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Přijímám, demokracii i s důsled
ky hospodářskými a materiálními;
ale zakládám ji na lásce — na lásce
a spravedlnosti, jež je matemati
kou lásky, a na přesvědčení, že
máme na světě pomáhat k usku
tečnění řádu Božího, k synergii
s vůlí Boží.
T. G. M.

Mládí je na naší straně
Učení o nadřazenosti života věčného životu pozemskému,
učení o lásce k bližnímu a o rovnosti dítek Božích, bylo
zjeveno světu před dvěma tisíci lety. Tyto křesťanské pravdy
jsou tedy staré; ale oč starší jest učení o síle, která je
nadřazena právu, o násilí, které se ospravedlňuje úspěchem,
a o přírodním barbarství! Oč starší je tedy despotismus,

tyranství, autokracie! Diktátoři, kteří se proti nám dovolá
vali pokroku a revoluce, vedli lidstvo kamsi daleko k temno,
tám pohanství, do krvavých dob samovládců a tyranů. Mládí
a pokrok a světlo je na naši straně, nikoli na straně těch,
kdo se ve své snaze o vybojování světovlády opírají o nej·
nižší a nejstarší pudy lidstva.
Msgre Dr Jan Šrámek-

Trad ice a průkopnictví
Květnový sjezd statisícového tábora mladých li
dovců bude manifestem jasného a nesmlouvavého
rozhodnutí, nedát se uzavřít, stěsnat, vehnat do soutěsky, jejíž jednou stranou by byl liberalistický ka
pitalismus a druhou kolmou stěnou totalitní kapita
lismus marxistického státu.
Za svobodu člověka, za jeho důstojnost lidskou —
tak vyzní zaj'sté mohutný manifestační sjezd mlá
deže čs. strany lidové. Nechceme nahradit vykořisťu
jící všemohoncnost ka.pit.álu a jeho kartelů, zotročující všemohoucností kapitalismu státního. Nechceme,
aby občanské svobody byly jen heslem, jež by hos
podářský totalismus státní proměnil k neskutečný
paragraf ústavy.
Individuální svoboda nesmí být cenou, kterou by
chom platili za sociálně spravedlivější řád, za hospo
dářskou rovnost. Je-li plnou pravdou, že jen svobo
dou se nenajíme, pak stejně platnou pravdou je též,
že bez pocitu svobody, plné a zaručené, i chléb v ús
tech zhořkne. Křesťanská myšlenka bratrství je jedi
ná s to překlenout dnešní rozpolcenost světa. Jedině
křesťanské bratrství může spojit zdánlivě neslučitel
ný ideál plné individuální svobody, opomíjený státní
mi kapitalisty, a ideál sociální a hospodářské rov
nosti, opomíjený kapitalisty soukromými.
Svět, zapomínaje na myšlenku bratrství, byl slepě
hnán do dilemmatu: buď svobodu nebo rovnost; buď
liberalismus nebo komunismus. Kdo by přijímal myš
lenku nevyhnutelnosti takovéhoto dilemmatu, tako
véto soutěsky, přijímal by nutně myšlenku nevyhnu
telnosti konfliktu. Když je však svět mravně a myš
lenkově rozpolcen, jen synthesa, nikoli krvavý souboj
může jej vyvést z takové soutěsky. Proto hnutí, kte
ré představuje mládež strany lidové, přesahuje svým
významem i ohlasem daleko rámec naší země. Neboť
i na poli mezinárodním jsme svědky téhož úsilí ve
hnat svět do soutěsky, z níž by se mohl dát jen cestou
buď k liberalismu nebo totalitnímu socialismu.
Řád a svoboda, rovnost a volnost jsou však sluči
telný, opírají-li se o hlubokou víru, že nade všemi
jedinci silnými i slabými, nade všemi národy silnými
i slabými, je Řád Nej vyšší.
Přítomnost zahraničních hostí, především z Fran
cie, které s námi spojuje táž myšlenka křesťanské
demokracie, sociálního pokroku a boje proti nacionálnímu sobectví, které kdysi charakterisovalo libe
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rály a dnes je takticky-propagační pomůckou stát
ních kapitalistů, podtrhne význam našich myšlenek
i na poli mezinárodním.
Křesťanské hnutí mládeže dnes v Evropě předsta
vuje jediné hnutí, jehož cílem je opravdový mír mezi
lidmi a národy. Jsme přesvědčeni, že jen synthesou,
k níž může nakonec spolupráce dnes proti sobě sto
jících režimů vést, lze zajistit opravdový trvalý mír
a zažehnat tak dnešní nebezpečné ovzduší, jež by
jiskra mohla podnítit k zničujícímu atomovému vý
buchu.
Rozpolcenost světa nedá se překlenout silou zbraní.
Myšlenkový zmatek poválečného světa nedá se řešit
atomovým výbuchem. Ještě nikdy myšlenku nezabila
ani dýka, ani vězení, ani bič tyrana. Dvě myšlenky,
které se proti sobě staví, porazíme novou, průboj
nější, lidš ější myšlenkou — a nikoli tím, že jim do
volíme boj vybojovat naší krví a naším utrpením.
Zatím to byla vždy především mládež, která zaplatila
svou krví, nadějemi a zdravím takovéto nepřekona
telné konflikty názorové, mocenské nebo hospodářské.
Volajíce po pokřesťanštění života národního i mezi
národního, volajíce po bratrství mezinárodním, po
dloženým společnou vírou, nadějí a láskou, voláme
prostě po Míru.
Všichni na sobě neseme stopy dvou strašlivých
válek, které jsme nezavinili, ale kterými jsme se mu
sili protrpět. Nechceme připravit novým generacím
podobný osud, jaký nám připravily generace, nyní
z vedení zvolna odcházející.
To je hlubší, myslím, význam sjezdu mladých li
dovců o svátcích svatodušních. Nebude to tedy jen
radostná ukázka síly našeho hnutí. Nebude to jen
ukázka našich myšlenek. Nebude to jen ukázka věr
nosti křesťanské myšlence, která nám splývá s tra
dicí národní, věrnosti Šrámkové směru křesťanské
mu, sociálnímu a demokratickému. Bude to též ukáz
ka smělosti v průkopnické práci, ve výboji.
Náš mladý proud má ctižádost strhnout vítězně
s sebou další a další tisíce z těch, kteří snad už téměř
přijali nevyhnutelnost souboje jedné z pomíjejících,
velmi dočasných koncepcí hospodářských proti dru
hé, stejně pomíjející, stejně dočasné. Patří-li právě
naší mládeži budoucnost, je to především proto, že
budoucnost pa Iři myšlence křesťanského bratrství
v národě a mezi národy, myšlénce synthesy indivi
duální* svobody a sociální rovnosti. Dr Ivo Ducháček
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CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
V zrcadle vlastního tisku
V závodním časopisu »Chemie Ostra
va« čteme tyto zajímavé řádky: »Je na
pováženou, že právě v národních pod
nicích, které vykazují hrozivá pasiva,
pobírají, ovšem jedinci, desetitisícové
příjmy měsíčně a milionové ročně, za
tím co velmi úzkostlivě se honoruje vý
konná práce dělníka a úředníka. Zvyky
sesazených asociálních ředitelů sl osvo
jili někteří lidoví tribunové, noví ředi
telé. Jako dříve si vybavují kanceláře
a ovšem na zlepšení pracovních pod
mínek a pracovního prostředí zaměst
nanců není čas, prostředků a jako dří
ve především chuti. Ale v každém pří
padě, není sociální, když živitel rodiny
středních pracujících vrstev musí vysta
čit se 4.000 Kčs a mnozí — a není jich
dnes málo — mají k disposici svého mě
síčního rozpočtu 40.000 Kčs? To ovšem
není socialismus, to je výměna šlechty
— a namnoze tato šlechta si osvojuje
manýry šlechty, kterou revoluce spra
vedlivě odstranila.«
Výstižné a pravdivé, že? Tak vidí za
městnanci novou šlechtu, která zasedla
na místa dřívější, jen s tím rozdílem, že
ta dřívější vedla většinu našeho prů
myslu prosperitou k rozvoji, kdežto
dnešní, pasovaná na svoje místa nikoliv
svou odbornou zdatností, ale partají a
jí ovládanými resorty, pracuje pasivitou
k úpadku. Dnes vidí zaměstnanci, stěží
nhajující se svými rodinami existenční
minimum, první stránku problému v po
době vysokých platů nových ředitelů,
neodůvodněných schopnostmi; zítra bu
dou vidět pod dojmem vývozní výroby,
váznoucí pro drahotu a nízkou jakost
zboží, nejpalčivějsí Stránky našeho zná
rožněného průmyslu v podobě nedosta
tečného souboru vědění a zkušeností
mnohých vedoucích, skýtaných za proti
hodnotu vysokých platů. Ne, našeho in
teligentního dělníka a úředníka nepobuřují vysoké platy ředitelů, těm je
zvyklý od dřívějška a chápe je jako
vysoký honorář chirurga za odvážnou
operaci, při níž dává v sázku svou re
putaci a ví, že jsou to pozdní prémie
za hladová leta studií, praxe doma i
v cizině, bezpačetné přesčasové hodiny
atd., ale dráždí jej vysoké gáže lidí,
kteří nedorostli úkolům, v něž se uvá
žali, ať již pro nedostatky svého vzdě
lání nebo talentu či píle asi tak, jako
dobrá odměna felčara nebo andělíčkářkv za zfušované zdraví a utracený život.
Naši inteligentní zaměstnanci cítí s pod
niky, které pomáhali budovat rukama >
mezky a rmoutí je stav mnohých slav
ných firem a jejich pověsti. A z tohoto
rozpoloženi vyvěrají řádky o nové šlech
tě, jež sice si osvojila vnější manýry
staré šlechty, ale zapomněla na některé
její ctnosti.

Po Varnsdorfu Mohelnice
Jak je naléhavé volání po právní jisto
tě u nás v třetím roce republiky, je
patrno na nejnovějším případě z Mo
helnice, který je obdobou nedávného
ostudpého případu varns dorfského. V
r Mohelnici byla před válkou kovodělná
firma bří Gratzerů na výrobu forem,
matric a pod. Její majitelé se před ra
sovou persekucí uchýlili do zahraničí a
oba se vyznamenali v našem zahranič
ním odboji. Jejich závod se za okupace
ocitl pod německou snrávou, která bvla po převratu vystřídána národní sprá
vou. kterou jako vedlejší, prciť výnosné
zaměstnání, vykonával ředitel největší
ho mohelnického kovodělného podniku
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ZME inž. Bartoš. Když še nyní majite
lům firmy po skoro dvouletém úsilí po
dařilo vymoci na základě restitučního
zákona zrušeni národní správy u ZNV
a MNV, nebyli do podniku vůbec vpuš
těni a proti nim a úřadům lidové sprá
vy bylo povoláno osazenstvo ZME, kte
ré tak vstoupilo do demonstrační stávky
v počtu 720 osob. Přitom došlo k ná
silnostem. v podobě facek a roztrhání
šatstva, vedle spílání a nadávek. Výsled
kem toho je, že o věci bude rozhodovat
paritní komise ministerstva průmyslu.
Místní tisk obviňuje komunisty, že ce
lou věc záměrně vyvolali a nerespekto
vali zákony a nařízení úřadů republiky.
Je jejich věcí, aby skuteční vinníci byli
potrestáni, jak soudíme my. Je však
smutné, že v době, kdy ve dvouletce po
třebujeme každého pracovníka, že jsou
neodpovědnými živly právě z řad stra
ny, která si ráda přisvojuje kdečí zá
sluhy o stát a národ, vyvolávány pro
testní stávky takových spoust pracov
níků, které končí násilnostmi v žádném
demokratickém států nemyslitelnými
bez náležitého stíhání a potrestání! Ne
ní to první případ, kdy se národním
správcům, nechtělo z teplého pelíšku,
vystlaného desetitisícovými gážemi, vi
lou, autem atd., aby učinili místo prá
voplatným majitelům. Veselí, Karlin,
Budějovice, Praha, Varnsdorf a nyní
Mohelnice jsou toho dokladem. Které
místo a který podnik přijde nyní na řa
du? Zas bude případ řešen paritní ko
misí ministerstva průmyslu, v níž zví
tězí nakonec stranická hlediska a prá
vo zůstane jen theorií, kdežto v praxi
usurpátorské stanovisko mocenských
posic partaje na doklad, že zákon platí
jen pro někoho v tomto státu a nikoliv
pro všechny a zvláště ne pak pro ty,
kterým se jeho výklad nehodí momentně do krámu?

Deficit, deficit...
Po odklonu od tradiční demokracie,
kdy osou státu byl občan, k novému po
jetí demokracie, kdy se jím stává vše
mocný stát, vladař a chlebodárce v jed
né osobě, slušelo by, aby stát byl pří
kladem občánkům nejen spravedlivou
vládou, ale i příkladným hospodařením.
Není tomu tak všude a ani my netvoří
me výjimku. K původním státním vý
dajovým položkám ve výši 73 miliard
je třeba ještě přičísli další, jako složku
státního dluhu, úpravu péče o mládež,
úhradu schodku hornického pojištění,
náklad na bytovou péči a intervenční
podporu cen životních potřeb ve výši
nejméně 8 a půl miliard, které se ovšem
sníží zvýšením příjmu zdražením lihu,
dávkami z titulu intervence, nových da
ní z minerálních olejů a pneumatik a
vyšším výnosem daní, opatrně prý kal
kulovaných ve výši 5 a půl miliardy,
takže výdajová položka z narostlých 81
a půl miliardy se sníží asi o 3 miliardy
Kčs. Protože ale očekávané příjmy bu
dou sníženy o úpravu duně ze mzdv a
daně z uhlí o 2 a čtvrt miliardy, přibu
dou k tíži dosavadního úctyhodného
schodku rozpočtového další miliardy,
takže vzroste na 28 a půl miliardy Kčs,
ne-li ještě více, protože nevíme, jak bu
de vyřešena otázka náhrady cizím a do
mácím majitelům znárodněných polní
ků. Skoro SOmfliardový schodek při tak
vysokém břemenu daňovém, že nemá ve
světě obdoby, je věc při nejmenším na
pováženou, když objem ,statlců u nás vy
robených a poskytnutých služeb dozná
vá spíše ^poklesu, než zvýšení, jak se
původně počítalo a jak to potvrdí kaž

dý od účastníka pražského veletrhu až
po statistiku našeho zahraničního ob
chodu za poslední dva měsíce. Hospo
dářská čísla jdou dolů, ale kdo se tím
neřídí, je zase stát, který je šroubuje
nahoru i za cenu neúnosných deficitů
a tíná sráží životní úroveň pracujících
místo toho, aby ji zvedal. Jen snížení
státních výdajů o 20 procent v nejvíce
výdajově nabubřelých resortech a ko
nečné řádné vyúčtování prodeje zásilek
UNRRY (16 miliard Kčs!) a rozdělení
tržby, mohlo by přinést hmotnou i psy
chologickou úlevu strádajícímu poplat
níkovi a spotřebiteli, nemají-li se naším
veřejným hospodářstvím táhnout jako
červená niť deficity, jež vyznačují tolik
a kdysi tak bohatých národních po 'niků, Ne, pateronásobně narostlou armádu
neproduktivních sil neunese trvale žád
ný podnik a žádný stát a chceme li obo
je udržet, jak nám káže pud sebezácho
vy. musíme odbourávat přírůstky, které
tam difundovaly pod politickým tlakem
a představující jen přítěž.

Lada kráčí do hor
Bývaly doby, kdy prací překypující
české země byly ve znamení polí, krá
čejících do hor. Dnes jsme svědky opač
ného vývoje, kdy úhory kráčejí do hor
a dokonce se rozlézají i v nejúrodnějších krajích Cech, a Moravy, od nepaměti podrobených, pluhu. Jen podle ofi
ciální statistiky se odhaduje rozloha ne
osetých polí letos na 56.000 ha; ve sku
tečnosti bude to asi spíše více než mé
ně. Uvažujeme-li střízlivě jen na zákla
dě průměru mezí našimi výkupními ce
nami zemědělských plodin a cenami na
ších vývozních produktů zemědělského
původu v okolních zemích, ztrácíme tím
nejméně půl miliardy Kčs ročně, čili
úrok z 25 miliard Kčs.
Je sice pravdou, že proti téměř stomilíardo-vé výdajové cifře veřejné sprá
vy, včetně deficitů státních a znárodně
ných. podniků a úrokování státního dlu
hu, je to pakatel, ale v tomto případě
nejde jen o naše Kčs, nýbrž o devisy,
jejichž hodnota pro naše hospodářství
je mnohem vyšší, než zmíněné půl mi
liardy Kčs. Za tuto částku musíme to
tiž dovézti více Inu nebo pšenice či olej
nín, místo toho, abychom dovezli na př.
bavlnu a vlnu, abychom zaměstnali náš,
pro nedostatek surovin nevyužitý tex
tilní průmysl, barevné kovy a přísady
do oceli, aby se našim strojírenským
a kovoprůmyslovým výrobkům nevytý
kala zahraničními zákazníky špatná ja
kost, a nejmodernější stroje k mecha·
nisaci našeho průmyslu, když máme v
některých oborech takový nedostatek
pracovníků. Vždyť naše zemědělství by
si mohlo za uvedenou sumu nakoupit
nejlepší a nejvýkonnějši
zemědělské
stroje, které naše strojírny dosud ne
vyrábějí a tolik potřebná umělá hno
jiva, která jsou nejjednodušším prostřed
kem ke zvýšení zemědělské výroby, ja
ký je vůbec znám! Ladem odpočívající
lány mohou být sice bagatelisovány
s hlediska ústředního resortu za ně ná
rodu a státu odpovědného, ale čs. lid
při pohledu na ně cíti, že to není v po
řádku, když ani za obou posledních svě
tových válek nebylo u nás tolik neose
tých poli jako nyní, kdy pro neschůdnost získati úvěr na dovoz potravin, a
hlavně pšenice a tuků, budeme více než
kdy jindy odkázáni na obživu z domácí
hroudy. Jaké pak, prosím, plánování,
když úhory se u nás rozrostly na roz
sah celých okresů ? Kdo a jak plánoval
tato opuštěná, žalující pole, výstražný
dokument orgamsační nemohoucnosti,
jaké neznají naše novodobé dějiny ho
spodářské ?
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Jménem občana-spotřebitele!
Nejčastéjší chybou politiků je, že za
pomínají — na rozdíl od státníků —
na to, že občan nemá jen samé povin
nosti, ale také práva. A občan je v prvé
radě spotřebitel, pak pracovník a na
konec poplatník a nikoliv naopak! Nej
prve se musí vyspat v přístřeší, (dů
stojného příslušníka národa, který má
mezi velmocemi, k nimž se rád přirov
nává, nejmenší počet analfabetů), sluš
ně nasytit a přiměřeně oděn jít do prá
ce, aby splnil svou povinnost k národu
a státu. Totéž minimum, co do přístře
ší, stravy a oděvu, vyžaduje pak i pro
svou rodinu. Tak je to ve všech oprav
du pokročilých demokraciích. Jen takto
zaopatřený pracovník může dát plný
výkon, což je fakt, který si moderní
průmysl uvědomil již před půl stoletím,
když zkoumal podmínky jakostní výro
by a dospěl k přesvědčení, že špatné
pracovní a životní podmínky pracovníků
dávají špatný výrobek.
Jali je ale u nás postaráno o občana
jako spotřebitele? Jak je to na příklad
s byty? Splnění chlubného plánu je tam
tak žalostné, že se namnoze ani nepub
likuje, takže vyhlídka na odstranění
doupat, v nichž mnozí pracující musí
žít či spíše živořit, paldi se nevzdají
vyhlídek na založení rodiny, je mizivá.
Jak je to dnes s výživou, víme všichni.
Navzdor plánování, počínal si odpověd
ný úřad jako lehkověrný bursián, totiž
rozděloval to, co ještě neměl, a dnes
musí přiznat, že nám chybí tolik a tolik
pšenice, tuků, masa atd. Výživa pracu
jících bez housek, knedlíků a moučníků
nebude úplnou, zvláště když jsou a bu
dou potíže s omastkem, kterého tato
tradičně česká krmě vyžaduje. Pokud
pak jde o textil, je situace rovněž málo
nadějná a ani slibované rozdělení spoust
zboží, zabaveného šmelinářům, nepozvedlo náladu, poněvadž k němu vůbec
nedošlo. Zvědaví občané, myslící důsled
něji, než mnozí politikové, říkají: Bud’
to bylo pravda a pak je smutné, že toto
zboží zase zmizelo do neznáma,, a nebo
to nebylo vůbec pravda a pak jsme byli
opět oklamáni! Faktem je, že textilu
je žalostně málo a jeho jakost je neval
ná, ne-11 ubohá. Flanel, který se rozpa
dá při šití, mulové plenky, které se ne
jen vyvaří, ale doslova rozvaří, podšív
ka, která má životnost pár týdnů a lát
ka, jež sice nevyniká vzhledem, ani
trvanlivostí, ale zato neobyčejnou srážlivostí, to vše jsou věci, které rmoutí
starostlivé hospodyně, právě jako ubohá
jakost prádla, ponožek a punčoch přes
horentní ceny, jež se za ně požadují a
jež jsou výsměchem oficiálnímu trojná
sobku předválečných cen, jako ostatně
většina věcí denní potřeby. Zkrušený
občan-spotřebitel' se jen podivuje, že vše
to se u nás děje jeho jménem, jménem
lidu, a přece tak málo je určeno pro
skutečně pracující lid, pro spotřebitele,
jimiž jsou občané v první řadě! A zde
jsme u začarovaného kruhu naší hospo
dářské politiky: mnoho se od občana
požaduje, ale málo se mu dosud dává
za to protihodnotou, protože je’ příliš
mnoho bonzů, kteří brzdí tok zboží a
služeb z úřední moci a jsou za to skvěle
placeni. Pro ně je občan jen poplatní
kem a pracovní silou, jehož možnosti
státně - kapitalistického
vykořisťování
jsou neomezené. Jsou opravdu?

Nositelé nové cenové politiky
varují
Výhody nové cenové politiky jsou za
jišťovány zvýšenou poplatností těch
podniků, u kterých se předpokládá, že
ve svém provozu nerozmnožují —
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jak je dnes v módě — dluhy, naopak,
že docilují určitých čistých přebytků.
Proto se nová cenová politika vyhýbá
podnikům nehospodárným, zadluženým
a příspěvky na její udržování jsou vy
máhány především na dobově přezíra
ném podnikání soukromém, ve zbytku
průmyslu, obchodu, řemesel, živností a
pod. Celá řada znárodněných mamuiích
podniků je od poplatnosti této cenové
politice osvobozena již nyní a bude
ještě rozmnožena později, pro platební
neschopnost. Jedn'm z nejMavnějších
pilířů stálosti nové cenové politiky je
tedy předpoklad platební schopnosti
soukromého podnikání. Ale to se již
nyní hlasitě a nespokojeně ozývá, po
ukazuje na neúnosnosť těchto poplatků
a na nebezpečí hospodářského rozvratu
svého podnikání pod daňovou okupací
nové cenové politiky.
Nálada není růžová. Tisk a řečníci
postižených skupin takto žalují: Jedněm
vysoké příděly (především protěžovat
ným znárodněným podnikům) — a neznárodněným vysoké daně a cenová po
platnost. Nová cenová politika ničí náš
velkoobchod. Trvalé snížení cen vyply
ne ze zvýšené výroby a ze sníženého
daňového břemene! Neničte řezníky!
Z výdělků řezníků nelze žít. Stejným
způsobem se ozývá maloobchod, řemesl
níci a živnostníci.
Vidíme tedy, že základ pro intervenč
ní fond nové cenové politiky je ve varu
a že neskýtá žádoucí záruku pro plynu
lou poplatnost na udržování snížené
hladiny životních potřeb u konsumentů,
ani záruku ustálených cen v zeměděl
ství. Proto zemědělci měli by se připraviti již předem na obranu řádného hod
nocení své práce pro dobu, ve které
decimované soukromé podnikání neze
mědělské nestačí naplnit v dostatečné
míře intervenční fond, z něhož zeměděl
ská politika zcela pohodlně, ale také bez
trvalé záruky udržuje cenovou hladinu
zemědělských výrobků.
Kuč.

Slavjané a Obzory
Měsíčník Slovanského výboru s SSSR
»Slavjané« uveřejnil v březnovém čísle
redakční článek nazvaný »Zločinci pe
ra«. Praví se v něm mezi jiným, že po
slanec Ducháček, který je šéfredakto
rem časopisu Obzory, pomlouvá Sovět
ský svaz dvojnásobně, to je jak v listu
Obzory, tak i před auditoriem svých
posluchačů, kde čas od času vystupuje
v rolí lidového tribuna. Na tento pomlouvačný článek není přirozeně třeba
odpovídat ze dvou důvodů. Za prvé, člá
nek nijak konkrétně nedokládá své tvr
zení o pomluvách, které prý proti SSSR
šíří šéfredaktor listu Obzory. Podobně
jako pří komunistické kampani proti
Obzorům, řízené z kabinetu minister
stva informací, Praha III, Kolovratský
palác, tak také ani v měsíčníku »Slav
jané« není uveden ani jediný výrok, je
diné slovo, které by dokazovalo, že šéf
redaktor listu Obzory kdekoliv mlujvil
nebo psal jinak, než ve smyslu věrnosti
k základní československo-sovětské spo
jenecké smlouvě. Druhý důvod, proč ne
ní třeba se podrobněji článkem listu
Slavjané zabývat, tkví v tom, že celý
článek nese na sobě až příliš stopu po
drážděnosti Českých komunistů, kteří
se při každé kritice svých method nebo
politiky rádi schovávají za široká záda
ruská. Obzory ovšem nadále odmítají
ztotožňovat svůj přátelský postoj k spo
jeneckému SSSR se svým kritickým
postojem k domácím komunistům a je
jich nedemokratickým methodám nebo
institucím, ať už jde o ZOB nebo minis
terstvo informací.

Trest za Osvětim
Nedávné přelíčení a rozsudek nad F.
Hoessem, bývalým velitelem osvětimského vyhlazovacího tábora, byl pro
Polsko a slovanské země vůbec, velmi
významnou politickou událostí. Potvrdil
nezvratně vraždu 4,000.000 osob v tom
to nejhroznějším ze všech vyvražďovacích táborů. Třeba zvláště zdůraznit, že
vzhledem k Hoessovým zločinům a cel
kovému rámci této pře, vyvinuly polské
úřady co největší snahu o naprosto
spravedlivý průběh líčení. Hoess byl
souzen zvláštním soudním sborem, sklá
dajícím se z předsedy, č yř soudců a čtyř
členů polského sněmu, u nichž není pod
mínkou, aby byli právníky. Na rozdíl
od podobných soudních sborů v Česko
slovensku, Jugoslávii a BuQharsku, kte
ré soudí kolaboranty, byl tento soudní
sbor označen jako »nejvyšší národní
tribunál« a nikoli »lidový soud«.
Přelíčení s Hoessem, který již byl od
souzen a popraven, trvalo tři týdny.
Byl souzen ve Varšavě Poláky, z nichž
na jeho rozkaz bylo povražděno nejbru
tálnějším způsobem 4,000.000 osob. Obe
censtvo se skládalo z velké části z po
zůstalých a příbuzných jeho obětí. Přes
to však se odehrávalo přelíčeni v napros
tém klidu.
Hoessovi bylo čtyřicet sedm let a byl
otcem pěti dětí. Byl to plavovlasý muž
s bezvýraznou tváří a klidnými způsoby
úředníka. Naprosto nevypadal jako člo
věk, který, jak odpřisáhl jeden ze svěd
ků, házeli vlastnoručně židovské děti do
vozů smrti a přihlížel, jak členové SS
pod jeho veflením pálili jiné děti za živa.
Jeho jedinou obhajobou proti obvinění,
že se osobně zúčastnil sadistických po
prav, bylo, že vykonával pouze Himmlerovy rozkazy. Vzezřením a chováním
zcela vyvrací theorie o zločineckém ty
pu. Jeho odpovědi na otázky za vyše
třování ve vězení a při soudním přelí
čení svědčily o člověku zdánlivě normállní povahy a průměrné inteligence.
Jeho rodina žije v britském pásmu v Ně
mecku a novinářům ukázal s úsměvem
dopis, který dostal od své ženy v první
den přelíčení. Jeho nejmladší děcko se
prý narodilo v osvětimském táboře. Na
dotaz, považoval-li vyhlazovací tábor
za přiměřené prostředí pro výchovu
svých dětí, odvětil: »Nepřipustil jsem
je k tomu všemu«. Hoess byl původně
zemědělec a vstoupil do nacistické stra
ny na jejím počátku. Stal se osobním
přítelem Himmlerovým. Když na začát
ku roku 1941 býl stavěn osvětimský tá
bor, dověděl se o Fiihrerově rozhodnutí
»zlikvidovat v něm židy« a bylo mu sdě
leno, že se stane velitelem. Později byl
zpraven o tom, že má být zničeno 6—7
milonů židů, většinou v Osvětimi. Na
otázku zdali cítí lítost, odpověděl:
»Ano, lituji, že se to stalo, ale neměl
jsem jiné volby, než vykonat rozkazy,
a vím, že za to budu viset«. Udal, že
bylo popraveno plynem 1,500.000 osob,
všichni z nich židé, avšak přiznal se
v křížovém výslechu, že jedné noci byly
celé židovské a cikánské transporty
vhozeny do obrovské jámy a spáleny
za živa. Podle slov stá'n'ho návladního
bylo dokázáno, že Hoess byl »ochotnou
součástí systému«, jehož cílem bylo
úplné vyhlazeni slovanských národů.
Tato myšlenka byla jádrem obža
loby. Polský tisk se jí rovněž cho
pil a zpracoval ji tak, aby jí bylo mož
no politicky vytížit jako důkazu o ustavičném německém nebezpečí, o anglo
amerických snahách pro obnovu Ně
mecka a o naléhavé nutnosti podporo
vat vládní poflitiku slovanské jednoty a
spojenectví se Sovětským svazem.
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Další krok USA
Celý svět sledoval e největším zá
jmem pcstap moskevské konference.
Každému je zřejmo, že jen po politické
dohodě velmocí bude možno přikročí ti
k účinné hospodářské obnově světa.
Skoro všechny evropské státy potřebu
ji nutně toto okamžité uspořádáni hos
podářských poměrů světových., aby na
jeho podkladě mohly budovat! svá ná
rodní hospodářství vlastní. Právě teď
na jaře Evropa prodělává těžkou vyži
vovací křísí a zápasí neustále s nedo
statkem surovin.
Největší zklaTnáni nad výsledkem
moskevské konference jest v Německu,
které doufalo, že konference položí ko
nečně základ k definitivní úpravě ně
meckých vnitřních poměrů, zejména
hospodářských, které jsou katastrofál
ní. Velké zklamání je v Rakousku a
v Maďarsku, kteréžto státy čekají ne
dočkavě na ukončení okupace, aby zkonsolidovaly své hospodářské poměry. Ta
ké Polsko není výsledkem konference
nijak nadšeno.
Spojené státy jsou tak zklamány, že
nehodlají už vyčkávati nějaké dohody
čtyř velmocí a rozhodly se řeší ti jisté
problémy vlastní silou. V tom je arci
velké nebezpečí. New York Herald Tri
bune míní, že zahraniční politika stojí
nyní na jistější a pevnější půdě, než
kdykoli dřive(?). Ministr Marshall je
toho názoru, že cokoli je možno provést,
musí být provedeno bez dalšího zdrže
ní.
Walter Lippmann vyjádřil dne 30. m.
m. na valné hromadě amerických ob
chodních komor, myšlenku, že arnericko-ruské otázky musejí hýtí vyřešeny
■diplomatickou cestou, nemá-li nenadále
nastati situace, ze které jediné výcho
disko by byla válka. Řekl, že je nejvyšší čas, aby byla opuštěna válečná takti
ka zatajovat! ty své podmínky před
protivníkem, za kterých by dohoda byla
možná. Lippmann také hned naznačil
tyto amerieké podmínky dorozumění.
(Jsou to arei podmínky Lippmannovy,
nikoli amerického zahraničního úřadu.)
Je to předně zachování státu quo v Čí
ně, a to v tom smyslu, že by ani Rusko,
ani Spojené státy nepodporovaly žád
nou válčící stranu. Za druhé, žádá uza
vření dardanelské dohody se stanovením
řeckých a tureckých hranic, a to tak,
aby bylo plné dbáno zájmu So
větského svazu, zejména v oblasti Dar
danel, ale bez terřtorálních změn. Za
třetí, je to decentralisace Německa, při
Čemž Spojené státy mají zdůraznit, že
jscu případně rozhodnuty už dnes sjed
notit tři západní pásma Německa pod
jednou ústavou, i bez ruské spolupráce,
a to tak, aby později mohlo přistoupí ti
j pásmo ruské. Za čtvrté žádá Lippmann
vojenské vyklizení celé Evropy, při po
nechání symbolických jednotek v Ně
mecku, a podporu evropské hospodář
ské unie, která musí býti přístupná 1
východoevropským státům. Komunistic
kým stranám těchto zemí by musila
dá ti Moskva příkaz, aby se podobným
snahám nebránily. Lippmann za páté
dále navrhuje, aby Spojené státy, opí
rajíce se o Generál World Agreement
(světovou pofitickou dohodu) s Ruskem
prohlásil}'· ochotu k provádění programu
o půjčce a pronájmu pro Evropu, aby
se hospodářství starého světa mohlo
opět postavili na produktivní základ.
Lippmannova these vrcholí v požadavků
brániti rozšířeni ruského vlivu, ba do
cela stažení ruských armád za ruské
hranice, což označuje sám za nebezpeč
ný, drahý a těžký podnik a současně
žádá o sdělení uskutečnitelných podmí
nek jako základnu x vyjednávám.
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Reč, která byla tímto světovým pub
licistou pronesena, měla tak velký ohlas,
že dne 8. r. m. náměstek amerického
ministra zahraničí Dean Acheson pro
hlásil, že vzhledem k neúspěchu mos
kevských porad Spojené státy se roz
hodly pokračovat! v rekonstrukcí Ně
mecka a Japonska na vlastní pěst, aniž
by čekaly na dchodu Velké čtyřky.
Ácheson dále prohlásil, že Spojené stá
ty se neomezí pouze na tyto dvě země,
nýbrž, že jsou rozhodnuty řídili svůj
zahraniční obehod tak, aby podporoval
a usnadňoval celkovou politiku ^poje
ných států. Tímto prohlášením se Spo
jené stá ty rozhody hospodářsky spolu pracovali jenom s demokratickými stá
ty, -naproti tomu chovat! se zdrženlivě
k potřebám států, které podle jejich
názorů jsou státy totalitními.
Tento nový krok Spojných států uka
zuje, že jejich vedoucí politikové a ná
rodohospodáři mají vypracován časově
rozvržený hospodářský plán a že jsou
rozhodnuti prosazovat: jeho uskutečně
ni za každou cenu a proti komukoliv.
Světová politika dostává rychlejší spád
a je zřejmé, že v blízké budoucnosti bu
dou následovat další překvapení. Povcde-li však tato energická politika ame
rická k dalšímu dělení světa a k dalšímu
odcizení mezi západním a východním
světem, budou tato překvapení krajně
nebezpečného rázu.
J. Peifkert.

Poláci a my
Katovický společenško-politieký tý
deník Ogniwa uveřejňuje článek Ma
riana Szkontnera pod nadpisem »PolákČech, dva bratři«, v němž autor mezi
jiným uvádí: >-Známé pořekadlo: PolákMaďar, dva bratranci« stává se ve svět
le posledních události výjimečně aktu
ální. Dohoda o přátelství a vzájemné
pomocí mezi Polskem a ČSR je mimo
řádnou historickou události, jejíž vý
znam spočívá v tom, že smlouva spoju
je dva slovanské národy, které — řekně
me to bez obalu podle pravdy — ne
mohly dosud najít společný jazyk. Hledíme-li na otázku vzájemného pomě
ru obou bratrských národů s perspek
tivy dějin, shledáme, že zásadní pře
kážkou dohody byly ohromné vlivy
Němců v Čechách a na Slovensku, kte
ré tam působily po staletí ( ?). Pokud
jde o dobu před dělením Polska, nutno
konstatovat, že v této, jakož i v dří
vější době nebylo příznivých podmínek
k dorozumění, a to hlavně proto, že
koncepce dohody mezi oběma bratrský
mi národy nebyla tenkrát patřičně chá
pána. Rovněž složení politických sil
Evropy nedovolovalo tehdy dohodu.
V době nesvobody Polsko, rozdělené ve
tři zábory, nemohlo pomýšleti na jaké
koliv dorozuměni nebo sblížení, tím ví
ce, že Češí býlí také v podobné situaci,
a docházelo-li přesto k nějakým sbližo
váním pokusům, byly tyto pokusy jen
kusé a dočasné. Po první světové válce
stala se otázka dohody obou národů
aktuální. Význam čs.-polského sblížení
byl sice chápán v obou zemích, avšak
k rozhodujícím rozhovorům v této věci
v -době mezi první a druhou · světovou
válkou nedošlo. Naopak byli jsme svěd
ky politováníhodných oboustranných
útoků.
Pramenem nedorozuměni bylo Zaolží
(’). Vina je na obou stranách, neboť
jsme nedovedli bez určité nelibosti a za
ujatosti projednali u společného stolu
tento problém a dospět k dohodě. Obou
stranná dobrá vůle byla by nepochybně
přinesla kladný výsledek. Pokud jde o
Polsko, velikou vinu mají zde sanační
vlády, jejichž representanti se přikláně
li k Německu. V Československu pano

vala nechuť, odpor a zaujatost a hlavně
někdy až nepřátelský postoj české sprá
vy vůči Polákům v Zao-iží. Tento stav
přinášel zbytečnou nevraživost a nebyl
příznivý pro ideu dohody. To, že v kri
tických dnech našeho spojence, t. j.
v době připojování Sudet k Německu,
polské vojsko na rozkaz gen. RydzeSmygýyho obsadilo Zaolži, je důkazem,
že lidé., kteří tehdy v Polsku vládli, ne
pochop li, kdo je skutečným nepři teleni
Polska, přes to, že bylí Francii vyrová*'
ni. Proto nemůže čs. národ z toho důvo
du pocitovat! zlobu vůči polskému ná
rodu, neboť již tenkrát většina Poláků
věděla, že tragedie ČSR je úvodem k tra
gedii Polska. Chybami byly tedy nedo
rozumění, neshody a vzájemná nedůvě
ra, což připomínáme proto, aby se v bu
doucnu již nikdy podobné -chyby neopa
kovaly.
Dnes, po strašném prožití -minulé
války, uvědomují si oba. národy plně
význam dohody, jež byla ve Varšavě
slavnostně podepsána, a bude v dohled
né době v Praze ra+ifikov.ána. Přátel
ství polsko-čs. vytváří nové, obrovšké
možnosti poltické a hospodářské. Dnes
každý průměrný člověk, orientující se
v politické .situaci, ví, že smlouva vy
tváří nový poměr politických sil v Evro
pě a že je varováním pomstychtivých
Němců, kteří se pod pečlivou záštitou
Anglosasů obrozují a'nikterak se od Hit
lerových dob nezměnili. Demokrati sace
Německa je velkým zklamáním
Hospodářský význam smlouvy se
ještě dnes nedá přesně určovat!. V kaž
dém případě bude pro obě strany veli
ký. Výměnou zboží, která se začne brzy
provádět, obdržíme za naše potraviny
z ČSR stroje, technické potřeby a tex
tilní výrobky.
Při posuzování významu dohody polsko-čs. nesmime zapomenout na to. že
kromě výhod politických a hospodář
ských přinese smlouva oběma národům
také oboustranné velké výhody kultur
ní. Na kulturnch statcích Po’ška a ČSR
nechť se zakládá přá+elství obou bratr
ských slovanských národů, které přece
vše pojí a nic nerozděluje. A.by však
bylo možno dobře se poznati, nutno .se
stýkat, nutno se seznámit s prací těch
i oněch, poznati oboustranné záliby,
vkus, zvyky. Pak bude teprv možné
utužit přátelství a živit je v ovzduší po
chopení společných cílů a ostražitosti
před největším nepřítelem Slovanstva —
Německem. Proto musíme jezdit do ČSR
a Češi se Slováky do Polska. Hranice
mezi spřátelenými státy má být otevřená
pro každého. Poláci nechť studují na
universitách českých a češi na vyso
kých školách v Polsku. Slezští horníci
netíhť jedou na šachty moravsko ostrav
ské, seznámí se s prácí svých českých
kolegů. Tito nechť zase navštíví Slez
sko, aby poznali práci horníků polských.
A školní mládež, pracující inteligence a
dělníci nechť stráví svou dvoutýdenní
dovolenou v ČSR a naopak. Polský ze
mědělec nechť pozná výkon českého
rolníka, inženýr čs. techniku a vědec
nechť čerpá ze studnice vědy českých
a slovenských učenců.
V Polsku budeme srdečně vitatí a
hostili bratr}'· Čechy a Slováky, bude
me Be čím dále tím více poznávat, ctít
a milovat. Pak nebude nadpis dnešního
článku frází, neboť Polák a Čech se sta
nou skutečně bratry.
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Plánování či státní kapitalismus?
Dnes tak okřídlené slovo »plánování« neznamená
vlastně nic jiného, než že určitá lidská činnost se
děje za určitým cílem, a to určitým, předem zamýšle
ným způsobem. Uvědomime-li si tuto skutečnost, pak
je jisto, že každý člověk, pokud není zbaven zdravé
ho rozumu, jedná ve svém životě plánovitě. Prohlašuje-íi se dnes, že hospodářský život našeho státu má
býti piáno ván,, může znamenat! novotu jen potud, položíme-Ii si otázku: Kdo bude plánovati? Odpověď
zní: stát. A protože s.át je pojem, který potřebuje
živé náplně, znamená to, že plánovati bude k tomu
účelu ustanovený kolektiv státních zaměstnanců. Do
myšleno do důsledku, znamená to, že plánovati bude
úřad a ostatní se budou plánem řídit, t. j. budou po
slouchat. Plán se nám tu jeví jako rozkaz. Úplné pro
vedení této zásady v hospodářském životě státu zna
mená naprostý hospodářský totalismus, jejž následuje
nutně i totalismus duchovní.
Pohlédněme na věc ještě s hlediska právního.
Vlastnictví k určité věcí neznamená ve světle positiv
ního práva nic jiného, než že vlastníku přísluší právo
věcí neomezeně nakládali (jak praví zákon: ji zcizíti,
zničit! atd.). Každý vrchnostenský rozkaz nakládati
s věcí podle určitého plánu, t. j. určitým způsobem
jeví se právně jako omezení vlastnictví. Jaké jsou
hospodářské důsledky těchto právních závěrů? Omezí-h vrchnostenský plán (rozkaz) disposici vlastníka
nad jeho výrobními prostředky docela, znamená to,
že dosavadnímu vlastníku zbývá-tak zv. nudum ius
(holé, prosté právo), zatím co skutečným vlastníkem
stává se vydavatel plánu, v daném případě stát. Tak
to suchou cestou, byť i bylo ústavními zárukami zdů
razněno, že vlastnictví nad určitými statky zůstává
v rukou občana jednotlivce (vlastnictví soukromé),
ocitá se vlastnictví ve skutečnosti v rukou státu
(vlastnictví státní). Jestliže rozumíme kapitalismem
hromadění s.atku v rukou několika málo subjektů
(ať fysických čí právních), znamená to současně, že
stát se stává jediným a tedy i největším kapitalistou.
Přihlédněme nyní k poměrům v našem vlastním
státě. Eylo-E košickým programem a ještě mnoho
kráte po té slavnostně prohlašováno, že náš hospo
dářský život bude upraven svébytně, že soukromé
vlastnictví bude zachováno, že kromě sektoru zná
rodněného bude zachován a podporován i sektor sou
kromý, pak je jasno, že státní plán (rozkaz) musí
mítí své přesně ohraničené meze. Právě zde je potře
ba mluviti v přesných a konkrétních pojmech a neomezovatí se na mlhavé výrazy, připouštějící, aby
chapadla státního plánu zachvátila vše, co se ješ.ě
zachvátit dá. Naše státní plánování opírá se dosud
o dva předpisy. Je to dekret presidenta republiky o
Hospodářské radě (č. 63-45 Sb.) a vládní nařízení
o Státním plánovacím úřadě (č. 145-45 Sb.). Oba
předpisy neobsahují však mimo organisačního ustano
vení ničeho přesného o tom, co má býti předmětem
státního plánování. Dekret o Hospodářské radě praví
pouze, že hospodářská rada se zřizuje pro přípravu
a koordinaci opatření a rozhodnutí vlády v hospodář
ských věcech.
Hospodářskými věcmi se podle dekretu rozumějí
věci výroby, distribuce a spotřeby, a to nejen hmot
ných statků, ale i služeb (úkonů), včetně věcí dopra
vy a věcí finančních (? 1). Hospodářská rada má
zejména (tedy jen příkladmo): a) sjednávali a
udržovat! přehled o celkovém hospodářském stavu
ve státě, b) vypracovávat hospodářský plán ve všech
oborech hospodářského života, c) navrhovat i kon
krétní opatření a úkoly za účelem provedení hospoOBZORY
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dářského plánu. Vládní nařízení o Státním úřade
plánovacím ustanovuje pak, že plánovací úřad má za
úkol vypracovali návrh hospodářského plánu a tech
nické předpoklady ■ pro opatření veřejné správy zásadního rázu, která mají ovlivnit! hospodářský život
(§ 2 vlád. nař. 145-45 Sb.). To je vše, co nám oba
předpisy říkají o tak důležitém zásahu do hospodář
ského ústrojí státu. Všimněme si jen na př., jaká
bezbřehost číší ze slov »opatření..., která mají ovlívnití hospodářský život«. Je tragikomické, že předpi
sy o plánování podávají nám něco tak bezplánovitého. Ci snad je to úmyslné?
Poslance Dr V, Erban a jeho druhové podali v mi
nulých dnech ÚNS návrh zákona o celostátn'm hos
podářském plánování (plánovací zákon). V důvodo
vé zprávě k tomuto návrhu odůvodňují potřebu no
vého zákona nedostatky dosavadní úpravy. Spočívají
prý v podstatě v tom, že kompetence Hospodářské
rady se do jisté míry mísila s kompetencí plánova
cího úřadu (dvojí kolej), že Hospodářská rada »se
ukázala být orgánem nedosti života schopným« (ta
krásná čeština), že kontrola prbvádění hospodářské
ho plánu byla oddělena od přípravy plánu, a konečně
že se nepamatovalo na organisaci nižších složek plá
novací služby. Kdo však čekal, že se snad v tomto ná
vrhu zákona doví nejenom, kdo všechno bude pláno
vat, nýbrž také a především, co a kam až se bude
plánovat, čekal marně. Návrh zákona opakuje pouze
bezbřehý výklad o tom, co náleží k hospodářskému
plánování, jak to již bylo citováno z dekretu o Hos
podářské radě a doplňuje jej slovy »vytváření hmot
ných organisačních předpokladů pro sociální a kul
turní činnost«.
Jednoduchý výrok, že hospodářské plánování zna
mená určovat! jakékoliv jednání obyvatel tohoto stá
tu, řekl by totéž, řekl by to jasně a hlavně upřímně.
Vždyť co ještě zbývá, odmyslíme-li si věci výroby,
distribuce a spotřeby, a to nejen hmotných s atků,
ale i služeb (úkonů), včetně věcí dopravy, věcí fi
nančních a vytváření hmotných organisačních před
pokladů pro sociální a kulturní činnost? Zbyly by tu
mimo oblast plánu jen nehmoiné organisační předpo
klady a nehmotné statky, pokud nejsou službami
(úkony). Vskutku si však lze tento zbytek těžko
představili i s dávkou no.né fantasie. Dovolujeme si
tvrdit, že každý statek. kierý lze vyjádřiti majetko
vou hodnotou, je s hlediska hospodářského (a o toto
hledisko přece jde) statkem hmotným a že naopak
statek, který- takto vyjádřiti nelze, předmětem plá
nování ani býti nemůže, protože jej nelze hospodář
sky zachytiti. Záměrnou skoupost ve věcech zásad
ních nahrazuje si ovšem návrh boha.ou mnohomluv
ností, pokud jde o nový byrokratický aparát, jenž se
tímto »plánováním« bude zabývat.
Přes halasný povyk s restrikcí veřejných zaměst
nanců bude mítí předseda čs. úřadu plánovacího prá
vo, ustanovovat! čekatele, tedy příjímati nové za
městnance. Kdy se konečně dočkáme zákonného zá
kazu nového přijímání státn'ch zaměstnanců? Kdy
skončí ta komedie, že jedny zaměstnance tlačíme
k východu, zatím co u vchodu netrpělivě přešlapují
jejich nás.upei? Protože »plánování« je asi mnohem
obtížnější, než kterákoliv jiná státní služba, může
předseda čs. plánovacího úřadu v dohodě s minis
terstvem financí přiznali zaměstnancům, kteří konají s úspěchem službu u plánovacího ůřaúu, měsíční
odměnu do výše poloviny hrubého platu. Je to v sou
ladu s »celos átním hospodářským plánem« vytvářet
bezdůvodně takovéto privilegované hodnocení výko
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nů, jejichž výsledky máme teprve poznati? Jde prak
ticky o polovinu čistého platu. Co bude s těmi, kdož
budou konat službu neúspěšně? Zůstanou u těch
»plánů« dál?
Aby snad parlament do toho plánování příliš ne
mluvil, přikvačil zákon pohotově s přenesením pů
sobnosti na vládu. Tak především může vláda pou
hým nařízením »k provádění určitých úkolů pláno
vání« (jakých?) zříditi zvláštní orgány (noví úřed
níci, hlaste sel). Mimo to budou ovšem podle návrhu
plánovat všechny národní výbory, hospodářské organisace a ústřední úřady. Pro případ, že by se to
muto ohromnému plánujícímu konglomerátu poda
řilo sestaviti po mnohém dohadování v podkomisích,
komisích i nadkomisích nějaký plán, pamatuje ná
vrh zákona na to, aby tak zv. prohlášením závaznosti
plánu vznikla povinnost plánem se říditi. Zda se jím
kdo řídí, o to bude pečovati armáda kontrolorů, kte
ří budou míti přístup i do sklepů (na půdy se, bohu
žel, zapomnělo). Aby se parlament příliš nestaral
o to, co má být závazné, stanoví se závaznost záko
nem jen zcela výjimečně, pokud již »nevyplývá z plat
ných předpisů, anebo ji nelze zajistiti předpisy, vy
danými na základě zákona.« Že se v té džungli správ
ních předpisů nějaký najde, z něhož ta závaznost
určitě »poplyne«, o tom nepochybujeme.
Končíme pochůzku zákonným návrhem, který je
zářným příkladem toho, jak zákon vypadati nemá,
a nemáme více pochyb o pravém úmyslu navrhova
telů. Co nebylo dosaženo znárodněním (správně po
státněním), to má býti uskutečněno plánováním.
Jestliže při znárodnění se stává stát vlastníkem i po
stránce formálně právní (podle znárodňovacích de
kretů stává se stát majetníkem národních podniků),
zůstává při plánování občan státu sice vlastníkem

prostředků potřebných, na př. k své podnikatelské
činnosti, může však být ve své disposici s těmito pro
středky tak omezen, že jeho vlastnictví se stává
prázdnou nádobou. Vlastnictví jednotlivce nutně
předpokládá i svobodu v jeho jednání. A naopak.
Tam, kde není svoboda, nýbrž libovůle, má každý to,
co uchvátí (na př. ve slabém státě, ovládaném zájmy
hospodářských skupin). Kde je svoboda, jež zname
ná kázeň, má každý to, čeho nabyl vlastním přičině
ním. Je přitom vázán pevným rámcem zákonů, jež
vydal silný stát, který jedná, ale dopřává též svému
občanu, aby jednal. Kde není autonomní hospodářské
vůle jednotlivce, tam není ani vlastnictví jednotlivce.
Vlastníkem' je jedině ten, kdo smí jednati, a to je
v tomto případě stát. Jestliže na př. podle nějakého
plánu by nesměl vlastník rodinného domu domek ani
prodati, pronajati nebo zadlužiti, a kdyby, i když by
v domku sám bydlil, musil platit činži třebas do ně
jakého fondu pro případ neúrody, bylo by jej ještě
možno nazvati s hlediska hospodářského vlastníkem,
třebas by právně v pozemkové knize jako vlastník
figuroval dále? To je ovšem příklad a my chceme věřiti, že také příkladem zůstane. K této víře však po
třebujeme záruky, a tu může dát jedině zákon s přes
nými pojmy, nepřipouštějícími, aby se z nich udělala
tahací harmonika.
Tam, kde se nenajde dosti sil k tomu, aby byla
přesně stanovena hranice mezi hospodářskou vůlí
státu a hospodářskou vůlí občana, octnou se nako
nec všichni tváří v tvář nezvratné skutečnosti, že
»plánování« i »státní kapitalismus« znamenají jedno
a totéž. My však stale trváme a vytrváme při názo
ru, že plánování, skutečné a přirozené plánování, je
něco podstatně jiného, než státní kapitalismus a ří
zené hospodářství.

Americký pohled na čs. lidovce
Maurice Hindus, novinář· a spisovatel politických knih, na
psal další, už třetí knihu o Československu, které je jeho
láskou. Přinášíme ukázku z této knihy, nazvanou „The Bright
Passage“ — Jasná cesta. Kapitola, kterou zkráceně otisku
jeme, má titul „Křesťanský (katolický) socialismus“.
Krátce po návratu vlády z vyhnanství do Prahy jeli kolem
sněmovny dva ministři nového kabinetu, komunista a lidovec.
Komunista ukázal na -parlament a pravil: „Předpokládám,
Monsignore, že vaše strana bude sedět ve sněmovně na pravé
straně?“ — „Vůbec ne,“ odpověděl lidovecký ministr. —
„Proč ne. Monsignore?“ — „Protože my, čeští lidovci, ne
patříme na pravici. Nepatříme ani na levici. My jsme pravým
křídlem levice.“
Cizí diplomaté a novináři mluví o českých lidovcích jako
o pravičácích nebo jako o pravicové straně. To je nesprávné.
Čeští lidovci jsou pravičáci jen ve srovnání s krajní levicí —
s komunisty. Ve věcech hospodářských a v sociálních refor
mách jsou dále nalevo — jsou většími socialisty, než britská
dělnická strana nebo sociální demokraté kterékoli jiné evrop
ské země. Josef Doležal, šéfredaktor hlavního katolického
deníku v Praze, napsal o tom 28. záři 1945: „Jdeme dál než
socialistické strany západní Evropy, dál než britská strana
dělnická a francouzští socialisté.“
Jezdil jsem po Československu a slyšel jsem jen největší
chválu o chování katolického kněžstva za okupace. S výjim
kou několika málo nedůsledných kněží všichni stáli rozhodně
a nesmlouvavě proti nacistům a proti nacismu. Neslyšel jsem
ani o jediném význačnějším příslušníku hierarchie, který by
si byl sebeméně zadal s nepřítelem, nebo jenž by byl měl pro
nacistickou theorii i praxi něco jiného než pohrdání. Pro
katolické kněžstvo v Československu nacistický rasismus byl
nejen popřením základních článků víry, ale i nejhorší han
bou tohoto století. Z židů, kteří to přežili, je nemálo těch,
kdož vděčí za své životy včasnému a vždycky riskantnímu
zákroku kněží, z nichž mnozí, včetně několika význačných
opatů, přišli o život pro svůj bojovný odpor proti fašismu.
Osm českých katolických kněží bylo popraveno, padesát osm
jich zemřelo v koncentračních táborech, sto jedenáct jich
přežilo pronásledování a věznění.
Už sám název hlavního deníku katolické strany, „Lidová
demokracie“, je příznačný, nebot odpovídá tomu, co komu
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nisté a socialisté v celé Evropě označují za novou demokra
cii, o niž usilují, na rozdíl od buržoasní předválečné demo
kracie. V „Lidové demokracii“ píše se dne 4. listopadu 1945:
„Po šesti letech války je socialismus na vítězném pochodu
a jeho účelem, je blahobyt pro všechny.“ Aby vysvětlil, jaký
socialismus má na mysli, píše autor dále: „Známe dva druhy
socialismu, materialistický a křesťanský... Materialistic
kému socialismu bezpochyby nechybí ani plán, ani bojovný
duch. Ale čas, vývoj, biologické skutečnosti lidského života
potvrdí správnost názoru, že duch a mravní zákon lidský
nejsou méně rozhodné než hmota.“
Čeští lidovci nepřijímají marxistický materialismus s jeho
popřením duchovna a náboženství, stejně jako čeští komu
nisté a sociální demokraté, tedy ti, kdož jsou dobře obezná
meni s marxismem, nepřijímají mysticismus a jeho popření
hmoty. Theoretická a filosofická propast mezi českým katoli
cismem a českým marxistickým socialismem zůstala nepřeklenuta a nepřeklenutelná.
Čeští lidovci dívají se na komunistickou stranu s podezře
ním·, nedůvěřují jejím konečným cílům a nedělají kompro
misu ve svém odporu vůči marxistickému materialismu —
a přece spolupracují s komunisty v takovém duchu a tako
vou měrou, že tomu není obdoby jinde v Evropě a nikde na
světě. Bylo tomu tak za války, když byla česká vláda v Lon
dýně, a je tomu tak ode dne osvobození. Měli s komunisty
dlouhý a velký spor o povahu a rozsah znárodnění. Od sa
mého začátku byli pro to, aby vlastníkem bank, pojišťoven
a klíčového průmyslu byl stát. Tento majetek byl z velké
části v německých rukou, takže pro katolíky znárodnění tady
znamenalo počeštění nepřátelského majetku. Ale lidovci bo
jovali a budou bojovat proti zabrání malého průmyslu a pod
niků střední velikosti. Lidová strana je tak žárlivá na své
postavení, že nebude podporovati zřízení všemocného státu,
jejž by úplné znárodnění nutně přivodilo a jenž by pak ome
zoval náboženský život a politické svobody. Jejich „křesťanská starost“, jak se vyjádřil význačný jeden kněz, je právě
vznik takového státu. Katolíci věří v „pluralitu vlastnictví“,
při níž nejen stát, ale i obce, družstva a soukromé osoby mo
hou spravovat věci národa. Říkají, že v takovém systému
soutěžení je větší a lidu užitečnější; státu se tak zabrání, aby
nepoužíval hospodářské síly k politickým účelům a rovno
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váha soutěžících sil přinese zdravou demokracii a větší hos
podářský pokrok.
Nejslavnější katolickou postavou v českém politickém ži
vote je Monsignore Jan Šrámek. Je mu 76 let. má bílé vlasy,
širokou dobromyslnou tvář a chytré oči, nemá rád ukvapené
a příliš rychlé mluvení, je skoro nedůvěřivý v přítomnosti
cizích lidí. Politicky je tak blízko Benešovi, jako byl Masary
kovi. Je stejně jako Beneš selského původu a od začátku re
publiky zaujímá v pražské vládě vysoké místo. Roku 1905
byl jmenován profesorem sociologie na brněnském semináři.
Tady založil spolu s jinými pokrokovými kněžími křestansko-sociální stranu českých katolíků a od té doby byl v čele
každého pokrokového hnutí svého lidu, at šlo o odborové
organisace. sociální pojištění či svobodnou výchovu. Jako
rozhodný a vyhraněný národovec spojil se s Masarykem a
ostatními osvícenými a demokratickými Cechy v boji za čes
kou nezávislost a současně se snažil odstranit vliv lakouského katolicismu na české kněžstvo... Ani církevní moc, ani
vnitropolitický či mezinárodní tlak jej nemohly odvést od
jeho oddanosti k národu a pokrokovým tradicím, s nimiž se
Šrámek ztotožnil, stejně jako Masaryk a Beneš. Když se
roku 1935 po Masarykově abdikaci agrární strana spolu se
rudetskými Němci a jinými skupinami snažila opustit masa
rykovskou tradici a zvolit presidentem ne Beneše, ale jed
noho z jeho odpůrců, byl to Šrámek, jenž způsobil, že lidovci
hlasovali pro Beneše, čímž rozhodl volbu a zajistil pokračo
vání pokrokové politiky.
V trpkých dnech Mnichova nebylo rozhodnějšího odpůrce
proti cizímu zásahu nad Monsignora Šrámka. Byl proti vnu
cenému pozvání Runcimanovy misse, kterou Britové poslali,
aby zprostředkovala ve sporu mezi Cechy a sudetskými
Němci. Tvrdošíjně stál proti každé nabídce přicházející
zvenčí, jež by mohla ohrozit nezávislost státu. Nikdo nebyl
víc zničen Mnichovem než on. Dne 5. října 1938 sešla se vláda
a vedoucí činitelé armády, aby pojednali o Goringově poža
davku. Beneš podepsal abdikaci a Šrámek, zasmušilý a v ti
chém smutku, byl jediný z přítomných, jenž demonstrativně
šel k Benešovi, stiskl mu ruku a řekl: „My vás opět zvolíme
presidentem.“ Agrárníci zuřili a obvinili Šrámka ze sabotáže
a neloyálnosti. Ale bělovlasý a tvrdohlavý Monsignore stál
na svém prohlášení i na duchu, jejž toto prohlášení ztěles
ňovalo. Po Benešově odjezdu bylo mu nabídnuto místo v nově
utvořené kolaborantské vládě. Jeho odpověď bylo rozhodné
„ne“. Ze všech vůdčích činitelů, kteří zůstali v Praze. Šrá
mek zosobňoval víc než kdokoli jiný náladu prostého člo
věka. muže z ulice, jenž ve svém- srdci zuřil proti kapitulaci
a byl pln ošklivosti při pouhém pomyšlení, že by měl sloužit
Němcům.
Srámkův život byl v nebezpečí. S pomocí českých želez
ničářů, kteří jeho a Monsignora Františka Hálu, jeho věr
ného žáka, skryli v brzdařské budce nákladního vlaku je
doucího do Polska, uprchl z vlasti do vyhnanství. Krátce
nato se odebral do Paříže, aby žádal o uznání tvořícího se
československého národního výboru. Také Beneš přijel do
Paříže, ale francouzský ministerský předseda jej odmítl při
jmout. Beneš se vrátil do Londona a Šrámek zůstal. aby vy
jednával. Francouzská vláda, chtějíc udržet Itálii neutrální.

Právo na podnikání
Nej význačnější hospodářské rozcestí našich dnů
je, myslím, ve volbě mezi právem na podnikání a prá
vem na práci. Liberálně kapitalistické myšlení ne
uznává ovšem ani jedno ani druhé; a’e toto myšlení
je, doufejme, na trvalém ústupu. Dnešek i časy nej
blíže příští jsou ve znamení rozporu mezi myšlením
křesťanským a myšlením marxistickým. Marxistické
hospodářské zásady kladou na první mís. o právo na
práci, to jest právo každého občana, aby byl kdykoli
společností zaměstnán, a tedy — domyšleno do důr
sledků — aby mu byl kdykoli poskytnut pracovní
důchod, který by se nijak podstatně nelišil od důcho
du druhých občanů; právo na podnikání je v mar
xistické společnosti podstatně omezeiio: pracující smí
jen prokázat zvláštní podnětnost v mezích vytčených
jeho představeným a za to dostane zvláštní odměnu
(stachanovština). Křesťané naproti tomu kladou na
první místo právo každého jednotlivce (rodiny) na
samostatné hospodaření, poněvadž je — jak bylo vy
světleno v minulých statích — považují za nejdůle
žitější hospodářskou normu vůbec; teprve na druhé
místo zařazují povinnost každého občana zúčastnit
se pojištění proti nezaměstnanosti.
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a aby uspokojila Mussoliniho, který při pouhém vysloveni
Benešova jména vzplanul, navrhla Šrámkovi, aby on nahra
dil Beneše jako předseda Národního výboru. Šrámek roz
hodně odmítl. „Sel jsem do vyhnanství,“ pravil, „ne abych
nahradil Beneše, ale abych zdůraznil, že národ jde za nim.“
Francouzi naléhali, ale Šrámek byl neoblomný. Konečně
francouzská vláda uznala Národní výbor s tím. že si sám
zvolí předsedu. Výbor okamžitě zvolil Beneše a jeho zástup
cem Šrámka. Po pádu Francie Šrámek uprchl na britském
křižníku do Londýna. Když byl Národní výbor uznán jako
československá zahraniční vláda, Beneš se stal presidentem
a Šrámek se stal předsedou vlády.
Také v Londýně byl Šrámek postaven tváří v tvář vážné
situaci, tentokrát s britskými státníky, a opět si počínal
pevné. Zahraniem vláda spolu s českými činiteli v Moskvě
došla k závěru, že bez spojenectví s Ruskem není naděje na
zabezpečení národa. Monsignore Hála, místopředseda české
katolické strany, o tom praví: „Přátelství s Anglií, Amerikou
a Francií by nestačilo, aby zajistilo budoucnost naší repu
bliky, kdybychom neuzavřeli spojenectví s velkým slovan
ským Ruskem. Mnoho britských státníků bylo proti podpisu
jakékoli smlouvy (s Ruskem), ale ministerský předseda Šrá
mek prohlásil, že jsme připraveni raději se dočasně rozejít
i s Anglií, než nepodepsat smlouvu o přátelství se Sovětským
svazem.“
Nyní je Šrámek přes svůj vysoký věk místopředsedou
vlády, nepopiratelným vůdcem své strany a jedním z nej
oblíbenějších mužů v zemi. Je skromný, vlídný, chytrý, ne
mluví mnoho, je skutečný vědec (přednášel latinsky
v Oxfordu) a váží si ho nekatolíci stejně jako jeho stoupenci.
Viděl jsem ho několikrát ve sněmovně sedět vedle mladšího
Klementa Gottwalda, vůdce komunistické strany. Ti dva si
šeptali a navzájem přisvědčovali. smáli se a ukazovali úzký
a kamarádský osobní vztah. Ačkoli rozpory mezi katolickým
a komunistickým tiskem nejsou řídké ani mírné, žádný ko
munistický novinář si nedovolí na.nad.nout Šrámka nebo mu
něco vytknout. Je jedním z neivznešenějších v národě a úcta
i oddanost k jeho osobě stojí nad stranickým soupeřením
a ideologickými rozpory.
Šrámkův nesmírný vliv na politické myšlení českách li
dovců není však výsledkem len jeho přitažlivé osobnosti nebo
johg vranovského nadáni. Česká historie a psychologie čes
kého Vdu buly živnou půdou pro Srážkový myšlenky a
učení. České kněžstvo pochází z lidu, většinou ze selského
stavu. Neměli šlechty, jež bti ovládla nebo zavedla na scestí
jeřích mušlení. cítili odnor k cizáeké rakouské kultuře a ne
měli rádi rakouskou antipatii vůči české civilisaci a tak ne
mohli neslušet volání vlastní historie, stěžně jako mu nemohli
odolat nekatoličtí Češi. Knězi sdíleli také se svými ovečkami
denní námahu a utroení. jež nn ně byl·’! vloženy. Tměli stejně
jako sedláci, obchodnici. dělníci a universitní profesoři pod
břemenem a útiskem, jež vložilo na česká lid staré Rakousko
a vak Němm. Také jim buly jazuk, kultura. národní zvyku
nejvhodnějším prostředkem k záchraně národa, nrostředkem,
kterého mohlo bát nejlépe použito s pomocí bratří ? ostatních
slovanských zemí.
Přeložil R. Š.
(Copyright by „Obzory“ and Doubleday. New York.)

Bohdan Chudoba

Měli jsme již příležitost ukázat, že jedině samo
statné podnikání může rozvinout lidskou osobnost a
její svérázné schopnosti i po stránce hospodářské.
Vysvětlili jsme také výše, že ani pravé bezpečnosti
není bez svobody a tudíž ani hospodářské bezpeč
nosti bez hospodářské svobody. Kromě toho však ta
ké jen právo na samostatné podnikání je právem,
které lze důsledně a všude požadovat a také naplňo
vat. Je totiž omezeno jedině tím, že přísluší každému
a že tudíž jeden občan se tohoto práva nemůže doža
dovat na úkor téhož práva druhého občana; odtud
také vyplývá první a podstatný úkol hospodářského
plánování, k němuž se ještě vrátíme. Naproti tomu
lak zv. právo na práci není nikterak právem přiro
zeným, ani důsledně uplatnitelným; a to je třeba
dobře si uvědomit.
Právo na práci je totiž v podstatě právem na dů
chod. I kdybychom je chápali prostomyslně právě
jen jako právo na zaměstnání, zjistili bychom brzy,
že je nikdy nelze do důsledků uskutečnit. Ve'iký po
čet občanů by na příklad chtěl pracovat na Václav
ském náměstí nebo v ústředních ředitels*vích; mar
xistický stát by jim však nemohl vyhovět a byl by
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nucen poslat značnou jejich část také do Dolní Lhoty
a pobočných dílen; bylo by lo však naplnění práva na
práci, když toto právo má být u každého občana stej
né? A což teprve, kdybychom postoupili až k důsled
kům tohoto tak zvaného práva a uvědomili si, že by
mělo zabezpečovat každému občanu určitý, v podsta
tě stejný důchod?
Když marxisté tyto věci vysvětlují, poukazují oby
čejně na stachanovštinu a zdůrazňují, že v jejich spo
lečnosti není žádných překážek, aby občan, který
prokáže mimořádný výkon, získal také mimořádnou
odměnu. Toto tvrzení je především velmi pochybné:
rádi věříme, že takovou odměnu občan získá při vět
ším výkonu v práci, která je předepsána, tedy na př.
v dobývání uhlí; co však, když prokáže zvláštní vý
kon v organisaci určitého podniku, a to způsobem,
který se nezamlouvá jeho představeným, a nemůže
přitom těmto představeným dokázat, že jeho názor
je lepší než jejich, tak očitě, jako to dokáže horník
vahou uhlí, které vydobyl? Ale to ještě není ta pravá
potíž. Je totiž velmi pohodlné zvolit si za příklad
vzrůst výkonnosti; co když však nastane pokles vý
konnosti? Bude-li každému zaručeno stejné právo na
pracovní důchod, co se stane, bude-li řada občanů
vykazovat výkon menší a menší a strhávat za sebou
ostatní? A bude-li dokonce toto počínání provázet
voláním po větších platech? A až v důsledku toho i
při plné zaměstnanosti nebude výrobků a nouze bude
větší a větší?
A k tomu ještě dlužno uvést jinou zajímavou okol
nost. Marxisté obyčejně zároveň s voláním po zajiště
ní práva na práci velmi hlučně zavrhují všechny bez
prácne důchody — o nichž se také ještě zmíníme.
Nuže: tak zvané právo na práci do důsledků prove
dené mohlo by se ukázat cestou k bezpracnému dů
chodu. Podívejme se jen, jak mizivý je pracovní vý
kon v těch úřadech, které byly v poslední době v růz
ných evropských státech zřízeny pod totalitním ná
tlakem: zda to nejsou místa, kde skutečně lze do
sáhnout nemalého důchodu takřka bez hnutí prstem?
A zabezpečit všem občanům ústavní nárok na tak zv.
pracovní důchod znamená v podstatě a v konečných
důsledcích zabezpečit jim nárok na důchod bezpracný.
Až by se to uskutečnilo, zbývala by již jen dvě vý
chodiska: buď hospodářská pohroma a rozvrat nebo
policejní režim s nucenými robotárnami.
Při svobodném podnikání je ovšem naproti tomu
obava, že majetek se nahromadí v málo rukou tak,
že jeho držitelé budou žít právě jen z tohoto majetku
a nikoli z vlastní práce. Abychom však i tento zjev
mohli věcně a účelně posoudit, je třeba uvědomit si
dvojí. Jednak je pro každé, velké i malé podnikání
zapotřebí určitého majetku: řemeslník, který si za
kládá dílnu, potřebuje jmění, aby si mohl pořídit po
třebné nástrojé (anebo mu na to musí někdo půjčit
ze svého jmění), a právě tak společnost může inves
tovat do znárodněného podniku jen to, co její ob
čané odvedou na daních nebo našetří ve spořitelnách.

Snad by si někdo řekl, že peněžní služby mohou dělat
jen peněžní ústavy a zejména veřejné peněžní ústa
vy; ale což je nějaký podstatný rozdíl mezi bankov
ním úředníkem a soukromým věřitelem, který také
vyřizuje dopisy a zaznamenává číslice? A za druhé
jsou tu na př. nezletilí nebo nemocní dědici; nemají
snad jejich rodiče mít právo našetřit jim na živo
bytí? Nebo nemá snad někdo mít právo věnovat svůj
statek na vydržování nějaké nemocnice nebo školy
nebo jiného ústavu, když tím vlastně dobrovolně platí
poplatky, které by na vydržování těchto ústavů mu
sili později zaplatit ti, kdo se v nich budou učit nebo
léčit ?
Vidíme, že tu jde právě jen o jednu jedinou potíž:
aby se důchody nenahromadily v jedněch rukou do
té míry, že by to jejich držiteli umožnilo pohodlný
život bez jakékoli práce. Ale na takovou nesnáz není
třeba vymýšlet nějaké ústavní pravidlo — na tu sta
čí zcela obyčejná a důrazně odstupňovaná důchodová
daň.
Není také nijak jisté, zda potřebuje ústavní normy
úsilí o pojištění v nezaměstnanosti. Sociální pojištění
sice přímo vyplývá z pátého bodu základního progra
mu křesťanské politiky, ale je mnohem lépe vyjádře
no věcným, podrobným zákonem než nějakou základ
ní, povšechnou normou. Vždyť při každém druhu po
jištění je nutno především uvážit řadu hospodářských
okolností. Víme, že každé dobré sociální pojištění
musí životní poměry zlepšovat a nikoli zhoršovat;
musí tedy šetřit pojištění starších jako práv kterých
občané již nabyli a která by jim neměla být brána.
Je také nutno u každého druhu pojištění zvláště a
předem uvážit, jakým způsobem opatřovat úhradu,
aby nešlo o pouhé hromadění peněz a přece aby úhra
da dostačovala, a jak nashromážděný kapitál uklá
dat, aby neležel ladem. A předevš'm je nutno roz
myslit si, nejen jak velkou část národního důchodu
možno vůbec na sociální pojištění věnovat, nýbrž ta
ké zejména, do jaké míry lze zatížit podnikatele, aby,
i když bude pojištěn, mohl hospodařit dál.
Máme plnou důvěru v to, že tyto úkoly řešit lze a
že každá dnešní společnost, jakmile se jen hospodář
ský život trochu rozběhne v opravdovém míru, bude
si moci plné sociální pojištění — tedy i pojištění proti
nezaměstnanosti — vybudovat, že jeho pravým úče
lem nebude pouhá podpora nebo dokonce nedostateč
ná podpora, nýbrž poskytování skutečné příležitosti
k výdělku, je samozřejmé. A lze také věřit, že při
zdravém podnikání bude možno toto pojištění pořídit
z příspěvků, které nebudou větší než příspěvky na
stavovské nebo odborové organisace.
Jestliže však i pro sociální pojíš'ění je zdravé pod
nikání první podmínkou, tím méně se bez zdravého
a svobodného podnikání může obejít hospodaření ve
společnosti vůbec. Z těchto důvodů musí být podni
kání tak uspořádáno, aby právo každého občana na
podnikání mohlo být skutečně naplněno.

Rakouská budoucnost
Moskevská konference se nedohodla o rakouské
smlouvě a tím opět oddálila nutnost rozřešit základní
otázky rakouské samostatnosti. Pokud může škrtnutí
pera udělit samostatnost, stalo se tak Rakousku na
moskevské konferenci v roce 1913, která se poněkud
předčasně vyslovila ve prospěch »svobodného a nezá
vislého Rakouska«, třebaže přitom varovala, že
»v konečném uspořádání bude nutně brán zřetel, na
kolik samo přispělo k svému osvobození.« Rakousko
se neosvobodilo vlastní snahou (neexistovalo žádné
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rakouské »hnutí odporu« hodné toho jména), nýbrž
je osvobodili spojenci. Po dva roky ode dne, kdy so
větská vojska vstoupila do Vídně, vládly Rakousku
vojenské úřady okupačních mocností.
Uváží-li se vše, nebyla vládnoucí ruka těžká. Již'
dlouho tam nejsou spojenecká vojska četná ani je
není příliš vidět. Třebaže okupace nebyla oblíbená
(která cizí okupace kdy byla?), přesto vykonala ně
které nezbytné úkoly. Zaručila pořádek; vynutila jis
té, poměrně ani povrchní odnacisování (nedávno pro
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puklo několik skandálů, kdy úředníci umožnili nacis
tickým vězňům útěk); a především umožnila slabé a
jaksi neskutečné rakouské vládě odříci se odpověd
nosti za vše, co se v Rakousku stalo nebo nesta o.
Vláda nezávislé země musí vládnout. Jak málo o to
stojí nynější rakouská vláda, ukazuje ustavičná sna
ha jejích oficiálních mluvčích trvat na tom, že spo
jenci jsou povinni pomoci Rakousku, aby žilo a exis
tovalo.
Návrh smlouvy zaručuje odchod okupačních sil do
tří měsíců po jejím schválení; tato vě-*% nevyvolala
odpor ani kontroversi. Cyničtí pozorovatelé pozname
návají, že ze tří okupačních mocností by ve skuteč
nosti úplně odešli jen Angličané — s př'slušnou
ztrátou prestiže a vlivu. Američané by prostě přešli
hranice do Bavorska, odkud by mohli ovládat Ra
kousko skoro stejně účinně, jako by tam byli. Rusové
(v předpokladu, že by bylo opuštěno také Maďarsko)
by byli daleko na rumunských hranicích. Ale jaké
koli události, které by v Rusech budily obavy nebo
odpor, by se přenesly na Jugoslávce, kteří mají dost
dobře vyzbrojenou armádu v hrozivém postavení na
korutanských hranicích. Zvláštního povzbuzení by
nepotřebovali k tomu, aby se ujmuli činnosti
v Rakousku — stačilo by odstranit nynější omezení
Moskvy.
Prozatím je organisace rakouské armády zdánlivě
nepřekonatelný problém. Moderní Rakušan — po
kud to není nacista — nemá smysl pro vojenství ani
chuť či podnět bránit svou zemi. Není jasno, odkud
by přišli lidé pro rakouskou armádu, pokud by to ne
mělo být z řad nacistů, jichž je v Rakousku velmi
mnoho. Rakouská armáda, která by byla baštou
prou fašismu, ať vnitřnímu či vnějšímu, se zdá vzdá
lenou vidinou. Na fašistickou nebo skorofašistickou
domobranu je materiálu dost. Ale pokus o opakování
raných let třicátých by asi vyvolal jugoslávskou a
snad i československou intervenci. Známost toho je
nejlepší zárukou před opakováním starého vzoru
Dollfuss—Schuschnigg—Hitler.
Nynější nesnadná- koalice lidové strany, sociálních
demokratů a komunistů je závislá na přítomnosti spo
jeneckých vojsk. Až odejdou, vrátí se zase reaita ra
kouské politiky natolik, že ohrozí toto nucené spole
čenství. Někteří pozorovatelé jdou tak daleko, že se
obávají, ž*e konec spojenecké okupace bude zname
nat začátek občanské války v Rakousku. To však při
nejhorším znamená přeceňování spádu událostí. Ra
kousko je klidná země, kde se málokdy přihodí něco
nevyhnutelného. Zatím všechny strany svorně žádají
odchod okupačních jednotek, komunisté nejhlasitěji.
Ale všichni se ho bojí.
Vyhlídka na vytvoření nezávislého Rakouska —
které nemůže být hotovo za den — záleží na praktic
kém hospodářském řešení. Katastrofa z roku 1918
pretrhala životně nutné spojení Rakouska s Podunajím. Byla a dosud je otázka, může-li Rakousko prosperovati ve svém omezeném rozsahu nebo je-li pod
mínkou jeho budoucí nezávislosti opětné navázání
těchto spojů nějakým způsobem. Táž otázka se Ra
kousku stavěla posledních 30 let.
První pokus o řešení se stal po roce 1920. Rakous
ko, odříznuté od všech důležitých hospodářských
vztahů k Malé dohodě, se obrátilo k západu a stalo
se důchodcem Anglie, Francie a USA. Pokoušelo se
o rozvinutí takového drobného přepychového prů
myslu (včetně turistického ruchu), který mohl být
přijat na západním trhu. To muselo ztroskotat. Ra
kouský sedlák a řemeslník je výkonný, pilný a má
nápady a kdyby bylo záleželo jen na něm, mohl se
tento plán zdařit. Ale nic menšího než všeobecný
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hlad nebo všeobecné střílení by nebylo přimělo Vídeň,
aby na sebe vzala stav a rozměry přiměřené hlavní
mu městu malé země, závislé především na zeměděl
ství a selském průmyslu.
Druhé řešení, které snad nebylo tehdy možné, pře
nesla nacistická okupace a válka do sféry praktické
politiky. Po roce 1938 prošlo Rakousko v německých
rukou rozsáhlým zprůmyslněním. Objevená nafta u
u Zistersdorfu prokázala svou důležitost; přeměna
rakouské válečné výroby železa, oceli a strojů na vý
robu mírovou neskýtá zvláštní těžkosti, vyžaduje jen
jisté ústřední plánování a organisaci ve spojení s hle
dáním trhu. Trh zájemců se objevuje na Východě,
který nutně potřebuje průmyslové zařízení, jaké mů
že moderní Rakousko dodat. Tím by mohly být na
vázány ony životně důležité spoje s Východem v nové
formě. Rakousko by tak mělo příležitost hrát vůdčí
úlohu v zprůmyslovění dunajské pánve, stát se zno
vu vlastní silou podunajskou velmocí a znovuvybudovat své hospodářství jako malé, ale přesto důležité
průmyslové velmoci.
Na neštěstí politika, jako už tak často v rakouských
dějinách, opět zatěžuje prostou hospodářskou otázku;
dnes stojí proti sobě dvě řešení, skryté v americké a
ruské politice vůči Rakousku. Zprůmyslnění Rakous
ka jako ohniska k zprůmyslnění východní Evropy se
shoduje se sovětskou koncepcí budoucího osudu těch
to krajů. Částečně to také vysvětluje houževnatost,
s jakou Molotov v Moskvě bojoval o udržení »němec
ké válečné kořisti« (z valné části jde o rakouský těž
ký průmysl) v ruských rukou. Amerika se zase obá
vá, že východní zaměření rakouského hospodářství
by je přibližovalo Sovětskému svazu a že další rozvoj
rakouského průmyslu by pravděpodobně posílil počet
členstva a vliv komunistické strany. Tyto podružné
vývody na neštěstí ztěžují to, co je, zdá se, jedině
zdravou hospodářskou politikou.
Poněvadž byli Američané v minulosti poněkud
vzdáleni rakouským otázkám, nepůsobí tak na ně, na
rozdíl od jiných pozorovatelů, neúspěch rakouského,
k západu orientovaného hospodářství mezi dvěma po
sledními válkami. Průmysl je pro Rakousko jedinou
možností, aby nebylo odkázáno na pravidelnou výpo
moc ze Západu; znamená, alespoň pro začátek, ra
kouské hospodářské ujednání s jeho východními sou
sedy pravděpodobně na základě výměny — což Ame
rika nemá ráda. Proto převládající americký vliv
se snaží podporovat odprůmyslnění Rakouska. Bylo
učiněno jen málo pro vyvinutí nebo využitkování
většího rakouského průmyslu v americkém pásmu;
říká se, že by Američané rádi viděli, aby Angličané
demontovali Alpino-Montánní železný a ocelový kom
binát a spojili jej s modernějšími závody Herrmanna
Goringa v americkém pásmu. Theoreticky by to byl
logický krok, ale v praxi by to nevyhnutelně snížilo
výrobu a způsobilo propouštění dělníků.
Proto zůstává nezodpověděna otázka, je-li možno
vytvořit nezávislé Rakousko. Se správným politic
kým pozadím by to bylo možné. Zčásti zprůmyslněné
Rakousko, hospodářsky připojené k osta ním státům
dunajské pánve a snad i k Polsku. — logičtější zdroj
uhlí pro Rakousko než přetížené Poruří — by snad
dosáhlo základny nezávislé existence. Jak se však
věci mají, pravděpodobněji bude Rakousko závislé na
americké dobročinnosti a nakonec i na amerických
zbrameh pro udržení pořádku v situaci, která s sebou
přinese mnohem větší utrpení pro pracující třídu ve.
Vídni a v osta'.mch průmyslových střediscích, než to
mu bylo v letech třicátých.
Rakousko dnes není jedinou obětí neshod mezi dvě
ma velmocemi. Nepotřebuje ani tak jejich pomocg
jako aby se spolu dohodly o jeho osudu. Dosáhne-ii
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se toho skutečně podpisem smlouvy, není nutno zou
fat nad rakouskou nezávislos.í. Ale mají-li být ne
ustálé srážky mezi snahou připojit Rakousko politic
ky a hospodářsky k Západu a rakouskou nutností
hospodářského připojení k Východu, bude lze jen stě-

ží zabránit neštěstí. Americké půjčky, které mají uči
nit připojení k Západu přijatelnějším, mohou proza
tím zalepit nejhorší trhliny. Ale samy o sobě nemo
hou než jen oddálit nevyhnutelné zhroucení hospodář
sky nezdravé stavby.
(Přetištěno z »Times«.)

L G. Farben na lavici obžalovaných
Tím, že obrovské chemické závody Německa, I. G.
Farben, byly konečně postaveny před americký vo
jenský soud, vstoupili nejmocnější průmyslníci třetí
říše na ona místa, kde před rokem stáli její političtí
a vojenští vůdcové. Skupině 24 ředitelů a vysokých
úředníků byl přečten obžalovací spis o 20.000 slo
vech, vinící je z připravování a vedení útočných vá
lek spolu s velkým seznamem zločinů, včetně vražed
ných následků nacistického otrokářství, které z nich
vzešly. Účelem je určití vinu průmyslníků na útočné
válce, která je podle norimberského rozsudku nej
větším mezinárodním zločinem. D?lekosáhlé odůvod
nění generála Telforda Taylora, hlavního žalobce za
Spojené státy, zní, že bez zbroj arů by se Hitler a je
ho generálové nemohli pustit do války.
Nedávno začal v Norimberku, městě nacistických
úspěchů a zkázy, proces proti Friedrichu Flickovi,
málo známému, ale nesmírně vlivnému ocelovému
magnátovi a na řadu přijdou žaloby na rod Kruppů.
Soud nad I. G. Farben, který začne snad až v červen
ci, je svou důležitostí hned za norimberským soudem
mezinárodním, především vzhledem k složitému zří
zení, kterým byly tyto závody účastny na neméně
než 500 průmyslových podnicích mimo Německo, ne
hledě k zahraničním podnikům a společnostem, kte
ré patřily k I. G. F. Soudě podle obžaloby, budou tyto
vztahy, které dlouho vedly k cynickým pochybnos
tem, dojde-li kdy k procesu, pečlivě prozkoumány v
světle nesmírného množství nashromážděných doku
mentárních důkazů»
Zahraniční průmyslové podniky tu vidíme jako na
strčené figury I. G., které tak pozdě, jako v r. 1942,
kontrolovaly více než 90 procent světové výroby
umělé gumy. Ruku v ruce s nacistickou zahraniční
politikou dosahovaly jejich spoje tisícového počtu,
zahrnujíce kartelové dohody s největšími koncerny v
Americe, Anglii, Francii, Norsku, Holandsku, Belgii
a Polsku, které sloužily za hospodářskou zbraň v pří
pravě války. Od roku 1935 pocházely všechny karte
lové dohody I. G. Farben rukama vojensko-hospodářských odborníků v německé armádě. Jejich promyš
leným úkolem bylo brzdit průmyslový rozvoj a vě
decký výzkum mimo Německo, zvláště v zemích, na
které chtěl Hitler útočit. Stejně měla předválečná čin
nost I. G. Farben zeslabit Spojené státy, jakož o
»zbrojnici demokracie«, zdržováním důležitých vý
robních odvětví, na př. umělé gumy, magnesia, umě
lého dusíku, tetrazenu a sulfových drog.
Líčí se, jak kartelové zřízeni mezi I. G. Farben,
Společností pro hliník v Americe a Dorovou chemic
kou továrnou značně omezila výrobu magnesia v
USA a zabraňovala vývozu do Evropy — vyjmouc do
Německa a nepatrné množství do Anglie. Tím se sta
la Anglie a celá Evropa úplně závislá na Německu,
pokud se týče magnesia, které při vypuknutí války
Anglii zoufale chybělo. Když na počátku roku 1941
chtěla Britská nákupní mise koupit tel razeno vanou
munici, zabránila ternu kartelová dohoda mezi zá
stupci Duponta a I. G. Farben.
Žaloba dále popisuje, jak pomocí kartelové doho
dy se Standard Oil Company v New Yersey zdržela
Farben vývoj a výrobu buny v USA do r. 1940, za
tím co Německo se stávalo nezávislé na dovozu gu274

»T h e T i m e s«
my. Farben se úmyslně vyhýbala plnění svých zá
vazků podle dohod, s výsledkem, že Amerika vstou
pila do války bez zásob gumy, odříznuta od dodá
vek z Dálného Východu, bez vhodného plánu na vý
robu synthetické gumy. »Jen nejrozhodnější kroky
zabránily katastrofě.«

Mezinárodní chapadla
Dále se projevovala mezinárodní činnost Farben
v zakládání skladů důležitých válečných surovin, než
bude Německo vyrábět dostatečné množství surovin
umělých. Žádná jiná firma v Německu neměla po
třebné mezinárodní spojení a zahraniční oběživo. Na
příklad dodala roku 1936 Standard Oil Company
benzin v ceně čtrnácti milionů dolarů na objednávku
ve výši dvaceti milionů. V červnu 1938, před očeká
vanou okupací Československa, chybělo Německu
tetra-ethylové olovo, nutné pro výrobu leteckého ben
zinu. Na Goringův příkaz zařídila Farben »výpůjčku«
500 tun od americké ethylové vývozní společnosti,
kterou nikdy nevrátila. Stejně tak na žádost Říšské
banky obstarával tento trust svůj mezinárodní úvěr
k opatření zápůjček cizí měny, a když Německo zou
fale potřebovalo cizí peníze, prodával své výrobky
pod výrobní cenou.
Ode všech těchto mezinárodních chapadel nebyľo
daleko k tomu, aby zahraniční agenti trustu vytvo
řili jádro německého výzvědného a intrikánského
sboru v celém světě. Jak se tvrdí, byla jeho berlín
ská kancelář přeměněna na hospodářskou výzvědnou
část wehrmachtu, která připravovala zprávy a ma
py, podle nichž si letectví vybíralo své cíle. Jeho za
hraniční zaměstnanci byli zařáděni do protišpionážního oddělení Hlavního stanu. Když se blížila válka,
měla I. G. Farben připraveny plány na ochranu své
ho zahraničního majetku předáním neutrálním dů
věrníkům.
Mezinárodní význam procesu s I. G. Farben vrhne
asi nové a leckdy nepříjemné světlo na německé vá
lečné přípravy. Máme tu na příklad zajímavé prohlá
šení jednoho z obžalovaných, Georg vo.i Schnitzlera.
který řídil prodej a obchodní činnost I. G. Farben.
»Aniž by byli přímo informováni, že se vláda chys
tá k válce, nebylo možno, aby vedoucí činitelé I. G.
Farben nebo jiní průmyslníci věřili, že obrovská vý
roba zbraní a válečných příprav, počínající s Hitlero
vým převzetím mocí, zrychlená v roce 1936 a dosa
hující neuvěřitelných rozměrů v roce 1938, by měla
jiný význam, než že se Hitler a nacistická vláda chy
stala k válce stůj co stůj.«
Dlouho před Hitlerovým příchodem byla I. G. Far
ben nejen největším průmysl, koncernem, v Německu
kdy vytvořeným, ale i jedním z největších na světě.
Do roku 1939, připojen k hvězdě nacismu, se více
než »dvojnásobil, zisky podle knih dosáhly r. 1942
571 milionů; a zde opět Schnitzlerova slova potvr
zují, že moderní válka by bývala nemyslitelná bez vý
konu německého chemického průmyslu ve čtyřletém
plánu, kdy Carl Krauch, předseda dozorčího ředitel
ského sboru I. G. Farben, měl plné moci jako Gorin
gův chemický znalec. Dnes je pryním obžalovaným v
procesu. Z počátku viděla I. G. Farben v Hitlerovi a
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jeho hnutí možnost rozšíření své moci. Žaloba vyprá
ví, jak v listopadu 1932 dva její ředitelé žádali od
Hitlera podporu pro svůj nákladný hydrogeneční
proces při výrobě umělého benzinu, kterého se mínili
vzdát. Synthetický benzin se hodil Hitlerovým plápům.
Když Hitler žádal průmyslníky o podporu před
volbami v březnu 1933, I. G. Farben přispěla čtyřmi
sty tisíci říšských marek; koncem roku zaručila vlá
da veliké rozšíření I. G. továren na umělý benzin a
byla zahájena jednání o výzkumu pro výrobu umělé
gumy a o postavení tajné továrny na magnesium. Na
základě této spolupráce soustřeďovala I. G. Farben
své obrovské možnosti k vytvoření a vyzbrojení ně
meckého válečného stroje a byla zřízena čistě vo
jenská spojovací agentura. »Vermittlungsstelle W« v
Berlíně, jejímž hlavním úkolem bylo zajišťovat taj
nost, především ve věcech patentových. Koncem roku
1936 říkal Goring při vysvětlování čtyřletého plánu
^průmyslníkům: »Jsme už na prahu mobilisace a ve
.válce. Chybí jen střílení.« I. G. Farben, často zvaný
^>stát v státě«, byl podle Alberta Speera povýšen na
součást vlády.
Obžaloba přesně popisuje důležitý přínos I. G.
Farben německému znovuvyzbrojení umělou výrobou
nitrátů, oleje a gumy, bez nichž by Německo, po
strádající přírodních zdrojů, nebylo mohlo připravo
vat nebo vést útočnou válku. I. G. Farben byla jád
rem vojenské organisace, nejen zásluhou vlastní vý

roby, ale proto, že všechny ostatní německé chemic
ké továrny a mnohá jiná odvětví válečného průmyslu
byly skoro úplně závislé na jejích výrobcích. Němec
ké tanky, děios řelectvo a obrněné vozy se pohybo
valy na kolech z I. G. elektronového kovu, obutých
do I. G. buny a poháněl je I. G. umělý benzin. Ně
mecká bombardovací letadla byla vyzbrojena I. G.
slitinami z hliníku a hořčíku, nesly smrtící náklad I.
G. zápalných a výbušných bomb a poháněl je I. G.
vysokooktanový letecký benzin.
Když začala válka, je dokázáno, že se I. G. Farben
pustila do soustavného vykrádání chemického prů
myslu přepadených zemí. Když byla poražena Fran
cie, plány I. G. Farben na dobytí světa podle vlast
ního I. G. »Nového řádu« (je to dokument o několika
tisících stránkách s podrobnými plány pro veškerou
evropskou chemickou výrobu) mohly se srovnávat
jedině s Hitlerovým dobyvatelským plánem.
/
Konečně padá obávaný stín Himmlera a SS na zá
znam o válečné činnosti I. G. Farben, který je zatí
žen nejen podílem odpovědnosti za otrokářský pro
gram, kdy cizí dělníci byli nuceni k práci v jeho to
várnách; ale tím, že byla na doporučení I. G. Far
ben vybudována továrna na bunu v Osvětimi, stala
se I. G. Farben přímou podílnicí na nelidském utrpení
a vraždách v koncentračních táborech. Žaloba končí
tím, že postup I. G. v Osvětimi lze nejsnáze popsati
Hitlerovým výrokem; »Co je nám do toho? Dívejte
se jinam, když se vám z toho dělá špatně.«

Subvenční prvý máj ministerstva zemědělství
Ministerstvo zemědělství z mnoha dostupných finačních
zdrojů uctilo letošní svátek práce prvého máje velkolepým
subvenčním darem v obnosu 216 milionů Kčs, jehož usměr
něné poslání má se na venkově žádoucně uplatniti hospo
dářsky i politicky v přítomnosti i v blízké budoucnosti.
Statistický rozbor celkového objemu těchto subvencí byl
uveřejněn propagačně, tím i pro veřejnou kontrolu odborníků
a kritiku zainteresovaného selského venkova. Denní tisk
s pominutím politické propagace tuto událost suše zazna
menal. Je to však událost, v hodnotě 216 mil. Kčs, zralá pro
zvýšenou veřejnou kontrolu i pro kritiku:
Nová zemědělská politika i v nejnovějších májových čís
lech subvenčních je naší české veřejnosti dostatečně známá.
Není to ona česká tolerantní moudrost, která respektuje
osvědčené demokratické tradice, vzácný dar schopné inicia
tivy význačných individualit duševních i mravních, ani sou
kromé selské hospodaření. Je to snad více služba státnímu
kolektivismu výrobnímu, spotřebnímu i správnímu. Proto se
projevuje v jednostranné touze po zachování, rozmnoženi a
upevnění obrovských státních lesů a velkostatků s před
nostními odstupňovanými malorolnickými cenami, v horečném
budování nových kolektivistických a kolektivisačních obrů
i v usilovném podporování každého podružného hnutí, smě
řujícího ke kolektivisací hospodářského života veřejnopráv
ními, veřejnomajetkovými a družstevními prostředky.
Do přímých i nepřímých služeb budoucího státního kolektlvismu jsou již více méně 'zapojeny:
Znárodněný průmysl a peněžnictví, státní velkostatky a
lesy, pastevní družstva, státní, oblastní i místní traktorové
a strojní stanice, zemědělský průmysl, zemědělská družstva
se svými strojními družstvy a také odstupňované ceny za
zemědělské produkty.
Politicky k témuž cíli směřuje: budování obecních prá
delen a žehlíren, kulturních domů obecních, subvenční propag.
knihovny, kočovná kina, divadla a kočovné výstavy, mysli
vecká střelnice v Praze, nezemědělské líhňařské podniky pro
drůbež, nepřidělování hospodářských strojů samostatným rol
níkům a pod.
To je nová zemědělská politika, která se tentokráte pro
jevuje v májových subvenčních číslech a která proto vyvo
lává neodbytnou otázku:
Do jaké míry subvence z prvého máje, zasvěceného svátku
práce, podporují plánovitě hospodářskou, tím i národní, kul

Adolf Kučera

turní a také politickou nezávislost záslužného českého selství
proti zlobám zahraničním i domácím?
Do jaké míry projevují se tendence opačné, směřující k po
stupné kolektivisaci svobodné české půdy pod svrchovanou
mocí státní. Proč je tolik opomíjeno soukromé podnikání
a záměrně podporováno združstevnění výrobních a provoz
ních prostředků? Do jaké míry je zemědělec nezemědělsky
monopolně ovládán ve výrobě i v odbytu a do jaké míry
brzděn v naléhavé mechanisaci chalup a selských usedlostí?
Částečnou, avšak nevyčerpávající odpověď na tyto otázky
dává nám připojená, upravená statistika májových subvencí.
V mnohém připomíná statistiku strojové dvouletky téhož mi
nisterstva (byla uveřejněna v Obzorech v č. 37 dne 14. 9.
1946), podle které kolektivisační útvary mají být poděleny
v r. 1947 a 1948 15.135 traktory a macešsky odstrčení samo
statní zemědělci jen 400 traktorů, a to v roce 1947 dostávají
300 a v roce 1948 jen 100 traktorů do vlastnictví.
Májová mluva subvenční statistiky zní takto:
tCELOVÄ služba zemědělských subvencí

SUBVENCE POVAHY KOLEKTIVISTICKÉ
I. Mechanisace a racionalisace venkova
státní a oblastní traktorové stanice
strojní družstva, zařízeni, traktory
kursy pro traktoristy
pastevní družstva, stroje, dobytek a p.
výzkum mechanisace (patenty)
zemědělská výrobní družstva, stroj, zv.
92,510.000 Kč

54,000.000
15,460.000
10,000.000
8,740.000
1,000.000
3,310.000
92,510.000

Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs

obecní a družstevní pračky, jejich zařízení
družstevní prádelny a jejich zařízení
obecní a družstevní strojní žehličky
98,010.0000 Kčs

3,000 000 Kčs
1,500.000 Kčs
1,000.000 Kčs

stáje mlékáren na prasata
haly pro zpeněžování dobytka
líhňařské podniky kuřat a výkrm kuřat
dvě družstevní drůbežnické učiliště
podpora nákupu jednodenních kuřat
113,310.000 Kčs

5,000.000 Kčs

7,000.000
1,700.000
600.000
1,000.000

Kčs
Kčs
Kčs
Kčs

propagační knihy pro obecní knihovny
3,000 000
novostavby a rekonstrukce kulturních domů
5,500.000
autobusy pro herce, kino, a kočovné výstavy
1,500.000
vybudování myslivecké střelnice, Praha
45.000
vesnická hřiště, propagace intens. hospodaření 3,000.000

Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs

126,355.000 Kčs
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SUBVENCE POVAHY HOSPODÁŘSKÉ
péče o lesy a hrazení bystřin
17,215.400 Kčs
společná zařízení při osidlování
3,775.000 Kčs
20,900.400 Kčs

zušlechtění rybničního hospodářství
prasnice, obecní kanci a jejich boudy
uzavírací konservační strojky
pokusné včelíny

2,985.000 Kčs
1,141.000 Kčs
1,000.000 Kčs
600.000 Kčs

5,726.000 Kčs

zdravotní péče o venkov a telefonisace
obecní vodovody, úprava veřej, studni, cest
podpora vodovodních družstev
rekultivace půdy ve zpustošených krajích

3,180.000 Kčs
5,765.000 Kčs
130.000 Kčs
3,500.000 Kčs

12,575.000 Kčs

SUBVENCE NA PODPORU SOUKROMÉHO PODNIKÁNÍ
drobným množí tělům osiva a sadby
14,500.000 Kčs
vzorným pěstitelům ovocných stromů
800.000 Kčs
na hnojařské pokusy
122.000 Kčs
na scelovací práce ve vnitrozemí
3,370.000 Kčs
pracovním brigádám, v polních pracích
1,000.000 Kčs
stanice na umělé osemeůování skotu
500.000 Kčs
20,292.000 Kčs

a pouhá kontrola užitkových zvířat

20,292.000 Kčs
14,000.000 Kčs

PODPORY SOCIÁLNÍ
obecním dětským útulkům
hospodařícím vdovám s mnoha dětmi
šicí stroje za
odměny 1950 zemědělskýmdělníkům
odměny 300 lesním dělníkům

3,000.000 Kčs

1,000.000 Kčs
1.950.000 Kčs
400.000 Kčs

6,350.000 Kčs

JINÉ PODPORY
zemědělským výzkumným ústavům a spolkům
vzdělání a rekreace zemědělské mládež?
a studentstva

324.000 Kčs
5,929.000 Kčs

6,253.000 Kčs

Podpora Slovensku je dána číslem

4,000.000 Kčs

Jak vidno, přímá podpora ůsilovného soukromého podni
kání v obnosu 20,292.000 Kčs nečiní ani 10% všech poskyt
nutých subvencí a i tak má svou svéráznou tendencí. Venkov
marně čeká na hospodářské stroje, které nejsou bez subvencí
ani se subvencemi, proto se nemechanisuje, ale kolektivistic
ké podniky, ty jsou horlivě mechantsovány, pro ty je stále
dosti strojů i nadbytek subvencí. Tam spadne více než 50%
májových subvencí na úkor mechanísaee soukromé. A z čeho
se to platí ? Z podniků kolektivistických anebo soukromých ?
Vyhovuje tato subvenční politika celé Národní frontě?

Z dopisů redakci
Svoboda tisku.

Podnikáni a sociální politika

Vážení! V č. 12 časopisu »Obzory« ze dne 23. března 1947
byl otištěn článek s názvem »Studium práv« od Frant. Zá
stěry. Článek byl zajímavý a navýsost správný. Že se ně
komu nelíbil, je jisté; projevilo se to mezi jiným takto:
Mám dva přátele jménem Zástěra, každý bydli jinde, jeden
v Praze, druhý ve venkovském městě. První mně 30. března
povídá: »Přišel k nám Soniboy a ptá se ženy, jak se jme
nuje váš muž — Václav — píše do novin — ne — má pří
buzného Františka — nemá — tak to bude jiný — a odešel.«
Druhý přítel Zástěra za týden se mně svěřil:
»Člověče, volá mne policie telefonem — tady okresní velitel
SNB, četl jsem „Obzory“, to a to číslo, ten článek — ano,
četl — a nepsal jste to vy — neumím psát do novin — a ne
máte příbuzného Františka, který píše — nemám — nebo
neznáte Zástěru, který by to byl mohl napsat — neznám —
to nic, však my chlapa nájdem, na shledanou.«
Tím to skončilo pro moje známé snad docela.
S pozdravem
J. S. (Pardubice.)
P. S.: Redakce upozorňuje ty, kdož pořizují seznamy při
spěvatelů »Obzorů«, že v tomto čísle má F. Zástěra opět
článek.

Váženi, časopis »Katolík« má už jakousi tradici v šířeni
nebezpečných polopravd, týkajících se sociálních otázek, Do
této tradice se vhodně zařazuje článek v 19. čísle tohoto ča
sopisu, nazvaný »Hospodářský řád«, v němž se Pavel Zor
pokouší kritisovat pojednání dr. B. Chudoby, otištěné v 17.
čísle »Obzorů« pod názvem »Hospodářské podnikání«. Pan
Pavel Žor dodává svým vývodům hned na začátku důrazu
oznámením, že je mladý a mluví za mladé, což jest jediné
tvrzení, které se mu dalším obsahem článku podařilo pro
kázat.
Pan Pavel Žor není spokojen s názorem dr. B. Chudoby,
že majetek lze vytvořit jen podnikáním, a staví proti tomu
své tvrzení, že majetek lze vytvořit jen prací. Kdyby bylo
panu Žorovi jasné, co je to práce a podnikání, neviděl by
protikladu mezí tvrzením svým a dr. Chudoby. Práce
v širším smyslu je činnost, směřující k výrobě statků. Tato
činnost může být prováděna na vlastních věcech podle vlast
ního plánu a pak je tato- činnost zároveň podnikáním, nebo
je prováděna za úplatu na cizích· věcech a za vedení vlastníka
těchto věcí a jeho plánu, a pak mluvíme o· prácí v užším
smyslu, o prácí námezdné. K výrobě je zapotřebí jak práce,
totiž skutečného vykonávání fysické činnosti, tak i podnikání,
totiž rozumného, ekonomického řízení fysické činnosti a po
užívání nákladů. Je tedy možno tvrdit, že výroba statků a
hmotný blahobyt, na ní závislý, pochází celý z práce v užším
smyslu a zároveň celý z podnikání, nikoli však celkově
z každé jednotlivé složky. Zdůrazňovat! nadměrně jednu slož
ku na úkor druhé, je nesprávné. Podobně třebas i obraz
pochází celý od malíře a zároveň celý od štětce a barev,
ovšem různým způsobem. I když víme, že by bez barev a
štětce žádný malíř nenamaloval obraz, přičítáme jej spíše
malíři než štětci. Tak i ve výrobě statků je nutně zapo
třebí práce v užším smyslu i podnikání (nehledě ke kapitálu)!,
jedno bez druhého je nemyslitelné. Přece však nejdůležitější
je ona činnost, kterou nazýváme podnikáním, neboť teprve
ona dává směr a cíl jednotlivým pracovním úkonům. Pod
nikání je tedy činností, prací to důležitější než práce nebo
činnost fysická, oč důležitější je činnost rozumová a volní,
než činnost toliko provádějící jednotlivé, hmotné úkoly. Proto
můžeme právem označit majetek za výsledek podnikání, prá
vě tak jako obraz přičítáme malíři a budovu architektu. Při
tom je lhostejno, zda podnikatel osobně své plány provádí
nebo svěřujě fysické jejich provedení námezdným pracovní
kům, k nimž má ovšem jiný poměr a také povinnosti vzhle
dem k tomu, že nejde o věci, ale lidské osobnosti, které staví
do služeb společného díla nejen své jednotlivé fysické schop
nosti, ale do jisté míry i svůj rozum a vůli.
Stav, kdy by každý pracovník byl zároveň podnikatelem,
byl by sám o sobě ideální a nazývá-Ii Pavel Zor snahu o ale
spoň částečné uskutečnění tohoto ideálu reakcí, plně s tím
souhlasím, ovšem, s dodatkem, že je to vpravdě křesťanská
reakce na dnešní kapitalisticko znárodňovací a úrokratické
akce. Není-li možno za dnešních výrobních poměrů, vyznaču
jících se technickou specialisací a dalekosáhlou dělbou práce,
aby každý pracovník byl zároveň podnikatelem a není h to
ani žádoucí ve všech případech vzhledem k tomu, že schop
nosti, jaké se dnes požadují od průmyslového podnikatele,
jsou mnohem vzácnější, než schopnosti k námezdné práci,
neznamená to nikterak, že bychom neměli usilovat o takové
podmínky, které by umožnily vybudování a udržení velké řady

Obrázek z lidové demokracie.

Vážení! Jsem 66 roků stár, vedu živnost krejčovskou od
roku 1908 v Říčanech u Prahy. Tedy skoro 40 roků jsem
daňovým poplatníkem. Živnost dosud se svou manželkou vedu.
Dne 2. května t. r. přišli ke mně dva berní úředníci. Na
otázku, co si páni přeji, bylo mi řečeno: »Nedoplatky daňové,
a to Kčs 4.111.70.« Odpověděl jsem doslova: »Dobře, pánové,
nemám okamžitě tolik peněz, ale během zítřejšího dne, t. j.
3. V. 1947, v dopoledních hodinách dluhující částku vyrov
nám.« (Toto jsem také učinil!)
Nato jeden z p. vykonavatelů mně bryskně odpověděl, že
musí .udělat exekuční zájem.
S těmito slovy vstoupil do pokoje a počal prohlížeti skříně,
zásuvky nočních stolků, v prádelníku mezi prádlem byla spo
řitelní knížka na jméno Jan Sedláček, znějící na obnos 2.949
Kčs, a krabička, v níž byl zlatý náramek a 1 pánský zlatý
řetízek (majetek mé dcery, která v tu dobu nebyla přítomna,
na což jsem výkonné orgány upozornil). To vše zabavili a vy
stavili blokové potvrzení.
Moje manželka, která byla tomuto taktnímu exekučnímu
výkonu přítomna (a která delší čas je nervově nemocná)
se tak rozrušila, že se zhroutila. Přitom jeden z pp. vykona
vatelů mi dal prostě tuto radu: »Vyneste paní ven.«
Jelikož nedaleko mého bydliště je berní úřad, nečekal jsem
na dokončeni tohoto, výkonu a šel jsem k přednostovi ber
ního úřadu a žádal vysvětlení, jak je možné postupovali tak
drasticky bez předchozího vyzváni. Pan přednosta mi vysvět
lil, že se upozornění poplatníkům již nezasílá jako dříve, že
nyní jsou v budově berního úřadu vyvěšeny všeobecné vy
hlášky, které si má každý poplatník přečíst, a že tento po
stup je správný.
Neprotestuji proto, že musím platiti daně, ale proto, že
jsou tak drastickým způsobem vymáhány, takže to skutečně
od^bhá člověku chuť k práci a k životu.
Jako poplatník vim, že mám určité povinnosti k státu, a ty
také po 40 let, kdy vedu samostatnou živnost, řádně plním,
ale myslím, že bv bylo na místě více taktnosti se strany ber
ních vykonavatelů vůči poplatníkům.
Jan Sedláček, mistr krejčovský. Říčany u Prahy, Husova 195.
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samostatných podnikatelských existencí. Na rozumné decentralisace podnikání, na jeho úspěchu, podmíněném rozumnou
svobodou a zdravou soutěží, závisí dostatečná a levná výro
ba statků, která je zase předpokladem spravedlivého rozdě
lení výtěžků práce mezi podnikatele, námezdně pracující a
kapitál. Zdůrazňováním zdravé podnikatelské svobody se ne·
vylučuje sociální politika, ale vytvářejí se pro ni úspěšné
předpoklady. Nelze totiž rozdělovat z ničeho a je známo,
že výsledky výroby, která není řízena soukromým podni
katelem, blíží se ne-li doslova k ničemu, tedy k takovému
stavu, že povznesení životní úrovně dělnictva není nadlouho
udržitelné. To právě je zapotřebí i v zájmu dělnictva zdů
razňovat v době, kdy se námezdným pracovníkům doslova
maluje na zeď fata morgana dosažených výkonů za součas
ného ničeni a brzdění soukromé, osobni podnikavosti. Je tedy

požadavek podnikatelské svobody, jak jej formuluje dr. Chu
doba, právě tak křesťanský, jako požadavek spravedlivé so
ciální politiky, který, jak známo, dr. Chudoba stejně zdů
razňuje.
Pro své vývody uvádí Pavel Žor příklad francouzského
MRP, které prý proráží cestu světu z tohoto chaosu. Přeji
upřímně MRP, aby se mu podařilo vyvěsti z chaosu alespoň
Francii. Doporučuji však p. Žorovi a jemu podobným, aby
vedle jistě obdivuhodných hnutí sociálních a politických, vy
volaných pathologickým stavem společnosti, v niž se zrodila,
zařadili do svého studijního programu také »kapitalistické«
země, jako třebas Švýcarsko, Dánsko a Holandsko a zamys
lili se nad tím, proč v těchto zemích není sociálních třenic
a problémů, jaké zmítají zeměmi jinými.
Dr Miloslav Skácel.

KULTURA VE SVĚTĚ J U NÁS
Čeští skláři
Americká umělecko-průmyslová re
vue Craft Horizons přináší bohatě
ilustrovaný článek o českém sklářství.
Autor liči jeho začátky v 14. století a
jeho vývoj a světovou pověst, kterou si
získalo o několik století později. Jíž na
počátku 17. stol vynalezli čeští skláři
nové druhy zpracování, jako na příklad
broušení a leš ěnL O sto let později po
čali s českými skláři .soutěžit Angliča
né, kteří vynalezli olověné křišťálové
sklo, avšak čeští umělci se s nimi vy
rovnali vytvořením slavného českého
barevného skla. Od té doby se stala vý
roba skla jednou z nej důležitějších od
větvi československého exportního prů
myslu. Češi se specialisují ve výrobě
skla, které vyjadřuje uměleckou osob
nost dělníka, jehož tvůrčí schopnost
zpravidla přechází s otce na syna.
Dnešní umělci se musí vyrovnat se s'ále novými problémy a snaží se vnášet
nové technky do výroby uměleckého
skla. Moderní české sklářství vděčí za
svůj rozvoj do značně míry státní sklář
ské škole, -otevřené r. 1920 v Železném
Brodě v Cechách. Mnozí odchovanci této
školy se zatím stali výrobci skla a obo
hatili celý český sklářský průmysl svý
mi hlubokými odbernými znalostmi a
dokonalou technikou. Za minulé vál
ky trpěl sklářský průmysl nedosta'kem
surovin a obecnou neutěšenou situací,
avšak díky neutuchající práci dvou ve
doucích umělců byl vytvořen zvláštní
druh skla, nazývaný teď »železnobrod
ský«.

Také kultura?
Před nedávném přineslo »Národní
osvobození« zajímavý článeček o ja
kémsi nechvalně proslulém panu »spi
sovateli« V. E. Coufalovi a jeho edici
EMNA, v níž kdysi r. 1941 vyšel Coufa
lův kriminální román »Návrat dobro
druhův^, který se nyní objevuje na knih
kupeckém trhu pod názvem »Arsen Lu
pin se vrací«; jako autor je zde uveden
Jean Lafécouv. Rovněž choť pana Cou
fala vydala prý román »Dobrý den, doně
Juane!«, na jehož záložce stojí, že tato
autorka »vstoupila do literárního praž
ského ž:vota po boku nejodvážnější čes
ké umělecké skupiny českých spisova
telů naší generace, kteří se nebáli po
stojem ani činem zpívat a promlouvat
k národu, když jiní zbaběle mlčeli.« Člá
nek N. O. pak uvádí dále, že záložka
dokonce vypráví o tom, že ti udatní se
»semkli do blízkosti autorčina manžela.«
Tolik v podstatě asi Národní osvobo
zení, my však k tomu ještě dodáváme,
aby efekt byl úplný, že tento pan V. E.
Coufal kolem něhož se podle zmíněné
záložky semkli za okupace, kdy jiní
zbaběle mlčeli, udatní mužové, že tento
pán byl svého času odsouzen za přislu
hování Němcům na hezkou řádku let do
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těžkého žaláře. A aby veřejnost byla
ještě přesněji informována, jak dílo«
tohoto znamenitého pana Coufala stále
ještě proniká mezi náš lid, sluší zazna
menat text kdesi nepochybně nedopa
třením uveřejněného honosného inserátu, který zní takto: Skvělá detektivní
komedie »Hledá se pachatel« od V. E.
a J. Coufalových dosáhla všude úspěchu a
po 2 úplně rozebraných knižních
vydáních v rozmn, knize zadává písem
ně a zasílá dobírkou: EMNA, edice
autorů, Praha II, Karlovo n. 24.
-k.

Velká národní pouť na Slovensko
z Orlických hor
Ve dnech 29. VI.—5. VII.. t. r. pojede
zvláštní rychlík do Bratislavy, Nitry,
Topolčianek, Zvoleně, Sliače, Báňské
Bystřice, Dobšinské jeskyně, Levoče,
Popradu, Štrbského Plesa a dne 5. čer
vence skončením bude Velehrad, kde
jsou v ten den národopisné slavnosti.
Vyjede se dne 29. června v 18 hodin
z Rychnova · nad Kněžnou přes Častoloviee, Týniště, Choceň, Českou Třebo
vou a Brno na Bratislavu.
Na tuto nár. pouť možno se přihlásit
v Lidové záložně, Rychnov nad Kn ,
se složením 900 Kčs. V tom je započte
na strava, nocleh a jízdné. Po přihlášce
dostanou účastníci jízdenky, lístky na
stravu, adresy noclehů atd. Těm, jichž
bydliště je vzdáleno od trati zvláštního
vlaku, zašleme zvláštní průkazky na
slevu 33% tam a zpět.
Pohodlné cestování a zájezd vede
cestovní kancelář Čedok. Přihlášky jsou
do 31. května t. r. a dáváme tímto po
slední informace. Bližší v Lidové zálož
ně, Rychnov nad Kněžnou.

Studentské prázdninové tábory
Ústředí katol. studentstva připravuje
spolu s Ústředím katoL Charity prázd
ninové tábory. Jsou umístěny ve zdra
vých a krásných krajinách. Jejich ve
dení je svěřeno zkušeným osobám. Stá
lá přítomnost duchovního vedoucího umožňuje dobrou individuální výchovu.
Technické vedeni vyplňuje ostatní část
dne vhodnými vycházkami, výlety, kou
páním, přednáškami a debatami.
Tábory jsou umístěny takto:

Akademicky ve Třech Sekerách u M.
Lázní (1 turnus); středoškoláci vyšších
tříd v Bečově nad Teplou (2 turny) a
v Plané u M. Lázní (1 turnus); stredo
školáčky vyšších tříd v Okrouhlém Hra
dišti (2 turny), v České Domoslavi
(2 turny) a v Mař. Skocích u Teplé
(1 turnus); středoškoláci nižších tříd
v Chrástu u Děčína (2 turny) a v Kos
tel. Vydři u Dačic (1 turnus); stredo
školáčky nižších tříd v Králíkách (1.
turnus), v Hostinném n. L. (1. turnus)
a v době od 29. VIL do 19. VIII. v Ko
stelním Vydři u Dačic; studenti odbor
ných škol ve Třech Sekerách u Mar.

Lázni v době od 2. VHI. do 24. VIH.;
kandidátky učitel, ústavů v Jablonném
v Podještědí (1 turnus). První turnusy
budou v době od 30. VI. do 21. VII.,
druhé mezí 23. VII. až 13. VIII. Popla
tek za dobu jednoho turnu (22 dní)
jest 700 Kčs včetně zápisného. Přihláš
ky přijímá a bližší informace podá ústře
dí katolického studentstva, Praha I,
Křižovnická 1, tel. 325-22. úř. hodiny
9—12.

Právo na práci
Úspěšný pražský podnikatel, Miroslav
Švestka, vydal pod tímto názvem obsá
hlou studii, která může vykonat dobrý
úkol zejména dnes, kdy se o právu na
práci tolik hovoří v souvislostí s novou
československou stavou. Švestka vy
chází z rozboru podnikání v běžném
tržním hospodáství a správně vytýká,
že není možno uznat za skutečný dů
vod hospodářských krisí nadvýrobu ne
bo překapitalisování (tohoto druhého
termínu, upozorňuji, bývá ovšem tech
nicky užíváno častěji ve smýsiu poně
kud jiném). Tento dobrý a praktický
rozbor by si měl přečíst každý, kdo
ještě zastává názor, že lékem v krisi
je omezení výroby. Potom autor pře
chází k požadavku existenčního mini
ma pro každého občana státu a dovozu
je, že nejiepší cestou k němu by bylo
pojištění proti nezaměstnaností, -které
by stěží zatížilo zaměstnance i podni
katele více než dnešní příspěvky na od
borové organisace. Výpočtem a posou
zením různých cest a možností dospívá
potom k názoru, že nejdúkladnější by
bylo řešeni mezinárodní.
Třeba však vyslovit politováni nad
tím, že autor schopný tak věcného myš
lení hospodářského je ovládán tolika
předsudky v ideových základech. Zná
na příklad jen dva hospodářské směry:
individuálně-liberální
a socialistickokomumstický; ačkoli na příklad jenom
z patnácti dosud vyšlých svazků kni
hovny »Nové dílo« by se mohl poučit, že
křesťanské hospodářské a sociální myš
lení jde cestou úplně samostatnou a od
obou těchto proudů odlišnou. Kdyby to
Miroslav Švestka věděl, nepředpoklá
dal by také, že hospodářské myšlení
začalo teprve merkantiľsmem, nebo, že
křesťanství mluví o práci jako o trestu
za prvotní hřích; křesťanství naopak
tvůrčí práci pokládá za pravý smysl
života a trestem za prvotní hřích ozna
čuje zlou vůli a ostatní nepříznivé pod
mínky, za nichž musíme svou práci ko
nat. Neposmíval by se pak ani Karlu
IV., že stavěl hladovou zeď z charity;
hladová zeď byla branným opatřením
a my všichni máme ještě v dobré pa
měti, kolika nezaměstnaným opatřila
u nás chléb zbrojní výroba v letech 1936
až 1938. Křesťanství a jeho stoupencům
se lze posmívat jen tehdy, vynaleznemeli sami něco lepšího. Takto je to jen
smutné svědectví, jak málo znají češ í
lidé velkou tradici svého vlastního ná
roda.
B. Ch.
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Pravoslaví a Evropa
Dostojevský dospěl na Sibiři k týmž předpokladům, z nichž
vycházeli slavjanofilové. I jemu znamenalo pravoslaví základ
veškeré osvěty, i on vyžadoval s Gogolem, aby všechny nové
myšlenky, jež měly býti naroubeny ruskému duchu, byly na
před pokřtěny světlem Kristovým. Špinavé hadry, do nichž
je drahokam zabalen, nesnižuji jeho cenu. A Dostojevský měl
za to, že pravoslavný lid ruský uchovával pod nevzhledným
a hrubým vnějškem křesťanské myšlení a cítění v původní
čistotě, že vssál ducha evangelií do svého dětského srdce a
zpracoval jej v náboženství tichého a pokorného služebníka
Božího. A to mu bylo zárukou jeho mimořádné schopnosti
uplatniti zákon Kristův v jeho původním a všelidském vý
znamu. V tom smyslu jest rozumět jinotajům „sv. Rus“ a
„ruský Kristus“, jichž počíná užívati po návratu ze Sibiře.
Ve sporu západmíků a slavjanofilů běželo o poměr evrop
ské osvěty k pravoslavným základům· ruským.
Připravovalo se úplné zrušení nevolnictví a ruský mužík
se měl v dohledné době zúčastnit rozhodování o budoucích
osudech Rusi. To činilo problém ten ožehavým a jeho řešení
den ze dne nutnějším.
Lze sloučit pravoslavné základy ruské s duchem evropské
osvěty?
Jak západnící, tak slavjanofilové to popírali.
Dostojevský pohlížel na věc poněkud jinak. Srovnávaje
evropskou osvětu s ruskými základy zjistil, že v obou přípa
dech běží vlastně o jednu a tutéž věc, o všelidstvi. Zplodila-li
Evropa ideu všelidskou za dlouhých a strašných bolestí a uvědomila-U si ji jakožto jediný kladný výsledek všech svých osvě
tových snah, ležela ona- podle jeho názoru utajená a dosud
neuvědomělá v pravoslavných základech ruských, nejen jako
idea, nýbrž jako podstatný živel svérázného cítění národního.
Z toho vyvozoval Dostojevský ono houževnaté lpění ruského
lidu na starých tradicích a vykládal si je nikoliv nehybností
a zaostalostí, nýbrž přirozeným pudem zachovali to, co· bylo
živlem jeho života a pracovalo neuvědoměle v jeho podvě
domí. S toho hlediska zkoumal stav věcí na Rusi a hledal pří
činu dávného ruského hoře. Našel ji v osudném rozdvojení
ruského mužika a vzdělance, jehož počátky označil dobou
Petrovou Petrovy reformy rozdělily Rus na dva nepřátelské
tábory. Nesrovnávaly se s lidovými tradicemi, nebyly úměrný
duchovnímu světu mužíkovu a byly překotné. Lid je nazval
německými a pokládal Petra za cizince. Proto je zamítl a šel
dále svými temnými drahami. Jsa bez vůdců a zůstaven sám
sobě, ztrácel orientaci a propadal zhoubnému kacířství. Byt
byl jeho myšlenkový svět často podivínský a nejeden jeho
pokus vytvořiti nové podmínky selhal, přece zachoval jednu
společnou základnu, jednoho ducha a víru v sebe a své ne
přeberné síly. Jen jednou od dob Petrových splynul lid se
vzdělanci, r. 1812. a ukázal, seč jest. Potom se jejich cesty opět
rozešly a dnes lid nezná inteligence a nerozumí jí.
Dastojevský doufal, že zrušením nevolnictví přestane toto
napětí. Reforma. Petrova, jež dosud pracovala, dospěla prý
k nejzazším hranicím. Její stoupenci se přesvědčili o své sa
mostatné národnosti a byli nuceni doznat, že všechny jejich
snahy, přetvořiti se v Evropany, zklamaly. Co lid od prvo
počátku tušil, k tomu dospěli teprve po velkých zkušenostech
a dlouhých oklikách. Pochopili svou odlišnost od evropských
národů a uvědomili si svůj zvláštní ráz. Nevracejí se však
k rodné půdě s prázdnýma rukama. Duchovní jejich obzor se
neobyčejně rozšířil. Okusili ovoce cizích kultur, vposlouchdti
se do duší západních národů, vytvořili mohutnost přísné sebe
kritiky a rozvinuli vlohu své ruské synthesy.
Dostojevský tudíž nezamítal evropskou osvětu nadobro, jak
činili slavjanofilové, nýbrž uznával její providenciálni půso
bení na Rus. Pokládal západnictví přes všechny hrubé omyly,
jichž se jeho stoupenci dopouštěli a na něž neustával po
ukazovat, přece jen za nutný a dějinný postup, který pohnul
stojatými a prohnívajícími vodami ruského života a rozprou
dil je. Bez duchovního styku s Evropou by byla Rus zůstala
osamělou, byla by ztrnula ve své výlučnosti a nikdy by si
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nebyla uvědomila všelidskost svých základů. Proto se ne
shodoval s Gogolem a slavjanofily, kteří pohlíželi na evrop
skou osvětu jako na nebezpečí, ohrožující ruský svéráz, nýbrž
ji pokládal za živel probouzející národní vlohy a nebádající
k samostatné duchovní činnosti. Po té stránce se nerozpako
val bráti západníky v ochranu před slavjanofily. Byť si
u slavjanofilů velice vážil věšteckého smyslu, jejich zás' li
o studium ruské starobylosti a porozumění základům ná
rodní půdy, přece se nemohl smířit s velkepanskou domýšli
vostí, malichernou zaujatostí a knižní láskou k vlasti, které
projevovali epigoni Kirjějevského a Chomjakova v letech
šedesátých. Jejich hledisko se mu jevilo omezeným, jejich
myšlenky mlhavými, jejich fanatismus neruským a jejich
obavy Zbytečnými.
Nebýla-liž idea, všelidstvi jediným kladným výtěžkem
veškeré osvěty evropské a nesměřovaly-li k témuž cíli i ruské
základy? Čeho si však byla Evropa plně vědoma, to dřímalo
dosavad v ruské duši jako motýl v kukle; bylo jen třeba, aby
si své základy uvědomila. A úlohu tu připisoval evropské
osvětě a jí také vymezoval hranice jejího poslání na Rzisi.
Evropa sice dovedla vytvořit ideál všelidstvi, ale s jeho
uskutečněním si neví rady. Zavolal-li Dostojevský do Evropy,
ozýval se mu vždy jen Francouz, Angličan, Němec — nikdy
však všečlověk. Tento kormutlivý zjev si vykládal rostoucím
úbytkem křesťanství v Evropě. Křesťanské vědomí, které
kdysi sjednocovalo evropské národy, vyprchalo a věda je
nikdy nenahradí. Duše Evropy ztvrdla v rozmanité národ
nostní formy a každý národ se snaží uskutečniti ideu vše
lidstvi svým osobitým způsobem a beze zření k ostatním.
Vzniká nezřízená soutěž, která zvyšuje duchovní síly evrop
ských národů, ale zároveň oddaluje cíl jejich osvětových
snah. Národní individualismus rozbil v Evropě jednotu ná
rodů a hrozí úplným jejich rozchodem. Proto mu ani na mysl
nevstoupilo, aby stavěl Evropu Rusi za vzor, nýbrž činil vše
chny své naděje na její budoucnost závislými na smíru pří
vrženců Petrových oprav se základy lidovými. Za tím úče
lem zkoumal soudobou literaturu ruskou: naslouchal zoufa
lému smíchu Gogolovu a studoval ruské typy Oněginů, Pěčorinů, Rudinů... Čím hlouběji vnikal v její smysl, tím pev
něji věřil, že se v duši ruské inteligence připravuje obrat.
Zdá.lo se mu, že ji evropský šat, který dosud nosila, začíná
čím dále tím více tísnit, že ji unudilo hýření u jinostranných
stolů a že jí zhořkla vína cizích kultur. To všechno pokládal
nejen za zdravou reakci ruské přirozenosti proti cizopasným
živlům v její krvi, nýbrž i za potěšitelný příznak chystajícího
se návratu k starým základům domácí půdy.
Ethnografie zničila jen domněnku o krevní čistotě národů
evropských, nikoli názor o jejich plemenných zvláštnostech.
Národní svéráz jest však věc velmi choulostivá. Goethe jej
nazýval anonymem v člověku. Národové vyjadřují toto ano
nymní, pokud jím neuvědoměle žijí. Jakmile si je někdo po
kusí uvědomit, uniká mu jako sláva, která prchá před tím,
kdo ji hledá a věší se na paty těch, kteří před ní prchají.
Chtěl-li Wagner povědět, co znamená německost, musel do
znat, je to neví. Národní svéráz se dá spíše umělecky vytušiti nežli vědecky vyměřiti. Proto také Dostojevský tvořil
typy, jejichž ruský svéráz lze přímo hmatat; pokoušel-li se
však v rozpravách určití složky ruské duše, lapal po slovech
a vyjadřoval se abstraktně, nejasně a zmateně. Co před ním
zjistil Gogol jako jedúu z vlastností ruské duše (roztavený
kov, který dosud neztvrdl v národní formu), to označil Dosto
jevský jako její základní rys, jemuž dal neurčité jméno beztvárnosti. V této beztvárnosti však neviděl nepřítomnost vy
tvářejícího ducha a nedostatek smyslu pro duchovní řád a
vnitřní kázeň, jimiž je strádati duší nevyspělé, nýbrž kvas
velkých možností a otěhotnění čímsi olbřímým. A tento
chaotický znak ruského primitivismu vydával za největší
přednost před západními národy, za neutrální půdu, v níž se
na Rusi všechny třídní rozdíly slévají v souhlase a bratrství,
za vrozený smysl pro všelidstvi a za jedinečnou vlohu pro
obecnou synthesu. A o ty opíral svou věšteckou víru v mimo
řádné poslání ruského národa: „A kdo ví, páni cizozemci,
není-li snad právě Rus předurčena, aby čekala, až vy skon
číte, a zatím se dala pronikali vaší myšlenkou, pochopila vaše
ideály a cíle, povahu vašich snah, uvedla v soulad vaše myš
lenky, povznesla je k významu všelidskému, a nakonec svo
bodná duchem, prostá všech vašich zájmů vedlejších, zájmů
stavovských i zájmů půdy, vykročila k nové, široké, dosud
v dějinách nepoznané činnosti, a začala tam, kde vy skončíte,
a strhla vás všechny za sebou.“
(Tento článek je výňatkem z kapitoly „Ruský všečlověk“
z význačné knihy Aloise Langa o Dostojevském, která v těch
to dnech vyšla v nakladatelství „Vyšehrad“. Stran 330, cena,
brož. 117 Kčs, váz. 137 Kčs. — Langova kniha o křížové cestě
náboženského myslitele ruského Fjodora Michajloviče Dostojevského je v naší essayistice jedním z nejpodrobnějších a
nejpronikavějších rozborů, jaký kdy vyšel.)
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vina desítek premiér do roka, jejichž počet v rámci dvouletky
bude patrně zdvojnásoben. Za dobré úsilí a shakespeaiovsky
mužný pathos vzdejme dík především Homolovi (Ulysses),
Sv. Benešovi za slušhý, ňepřelyrisovaný a jen přiměřeně
pathetický výkon v Útulní roli, Hradilovi za civilního Agamemnona a Marvanovi za dohazovače Pandara, figurku do
bře postavenou, ale nepochybně bez posvěceného umění vel
kého herce. Pepa jako Thersites, Lysenková jako Helena po
dali dobrý výkon, což nelze říci o nepřirozené, překreslené
postavě Cressidy v podáni paní Rosůlkové.
Pauper

Divadlo týdne

William Shakespeare: »Troilus a Cressida.« Tragikomédie
o dvou dějstvích. Přeložil J. V. Sládek, překlad upravil Petr
Křička. Režie Jaroslav Kvapil. Výprava Josef Wenig. Městské
divadlo na Král. Vinohradech.
Vinohradští měli šťastný nápad, že obnovili slavné před
stavení Kvapilovo z roku 1921 a že dali tvůrci tehdejšího
představení, jež bylo ve své době atomovou pumou českého
divadla, příležitost ukázat mladé generaci, v čem spočívala
revolučnost i půvab této inscenace »Troila a Cressidy«. Po
něvadž nejsem dosti stár, abych z vlastní zkušenosti mohl
mluvit o tehdejším představení, dávám slovo odborníku nad
Festival »Pražské jaro«.
jiné povolanému, Karlu Engelmiillerovi, aby je zhodnotil.
Engelmuller píše v programu Vinohradského divadla:
V Eomě umělců byl 8. V. slavnostně zahájen praž, hudební
»Před šestadvaceti lety, skoro před samým Štědrým dnem,
festival. Této nejvýznamnější události našeho kulturního ži
odehrála se v Městském divadle vinohradském premiéra vota dodala lesk přítomnost samotného presidenta republiky
tragikomédie Shakespearovy »Troilus a Cressida«, premiéra
dr. Edvarda Beneše s chotí a i četných jiných prominentů
krásná a památná a jedna z nejšťastnějších, protože šlo tcho
ze světa politického i uměleckého.
Na pořadu I. koncertu České filharmonie byla hudba slo
večera, 16. prosince 1921, o režijní, scénickou a výtvarníckou
výpravu dlouho opomíjeného a pro svou ideovou, dějovou a
vanská. Nejprve byla ve světové premiéře uvedena »Koncert- .
tvůrčí záhadnost dramaturgicky a jevištně přehlíženého díla.
ní ouvertura« Poláka J. Maklakiewicze. Tato skladba vznik
la již r. 1939 jako reakce na prožitou národní tragedii. Dílo
A přece, v našem dávném shakespearovském kultu byl to
má sonátovou formu, živou instrumentaci a nese se převáž
zase nový, vítězný čin, pravý a radostný umělecký výboj,
o nějž se tehdy zasloužil režisér Jaroslav Kvapil a výtvarník ně v pochodovém rytmu. Postrádáme v něm kontrastní dyna
Josef Wenig. Jejich odvahou, obrazností, tvůrčí vynalézavostí miku. Přítomný autor byl přivítán se sympatií.
a bohatstvím nálad a nápadů rozptylovalo se tak mnohé, co
Ján Cikker, mladý slovenský skladatel, je u nás znám pře
dalo se snad namítat proti zamýšlenému provedeni této tragi vážně jen z pořadů bratislavského rozhlasu. Představil se
komédie, neboť oba umělci, podníceni cizími pokusy, ve vzác symfonickou básní »Boj« op. 21. I zde se jedná o programní
ném úsilí zatriumfovali plně a rezřešili tajemný problém bá
skladbu z období válečného, avšak nejde v ní jen o boj nad
sníkův nejskvěleji a nejúspěšněji. Způsob a vtip, s jakými
osobní, jako ve skladbě prvé, nýbrž též o vlastní autorovy
se vrhli na rozluštění všech kouzel díla, náležejí k objevům,
konflikty duševní (aby nebylo omylu: prodělal slovenské po
kterými nám byla přiblížena i tato hra, tak zajímává a
vstání), o zápasy víry a beznaděje, které jsme na dně svého
vpravdě nejsubjektivnější slavného dramatika.
srdce ukrývali všichni. V tom je hlavní přinos této skladby,
která ví, že národ se skládá z jedinců. Strukturálně se jedná
Režisérský um a věhlas Jaroslava Kvapila, známý ze všech
jeho shakespearovských inscenací a zejména z historicky o rondo, jehož části jsou obratně skloubeny a působivě vy
stupňovány. Přestože obecenstvo pozdravilo autora spíše zdvo
již památného cyklu shakespearovských dramat z r. 1916,
řile než nadšeně, jeho skladba byla pro mne nejzávažnějším
vyzvedl a oživil tu mythologický děj »Troila a Cressidy«,
plný námětů z okruhu středověké literatury, ať již satirický zážitkem večera.
Ve slavném Dvořákově koncertu pro violoncello vystoupil
Či parodisticky pojatých anachronicky změtených, bujnou
komikou, humorem, rozmarem a vtipem přes to ryze básnicky opět znamenitý Pierre Fournier, jehož přednosti jsem před
zdůraznil vše, co v této tragikomédii J. V. Sládkem přeložené nedávném zvelebil v referátě o interpretaci téhož koncertu.
Znova jsem si ověřil správnost tehdejšího posudku. V nostal
a. upravené Petrem Křičkou, připomíná věčnou lidskou tvář
gicky zbarvených partiích Dvořákova díla je nedostižný.
a pravdu a skutečnost života. Také velmi vhodná baroková
forma inscenace byla velkým Kvapilovým úspěchem.
Závěr večera byl reservován Novákově Jihočeské suitě,
Tady nalezl Kvapil ve výtvarníku Josefu Wenigovi, žel,
vzniklé v roce 1937, v níž se skladatel vyznává ze své lásky
tak záhy zemřelém, nedoceněného spolupracovníka se vzácně
k rodnému kraji. Dá se říci, že jak obsahem, tak významem
vypěstovaným smyslem pro historickou podrobnost, pro ná
je to menší vydání »Mé vlasti«. Prvá a druhá věta (»Obzory«
ladovou a dekorativní stylovost, pro malebný kostým, s úžas a »Lesy a rybníky«) jsou popisného charakteru, třetí (»Kdy
si«) se v myšlenkách vrací do dob »božích bojovníků« — Tánou citlivostí pro každý zákmit světla a stínu i dobový kolo
rit. Wenig dovedl překvapovat svou obdivuhodnou obrazností,
boritů, a čtvrtá (»Buď zdráv, můj j-odný kraji!«) s motivem
vynalézavostí, komposičním důmyslem a vtipem a často ly* národní hymny je kratinkým projevem víry ve šťastnou bu
rismem a poesií. Byl nenahraditelný pro dobové prostředí,
doucnost národa. Celek spočívá na pevném základě Novákova
které mohl zadýchat milovanou svou starosvětskostí, biederkomposičního mistrovství, instrumentace i harmonie je oproš
těná, zato rytmika velmi proměnlivá. Šéf České filharmonie
mayerovským nebo barokním půvabem.
R. Kubelik dal si na vstupním provedení záležet a zvláště
Herecky měla premiéra nezvykle vysokou úroveň, třebaže
tehdejší soubor byl dosti nesourodý a ještě hladce nesehraný.
v Cikkerově »Boji« dosáhl plného účinu. Obecenstvo projevo
valo své uspokojení dlouhým potleskem.
Vzpomeňme některých výkonů, třeba ihned Zakopalova
Pandara, jehož svérázným, skvělým uměním nabývala hra
Velkým otazníkem festivalu, který lákal spíše jako kurio
pravé mízy a šťávy, a vedle něho Veverkova Thersíta ve zna
sita, než jako vážná umělecká událost, byl koncert z hudby,
menité masce a mistrné hře. Rozkošnicky půvabnou a sladkou
vzniklé v oblastech, jež obyčejně nazýváme Blízkým Výcho
byla Cressida Baldové, velkolepou, nádhernou postavou ve
dem. Výjimku tvořila »groteskní suita Baj Ganju« od sou
stylu Ludvíka XIV. byl Achilles Karla Dostala, lyricky a
časného bulharského skladatele V. Stojanoffa, který se kon
hrdinně ztepilým zjevem Troilus Tůmův a znamenitým hecertu osobně zúčastnil. Je to čtyřvěté programní dílo, líčící
roem Vydrův Hector.«
cestu typického představitele bulharského národa za poklady
Potud Karel Engelmuller. Divák soudobého představení,
západní kultury, aby pak výtěžky z této cesty mohl uplatnit
obnoveného v překrásné, bohatě barokní výpravě Wenigově,
v rodné zemi, osvobozené od tureckého jha. Skladba nepo
strádá švih a vzruch (vtipná parafráze vídeňského valčíku)
může i dnes posoudit na nepochybné klady této čisté insce
a dobré rozvržení stavebné, avšak pohříchu jen poslední věta
nace, spočívající výlučně na básníkově slovu a na hereckém
nám trochu přiblížila to, co nás nejvíce zajímalo: svébytný
výkonu. Kvapil dovedl vyhmátnout z těchto spletitých si
zvuk ryzí hudby bulharské, poplatné nikoli cizí, nýbrž domácí
tuací, motivů, postav i úmyslů to nejpodstatnější a ztlumit
význam složek podřadných, kterých je ve hře víc než dost.
kultuře.
Další průběh vyznačila 2 dila z hudby palestinské: J. KaDovedl rozjasnit oslnivé slovo básníkovo, klade důraz na
minskiho »Concertino pro trubku a orchestr« a Ben Chaipřesnou výslovnost a řádný přednes textu — žel, že herci
movy »Dvě symfonické věty«. O prvé je škoda ztrácet slov.
jen zčásti byli právi této snaze režisérově. A tím jsme už
Je to slohový galimatyáš, jedna z nejdiletantštějších skladeb,
u bolavého místa nejen této inscenace, ale Vinohradských
které jsem kdy slyšel. Ocenit možno jen výkon sólisty R. Livůbec: píše-li Engelmuller, že v roce 1921 soubor na Vino
sýho. Zato druhá skladba, hraná po prvé vůbec, je nepoměrně
hradech nebyl ještě docela sehrán, pak možno jen dodat, že
lepší v prostředcích i ve výsledku a je škoda, že byla hrána
není dosud. Co hůř, nemá už oněch velkých hereckých indi
v okleštěném rozsahu. Tryská z ní něco, co by se dalo ozna
vidualit, o které se tehdy mohl opřít, nemá herců s opravdo
čit za specifikum země skladatelovy. Vyjádřit tento rys bylo
vým citem pro shakaspearovský verš, vtip i kostým. Toto
pro skladatele o to těžší, že se nemohl opřít o trad ci. Čerpal
vše se ovšem objeví jako olej na vodě v inscenaci na herce
proto — a s úspěchem — z osvědčené studnice národní hudbý:
tak náročné, jako je tato kvapilovská. Možno říci, že herci
z lidových písni a tanců. Jiří Singer z Tel Avivu, který řídil
podali průměrný výkon, který ovšem zdaleka nestačí; kromě
tyto prvé tři skladby, si zachoval přehled, ač se zdá, že má
toho shakespearovsky text nelze »tahat« z nápovědní boudy,
spíše smysl pro detail než pro celek.
nelze se přeříkávat (viděl a slyšel jsem první reprisu), nelze
Nejvýrazněji z celého koncertu snad zapůsobila »Symfonie^
přehazovat sleva'v pevně rytmickém verši. To všechno nepochybně je vina spěchu, s níž se dnes studuje i Shakespeary, tureckého skladatelé ‘U. Cí Eřkdná, kterou s!! autor sám diri-

Hudba týdne
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goval. Je technicky překvapivě vyspělá, má plastičnost zvu
ku, orientální barvitost i půvab a živelnou instrumentaci. Ze
všech skladeb večera nám nejvíce přiblížila nefalšované
ovzduší skladatelovy vlasti, přestože se vystříhala laciných
exotismů. Jako dirigent však Erkin nepřesvědčil. Úspornost
jeho gesta je až pohodlná a pro filharmončíky proto málo
zřetelným vodítkem. Úspěch večera byl úměrný významu
skladeb.
'T sobotu 10. května vystoupil znovu Pařížan P. Fournier
spo.u s druhým representantem sladké Francie, s klavíristou
J. Févriěrem, na večeru violoncellových sonát. Pianista byl
cellistovi ovšem více než pouhým doprovázečem: byl rovno
cenným partnerem. Pouze v prvé sonátě Brahmsově svým
poměrně robustním úhozem zatlačoval do pozadí subtilní tón
Fournierův. V dalších číslech pořadu byla hra ideální. Beetho
venova sonáta op. 5 zazářila hravostí i dravostí prvních vý
bojů, Honnegger přinesl průbojnost, bohužel nikoli vyváženou
hloubkou, avšak nejskvělejší byl výkon sólistů v nádherné
sonátě Debussyho, v níž tato dvojice předváděla na svých
nástrojích hotová kouzla. Obecenstvo dlouho nadšeně vyvolá
valo milé hosty.
IG.

Film týdne
Bouře v opeře (sov. film rež. L. Arnštama) v kinu Lucerna.
Nový sovětský film »Bouře v opeře« (Glinka) je jen po
tvrzením současné kříse sovětského’ filmu. Zatím co v pří·
• pádě nedávno uvedených »Synů hor« šlo, jak jsme se zmí
nili, o důsledek nadřaděnosti nevhodně uplatňované státněpohtické funkce, jde tentokráte o omyl jiného druhu. Ná
mět, líčící život jednoho z největších ruských hudebních
skladatelů, M. I. Glinky, od jeho narození až po začátek
práce na jeho druhé opeře »Ruslan a Ludmila«, utkvěl totiž
na pouhém popisu několika osobních zážitků a vztahů, jež se
nepodařilo pevně scelit. Malá dramatičnost vybraných mo
mentů a nedostatečnost prokreslení postav jsou z příčin,
vedoucích k nezdaru. Nadto se jeho tvůrci nedovedu vystří
hat těch chyb, jimž podlehlo již mnoho předchůdců, napo
sledy anghcký režisér Walker ve filmu »Velký mistr Hän<iel«, jimž se však dokázal znamenitě vyhnout řež. Christian
Jaque ve svém zpracování »Carmen«, Rež. Arnštam totiž
převzal v závěrečné části celé pasáže z opery »Ivan Susanin«
v jevištní statičnosti oné i dnešní doby a znásobil tak cel
kovou rozvleklost. Nepomohou ani místy krásně kompono
vané záběry, zvláště když jejich spojení prozrazuje nepo
rozumění základním filmovým pravidlům. V čem tkví vý
znam tohoto filmu? Především ve vedoucí myšlence oslavy
ruského genia, který prvý vložil opeře ruský národní cha
rakter a v jeho velmi působivé hudební složce, seznamující
naše široké obecenstvo s Glinkovou tvorbou a jejím význa
mem. V celku však »Bouře v opeře« sotva dosahuje prů
měru těchto hudebních .životopisných filmů, jak jsme jich
řady viděli z produkce americké a německé.
bs

Rozhlas týdne
K vyhlášení výsledku soutěže na rozhlasovou hru

Jak známo, byla loni vypsána Čs. rozhlasem cenami v úhrn
né částce 80.000 Kčs dotovaná soutěž na rozhlasovou hru,
jejíž výsledek byl vyhlášen začátkem května, kdy se veřej
nost též dověděla (proč tak pozdě?) jména členů poroty. Do
soutěže došlo několik set prací, z nichž mnohé měly velmi
dobrou úroveň, avšak hra mimořádně vynikající se přesto
neobjevila. Proto byla původní částka, určená pro ceny, zvý-

V nakladatelství „UNIVERSUM“
vyšla kníhat

KATOLICKÁ CÍRKEV
A MEZINÁRODNÍ ŘÁD
napsal

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

Obsažný referát o této význačné knize otiskneme
v příštím čísle.

Sena a rozhojněné ceny uděleny tak, že po dvaceti tisících
obdržely hry dvou autorů (K. Beaišao, Horáková), tři hry
byly odměněny po 10.000 Kčs (K. Lomec, B. Polách, M. Velínský), a konečně částkami po 5000 Kčs bylo odměněno
deset autorů (A. Čáp, J. Vyšínský, St. Lahodný, F. J. Mólzer,
J. Moravec, V. Nosil, V. Novotný, B. Polách, O. Srbová a E.
Trnková). Kromě toho řada prací doporučena k vysílání.
Chceme upřímně věřit, že soutěž přinesla hry zajímavé, jimiž
Činoherní rozhlasový pořad bude obohacen, zdá se však, že
se přesto potvrdil náš názor, že tato soutěž, doufající i
v účast významných literátů, přece jen nebude znamenat
vážnější vybřednutí z krise rozhlasové tvorby dramatické.
Neobjevila se tu ani práce tak závažná, aby si zasloužila
původně stanovenou první cenu 50.000 Kčs, mezi poctěnými
jsme nenašli pak autory, kteří patří k našemu literárnímu
Olympu a po jejichž spolupráci — a zde myslíme hlavně
na úsek činoherní — rozhlas stále volá. Neznamená to ovšem,
že snad žádný z těchto právě zmíněných literátů se soutěže
nezúčastnil, nepochybně však v takovém případě poznal, že
pro rozhlas je třeba psát z hlubších pohnutek a z pochopení
pro rozhlasovou práci vůbec, nikoliv jen tehdy, jde li o mož
nost získat velkou cenu. A tak výsledek soutěže ukázal hlav
ně jednu důležitou věc: Že totiž nejlepší práce napsali právě
autoři, kteří buď patřili již k osvědčeným rozhlasovým pra
covníkům v nejlepším slova smyslu, pokud se soutěže ovšem
zúčastnili, nebo rozhlasoví nováčci; v obojím případě nepo
chybně tedy jen autoři, kteří rozhlas mají rádi, neboť bez
lásky k rozhlasové práci není rozhlasového umění. Na to
nestačí rozhodně být jen vynikajícím spisovatelem v oblasti
mimorozhlasové a rozhlasové hry snad chtít napsat levou
rukou. A zdá se, že tímto je dán dnes i úkol rozhlasu: aby
se příliš nermoutili tím. že rozhlasové hry nepíší literáti
jmen nejslavnějších, nýbrž aby se co nejintensivněji — a
ovšem také podnětněji než dnes — věnoval těm, kdo pro
rozhlas píší nebo chtějí psát z rozhlasového zájmu pro roz
hlasové umění. Neboť především při radostné spolupráci roz
hlasu s těmito autory se nepochybně najde jedna z cest,
jež může vésti i bez soutěží k vybřednutí z krise rozhla
sové hry.
Dr Karel Zajíče.

Tak se píše ...
v »Lidové demokracii« (z 30. dubna): »Doufám, že
před zimou poslední splátka na zaplacený mo
tocykl přece jen dojde . . .« — Zaslal A. L., Val. Klo
bouky.
v »Činu« (4. května t. r.): »Dne 26. dubna dala soudr.
Annastázie Pavlíčková v Záhorovicích naší osvobozené
republice pátého syna vojáka, který byl odveden v den
jejích 58. narozenin.« — Zaslal V. H., Vyškov.
v »Mor. severu« č. 14: »Nedostatek pracovních sil,
vzniklý dočasným odsunem Němců ...« — Zaslal
J. V., Postřehnov.
ve »Svobodném slově« (6. V. 1947): »Tak se tu scházejí
obyvatelé Londýna bez rozdílu stran a všem se perlí
na čele otázka: »Kam s tím?« — Zaslala F. B.
Praha XII.
v »Lidové demokracii« (29. IV. 1947): »Sověti v pěti
bez Koněva, Lysova a Alexejeva vyhráli nad nečis
tými soupeři, jak chtěli.« — Zaslal J. T., Praha.
v »Naší cestě« (29. IV. 1947): »Naše družstvo nemá
mnoho mezinárodních zkušeností, hráli jsme jen s ná
rody baltskými, hlavně s Rumuny, Albán
ci a Bulhary.« — Zaslala H. D., Praha.
v »Osvobozeném Našinci« (8. V. 1947): Auto s posvát
nou lebkou provází po celé cestě Moravou dp. Z a c h ariáš, kapucín z Prahy. Je v něm.upraven
vhodný podstavec pro vzácný relikviář.« — Zaslali K.,
Praha IV.
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
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Pro učednice a mladé dívky vůbec, připravují

Školské sestry OSF v Brně, Orlí 20,
útulné a levné ubytování s celým zaopatřením.
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Kniha o chrámu svátého Víta,
která překvapí a potěší
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Ke každé příležitosti
kytice - věnce
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JOSEF ZEMAN

CHRÁM SV. VITA
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PANKRÁC, ul. 1. listopadu 19o7. - Tel. 912-27.

V OBRAZECH J1ŔÍHO JENÍČKA
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122 snímků našeho předního fotografa, z nichž každý
znamená nový pohled, novou událost. Dokonalá vyvá
žení světla a stínu, smysl pro podrobnosti i celkovou
koncepci tvoří z tčchto obrazů monumentální dílo, je
hož prohlídka je jako cesta samotným chrámem. Celo
stránkové obrazy zachycují všechno, co je v svatovít
ském chrámu nejcennější a nejpamátnější.

(—'—·----------------------------------------- >
Dílo je reprodukováno Neubertovým
hlubotiskem předválečné úrovně
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Ovod napsal JAN CEP, výtv. rozbor R. ROUCEK
Formát knihy je 20.$ X2Í.$ cm.
Cena brož. Kčs 240.-, váz. Kčs 290.U vších knihkupci
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Insertni objednávky vyřizuje insertni

odděleni Praha II, Václavské náměstí číslo 19. Telefon číslo 4 31-41, 3 89-6 3.

ZE SVETA
1. I Anglie vyrábí raketové pumy, řízené
radiem, o rychlosti 800 km za hodinu.
Snimek z továrny „Fayrey". 2. a 5. Fran
couzský kardinál J. E. Tisserant přijel do
USA, kde se stal za přítomnosti kardiná
la Spellmana čestným doktorem fordhamské university. 4. Americká organisace CARE bude nyní posílat do Evropy
balíčky se 16 metry látky na šaty a koši
le. 5. a 6. I Korea je Jevištém bouří do
morodců proti cizim armádám. Korejci
žádají okamžitý odchod americké a so
větské armády. Na druhém snímku jsou
zachyceni zatčení korejští manifestanti,
kteří musí čekat na výslech kleče.

