivoděné revolucí, jiného pro nějakou
vymyšlenou činnost udal, trestá se rovněž za zločin!
Podobně se má věc s §§ 5 a 10 retr. dekretu. § 5 jedná
o zločinech proti osobám, spáchaných v době zvýšeného
ohrožení republiky, avšak tytéž zločiny nebo aspoň mno
hé z nich zůstaly nestíhány, byly-li spáchány za revo
luce a po ní. § 10 trestá zneužití tísně, způsobené národ
ní, politickou či rasovou persekucí za účelem vlastního
obohacení, avšak opět jen tenkrát, stalo-li se tak v době
zvýšeného nebezpečí republiky, nikoli, když toto nebez
pečí pominulo.
Srovnejte osud odsouzených Cechů a Němců, pokud
nebylo uznáno na nej těžší tresty. Shora jsme citovali
projev ministra Stránského, který jasně řekl, kde je
těžiště retribuční akce. Je samozřejmé a celý národ to
také tak chápal, že u Němců. A co se stalo? Spousta jich
zůstala nevypátrána (jinak to ani nebylo možno) a ti, kteří
dostali trest žaláře do 10 roků, jsou z největší části od
sunuti, na svobodě a v kruhu svých milých. Český člo
věk, odsouzený k témuž trestu, u něhož přece jde jen o vi
nu druhotnou, odvozenou, odpykává si svůj žalář a s ním
trpí celá jeho rodina. Proč? Proto, že na př. vzal za vál
ky nějakou mizernou funkci, což jsme se zpětnou účin
ností prohlásili za trestné. Je pochopitelné, že jsme
považovali za vyšší zájem, aby odsouzení Němci byli ra
ději hned odsunuti, než aby nám zde po odpykání trestu
zůstali, poněvadž pak by je už nikdo nepřevzal. Je-li
však z důvodů ethických nutno rozlišovat mezi vinou
prvotní, která stíhá Němce, a vinou druhotnou - odvo
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zenou, která stíhá provinilé Cechy, pak nutno se zamys
lit nad tím, že Němec je svobodný a Cech je v žaláři.
Totéž platí o odsouzeném Němci, který žije v manžel
ství s Češkou a proto nemůže být odsunut. Němec, ženatý
s Němkou, je na svobodě, Němec, ženatý s Češkou, trest
odpyká a s ním i jeho česká manželka. Toto je sotva
v souhlasu se základními principy spravedlnosti.
§ 21 ustanovil, že výlučně přeď liďový soud patří vše
chny zločiny podle dekretu trestné, jestliže se jich do
pustily osoby jmenované v §u 2 (členové SS, SA, Rodobrany atd.) a v §u 3 odst. 2 (členové NSDAP, SdP,
Vlajky atd.); jestliže trestných činů se dopustily osoby
jiné, než· právě jmenované, měl prokurátor na vůli žalo
vat buď před soudem lidovým nebo před soudem řád
ným. Kdyby se bylo tohoto ustanovení řádně využilo, pak
došel svého splnění záměr zákonodárcův a agenda mi
mořádných soudů byla by stála převážně ve znamení
souzení vin prvotních, t. i. provinilých Němců a jenom
z malé části provinilých Cechů. Celá retribuce byla by
dostala rychlý spád a nebyla by ztratila charakter mimořádnosti, o čemž lze sotva mluvit, trvá-li to dva roky.
Mnohdy jsme napřed stavěli před lidový soud Cechy,
ponechávajíce si kohortu nejhorších Němců v reservě,
ač právě zďe byly viny nesporné a málo co zbylo v tomto
směru k dlouhému vyšetřování. Jako by bylo přednější
odsouzení oněch, než těchto. To vše způsobilo, že u lido
vých soudů nastal takový nával práce, který nebyl před
vídán, jak o tom svědčí rozsah tehdejších organisačních
opatření. Záhy bylo zřejmo, že se s jednoročním obdobím
mimořádných soudů nevystačí, došlo k postupnému pro
dlužování platnosti dekretů, až poslední zákon z 18. pro
since 1946 č. 1946 stanovil jako konečný den čtvrtý
květen 1947.
Před soudy lidové i před soud národní přišlo rovněž
mnoho případů zbytečně, neboť z předběžného řízení
musilo být patrno, jak rozsudek dopadne. Stálo to zby
tečné peníze a těžko nahraditelnou ztrátu času. Stačí
vzpomenout na některé případy před národním soudem,
který se musil zabývat i tím, že obžalovaný prodal ně
komu ryby hned a druhý na ně musil čekat. I k tako
vým lapáliím byl zneužit národní soud. Jinde šlo o pří
pady povážlivě inscenované, jako byl proces s dr
Pospíšilem v Olomouci, kde se necouvlo ani před pou
žitím členů gestapa jako falešných svědků nebo na Pan
kráci známý proces s Holubovou. To vše jsou stíny naší
retribuce.
Zastavme Se na chvíli u národního soudu. Před tímto
tribunálem byly souzeny zejména osoby vysoce posta
vené nebo vůbec lidé, kteří měli být svým občanům vzo
rem. A tu je samozřejmé, že v přední řadě šlo o posou
zení činnosti politické. Národní soud není revoluční
tribunál, který by uprostřed revoluce, ničím nevázán,
soudil a odsoudil vadnou politickou koncepci. Je to souď
sice mimořádný, avšak soud, vázaný zákonem. Je otázka,
zda vůbec a do jaké míry lze bezpečně zvážit politickou
činnost podle trestního zákona. Tato obtíž způsobila, že
část tisku vedla sice dlouhé (podle zákona nepřípustné)
kampaně proti některým obžalovaným, že však rozsudky
nemohly vyznít ve smyslu těchto přání, neboť soud, vá
zaný zákonem, nemůže soudit jako tribunál revoluční,
nýbrž musí pečlivě vážit nejen co je proti obžalovanému,
nýbrž i co mluví v jeho prospěch V neinformovaném
čtenáři, který byl po měsíce ovlivňován, musilo pak
vzniknout podezření, že se nesoudí spravedlivě. Z toho
vznikly známé události kolem rozsudku nad protektorátní
vládou,, které vážně ohrožovaly právní pořádek a bez
pečnost práva.
Dekret o národním soudu má v §u 4 ustanovení, že
význačné osoby, které se nechovaly tak, jak se slušelo
na věrné a statečné občany, budou souzeny tímto sou
dem jako soudem čestným. Tohoto ustanovení bylo jen
výjimečně použito. Zde se naskýtá otázka, zda tento pa
ragraf neměl v' sobě obsáhnout] i činnost politickou? U

člověka vysoce postaveného a veřejně činného je těžko
si představit něco spravedlivě těžšího, než výrok čest
ného národního soudu, že se provinil svou činností na
národní cti, že se zbavuje aktivního i pasivního volébního
práva a zejména možnosti jakékoli další veřejné činnosti.
Věřte, že v takových případech nemusí vždy jiti o trest
smrti neb dlouholetý žalář a že leckdy stačí - právě u vzdě
laných lidí - mravní odsudek, aby pocítili dosah své viny.
Neúměrně těžké tresty, jež stanovil rétribuent de
kret, měly za následek, že soud někdy zaváhal, považuje
nejnižší trest 5 roků žaláře za příliš vysoký pro proká
zanou vinu. Unikl tak trestu člověk, který by jinak podle
hledisek dekretu trest byl zasloužil. Poněvadž se trestá
samotná funkce,, viděli jsme na druhé straně odsoudit
starou ženu, která nikomu neublížila, k pětiletému ža
láři za její sociální činnost, kterou vykonávala jako
Blockfrauenschaftsleiterin. Kdo měl ruce krvavé, ten
ovšem právem odpykal smrtí. Ostatní tresty bylo však
možno vhodněji odstupňovat. Věřte, že 10 roků žaláře je
velmi těžký trest. Národ, jemuž by se to stalo nicotou,
nebyl by na dobré cestě. Mnozí byli dlouho ve vazbě a
pak osvobozeni. Jeden byl vyšetřován na svobodě, k hlav
nímu přelíčení přišel na obsílku a za několik hodin byl
oběšen. Jiní byli odsouzeni nevinně nebo za totéž provinění k značně různým trestům. Jde o zjevy, jichž se při roz
sahu retribuce nebylo dobře možno uvarovat. Nepřimě
řené tvrdosti lze, s výjimkou nejtěžšího trestu, dostatečně
napravit. Veřejnost poprav se neosvědčila. Ukázalo se,
že je to opatření za všedi okolností nevhodné a proto bylo
bez výjimky zrušeno.
Retribuce tedy končí 4. května t. r. Však jen formálně.
V Praze a Brně (jinde jen ojediněle) zbudou ještě nevyří
zené případy. Převezmou je řádné soudy a budou pří
pustný všechny opravné prostředky. Pokud jde o malý
dekret, zbývá prý jen v Praze na 20.000 nevyřízených
věcí, jež mají býti předány okresnímu soudu. Můžete si
spočítat, jakého množství soudců a ostatního personálu
bylo by třeba k rychlému zdolání této látky. Zde by bylo
věru na místě rázné zakončení této agendy.
Nakonec zbude oznámit statistická data. Dosud nejsou
po ruce a známa jsou jen čísla, jež 3. prosince m. r. sdě
lil při projednávání rozpočtu ministr spravedlnosti dr.
Drtina. Do konce října m. r. bylo celkem souzeno 19.378
osob. K trestu, smrti odsouzeny 362 osoby, z toho 155
Cechů a 20 Němců. Doživotní žalář dostalo 426 osob,
k trestu na svobodě bylo odsouzeno 13.248 osob, jimž cel
kem uložen trest 101.248 let. Osvobozeno 3.771 osob,
v 394 případech trest podle § 16 nevysloven, 882 přípa
dy postoupeny řádným soudům. Do konce října napadlo
veřejným žalobcům u mimořádných lidových soudů
v českých zemích 106.599 případů. Pokud jde o národní
soud, odsoudil v téže době 27 osob, z toho 7 k smrti, 3 k do
životnímu žaláři, 1 osvobozen, v jednom případě upuště
no od potrestání, jedna osoba odsouzena národním sou
dem jako soudem čestným. Je jasné, že tyto cifry se od
1. listopadu velmi podstatně změnily, neboť od té doby
byla činnost soudů co nejvíce vystupňována. Jen u praž
ského lidového soudu soudilo v poslední době 30 senátů,
aby zdolaly nával práce. Noviny téměř denně oznamují
popravy, konečnou cifru lze jen velmi těžko odhadnout.
Cinila-li koncem října 362, může 4. května dosáhnout
700-800.
Zbývá vyslovit uznání těm, kdož plněním svého úkolu
přinesli neradostnou oběť zákonům své země i lidské
mravnosti. Byla to práce krajně vyčerpávající, o níž si
nezasvěcený neumí učinit ani přibližnou představu. Byla
to práce bolestná, neboť český soudce není z rodu ně
meckých Thieracků. Národ si nyní zaslouží, aby mu byla
dopřána chvíle oddechu. Za války šest let přihlížel po
pravám; byly mu přidány dva roky další. Ví, že nebylo
vyhnutí. Ale také ví, že musí zas přijít k úctě lidský život,
neboť člověk není jen hmota a že po skončené válce v čase míru - vláda nepatří jen srdcím ocelovým.
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CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Po moskevské konferenci
Minulý čtvrtek se skončila v Moskvě
konference čtyř zahraničních ministrů
o Německu. V žádném z podstatných
bodů jednání (demilitarisace Německa,
reparace, smlouva s Rakouskem, hospo
dářská jednota a kontrola Německa)
nedošlo k dohodě a k rozhodnutí. Čer
nému pesimismu byla tím otevřena
vrata dokořán, a optimismu je dána jen
možnost tvrdit, že aspoň vzájemně čtyři
zahraniční ministři poznal svoje názo
ry a jejich odlišnost. »Názory se vy
hranily« — jak pravil jeden ze státní
ků. Otázka je, zda se o ty hrany svět
do krvava pořeže nebo zda se jednotli
vé názory spojí nakonec v jednolitou
stavbu míru.
Nepropadajíce ani bezůtěšnému pesi
mismu, ani neodůvodněnému optimismu,
uvědomujeme si prostě, že při první
schůzce čtyř velmocenských ministrů
zahraničních věcí ani nemehlo hned do
jít k okamžité dohodě o všech těch vel
mi vážných a sporných otázkách, které
při projednávání míru s Německem
čtyři velmoci od sebe dělí. Moskevská
konference je pouze první etapou na
obtížné cestě k míru. Na listopad do
Londýna svolaná druhá konference bude
právě zase ^en druhou, a rovněž nikoli
poslední etapou. Mnohým problémům
(na příklad sovětskému požadavku re
parací z běžné výroby německé, západ
nímu požadavku omezit výklad rozsa
hu německého majetku v Rakousku
atd) prospěje, dozrají-li, vykristaasujíli se do podzimu. Události tohoto roku
nás jistě nebudou dementovat, vyslovíme-li domněnku, že podstatný pokrok
v řešení sporných otázek, které při pro
blému Německa od sebe dnes velmoci
dělí, bude lze zaznamenat teprve během
příštího roku. Časový odstup ostatně
také ukáže, které požadavky na i/»skevské konferenci byly se strany zá
padní a východní myšlenky vážně, do
všech důsledků a které lze považovat
za taktické manévry, cd nichž bude
možno v pozdější, doufejme příznivější,
obecné atmosféře ustoupit.
Nám, malým a menším národům,
nezbývá než ozbrojit se trpělivostí a že
leznými nervy a čekat, až se spory me
zi velmocemi vyčasí na tolik, aby bez
nebezpečí nových bcuří malé a střední
národy — jak je jejich právem — mohly
být účastny jednání o osudu Německa
a tím i o osudu bezpečnosti.

Polský sejm ratifikoval polskočeskoslovenskou smlouvu
Předkládaje Sejmu příslušný návrh
zákona, nastínil polský ministr zahra
ničních věcí Modzelewski úvodem ději
ny polsko-českých vztahů v posledních
dobách a pravil dále: »Podstatou uzav
řené smlouvy jsou zkušenosti z posled
ní války, která postavila oba národy
tváří v tvář smrtelnému nebezpečí, ja
kož i vědomí životních zájmů obou stá
tů v případě nové agrese se strany Ně
mecka. Společná obrana je také v zájmu
všeobecného míru a mezinárodní bez
pečnosti, což je rovněž hlavním účelem
OSN, jejímiž členy jsou obě země. Zvlášt
ní důležitost má čl. 3 smlouvy, hovoří
cí a automatické pomoci v případě ně
meckého útoku. Tak formulovaného bo
du neměla žádná z uzavřených smluv
Polska před rokem 1939. Po podepsánf
smlouvy vydané úřední komuniké před
vídalo nutnost co nejrychlejšího uzavře
ní obchodní a navigační smlouvy, do
hod o běžné výměně zboží a o investič
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ních dodávkách, smlouvy transitní, podepsání kulturní dohody atd.
Poláci v Zaolží pocítí blahodárné ná
sledky smlouvy o přátelství. Jeden člá
nek dodatečného protokolu, stanovící, že
v době dvou let budou vyřízeny územní
otázky, vyžaduje širšího projednání. Po
obou stranách je však dobrá vůle k vy
řízení všech otázek, které budou jistě a
definitivně vyřešeny v zmíněné dvou
leté lhůtě.
Naše smlouva s Československem není
konjunkturální, nýbrž spočívá na solid
ních základech, opírajících se o společ
ný cíl zajištění evropského míru a obra
ny před možností německé agrese. O
správnosti uzavření přátelské smlouvy
s ČSR svědčí mezi jiným také průběh
některých zasedání moskevské konfe
rence. Smlouva je článkem v systému
dohod, jej chž smyslem je upevnit na
Odře a Nise nejen hranici Polska, nýbrž
i hranici Slovanstva. Proto podepíšeme
ochotně každou smlouvu, zaručující mír
na naši západní hranici, ustanovené
v Postupimi.
Ovzduší, v němž probíhalo jednání
s ČSR, jakož i reální možnost zneškod
nění nového německého útoku způso
bily, že hledíme na budoucnost našich
vztahů s Českcslovenskem s plnou dů
věrou. Jsme přesvědčen, že sněm pod
poří úsilí vlády, směřující k utužení přá
telství s ČSR a schválí předložený zá
kon o ratifikaci smlouvy.«

Angličtí katolíci a CSR
Jak se dalo očekávat, anglický kato
lický týdeník, v němž už tolikrát pře
vládal vliv německý, polský a španěl
ský nad vlivem anglickým, list »Catho
lic Herald« věnoval dne 18. IV. pozor
nost ve zvláštním článku popravě Msgra
Tisa na Slovensku. Catholic Herald za
celou dobu války — na rozdíl od jiných
anglických listů katolické tendence —
nedovedl najít sympatičtějšího postoje
k československému hnutí za svobodu,
ačkoliv československá vláda zahranič
ní byla vůbec jedinou vládou íia světě,
v jejímž čele stál katolický monsignore.
Než aby »Catholic Herald« mluvil
s uznáním o dějinném zvratu v nazírá
ní českého národa, který po roce 1918
zahajoval svůj svobodný život poražením
mariánského sloupu a který ve svém
druhém boji za svobodu, za souhlasu
všech vrstev národa, měl ve svém čele
po boku presidentově katolického kně
ze, raději poskytoval ve svých sloupcích
místa generálovi Prchalovi nebo evan
gelíku Osuskému. Jen proto, že byli
proti Benešovi a Šrámkovi.
Nepřekvapuje proto, že »Catholic He
rald«, otiskuje odmítavý referát o po
pravě Msgra Tisa, doprovodil svůj člá
nek fotografii s textem: »Popravený
Msgre Tiso«. Při čemž však snímek
nezobrazuje Msgre Tisa, nýbrž předsedu
čs. strany lidové Msgra Šrámka. Jen
dvojí vysvětlení je možné: bud’ jde o od
souzení hodnou zlomyslnost nebo o hru
bou neznalost a nevědomost, asi těžko
omluvitelnou u listu země, v níž Msgre
Šrámek strávil plných pět let v čele
československé vlády.
I

Ne rozhlas, ale cizina nakupuje
Protože už, bohudík, ustal nekritický
obdiv čs. rozhlasu nad úspěchem jarní
ho pražského veletrhu, je na čase, aby
po údobí reklamního jásání nastala
chvíle ke klidnému posouzení, zda byl
či nebyl pražský veletrh úspěchem.
Pražský rozhlas tvrdil, že ano. Cizí
návštěvníci prohlašují, že nikoli. Proto
že od našeho průmyslu bude nakupovat

cizina a nikoli ministerstvo informaci a
jeho sekce, čs. rozhlas, je třeba se váž
něji zamyslit nad kritikou ciziny, než
domácí sebechválou. (Oťskujeme ostat
ně pro informaci pod názvem »Malý
úspěch PW« nikoli nepřátelský, ale kri
tický posudek vlivného hospodářského
týdeníku londýnského Economist o PW.
Je poučný.)
Na rozdíl od oficiálního optimismu
jeví se skutečnost takto: Jako podzimní
pražský veletrh byl naším velkým a ra
dostným úspěchem, protože jsme se ve
světě, který si ještě nedovedl zorganisovat tovární výrobu po velké světové
válce, mohli poměrně brzy pochlubit
dobrými výrobky v dostatečném množ
ství a za přístupné ceny, právě tak jar
ní náš veletrh byl neúspěchem (ani
úřední připiš, jež nám patrně příslušný
resort po tomto konstatováni pošle, tuto
skutečnost nezmění.)
Příčiny neúspěchu? Trojí:
Za prvé, objednávky učiněné na pod
zimním veletrhu nebyly našimi podniky
buď vůbec dodrženy nebo jen liknavě,
se neomluvitelným zpožděním. Cizí zá
jemci jeli na jarní veletrh proto s not- nou dávkou hluboké nedůvěry k našim
Slibům a závazkům
Za druhé, ceny našich výrobků byly
neúměrně vysoké, v četných případech
vyšší než na světovém trhu.
A za třetí, kvalita našich výrobků je
daleko za požadovaným dnešním prů
měrem. Hlad po výrobcích jasně opadá
vá, konkurence roste — na mezinárod
ních trzích může vyhrát jen výrobek
kvalitní a levný, tedy soutěže schop
ný. Cím dříve si naše národní podniky
uvědomí, že údobí »světového černého
trhu« definitivně přestává, žc je konce
oněm prodejům za jakoukoli cenu a devisy v jakékoli kvalitě, tím lépe pro ně
i pro naši zemi. Je čas se vzpamatovat.
Nejvyšší čas! Značka Made in Czecho
slovakia (Vyrobeno v Československu)
by měla zase znamenat, jako kdysi,
značku kvality, levné ceny a spolehlivé
dodávky! Dejme pozor, aby se ne
bezpečně neujalo rčení: Made in Czecho
slovakia, but never delivered (Vyrobeno
v Československu, ale nikdy nedodáno).

Malý úspěch PW
Nej význačnější hospodářský týdenník
Economist otiskuje zprávu svého praž
ského dopisovatele o československém
vývozu. Autor dovozuje, že druhé pová
lečné pražské veletrhy způsobily, že se
československý průmysl pořádně za
myslí. Nejen proto, že počet potenciál
ních kupců ze západních zemí byl malý,
nýbrž i proto, že bude třeba drastické
ho snížení cen a téměř úplného přepra
cování všech kontrol v celém systému
československého zahraničního obcho
du.
V ČSR se těžko prodává, poněvadž ti,
kteří by chtěli kupovat, jsou chudí.
V mnoha průmyslových oborech jsou
ceny mnohem vyšší než jinde ve světě,
Ceny většiny zboží, určeného pro vnitř
ní obchod, stanovila československá vlá
da v prosinci 1945, avšak ceny vývozní
ho zboží jsou víceméně nekontrolova
telné, ačkoliv v některých případech
byla určena minimální eena. Pokud se
týče cen zboží na vnitřním trhu, někte
ří výrobci v ČSR mají velké zisky a
jiní ve stejném odvětví průmyslu vyrá
bějí se značnou ztrátou. Poněvadž vlá
dou jsou určeny jak pevné mzdy, tak
pevné ceny, je jasné, že důvody jsou
v tom, že československé průmyslové
podniky jsou buď špatně vedeny nebo
že mají zastaralé stroje nebo obojí.
V ČSR se uznává, že jak ceny zboží
pro vnitřní trh. tak pro vývoz jsou pří
liš vysoké. Všechny strany Národní
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fronty vyzvaly vládu, aby ceny snížila.
Podle přijaté metliody se nové snížené
ceny financuji ze zvláštní přirážky,
místo toho, aby se dosáhlo snížení cen
snížením výrobních nákladů. »Eeonomist« píše, že prostředek, který česko
slovenská vláda přijala, může zlepšit
posici ČSR v soutěži na zahraničních
trzích. Nynější rozdíl mezi vnitrními a
exportními cenami naznačuje, že domá
cí spotřebitel musí platit více, takže od
zahraničního kupce by' se mohla žádat
nižší cena.
Neobyčejné složitý způsob státní kon
troly 'v ČSR je další překážkou vývoje
československého zahraničního obcho
du. Vysvětluje se to složitostí českoslo
venských poválečných obchodních smluv
a také tím, že na vývoz působí jak mi
nisterstvo zahraničního obchodu, tak i
ministerstvo zahraničí a ministerstvo
financí.
K. H.

Improvizujeme — nebo máme
finanční pián?
V rozporu s vyhlašovanou zásadou
přísné plánovitosti, kterou naše pore
voluční hospodářství přímo překypuje,
musí se jevit nedostatek pevné linie na
ší finanční politiky. Je sice pravdou, že
tahanice mezi zastánci tří směrů, stabilisace, deflace a inflace, na venek ustaly, ale jejich důsledky se dosud pro
mítají do rozmanitých opatření, které
jsou vším jiným, jen ne plánovaným
postupem s pevně udržovaným a splňo
vaným programem! Tak nejprve se ko
rouhvička naší finanční politiky zato
čila na východ a výsledkem toho bylo
ztrojnásobeni předválečných cen podle
sovětského vzoru, ačkoliv u nás pro to
nebyly Lak vhodné podmínky, jako v
zemi našeho největšího spojence. Pak
se zatočila korouhvička, otáčející se
proti směru hodinových ručiček zase
na sever a výsledkem toho byla váza
nost vkladů bez ohledu na to, zda jsou
to pracně ušetřené peníze, těžce vydě
lané před válkou, či lehce nabyté ka
pitály prací pro okupanty nebo šmeli
nařením za války a po ní, pro změnu
podle holandského vzoru a zase bez o, hledu k našim odlišným poměrům. Roztoči-li se korouhvička, pak se obyčejně
hned nezastaví a točí se dále...
Zatočila se proto na. západ a tak
jsme zavedli podle vzoru Francie sníže
ní cen, ne sice snížením výrobních ná
kladů, ale přesunem břemen cestou in
tervenci, jak je dělá dosud u některých
předmětů denní potřeby Anglie. Vý
sledkem toho bude zatížení státu podle
ministra financí částkou 8 miliard, po
dle prohlášení dr. Fierlingra dokonce
10 miliard Kčs, za současného úbvtku
státních příjmů z daní z více zatížené
výroby průmyslové. K tomu ještě přijde
jako citelné minus nová armáda neproduktivních sil, které budou- bdít nad
předepisováním a vybíráním nových dá
vek, nad jejich přidělováním šťastněj
ším odvětvím, revisemi knih a stiháním
případných provinilců atd., a to právě
jako na zavolanou v době, kdy se ne
může veřejná správa odhodlat splnit usnesení vlády ohledně přesunu kvalifi
kovaných sil do výroby. Teď by zbýval
pro korouhvičku naší finanční orienta
ce jen jih, ale doufejme, že se již za
staví a našemu hospodářství bude po
přán oddech, od dalších zásahů a tak
možnost konsolidace.
fek.

Nezřízený optimismus by měl
být též na příděly!
Naše veřejnost, které se ohlašuje sní
žení přídělu masa a pečiva, Je nadále
denně krmena nekritickým optimismem.
> Vše dělám«3 dohře, vše se nám daří pa
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dle plánu, cizina nás obdivuje a snad í
napodobuje. Ve znárodněném průmyslu
nám to klape na 100 procent, zaostalá
cizina dychtí po jeho výrobcích, vyvá
žíme!«
Připojme tedy 1 sebechválu ředitelů
tak zvané zemědělské politiky. Týká se
živočišné výroby!
»Zvýšená nabídka jatočného skotu trvala i na jioěátku března. Během mě·
sice poklesla, odstav telat se zvyšoval.
Přesto však dodávka masa předstihla
plánované očekávání. V hovězím mase
bylo dodáno tílkem 324.930 centů jatečného hovězího dobytka, proti pláno
vaným 132.287 q (jaká přesnost a po
drobnost v plánovacím čísle!). Ve vep
řovém mase dostihli jsme neplánova
ného čísla 202.735 q proti plánovaným
184.124 q. Převyšuje tedy dodávka ho
vězího dobytka plánování o celých 145,6
proč, a vepřového o 110.1 proč,«
A kdo má zásluhu o tento rekord v
zásobování a o dočasné blahobytné za
jištění konsumu masem? Zemědělci? Snad také. Hlavní zásluhu má však či
nitel méně potěšující. U hovězího do
bytka ve vnitrozemí byl to především
nedostatek krmív a slámy, jejich neú
roda z loňského roku. Také pohraničí,
a to zcela neslavně, zasloužilo ne o vy
datný příhon dobytka na jatka. Dodalo
velký počet kusů, mnoho kůže a mnoho
kostí — ale málo masa. Tam nebyla ne
úroda - seno a sláma tlejí dosud nevy
užity na polích. Tak přebytečný doby
tek z pohraničí zmizel a pro volyňské
Čechy, kteří tam nedávno přijeli z Rus
ka, shání se. dobytek ve vnitrozemí. Po
hraničí ho nemá. O hojnou dodávku
vepřového masa zasloužila se obrna
vepřů a částečně také nedostatek krmiv.
To jsou tedy zásluhy nepravé, nezdra
vé. S těmi plánování nepočítalo, ale mu
sí s nimi počítati nyní. Znehodnocený
brakový dobytek z pohraničí odpadne
a zemědělci ve vnitrozemí budou dopl
ňovat prořídlý stav dobytka, když jim
to letošní úroda krmiv a slámy dovolí.
Na tyto věci je třeba již nyní pamato
vat! a budoucí zásobování konsumu jim
přizpňsobiti. Není třeba, aby se nám v
zásobování masem opakoval neslavný
případ s plánovaným jarním vývozem
brambor, které ve skutečnosti nemá
me, na které však byly sjednány s ci
zinou smlouvy nejen na přesné množ
ství, ale i na přesnou dodací lhůtu. Ci
zina nám dodala pro transport neexi
stujících brambor spoustu prázdných
vagonů a my jsme nyní v rozpacích,
co do nich naložit. Takovéto plánování
nám ovšem hospodářsky mnoho neprosjíěje a cizina je jistě obdivovat ani na
podobovat nebude. Ale vzdor tomu —
u nás se budeme chválit dále, jak to
umíme nyní a jak jsme to neuměli dří
ve. Dříve jsme byli lidmi chybujícími a
učili jsme se z chyb. Dnes máme něko
lik lidí neomylných a podle jejich mí
nění — bez chyb. Proto máme prázdné
vagony a neexistující brambory a vrá
cené zásilky našeho zboží ze zahraničí.
Cizina nás začíná obdivovat.
A. Kč.

Prázdné vagony pro
ideologické brambory
Loni, v normální době podzimní skliz
ně, byli pěstitelé brambor varováni »ře
diteli« neodborného a neobchodního plá
nování zemědělského, aby překotně
brambory nevybírali a neodevzdávali, ·
ohledem na nezajištěný odbyt, 1 pro ne
dostatečný počet' mist. skladovacích.
Proto mnoho brambor zůstalo na poli,
čas jejich sklizně prošel bezvýsledně a
zemědělci byli potom zapřažení do ne
odkladné sklizně řepy, do podzimní or
by a setí Při nevyhovující ceně bram

bor nikoho nelákala přesčasová anebt
noční sklizeň brambor pro jarní konsum a pro vývoz, který by byl nyní
tak vítán. Ze všech těchto příčin mno
ho brambor zůstalo na poli přes zimu,
hlavně v pohraničí, bez jakékoliv viny
zemědělců. Teprve nyní na jaře shánějí
se horlivě brambory, jako drahocenný
vývozní produkt a jako nezbytnost pro
konsum i sadby. Jsou usilovně vyhle
dávány u těch zemědělců, kteří v pra
covním sebezapření špatně oceněné a
přezírané brambory přece jen sklidili a
tak pro jarní bramborový hlad domácí
i vývozní zachovali. Zdá se však, že loň
ský nadbytek brambor končí na jaře
naprostým jejich nedostatkem, který
zimní mrazy podstatně rozmnožily.
Proto se smíšenými pocity zemědělci
přijímají naléhavé výzvy, aby všechny
volné zásoby bramborů urychleně ode
vzdali k záchraně zahraničního vývozu,
1 k zajištění jarní sadby. Proto ta za
motaná neutěšená situace a jarní zma
tek, o kterém slyšíme a čteme:.
Pro jarní vývoz plánovali jsme 25.000
vagonů a do konce minulého měsíce vy
vezli jsme pouze 1.100 vagonů bram
bor. A kdo je odpovědný? Do značné
míry nevyučení ředitelé světoborného
plánování, kteří se domnívají, že složi
tý hospodářský život se rodí z jejich
nevyzrálých »theoretických« představ.
Cizina a také naši zemědělci doma
budou udiveni, až se v nejbližších dnech
prokáže, že pro tisíce objednaných za
hraničních vagonů, které u nás už če
kají, drahocenný bramborový náklad
nemáme. A protože neexistující bram
bory do prázdných vagonů pro cizinu
nakládat! nemůžeme, zbudou pro export
do ciziny patrně jen oni ideologové a
theoretici, v jejichž hlavách je luzná
představa exportních bramborů t.heoreticky a Ideologicky uskladněna. A. Kč.

Francovo Španělsko očima
katolického vědce
Katolický vědec dr. Francls Mac Mahon, který byl nedávno vypovězen ze
Španělska, líčí v New York Post Fran
cův režim na základě biskupského listu
katolického biskupa Kanárských ostro
vů, který byl v září potlačen španěl
skou vládou. V tomto listě bislaip líčí,
jak obyvatelstvo trpí hladem, podvýži
vou a hospodářským i psychologickým
vyčerpáním. Zatím co tisíce, které se
přes noc obohatily, žijí jako princové,
hrozí nebezi>ečí, že trpící masy se sta
nou tak zoufalými, že nové sociální pov
stání bude nevyhnutelné. Stát je dnes
v rukou mohutného byrokratického apa
rátu a úředníci kradou chléb lidu a pod
porují černý trh, kde sami bohatnou.
Tuberkulosa se šíří a počet osob, které
této nemoci podléhají, je úděsný. Na
Kanárských, ostrovech bloudí mnoho
nemocných, kteří nemohou se dostat»
do nemocnice a nejsou přijati do sana
toria, bez přístřeší a bez veškeré péče.
Dr Mac Mahon řekl závěrem: »Když
jsem opustil Španělsko, měl jsem pocit,
že opouštím největší vězení světa«.

SSSR a Církev
Vatikánský deník „Osservatore Roma
no“ uveřejnil nedávno tuto krátkou po
známku: Pražský list „Lidová demokra
cie“, mluvě o ušlechtilé řeči českoslo
venského ministra, školství ohledně školu
a náboženství, cituje z řeči mezi jiným
toto: „V Sovětském svazu patří již mi
nulosti nedůvěra a napětí mezi státní
mocí a pravoslavným i katolickým křes
ťanstvím.“ Nemůžeme pochopit, jak si to
řečník představuje, píše „Osservatore
Romano“, že v Sovětském svazu už patří
minulosti nynější nedůvěra a o dp o r
— nejen napětí — proti katolictví.
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Anglický hlas o Wa’laceovi
Vlivný londýnský týdeník Economlst
uzavírá bilanci Wallaceovy návštěvy
v Anglii. Vysvědčení, jež »novému stát
níku světa« vystavuje, není obzvláště
lichotivé, v některých místech, jedno
stranně příkré. Citujeme objektivnější
a střízlivější část úsudku: »Wallace tím,
že líčí svým nekritickým posluchačům
zahraničně politické problémy jako snad
né, ač z vlastní zkušenosti musí vědět,
že ternu tak není, dělá si blázny z drob
ného člověka, jemuž chce sloužit. Wallace je farmář, vědec, nikoli zkušený po
litik. Hlavu má v oblacích. Tím může
věci škodit. Přišel, aby oddělil Brltannil
Attleeho od Ameriky Trumanovy. To
však chce také Molotov. Wallace hledá
v Evropě pokrokové lidí, t. j. takové,
„kteří věří, že budoucnost je důležitější
než minulost”. Molotov však má inten
sivní zájem o přítomnost a je velmi cit
livý k tomu, co bylo v minulosti. Walla
ce usiluje o dohodu USA s Rusy. To musí
být cílem také britské a americké po
litiky.
Nebezpečí Wallaceovy návštěvy je,
aby Evropané nepřeceňovali jeho moc,
aby neopakovali chybu s Wiisonem před
30 lety, nezaměňovali idealistického
Američaná za idealismus Ameriky a aby
v něm neviděli budoucího vůdce demo
kratické Ameriky a aby v něm neviděli
budoucího vůdce demokratické strany,
která by zvrátila zahraniční politiku
USA.

Anglický hlas o De Gaulleovi
Britský nedělní Observer otiskl obsaž
nou úvahu o myšlenkovém pozadí de
Gaulleovy politiky. Slovo »fašismus«,
praví autor, má dnes tak ožehavý vý
znam, že je neradi uvádíme v závažném,
politickém rozboru. V posledních letech
války se zvrhlo v jakousi jalovou urážku a i dříve jím byly označovány
nejrozmanitější typy více či méně pohoršlivých režimů. Francouzské státní
zřízení, jimž se generál de Gaulle snaží
nahradit Čtvrtou francouzskou republi
ku, nenapodobuje žádný z těchto reži
mů. Generál sám často zdůrazňuje, že
má mnoho obdobných znaků s americ

kou konstitucí. Nejsou to však konšti
tuční otázky, ktere vnukly geueraiovým
nepřátelům slovo »fašismus« v souvis
losti s jeho politikou. Soustředění poli
tického hnutí v osobě jediného muže,
jeho víra, že představuje a zároveň i řw
dí svůj národ, založeni politické strany,
jejímž výslovným cílem je změnit stá
vající režim a stát se vládní stranou
v příští vládě, nechuť k běžným zaříze
ním parlamentního řádu, intensivní na
cionalismus, bojovné pix)tikomunlstické
zaměření, příslib národního sjednocení
a politické stability, splnitelný toliko
tehdy, svěří-11 se lid slepě vedení svého
vůdce a spasitele — to vše připomíná
zrod většiny politických režimů, zahrnovaných v pojmu »fašismus«. Uváží
me-li pak politické pozadí de Gaulleovy
činnosti, vyvstává ona obdoba ještě ná
padněji. Dnešní Francie se pranic nepo
dobá Hamiltonovu a Jeffersonovu svě
tu, v němž se zrodila americká konsti
tuce. Připomíná však silně Itálii z po
čátku dvacátých let. Jako tehdy, jde i
nyní o parlamentní vládu, která se ocitla ve slepé uličce a třese se strachy
před komunistickou diktaturou. Jak
konstituce, tak i vláda francouzské re
publiky spočívá na nejistém kompromi
su a vratké koalici, vytvořené jednou
totalitní a dvěma demokratickými stra
nami. V takovém případě padnou kost
ky vždycky ve prospěch totality. Zhroutí-Ii se koalice nebo konstituce, získá
tím totalitní strana a je v její moci při
volat pád konstituce. Bylo jíž několi
krát přesvědčivě řečeno, že francouzští
komunisté pohlížejí na nynější režim
toliko jako na nevyhnutelnou, byť
zdlouhavou předehru k nastoleni komu
nistické vlády, jež, jak věří, bude jedi
nou alternativou nekonečné politické ne
jistoty a mdloby. Francouzští demokra
tičtí vládní činitelé patině nemají jiné
ho programu, než prodloužení této po
litické nejistoty amidloby.
Nicméně komunisté, ačkoli jsou nej
silnější stranou, nepředstavují ani celou
čtvrtinu francouzského národa a jsou
obáváni a nenávidění ostatními třerni
čtvrtinami francouzského lidu. Z toho
důvodu lze očekávat, že de Gaulleovo
hnutí vzbudí silný ohlas veřeinosti. Ja-

ko komunisté slibuje 1 on politickou sta·
biliLu, avšak ’ na protikomunistickém
podkladě. V tom se jeho hnutí ovšem
silně podobá fašismu.
Pravda je, že fašismus a komunismus
jsou neoddělitelné politické zjevy a mo
hou býti přemoženy toliko společně. 3
historického hlediska zrodil se evropský
fašismus jako reakce na nebezpečí ko
munismu a velmi pravděpodobně se opět
obnoví v různých formách, kdykoli so
toto nebezpečí stane akutním. Je pozo
ruhodné, praví autor, že v nynějších
dobách se projevují nové verse fašis
mu nejživěji v těch státech, v jejichž
vládách, jako ve Francii a v Itálii, jsou
komunisté silně zastoupeni a kde se ob
jevila možnost komunistické nadvlády.
V zemích, kde komunisté jsou slabí —
jako ve Skandinávii, Britannii, Nizoz "ri
sku — je fašismus sotva postižitelný.

Polský názor na de Gaullea
List Glos Ludu ve své redakční úvaze
pod nadpisem »Kandidát na diktátora
Franc e« píše mezi jiným: »Gen. de
Gaulle dovedl přerušit v krátké d^bě
všechny vztahy, které ho pojily po jis-■
tou dobu s pokrokovými silami fran
couzského národa a přeškrtnout! všech
ny zásluhy, jaké si získal v období boje
proti hitlerismu. Jestliže dnes někdo
z činných politiků francouzských re
presentuje vysloveně fašistické tenden
ce, je to nepochybně gen. de Gaulle, je
hož poslední projev, jimž byla zahájena
široká organisační akce jeho přátel, kte
ří se rekrutují v značné části z řad bý
valých kolaborantů a přívrženců tábo
ra Vchy, měl ráz typicky fašistický.
Útoky proti politickýma si ranám, které
domněle nemohou zvládnou krisi, jakou
Francie nyní prodělává, volání po »sjed
nocení«, vytvořeném proti demokratic
kým stranám, represeutujícím snahy
pracujícího lidů, nelibé poznámky proti
dělnickým odborovým svazům a koneč
ně jeho požadavek, aby byli z vlády od
straněni komunisté, kteří se těší podpo
ře a důvěře více než třeťny francouz
ského národa, to vše dává obraz zcela
jasný.
Nikoliv nadarmo odvolává se často
francouzský ťsk — píše o de Gaulleovi
— na příklad naší polské sanace. Jeho
»Sjednocení« je tak velice podobné na
šemu bývalému »Bezpartijnímu bloku«
a pozdějšímu šmMglovskému ••Ozonu«.
Analogie sahá hlouběji. Víme dnes dob
ře, že květnový převrat Pilsudského byl
inspirován cizími velvyslanectvími, kte
rá chtěla vytvořit z Polska výpadní brá
nu proti Sovětskému svazu. Bývalý vice
president Spojených států Henry Walla
ce poukázal posledně jasně na podob
nou souvislost mezi akcí de Gaulleovou
a činností oněch reakčních kruhů anglo
saských slátů, které chtěly zabrzd't po
krok demokracie v Evropě a znovu vy
budovat v řadě evropských zemí vládu
reakce.

Konec UNRRA

De Gaulle: „Bude lépe, když si oholím knírek, aby snad nebyio
nedorozuměni.1
(Copyric/ht. by Loto. Obzory and API. A )
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Organ’sace UNRRA končí svou činnost
v Evropě koncem června. Se skončením
této mezinárodní pomocné akce je spo
jeno mnoho problémů. Nejdůležitějš:m
z nich je příští csud více než jednoho
milionu přemístěných osob, o něž se organisace UNRRA starala od konce vál
ky. Od té doby bylo z Německa repatriováno víc než 6 milionů Němci, vál
kou a událostmi přemístěných osob.
Z britského pásma v Rakousku repa/·
triovaly britské úřady asi 130 000 lidí.
Přesto však zůstává v nepřátelském
území víc než milion přemístěných. Té
měř 150.000 z nich je. v Itálii zbytek
v Německu a v Rakousku.
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Tento milion přemístěných osob se te

dy nevrátil domů ani za dva roky po

tomu nutno dodatl, píše dále »Pravda«,
že Sovětský svaz nikdy nic neměl pro
ti dobrým, přátelským stykům V. Bri
tannie se Spojenými státy a Francií,
pokud tato spolupráce nebyla namíře
na proti Sovětskému svazu. Sovětský
svaz se domnívá, že, když dva státy uzavírají smlouvu o dobrých vzájemných
stycích, pak že je nutné, aby se oba v
této smlouvě zavázaly, že se nepridru
ží k jakýmkoliv blokům nebo akcím,
namířeným proti druhé straně, ať by se
takové přidružení odůvodňovalo čím
koliv.

válce přes to, že všem osobám byla na
bídnuta řada možností a pomoci. Může
me tedy předpokládat, že většina těchto
osob se nechce vrá'it domů. Západní
velmoci jsou názoru, že dobrovolná re
patriace se má sice podporovat, ale za
žádných okolností nebude nikdo nucen
se vrátit domů, ovšem s výjimkou usvěd
čených zrádců, kteří budou jednotlivým
vládám vydáni. Otázka je, zda může
být zřízena mezinárodní organ sace pro
uprchlíky ještě dříve, než skončí činnost
UNRRY. Naděje je velmi slabá. Má-li
se zřídit mezinárodní» organisace pro
Jak nás kritisují v Anglii
uprchlíky, bude třeba, aby se 15 národů
Posl. Rhys J. Davies píše v Manches
zaručilo, že budou hradit 75% nákladů.
ter Guardian o konferenci MeziparlaAž dosud se k tomu uvolilo 12 národů.
mentní Unie, konané v Kálúře v týdnu
Je však možné, že těchto 12 národů velikonočním,
že Unie nabývá vlivu a dů
spolupracovalo v mezinárodní organisa- ležitosti. Konference se účastnili dele
ci, která byla zřízena již před válkou gáti 24 parlamentů: Rakouska, Belgie,
a jmenovala se Mezinárodní komitét
Bulharska, Dánska, Spoj, států, Finska,
pro uprchlíky. Má nyní 30 členů a kdy
Anglie, Československa, Řecka, Maďar
by měla dostatečné fondy, mohla by se ska
’ Iráku, Itálie, Luxemburska, Nor
ujmouti práce, kterou dosud konala.
Celkem se začíná ujímat názor, že jedí- . ska’ Holandska, Polska. Rumunska,
né možné řešení problému přemístěných Švédská, Švýcar, Sýrie, Turecka, Jugo
slávie a Egypta. Delegáti z Iránu, Li
osob v Evropě je vystěhovalectví. Roku
banonu a Filipín byli očekáváni, ale ne
1946 se západní Evropa, státy Latinské
Ameriky a Kanada dohodly, že přijmou přišli. Sovětský svaz byl vyzván, aby
asi 150.000 přemístěných osob jako ko- vstoupil do Unie, ale dosud neodpově
lonis'y. Velká Britannie sama přijme děl. Očekává se, že př:stqppí nové suve
rénní asijské státy, Indie, Birma a Indo
asi 100.000 dělníků, Belgie 20.000, hlav
4.
ně pro práci v dolech. Tohoto příkladu nésie.
Autor zdůrazňuje, že Meziparlamentbudou snad brzy následovat jiné země,
ní Unie je svobodným sněmem, ale kdy
neboť je třeba pracovních sil pro rekon
strukci světa, zničeného válkou. Dislo by všichni poslanci mluvili na konferen
ci jako oficiální představitelé svých
kované osoby, které byly až dosud ob
rovským problémem, mohou v budouc vlád, pak by vlastně mohli zůstati do
ma a ponechati pole ďplomatům.
nosti samy pomoci v řešení mnohem vět
Uvádú že první ze středoevropských
ních úkolů.
zemí mluvil mladý poslanec (dr. Ducháček) z Československa, k+erý se přes
O novou anglo-sovětskou
příliš namáhal, aby přesvědčil konferen
smlouvu
cí, že nová čs. ústava a čs. vládní forma
je
»demokratická« a »parlamentární«.
Moskevská »Pravda«, se ohrazuje pro-·
delegáti, kteří pochybují o tomto
ti zprávě moskevského dopisovatele »N. Mnozí
York Times«, který v tomtě listě na novém pojetí demokracie, pociťovali, že
příliš zdůrazňoval.
psal, že Sovětský svaz navrhuje zařadi je Následoval
poslanec, který
li do nové anglo-sovětské smlouvy bod, prohlašoval, žerumunský
jeho země mnoho utrpě
na podkladě kterého by Anglie byla ú- la nepřátelskou akci za války a že má
činně diplomaticky isolována od Spo nárok na plné reparace; snažil se, aby
jených států. Americký dopisovatel chom uvěřili, že Rumunsko chce žiti
tvrdí, že tato zpráva pochází od důvě v přátelství se všemi sousedy a zvláště
ryhodných diplomatických kruhů, a- zdůrazňoval přátelský poměr k SSSR.
však v tom se rozhodně mýlí, praví so
Poláci a Češi zdůrazňoval »demo
větský list. V době moskevské konfe Jako
kratickou« formu své vlády.
rence se sice skutečně vedla jednání
Bulharský poslanec pokračoval ve
mezi min. zahraničí SSSR a anglickým stejném duchu; je to až dojemné, jak
vyslanectvím v Moskvě o změnách v všichni vyzdvihovali přízeň »našeho vel
anglo-sovětské smlouvě z května roku kého a mocného sovětského souseda«.
1942, která obsahuje řadu nepřesností V kontrastu s tím jsme vůbec neslyšeli
* dnes již zbytečných věcí, které byly zmínky od poslanců z Holandska, Bel
důležité během války, nikoli však ví gie. Luxemburska nebo Dánska, v níž
ce dnes. Sovětský svaz však navrhuje, by vzdávali poctu »svým velkým a moc
aby smlouva obsáhla jen takové změ ným sousedům, Britannií a Francii«.
ny, které by ji osvobodily ode všech o- Zajímavé je, že v soukromých rozho
«labujících výhrad a zámlk. Není třeba vorech tito Středoevropané kladli důraz
podtrhávat, že tato snaha nemá nic na své přátelství k Brltanni:.
společného s neodůvodněnými dohady
Turecký delegát < zdůrazňoval
že
»New York Times« a Reuterovy agen BosporuS je tureckému lidu posvátný,
tury, snažících se Sovětskému svazu zatím. co výmluvný Rek získal potlesk
přinisovat skryté úmysly, mířící k do
ode všech, vyjímajíc Bulharů. Skandi
sažení zahraničně-politické isolace Vel návci jako obvykle byli v čele snahy
ké Britannie, nebo k zmaření možnosti o mír, zatím co Francouz vyzvedl otáz
vytvoření takových styků mezi Velkou ku reparací a jiné problémy, které zne
Britanií a Sovětským svazem, které klidnily konferenci. Hr. Károlyl byl já
by vylučovaly vytvoření styků podob savě pozdraven, když vstoupil na tribu
ných mezi Velkou Britannií a Spojený nu, aby vylíčil tragedii svého národa.
mi státy. Tytéž prameny rovněž neo Ale gigantem konference byl americký
právněně říkají, že v návrhu anglo-so senátor Barkley, který mluvil s autori
větské smlouvy, předloženém sovětskou tou a absolutní upřímností. Bojoval
stranou, byl i bod, který by mohl při o věc prostého člověka, odsoudil válku
vést! k tomu, že mezi Velkou Britannií jako marnost a ostře odmítl všechny,
na jedné straně a Francii, USA a do kteří rozsévají nešvár mezi národy.
minie na straně dmhé bv bvl vražen
Konference byla celkem klidná až do
kl’n, a že výkladu tohoto bodu bv mohlo té doby, než přišla na řadu otázka stě
být wužito k zastavení veřeiné kritikv hování populace, Jeden delegát se »mí
•ovětské politiky ve Velké Britannií. K ní) o osudu Židů ve Střední Evropě, a to
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etačilo. aby Egypťané a Turci se rozčí
lili k vůli Palestině. Podle nich jsou Židé
jen jednou z menšin, potřebujících pomoc.
Arabové soudí, že židovský osud se ne
liší od osudu nešťastných sudetských
Němců, kteří byli vyhnáni ze svých do
movů v CSR.

Jak nás chválí ve Francii
Pařížský večerník Libre Soir přinesl
články své dopisovatelky Kitty Roli
o ČSR. v nichž se popírá, že by svoboda
byla v Praze pouhým slovem a že by
nová politická organisace zatáhla zemi
za železnou oponu. Ačkoli CSR byla
osvobozena Rusy, má komunistickou
vládu a podléhá sovětskému vlivu, je
tam cizí návštěvník volný a i čs. národ
je volný. Hákový kříž tam nebyl nahra
zen srpem a kladivem, cizí tajná policie
nevystřídala Gestapo. Je možno jiti, kam
se komu zlíbí, bez nepříjemného dozoru.
Francouzský a anglický jazyk lze slyšet
na ulicích a v obchodech stejně jako rus
ký. Ve Stáncích, i na Příkopech, u sar
mého sídla komunistické strany, prodá
vají se listy jako 1’Époque, La Croix
vedle Ľ Humanitě. Je nutno ocenitl u
Cechů, že nejsou sektáři.
Za desetidenního pobytu viděla plsatelka v Praze jen dva ruské vojáky, ale
za to potkala mnohem více amerických
a anglických. Komunistická vláda byla
svobodně a loyálně zvolena, ale i ko
munisté jsou v prvě řadě Cechy. Jako
v Rusku provádějí se plány, nyní dvou
letý plán, přijatý všemi stranami Ná
rodní fronty, jehož účelem je vrátit bla
hobyt Československu. Po něm přijde
snad pětiletý. Vláda se opírá více o nad
šení lidu, než o svou autoritu. Češi na
bývají znovu chuti k práci, kterou ztra
til za okupaee. .Dobrovolná práce mlá
deže nahradila práci vypuzených Něm
ců. Komunisté a nekomunisté ochotně
spolupracují a vládní koalice se udrží,
pokud toho bude vyžadovat všeobecný
zájem.
Na Slovensku je svobodná národní
jednota složitějším problémem a nové
sloučení dvou národů v jeden celek při
náší dosti obtíží. Náboženský prvek je
tam tak silný a katolické obyvatelstvo
v takové většině, že komunisté při vol
bách nedocílili žádné většiny. Pražská
vláda se snaží vyhnouti se chybám z do
by první republiky a dává Slovákům
autonomii bez decentralisace, čímž ne
násilně zabraňuje dualistickým směrům.
Zahraniční politika pres. Beneše směřuje
hlavně k tomu, aby nebylo nového Mni
chova. K tomu je třeba odstran;t menši
nové problémy a zajistit sl spojence.
Realismus nutí Cechy, aby se orientovali
k východu, ale jejich srdce zůstává věr
no západu. Pres. Beneš odhaduje dobu
klidu jen na 5—6 let, než Němcům bude
dovoleno obnovit jej ch průmysl, A v pří
padě konfliktu může jen Rusko se svý
mi 200,000 000 obyvatel chránit CSR
proti 70,000.000 Němcům. Vůči těmto
nenávist ustoupila nedůvěře. Přesto
však není radno užívat v CSR německé
řeči, telefonické hovory, vedené v něm
čině, .na př. s Maďarskem jsou přerušo
vány. Vůči Rusům, kteří jsou přáteli a
nikoli poručníky, zachovává si CSR svou
nezávislost.

Generální útok na zemské
zřízení
Na starou pevnost zemského správní

ho zřízení byl zahájen generální útok
se všech stran. Jestliže na frontě tisku
postavilo se dosti a odhodlaně bojují
cích obránců, na jiných frontách, zvi.
na frontě veřejných projevů, jest pře
vaha útočníků očividná. Zvlášť výrazně
se to jeví na okresních sjezdech, prá
vě pořádaných okresními národními vý
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bory, nové to Instituci veřejné lidově
správy, na nichž hd kontroluje činnost
národních výborů a diskutuje o pro
blémech lidové správy a veřejného ži
vota vůbec. Na těch, dík organisované
přfpra/é útočníků, zemské zřízení by
lo poraženo na hlavu. Resoluce na těch
to sjezdech usnášené a žádající odstra
nění těžkopádných zemských národních
výborů, zvláště pražského, byly jako
přímá palba z bezprostřední blízkosti
proti zdem pevnosti, jež tajemně mlče
la a neodpověděla ani ranou. Dramatičnost situace byla vyvrcholena, když
*jsme spatřili, jak sam velitel pevnosti
odpálil pod ní těžkou nálož. V Rudém
Právu z 1. dubna jsme se totiž dovědě
li, že na krajské schůzi komunistické
strany v severních Čechách se zvláště
s bouřlivým ohlasem setkalo prohlášení
soudr. Kopřivy, že jednou z největších
brzd naší výstavby jest zemské zřízení
a nesmírně těžkopádný zemský úřad.
Je zajímavé, že předseda zemského
národního výboru v Čechách hovoří
dnes téměř dva roky po revoluci ještě
o zemském úřadě, ačkoli každé politic
ké dítě, a komunistické zvláště, ví, že
zemský úřad jest stejně dlouho nebož
tíkem, zříceninou, na které povstal
zemský národní výbor, jehož je soudr.
Kopřiva stejně dlouho předsedou. Psy
chologicky jest však dobře pochopitel
né, hovoří-Ii soudr. Kopřiva ještě o zem
ském úřadě. Kdyby hovořil, že jednou
z největších brzd naší výstavby je ne
smírně těžkopádný zemský národní vý
bor, jemuž on stojí již téměř dva roky
v čele, bylo by to přece jen příliš upřím
né doznání o vlastních silách a doved
nosti, které nelze jen tak od každého
očekávat. Napodobí se tedy osvědčené
způsoby pštrosí, hovoří se o zemském
úřadě v blažené víře, že všichni budou
přesvědčeni, že tohle se jeho netýká.
Správně mělo tedy Kopřivovo prohlá
šení znít: »Zemský národní výbor v
Praze, jehož jsem dva roky předsedou,
je svou nesmírnou těžkopádností nej
větší brzdou naší výstavby.«
Každý, kdo je potrefen tím neblahým
osudem, že musí s ZNV přijít! do sty
ku, protože nějaká jeho věc je tímto
výborem rozhodována, přímo na kaž
dém kroku naráží na tu nesmírnou
těžkopádnost, ba více, cítí tu temnou
chaotičnost, jež jako bludičky v baži
nách jej stále zavádí v bludných kru
zích a zavléká jej do džungle těch růz
ných referátů, oddělení, skuoln, sekcí,
komisí, subkomisí, odborů, výborů, po
radních sborů, předsednictev, rad a jak
se všecka ta zařízení jmenují, s agen
dami mnohdy se navzájem umně pro
plétajícími a křižujícími, z nichž však
většina upachtěně pracuje na vlastní
pěst, protože fungují bez orientace o
celku a vzájemné přesné znalosti jed
něch o druhých.
Avšak zemské národní výbory ne
jsou jediné složité zařízení v našem ži
votě. Takových rozsáhlých a složitých
zařízení jest mnoho, jak už to také ne
se s sebou složitost moderního života.
A přece se nevolá po jejich odstranění.
N^onak v některých olxírech se sou
střeďování doporučnte a očekává se od
něho prospěch a výhody, protože tepr
ve umožňuje dokonalé organisovánj úseku, jako na př. v znárodněném prů
myslu. Také moderní stroje nejsou za
řízeními jednoduchými a přece v ru
kou vycvičených strojníků. kteří si je
dovedou zorganisovat, konají hotové
zázraky. Ovšem, postavíme-li k nim pí
saře nebo pekaře, stávají se méně než
hromadou starého železa.
Proto ani zemský národní výbor ne
musel by být tak zoufale těžkonáďrvč a
jednou z největších brzd naší výstavby,
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kdyby byl podle potřeby řádně zorganisován.
A zde jsme u mravoučného jádra baj
ky. Za celé dva roky byla ponechána
zřícenina zemského úřadu v tom sta
vu, v jakém ji zastihla a částečné i při
vedla revoluce. Noví uživatelé, kteří do
ní vtáhli po revoluci, se v ní zařizovali
každý na svou pěst a podle svého vku
su zřizováním všelijakých přístavků,
nástavků, přístěnků, bud a kolen bez
pořádku a bez soustavy. Dodnes nebylo
provedeno nejprimitivnější rozdělení a
vymezení úkolů a práce mezi jednotli
vé části, dodnes nebyli určení vedoucí
jednotlivých pracovních úseků, kteří by
také odpovídali za práci v těchto úse
cích vykonanou (28 volených laických
referentů sotva samo zvládne práci těch
5000 zaměstnanců nebo kolik je jich),
dodnes nevědí jednotlivé části pořádně
o sobě navzájem.
Stane-li se vám, že vám nějaká dob
rá úřední duše chce pomoci ve vašem
bloudění při hledání ne docela běžné
věci, vytáhne ze šuplete stolu jako nej
čerstvější pomůcku sešit s natištěným
titulem: Arbeitsverteilungspian, vzác
nou památku z doby okupace, kdy by
la naposledy provedena organisace úřadu, a pokud si ještě vzpomene, jak se
ta agenda německy jmenuje, najde v
nejlepším případě, že to bývalo v tom
neb onom oddělení (ta duše vám mož
ná řekne také sachgebietu, jak je to v
té příručce napsáno), můžete však očekávat, že pokrčí rameny, že ovšem
neví, zda tohle oddělení ještě existuje,
protože, jak ví z doslechu, existují nyní
ještě nějaké sekce, odbory, komise, vý
bory, a jestliže toto oddělení existuje,
že neví, kde je.
Je pochopitelné, že, pozoruje-li sou
druh Kopřiva tento stav, k němuž do
šel zemský národní výbor pod jeho
pečlivým dvouletým vedením, nevidí ji
né východisko, než položit pod celý
tenhle podnik nálož, vyhodit jej do
vzduchu a zač't stavět znova a od zá
kladu, zdánlivě nezatížen minulostí na
několika místech národní výbory kraj
ské.
Ovšem, vldíme-li věc v tomto světle,
nejsme jen tak snadno ochotni uvěřitl,
že by budováním krajských národních
výborů za těchto okolností byla otevře
na země zaslíbená. Chaos plodí zas
jen chaos a tak není záruka, že by 1
krajské národní výbory, bylo-li by při
jejich výstavbě nostunováno jako u zem
ského národního výboru, nebylv po
dvou letech seznány jako zařízení ne
smírně těžkopádné, které jest největší
brzdou naší výstavby a které jest tře
ba stejně odstranit a postoupit dále k
útvarům menším a proto jednodušším.
Tak bychom se možná brzo dostali
pod heslem pokroku a lidovosti až k si
tuaci, v níž by si každý občan obsta
rával veřejnou správu sám vlastnoruč
ně, event. nanejvýš s pomoci automatu
nebo alesnoň. klacku. Byla by to beze
sporu soustava nesmírné pružná a pro
stá jakékoliv těžkopádnosti. Jen ovšem
dnes není zatím docela jasno, co by se
stalo s tou brzdou o jak by přitom vy
padala naše výstavba.

Pax Američana
Pod tímto nadpisem má týdeník Spectator článek Gunthera Steina o americ
kých poválečných problémech. Očeká
vání většiny Američanů, píše autor, že
konec války přinese Spojeným siátům
hojnost, hospodářský rozvoj a úlevy pro
všechny, se zatím nesplnilo. K obecné
mu údivu se očekávaný poválečný ráj
stal věkem »americké odpovědnosti«.
Místo, aby rok co rok byly snižová

ny daně a válečný dluh klesal, náklady,
spojené s udržováním okupačních armád
a zásobováním stále nových území, se
rozrůstají do značných částek, a polož
ka na vojenská vydání pravděpodobně
záhy opět stoupne. Téměř přes noc vy
rostly nové hospodářské nesnáze a ob
jevila se nutnost dlouhodobé hospodář
ské pol'tlky, která nebere zřetel na
okamžité úlevy a sociální bezpečnost,
nýbrž směřuje spíše k celonárodní hos
podářské pohotovosti pro případ nové
pol tické krise. Po stránce politické pro
jevuje se americký poválečný duch bo
jovným antiradikalismem ve vnitřní
správě a aktivním antikomunismem
v zahraniční politice. K těmto zjevům
se dnes soustřeďuje zájem americké ve
řejnosti, ony jsou příčinou myšienkového zmatku a vážných obav před násled
ky Trumanovy doktríny. Přes všechny
pochybnosti o Trumanově poliťce zdá
se, že vytvořila jednotnou frontu, pod
porující požadavek neústupné protiko
munistické politiky. Americký strach
před komunismem je stejně upřímný
jako nevyhraněný a mnozí Američané
se domnívají, že odpor proti presidento
vě politice by podporoval světový růst
komunismu Podřizují se tudíž zdráhavě jeho zahraň čně politickým zásadám
jakožto menšímu zlu. V tomto zdráha
vém a neujasněném stavu amerického
veřejného mínění spatřují zkušení ame
ričtí politikové hlavní nebezpečí, které
by mohlo ohrozit případný úspěch Tru
manovy doktríny. Obávají se, že ame
rický národ nebude dosti vytrvalým
stoupencem této politiky, až pocítí v kaž
dodenním životě tíhu finančních břemen,
z ní vyplývajících. Náklady na »mezi
národní záležitosti a finance« (půjčky,
pomoc atd), odhadnuté v rozpočtu na
r. 1948 na 2 miliardy 829 milionů dola
rů, stoupnou patrně na 5 miliard dola
rů v příštích letech. Položka na národ
ní obranu, s anovená na 11 miliard 587
milionů dolarů pro příští rok, která se
již stala předmětem útoků kongresu,
pravděpodobně ještě stoupne a amortisace válkou zvětšeného státního dluhu
zůstane asi 5 miliard dolarů ročně. Pou
ze tyto tři položky, nečítajíc v to ostat
ní státní výdaje, dostupují třínásobného
počtu celého předválečného federálního
rozpočtu, tvoříce asi 16% celého státníhj příjmu. Kritikové dlouhodobé Tru
manovy politiky vyslovují m:mo jiné i
vážné pochybnosti o tom, bude-li se i
v budoucnosti těšit podpoře Velké Brltannie, Francie a hlavních latinských
amerických států. Spojené státy se musí
spolehnout na jejich stoprocentní spo
lupráci uvnitř i vně OSN, mají li ůdržet
svou nákladnou a riskan‘ní politiku pro
ti Sovětskému svazu a novým světovým
sociálním převratům. Jsou i ti, kdož vě
ří, že presidentův projev byl spíše po
kusem vyzkoušeti ruskou sílu a pomoci
státnímu tajemníku Marshallovi na mos
kevské konferenci, než prohlášením de
finitivní nové linie americké zahraniční
pol tiky. Někteří zacházejí dokonce tak
daleko, že spojují proslov presidenta
Trumana se zahájením kampaně pro
presidentské volby v r. 1948, pro kterou
je nejpravděpodobnějším demokratickým
kandidátem. Svým silně protisovětským
a protidělnickým postojem v posledních
měsících osvojil si president Truman
většinu republikánských přívlastků Přes
všechny tyto nesnáze a pochybnosti za
chovala si pozoruhodná část americké
veřejnosti odhodlání bojovat pro sil
nější OSN. Věří stále ještě, že je možno
vytvořit mnchostrannou basi pro pomoc
sociálně a politicky ohroženým územím
mezi Východem a Západem a čelit ko
munistické expansi nikoli ú* očnou poli
tikou, nýbrž názorným příkladem lepší
politické demokracie
K. H.
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Světová federace nebo diktatura?*)
Šest spolků amerických vysokoškolských studentů,
hlásajících myšlenku světové vlády, se právě sdružilo
k vytvoření World Federalist Movement (Světové fede
ralistické hnutí). Tato liga má již 18.000 činných členů
a více než 70.000 stoupenců. V jejím výboru působí ně
kolik učenců, vlivných rozhlasových komentátorů, vyso
kých úředníků a věhlasných spisovatelů. Americký tisk
o ní mnoho psal a nepřestává se zabývat tímto námětem.
V Evropě se mi naopak zdá, že myšlenka světové vlády
naráží na všeobecný skepticismus, a dokonce, když už se
o ní někdo zmíní, vyvolává jakousi podivnou nedůtkli
vost. Probereme námitky, které se obyčejně staví proti
ní.
Především lze pozorovat snadno pochopitelný postoj
zemdlenosti a nedůvěry k myšlence světové vlády; ně
kteří lidé by chtěli zavrhnout tuto myšlenku tím, že ji
označí za utopii. Stačí, když upozorníme, že tento argu
ment má proti sobě celou historii lidstva, která není ni
čím jiným než dějinami uskutečněných utopií. Všechno,
co mělo nějakou cenu, nějaký význam, všechno, z čeho
dnes prakticky žijeme, to všechno-bylo nejdříve utopií:
křesťanství i letectví, marxismus i využití elektřiny, ob
jev Ameriky i bezdrátové okamžité přenášení řeči z jed
noho světadílu na druhý. Mluvit o nějaké myšlence jako
o utopii, to ve skutečnosti znamená prohlašovat „já jsem
proti“ a při tom se vyhnout uvedení důvodů, nebo odha
lení vlastních předsudků.
Za druhé se uvádí, že „lidstvo není připraveno přijmout
světovou vládu“. Duchovní bázlivost, která se prozrazuje
tímto argumentem, už tady hraničí s nepoctivostí. Což
se kdy někdo zabýval tím, aby zvěděl, jsou-li národy
připraveny nebo ochotny třebas k válce a k umírání
v celých houfech? Pravda je ta, že jsou na to připravo
vány násilně, když padne rozhodnutí pustit se do války.
Při které velké dějinné události se ostatně kdy kdo tázal na
mínění národů? Což byly někdy na tyto události připra
veny? Byly snad připraveny přijmout křesťanství? Ci
hrůzovládu za francouzské revoluce? Nebo kapitalismus?
Nebo válku 1914 či druhou válku světovou? Ci snad sta
linismus? Nebo atomovou pumu? Kdyby bývaly byly
ochotny předem souhlasit s některou z těchto velkých
událostí nebo velkých akcí, nebylo by při nich mučední
ků ani tyranů, ani odpůrců Velké revoluce, nebylo by ani
socialismu, ani dějin vůbec. Tento argument proti světové
vládě je tedy při nejmenším ukvapený. Ba víc, je nepřes
ný právě v tomto našem případě. Jediný národ, jehož ná
zory o této otázce byly „vysondovány“, totiž Američané,
dal 67% příznivých odpovědí. Doznejte raději, že vy
osobně k tomu nejste ochoten, že vy osobně jste vůči to
mu nepřátelsky zaujat. Neměl byste říkat „Národy k to
mu nejsou ochotny, tedy tento návrh nemá ceny“; správ
nější by bylo říci: „Tento návrh se zdá správný a nutný,
je tedy třeba, aby se národy připravily k jeho uskuteč
nění“.
Přejděme nyní k námitkám, které jsou realističtější
proto, že se alespoň odhodlávaj í představit si tento ná
vrh dříve, než jej zavrhnou. Tyto námitky se smršťují na
dva druhy: světová vláda by neměla žádnou moc, nebo
naopak by byla příliš mocná.
Na podporu these o bezmocnosti se samozřejmě uvádí
nezdar Společnosti národů a připomíná se, že při každém
vážném střetnutí se národy rozdělily podle hlavních linií
své staré politiky; jedny prostě vystoupily ze Společno
sti, která je obvinila, a druhé jednaly mohem méně jako
Autor tohoto článku je jedním ž nejlepších mladých spi
sovatelů, jehož kniha »Deník nezaměstnaného intelektuála«
vzbudila světovou pozornost již před válkou. I když jeho
články nejsou v linii našeho listu, pokládáme za vhodné se
známit naše čtenáře s bystrým postřehem a temperamentní
analysou tohoto francouzského spisovatele
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členové Společnosti a daleko více jako ochránci vlastních
zájmů a dodržovatelé vlastních spojeneckých úmluv. Ten
to argument se dá zajisté uplatnit i proti OSN - Spoje
ným národům - avšak nikoliv proti světové vládě. Sla
bost, na kterou se upozorňuje, měla právě příčinu ve sta
novách Společnosti národů, které pečlivě zabezpečovaly
naprostou svrchovanost států, jež je zdrojem a dokonce
podmínkou všech moderních válek. Tato slabost je rovněž
charakteristickým rysem OSN. A právě z toho důvodu
dokazují mnozí naléhavost opravdové světové vlády.
Aby byla výkonná, schopná předcházet válkám nebo
je odstranit, musila by být světová vláda ustavena nad
státy a na úkor jejich svrchovanosti. Vzešla by z toho, že
by se státy zřekly svých výsad, opírajících se o „nezada
telné“ svrchované právo. Neříkejte, že je to pouhé snění.
Docela nedávno jsme zaznamenali první organický pod
nět v tomto smyslu. Americký plán na kontrolu atomové
pumy předpokládá ve skutečnosti nadstátní výbor, pově
řený dohledem nad továrnami a laboratořemi ve všech ze
mích a který by byl jediným opatrovníkem výrobního
tajemství, jež nyní zatím chovají jen Spojené státy.
Při druhé námitce proti světové vládě (že by byla pří
liš mocná) musí arci odpůrci světové vlády změnit své
postavení. Jestliže před chvílí právem poznamenávali, že
Liga vedoucích státníků (jako byla Společnost národů
nebo dnes je OSN) je už pro svou podstatu neschopna
zabránit válce (poněvadž při případném konfliktu by
byli rozhodčí zároveň hlavami znepřátelených států), pro
hlašují nyní, že světová moc, nezávislá na vedoucích
státnících, vzešlá z částečného opuštění státních svrcho
vaností a vyzbrojená atomovou pumou, by-byla naopak
příliš mocná. Opravdu je možno se obávat, že by se tako
vá moc pokusila vnutit celému lidskému plemeni tu ide
ologii, která by byla ve chvíli jejího vzniku nejrozšíře
nější. (Dnes by to byla pravděpodobně umírněně řízená
demokracie, více nebo méně vědecká a spočívající na
naivně materialistickém pojetí člověka.) A tak by byl
světový mír ustaven jedině za cenu jakéhosi ochrnutí
dějin a snad nenapravitelného okleštění možností lidské
ho vývoje.
Jedině tato poslední námitka se mi zdá závažnou, zne
pokojující. Neboť zatím co se -předešlé omezily na to, že
prohlásily tento problém za neřešitelný, tato si jej před
stavuje už jako rozřešený a snaží se odhadnouti situaci,
která by tím pravděpodobně vznikla. Kdybychom na
ni chtěli odpovědět, musili bychom podrobněji uvažovat
o způsobech volby světové vlády a o mezích její právo
moci. Kdyby byli členové světové výkonné moci jmeno
váni státními vládami, upadlo by se znovu do bezmoc
nosti Společnosti národů nebo do diktatury většinové
ideologie. Kdyby byli naopak voleni národy a podpo
rováni světovým parlamentem, byla by možnost oposice
nejen zachována, ale dokonce organicky zabezpečena.
Světová vláda by tedy byla demokratického typu. (Ne
boť vychází stále zřetelněji najevo, že klič čtyř hlavních
svobod je ve svobodě oposice a ta že sama o sobě stačí
k tomu, aby rozlišila skutečnou demokracii od jejich totalitářských padělků.) Co se týče úkolů světové moci, byly
by určovány nutností, pro kterou si přejeme, aby už tato
vláda existovala: naléhavou nutností zabránit válce, to
jest omezit státní svrchovanosti a rozdělovat spravedli
věji bohatství naší planety. Válka, autarkie a hospodář
ská nerovnost spolu vzájemně souvisí. Pokud potrvá re
žim naprosto svrchovaných států, národů, budeme ohro
ženi válkou, a naopak, dokud bude existovat hrozba vál
ky, budou státy usilovat o autarkii, hranice zůstanou
téměř uzavřeny a celé hory brambor budou hnít v jedné
zemi, zatím co v druhé bude vládnout hlad.
Nesnažím se rozřešit v rozsahu tohoto článku problé
my, které jsem právě nadhodil a tím méně vyslovit ně
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jaký program. Chtěl bych prostě upozornit jednak na
chatrnost námitek, které se obyčejně vyslovují proti
myšlence světové federace, jednak na naléhavost pro
jednat skutečné problémy, které se zde vyskytují.
Neboť ať se potká uskutečňování této myšlenky s jakýmikoliv nesnázemi, nebo i s nebezpečím, jež se dosud
nedá předvídat a které snad při tom vznikne jako u kaž
dého lidského díla, faktem je, že tato federace jeví se dnes
jako jediná alternativa války. Ve světě, kde se díky proni
kání techniky, strhující s sebou i ideologie, všechno drží a
mísí k nerozmotání, je další trvání svrchovaných státůnárodů v krunýři jejich hranic nebezpečným přežitkem.
Jsme-li neschopni rozbít tento přežitek a přizpůsobit
svá politická zřízení skutečnostem dvacátého století, kte
réžto skutečnosti jsou už dávno mezinárodní, co má pak

opravdu zabránit vzniku války? (Strach z války praktic
ky spíše konflikty uspišuje, než aby je zdržoval.) A vypukne-li konflikt - ať už vojenský nebo jiný - vzejde z ní
světová nadvláda vítěze. V tom případě budeme mít
diktaturu, jejíž führerem nebude jednotlivec, ale národ.
Budeme mít americký nebo ruský globus. Pak se však
vytvoří v radioaktivních ssutinách naší civilisace světová
hnutí odporu, jako tajná církev svobody.
Utopie nebo tragedie - takový je výběr, který nám
poskytuje naše století. Tím, že odmítáme jedno, rozho
dujeme se pro druhé. Jisté je pouze to, že jedno ani dru
hé nemůže být už v budoucnosti menší, než jsou rozměměry naší planety.
(Copyright A. P. I. A. and Obzory)

Hospodářský centralismus proti lidové samosprávě
Nedávné usnesení Národní fronty zříditi odborné ko nastala po osvobození právě u nás. Provádění košického
mise, jež by urychleně navrhly vhodný způsob reformy programu - a, bohužel, v mnohých případech i jeho pře
veřejné správy, svědčí o palčivosti tohoto problému naší kročení - vytvořilo v našem státě stav, kde správní sou
státní organisace. Tento problém objevil se na politickém stava naprosto neodpovídá systému hospodářskému. Na
fóru ihned po skončení okupace, byl však poznenáhlu za -jedné straně jsme svědky, jak stát nabyl vlastnictví pře
tlačen do pozadí. Neradostné sociální postavení veřej vážné části našeho průmyslu a jak „státní plánování“
ných zaměstnanců vyzvedlo však nepřímo celou otázku zmocňuje se i takových objektů, jež by mohl místní ko
znovu do popředí. Zhospodámění veřejné správy, snížení lektiv (obec, družstvo) nebo soukromník organisovati a
počtu jejich zaměstnanců má umožniti stále slibovanou obhospodařovat! daleko laciněji, rychleji a dokonaleji a
a věčně odkládanou platovou úpravu veřejných zaměst na druhé straně naplňuje se postulát politické demokra
nanců. Uznává se, že dosavadní provisorium nemůže býti cie v největší míře tím, že byly zřízeny národní výbory,
stavem trvalým. Lineární drahotní přídavky jednak ne a to v trojí instanci.
přinesly pro svou malou výši téměř žádné zlepšení, jed
Pohlédneme-li nyní nazpět na hospodářský a veřejněnak způsobily naprostou nivelisaci platů. Tím ovšem byla správní vývoj ve dvou letech našeho osvobozeného státu,
podlomena i snaha zaměstnanců docíliti vyšší funkce můžeme zjistiti četné skutečnosti, které plně potvrzují
zvýšeným výkonem a dokonalým vykonáváním služeb nezbytnost souladu mezi politickým a hospodářským sy
ních povinností, zatím co povyšování podle politického stémem, jak jsme jej právě vytyčili. Politická správa, kte
klíče se rozbujelo měrou vskutku nebývalou. Nedávná rá se historicky vyvinula z institucí rakouského úřednic
statistika státního úřadu statistického ukázala, že pouze kého státu, je ve svých článcích (obec, okres, země) otupo
v nejnižších kategoriích bylo dosaženo trojnásobku proti vána postupně o své veškeré hospodářské zdroje a tím o
roku 1938, ve středních kategoriích pak dvojnásobku. U kompetenci ve věcech hospodářských. Volení zástupci lidu
vyšších kategorií stouply platy jen o 1.28%. Cenové zvý v národních výborech nemají ani zdaleka možnost rozšení naproti tomu tvoří průměrně 4 až 5násobek. Lineár hodovati o věcech, o nichž dříve rozhodoval starosta v obní drahotní přídavky způsobily i další zlo v tom, že pri či, hejtman na okrese, president v zemi s příslušnými
vilegují nově přijaté, nezkušené a nezapracované síly. Je sbory. Jejich činnost se vybíjí v tom, že se buďto rvou
běžným zjevem, že na př. zkušený vedoucí kancelářského se státním hospodářským totalismem o poslední zbytky
oddělení má po 201eté službě jen o 300 Kčs větší plat než práv svých pospolitostí nebo že vykonávají příkazy to
právě přijatá úřednice, jejíž hodnota pro úřad spočívá tálního pražského molocha. V tomto druhém případě stá
v tom, že se tam učí psáti na stroji.
vají se jen trpnými přežvýkavci papírové potravy, za
Zřízení komise stojí nyní před obtížným úkolem vy- plavující vzdutý správní aparát. Jsme svědky, jak správa
tvořiti takové předpoklady, aby zmíněné škodlivé zjevy věcí veřejných pozbývá své živé náplně, neboť nemá co
mohly býti odstraněny. V této úvaze chceme se zmínili by spravovala (rozuměj: rozhodovala) k prospěchu svých
o některých skutečnostech, jež považujeme za rozhodující voličů. Vidíme, jak se stává zbytečnou vedlejší kolejí,
pro řádnou účinnou reformu veřejné správy., Můžeme vykonavatelkou přečetných interních výnosů a instrukcí,
hned předem říci, že máme na mysli hlavně správu lido jejichž původci - tam kdesi nahoře, neznajíce místní po
vou, neboť ona svým nesmírným předimensováním a ne třeby, házejí hrách na stěnu. Autonomie hospodářské
pružností se stala hlavním kamenem úrazu. Podle na vůle je nahrazována přikazem shora. To však nezname
šeho názoru podaří se reforma jen tehdy, odstraní-li se ná ještě vše. Vedle centrálních správních a hospodář
základní příčiny zla. Některé záplatování přivodí jen ských orgánů jsou zde ještě přečetné svazy -.dědictví
další křivdy, nejasnosti a skončí naprostým fiaskem. po Němcích - jež nejsou ničím jiným, než prodlouženými
Uvažujeme-li o reformě veřejné správy, musíme míti chapadly totálního hospodářského ústředí. Snahy o vy
současně na mysli nezbytnou souvislost státního systému tvoření výsadních společností, náhradou za tyto svazy,
nevěští nic dobrého. Na věci se totiž nic nemění, změpolitického se systémem hospodářským.
Rádně organisovaný stát si žádá, aby jeho veřejná ní-li se nátěr a prohlašuje-li se současně, že zkušeností
správa byla organisována v souladu se státní hospodář zaměstnanců těchto svazů bude využito v nových spo
skou soustavou. Jakýkoliv nesoulad je ke škodě státního lečnostech. Takto se reforma nedělá, v žádném případě
celku a předem znemožňuje jakoukoliv skutečnou ná reforma hospodárná. Že nakonec vše zaplatí spotřebitel
pravu. Nemůže na př. prospěti státnímu zřízení, jestliže V ceně výrobku, to je již dnes každému známo.
Nelze zde uváděti vyčerpávající fakta tuhého hospo
je stát hospodářsky veden podle zásady centralisticky ří
zeného hospodářství a státního kapitalismu, zatím co dářského centralismu a byrokratismu. Vzpomeňme jen
v politické správě je snaha po největší decentralisad. a namátkou kalamity se zeleninou loňského leta. Co bylo
demokracii, t. j. dopřává-li se lidu co největší vliv na hluku s nápravou a skutek útek. Vzpomeňme, že pouhé
ustanovování funkcionářů veřejné správy. Tato situace povolování živností je nyní vyhrazeno ministerstvu vnitř
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ního obchodu, že dobrovolně organisovaná péče o mládež,
opírající se o obec, okresy a země, stala se nedávným záko
nem státním úřadem, v němž účast samosprávných
svazků bude více méně formální; že národní elektráren
ské a plynárenské podniky zdražily zejména pro nejmenší (a prakticky tedy i nej chudší) spotřebitelé neúměr
ně proud, a zvláště plyn, a že města, pozbyvši zdroj příj
mu, musí proud i plyn draze platili a schodky hraditi
novými dávkami k tíži svých obyvatelů, atd. Zbývá tedy
již jen oblast kulturní. Věří však někdo, že stát, který je
totalitní v oblasti hospodářské, nebude totalitní i v oblasti
duchovní? Návrh zákona na jednotnou státní školu a jiné
pokusné balónky jsou neklamnými příznaky. Co je tedy
lidu platňa nejširší hospodářská demokracie, jestliže není
s to rozhodovat! svými volenými zástupci ani o věcech
jemu nejbližších a pro způsob jeho života rozhodujících?
Má-li býti provedena skutečná reforma, je nezbytně
nutno, aby systém hospodářský byl přizpůsoben systé
mu politickému. To znamená vyhraditi širokou oblast ve
věcech hospodářských nižším správním celkům, ponechati, resp. vrátiti těmto celkům i hospodářské zdroje je
jich příjmů, případně jim nové vhodné zdroje přiděliti;
omeziti rozhodování ústředních orgánů pouze na nej
důležitější záležitosti rámcového rázu, zavésti civilní
i trestně-právní odpovědnost volených funkcionářů. Po
kud se týče odborných úřednických sil samosprávných
svazků, nutno je obdařiti samostatnou rozhodovací mocí
v rámci jejich působnosti. To znamená, odstraniti nebla
hý monokratický systém, v němž se nakonec vše děje
z příkazu ministra, který ovšem jako politický funkcio
nář, je neodpovědný a nemá ani prakticky potuchy, co
vše se z jeho příkazu děje. Nechť rozhoduje, kdo pod-

Názory odsunutých
Během roku 1946 bylo jen od nás do Německa odsunuto
asi 2,500.000 Němců. Mnoho z nás se domnívá, že odsunem
těchto lidí přestala pro nás existovat t, zv. sudetoněmecká
otázka, ba že odsunem jsme se zbavili ohrožení svého státu
se strany Němců. Pravdou je, že tito odsunuti Němci, kteří
sice zmizeli z Československa, nezmizeli. se světa; změnili
pouze svá bydliště. V některých, i když ojedinělých přípa
dech, přestěhovali se pouze o několik set metrů k západu.
Je proto správné, že čs. vláda usiluje o to, aby v mírové
smlouvě s Německem byl výslovně odsun našich Němců
prohlášen za konečné, definitivní řešení. Vždyť většina od
sunutých nepovažuje tuto otázku za definitivně vyřešenou.
Je užitečno se proto zevrubně zajímat o to, co odsunutí
Němci za hranicemi dělají a jak smýšlejí.
Odsunutí přišli do Nëmècka právě v té době, kdy říše
byla válkou úplně rozvrácena. Poměry bytové, vyživovací
a existenční, které i pro lid domácí byly tíživé, ukázaly se
pro nové přistěhovalce namnoze nesnesitelné. Lad domácí
vidí v nich obtížné cizince a vyhýbá se jim. Stal se případ,
že starousedlý sedlák si raději zařídil v obývacím pokoji
prasečí chlívek, než aby přijal do domu přistěhovalce. Sám
německý stát jim nepřiznává státní příslušnost — vede je
pouze jako běžence. Jaký těžký problém představují běžencl
pro německý stát, je zřejmé z toho, že v americkém pásmu
připadá na 4 starousedlíky 1 běženec, v ostatních pásmech
jevště víc. V pásmu ruském vede v tomto ohledu země mecklenburská, kde na jednoho domácího připadnou 2 vystěhovalci! V Bavorsku při počtu domácího obyvatelstva 6,600.000
počítá se 1,670.000 běženců, nepočítajíc v to jiné cizince neb
osoby evakuované. Z těchto běženců jsou dvě třetiny, t j.
900.000 běženců z ČSR, a z nich je opět 100.000 sedláků,
kteří chtějí zase hospodařit na svém. Ostatní jsou průmysloví
dělníci a živnostnici, kteří také touží po vlastních podnicích.
Dělnictvo se sdružuje podle oborů v družstva, nebo se při
pojuje k stávající průmyslové výrobě. Většina běženců zů
stává usídlena podle krajů, ze kterých pocházejí. Nový vůd
ce Němců Karl Schumacher, chtěl, aby mu v této záležitosti
pomohl Wenzel Jaksch, se kterým o věci též při své po
slední návštěvě v Londýně konferoval. Nabízel prý mu vedení
československých Němců. Tehdy prý Jaksch nabídku ne
přijal, dnes ale podniká tento bývalý vedoucí sudetských
sociálních demokratů delší cestu Německem. Zdá se, že tento
politik, který uprchl v roce 1938 při obsazení Prahy do
Polska a potom do Anglie, chce přece jen po devítiletém
vyhnanství přijít! znovu do styku se svými starými spolu-
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plsuje a ten ať také za věc odpovídá. Dosavadní stav
vede v lidové správě k přehazování aktů se stolu na stůl.
Za vzor by v této věd mohla posloužiti organisace soudní,
kde přesné vymezení referátů, osobní odpovědnost refeřenta-soudce a jeho žalovatelnost pro případ poškození
strany protiprávným rozhodnutím má nemalý vliv na
rychlost a pečlivost jeho úředního výkonu. Soudce totiž,
rozhoduje svým jménem a pod osobní odpovědností, ne
má možnost krýti se názvem kolektivní a neodpovědné
instance. Jak nedostatek právě naznačených podmínek
úsporné a rychlé veřejné správy měl za následek ohrom
ný vzrůst nehybného byrokratického aparátu lidové
správy, o tom svědčí skutečnost, již si může každý ověřiti. Nahlédne-li kdo do některého z krajových lexikonů
vydávaných před první světovou válkou a obsahuj ítích
mimo jiné i výčet osob zaměstnaných u soudu a okresní
ho úřadu v určitém městě, zjistí zajímavou skutečnost,
porovná-li tehdejší čísla s čísly dnešními. Měl-li v urči
tém místě v r. 1913 dvojspřežný okresní soud dva soud
ce a 6 kancelářských zaměstnanců, okresní úřad pak,
kromě hejtmana, 3 konceptní úředníky a 20 kancelář
ských zaměstnanců, má dnes týž okresní soud opět dva
soudce a 6 kancelářských zaměstnanců, avšak okresní
úřad (dnes ONV) dosáhl „skromného“ čísla 150 zaměst
nanců. Je sice pravda, že od r. 1913 do r. 1946 vzrostla
agenda správní více než agenda soudní, právem se však
můžeme tázati: Bylo to vždy nutné, aby vzrostla? Je té
měř sedminásobné rozmnožení úřednictva během 33 let
úměrné tomuto vzrůstu agendy? Pravomoc tehdejšího
okresního úřadu s dnešním ONV si nedvažujeme ani
porovnávat. Klesala asi úměrně se vzrůstem úřednictva.
František Zástěra

Josef Paukert
bojovníky z Československa. A pokračovat ve svém londýn
ském osočování naší země — tentokrát arei v blízkosti na
šich hranic.
Smýšlením se dělí běžencl na dvě skupiny. Většina z nich
touží po návratu do země, ačkoli se jim tam podle jejich
líčení tak špatné vedlo, že další setrvání v Československu
považovali za nemožné. Menší skupinu tvoří ti muži, kteří
již v Československu varovali své spoluobčany před nacistic
kým dobrodružstvím a kteří 1 nyní v Německu je vybízejí
k smířlivosti a k odevzdání se osudu. Většina běženců je
nenásleduje, jako je 1 v domovině neuposlechla, a doufá
pevné ve svůj návrat. Chytají se každé sebe pošetilejší na
děje (jako na př. té okolnosti, že říše je nepovažuje za říšské
občany, ale za běžence). Dále je v jejich naději utvrzují
povinné přesné soupisy všeho jimi v ČSR zanechaného ma
jetku, jakož i výslechy, jak s nimi bylo Čechy nakládáno.
Tvrdí také, že západní mocnosti odsun nerady vidi, i když
na žádost Sovětského svazu daly svůj souhlas. Jejich nej
větší nadějí zůstává ale víra v rozpory mezí vítěznými spo
jenci, z nichž chtějí těžit.
Béženci snaží se zejména ovlivnit německý 1 zahraniční
tisk, což se jim částečně i daří. Jak Američany vydávaný
bavorský časopis »Die neue Zeitung« píše, dostává jeho
redakce od běženců množství dopisů. V těchto dopisech je
mnoho stížnosti na poměry, ve kterých tito Němci hned
od založení republiky žili, obsahuji větší či menší výbuchy
nenávisti, ba nechybí ani myšlenky na krvavou pomstu.
V newyorském časopisu »Prevent World War III« (Za
mezte třetí světovou válku) byl před delší dobou článek,
že prý při vyhnání Němců se Češi nevyznačovali vždycky
Jemností a nedávno přinesl časopis »New York Times« zmín
ku, že odsun a výměna obyvatel nejsou žádnou přípravou
pro mírumilovné a demokratické Československo. Je prý to
politika zoufalství, která vede k ukrutnostem. Přátelé Čes
koslovenska mohou prý jen doufat, že se naše země pro
pracuje k tomu poznání, že loyalita je věcí srdce a ne věcí
řeči nebo rasy. Zatím se nedá zjistit, jak dalece se již tato
země k tomuto poznání propracovala, »Neue Zürcher Zei
tung« píše dne 11. ledna t. r., že v Praze se mluví o inténsivní propagandě odsunutých, »kteří považují ztrátu své otči
ny v Československu za krátké provisorium, počítají s roz
pory mezi velmocemi a s novpu politickou konstelací v blízké
budoucnosti a vyzývají odsunuté k tvoření organisací pro
přípravu k návratu domů.« Mnichovský časopis »Die neue
Zeitung« říká, že mnoho sudetských běženců zcela nesmysl
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ně rychle chce korigovat poslední kapitolu dějin. Jedna bý- jících z okolí Děčína a usídlených v Hessensku. Jeden z těch
valá učitelka vypravuje o vraždách dětí a Tellových výstře
to antifašistických důvěrníků formuloval názor na příčiny
lech, věci, kterým jistě ani ona sama nevěří. Jiný dopiso
politického osudu Němců z Čech a Moravy po roce 1918 tak
vatel říká, že »cesta utrpení, kterou šli sudetští Němci se to: »Nedostatek internacionality v době po prvé světové
rovná utrpení Židů, ale s tím rozdílem, že jejich nářek byl válce, hospodářská krise a konečně vystoupení Hitlera v ro
slyšen, ale náš zapadá v dálavách«. »Giessener Freie Fresse« ce 1933 mělo za následek, že velký díl sudetských Němců
píše, »že Stalin a Beneš se usnesli poslat všechny českoslo
zapomněl na zásadu, hlásanou sociální demokracií, a to —
venské Němce na Sibiř a mluví dále o hrůzách, páchaných
býti prostředníkem mezi národy — a že opět padl za oběť
českými šovinisty«. List sám dodává, že »1 kdyby tyto zprá velkoněmecké imperialistické ideologii. Příčinu odsunu jest
vy souhlasily, představovaly by pouze krtčí hromádku proti nutno hledat! v násilnické politice německého fašismu proti
horám hrůz, které byly v celé Evropě navršeny hnědými
evropským národům a v obavě před vznikem nových kom
„osvoboditeli“.« Ano, docela jsou tak drzí, že srovnávají svůj plikací, způsobených německými spoluobčany. Nemělo by se
osud s nezměrným utrpením úplně nevinných Židů. Ve
dnes diskutovati o tom, stalo-li se tak právem nebo ne
»Fränkische Nachrichten« je uveden dopis čtenáře, který právem. Je naopak nutno, aby každý nový občan spolupra
říká, že nenj správné, aby člen strany (NSDAP) ze říše coval ze všech sil na společenském a hospodářském znovubyl posuzován stejně, jako člen strany z CSR, poněvadž tito vybudování říše, aby byla vybudována nová domovina. K do
běženci byli už dosti potrestáni ztrátou vlasti (!) a majetku sažení tohoto cíle je zapotřebí duševního přeorientování k de
a mimo to nebyli dostatečně informováni.« K tomu list do
mokracii, uznání nutnosti společného hospodářství a zave
dává: »Neztratil snad Slezan (míní tím horní Slezsko) také dení nové formy společenských vztahů mezi lidmi a ne nav’^st a majetek? A je mírněji posuzován bavorský „Naci“, , děje v možný návrat do země vysídlené, což jenom podlamuje
který bombardováním přišel o celý majetek?« Že ale čs. vůli k novému budování a k začlenění lidu do nové vlasti.«
Němci nebyli dostatečně informováni, může být vypravováno Na konferenci přítomný vládní president dr. Hoch ve své
pouze tomu, kdo neprodělal československé dějiny do záři řeči prohlásil, >že pro většinu odsunutých návrat do vlasti
1938 a kdo neví, že němečtí sociální demokraté do posled
nepřichází v úvahu«.
ního okamžiku neustále přesvědčovali své spoluobčany, že
Je_to Jistě velmi těžká úloha přesvědčovati propagandou
vítězství Hitlero-Henleinovy politiky bude znamenat nesmír
zaslepené lidi, kteří nadto ještě utrpěli značné majetkové
nou pohromu pro sudetské Němce.«
ztráty, o tom, že jejich jediná naděje je práce a život v nové
Je zajímavé, že jsou to často opravdu titíž mužové, kteří
vlasti, kde jim jedině kyne spokojená budoucnost.
v roce 1938 nabádali Němce k rozumu a kteří zase nyní za
Je nám jasno, že úspěch této převýchovy je pro naší bez
značně změněných poměrů, kdy oni sami prožili mnohou
pečnost a klid podmínkou právě tak důležitou, jako prosa
trpkou chvíli, hlásají myšlenku smířlivosti proti myšlence
dit ustanovení do mírové smlouvy s Německem, zakazující
nenávisti a pomsty. Počátkem roku sešlo se v Gunterhau- jakýkoli sudetský revisionismus nebo pokus o změnu roz
■ senu u Kasselu 300 delegátů sociálních demokratů, pocháze- hodnutí čtyř velmocí o odsunu našich Němců.

Afrika osvobozená*)
Generál von Arnim nevylučoval možnost prolomeni své linie
Enfidaville-Kef-Abed a připravil se na tuto eventualitu. Měl
nařízeno, aby kládí odpor až do nejkrajnějších mezí, a jediný
způsob, jak toho mohl docílit, bylo zkrácení linii; a to za cenu
jakýchkoli obětí. Proto měla být úplně vyklizena Bizeria, na
nejvýš měl v městě zůstat sebevražedný oddíl, který by bránil
vnitř ozemní opevnění a pozdržel americká vojska. Také Tunis
měl být vyklizen. Nový obvod fronty měl probíhat od Hammam Lifu přes Crétéville do Zaghouanu — kde by mu dlouhý
řetěz kopců poskytoval výhodu terénu — a odtud by pokra
čoval v původní linii podél enfidavillského pohoří. Za touto
tarasící linií se nacházel poloostrov Cápe Bon, na nějž odsu
noval nepřítel obrovská skladiště zásob a střeliva; bylo Uch
tolik, že mohly jeho vojskům vystačit snad na dva měsíce.
Také je mohl doplňovat ze zámoří za pomoci výloďovacich
pramic, které vybudoval u Kelibie. Jeho jednotky na severu,
ustupující na rovinu na západním pobřeží Tuniského zálivu,
daly se snadno a rychle odsunout ces .imi kolem Tunisu
k. Hammam Lifu, kterýžto manévr by bylo lze provésti bez
vážných poruch, i kdyby k němu mělo dojít v posledním oka
mžiku nějakého rozhodnutí.
Generál von Arnim však nepočítal s tím, že Britové měli
tři a nikoli jen dvě obrněné divise na frontě Medžez el Babu.
Nepočítal také s novou taktikou, která měla na zřeteli prolo
mili připravená opevnění, nestarat se o křídla, nýbrž pronikat
svými obměnei dále vpřed;, to znamená nechtít osazovat po
sice, nýbrž drtit manévrování nepřátelské pěchoty. A proto
byl 'tak dokonale překvapen rychlosti a váhou vojenského
útoku, když k němu došlo.
Dne 6. května ve 3 hodiny odpoledne po důkladné dělo
střelecké přípravě zahájila První armáda přímý útok na Tu
nis, a to z oblasti, nacházející se východně Medžes el Babu.
V 10.30 hod. pěchota britské 4. divise, postupujíc po pravé
straně a 4. indická divise po levé, dostihly svých cílů u Bordž
Frendže a zmocnily se jich po zdolání menšího odporu. Britské
pancéře 6. obrněné divise napravo a 7. obrněné divise nalevo
přehnaly se tudíž napříč tuniskou cestou. Na jih od Furny
se rozvinula tanková, bitva, ale nepřítel byl 6. obrněnou divisí
zahnán na jihovýchod. Vzápětí byla sem odsunuta pěchota,
V první polovině května zasluhuje vzpomínku úspěšná
anglo-americká ofensiva v severní Africe v roce 1943, jejíž
naprosto vítězný závěr byl jedním z předpokladů pozdějšího
vítězství spojených armád na evropské pevnině a tím i našeho
osvobození. Jsou tomu přesně 4 roky, co spojenci dobyli Tu
nisu a Bizerty, posledních pevností Osy v severní Africe.
(7. května 1943.) Šest dní na to se dne 13. května 1943 všechny
armády Osy v severní Africe spojencům vzdaly.
Otiskujeme o tomto významném výročí výňatek z knihy
„Válka v poušti“, zprávy britských válečných zpravodajů, kte
rá vyšla v nakladatelství „Universum“, Praha.
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aby kryla obnažený pravý bok. Přes houževnatý odpor ne
přítele podařilo se odpoledne 7. obrněné divisi obsadit Massicault a zajmout četné zajatce z nejrůznějších jednotek. Od
poledne pak došlo k další bitvě na sever od Massicaultu a ne
přítel, který tu měl 20 tanků 15. pancéřové divise, byl zahnán
na severovýchod. Spojenci byli tedy opět na postupu, za něhož ,
se jim dostalo velkolepé podpory od spojeneckého letectva,
které mělo tak dokonalou nadvládu nad bojištěm, že britská a
americká vojska nebyla ze vzduchu nijak obtěžována.
A dále na severu pokračoval americký Druhý sbor ve svých
úspěšných operacích. Zatím co americká 34. pěší divise postu
povala východním směrem a mířila k severnímu úpatí Jebel
Lauserinu a odtud na Tebourbu, americká 1. pěší divise se
střetla s nepřítelem na linii u Oued El Tinu, jižně od Mateuru.
Po tuhém celodenním boji se zmocnila tato divise, operujíc
severovýchodně od Mateuru, návrší, z něhož nepřítel ovládal
cestu k Ferryvillu. Americká 9. pěší divise operovala severně
od Garaet Achkelu.
Postup trval i po celý 7. květen·. Na jihu zmocnil se fran
couzský sbor Pont du Fdh.se a několika důležitých návrší na
východ od města.
Ukázalo se, že nepřítel ustoiípil z oblasti na sever od Sebkra
el Kourzie a britská 1. obrněná divise pustila se ihned za ním,
postoupila o něco a dostala se do oblasti Bir Mehergy na
hlavní silnici z Fahsu do Tunisu. Dále na severu 6. obrněná
divise značně oslabila nepřátelské ohnisko odporu jižně od La
Morraghie, zatím co jižní návrší obsadila pěchota. Večer v půl
deváté zmocnila se 7. obrněná divise St. Cyprienu severně ces
ty z Massicaultu do Tunisu a postupovala dále na předměstí
Tunisu Le Bardo. Po několika ostrých pouličních bojích vnikly
spojenecké jednotky odpoledne do Tunisu a obsadily jej.
Mezitím si americká 1. pěší divise vynutila přechod přes
Oued el Tině, jihovýchodně od Mateuru, zatím co americká
1. obrněná divise obsadila Ferryville. A téhož dne 7. květny,
americká 9. pěší divise, postupujíc po severní straně Garaet
Achkelu, zlomila poslední odpor nepřítele a odpoledne vnikla
do Bizerty.
Obsazením Bizerty ukončil americký Druhý sbor velmi ob
tížnou operaci, čímž docílil obrovského úspěchu. Do akce se
dostal necelých 48 hodin po svém příchodu na fronty a bylo
mu operovat na území jemu naprosto neznámém a k tomu ještě
neobyčejně svízelném. V této oblasti, v níž První armáda po
dlouhé měsíce narážela na vytrvalý odpor, zahájil americký
Druhý sbor silnou ofensivu a vytrval v ní tak dlouho, až z ne
přátelské obrany téměř nic nezbylo.
Na světovou sensaci stačilo již úplně to, že se spojenci v je
diném dnu zmocnili Bizerty a Tunisu, ale celá věc vyvrcholila
ještě tím, co bezprostředně následovalo ■— úplné zhrouceni
celé armády Osy, a to v časovém rozpětí několika málo dnů.
Byla to armáda stále ještě v dostatečné sile a její většina še
vůbec
nezúčastnila
posledních
bojů
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mace, tak i svou morálku nedotčenu. Nejvyšši velitelství vů
bec nepředvídalo tuto ránu, jež postihla jeho vojska, a pra
covalo dále na plánech pro příští fázi bitvy. Proto bylo jen
velmi těžko vysvětlit ubohý debakl, který následoval.
Pravá příčina spočívala v tom, že úder byl proveden rychle
a jeho výsledky ihned zhodnoceny. Když spojenecké jednotky
vnikly do Tunisu a proklestily si cestu do středu města, za
stihly důstojníky německého generálního štábu v restauracích
u kávy; tak si nebyli vědomi hrozícího nebezpečí. Jednotky
Osy na severu ustoupily podle plánu na pobřežní rovinu u dol
ní Medžerdy, odkud měly odpochodoval na jih k novému
opevnění. Nyní však byla jejich cesta odříznuta. Sedmá obr
něná divise neztrácela ani trochu času v Tunisu a obrátila se
ihned na sever a postupovala po bizertské silnici, aby tu zne
možnila nepříteli jakýkoli pohyb vpřed. Šestá obrněná divise
se zatím dala na pochod po cestě k Hammam Lifu. Generál
Alexander se však nespokojil tím, že rozčísl nepřátelskou
armádu ve dvě části; rozhodl se, že zkopmělého nepřítele jen
ještě více zmate a jeho plány rozvrátí tím, že jeho dosud ne
zlomené jednotky odřízne od připravené základny na polo
ostrově Cápe Bon. To mělo být — a také bylo — výsledkem
operací příštích několika dnů. Proponované obranné linie ne
daly se zvládnout a byly proraženy ještě dříve, než se k nim
fiepřítel dostal. Vojska Osy, nacházející se v poli, měla pojed
nou nedostatek pohonných látek, přes to, že si předem připra
vila značná skladiště benzinu. Objevil se také nedostatek potra
vin a střeliva, ačkoli na poloostrově byly zásoby na dva měsíce.
Avšak mezi nimi a vojskem byly britské tanky, a britská
pěchota se starala o to, aby se materiál nedostal do rukou
nepřítele a takto se celá kampaň neprodlužovala. Všechny
dopravní spoje se zhroutily a nastal dokonalý zmatek. Také
po moři nebylo úniku. Některé jednotky nepřítelovy, které
nebyly zpraveny o tom·, co se děje jinde, kladly sice ještě od
por, ale většina byla až příliš ochotna se vzdát...
Dne 13. května zaslal generál Alexander tento telegram
na č. 10 v Downing Street:
„Pane ministerský předsedo,
je mou povinností vám hlásit, že tuniská kampaň je skon
čena. Všechen odpor nepřítele ustal. Jsme tedy pány severo
afrických břehů.“
Vojenští historikové budou snad jednou řadit toto vítězství
britských, amerických a francouzských jednotek generála
Eisenhowera, které tento telegram tak lakonicky popisuje,
mezi nejdokonalejší příklady bitvy, jež splnila všechny veli
telovy předpoklady: ukončení války a naprosté vyřízení ne
přítele. Od Canaenebylo po dva tisíce let podobného úspěchu.
Hannibalovým úspěchem v poli se kampaň neskončila. Něm
ci rádi srovnávali bitvu u Tannenberga s Canae, ale, ač tehdy
byla velká armáda zkrušena, nebyla vyhlazena a ve válce se
pokračovalo. Kampaně generála Wavella ve východní Africe
a v Libyi sice skončily úplným zničením nepřátelských vojsk,
to však bylo výsledkem mnoha po sobě jdoucích úderů a ni
koli jediným působivým- vítězstvím·. Tunis — poslední bitva
války v Africe — tu stojí a bude sloužit jako příklad dokona
lého válečného úspěchu.

Z dopisů redakci
Továrna na absolutno.
Vážená redakce! Jako zaměstnanec Stalinových závodů
a příslušník ČSL dovoluji si Vám napsati několik poznámek
k Vaší kursivce »Továrna na absolutno«. V demokracii je
kritika samozřejmou a vítanou věcí, kritik však by měl
znát dobře předmět kritiky a vědět, o čem píše. Stav zá
vodní milice je tak dalece omezen, že nemůže být dávno již
pravdou, že jejich platy jsou podstatnou částí režie závodu.
Pokud se týká stavebního oddělení, je každému, kdo tento
závod viděl, jasné, že znovuvybudování za války zničených
budov si vyžádá velkého nákladu a času. Nelze současně
ukazovat na vysoké výlohy na stavební oddělení a zároveň
klást naivní otázku, kdy bude závod konečně dostavěn. Celá
produkce závodu nemůže jít toutéž cestou jako za Němců,
poněvadž dnes již nejde o tytéž hospodářské problémy. Za
Němců byl benzin hlavním a téměř jediným produktem, nyní
jde o to, aby byl vyráběn plyn, umělé hmoty a j. a benzin
bude časem vedlejším produktem. To bylo již nesčetněkrát
i v denním tisku veřejnosti vysvětlováno. Práce, které po
třebují výzkumu, nelze vychrlit za několik měsíců. Nutno
vzít v úvahu, že v jiných závodech, jako u Bati, v Synthesii
a j. byla výzkumná oddělení již před válkou, zde se však
v oboru umělých hmot teprve buduje. A že některé, denní
listy napsaly o plánované výrobě více, než je skutečně plá
nováno, za to Stalinovy závody věru nemohou Nelze tu ve
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formě dopisu výkladem vyvrátit nebo objasnit některé in
vektívy Vašeho článku. K té spotřebě nejkvalitnějšího uhlí
však: pro zpracování v závodě má největší cenu uhlí s vy
sokým výtěžkem dehtu, kdežto pro otop volí se uhlí s nej-"
větší kalorickou hodnotou, což není totéž.
i.
Dále vzalo vedení závodu v úvahu, že bychom za to množ
ství uhlí, které se v závodě zpracuje, v cizině nezískali to
lik devis, abychom si za ně mohli nakoupit tolik benzinu,
kolik se jej z tohoto množství uhlí u nás vyrobí.
Stalinovy závody, resp. jejich plánování a hospodářství, je
kontrolováno komisí odborníků z řad většinou vysokoškol
ských profesorů. Bylo by snad vhodné vyčkat uveřejněni
jejich posudku a zajisté si tito odborníci nenechají předvá
dět Potěmkinovy vesnice.
Dá se zajisté i zde mnohé podrobit kritice, bude-li však
tisk podobnými články odrazovat pracovníky od práce v po
hraničí, pak se poměry zlepšit nemohou. V Praze je mnoho
lidí, kteří se na zaměstnance SZ dívají jako na vyděděnce
společnosti a podobné články to jen podporují. Již nyní má
právě stavební oddělení dosti svízele s opatřením pracovních
sil.
Tlumočte, prosím, pisateli té kursivky, že tady bez rozdílu
politické příslušnosti budeme napřed pracovat na dvouletce
a pak se teprve budeme dívat, kde nás bota tlačí. A závod
se 14.000 zaměstnanci se rozhodně demontovat nebude!
Znamenám se s projevem úcty
RNC Miloslav Čiha, chemik SZ, odd. 2220

K diskusi.
V článku »Svoboda jako dohoda a porozumění«, otištěném
v »Obzorech« z 5 dubna 1947, vyvozuje autor, že křesťan

musil a musí vystupovati proti jistým myšlenkám. Z dalšího
obsahu článku se pak podává, že dnes musí vystupovati proti
dialektickému materialismu. Já myslím, že všichni histori
kové rádi přiznávají, že boje, které vedlo křesťanstvo a hlav
ně církev katolická v minulých stoletích, měly podklad rázu
čistě ideologického. Hlavně tomu tak bylo ve středověku, vě
ku tak vysoce spiritualistiekém. Naproti tomu se nezdá býtl
tak jasné, může-li ještě dnes existovati mezi křesťanstvem
a přívrženci dialektického materialismů rozpor myšlenkový
v pravém slova smyslu. V jiné souvislosti autor praví, »že oni
sami (totiž protivníci katolické církve) dnes popravují lidi,
o nichž mají pouhé podezření, že pomáhali hlasatelům na
cistické nauky o rase«. Je však nad vší pochybnost pro
kázáno, že se zde jedná o boj skutečně myšlenkový? Vystupovala-li katolická církev proti ideologii nacionálně-socialistické, tak se jednalo zajisté o rozpor »myšlenkový«, neboť
nacionálně-socialistické Německo nepotlačovalo a priori a
aspoň ne materiálně instituce této církve. Ale mnozí katolíci
poznali záhy, že Hitlerovo Německo nepředstavovalo pouze
zjev politický, nýbrž že toto Německo se jalo hlásati jakési
nové náboženství. Jak to vyjádřil jeden švýcarský spisovatel
již v roce 1935, »podle nauky křesťanské se stal Kristus člo
věkem, podle nauky nacionálně-socialistické byl by se musil
stát národem«.
Francouzský katolický spisovatel Louis V e u i 11 o t napsal
v minulém století: »Galvaudin mne potlačí, poněvadž já vě
řím v Boha; vědátor potlačí Galvaudina, který ještě věří
v myšlenku; tento vědátor však bude, potlačen těmi, kteří
nevědí vůbec nic (ľignorant).« — Karel Marx byl tímto vědá
torem, který ještě věřil ve vědu, ale od té doby už uplynulo
mnoho let,.. Ostatně, jaké pojmy může míti o dialektickém
materialismu většina moderních marxistů ? Tolstoj praví, že
nauka. Kristova je tak jednoduchá, že ji může porozumět!
snad i dítě. Naproti tomu jsou si universitní profesoři na
Sorbonně za jedno v tom, že je zapotřebí dosti obšírných zna
lostí z národního hospodářství, aby se mohla na příklad disku
tovat otázka, jsou-li díla Marxova vědecká čj nikoliv. Ať je
tomu tak či onak, jedna věc je jistá, totiž, že i mezi tak zva
nými vzdělanými lidmi je jich poměrně velmi málo, kteří
jsou schopni dáti přesnou definici na přiklad slova »kapitál«
a že je ještě méně marxistů, kteří četli Hegela a Marxe.
Z toho však vyplývá, že nebezpečí »myšlenky« dialektického
materialismu je mnohem menší, než se zdá. Lidé nejsou, bohu
žel, v nejnovější době lhostejní jen vůči »podvratným myš
lenkám«, jak praví autor, nýbrž jsou lhostejni vůči všem
myšlenkám. Je-li křesťanská civilisace ohrožena, tak to ne
ní dialektickým materialismem, ale brutálním materialistic
kým smýšlením vůbec, do kterého lidstvo hrozí upadnout!.
Bude zapotřebí nové spiritualisace člověka, a možná, že se
katolické církvi podaří zachránit evropskou civilisaci tak,
jako se jí podařilo zachránit civilisaci římskou po pádu impé
ria.
O. R., Poštorná
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KULTURA VE SVĚTĚ I U NÁS
O rozhlasu nepoliticky
Až příliš mnoho místa se v tisku vyplýtvá na rozhlas — ale pouze pro jeho
stranicko-ideologické zaměření; je tedy
náš rozhlas povětšinou námětem úvah
politických. Rádi bychom se jím dnes
zabývali s hlediska tak řikajíc umělec
kého. Pravím výslovně »tak říkajíc« —
neboť o tom, co nám rozhlas ve svém
nepolitickém vysílání nabízí, lze sku
tečně hovořit jenom jako o »tak řeče
ném« umění. To není, bohužel, nový ob
jev — chabá umělecká úroveň našeho
rozhlasu (nemluvíme o pořadech nočních
a vůbec o pořadech hudby absolutní) je
už, zdá se, jeho mnohaletou chorobou.
Křivdili bychom jeho vedení, kdyby
chom neuznali jeho snahu o nápravu.
Naopak — víme o ní a četli jsme tisíce
slov krásných předsevzetí, jež byla na
dosavadních pracovních konferencích
rozhlasu pronesena. Ale zůstává, bohu
žel, jen pil předsevzetích —: indiferentní
formulace, jako »postaráme se«, »zve
lebíme«, »prohloubíme«, »zavedeme«,
»pokusíme se« — ještě nikdy nevedly
k nápravě, nebyly-li proměněny v čin.
A nebojíme se tvrdit, že se tak skuteč
ně nestalo: neboť stále ještě je vysílací
doba neúměrně zatížena odstrašujícími
»lidovkami« a hodiny s největší publi
citou jsou věnovány takřka zásadně po
řadům pochybných hodnot. Stále jsme
ještě nezjistili jednu okolnost, která je
pro zlepšení i zpestření úrovně našeho
rozhlasu jednou z nejvýznamnějších:
nikde ani slechu po nových jménech
účinkujících i interpretovaných umělců.
Jsou v rozhlase zpěváci, které slyšíme
také šestkrát i vícekrát denně, několi
krát týdně, a pravidelně ve společnosti
stále týchž jmen ostatních účinkujících.
Je nepochybné, že toto časté účinkování
týchž osob neprospívá jejich umění
(rozdíl k horšímu je každému patrný,
zvláště, dojde-li v krátkém časovém roz
pětí ke konfrontaci se starším zvuko
vým záznamem téhož pěvce) — stejně
jako je nepochybné, Že hegemonie těch
to osob znemožňuje uplatnění novým
talentům a svým omezeným výběrem
je i značně k necti celému rozhlasu.
Víme, že se provádí a provedlo už na
sta akustických zkoušek s novými pěv
ci — kde jsou? Domníváme se, že by
nebylo rozhlasu nikterak na škodu,
kdyby tedy upustil od svého pravidla,
zvát i k populárním pořadům národních
písní pěvce z Národního divadla (a stá
le týchž 5 nebo 6): škodí tím jak je
jich silám (jichž častým účinkováním
nutně ubývá) a formátu, tak mladým
pěvcům, kteří pak ovšem nemohou pro
niknout.
Tím se dostáváme i k úrovni repro
dukční. Je neuvěřitelné, že tvůrci po
řadů strpí, aby byly pro pracující lid
při t. zv. oddechu po práci a v pracov
ních přestávkách vysílány pořady
nej ostudnější a nejnižší úrovně, jakých dnes už ani lidové tančírny nejsou schopny. Nejde jen o od
strašující úroveň obsahovou, hudební a
zejména textovou (kdy už budou koneč
ně zakázány ty nemorální, stupidní a
obludnou češtinou »skládané« rýmovač
ky?) — ale také o nejnižší úroveň re
produkční, jež musí urážet vkus 1 toho
nejprostšího posluchače. Špatně intonující a ochraptělí také-zpěváci, kiksající ještě; kulhající rytmus, neskloubená
souhra, nepřesné nástupy nástrojů a
nejprimitivnější harmonisace — tím
vším se tyto »lidové« pořady vyznačují,
a to všechno si může trpělivý posluchač
desetkrát denně ověřit.
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V těch bodech, jež jsme zde letmo
naznačili, jsme čekali nápravu nejdří
ve — už proto, že byla nejnutnější.
Nuže — nedošlo k ní —- a onehdy jsme
se z rozhlasu dověděli, že je těžké, tyto
»lidové«- pořady vymýtit nebo jen ome
zit, neboť dopisy posluchačů si je li
bují. Jakoby toto byl argument! Dovo
lujeme si tvrdit, že není vůbec rozhodu
jící, jestli si 100.000 lidí takovéto pořa
dy přeje a jestli se jim líbí. Rozhodují
cí je, že tyto pořady jsou špatné —
a o tom nelze pochybovat.
Mnoho se toho namluvilo — a zejmé
na z rozhlasu — o novém umění pro
lid; mnoho se toho mluví o nutné vý
chově lidu k umění. Nuže — tuto svou
nejdůležitější funkci rozhlas trestuhod
ně zanedbává. Leká se, zdá se, hlasu
publika; kapituluje před tím, co si pub
likum přeje — čímž se (jakožto vy
chovatel!) zároveň tomuto publiku zpro
nevěřuje, neboť »publikum neví, co si
přeje — až když to dostane« (J. B.
Priestley). Ti, kdož sedí v rozhlase,
jistě že umění rozumějí (nebo by ale
spoň měli) více, než ti, kteří jim píší,
že se jim líbí Vašatovo duo. Bylo by ší
lenství, kdyby se vedení rozhlasu řídilo
těmito dopisy a nepoučilo volbou cen
nějších pořadů jejich pisatele, že se jim
bude ještě víc líbit pořad skutečně hod
notný. Této systematické výchově lidu
ke vkusu a umění se říká plánování
kultury — o němž náš rozhlas sice mno
ho mluví, ale jež neprovádí. Je zaslepen
obrovskou číslicí dosud negramotných
posluchačů a domnívá se, že je demo
kratický, když tomuto množství vyhoví.
Je skutečně podivuhodné, jak nechává
do kultury mluvit lidi, kteří o ní do
sud nemají ani ponětí. Jestliže je ob
divovatel Vašatova dua na př. výborný
kvalifikovaný dělník, neznamená to
ještě, že stejně dobře rozumí 1 potře
bám kultury a nemůže tedy předpisovát, jaká »kultura« mu má být před
kládána. Nechť uvěří, že nebude zkrá
cen, bude-li mu dána taková kultura,
kterou uznají za vhodnou ti, kdož zase
v n í jsou kvalifikovanými dělníky.
Slovem: sto tisíc těch posluchačů,
jimž' se dnešní lidové pořady líbí, nesmí
být vedoucím rozhlasu důvodem k to
mu, aby v nich pokračovali, nýbrž na
opak pobídkou k tomu, aby je oka
mžitě zrušili a nahradili něčím lepším.
Jedině tak splní rozhlas svá krásná
předsevzetí ze svých pracovních kon
ferencí. A jsme ochotni se vsadit, že
jim těch sto tisíc posluchačů za čas
napíše, že se jim to líbí víc, než pp.
Vašata, F. A. Tichý, sbor Lumír a kutálky ze Stehelčevsi.
Jan Kolár.

Marné volání jednoho
regionálního divadla
Naše veřejnost, jak se zdá, si už po
malu zvykla na to, že se na stránkách
rozmanitých deníků a týdeníků delší do
bu setkává s obrovským Insertem, jímž
Severočeské Národní divadlo v Liberci
hledá pro sezónu 1947—1948 d r am at u r g a opery a činohry, šéfa Činohry,
režiséra opery, sólisty opery i činohry,
sbor, balet — a také prý tajemníka,
znalého divadelní agentury. (Proč ten
to tajemník má být znalý divadelní
agentury, a nikoli na př. divadelní agendy, je nám záhadou, neboť jsme
ještě nikdy neslyšeli o tom, že by ně
které divadlo provozovalo tuto výděleč
nou činnost. Pánové, myslíte to oprav
du?) Ani se nám nechce věřit, že tako
výmto způsobem se dnes musí hledat

na př. dramaturg pro velké české di
vadlo, a k tomu ještě pro divadlo v po
hraničí, které chceme přece duchovně
získat a podepřít a jemuž máme dát
proto jen to nejlepší, co máme, tedy i
své nejlepší lidi. Zdá se však, že toto
divadlo nejlepší síly sotva získá, a pro
tože už týdny marně platí v kdejakých
novinách své honosné inserty, je možné,
že se mu nepodaří vůbec nikoho získat.
Věc je však ještě trapnější tím, že se
u nás právě diskutuje o povinnostech
a o velké umělecké odpovědnosti dra
maturgů regionálních scén — a najed
nou se takovýto vysoce odpovědný či
nitel pro dokonce velké, regionální di
vadlo musí hledat insertem. Že by na
še kulturní tradice, jíž se tak rádi chlu
bíme, nad tímto stavem zajásala, dá se
sotva říci, pro naše kulturní poměry, po
všech těch siláckých slibech, jak svůj
kulturní život povzneseme, je to pak
nepochybně víc než dost mrzuté. —
A ještě jednu maličkost, zdánlivě nevý
znamnou! Nedávno jsme se dověděli, že
nová hra Konstantina Šimonova »Ruská
otázka« měla ještě před premiérou
v Moskvě několik premiér na venkov
ských scénách Sovětského svazu. Po
vězme si upřímně — umíme si vůbec
představit, že některý náš přední dra
matik by svěřil svou hru nejdříve re
gionálnímu divadlu a pak ji nechal
hrát teprve na přední pražské scéně?
A souhlasila by tato pražská scéna jen
tak beze všeho s tímto postupem ?
Krátce a dobře! U nás stále ještě zná
me jako zdroj všeho umění, vší moud
rosti a vší slávy jen a jen to, co září
® pražských jevišť — ten názor má
většina autorů (i když nějaká výjimka
tu snad přece je) i kritika; ti se totiž
regionálním scénám někdy vyhýbají ja
ko čert kříži. Potom se ale nedivme,
že to přehlížení vede pak jednou tak
daleko, že po místě, byť dokonce šéfa
nebo dramaturga takovéhoto mimo
pražského divadla ani pes neštěkne. . k.

První sjezd kolejáků
z Kaunicových kolejí
Kaunicovy studentské koleje v Brně,
jejichž přeměna z německého koncen
tráku na původní studentský domov je
již hotova, budou 8. června t. r. místem
sjezdu bývalých kolejáků.
Kolejemi
prošlo od doby jejich zřízení r. 1922 na
3000 vysokoškoláků všech oborů tech
nických 1 duchovědných. Bývalí kolejá
ci zaujímají dnes většinou význačné
postavení v našem vědeckém, hospo
dářském i politickém životě a jsou dů
ležitým činitelem v dvouletém budova
telském plánu. Přípravy ke sjezdu jsou
v plném proudu, sekretariát KSK ne
má však po ruce adresář bývalých ko
lejáků, neboť tento přišel za okupace
nazmar.
Proto vyzývá všechny bývalé kole
jáky, aby mu sdělili své adresj' a druh
nynější činnosti zároveň s přihláškou
a pracovními náměty k zmíněnému
sjezdu, jenž má na veřejnosti ukázat,
co KSK pro republiku znamenají nejen
jako místo utrpení národa, nýbiž i ja
ko instituce tvořivé práce. Sekretariát
KSK, Brno, Králova 45.

Z francouzské Národní unie
intelektuálů
Na prvé schůzi druhého sjezdu Ná
rodní unie francouzských intelektuálů,
konané v Paříži, byl zvolen novým před
sedou Jean Cassou, předseda Národního
výboru spisovatelů.
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Církev a mezinárodní řád
Minulým stoletím pronikaly stále více tendence po ze
světštění veřejného života a politiky. První polovinou na
šeho století tyto vlivy zesílily a možno říci vyvrcholily.
Snaha po úplném zlaicisování života soukromého i ve
řejného pronikala ve vědě i v politice. Je zajímavé, že
právě v té době, kdy tyto snahy nabývaly stále více
půdy pod nohama, ocitá se svět s krátkou přestávkou
v permanentním boji diplomatickém, hospodářsko-sociálním a vojenském. Od r. 1914 až po naši dobu, tedy za
více než třicet let zažilo lidstvo více než deset let vše
ničící války, k tomu připočtěme několik let předváleč
ného neklidu a diplomatické války nervů a několik let
poválečných rozvratů. Po druhé světové válce vítězové
nemohou se dohodnout o uspořádání světa. Zprávy
z mezinárodních konferencí mluví o nebezpečných úska
lích a mrtvých bodech. Evropa, tento starý světadíl, z ně
hož po dva tisíce let nepřestávala vyzařovat kultura do ce
lého známého světa, trpí v bludišti rozporů. Jsou spory me
zi státy a ve státech. Státy jsou rozděleny a rozpolcený,
prodělávají krise a vnitřní otřesy. Mravní měřítka pro
vzájemný styk mezi lidmi se téměř ztratila. Osvícenská
demokracie, jež se pyšnila, že našla „kámen mudrců“
pro uspořádání společenského života, skončila leckde
v systému, kde menšina nejbrutálněji potlačila přiro
zená lidská práva většiny. Dnešní člověk z velké části,
uprostřed ohromného rozmachu techniky a vědy, nemá
ta nej základnější práva, jež věnčí skráně důstojného lid
ského života. Žije v bídě, v duševním a mnohde i těles
ném utrpení, leckde za projev svobodného mínění je
upíráno právo na holý život, fysickou svobodu a existen
ci.. Je upíráno právo poctivou a řádnou prací nabývat
majetek. Lidská přirozenost, jíž je dána svoboda, vzpírá
se tomuto neblahému a zkaženému pojetí, které přikazuje
klaněti se novodobým pohanským modlám. Rozum, kte
rý se zbavil morálky a mravnosti, přeměnil se v ne
rozum, plodící pavědu a pověru, které vedou člověka
i společnost do neštěstí. Procházíme dobou, která vede
světskou politiku, zbavenou moudrého rozumu, bezpečně
do slepé uličky. Co dál? Mají nevinní znovu trpět za viny
vinných?
Uprostřed zmatků, převratů a krisí vnitrostátních a
mezistátních, v nichž tolikrát již dostal se šťastný lidský
život mezi jejich soukolí, aby byl nemilosrdně rozdrcen,
v nichž tolikrát měnila se mapa, státní celky padaly a
jiné vyvstávaly, tyranie na čas zvítězila, ale nemohla
zvítězit, tyčí se podivuhodná, v podstatě se neměnící,
svou stavbou i od odpůrců uznávaná za nejdokonalejší,
klidná, mírumilovná, ale i bojující, ve světě různých
střetajících se ideologií, jedna z několika málo tvrzí lid
ské svobody, jež vytrvaly: Církev, která svou existencí
manifestuje existenci světového řádu. V boji o zlaiciso
vání politiky i vědy bylo na ni útočeno s mnoha stran,
ba v jeden čas, v druhé polovici XIX. stol, mnozí před
vídali, že podlehne generálnímu útoku. Církev z mnoha
letých moderních bojů vychází posílena, zatím co svět
ská politika vysílena, zeslabena a téměř před bankrotem.
(Světská politika již po druhé v tomto století pokouší
se o vytvoření nějaké právní základny světového uspo
řádání. Společnost národů skončila chorobou vnitřní
slabosti a rozpolcenosti; Organisace spojených národů
rodí se na cestě četných mrtvých bodů a záludných soutěsek. Universalistické působení Církve a papežské politi
ky vyvstává před mysl a oči právě dnes, přejeme-li si ze
srdce, aby světská politika z velkých a bolestných pro
cesů dostala se na dobrou cestu. Všesvětová duchovní
suverenita vzhlíží s tisíleté výše do daleké budoucnosti.
Na úpatí této universalistické stavby zmítá se prozatím
dnes bezmocně a bezradně světská politika v začarova
ném kruhu, který si sama svými předchozími bludy při
pravila. Horší je, že ve hře ocitá se šťastný, lidsky, dů-
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stojný, svobodný, ba holý život milionů lidí.
Co říká Církev? Jako duchovní mocnost je odkázána,
aby světské politice radila slovem i-písmem, aby ji varo
vala a vytyčovala jisté zásady, které by v zájmu lid
ského štěstí neměly být odhazovány. Postoj Církve a
poměr Vatikánu k mezinárodním událostem poslední
doby, papežskou a diplomatickou činnost v celé šíři
i hloubce probírá ve své knize: „Katolická církev a mezi
národní řád“ A. C. F. Beales, lektor výchovy na královské
koleji v Londýně. Zásluhou nakladatelství „Universum“
a překladatele Zdeňka Chudoby dostává se tato cenná
kniha i do rukou českého čtenáře. Neměla by chybět
v knihovně českého vzdělance. Autor v předmluvě po
dotýká, že tato kniha nevystupuje na obranu duchoven
stva. „Dějiny Církve jsou pestré a katolický dějepisec
ví o jejích „černých místech“ více než její nejpřísnější
kritik. Vždyť zřízení, které po dva tisíce let musilo snášet!
každou myslitelnou kritiku, nemůže si dovolili, aby vy
chvalovalo své duchovenstvo, misionáře a laiky se zavá
zanýma očima...“ Kniha vyšla s účelem, aby každý, kdo
není uzavřen fanatickou předpojatostí, mohl se podle
pravdy informovat. Církevní politika viděla jasně, kde
jedině může skončit novodobé pohanství, ať již se opíralo
o zbožštění národa, státu, nebo o mezinárodni materia
lismus. Zdaž možno pochybovat, že jediné odchýlení od
zásad věčné spravedlnosti a křesťanské lásky by nemělo
za následek ohrožení celé stavby? Světská moderní po
litika však často kompromisovala v zásadách, ba spra
vedlivé zásady potírala.
Duch každé organisace je pokládán za důležitější, než
její uspořádání. Bez stanovení zásadních mravních po
žadavků, jasně vyslovených a přijatých všemi zúčast
něnými stranami, žádná instituce či mezinárodní ústava
si nezaslouží času a námahy, které byly věnovány jejich
vypracování.
Lev XIII. formuloval zásadu poměru Vatikánu k růz
ným státním formám: „Z různých vládních forem církev
nezavrhuje žádnbu, která je s to sjednali blaho svým
poddaným. Přeje si pouze - a to si žádá přirozenost sama
- aby byly ustaveny tak, aby nepůsobily nikomu zlo. a
obzvláště, aby neporušovaly piáva církve.“
Proto se ocitla Církev v boji s fašismem, který Svatou
stolicí byl nejdůrazněji odsouzen', neboť byla zde neslu
čitelnost dvou věr, mezi vírou v Boha a mezi modlářskou
vírou ve stát. Stejně tak i pokud šlo o nacismus. „Nikdy
jsme neustali upozorňovali odpovědné vládce na osud
Vaší země“, psal Pius XI. německým biskupům, „na
následky, jež nevyhnutelně budou následovali za ochra
nou, ba podporou takové politiky. Učinili jsme vše, co
je v naší moci... Neustaneme vystupovati před vůdci Va
šeho lidu jako obhájci znásilněných práv a v poslušnosti
vlastního svědomí a našeho pastýřského poslání, ať již
budeme mít úspěch či nikoli, budeme se stavětí proti
politice, která otevřenými či skrytými prostředky za
mýšlí potlačiti práva zaručená smlouvou...“ Listina tato
byla v Německu zakázána, byla však přečtena s každé
katolické kazatelny v říši v tutéž neděli v r. 1937.
Oběti, které přineslo duchovenstvo v boji s moderním
pohanstvím, jsou svědectvím pevné cesty od počátku,
zatím co světská politika mnohde kolísala a byla bezrad
ná, bažíc po krátkodobých úspěších mocenského sobectví,
jemuž s lehkým srdcem byly obětovány životní zásady.
Odmítnutí Boha a Krista jako nejvyšších vodítek
v jednání vedlo nevyhnutelně k odmítnutí všeobecného
zákona mravnosti. V mravním zmatku, jerjž z toho po
vstal, vznikly dva základní omyly, jež porušily celou
moderní společnost. Na jedné straně lidská solidarita,
založená na přirozenosti a vykoupení, byla ztracena. Na
druhé straně odluka moci státní od moci Boží vedla nejen
k zbožnění státu, nýbrž také k popření práv rodiny a
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jednotlivce. Oba omyly vyústily v neupřímnost k dané
mu c slovu, y ( nedůvěru, strach a zbrojení a nakonec ve
válku. Nebylo tu jiné cesty, kromě cesty zpátky.
Církev vždy učila, že mír je „klidem v řádu“. Nebude
pravého míru bez řádu; skutečného řádu bez spravedl
nosti a žádného života ve spravedlnosti, nebude-li mír
něna láskou k bližnímu. Aby řád se mohl uskutečnit,
musí proniknout poznání, že lidské mezinárodní právo
musí mít svůj kořen v právu božském. Křesťanské učení
nezdůrazňuje ani stát, jak to činili fašisté a nacisté, ani
jen jednotlivce, jak to činila učení krajního individu
alismu, nýbrž učí, že jednotlivá osobnost a společnost jsou
totéž. „Jsme členy jeden druhého.“ Lidská osobnost je
svou přirozenou povahou osobností společenskou. Lidská
společnost trvá pouze a jedině k obohacení života jednot
livcova, jehož účelem je usilovat o dokonalost Boží. Aby
jednotlivec mohl být celým člověkem, musí být svobo
den. Svoboda však je nejpřísnější kázní na světě. Aby
mohl člověk žiti plným životem a tím plniti nejen svůj
úkol, ale bližší provádění úkolu „celého politického tě
lesa“, má svá přirozená práva, jichž potlačení potlačuje
život jednotlivce a vnáší zmatek i do „politického tělesa“.
Člověk je tu pro Boha, společnost pro člověka a stát je
nástrojem, jehož pomocí společnost člověka ochraňuje.
Nejvyšším kánonem je přirozené právo. Za právem při
rozeným stojí pramen veškerého práva - Bůh. Tyto zása
dy se pak promítají na půdu mezinárodního řádu. Podle
křesťanského učení všichni národové světa tvoří jednu
společnost.
Duch mezinárodního řádu je rozhodující a nikoli jeho
vnější forma. „Ani mírové smlouvy,“ pravil Pius XI. r.

1932, „ani nejvznešenější dohody či mezinárodní schůze
a konference... nepostačí, nebudou-li na prvém místě uzná
na svátá práva přirozeného a božského práva.“ „Je na
prosto jasné,‘‘ praví Pius XII. v encyklice „Summi ponti
ficatus“, „co to znamená, jsou-li práva národů naprosto vy
loučena z božského práva a závisí na rozmaru jednotli
vých vládců, kteří jsou jejich jediným potvrzením. Zna
mená to, že taková práva jsou zbavena jakékoliv úcty a
jistoty, jíž požívají a jsou vydána na pospas ukvapeným
myslím, jež jsou dychtivý veřejného či soukromého pro
spěchu...“
Světská politika současnosti, která bloudí směrem k sle
pým uličkám a vídá východisko jen v krvavém zápolení a
vzájemném ničení, obšťastnila by sebe i lid, který vede,
kdyby přijala za základ ethos křesťanského učení. Ne-li,
může být postižena ještě většími zkouškami, než má do
sud za sebou.
Co pak se týče Církve, která v minulosti i dnes sou
středila na sebe útoky zcela zlaicisované světské politiky,
platí o ní hold jednoho z nejodvážnějších kritiků, lorda
Macaulayho „Viděla počátek všech vlád a všech církev
ních zřízení, jež nyní jsou na světě; nevíme, zda není ur
čena, aby byla též svědkem jejich konce. Byla veliká a
vážená, dříve než Sas vkročil do Britanie, dříve než Frank
překročil Rýn, stejně v době, kdy řecká výmluvnost
kvetla v Antiochii, jako v době, kdy řecké modly byly ještě
uctívány v chrámu v Mecce. A je možné,.že bude trvati v nezmenšené síle, až někdy poutník z Nového Zélan
du stane uprostřed nesmírné pustiny na zlomeném oblou
ku londýnského mostu, aby načrtl trosky chrámu sv
Pavla“.

Hudba týdne
Hlahol, Paul Sacher, Káťa Kahanová
Nastudovat rozlehlá kantátová díla je práce krajně složitá
a obětavá. Proto se s nimi tak zřídka setkáváme na koncert
ních pódiích a tím mnohé klenoty z tohoto oboru tvorby
jsou odsouzeny k mlčení. Obživení dvou význačných kantá
tových děl u příležitosti oslavy šedesátého výročí narození
českých skladatelů Axmana a Vomáčky se iniciativně chopil
nový dirigent a sbormistr Hlaholu Cyril Pecháček. Obě díla
— »Ilonka Beniačova« a »Strážce majáku« — mají shodou
okolností stejnou historii. Obě vznikla přibližně před 16 lety,
obě hned po svých prvních provedeních byla náležitě zhod
nocena, odměněna čestnými cenami, a pak — téměř zapo
menuta. Nové provedení ukázalo, že si tohoto údělu neza
sloužila. Axmanova »Ilonka« je komponována podle stejno
jmenné básně Rosůlkovy, jejíž obsah je jímavý, avšak její
kvality veršotepecké jsou velmi problematické. Axman měl
proto v tomto směru podstatně těžší posici než Vomáčka,
který svého »Strážce majáku« komponoval na text skvostné
Wolkerovy »Balady o námořníku«. Zmíněné nedostatky lite
rární se snažil Axman paralysovat svým umem skladatelským, jenž je zde zaměřen k výrazu symfonickému a pro
dchnut citovou vřelostí. Ovšem také nálada díla, jak je již
dáno slovním zněním, je vcelku jednostranná. I zde měl Vo
máčka větší možnosti v kresbě prostředí i charakterů, takže
obraz, který rozvíjí, je plastičtější 1 barevnější a tím též
působivější. »Strážce majáku« je jednou z nejlepších skladeb
svého druhu a cením si jej více než »Ilonku«, čímž ovšem
není řečeno, že si cením více skladatele Vomáčku než skla
datele Axmana. neboť nutno míti na paměti, že Axman vy
tvořil lepší práce, než je »Ilonka«, avšak »Strážce majáku«
je rozhodně nejlepší skladbou Vomáčkovou.
Provedení byla věnována velká péče ^a jestliže v prvé
kantátě sborv nastupovaly někdv trochu nejistě, v druhé
jsme bvli svědkv wrovnaného výkonu všech složek: sólistů
D. Tikalové, L. Hořákové, B Blechuta, Zd. Otavy a V. Jede
náctka, pěveckého sbor Hlaholu i Svmfonického filmového
orchestru, které všechnv bezpečně vedl Cyril Pecháček.
ČF* uspořádala mimořádná koncert, který řídil jako host
P. Sacher, basilejský dirigent a přítel Roh. Martinů. Po
úvodní Mozartově symfonii B-dur K. s 528, 'při níž dirigent
trochu jednostranně forsfroval prvé housle na úkor ostatnfeh
nástroiů a po Mozartově árii »Bella m1a fiamma. addin«
(bvla komnonováná pro autorovu milovanou pražskou přfteikvni pí Duškovou), kterou jemně zazpívala ni Tau>b°rová,
vyslechli jsme dvě pozoruhodné novinky: »Dvotkoncert r>ro
dva smvčcové orchestry, klavír a tvmpanv« od B. Martinů
a »Liturgickou symfonii« od největšího skladatele švýcarské-
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ho A. Honeggera. Dvojkoncert od Martinů je jednou z nej
silnějších skladeb našeho krajana. Je průkopnický a origi
nální svou formou, naléhavý ve výrazu a přes svou tech
nickou komplikovanost podivuhodně jasný, logický a citově
bezprostřední. Obsahově čerpá inspiraci zákrutě rány, jež
otřásla samostatností našeho státu a dává místy prožitek
téměř úděsný. Reprodukčně je to tvrdý oříšek, avšak diri
gent, jemuž skladba byla věnována, ukázal, že je se všemi
jejími potřebami obeznámen zevrubně. Honeggerova »Litur
gická symfonife« je nejen výbojem hudebním, avšak 1 ideo
vým: je to protest hudebníka proti tomu, co dnes nazýváme
fašismus. Avšak nejen proti fašismu politickému, také proti
fašismu mravnímu, který je nebezpečnější, neboť méně pa
trný. Je to memento, že spása je jen v trvalém míru a
v dobré vůli všech. Zvlášť účinně jsou vystavěny obě krajní
věty, kdežto střední je příliž extensivní. V této skladbě se
dirigent ukázal v nejlepším světle a byl obecenstvem srdečně
zdraven.
Pražský hudební svět s napětím očekával nové nastudo
vání Janáčkovy »Káti Kahanové« v ND. Jednak proto, že
tento úkol byl svěřen prof. Talichoví a jednak proto, že to
umožnilo srovnání umělecké kapacity obou pražských oper
ních scén na tomtéž díle. Že Talich byl vždy jedním z nej
větších obdivovatelů Janáčka, je známo. A že je také jeho
nejpovolanějším znalcem a vykladačem, ukázalo se znova na
muzikálně dokonalém provedení tohoto představení, které
se tak stalo velkým zadostiučiněním Talichovi-umělci 1 člo
věku.
Byv přivítán manifestačním potleskem, hned prvními takty
předehry plně dokázal, že si tohoto nadšeného přijetí zaslou
žil. Neboť hudební stránka opery byla vypracována přímo
exaktně, aniž by cokoli ztratila ze své básnivostl. Cítíme, že
tak si »Káťu Kahanovou« představoval sám Janáček. Obe
censtvo věnovalo dosud málo přízně této opeře. Vysvětlení
nutno hledat v tom, že její 1’breto nemá zdaleka oné drama
tické údernosti »Pastorkyně«. Tato nevýhoda je však na
druhé straně vyvážena ještě zralejším hudebním projevem,
jehož hluboké krásy dovedla v plné míře odhalit právě te
prve ruka Talichova. Jsem proto přesvědčen, že Káťa v této
podobě bude mít ůsněch tam, kde jej dosud neměla: u ši
roké obce oper, návštěvnlctva. Je pochopitelné, že s předsta
vením tak vynikajícím sotva může po kterékoli stránce soutě
žit Káťa ve VO. založená na subjektivním poíetí Kašlíkově,
které po’ožiln hlavní důraz na dusivou atmosféru prostředí,
jež z lfdí udělalo přízrakv, čímž bezděky se ztratila čistá
trpící lidskost Kátina. Podobnv rozdíl plyne i s h1«ďskä vý
tvarného, jež v 5. květnu bylo zaměřeno symbolicky a ex-
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presrionlsticky, kdežto v ND postavil Tröster scénu realistic
kou. Režie Theinova byla pečlivá a přiložená. Ovšem, že
i pěvecky členové ND až na malé výjimky převyšovali své
kolegy a kolegyně z VO o hlavu. Jmenování si zaslouží
zvláště Káťa L. Červinkové, Kabanicha Μ. Krasové, Varvara
Š. Štěpánové, BLachutův Boris a Jedenáctíkův Dikoj.

Rozhlas týdne

»Věk harmonie.« Rozhlasová fantasie. Napsal Roger Ri
chard, přeložil Jan Skála. Hudba M. Ponc, režie M. Jareá.
— »Siberie.« Podle románu K. Dvořáčka »Pole kráčí do hor«
pro rozhlas napsal Rudolf Obdižálek. Režie dr. Př. Pospíšil.
Jsou rozhlasoví autoři, kteří dovedou často třeba jen pros
tým slovem získávat posluchače, jsou však druzí, kteří se
domnívají, že hra by nebyla asi zajímavá, kdyby za každou
»Varuj...« (slov, film rež. Μ. Friče v kinu Lucerna a j.). cenu nepřišli s nějakým fantastickým »objevem«; nezna— »Muž s puškou« (sov. film rež. S. Jutkeviče v kinu Letka zmená to ovšem, že neusilují o něco velkého, znamená to
a j.). — »Zvoník u Matky Boži« (amer. film rež. W. Dieter- však, že tak činí prostředky ne vždy vhodnými, vyšperkoleho v kinu Sevastopol). — »Laurel a Hardy na mofi« vávajice hru mnohdy marnými cetkami, jako kdyby věřili,
(amer. film rež. G. Douglase v kinu Pasáž a j.). — »Msti že nejkrásnější tóny lze vyloudit jen na zlatém zdobeném ná
tel« (sov. film rež. A. Fajcimměra a D. Vasiljeva v kinu stroji. Sem patří nepochybně tentokrát hra u nás již zná
rozhodně však ne netalentovaného francouzského
Praha). — »Prosincová noc« (franc. film rež. A. Michela mého, R.
Richarda »Věk -harmonie«, která jen proto,
v kinu Juliš). — »Serenáda za úsměv« (amer. film rež. G. autora
aby vyslovila sympatickou touhu po sblížení všech národů
Stevense v kinu Světozor).
světa, se pracně pokouší vykonstruovat jakousi efektní theoPo třetí se stal rok 1947 mezníkem v dějinách čs. kine- - rii o všeobecné ztrátě řeči, místo níž se stanou dorozumí
matografie. Po prvé uvedením prvního nerealistického filmu vacím prostředkem lidí na celé zeměkouli hudební tóny;
»Housle a sen«, po druhé uvedením prvního barevného filmu ve věku této harmonie se ale zase objevuje řeč způsobem
»Roháč z Dubé« a nyní premiérou prvního slovenského hra
trochu čapkovským — a zdá se, že tato závěrečná scénka
ného filmu' »Varuj ..Námětem je tu příběh dvou sloven
mezi dvěma milenci je nejlepší z celé hry. — Podle pozoru
hodného románu K. Dvořáčka »Pole kráčí do hor« se pokusil
ských přátel Ondřeje a Miši, kteří pod tlakem maďarské
nadvlády odcházejí do Ameriky. Ondrej domněle zahyne při napsat z Brna vysílanou rozhlasovou hru »Siberie«
R. Obdržálek. I když autorovo úsilí bylo zřejmě poctivé,
důlní katastrofě, Mišo se vrací a ožení se s vdovou po On
dřejovi. Ten se po mnoha letech vrací, když znovu nabyl přesto nemělo příliš úspěch. To, co v románu dovedlo přede
vším zapůsobit, bylo zde částečně setřeno a nahrazeno lec
paměť, kterou při katastrofě ztratil. Uznává však novou si
kde jakýmsi sotva přesvědčivým siláctvím, které posluchače
tuaci, v níž jeho žena je a odchází se svým synem do milo
dnes už zanechává chladnými právě tak jako mnohé z toho,
vaných hor. V podstatě tu jde o vyjádření záhubnosti emi
co z některých rozhlasových her již delší dobu zaznívá ja
grace, která podlamovala slovenské národní síly v samých
kořenech. Divadelní hra I. Stodoly »Bačova žena« poskytla kýmsi uměle zdůrazňovaným, chtěným optimismem velkých
nejnutnější dějový základ, platný zejména tam, kde jde slov. Nemusíme jistě ovšem říkat, že optimismus v umělec
kém díle si přejeme upřímně, ale ovšem jen jako ryzí, z díla
o konflikt kolektivní, méně již tam, kde problém individuál
organicky vyvěrající a před stinnými stránkami života i svě
ní převažuje. Divadelnosti se scénář, bohužel, nezbavil. Psy
ta oči nezavírající odpovědný projev, nikoli však jako ně
chologické zvraty vycházejí tak velmi nepravděpodobně,
sčaťičnost a nedramatičnost jsou hlavními kazy. Rež. Frič jaký nesourodý přílepek, nastrčený buď nápadně na dramasi dovolil v Inscenaci mnoho licencí, naproti tomu dovedl dát tisaci románů nebo na thema, jež by si žádala odpovědněj
šího zpracování. Což, probůh, rozhlasový autor nemá
dílu pevnou, ucelenou koncepci. Velmi dobrá je stránka
už tvořit podle hlasu svého srdce! S tímhle to rozhlas nevy
fotografická a hudební podkreslení. V hereckých projevech
hraje, neboť dobré rozhlasové umění předpokládá, že autor
je mnoho divadelního, nelze však upřít úspěch v hledání no
bude moci skutečně i tvořit, což je v podstatě také asi čás
vých výrazných tváří. »Varuj...« není ani zdaleka doko
tečná odpověď na tak častou otázku, proč údobí posledních
nalý, je však pěkným počátkem rozvíjející se slovenské ki
let poválečných bylo u nás ve znamení výraznějšího roz
nematografie. — Pod názvem »Muž s puškou«, připomínajícím
machu rozhlasového umění. A je třeba ještě dnes si klást
Divoký západ, je k nám uváděn další film ze známého le
ninského revolučního seriálu. V tomto případě jde o pásmo otázku, zda nám prospívá víc skutečné umění, nebo spíše
jen jakási propagace ? Ostatně odpověď by nám podala
scén, jejichž středem je vojín Šadrin, jemuž je svěřeno ve
lení na jednom úseku protiněmecké fronty. Při charakteri- i úvaha V. Černého v č. 7. až 8. »Kritického měsíčníku«.
Rozhlasové vedení by tuto skutečnost nemělo jen tak pře
saci tohoto lze poukázat na všechny předešlé tohoto druhu:
hlédnout.
,·
Dr Karel Zajíček
znamenitá atmosféra a fotografie, nezbytné vnitřní titulky,
skvělá komposice obrazu, vynikající příklady ruského herectyí a spousta ideologie a zbožnění představitelů státu, jež je
liberálněji založenému demokratickému divákovi poněkud
— řekněme — nezvyklá. — Román V. Huga »Zvoník u Mat
ky Boží« se dočkal nového filmového zpracování, které se
hodně přidrželo povrchu. Příběh hrbáče Quasimoda, na jehož
pozadí je vykreslen život pařížské spodiny 15. a 16. století^
Tak se píše ...
a názory a pověry této převratné doby, stává se v tomto'
ve »Svobodných novinách« (22. dubna 1947): »Profesor
pojetí spíše podívanou pro silné nervy, velkou podívanou.
H. J. Laski přednáší. ,,Je to vidět z poslucháčstva, je
Herecký výkon a maska Ch. Laughtona, největšího filmo
hož většinu sice tvoří mladá obec akádemická, ale sil
vého herce vůbec, zůstanou ovšem nezapomenutelné. Nelze
ná menšina jsou hlasy prošedivělé, z lecktese však ubránit pocitu jisté sociální nespravedlnosti, jestliže
rýchž vítr let odvál mnohou bujnou kadeř.“« —· Zaslala
je Esmeraldě dána milost, ačkoli nic neudělala, a jestliže
J. Ch., Chejnice.
je jako její zachránce oslavován Quasimodo, který, díky ne
pochopení situace, pobil desítky lidí, chtějících Esmeraldu
v »Osvobozeném našinci« (20. dubna 1947): »Dokon
rovněž zachránit. — Přátelé americké grotesky jistě s ra
čuje se první čtvrtstoletí nového roku a předběžná bi
dostí uvítají návrat oblíbené dvojice komiků Laurela a Harlance ukazuje, že čeští filmaři splňují svědomitě úkol.«
dyho, tentokráte v úlohách zaměstnanců továrny na foukací
— Zaslal E. P_, Prostějov,
trubky, která opravdu dovede pobavit. — Sovětský film
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
»Mstitel«, rovněž z revolučního období, znamenitě Učí situa
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
ci v době, kdy v Rusku řádila německá a intervenční voj
ska. Hrdinou filmu je zapřísáhlý nepřítel šlechty, sedlák Kotovskij, který se stal postavou téměř legendární. Kladem fil
mu je jeho atmosféra a výkon představitelů v čele s N.’ OBZORY, týdeník pro politiku a kulturu. Vychází každou
sobotu. Vydává Výkonný výbor čs. strany lidové. Šéfredaktor
Mordvlnovem, V. Mareckajou a N. Krjučkovem, kteří v dra
mat. stupňovaných scénách, rovněž přerušovaných titulky," dr. Ivo Ducháček. Odpovědný redaktor Bedřich Partaj. Ná
vštěvy každou středu od 15—17 hod. Ústřední administrace:
vytvářejí postavy stavbou a zaměřením téměř klasické. — Úpa
dek franc. filmu, aspoň v programech našich kin, pokračuje Praha I, Ulice 28. října č. 3. Administrace vro Velkou Prahu:
Praha II, Václavské nám. 19. Telefony pro obě administrace
»Prosincová noc«, přeslazený, nepravdivý a naivní příběh kla
221-68, 255-22, 258-15, 351-83, 372-04. ínserce: Praha II, Vác
vír. virtuosa, který se zamiluje do dcery své bývalé milen
lavské nám. 19. Telefony: 389-63, 431-41-43. Telefony redakce:
ky, páchne příliš Červenou knihovnou, než aby mu bylo
431-41, 457-51. — Předplatné na rok 200 Kčs, na půl roku
nutno věnovat větši pozornost. — »Serenáda a^úsměv«
100 Kčs, na čtvrt roku 52 Ksč. — Nevyžádané rukopisy se
(Penny Serenade) nemá proti očekávání nic společného se
nevracejí. — Účet pošt, spořitelny 60.300. — Tiskne C. Ä. T.,
známou stejnojmennou písní. Dojímavý příběh manželů, kte
ří nemohou mít vlastní děti a adoptují proto cizí, je vyprá Českomoravské tiskařské a vydavatelské podniky v Praze II.
Dohlédacf poštovní úřad 25.
věn prostým a hřejivým lidským (snad až příliš) tónem
v podání významných herců I. Dunnové a C. Granta.
bs ADRESA REDAKCE: PRAHA H, KARLOVO NÄMJÉSTÍ 5
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Kolínskou Astrid! Krém As třídí Pudr
Astrid! Tyčinku Astrid! Mýdlo Astrid!
Sto let výrobních zkušenosti, sto let stá
lého zlepšováni: větších záruk jakosti si
věru nemůžete přál!
á

KOLÍNSKA VODA
DENNÍ A NOČNÍ KRÉM
VELEJEMNÝ PUDR

PARFUMERIE OTTA

1. 2. Na barikádách se rodila
znovu naše svoboda. 3. Místo
hrobu Neznámého vojína po
boji o Staroměstskou radnici.
4. Padl, abychom žili ve svobo
dě- 5. 6. Praha vítá osvodltelské sovětské jednotky.

