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Německo 1947. V troskách — ale 70 milionů Němců žije dál-
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a znárodnění (Dr Bohdan chudoba) - Jaký bude osud Berlína
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Dík Bemadette Z Lurd
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(Franz Werfel).

j i. Královská rodina se vrátila
|5nl Afriky do Londýna. 5. Snímek
ľ rží, z nichž Japonci plnili balony,

5ucl nálože výbušnin. Tyto baloIbyly vypouštěny proti městům na
adním americkém pobřeží. Tato
á japonská zbraň, závislá na
jšných proudech, naprosto zkla'3. Proto Japonci brzy tohoto způu bombardováni zanechali. Zbuání jediné balonové základny
»p 5 miliard Kčs. 4. a 5. Svatý
; prohlásil ve svatopetrském chrá'1 Nicoló de Flue za svátého. 6.
az svátého Nicoló de Flue, švý
carského světce.
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CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Triumf

Není přiléhavějšího slova pro
manifestační sjezd a průvod čs.
mládeže lidové, jehož se zúčastnilo
daleko přes 100.000 mladých lidí.
Po dlouhé době viděla zase Pra
ha průvod pracujícího lidu, nad je
hož mladými hlavami vlála jen ta
naše: vlajka československá.
Mládež nesla si vlajky sama,
hrdě, sebevědomě, věrně. Okna a
vikýře nové generálně-ředitelské
zestátňující šlechty pražské zůstala
totiž zakaboněně a nevraživě uza
vřena tváří v tvář rozjásanému
proudu dělného lidu z Čech a Mo
ravy.
Kdyby se však tito revolucí zbo
hatlí materialisté dovedli zaposlou
chat do volání našeho demokratic
kého mládí, poznali by, že srdce
pochodujících nekypěla třídní žlu
čí, závistí a nenávistí, nýbrž že
srdce mladých lidovců bila v ryt
mu křesťanského bratrství v ná
rodě a mezi národy.
Věrna křesťanské národní tra
dici (desítitisíce nejkrásnějších
krojů to dosvědčovaly), nesmlou
vavá v boji proti zlu, nepoctivosti,
nenávisti a válce, oddaná myšlen
ce "křesťanské demokracie sociální,
mohla lidová mládež spolehlivě dát
na Šrámkovu výzvu na Staroměst
ském náměstí závazný slib sta
tisíců :
»Na výboj za heslo křesťanské
demokracie:
Ani svoboda hladových, ani na
sycenost zotročených 1«
Kvantitativní a kvalitativní
plánování
Dvouletka je ve znamení kvantita
tivního plánování, jak se ke své neli
bosti mělo možnost přesvědčit již tolik
konsumentů uhlím počínajíc, přes cha
trné pneumatiky a rozpadávajícím se
textilem končíc. A přece množství ne
říká nic, když není stanovena jakost!
Nyní má býti kvantitativní plánování
doplněno kvalitativním čili jinými slovy
má se přihlížet nejen k množství vyrobeného zboží, ale také k jeho jakosti,
což vítáme, nezůstane-li ovšem při pou
hých slovech a plánech. Cd je mně na
příklad platný minimální příděl uhlí
(zhruba u nás poloviční jak na Sloven
sku), když jalový kámen v něm tvoří
celou třetinu? Co pomůže látka za sto

OBZORY

korun metr, vyrobená lajdácky z nede
finovatelné směsi podřadné bavlny a
střiže, která byla vylepšena létla vlnou
z hadrů, z níž za drahé peníze ušitý
oblek se srazí a po roce je jako stvoře
ný pro garderóbu strašáka? Co zname
ná pro spotřebitele, když ještě ty nej
kloudnější látky dostane vesměs zná
rodněná konfekce místo pořádných
krejčí a za drahé peníze koupený nepadnoucí oblek vyžaduje přišití knoflíků
jako tovární bota vyhlazení vnitřku,
aby kolíčky a hřeby netrhaly drahé a
nevalné punčochy? Jaká je to výživa
lidu salámy ze suchého hovězího masa,
k němuž se přidává vepřového jen jako
koření ? Co je to za dopravu za hříšné
peníze, když cestující jsou natlačeni do
vozů jako slanečci a postrádají nejprimitivnějšího pohodlí za peníze, za něž
je jinde přepychový vlak s vymoženost
mi, které u nás cestující na CSD ne
spatří ani na konci xté Sletky? Jaká
může- být hospodárná doprava, když
lidový vůz přijde na trojnásobek prů
měrného dělníkova ročního výdělku, za
tím co jinde jen na tříměsíční mzdu a
když špatný benzin stojí \u nás až šest
kráte tolik, co jinde prvotřídní? Je pro
to nejvýše na čase, aby jakost byla opět
uznávána jako kdysi a je vlastně smut
né, když jsme k tomu dostrkováni za
hraničními odběrateli, kteří poukazy na
nevalnou jakost zboží nutí nás vyrábět
lip. Ještě smutnější pak je, že se ně
které národní podniky vychloubají tím,
že vyrábějí nejjakostnější zboží výhrad
ně jen pro vývoz a jinými slovy říkají,
že podřadné je dobré pro domácího spo
třebitele. Čím dříve si uvědomíme důle
žitost jakosti jakožto harmonického a
hospodárného využití materiálu a prá
ce, tím více se přiblížíme cílům dvouletky, kde sledování jen množství vedlo by
na scestí všude tam, kde jakost hraje
s hlediska trvanlivosti a dobré služby
rozhodující roli!

Cizí obchodníci do Německa
Podle rozhodnutí britské a americké
vojenské správy bude moci přijet do spo
jeného anglo - amerického pásma v Ně
mecku měsíčně 300 zahraničních obchod
níků. Toto opatření má přispět k tomu,
aby byla urychlena hospodářská obnova
Německa. Obchodníci budou se moci zdr
žet v obou pásmech 14 dní. Musí mít
u sebe dolary nebo libry, aby mohli za
platit cestovné a všechny výdaje svého
pobytu. Povolení ke vjezdu bude jim
uděleno úřadem zahraničního obchodu
jejich země. K národům, kterým došlo
pozvání, aby vyslaly své obchodníky, pa
tří: Francie, Brazílie, Argentina, Ho
landsko, Belgie, skandinávské a balkán
ské státy, Švýcarsko, a samozřejmě
USA a státy britské světové říše.
Ve výpočtu obchodníků chybějí ob
chodníci z Československa. Je-li to opo
menutí se strady našich zastupitelských
úřadů nebo ministerstva zahraničního

Haíasné sliby a malé činy
Sovětský denní tisk ve svých zprá
vách o průběhu „Stalinské pětiletky“
předkládá svému čtenářstvu nejen ci fry,
které překračují preliminaci, ale bez
ohledně kritisuje a pranýřuje vše, co
bylo programováno a nedostatečně
splněno. Zatím co u nás — optimismus,
optimismus, optimismus!
Pro posouzení uvádíme kritický člá
nek z 84. čísla moskevské „Pravdy“:
Za poslední dvě léta z měsíce na mě
síc moskevská továrna fotografických
desek číslo 2 ministerstva kinematogra
fie neobdržela dostatečné množství fo
tografického skla. O této věci byly po
psány hory papíru, vynesena katego
rická usnesení. konány různé porady,
ale vůz se nehnul. Po dvou letech ha
lasných slibů a malých skutků došlo
k tomu, že vedení podniku, který jest
jediným svého druhu ve SSSR. vyrá
bějícím fotodesky, bylo nuceno výrobu
na čas přerušiti.
Přerušením dodávek fotografických
desek vznikají našim průmyslovým pod
nikům a vědecko-výzkumným ústavům
vážné těžkosti, protože fotografické methody pevně zakořenily v technice i ve
vědě. Obzvláště byla poškozena naše
polygrafie. Když ve státním aparátu
SSSR při projednání plánu byla probí
rána otázka zabezpečení továren sklem,
zástupce ministra průmyslu a staveb
ních hmot soudr. Potanin prohlásil, že
sklárny lehce zvládnou zabezpečení do
dávek 420 tisíc metrů čtverečních for
mátového skla. A jaká je skutečnost?
Plán výroby formátového skla za dva
měsíce 1947 byl splněn na — 8%.
direktor fabriky č. 2.
K. Hanjušin.
Tolik článek „Pravdy“.
Takovýto článek nestaví sovětskou
výrobu do nepříznivého světla; naopak
ůkazuje chtít po nápravě, jejímž před
pokladem je. pohlédnout pravdě do očí.
My se díváme zatím jen na neodpo
vědný růžový optimismus Rudého prá
va. které se blaženě kolébá v optimismu
neúplných statistik. Proč i v kritice ná
rodního podnikáni si nebere KSC vzor
ze SSSR?J. Pobchodu, je to trestuhodné. Jc-!i to an
gloamerická nevole vůči Českosloven
sku a jeho vzrůstající špatné obchodní
pověsti, je to smutné. V každém případě
je dobře si uvědomit, že Německo a je
ho 70 milionů pracujících a obchodují
cích obyvatel, zůstává naším sousedem,
a že bude i v budoucnosti užitečno a
prospěšné s tímto sousedem obchodovat,
i. když se nechceme vrátit do dřívější
téměř výlučné závislosti na německém
hospodářství. Německo bude opět pro
nás jak odbytištěm, tak případně doda
vatelem.

Uhlí bude, ale zač?
V našem denním tisku skoro bez po
všimnutí se strany široké veřejnosti
proběhla zpráva o obchodně-politických
čs.-polských poradách, z nichž se veřej
nost mohla dozvědět, že dovezeme z Po’·
ska 1,200.000 t uhlí. Snad se někdo pod
dojmem notorického překračování plá
nů uhelné těžby u nás pozastavil nad
tím, že máme dovážet takové spousty
uhlí, a proto si prozíraví mistři našeho
plánování pospíšili s vysvětlením, že tě
žíme u nás převážně koksovatelné ka
menné uhlí, které se tak dobře nehodí
k otopu lokomotiv, průmyslových tope
nišť a konečně i domácností. Hlavně
se operovalo železnicemi a s jejich po
třebou dobrého uhlí typu hornoslezské
ho. Zkrátka, v každém případě se má
k nám dovážet uhlí z Polska, a to po
dle jedněch v množství 50.000 t, podle

297

druhých 100.000 t měsíčné, které zapla
tíme našimi průmyslovými výrobky,
které byly dokonce vyjmenovány. Co se
však dosud veřejnosti neříká, je cena
polského uhlí, která má býci hodně vy
soká, daleko vyšší než zač se· uhlí u nás
prodává, protože Poláci hledí využít
světového nedostatku uhlí a stržit za
ně co nejvíce! Tento cenový rozdíl je
tak veliký, že si pánové nyní lámou
hlavu, jak to zařídit. Zatím není o věci
ještě rozhodnuto, ale protože se u nás
skoro vše řeši osvědčenou cestou nejmenšího odporu, nelze býti na pochy
bách, že nejspíš z titulu drahého polské
ho uhlí se zdraží domácí uhlí... Jen aby
pod záminkou, že naše dráhy potřebují
nutné polské uhlí, nakonec toto předra
žené uhlí nebylo za silně zvýšenou cenu
dáno spotřebitelům, aby z toho zplánovaného nákupu uhlí ve spřátelené cizi
ně také něco měli v době, kdy se vláda
dožaduje tak energicky zlevněni život
ních potřeb a zejména snížení zisků živ
ností a obchodu a levnější domácí uhli
nebylo pak dodáváno drahám! V kaž
dém případě lze počítatl se zvýšením
cen uhlí, jakmile jej začnou Poláci
k nám . dodávat ve větším množství,
protože jiné řešení pro obrovské nákla
dy s.tím spojené bylo by prostě neúnos
né. Je jen otázkou, kdy se tak“ stane a
v jaké výši a jak se toto zdražení zá
kladní suroviny a životní potřeby bude
jevit v našem hospodářství a co řekne
tomu naše veřejnost, která tak ráda zrpomíná na učiněné slibv a skálonevná
ujišťování, hned na příklad s úředně
nastartovanou vlnou zlevňování, s níž
se stát a národní podniky vždy, bohužel,
neztotožňují.

Ztráty, které ujídají z mísy
, Ač se stále mluví a píše o dvouletce,
přece jen myšlenka hospodárnosti, jako
jejího stěžejního principu, zůstala místy
nepochopena. Jinak by přece nebylo
nyzžné, aby v lesích hnilo na 150.000
pražců a na nádražích se jich válelo
·/ marném očekávání transportu na mís
ta určení dalších 260.000 kusů. Kdo ví,
co stojí dnes pražec, vyrobený z jakost
ního řeziva, jež bychom mohli jinak
krásně zpeněžit za devisy, vypočítá si
na prstech, nač taková nehospodárnost
přijde. Na Slovensku slibně rozběhnutý
stavební ruch byl zabrzděn nedostatkem
cihel, protože některé i strojně dobře za
řízené cihelny jsou mimo provoz, nebo
teprve začínají pracovat. K diskusi
o tom, jak se odevzdávalo chlebové obi
lí, se dovídáme, že všude nebylo postu
pováno přísně objektivně a místy byly
straníkům zemědělských referentů po
skytovány úlevy. Že těmito referenty
u mnohých ONV jsou velmi často lidé,
kteří zemědělství nerozumí, ani nepře
kvapuje. V nejpokročilejším zeměděl
ském kraji Čech je jím na příklad býv.
kolomazník, jenž poroučí tisícům země
dělců, mezi nimiž je na sta odborně
středoškolsky a i vysoko? kolsky vzděla
ných jednotlivců. O stranické přísluš
nosti uvedeného referenta netřeba se
ani zmiňovat, ta se rozumí jíž sama se
bou. K jakým škodám vedou neodborná
rozhodnutí mocí obdařených diletantů,
lze si jasně představitL
Na Žatecko, kraj, který rodí nejvíc
devis, přepočítáno na 1 ha půdy, v ce
lé ČSR, byli usazeni m. j. také bramboráři z Českomoravské vysočiny. Volyňští Češi, proslulí jako příkladní chmela
ři, byli pak posláni na Šumavu na hor
ská hospodářství. Je to protějšek usa
zování kopaničářů na Znoíemsku a řepafů v ovocnářských kraíích. Kdo fnkto
plánoval kolonísaci pohraničí, zasloužil
se o škody, které nelze dobře ani vyčís
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lit!* Jak jsou ohromné. Nedělo se ták
jen v zemědělství, ale i v jiných obo
rech. Stačí se podívat do průslulých
lázní a letovisek a konstatovat jejich
úpadek, který je špatnou přípravou na
využití turistického a cizineckého ru
chu. Nedivme se však, když se grand
hotel svěří výčepníkovi nebo účetnímu,
horská chata horníku nebo brusiči, že
dříve nebo později dojde k jejich zavře
ní (totiž těch podniků, nikoliv správců).

Kdo nevěří, ať tam běží
»Mladá fronta« si v jednom svém čís
le stěžuje, že byla vedle »Práce« a »Ze
mědělských novin« napadena několika
listy, protože prý z projevu presidenta
republiky k představitelům České ná
rodní rady neuverejnila tu část, ve kte
ré pan president prohlásil, že »51 pro
cent voličstva nedává žádné straně mož
nost nebo právo vládnout suverénně pro
ti 49 prceentům stran ostatních«. V tom
to »potlačení« prý je spatřován důkaz
komunistické tendence »Mladé fronty«,
jež tedy podává promptně veřejnosti to
to neobyčejně dojínavé vysvěťeňí: »Pan
president - jak je obecně známo - ne
mluvil však o této věci po prvé a Mladá
fronta o tom také již před časem refe
rovala. Je proto naivní usuzovat na komunisťekou tendenci našeho listu z to
ho, že naše technická služba tento obec
ně známý pasus presidentova projevu
vynechala.« Tolik »Mladá fronta«, my
k tomu jen dodáváme několik malých
otázek. Clíce nás redikce MF opravdu
přesvědčit o tom, že neuveřejňuje z pro
jevů našich výzňa&iých státníků n kdy
ta místa, v nichž tito státníci opakují,
co řekli již někdy dříve? Chce nám dá’e
MF říci, kdy a kde pan president j ž
dříve výslovně mluvil o 51% a 49% vclíčstva, tedy o věci, jež právě v této
formulaci je svrchovaně aktuální (ne
ovšem asi pro MF) ? A konečně, chce
nám MF odhalit i ono tajemství telepa
tie, které pohnulo i jiřé Esty KSČ k to
mu, že vynechaly »tento obecné známý
pasus presidentova, projevu«, když jin
dy čestó předkládají h rlivě znovu a
znovu k věření svým čtenářům cbdobné
výroky nejrůznějšsch veřejných č ni
te) ů ?
-k.

Hospodárné využití
strojů = blahobyt
Co podmiňuje blahobyt, je patrno nej
lépe na Spojených státech, kde 8 a půl
milionu zemědělců živí 140 milionů oby
vatel Unie a ještě vyvážejí nesmírná
kvanta bavlny, pšenice, masa, tuků, ze
leniny a ovoce do celého světa. Francie
s týmž počtem občanů v zemědělství
činných neuživí dnes ani 40 milionů
svých obyvatel a je závislá na dovozu
pšenice a masa z ciziny. U nás skoro 3
miliony v zemědělství činných obyvatel
stěží stačí uživit 12 milionů obyvatel a
přes všechnu svou píli a příčin livost vy
kazuje skoro poloviční produkci, jako
stejný počet anglických zemědělců, zda
leka ne tak obětavých, pokud jde o prá
ci v neděle a svátky, jako je náš rolník.
Vysvětlením je tu hospodárné využití
strojů, usnadňujících práci. Dva miliony
traktorů kromě několika mikonů ná
kladních automobilů a statis'cô speciál
ních motorových vozidel, jako jsou na
příklad žací mlátičky v počtu 300.000
kusů, nahradilo miliony zemědělců, kte
ří odešli v době mezi oběma světovými
válkami z farem do měst, 1 úbytek 15
milionů koní v americkém zemědělství.
Pozoruhodná produktivita anglického zemé-’ŠIsfví. dnes nenorhvbně nejPne z-ofn—yŮhSC. 7"> právě
vysvětlena touto skutečností. Proti tomu

menší produktivita francouzského a na
šeho zemědělství vysvítá z toho, že je
v daleko skrovnějším měřítku zmotorisováno a pokud u nás po válce přibylo
traktorů, nebyly tyto vždy náležitě vy
užity volbou větších typů, přidělovaných
strojním stanicím, ač naše zemědělství
volá po menších a levných strojích in
dividuálně používaných, kterým právě
vděčí americké a anglické zemědělství
za svoje úspěchy. Traktory a nejmodernější stroje individuálně používané ský
tají mnohem vyšší produktivitu! lepším
jejich využitím, než kolektivní použí
vání, jak je vidět ze zemí, které musí
dnes obilí dovážet, ač mají tisíce stroj
ních stanic.
Stroje a lepši jejich využití zvyšují
také průmyslovou a řemeslnou výrobu.
U nás připadá na obyvatele 1.3 HP,
v Anglii přes 3 a v USA přes 5 HP a
přesně úměrně se utváří také životní
standard. Chceme-li opravdu zvýšit u
nás blahobyt, pak to znamená zapřáh
nout víc mechanických koní a lip je vy
užít, než je tomu dosud.

Rekonstrukce Československa
Britský sborník Fortníghtly přináší
obsáhlý článek o československé obno
vě od Ewana Wallis-Jonese, který ne
dávno dlel návštěvou v ČSR a měl pří
ležitost studovati naši rekonstrukci.
Autor zdůrazňuje, že ČSR se vyzna
čuje účelnou činností. Život probíhá
hladce, je dosti životních potřeb pro
všechny a objevují se už luxusní věci,
které zpříjemňují život. Lid je šťastný
a projevuje znovu svou životnost; vět
šina národa je na tom lépe, než ľdé v
bývalých okupovaných zemích, kromě
Belgie. Národ vi, kam spěje a jde správ
ným směrem, poněvadž má dvouletý
plán a chce, aby byl úspěšný. Če?hcsTováci pracují pro lepší život v sebedů
věře a s národní pýchou, pokud jim to
jejich přirozená skromnost dovoluje.
Umění, hudba a literatura zase v Pra
ze zkvétají. Zboží ve výkladech svědčí
o zájmu lidu o vysokou úroveň krásv v
běžném životě. V divadlech uslyšíte
skvěle provedené klasické onery a Pra
ha má velký počet hudebních orchestrů
a kroužků, vyznačujících se uměleckou
dokonalostí svých členů. Bio,grafy mají
nejlepší filmy světa a britské jsou m-zi
prvními. V knihkupectví najdete velký
výběr anglických, francouzských a rus
kých klasiků. Jsou velmi četné výstavy
obrazů a domácí umělci horečně tvoří
nová díla. Po umělecké stránce je dnes
Praha jedinečná a je nejživě-ším stře
diskem toho nejlepšího v západní kul
tuře.
Po mnohé stránce je ČSR dnes novou
zemí. Je slovanským státem, má méně
obyvatel než před válkou a pokud tu
nějaké menšiny zůstaly, bu ’ou as’mi’cvány. Z Podkarpatské Ukrajiny as’ po
lovina obyvatelstva ontovala pro ČSR.
Odsun Němců a Maďarů byl pro ČSR
po mnichovských zkušenostech jediným
řešením. V tom smvslu je to radikální
opuštěni minulostí. Úkol budování nové
ho státu Čechů a Slováků prokázal po
litickou zralost lidu, steině Jako jeho
nadšení a sílu. Čechoslováci věří v de
mokracii v socialisovaném státe.' tako
vou, jak pres:dent Beneš ji definoval
»novou demokracii, politicky svobodnou
a humánní«
Ačkoliv ČSR ještě odvážně experi
mentuje s novými politickými institu
cemi, probíhá spořádaná rekonstrukce
hospodářství a sociálního života hladce
a rychle. Autor se podrob-1 ěii rozen’suje o ro’i^ekém vyhrnu ze^é a zvláště
zaznamenává tvoření nového systému
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Zhodnocení sjezdu

O britský majetek v CSR

Pro svátkové přerušení práce v tis
kárnách musila být naše uzávěrka re
dakční posunuta na dobu dřívější.
Z těchto technických důvodů zhodnotí
me sjezd lidové mládeže v Praze po
drobněji až v Čísle příštím.

Minulý týden přijela do Londýna čs.
delegace, která jedná o náhradě za zná
rodněné britské vlastnictví v Českoslo
vensku. Delegaci vede dr. Niederle,
vládní zmocněnec úřadu, který vyřizuje
náhrady za cizí majetek v ČSR. O věci
se již jednalo v Praze, a diplomatický
dopisovatel BBC soudí, že bylo dosaženo
dohody o všech zásadních otázkách.
V Londýně se bude jednat v britském
ministerstvu obchodu. Celková hodnota
britského vlastnictví v ČSR se odhaduje
na 12 až 30 milionů liber. Příčinou
tohoto značného rozpětí je nejistota
o nárocích, které na konec čs. vláda,
uzná. Tak na př. o některých nárocích
má Československo za to, že patří Něm
cům. A právě o těchto podrobných otáz
kách se bude v Londýně jednat.
BBC

samosprávy, spočívajícího na Národ
ních výborech, v nichž vidí jistý švý
carský a britský vliv.
Píše potom o
dvouletce a poznamenává, že plán je
založen na skutečnostech a možnostech
země. Nezávisí na zahraničních půjč
kách. ačkoliv ty by jej uspíšily a usnadnily. Závisí však na rozvoji zahra
ničního obchodu a pokojné spolupráci
se Západem.
Jako Anglie má i ČSR nedostatek
pracovních sil. Musí se nalézti půl mili
onu nových pracovníků, proto na 160
tisíc státních a soukromých úředníků
bude přeloženo do produktivní práce,
banky, pojišťovny a obchod poskytnou
dalších 25.000, opuštění přídělů a zjed
nodušení distribuce uvolní další síly. Má
se mobilisovati 100.000 žen do průmyslu
a dalších 100.000 cizích dělníků se při
jme. Bude třeba zavěsti nucenou práci,
zklame-li dobrovolnost. Mzdy dělníků v
průmyslu jsou lepší, než platy úřed
níků.
V závěru poukazuje autor, že ČSR
má úspěch ve svém počínání, poněvadžlid s ním souhlasí a vybízí Anglii, aby
se něčemu naučila z československých
method.

Výstava, která stojí ze zhlédnutí

z

Nechceme tím agitovat pro šťastný
nápad, uspořádat výstavu výživy v do
bě snížených potravinových dávek, ale
kdo již projeví touhu tuto výstavu
spatřit, ať již je zlákán přitažlivými
plakáty či pověstí o párcích a bonbo
nech bez lístků či o promítání americ
kých a domácích grotesek zdarma nebo
konečně slevou na jízdném, nechť ne
pomine též navštívit velkou exposici
UNRRA. Je to exposice, která rozleh
lostí a zajímavostí stojí rozhodně za to.
Je tam vidět nejen spousty každému
známých potravin a pochutin, ale i nej
rozmanitějších průmyslových surovin,
na jejichž nákup dnes musíme pilně
shánět dolary a libry, máme-li je vůbec
dostat. A co více, je tam vidět spousty
nejmodemějších amerických hospodář
ských strojů, které vysvětlují svou dů
myslnou konstrukci, proč americký ze
mědělec je několikráte výkonnější než
evropský a proč jeho žena nemusí na
poli, ba ani na statku, s výjimkou vaře
ní, pracovat. Je tam dále mohutná ex
posice důlních strojů anglického a ame
rického původu, z nichž mnohé se u nás
vůbec nevyrábějí a jichž jsme dostali
tolik a tolik kusů v ceně přes 330 mili
onů Kčs. Kromě krásné exposice sanitních zařízení je to pak ještě mohutná
kolona nákladních automobilů a speci
álních vozidel a traktorů včetně bulldozzera, kde srovnávací tabulka cen vo
zů ukazuje, jak poměrně levně naše
hospodářství získávalo proti dnes pa
nujícím cenám našich domácích vozidel,
a jak za potraviny, suroviny a stroje
z akce UNRRA stržená suma 14 miliard
Kčs je ve skutečnosti vyšší vzhledem
k hodnotě těchto dodávek pro naše hospodářstv.í Je proto dobré se zamyslet,
jak my jsme se odvděčili za tuto velko
rysou pomoc a zda nenávistné útoky
pár zaslepenců na naše západní spojen
ce byly na místě. Dnes bez pomoci akce
UNRRA cítíme, jak to jde s našimi si
lami. nota bene pookřálými, dík tak
vydatné injekci materiálové a strojní,
špatně v našem hospodářství!
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Berní správa neuznala znárodnění
Před půl druhým rokem byly znárod
něny biografy. Plzeňský „Nový den"
zaznamenal v minulých dnech zajíma
vou historku, spadající do tohoto zná
rodnění. Berní správa vyzvala býva
lého majitele, aby za znárodněný pod
nik zaplatil daňové nedoplatky v ob
nosu 300.000 Kčs. Na udivený dotaz
úředník berní správy mu odpověděl:
„Ne my. ale vy se mýlíte. My zde
o kinech nemáme žádné prováděcí na
řízení a proto musíme stále ještě za
vlastníka považovat vás.“
Tento výrok berního úředníka, který
nevzal na vědomost změny, k nimž do
šlo před rokem a půl, zní konservativně, ale správně. Není ovšem projevem
ani potvrzením bezvadného chodu celo
státního plánování v hlavě ani v údech
a v celkové režii ani v podrobnostech.
Plánuje se mnoho, překotně, a proto
ona nezbytná konservativnost a někdy
i směšnost prováděcích úřadů ve sku
tečnostech, které již skutečnostmi ne
jsou. Proto berní správa zná dosud neznárodněného majitele a poplatníka neznárodněného biografu, tedy skuteč
nosti. které před půl druhým rokem
zcela zanikly a. proto žádnou skuteč
ností nejsou, a nezná půldruharoční
skutečnost, kterou je znárodněný bio
graf a jeho daňová poplatnost. Zdá se
však, že znárodněný biograf je liknavou
skutečností v placení daní pro zdar
dvouletky a že by se studem „nečervenal“, kdyby těch 300.000 Kčs daňových
nedoplatků zaplatil dobrovolně anebo
nedobrovolně bývalý, již neexistující
majitel. Jsou to zamotané skutečnosti
v spletitých pojmech, ve kterých se
utápí — tentokrát — plzeňská berní
správa.

Německý průmysl se hýbe
I. G. Farben — největší německé che
mické závody — znovu prodávají své
zboží, zatím v Anglii, v době, kdy jejich
čtyřiadvacet ředitelů čeká na svůj picces před norimberským soudem pro
válečné zločiny. Barvíři a lékárníci po
celém anglickém souostroví dostávají
dopisy, jimiž se jim nabízí zboží s vý
robní značkou »IG«.
Vedoucí osobnosti britského chemic
kého průmyslu se ptají, jak to, že si
to Němci smějí dovolit. Vždyť britští
úřednici již osmnáct měsíců likvidují
tento mamutí podnik, jehož cena se od
haduje na přibližné 250.000.0000.000
Kčs. Příkaz zněl decentralisovat tento
průmysl tak, aby se už nikdy nemohl
stát páteři nového německého válečné
ho průmyslu. Obchodní značka »IG«
byla zapovězena.
Jenomže loni v Londýně se Velká
Čtyřka rozhodla povolit Německu ně·

mecký«,vývoz tolika zboží, aby bylo <*»
roku 1950 soběstačné. Smí tedy piůmysl nyní prodat za hranice léčiva
v ceně asi 1.200,000.000 Kčs a barviva
za 800,000.000 Kčs.
Výrobce je ovšem I. G. Farben. Brit
ské ministerstvo financí by tak rádo
ušetřilo oněch 24.000,000.000 ročně, kte
ré dnes vyplácí pro udržování Německa
nad vodou, že dovoluje i použití staré,
nechvalně známé značky.
AH

Briining se vrací do Německa
Berlín (IP). Heinrich Briining, němec
ký kancléř po Hermannu Müllerovi a
před Franzem von Papenem, se vrací ze
Spojených států, kde byl profesorem ná
rodního hospodářství na Harwardské universitě v Cambridgi, opět do Němec
ka. O jeho návratu se sice z amerických
kruhů praví, že nemá s politikou nic
společného, ježto prý bude přednášet na
jedné z universit v americkém pásmu
Německa, snad nejspíše ve svém rod
ném městě Miinsteru Ve Westfálsku, ale
na druhé straně se nelze zbaviti dojmu,
že bývalý exponent pravého křídla cen
tra a katolický konservativní protivník
socialistů, jakým Briining je, še opět
vrátí do německého politického života,
aby se utkal v bojí o vliv s Schumacherem, nebo aby se s ním o tento vliv
dělil.
Briining patří vedle Erzbergera, Rathenaua, Stresemanna a Huga Haaseho
k nejvýznamnějším mužům výmaiské
republiky. Po návratu ze světové války
pracoval v katolických odborových organisacích a také jako katolický odbo
rářský novinář
byl roku 1924 zvolen
do parlamentu a 1929 se stal předsedou
parlamentní frakce centra. Toho roku
se počíná i v Německu pociťovat silněj
ší kříse, nezaměstnanost se s ává k;
tickou. Hitlerova strana dobývá prvních
znepokojujících úspěchů, a v této situ
aci propouští Hindenburg sociálního de
mokrata Hermanna Müllera a volá na
jeho místo jako kancléře Briininga. Je
to doba, kdy Německo má pět milionů
nezaměstnaných, kdy NSDAP s:· stává
druhou nejsilnější stranou a v někte
rých provinciích Německa má dokonce
již většinu. Briining využívá vydatně
zmocňovacího paragrafu výmarské ústavy, který obratně rozšiřuje na nej
různější obory, sám přejímá úřad za
hraničního ministra, jezdí za hranice,
jedná o snížení německých reparací a
dosahuje konečně Hooverova moratoria,
kterým se zastavuje placení německých
reparací. Jeho zásluhou bylo, že Hinden
burg byl zvolen po druhé presidentem r.
1932. Ale Hindenburg neprojevil příliš
mnoho vděčnosti a propustil Briininga
ihned, když se Briining pokusil provést
částečné osídlení některých východopruskýeh krajů družstevním způsobem
proti zájmům junkerů. Na místo Brii
ninga, který za svého kancléřování zaká
zal a rozpustil svazy SA a SS, přišel
tehdy Franz von Papen.

OSN očima Londýna
Londýnské veřejné mínění se náhle obrátilo ke Spojeným národům, když si
lidé uvědomili, že jsou teď v New Yorku
nebo v Ženevě projednávány či rozhodo
vány některé otázky, týkající se právě
tak ryze anglických zájmů, jako celého
uspořádání mezinárodních vztahů. Na
neštěstí, jako dosud, vždy vyvolávají zá
ležitosti, týkající se Spojených národů,
více obav a nepříjemného očekávání, než
radostné naděje; a tak nebyl nikdo ani
překvapen, že první zpráva Vojenského
výboru zasadila ránu možnosti zřídit
Světový policejní sbor. Vojenský výbor
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OSN, který se přes rok scházel v dů
věrných zasedáních, objevuje se po těch
to poradách, o nichž se předpokládalo,
že jsou pouze vojenské, jako těleso, pod
léhající politickým ohledům, stejně jako
kterákoli jiná součást organisace spoje
ných národů. Zpráva, o které bude jed
nat Bezpečnostní výbor - který, mimo
chodem, nebude moci překonat politický
mrtvý bod - obsahuje 41 článků, z nichž
16 nejdůležitějěích nedosáhlo podpory
Sovětského svazu. Neshody vznikly hlav
ně pro omezující zněni Charty, která
předvídá pouze vojenskou pomoc, již by
měly mít připravenu členské státy pro
akce, ji.cliž by nemohlo být v praxi po
užito proti žádné velmoci, vzhledem k
právu veta. Charta tedy nepočítá s Me
zinárodním sborem, ani se základnami,
zásobami neb jinými technickými nut
nostmi vojenských operací.
Jiný bod činnosti Spojených národů,
který vzbuzuje zájem a komentáře v
Londýně, jest zvláštní zasedáni plena
Spojených národů, svolané, aby uvažo
valo o palestinském případě. Ze byl od
mítnut arabský návrh na okamžité pro
hlášení nezávislosti Palestiny ve pro
spěch britského návrhu, žádajícího, aby
byl vytvořen výbor pro prozkoumání
celé otázky, jenž by podal zprávu pra
videlnému podzimnímu zasedáni plena,
vzbudil v Londýně velké uspokojení. Ve
řejné mínění si však přeje v zájmu
spravedlnosti, aby Arabové i Židé měli
stejnou možnost přednésti své názory.
Toto, jak známo, se setkává s technic
kými obtížemi, poněvadž zasedání ple
na se mohou účastnitl jen státy a žádná
jiná organisace.
Konečně přišly Spoje
né národy s nynějším ženevským zase
dáním Hospodářského výboru pro Evro
pu (ECE - Economic Commission for
Európe), který vytvořila Hospodářská a
Sociální rada v březnu, a který má prá
vo navrhovat a účastnit se všech poči
nů pro znovuvybudování Evropy právě
tak, jako posilovat hospodářské vztahy
nejen mezi evropskými zeměmi, ale i
mezi nimi a zeměmi jiných světadílů.
Skutečnost, že státní ministr Hector
McNeil proslovil zahajovací řeč za brit
skou delegaci, naznačuje důležitost, ja
kou přikládá britská vláda této organisaci. Oznámil, že Velká Britannie bude
trvale v Ženevě zastoupena a ve svém
proslovu naznačil, že jeho vláda doufá
napomoci - zlepšení německých hospodář
ských vztahů v systému evropského ob
chodu. Je to tím pochopitelnější, ježto
britská vydání v Německu se nezmen
šují a moskevské rozhodnutí odložit ně
meckou otázku do listopadu trochu znervcsníla britského poplatníka.
Další bod pořadu Spojených národů,
který poutá pozornost britského pozo
rovatele, je očekávaná egyptská stížnost
k Bezpečnostnímu výboru. O tomto krc
ku se mnoho hovořilo v očekávání, že k
němu dojde před 15. květnem, aby byl
projednáván v polovině června, ale má
lo bylo o něm slyšet mimo Egypt, kde
se doufalo, že pohrůžky, přednést své
stížnosti SN, budou mít vliv na anglickou
reakci vůči egyptským požadavkům. Na
druhé straně nestojí Egypt příliš o to,
objevit se před OSN s další záležistostí,
právě když se OSN zabývá jinou otáz
kou Arabů, palestinskou. Říká se do
konce, že má Egypt potíže s formulací
své stížnosti proti Britannii. Vždyť brit
ské vojsko opustilo již nilskou deltu a
kraj kolem Káhiry a posádky v pásmu
suezského průplavu'tam jsou na zákla
dě dobrovolné úmluvy, podeysané všemi
egyptskými politickými stranami. Jejich
tamější přítomnost se nriak nedotý-á
vnitřních záležitostí egyptských led- že
poskytuji mnoha Egypťanům zainěsmá-
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nání. Anglii se také vytýká, že chce
zmařit »jednotu nilského údolí« tím, že
nesouhlasí, aby Egypt sám vzal na sebe
kontrolu nad Súdánem. Celkem se zdá,
že egyptská stížnost na Britannii je ja
kýmsi ventilem pro ustaránou vládu,
která se pokouší uklidnit extrémistickou
nacionálni agitaci, jež vlastně zname
ná spíše vnitřní boj o moc v Egyptě než
anglo-egyptský spor.
H. C. Taussig (Londýn)

Britsko-polské vztahy
Londýnský deník »Tirnes« napsal v
podrobném
rozboru
britsko-polských
vztahů:
»Přátelské rozhovory, jež měl ministr
zahraničních věcí Ernest Beviň. ve Var
šavě na zpáteční cestě z Moskvy s pol
ským ministerským předsedou a s mi
nistrem zahraničních věcí, nevedly - jak
pravil Bevin minulého týdne v dolní sně
movně - k změně politiky, ale k nové
konstruktivní cestě, jak rozřešit zbýva
jící otázky mezi oběma zeměmi. Ve dvou
letech, když britská vláda uznala podle
dohody v Jalté nynější vládu polskou, se
vztahy mezi oběma vládami stále zhor
šovaly, a to vyvrcholilo britskými a ame
rickými protesty v lednu letošního roku,
kdy se konaly v Polsku volby, protože
tyto volby nebyly v souladu s jaltským
usnesením, že mají to být svobGdné, čis
té volby na podkladě všeobecného hla
sovacího práva a tajného hlasování. Be
vin neodvolal a ani nemohl odvolat nic
z toho, co tehdy bylo vysloveno, ale je
ho návštěva ve Varšavě, jak se zdá, pře
svědčila ho, že dnešní polská vláda je
upevněna, že s energií a s dobrou vůlí
provádí obtížnou práci rekonstrukce, f.
že není vlády jiné, která by byla přija
telnější nebo lépe kvalifikována pro ty
to úkoly.
Za těchto okolnosti nelze jinak, než
mit za to, že nic by se nezískalo, kdyby
se pokračovalo v argumentaci, která by
mohla mít nepříznivý vliv na budoucí
vývoj britsko-polských vztahů.«
Pokud jde o západní hranice Polska
Tirnes« praví;
»Poláci by měli postavení mnohem
silnější, kdyby teď svolili, aby nové hra
nice byly mezinárodně prozkoumány.
Takové šetření, nechť by vedlo k jakým
koliv návrhům, by jim získalo pevné
mezinárodní schválení jejich západních
hranic.«
List dále zaznamenává, že ministr za
hraničních věcí mohl oznámit dolní sně
movně, že s britskou pomocí se vrací do
Polska čím dále tím větší počet Poláků
»Může-li být zachován tento proud, za
jisté tím bude zaveden nový prvek dů
věry a stability do britskc-polského přá
telství.«
»Tirnes« také vítají rozhodnutí rati
fikovat finanční úmluvu, uzavřenou lo
ni v červnu o likvidaci požadavků mezí
oběma vládami, a v závěru praví:
»Jmenování sira Clauda Gagnera no
vým britským velvyslancem v Polsku,
přichází právě v okamžiku, kdy všechno
nasvědčuje, že se zahajuje nové a na
dějnější období britsko-polských vztahů.
Spiní-li se tato vyhlídka, změna může
mít nesmírnou cenu jako úvod k dalekosáhlejš mu uvolnění v mezinárodních
vztazích. Isolováním od Západu by ze
mě východní Evropy zajisté nic nemohly
.získat. Na druhé straně britská diplo
macie může spatřovat v rozvoji prak
tických a těsnějších vztahů k malým ze
mím východ'-i Evropy jeden z prostřed
ků jak se přiblížit k lepšímu a kýžené
mu porozuměni se Sovětským svazem.

Rakousko a jeho politika
Ve vnitropolitické situaci Rakouské re
publiky se stále jasněji ukazují pod
statné rozdíly proti minulosti. První re
publika měla jednotnou sociálně-demokratickou stranu a tři strany občanské,
k nimž nutno později pričísti ještě
Heimwehr s Heimatblockem; po zániku
parlamentarismu se dostal k moci kurs
autoritativní. Druhá republika má jed
nu stranu občanskou a dvě socialistic
ké, jejichž poměr je tak nepřátelský,
že na vytvoření rakouské socialistické
Einheitspartei není ani pomyšlení. Lido
vá strana, která pravděpodobně v příš
tích volbách získá další přírůstek hla
sů, již dnes s 85 poslanci je nejsilnější
stranou a má nadpoloviční většinu. Její
koalice se sociálními demokraty je pev
ná. Nové volby mají být teprve, až ve
jde v platnost spojenecká smlouva o Ra
kousku a až okupační vojska odejdou
ze země; již dnes však možno říci, že
jakékoliv výpočty na roztříštění koalice
nebo na rozpadnutí lidové strany po
volbách jsou pomyslné. Socialistická
strana není dnes stará sociální demo
kracie, která stála uprostřed mezi dru
hou a třetí internacionálou. Marxismus
vystřídal do veliké míry umírněný so
cialismus na demokratickém podkladě,
který se snaží především o znovuvýstavbu země. Marxističtí theoretikové —
Austerlitz, Danneberg, Friedrich Adler,
Otto Bauer, Karl Kautsky a Sigmund
Kunfi — jsou mrtvi, vídeňská škola více
neexistuje. Přestávka v legální práci
strany od února 1934 do dubna 1945
také přispěla k tomu, že celá rakouská
'mládež je k socialistickým theoriím do
sti lhostejná, pokud je přímo nezamítá.
Strana patři dnes k nejostřejším pro
tivníkům komunistů, avšak i s lidovou
stranou je ve stálých polemikách ohled
ně »otázky viny« za období 1934-1938.
Je těžko říci, zda tato strana, která má
dnes 76 zástupců v parlamentu, v příš
tích volbách ztratí nebo získá. Agitace
na Západě se zdá úspěšnější než na Vý
chodě. Třetí strana — komunisté jsou
dnes ještě o mnoho slabší než o volbách
v listopadu 1945, kdy získali všeho všu
dy čtyři mandáty. V koalici hrají roli
vyloženého outsidera, ačkoliv jsou ve
vládě zastoupení ministrem pro zásobo
vání energií, provádějí soustavně radi
kální agitaci k vražení klínu mezi obě
hlavní strany. Cím déle bude nejasno
o spojenecké smlouvě o Rakousku, tím
bude prakticky užší základna pro další
činnost marxistů v Rakousku. Na zá
kladě přídělu papíru disponují komuni
sté zdánlivě širokou posicí, která však
v žádném případě není v poměru k je
jich zastoupení v parlamentu.
Přes rozdíly mezi třemi koaličními
stranami jsou si nositelé rakouského
státního programu vědomi a ve svých
projevech jsou v tomto bodu jednotní
a jasni, že starý státní nepřítel ve for
mě zamaskované národně-socialistické
ideologie není ještě zcela vyřízen; že
toto hnutí dnes nemá sice jasného vý
razu, ale jsou po něm zřetelné stopy
v tajené šeptané propagandě. »Pacifikační theorie«, jejíž příznivci se domní
vali, že spravedlivě potrestá všechny
pomahače Hitlerovy a příležitost a
možnost k obrácení těch, kteří s nimi
jen sympatisovali, nemohla být uskuteč
něna. Nejdříve proces překontrolování
všech podezřelých a registrace trval
dlouhou dobu, pak přišlo podle pokynů
a na přání spojenecké kontrolní rady
zostření, avšak v takové formě, že ně
které nevinné občany trestalo a mnozí
národní socialisté z přesvědčení nemohli
být potrestání. Přání, odklonit se od Ně
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mecka, jev! se být upřímné, 1 když tu
velkou roli hraje též snaha, stůj co stůj
nesdílet osud poraženého Německa a
děj se co děj hrát úlohu téměř-spojence.

Mezinárodní branný sbor
Liberální anglický deník »Manchester
Guardian« praví ke zprávě výboru vo
jenských štábů Spojených národů o me
zinárodním ozbrojeném sboru k ochraně
bezpečnosti:
Zkušenosti, jež získala Společnost ná
rodů mezi oběma světovými válkami,
přinesly dvojí důležité poučení. Prvním
z nich bylo, že kolektivní bezpečnost by
byla mnohem účinnější, kdyby meziná
rodní organisace měla trvale k dispo
sici jakýsi ozbrojený sbor, jinými slovy,
kdyby měla zuby. Poučení druhé znělo
v ten smysl, že tak dlouho, dokud ne
může mezinárodní organisace skutečně
zaručit bezpečnost, je jenom pramalá
naděje na odzbrojení. Nebyl to jenom
francouzský »realismus«, ale prostý
zdravý rozum, který žádal, aby bezpeč
nost byla na prvním místě.
Proto také se zdály ony články Char
ty Spojených národů, které stanovily,
že všechny členské státy musí dát Ra
dě bezpečnosti k disposici jisté vojenské
kontingenty, obzvláště slibnými, když
po prvé byly uveřejněny v San Františ
ku. Ale od té doby nastalo zklamání
i v této věci a zpráva výboru vojenských
štábů Spojených národů ukazuje, jak
jsou velmoci vzdáleny od dohody.
Nejde zde ovšem jenom o velmoci.
Málokdo bude dnes tvrdit, že by Spoje
né národy mohly zabránit válce na pří
klad mezi Ruskem a Spojenými státy,
neboť zakročení Spojených národů by
bylo znemožněno velmocenským vetem.
Mohly by však vzniknouti nové války
nebo místní nepokoje, a du by bylo po
vinností Rady bezpečnosti, aby zakro
čila. Otázkou je, jak nejlépe by se to
mohlo stát. Bude-li upuštěno od myšlen
ky trvalého mezinárodního policejního
sboru, pak zbývá už jenom jediné prak
tické řešení. Kdyby kdekoliv na světě
vzniklo taliové nebezpečí, Rada bezpeč
nosti by mohla nařídit velmoci k tomu
nejvhodnější, aby zakročila svými czbrojenými silami. Tak na přiklad, kdy
by Chile napadila Peru, bylo by mno
hem jednodušší uložit letectvu Spoje
ných států, aby bombardovalo Chile —
a uložit Argentině nebo Equadoru, aby
poskytly k tomu základny — bylo by
to mnohem jednodušší, nežli dopravovat
sovětskou armádu přes dva oceány nebo
poslat pro britské válečné loďstvo. Ne
bo kdyby Finsko napadlo Norsko, samo
zřejmě odpovědnost by převzal Sovětský
svaz. Ale sovětská vláda patrně pod vli
vem svého chronického podezírání, jak
se zdá, dává přednost myšlence, že při
každé takové příležitosti by měl být
mobilisován skutečný mezinárodní ozbrojený sbor a že příspěvek každé vel
moci musí být naprosto stejný, nejen
co do síly a složení, nýbrž i co do zbra
ní. Tak by musely Spojené národy shro
máždit jednu americkou divisi, jednu
britskou divisi, jednu ruskou divisi atd.,
ale neměly by k disposici válečné loďstvo,
neboť na př. Čína nemá vůbec žádných
válečných lodí, kromě několika pono
rek. Aby těžkopádnost celé věci se ještě
zvýšila, Rusko si přeje, aby tyto branné
síly zůstaly na území svých států, do
kud nebudou povolány, takže by Spoje
né národy neměly žádný prospěch z ta
kových strategických základen, jako je
Singapur nebo Manila. Jsou ještě jiné
rozpory v podrobnostech i v zásadě, ale
již tato rozličná koncepce zavinila, že
zpráva výboru vojenských štábů působí
tísnivým dojmem.
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Americká pomoc Řecku a Turecku
Londýnský deník »Times« takto komen
tuje odhlasovanou americkou pomoc
Řecku a Turecku: »Zákon, zmocňující
vládu Spojených států,, aby zapůjčila
Řecku a Turecku 400 milionů dolarů,
symbolisuje rozhodnuti Spojených států,
přijmout závazky v cizině a ukazuje,
že tyto závazky, místo aby automaticky
přestaly se zakončením nepřátelství, ma
jí být spíše rozšířeny.
Trumanova nedávná žádost, aby ze
zákonu o neutralitě byl vynechán ústřed
ní a hlavní Článek, jenom zdůrazňuje
onu pozoruhodnou změnu, která nastala
v amerických názorech. Zákon o ne
utralitě byl závěrečným výrazem tra
dičního amerického přesvědčení, že přís
nou nestranností v mezinárodním prodeji
zbraní, při níž se nerozlišuje mezi útoč
níkem a jeho obětí, možno se vyhnout
válce. Tento předpis má býti teď vy
nechán co do písmene zrovna tak, jako
byl fakticky již odstraněn rozhodnutím
Spojených států, poskytnout Řecku a
Turecku pomoc. Ale poznání, k němuž
dospěl Washington, že nový svět musí
pokračovat v obnovení staré rovnováhy,
je jenom počátek. Koncepce programu
o propůjčování a pronájmu byla přijata
i pro dobu míru, ale rozsah není ještě
přesně určen.
Henry Wallace prohlašuje, že Spojené
štáty měly by nahradit Trumanovu dok
trínu (pomoc zemím nejméně rusofilským) hospodářskou pomocí Sovětské
mu svazu. Je také významné, že komen
tátor tak pravicový, jako Walter Lippman, háji názor podobný, neboť dopo
ručuje, aby Spojené státy rozšířily své
půjčky na všechny evropské země, kte
ré utrpěly válečnou zkázou, počítajíc
v to i Rusko. Tento názor není příliš
oblíben ve Spojených státech, kde mnozí
členové kongresu považují půjčku Řec
ku a Turecku spíše za poslední, nežli
za počátek celé řady půjček. Půjčka
Rusku je politicky nemyslitelná, ale ge
nerál Marshall, opouštěje Moskvu, jistě
nabyl přesvědčení o tom, jak hluboce,
ba dokonce i pathologicky je ruské sta
novisko spojeno s válečnými ztrátami,
jež Sovětský svaz utrpěl.

SSSR a sltandinávský obchod
Sovětské listy dopřávají v poslední do
bě více místa pro skandinávské otázky.
»Izvěstija« se široce rozepisují o hospo
dářské situaci severozápadní Evropy a
o obchodních smlouvách, které Sovětský
svaz v minulých dvou letech uzavřel
se skandinávskými státy. Po konstato
vání, jak výhodná byla tato dohoda pro
Švédsko, píše list, že tato země, jejíž
zahraniční obchod byl dosud z největší
části veden s Anglií a Spojenými státy,
prožívá právě vážné hospodářské obtíže.
Tyto obtíže jsou spojeny s nedostatkem
importovaného uhlí, průmyslových su
rovin a hnojiv a rovněž s přebytkem valulních zásob na zboží, nemající velké
ho významu pro švédské hospodářství.
Příslušná švédská místa byla proto nu
cena dalekosáhle omezit! dovoz přepy
chového zboží do země; neví se však,
jaké toto opatření bude mít účinek, ne
boť Američané stanovili před časem ex
portní normy, které Švédové zatím při
jímají, dokud Američané od nich neupu
sti. Podobná situace je v Dánsku. Hlav
ním rysem anglo-dánské obchodní smlou
vy je skutečnost, že Anglie vystupuje v
úloze hlavního a monopolního nakupovače dánských zemědělských produktů

a jako taková určuje podmínky koup» <■
prodeje, které nejsou pro Dánsko vždy
uspokojivé. Angličané zároveň prodávají
Dánům průmyslové výrobky, jejichž ce
na v dohodě není stanovena a může ti díž býti anglickými průmyslníky k ne
prospěchu Dánska měněna. K tomu nut
no ještě připojit, že anglo-dánské styky
jsou upraveny tak, že znesnadňují roz
vití hospodářských styků Dánska se z měmi, které nevedou obchod na zákla
dě sterlingové valuty. Nedostatek valu
ty a závislost dánského exportu na an
glických trzích vedou k tomu, že dánský
zahraniční obchod je ve skutečnosti Argličany kontrolován. Na principy vzá
jemných závazků nebyl však vzat do
statečný zřetel ani ve smlouvách dánskc-amerických. Amerika slibuje Dánsku
otevření obrovského kreditu, ale někte
ré americké kruhy přitom počítají, že
by přivedly Dánsko do takového po
stavení, že by bylo ochotno prodat Grón
sko. Naproti tomu při uzavření dánskesovětské obchodní smlouvy nebylo podle
sovětského listu žádných takových po
stranních úmyslů; stanoví se v ní pou
ze, že za smetanu, vepřové maso, doby
tek a různá zařízení dostane Dánsko
od Sovětského svazu suroviny a mate
riál, nutný pro dánský průmysl. Proto
také široká, veřejnost, končí list, s uspo
kojením přijala a jednomyslně uvítala
dánsko-sovětskou obchodní dohodu.

Situace v Lužici
Lužickosrbské Naše noviny (sov. pás
mo ) konstatují, - že lipský rozhlas od
mítl žádost o lužicko-srbské,. vysílání s
tím odůvodněním, že musí respektovat!
přání svých posluchačů, kteří nechtějí
slyšet lužickou srbštinu. Dále v článku
o poměrech nyní panujících v Lužici
konstatují, že boj proti Lužickým Sr
bům se den ze dne zostřuje. Ve všech
obecních zastupitelstvech mají převahu
Němci, kteří ovšem zamítají všechny
požadavky Lužických Srbů. Tomu se
není co divit, neboť lužickosrbské ves
nice jsou přeplněny Němci, odsunutými
ze Slezska nebo Sudet. A těch přichází
do Lužice víc a víc. Půjde-li to tak dál,
bude snad v brzkém Čase veta po lužickosrbském lidu. »Co nedokázala doba
nacistická, musí se stát nyní, v době
osvobozených slovanských národů? Jak
podivně to zní! — Nikdo se o nás ne
stará, jsme opuštění, osiřelí. Sami ne
máme žádné moci, ani bránit se nemů
žeme. Neztratili jsme ještě naději v lep
ší budoucnost, bojíme se jen, že naše
síly nestačí na to, aby zachránily za
takových okolností národ před smrtí.
Nepřijde-lí nám pomoc zvenčí, jsme
ztraceni, za několik let zmlkne luáickosrbská řeč v Lužici. Pak na věky za
nikl slavný Iužickosrbský národ, který
jiné slovanské národy zachránil před
germánskou zátopou, národ, který tisíc
let nepřetržitě bojoval o své bytí a udržel se přes veškerý surový útisk. Vel
ké a silné slovanské národy vyhnalv
Němce ze svých zemí, aby jim nemohli
kazit demokratický život a podrývat
stát, ale. bohužel, v utlačování a národ
nostním štvaní vyzkoušené Němce na
sadily do lužickosrbských domů a stat
ků, aby zardousili lužickosrbskou řeč
nebo aby lužické Srby vytlačili.z Luži
ce. Jak podivně to zní!«

Oznámení
Pro obsah zprávy uveřejněné v čísle
18 týdeníku »Obzory« ze dne 3. května
1947 pod titulem »Generální útok na
zemské zřízení« podal jsem žádost za
trestní stíhání odpovědného redaktora.
Ladislav Kopřiva.
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Raymond Aron

V našem údobí stárnou společnosti rychleji než jed
notlivci, Šedesátník, který zažil měšťáckou bezpečnost
společnosti z let před rokem 1914, převraty mezi dvěma
válkami, dobrodružství totalitních fašismů, dnes pozo
ruje, jak chřadne stará Evropa. Viděl vítězství národ
nostních zásad r. 1919, je účasten příchodu věku veleříší. Nezapomněl ještě na učení Válečné školy, kde bu
doucí maršál Foch vychvaloval výhodu ofensivy do po
sledního muže a rozhodnutí dosaženého bodákovým úto
kem. Generálové, kteří vedli naše armády roku 1939,
byli vychováni v době, kdy jejich velitelé nevěřili v le
tectví a kdy se nikomu ani nesnilo o motorisaci.
Dalo by se snad soudit, že tyto rychlé změny charakterisují všechna revoluční období. Svědkové fran
couzské revoluce a císařství mnohokráte vyslovili své
pocity odcizení, jež v nich vyvolávala společnost, kte
rou před několika málo lety opustili a kterou našli změ
něnu k nepoznání; společenské vztahy staré Francie
úplně zmizely přes všechny snahy o restauraci, bohat
ství jedněch ztraceno, bohatství jiných založeno na pev
ných, i když nedávných základech, tytéž skutky byly
posuzovány jako zločiny nebo jako zásluhy, podle toho,
který režim byl u moci.
A přesto se mi zdá srovnání být povrchní; běh histo
rického času je ve 20. století rychlejší než kdy před tím.
Bylo řečeno, že za poslední dvě století doznaly hmot
né podmínky lidské existence hlubších změn, než za
předcházející tisíciletí. Změny v posledním půlstoletí
probíhaly ještě rychlejším tempem. Ať je tomu jak
koli, i když je těžko v těchto věcech přesně odhadovat
rychlost, je jasné, že tyto změny vykonávají mnoho
násobný vliv na organisaci a vzájemné vztahy společ
nosti.
Omezme se na příklady strategie a diplomacie. V mi
nulém století byla Evropa střediskem světové politiky,
poněvadž si udržovala skoro výsadní postavení v mo
derní technice. Asie a Afrika byly předmětem soutě
žení evropských velmocí, které byly automaticky velmocemi světovými. Spojené státy měly zájem na obou
Amerikách. Evropské konflikty se řešily mezi Evro
pany. Nyní se situace obrátila. Spojené státy již dva
krát zasáhly a rozhodly o výsledku válek, které vy
pukly v Evropě. Možnosti dopravy a zničení byly
natolik zdokonaleny, .že vojenská moc je přítomna
v Číně právě tak, jako na Labi a Rýně. Už není evrop
ských problémů: jsou jen problémy světové. Náhle
se změnilo měřítko moci. Na světovém žebříku klesli
velcí starého světadílu na druhý příček
Básníci a mudrci všech věků nikdy nepřestali na
říkat na krátkost lidského života; žádný jiný námět
není tak otřepaný. Aniž chceme upadat do paradoxu,
skoro se kloníme k opaku. Biologický rytmus se zdá
pomalý ve srovnání s rytmem sociálním. Každý jed
notlivec, každá generace musí několikrát vždy znovu
začínat nejtěžší úkol ducha: objevit strukturu světa
,

f

Rozum z vandru domů!
V dějinách několikráte se již stalo, že rozum ve svém
jménu vykonal výpravu za nejneuskutečnitelnějším
přeludem, aby se opět k sobě samému vrátil utrmá
cen a někdy i s rozbitou hlavou a pohmožděnými údy.
Něčím podobným procházíme i dnes, kdy ještě ma
ličko a rozum brzy bude se vracet z vandru domů.
Nejdříve theoretikové připravovali půdu ošemetným
výletům. Za katedrou i v knize činili si nárok převrátiti pořádek, přebudovat! společnost ve jménu rozu
mu. Svůj rozum ztotožnili vůbec s rozumem, tak se
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a snažit se jí přizpůsobit. Přechod z jedné situace do
druhé se děje takřka náhle. Před dvěma lety Německo
kapitulovalo a Třetí říše se už dnes jeví stínem dávné
minulosti. Kdo se zabývá především Německem, je po
kládán za zaostalého. Mírové smlouvy se nesepisují ve
vztahu k včerejšímu nepříteli, nýbrž ve vztahu ke spo
jenci. Někteří jsou v pokušení usoudit, že je tedy nutno
radikálně omladit vedoucí elitu. Na příklad mezi obě
ma válkami byli naši státníci na štíru s hospodářskými
problémy, s inflací nebo devalvací, na které byli špatně
připraveni, poněvadž se v době jejich studií o tom ne
učili, tak byla stálost peněz považována za normální
a samozřejmou, zvláště pokud šlo o marku, libru nebo
frank. Podobně naši generálové dostali tradiční výcho
vu, ve které zabíraly dějepis a strategická theorie více
místa, než vědecká nebo průmyslová technika.
Není pochyby, že nebezpečí duchovního zkornatění
není nikdy větší, než v takovém období, jako je naše.
Výhoda revolucí, jak bylo patrno v Rusku a v Němec
ku, je v tom, že ruší školní předsudky, otřásají tradice
mi, které se zakořenily v uzavřených celcích, umožňují
povyšování nových lidí, otevírají státní správu no
vým myšlenkám. Především sovětská armáda, a po ní
armáda Třetí říše pochopily, kolik je možno vytěžiti
ze zbraní a method, vyzkoušených v posledních bitvách
předchozí války.
Já, za svou osobu, se chci vystříhat ukvapených úsud
ků. Především trvají některé pravdy přes šílenství no
vých objevů, ať už jde oť strategii nebo o diplomacii.
Vzdálenostem se dostává jiné hodnoty, polární kraje se
dostávají na mapy generálních štábů, mobilisace prů
myslových zdrojů vzrostla na míru dosud neznámou,
bezmocnost odvahy bez zbraní je zřejmá i slepým. Ale
mravní hodnoty jednotlivcovy i hromadné, které za
ručují velikost národů, trvají. A nadevše, pružnost du
cha, která umožňuje člověku sledovat svou dobu, nikdy
nemůže býti výsadou nějaké kategorie. Mladí se často
dopouštějí chyby, že, když převzali názory starších,
omezí se na jediný systém myšlení, který už tehdy,
když jej převzali, byl zastaralý. Zralí lidé mají být
vždy připraveni revidovat nikoli své hluboké přesvědče
ní, které zasluhuje, aby potrvalo, ale svůj úsudek o svě
tě, řítícím se k neznámým koncům.
Ve skutečnosti problémy, které lidstvu klade jeho
nevyčerpatelná tvůrčí plodnost, daleko přesahují věčný
spor mladých a starých. V takových věcech neexistuje
výsada postavení nebo věku. Pro nikoho není záruky
a pro všechny je risiko. Je jediná jistota: ten, koho
jmenovali laudator temporis acti, obdivovatel minulos
ti, je odsouzen k zániku. Bylo chvályhodné litovat změ
ny tak dlouhé, pokud se odehrávaly uvnitř definovatel
ného prostoru. Ale k čemu si stěžovat na revoluce, které
se dotýkají samých kořenů lidského řádu? Nářky
a stížnosti jsou marné: jest nutno je uznati a ovlád
nout).
(Copyright by Obzory and A. P. I. A.)
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povýšili. Tím se stalo, že povýšený racionalismus,
s právem výlučnosti, oděl sé v jakousi novou nábo
ženskou víru, zplodil nový mysticismus, který chtěl
právě rozbít. — S čím chodili po světě socialisté, je
jichž učení prý se opíralo o rozum a o vědu? Nasto
lení rovnosti mezi lidmi rozdělením majetku rovným
dílem mezi všechny lidi, jeho vyvlastnením. Až prý
z individuálního vlastnictví stane se vlastnictví ko
lektivní, všichni potlačovaní teprve najdou svou neodvislost a budou moci se svobodně vyvíjet. Nebude
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třídních bojů, všichni lidé budou rovni a šťastni. Ráj
bude panovat na zemi. — Není zde místa pro to, aby
chom rozbírali, jak tyto přeludné these uplatnily se
během prvé světové války a po ní. Jde nám zejména
o to, v jakém praktickém světle objevily se u nás po
druhé světové válce, která byla pokládána za mez,
za níž, jak se plně doufalo, bude socialismus vlád
nout světem a tím více u nás se všemi šťastnými
předpověďmi.
Socialismns, dobyv velkého kursu politické mocí,
začal se bez ostychu všude v praxi uplatňovat, vynu
cuje si všude právo na prvenství s jakousi příkrou
samozřejmostí, stal se jedním slovem nesnášenlivým.
Tím popřel sám důležité zásady, které dříve hlásal:
svobodu a rovnost. Těchto obou předpokladů, alespoň
my, se v žádném případě nemůžeme vzdát, poněvadž
je bezpodmínečně potřebujeme pro svůj život a pro
svou práci. Ony to přece byly, které okouzlovaly
mysle i srdce našich olců i dědů v jejich velikém úsilí,
jež by mělo být vzorem pro dnešní generaci. Nebylo
a není u nás příčin, jež by mohly budit třídní zápasy.
Ve jménu svobody a rovnosti, jakožto svobodné a
stejné příležitosti pro všechny, a nikoliv mechanické,
nepravdivé a na úroveň méně schopných strhující
schopné, neslo se naše obrození politické a ke konci
minulého století též obrození hospodářské. Naše inte
ligence vyrůstala ze selského prostředí a živnosten-ských provozoven. V době, kdy nerozumné chiméry
připravují nám na hospodářském poli tak velké sví
zele, ne-li úpadek, je dobře si připomenout, že to byli
naši nadaní, průbojní a energičtí jednotlivci, kteří
z malých začátků prováděli poslední etapu našeho
obrození, t. j. náš hospodářský rozvoj. Víme, co zna
menal pro naše snahy každý nový průmyslový a živ
nostenský podnik, co pro naši věc znamenali uvědo
mělí podnikatelé, kteří své jmění ani nezdědili, ani
nevyhráli, a jedině svou neúnavnou prací, bystrostí
a osobní skromností nastřádali takový majetek, o
který se sebevědoměji mohla opřít naše politika.
Český kapitál a český majetek byl ve službách české
politiky.
Hospodářský rozmach našich otců a dědů vykvetl
jen z veliké lásky k našim posledním politickým cí
lům, vznikl jen z obětavého sebezapření a podivuhod
né mravní sily, což vše dohromady mohlo, teprve po
máhat zajistit dílo předcházejících generací. Dnes se
příliš zapomíná na to, že každý prosperující český
podnik byl jako vyhraná bitva. Museli jsme hledat,
pěstovat a vychovávat průbojné podnikatele, organi
sátory a komercialisty. Dílo se nám opravdu dařilo.
Vedle průmyslových podniků dovedli jsme posta
vit! na nohy a úspěšně organisovat i naše peněžnic
tví, z těch nejmenších začátků, spořivostí a pracovi
tostí drobných střádalů.
Typem ušlechtilé stránky této doby zdá se mi Josef
Hlávka. Vyšel, jako snad všechny naše výrazné osob
nosti, z prostých poměrů, po technických stuďích
prošel praxí zednického učně. Jeho kariéra jako pod
nikatele byla závratná. Byly mu svěřovány největší
stavby. Hlávka stal se v tehdejších našich poměrech
snad jediným naším mnohonásobným milionářem.
Nežil však pro sebe. Cd raného mládí myslel na ná
rod. Pro národ střádal a nastřádal velký milionový
majetek. Tehdejší statisícové obnosy věnoval pro stu
dentská stipendia a koleje. K založení České akademie
věd a umění a Národohospodářskému ústavu věnoval
milionové sumy. V závěti pak celé jmění dal národu.
V prvé republice po stránce hospodářské provedli
jsme za necelých 20 let mnoho. Náš průmysl byl na
evropské výši, naše výrobky, společné dílo podnika
telů, techniků, komercialistů a vysoce odborné a
přesné práce dělníků, byly hledány všude, svou kva
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litou i lácí vyhrávaly na světových trzích ▼ nedos
tižnějších soutěžích s velikými zahraničními firmami.
Přinášely k nám bohatství To, co vytvořili na př.
Tomáš Baťa za jednu generaci z malé obuvnické díl
ny, zůstane obdivováno v dějinách průmyslu. Nebyla
jeho práee podložena silným sociálním zřetelem, když
strhával ceny všude, kde se jeho firma objevila?
Každý, i v době světové hospodářské kříse, mohl se
obout do baťovek. Může se snad nazývat sociální služ
bou spotřebiteli, kde kolektiv se socialistickou vignetou, »tureckým hospodařením« a neschopným podni
káním žene ceny výrobků nahoru, že si je pomalu,
kdo je odkázán na dnešní pevné platy, nemůže kou
pit? A tak přecházíme k dnešku, v němž lidský ro
zum zakopl o chiméru a zůstal ležet na zemi.
Nikdo z rozumných lidí nemůže se stavět proti
všem spravedlivým sociálním výhodám zaměstnanců,
ať pracují na kterémkoliv úseku. Nikdo se nemůže
stavět proti tomu, aby tam, kde hospodářské podni
kání přerostlo hlavu veřejného zájmu, nebyla mu při
střižena spravedlivě křídla, nikdo z rozumných ne
může zastávat stanovisko, aby eventuálně kapitál vy
stupoval v postavení bezohledného diktujícího. Ale
nikdo z rozumných lidí, kteří jsou právě vedeni so
ciálními zřeteli, nemůže souhlasit s tendencemi, které
by omezovaly a nebezpečně ohrožovaly rozvinutí se
všech lidských schopností, jimiž každý z nás je ne
stejně obdařen. Tuto pravdu snad se nikdo neodváží
popřít. Nastupovali bychom prašpatnou cestu, kdyby
si někteří myslili, že je nejlepší vyrovnat hospodářské
rozdíly snížením všech na stejnou nejnižší míru a
nikoliv tak, aby se nižší životní míra přibližovala
k vyššímu stupni.
Nové hospodářské statky a rozvoj výroby je jedi
nou cestou. Té se však nedosáhne závistí a nenávistí,
ale největší pílí, pracovitostí, šetrností a vlastním se
bevědomím, jak to uměli naši otcové a dědové. Oni
pracovali, spořili a sebe zapírali, oni stavěli, budovali
a odkazovali, my však prozatím jsme vystupovali'ja
ko marnotratní dědici. Prozatím se přeme o jejich
dědictví, jak je »reorganisovat«, jak je zplánovat a
jak si je rozdělit. Zatím však rychle se tráví v mar
nostech podstata a všichni hledíme vstříc veliké nou
zi a nesmírnému zadlužení. Kdo jakživ slyšel, že by
spotřebovávání hospodářské podstaty a dělání nových
dluhů vedlo k tomu, co si kdysi socialismus dal na
štít, totiž zlepšení úrovně pracujících? Ale nejen to.
Znárodněné podnikání si přeje, aby bylo dokrrnováno odstrkovaným podnikáním soukromým, které
zahrnuje sice dnes jen asi 30 prcvent celkové prů
myslové kapacity, ale má podle rozpočtových před
pokladů odvésti na dani výdělkové o 60 procent více
než podnikání znárodněné, a to ještě velkou část
zvláštní daně výdělkové ponesou dosud neznárodněné
společnosti. (Všeobecná daň výdělková má vynést
2.100 miL Kčs, zatím co zvláštní daň výdělková, kte
ré podléhá znárodněné podnikání s některými ještě
neznárodněnými kapitálovými společnostmi jen 1.300
miL Kčs.)
Bylo řečeno v rozpočtovém výboru, že národní pod
niky nemohly sestavit bilance k 1. I. 1946, poněvadž
nebylo možno uzavřít rok 1945 závěrečnými bilance
mi znárodněných podniků. Podle čeho vlastně tedy
znárodněné podniky hospodaří, když nemají ještě
k disposici bilance ani dnes? Občané nemohou na
hlédnout a přesvědčit se, jako měl dříve právo každý
akcionář a jako měla povinnost každá soukromá ka
pitálová společnost každým rokem bilanci předložit!
Prozatím jsme se dověděli, že znárodněné podniká
ní mimo náhrady za znárodnění, k nimž jsme zákon
ně vázáni, je zatíženo k 1. lednu 1946 přibližně dohro
mady 34'896 miliardami Kčs. Věřiteli jsou banky a
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V našem údobí stárnou společnosti rychleji než jed a snažit se jí přizpůsobit. Přechod z jedné situace do
notlivci. Šedesátník, který zažil měšťáckou bezpečnost druhé se děje takřka náhle. Před dvěma lety Německo
společnosti z let před rokem 1914, převraty mezi dvěma kapitulovalo a Třetí říše se už dnes jeví stínem dávné
válkami, dobrodružství totalitních fašismů, dnes pozo minulosti. Kdo se zabývá především Německem, je po
ruje, jak chřadne stará Evropa. Viděl vítězství národ kládán za zaostalého. Mírové smlouvy se nesepisují ve
nostních zásad r. 1919, je účasten příchodu věku vele- vztahu k včerejšímu nepříteli, nýbrž ve vztahu ke spo
říší. Nezapomněl ještě na učení Válečné školy, kde bu jenci. Někteří jsou v pokušení usoudit, že je tedy nutno
doucí maršál Foch vychvaloval výhodu ofensivy do po radikálně omladit vedoucí elitu. Na příklad mezi obě
sledního muže a rozhodnutí dosaženého bodákovým úto ma válkami byli naši státníci na štíru s hospodářskými
kem. Generálové, kteří vedli naše armády roku 1939, problémy, s inflací nebo devalvací, na které byli špatně
byli vychováni v době, kdy jejich velitelé nevěřili v le připraveni, poněvadž se v době jejich studií o tom ne
učili, tak byla stálost peněz považována za normální
tectví a kdy se nikomu ani nesnilo o motorisaci.
Dalo by se snad soudit, že tyto rychlé změny cha- a samozřejmou, zvláště pokud šlo o marku, libru nebo
rakterisují všechna revoluční období. Svědkové fran frank. Podobně naši generálové dostali tradiční výcho
couzské revoluce a císařství mnohokráte vyslovili své vu, ve které zabíraly dějepis a strategická theorie více
pocity odcizení, jež v nich vyvolávala společnost, kte místa, než vědecká nebo průmyslová technika.
Není pochyby, že nebezpečí duchovního zkornatění
rou před několika málo lety opustili a kterou našli změ
něnu k nepoznání; společenské vztahy staré Francie není nikdy větší, než v takovém období, jako je naše.
úplně zmizely přes všechny snahy o restauraci, bohat Výhoda revolucí, jak bylo patrno v Rusku a v Němec
ství jedněch ztraceno, bohatství jiných založeno na pev ku, je v tom, že ruší školní předsudky, otřásají tradice
ných, i když nedávných základech, tytéž skutky byly mi, které se zakořenily v uzavřených celcích, umožňují
posuzovány jako zločiny nebo jako zásluhy, podle toho, povyšování nových lidí, otevírají státní správu no
vým myšlenkám. Především sovětská armáda, a po ní
který režim byl u moci.
A přesto se mi zdá srovnání být povrchní; běh histo armáda Třetí říše pochopily, kolik je možno vytěžiti
rického času je ve 20. století rychlejší než kdy před tím. ze zbraní a method, vyzkoušených v posledních bitvách
Bylo řečeno, že za poslední dvě století doznaly hmot předchozí války.
Já, za svou osobu, se chci vystříhat ukvapených úsud
né podmínky lidské existence hlubších změn, než za
předcházející tisíciletí. Změny v posledním půlstoletí ků. Především trvají některé pravdy přes šílenství no
probíhaly ještě rychlejším tempem. Ať je tomu jak vých objevů, ať už jde ď strategii nebo o diplomacii.
koli, i když je těžko v těchto věcech přesně odhadovat .Vzdálenostem se dostává jiné hodnoty, polární kraje se
rychlost, je jasné, že tyto změny vykonávají mnoho dostávají na mapy generálních štábů, mobilisace prů
násobný vliv na organisaci a vzájemné vztahy společ myslových zdrojů vzrostla na míru dosud neznámou,
bezmocnost odvahy bez zbraní je zřejmá i slepým. Ale
nosti.
Omezme se na příklady strategie a diplomacie. V mi mravní hodnoty jednotlivcovy i hromadné, které za
nulém století byla Evropa střediskem světové politiky, ručují velikost národů, trvají. A nadevše, pružnost du
poněvadž si udržovala skoro výsadní postavení v mo cha, která umožňuje člověku sledovat svou dobu, nikdy
derní technice. Asie a Afrika byly předmětem soutě nemůže býti výsadou nějaké kategorie. Mladí se často
žení evropských velmocí, které byly automaticky vel- dopouštějí chyby, že, když převzali názory starších,
mocemi světovými. Spojené státy měly zájem na obou omezí se na jediný systém myšlení, který už tehdy,
Amerikách. Evropské konflikty se řešily mezi Evro když jej převzali, byl zastaralý. Zralí lidé mají být
pany. Nyní se situace obrátila. Spojené státy již dva vždy připraveni revidovat nikoli své hluboké přesvědče
krát zasáhly a rozhodly o výsledku válek, které vy ní, které zasluhuje, aby potrvalo, ale svůj úsudek o svě
pukly v Evropě. Možnosti dopravy a zničení byly tě, řítícím se k neznámým koncům.
natolik zdokonaleny, -že vojenská moc je přítomna
Ve skutečnosti problémy, které lidstvu klade jeho
v Číně právě tak, jako na Labi a Rýně. Už není evrop nevyčerpatelná tvůrčí plodnost, daleko přesahují věčný
ských problémů: jsou jen problémy světové. Náhle spor mladých a starých. V takových věcech neexistuje
se změnilo měřítko moci. Na světovém žebříku klesli výsada postavení nebo věku. Pro nikoho není záruky
velcí starého světadílu na druhý příčel.
a pro všechny je risiko. Je jediná jistota: ten, koho
Básníci a mudrci všech věků nikdy nepřestali na jmenovali laudator temporis acti, obdivovatel minulos
říkat na krátkost lidského života; žádný jiný námět ti, je odsouzen k zániku. Bylo chvályhodné litovat změ
není tak otřepaný. Aniž chceme upadat do paradoxu, ny tak dlouhé, pokud se odehrávaly uvnitř definovatel
skoro se kloníme k opaku. Biologický rytmus se zdá ného prostoru. Ale k čemu si stěžovat na revoliice, které
pomalý ve srovnání s rytmem sociálním. Každý jed se dotýkají samých kořenů lidského řádu? Nářky
notlivec, každá generace musí několikrát vždy znovu a stížnosti jsou marné: jest nutno je uznati a ovlád
začínat nejtěžší úkol ducha: objevit strukturu světa nout!.
(Copyright by Obzory and A. P. I. A.)
,
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Rozum z vandru domů!
V dějinách několikráte se již stalo, že rozum ve svém
jménu vykonal výpravu za nejacuskutečnitelnějším
přeludem, aby se opět k sobě samému vrátil utrmá
cen a někdy i s rozbitou hlavou a pohmožděnými údy.
Něčím podobným procházíme i dnes, kdy ještě ma
ličko a rozum brzy bude se vracet z vandru domů.
Nejdříve theoretikové připravovali půdu ošemetným
výletům. Za katedrou i v knize činili si nárok převrátiti pořádek, přebudovat! společnost ve jménu rozu
mu. Svůj rozum ztotožnili vůbec s rozumem, tak se
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povýšili. Tím se stalo, že povýšený racionalismus,
s právem výlučnosti, oděl sé v jakousi novou nábo
ženskou víru, zplodil nový mysticismus, který chtěl
právě rozbít. — S čím chodili po světě socialisté, je
jichž učení prý se opíralo o rozum a o vědu? Nasto
lení rovnosti mezi lidmi rozdělením majetku rovným
dílem mezi všechny lidi, jeho vyvlastnením. Až prý
z individuálního vlastnictví stane se vlastnictví ko
lektivní, všichni potlačovaní teprve najdou svou neodvislost a budou moci se svobodně vyvíjet. Nebude
OBZORY

a s kádrem stálých zaměstnanců. Jinak je mnohem pádech — je společnost oprávněna podnik převzít do
přirozenější, rozejde-li se zisk do kapes zaměstnanců, svého majetku. Stručně tomuto kroku říkáme »zná
z nich úsporami — anebo ještě delší cestou přes rodnění«.
kapsy jiných výrobců a jejich úsporami — do peněž
Znárodnění není normální hospodářská cesta,
ních ústavů a pak teprve jako půjčka do nových in nýbrž lék, a to lék dost nákladný a plný nebezpečí.
vestic podniku; čím větší koloběh zisk vykoná, tím Znárodněním některého podniku žádná politická spo
více oživí hospodářství.
lečnost ještě nezbohatne. Zbohatnout může teprve
Ale na jednu věc dlužno s důrazem upozornit. Své tím, že mu opatří mnohem lepší vedení, než měl dříve.
ho spolumajitelského práva na zisk nabyl zaměstna A toto vedení musí být opravdu o mnoho lepší, po
nec průmyslového podniku teprve svou prací v pod něvadž správa znárodněného podniku je nepoměrně
niku. Týká se tedy toto právo výrobků z jeho práce nákladnější, než správa podniků neznárodněných a
vzniklých a důsledně také zisku za ně utrženého, ale národní vedení musí tedy být tak úspěšné, aby krylo
netýká se toho, co v podniku již bylo před počátkem nejen chyby vedení starého, nýbrž i své vlastní zvý
práce, to jest pozemků, budov, strojů a ostatního za šené výdaje. A to ještě nemluvíme o výdajích na od
řízení. To vše bylo a zůstává majetkem podnikatelů škodnění bývalým majitelům, které nelze pominout,
•— ať již akcionářů nebo společníků nebo jednotlivce poněvadž bez něho by se znárodnění opravdu stalo
.— a jim také přísluší vedení podniku,
krádeží; toto odškodnění spadá ovšem mezi obecná
Na zásadě skutečného a přirozeného držení podni břemena znárodňující politické společnosti, poněvadž
ku tím, kdo podnik založil, je nutno trvat. Odpovídá uvalit je na znárodněný podnik by většinou zname
to jednak zásadě o přirozeném právu na majetek a nalo pohřbít jej nadobro.
jednak hospodářskému požadavku plné odpovědnosti
Jsou ovšem podniky, které dnes skoro každá poli
a svobodné podnikavosti. Aby i při zachování této
tická
společnost znárodnit musí a které jsou již svou
zásady byly vypláceny spravedlivé mzdy, o to se po
starají odborové zaměstnanecké organisace, které si povahou určeny k tomu, aby byly pasivní: na př. vo
ovšem musí uhájit svou plnou samostatnost a nesmí dárny. Ale právě na každý takový podnik musí při
se stát ani nástrojem státu, jak je tomu v této době padnout několik podniků výnosných — a tedy mno
v Rusku a pomalu i ve Velké Britannii, ani nástrojem hem lépe neznárodněných a odvádějících slušné daně
zámožných podnikatelů, jak tomu někdy bývá ve — aby se politická společnost udržela hospodářsky
Spojených státech severoamerických. Aby i při za nad vodou.
chování této zásady byl zisk z průmyslových podniků
Proč však stále mluvíme o politické společnosti a
spravedlivě dělen, o to se musí postarat výše načrt nikoli o státu, který v každém běžném hovoru o zná
nutý zákon. A co se týče vlastního podílu podnikate rodnění bývá neustále jmenován? Snad proto, že se
lů na zisku, jestliže jej vloží do zdokonalení podniku, nám zdají být slova, politická společnost učenějším
tím lépe pro podnik i pro celkové hospodaření; jest výrazem než jednoduché slovo »stát«? Nikoli. Hovo
liže nikoli, je tu zase osvědčený prostředek: důcho říme o »politické společnosti« schválně, poněvadž stát
dová daň, z jejíhož výtěžku může politická komunita je jen jedním z několika druhů politických společpořídit svým občanům mnoho cenných služeb, za ' ností. A jestliže křesťanský názor výslovně zdůraz
ňuje, že mezi občanem (rodinou) a státem jsou ještě
které by jinak musili draho platit.
Je tu však jedna možnost, na kterou dlužno myslit: obec, okres, země a po případě ještě jiné politické
vedení podniku může být špatné. Je-li podnik špatně celky, podle potřeby ustavené, a že nad státem jsou
veden a jsou-li tu jiné podniky, které mohou totéž politické společnosti mezinárodní (konfederace, spo
zboží nebo i lepší jakosti dodat, a může-li dělnictvo jené státy, společnost národů), pak tato skutečnost
najít práci jinde, přirozený hospodářský pochod u- musí platit i pro znárodnění. Jenom pro marxistu
rovná věci sám. Jinak se však věci mají: a) jestliže znamená znárodnění postátnění. Křesťan se řídí při
požadované zboží nemůže být nikde jinde vyráběno a rozeným pravidlem, že, jestliže na nějaký úkol nesta
dotyčný podnik je nevyrábí v náležité jakosti nebo čí soukromník nebo soukromá společnost, má na
dostatečně levně (na příklad uhelné doly nebo někte stoupit nejbližší vyšší společenský útvar, to je obec;
rý druh dopravy, kde se ovšem zbožím rozumí služ teprve tam, kde ta nestačí, nastoupí okres, pak země
ba) ;' b) jestliže podnik propouští dělnictvo, které ne a teprve ve výjimečných případech, kde by při zná
může nikde jinde najít obživy, ačkoli při lepším ve rodňování šlo o podniky výlučného významu pro celý
dení by je mohl zaměstnat. V obou těchto případech stát, může být znárodňovatelem stát — s tou výhra
znamená další ponechání podniku v soukromých ru dou ovšem, že nejde o podnik významu mezinárodní
kou nebezpečí pro celou politickou společnost a v ta ho (na př. těžba nafty), kde by měla nastoupit auto
kových případech — ale právě jen v takových pří- rita mezinárodní.

Jaký bude osud Berlína?
Charles P. Arnot je ředitelem.berlínské kanceláře
United Pressu a jeden z prvních novinářů, láteří
se dostali do hlavního města Německa v r. 1945
od západu.
Jaký bude osud Berlína? Dosud žije v tomto velkoměstě
několik milionů obyvatelů. Berlín prožil bombardování, dělolostřeleckou palbu i katastrofální požáry. Koncem války se
stal bojištěm a čtyři desetiny celkového počtu jeho domů a
budov leží nyní v troskách. V obchodním středisku jsou do
konce čtyři z každých pěti rozbořeny a úplně zničeny.
Bude bývalé hlavní město Německa vyklizeno a opuštěno?
Nebo budou všechny trosky a ssutiny převezeny na jedno
místo, aby se tak z nich vytvořila vysoká hora ssutin v upo
mínku na Hitlerovo dílo?
Jaký bude osud Berlína?
V roce 1939 byl Berlín čtvrtým největším městem světa.
Měl skoro čtyři a půl milionu obyvatel. Když v květnu 1945
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skončily boje o Berlín, zuřící blok od bloku, zbývaly z tohoto
velkoměsta jen ohořelé zdi a trosky bez střech, a lány, obrov
ské lány ssutin.
Co se mělo dělat? Ohromeni a zdrceni nesmírnou zkázou
vyskytli se lidé, kteří při pohledu na berlínské trosky, pro
hlašovali, že řešení tohoto problému je jasné a samozřejmé.
Zastávali názor, že obyvatelé mají být přesídleni a Berlin
opuštěn. Když už obyvatelé přišli o nábytek a ostatní své věci,
o všechen svůj majetek a děti, necht opustí i místo, kde
dosud žili. Necht je Berlín ponechán na pospas zkáze a po
stupem doby se úplně rozpadne.
Za války bylo shozeno na německé hlavní město 71,095.000 kg
spojeneckých pum během tří let, a koncem bojů byl po dva
týdny terčem sovětského dělostřelectva.
Zdá se však, že Berlín, at už je sebevíce zničen, nebude
přece jenom opuštěn. Spojenečtí odborníci se dokonce do
mnívají, že pozorují pravý opak této možnosti. Kdyby pří-
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slušní úřední činitelé byli mŠli v úmyslu Berlín ponechat
zkáze, čtyři okupační velmoci nikdy by jej nebyly zvolily za
sídlo spojenecké kontrolní rady pro Německo.
Mimo to se však neučinilo více. Bývalá „třetí říše“ prožívá
již druhé poválečné jaro, avšak dosud nebylo učiněno žádné
úřední prohlášení, že Berlín, jak se všeobecně myslelo, se
stane znovu hlavním městem Německa.
„Jednoho dne bude Berlín znovu vybudován a jeho oby
vatelé znovu postaví ony budovy z kamene a oceli, jež jsou
známkou velikého města,“ prohlásil svého času americký
generál L. Clay, vojenský guvernér amerického okupačního
pasma v Německu. To je však také jediné úřední prohlášení
toho druhu. I tak však onen „den“, o kterém se generál Clay
zmínil, může být velmi vzdálený, aspoň 25 let, a možná i pul
století.
Berlínu totiž chybí nástroje a pracovní nářadí. Aby odkli
dili všechny trosky a ssutiny, muselo by podle odhadu pra
covat 42.000 dělníků plných 25 let. Pro odvoz ssutin by pak
bylo zapotřebí asi 7,000.000 železničních vagonů, tedy takový
počet, který několikanásobně převyšuje celkovou německou
železniční dopravu v roce 1929.
Kdyby z berlínských ssutin a trosek se postavila zeď 35 m
široká a 5 m vysoká, byla by asi 420 km dlouhá a sahala by
z Berlina až do Dortmundu. Jedna desetina počtu všech zni
čených domů v Německu za války připadá na Berlín.
Co s těmito ssutinami?
V obvodu Berlina není dostatečně hluboké údolí, kam by
se všechny berlínské ssutiny vešly. Nestačí ovšem ani jámy
po bombách, jimiž je jeho plocha rozryta. Berlín leží upro
střed roviny a daleko široko není žádné údolí.
Toto dilemma dalo vznik návrhům·, které jsou sice fan
tastické, ale správné. Kdosi navrhl, aby z berlínských ssutin
byl potaven pomník zkázonosnému dílu Hitlerovu. Vybu
dujte ze ssutin uprostřed Berlína vysoký kopec — navrhl —
a na jeho vrchol postavte rozbité sousoší koní, které kdysi
zdobilo Brandenburskou bránu. A odborníci, jak němečtí,
tak spojenečtí, se tímto návrhem skutečně zabývali, aby na
konec zjistili, že je neuskutečnitelný. Zjistili, že postavit ze
ssutin uprostřed Berlína kopec by bylo příliš nákladné a ne
proveditelné.
Mezitím však přišly další návrhy. Jeden z nich doporu
čuje jakýsi „decentralisovaný“ Berlín, v němž, by všechny
zničené bloky domů byly nahrazeny zelenými sady. Jiný
opět se domnívá, že by bylo nejvýhodnější srovnat všechny
dosud stojící zdi se zemí a vybudovat nové domy přímo na
těchto ssutinách. Vchody do domů by ovšem pak byly dva až
tri metry vysoko nad úrovni povrchu ulic.
Profesor Hans Scharoun, bývalý přednosta berlínského by
tového odboru (je proto mužem, kterému jsou příslušné kru
hy nakloněny naslouchat), žádá úplně odstranit zbytky bý
valé pruské vojenské architektury vůbec. Navrhuje, aby
střed Berlína byl znovu vybudován z kamene a moderních
cihel. Střed města by se tak stal nejmodemější ukázkou urba
nistiky 20. století.
Pro vybudování nového centra Berlína by měl dostatečně
rozlehlou plochu k disposici. Vyjma Goringovy šedé kamenné
budovy bývalého ministerstva letectví, kterou sovětské úřady
daly opravit a používají pro účely své okupační správy, se

Export - náš osud
To prohlásili ministr doc. Dr Hubert Ripka. Z ex
portu také pramení největší část našeho národního
důchodu a jestliže jsme v první republice žili na vel
mi slušné úrovni, bylo to hlavně zásluhou exportu a
našeho celkového obchodu zahraničního, neboť v do
bě největší konjunktury činil obrat našeho obchodu
zahraničního plných 40 miliard korun. Jestliže by
chom podle dnešní kupní síly tuto číslici ztrojnásobili,
došli bychom k celkovému obratu obchodu zahranič
ního v částce asi 120 miliard. V době světové hospo
dářské krise sice náš zahraniční obchod poklesl jako
všude, ale přesto v roce 1937 činil asi 25 miliard před
válečných korun, t. j. podle dnešní hodnoty cca 75
miliard. Pokud máme k disposici číslice o našem'obchodu zahraničním, činil v prvním čtvrtletí tohoto ro
ku náš vývoz Kčs 5460 mil. a dovoz 5006 mil., takže
celkový obrat činil Kčs 10.466 mil. Ještě v roce 1946
byl náš zahraniční obchod aktivní částkou 4.1 mili
ard Kčs, kdežto v březnu t. r. překročil dovoz částku
1542 miliard, o kterou byl zahraniční obchod de
facto pasivní. Kdyby tento sestup zahraničního ob
chodu měl pokračovati, znamenalo by to, že bychom
v celkovém obchodě zahraničním v tomto roce do306

proměnila celá kdysi známá čtvrt Berlin-Mittel v rumiště.
Příslušné úřady o Scharounově plánu uvažuji. Spojenecká'
komandatura, která jménem čtyř okupačních mocností spra
vuje Berlín, dosud žádný plán neschválila. Odborníci a inže
nýři však pracují na dvou programech, které mají bytí ne
prodleně provedeny a uskutečněny. Konají pokusy a zkoušky,
zda by nebylo možno přeměnit nesmírné miliony tun ssutin
ve vhodný stavební materiál pro nové domy. Mimo to zkou
mají možnosti, jakým způsobem použít aspoň části těchto,
ssutin pro výrobu montovaných staveb.
Dokazuje mohutnost spojeneckých útoků na Berlín, že tyto
ssutiny jsou tak dokonalé, že pro další použití by bylo nutno
jen asi 16 procent celkového množství ještě rozdrtit.
Při provádění tohoto plánu by bylo nutno nejprve rozebrat
všechny trosky a roztřídit kamení od kovů. Ostatní ssutiny
pak bude nutno rozdrtit na jemný prach, který podle názoru
odborníků by byl dostatečně adhesivní, takže by se mohl mí
chat s cementem. Budovy z tohoto stavebního materiálu by
byly trvalé a dostatečně odolné. To potvrzují zkušenosti,
získané při stavbě několika domků na zkoušku.
Zhruba odhadnuto je asi 90 procent všech berlínských ssu
tin výsledkem anglických a amerických bombardovacích ná
letů, po celé dny a noci trvající odplaty za Hitlerovu „blesko
vou“ válku. Zbývajících deset procent ssutin způsobilo ostře
lování sovětským dělostřelectvem. Od té doby bylo dalších
2500 poškozených domů pobořeno pomoci bulldozzerů, aby se
zabránilo případnému neštěstí, kdyby se zřítily při náporu
silné vichřice
Aby provedly aspoň nezbytné a naléhavé práce, spojené
s problémem berlínských ssutin, zasadily příslušné úřady
z počátku 30.000 osob. Asi 60 procent z nich byly ženy, hlavně
proto, že v Berlíně dosud připadají tři ženy na jednoho práce
schopného muže. K těmto se brzy přidaly čety dobrovolníků,
protože Němci dosud myslí hlavně žaludkem. Odstraňování
trosek je totiž spojeno s vyššími příděly potravin.
Městská správa dala těmto dělníkům a dělnicím k disposici
lopaty a jiné nářadí, dále 58 Dieselových motorů, 45 lokomo
tiv a 2400 vozíků, jakož i 180 km úzkokolejných tratí.
Toto vybavení však zdaleka, nestačí. Práci této „ssutinové
armády“, která byla v poslední době o jednu třetinu rozší
řena, nelze prozatím skoro ani pozorovat. Pouze některé ulice
a chodníky jsou uklizeny. Asi 80.000 méně poškozených domů
bylo opraveno, aby se v nich mohlo bydlet. Také několik set
malých obchodů bylo obnoveno. Více než 100.000 dělníků pra
cuje na opravách nemocnic. Škol a universitních budov Ber
lína a ostatních několika málo veřejných budov, jež bude
možno zachránit.
Zatím co otázka o osudu Berlína nebyla ještě podrobně
vyřešena, zůstává toto město zlomené a zničené. Prozatím ne
bylo odstraněno ani 5 procent celkového množství trosek. Než
bude moci býti zahájeno budování nového Berlína, vyžádá si
další odklizování trosek podle odhadu odborníků nejméně
jednu a půl miliardy marek, a dalších 10 až 12 miliard marek
bude stát rekonstrukce města.
Proto profesor Scharoun je přesvědčen, že uplyne ještě
aspoň dalších dvacet let, a že teprve reku 1967 bude opět po
zorovat ve střední části Berlína skutečné známky života. A to
ještě mnozí lidé se domnívají, že je přílišným optimistou.

Antonín Pimper
sáhli částky, předpokládané podle dvouletého hospo
dářského plánu.
Povšechně tedy uvažováno, nelze náš zahraniční
obchod po druhé válce světové srovnávali s číslicemi
předválečnými, neboť je oproti roku 1937 sotva po
loviční. Nežijeme sice dnes, jako celý ostatní svět, v
poměrech předválečných, ale přes to je nutno míti na
zřeteli, že na příklad Anglie má plán zvýšiti zahra
niční obchod o 70 procent nad předválečnou úroveň,
že tak činí i Švýcarsko, Švédsko a jiné evropské ze
mě, nevyjímaje přitom ovšem země zámořské (USA,
Argentina, Brazílie, Kanada, Austrálie), které pro
dělávají velkou hospodářskou a vývozní konjunkturu,
větší nežli před první válkou světovou. Pokud jde o
náš obchod vlastní, nelze také přehlíželi fakt, že jsme
byli, pokud jde o zničení průmyslových podniků v po
slední válce, mnohem méně poškozeni nežli na příklad
Polsko, severní Francie a SSSR, i když nechceme tvr
dili, že okupanti zde nenapáchali velké hospodářské
škody. Nepatrný rozsah našeho zahraničního obcho
du ilustrují nejlépe některé číslice dovozu důležitých
surovin. Tak jsme na př. v roce 1946 při srovnávání
s rokem 1937 dovezli jenom 17.8 proč, bavlny, 13.3
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proč, zinku a pouze 7.7 proč. cínu. Při vývoze vyvezli
jsme jenom 28.4 proč, porcelánu a stejně tak mohli
bychom pokračovat! i u ostatních našich eminentně
vývozních artiklů.
To je tedy jeden z nepříznivých faktů našeho za
hraničního obchodu, který nám ukazuje, že v na
šem exportním průmyslu po druhé světové válce sta
ly se velmi pronikavé změny, nad nimiž bychom se
měli hlouběji zamysliti, zejména když jsme si ve
dvouletce* vytyčili tak velkorysé plány o zvýšení cel
kové úrovně naší výroby a o pokud možno nejrych
lejší dosažení zvýšené celkové úrovně národního bla
hobytu.
Zahraniční obchod nedá se ovšem násilím vynutit,
ani zplánovat, protože zahraničním kupcům nemůže
me nadiktovat, co si u nás mají kupovat a co ne a
vedle toho je zde ještě jeden velký a důležitý faktor
exportní: zboží nelze distribuovat, jako je tomu v ob
chodě vnitřním, neboť o jeho odbytu rozhoduje kva
lita, cena a zahraniční soutěž. Pokud v poslední době
přicházejí zprávy z ciziny, nastává v obchodě mezi
národním byť i ne prudký, ale postupný přelom, jed
nají pokud jde o sníženou poptávku, tak i pokud jde
o ceny a kvalitu. Ukazuje se, že už nelze prodati do
ciziny kdejaké podřadné zboží, že si nákupčí velkých
importních domů, hlavně v zámoří, hodně vybírají a
že se stávají náročnějšími i jako konsumenti v ex
portních zemích. To je přirozený vývoj, který bude
rok od roku pokračovati, stejně jako se směrem do
lů bude vyvíjeti situace cenová. Proto se už dnes ně
které exportní státy připravují na ostrou mezinárod
ní soutěž, snižují daňové zatížení a jejich exportní
podniky začínají více počítat a omezují osobní a věc
nou režii, aby exportované zboží bylo co nejlacinější.
U nás jsme si největší část exportní výroby zná
rodnili a teprve příští léta a snad i dřívější doba nám
ukáží, co v tomto znárodnění bude pro náš export
dobré a co škodlivé. Velké zkoncentrované podniky
průmyslové mají jistou výhodu v tom, že se výroba
může speciahsovati a tím zároveň zlevniti. Na druhé
straně ovšem mají tyto výrobní kolosy tu nevýhodu,
že nejsou obchodně dosti pružné, a že jejich vnitřní
vedení je zbyrokratisováno. Zdá se také, že speciálně
u nás jsijie při znárodnění všechno soustředili jenom
na výrobu a že přitom nebyla dosti respektována otázka odbyt u,.zvláště do ciziny. Výroba sama však,
pokud je nám známo z předválečné doby, nebyla žád
ným velkým problémem, ale důležitější bylo vyrobené
zboží umět prodat. Proto také naše velké výrobní
koncerny, jako na příklad Škodovy závody, Vítkovic
ké železárny a jiné měly v čele obchodníky a za nimi
přišli na řadu teprve technikové. Můžeme očekávati
v budoucnosti s plnou jistotou, že přijdou opět tyto
doby a že obchodní stránka bude u všech velkých i
středních podniků výrobních na prvém místě. A na
tyto doby je už dnes třeba myslet a hlavně ve zná
rodněných podnicích se na ně připravovat.
Prozatím nás u našeho exportu musí zarážeti je
den velmi příznačný zjev, a to nejen, že náš zahraniční
obchod v prvém čtvrtletí tohoto roku podstatně klesl,
ale že se hromadí téměř den ode dne případy, že jsou
našim exportním podnikům jejich zásilky z evrop
ských zemí i ze zámoří vráceny proto, že neodpovídají
kvalitě ani ceně. To jsou pro náš zahraniční obchod
velmi vážná mementa, neboť to znamená, že zahra
niční konkurence vzrůstá a že se v ní udrží jenom ty
státy, které budou míti zboží nejkvalitnější a nejlev
nější. V našem znárodnění jsme tedy ještě nepřekro
čili poslední bod různých překážek, neboť ty mu te
prve nastanou zejména, když uvážíme, že přes 70%
našeho zahraničního obchodu jde i po druhé světové
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válce na Západ a že v prvním čtvrtletí to bylo v na
šem vývozu na prvém místě Švýcarsko a po něm
Švédsko, Holandsko, Belgie, USA, a teprve na šestém
místě Sov. svaz a po něm Velká Britannie, Francie,
Jugoslávie a Itálie. V dovozu byly na prvém místě
v našem zahraničním obchodě USA, Velká Britannie,
pak Švýcarsko, Holandsko, Belgie, Švédsko, Bulharskko, Egypt, Turecko a Dánsko. Tento číselný obraz
našeho zahraničního obchodu nám ukazuje, že jsme
se svým zahraničním obchodem, zejména v dovozu
některých důležitých surovin (vlna, bavlna, kůže a j.),
odkázáni převážně jen na Západ a že bez vývozu do
těchto zemí nebylo by také dovozu z nich. Je sice vel
mi dobré a správné, že se naše odpovědné kruhy v po
slední době snaží o to, abychom navázali užší hospo
dářské styky se slovanskými státy: Sov. svazem, Pol
skem, Jugoslávií a Bulharskem a že tam chceme
stupňovati náš vývoz. Od těchto států však nemů
žeme dostati hodnotné valuty na nákup v západn'ch
zemích, ani všechny suroviny (bavlna, vlna a jj,
nýbrž pouze některé zboží kompensační, hlavně vý
robky zemědělské. Při tom však musíme počítati, že
ani do těchto zemí nemůžeme vyvážeti zboží drahé a
méně kvalitní, neboť uvedené státy uzavírají už dnes
četné obchodní smlouvy se Západem a poroste tam
zahraniční konkurence. Zvýšené odpovědnosti za náš
zahraniční obchod, který, jak už shora bylo podotknu
to, je naším osudem, tedy žádným způsobem neunik
neme a čím více a hlouběji budeme o našem exportu
přemýšleti a učiníme včas všechna nutná opatření
pro jeho udržení a rozvoj, tím menší mohou býtí pří
padná zklamání v budoucnosti a ještě horší následky
z toho pocházející.

Z dopisů redakci
Důchodci, oběti doby asociální
Ve 13. čísle »Obzorů« ze dne 29. března 1947 (sloupec Z do
pisů redakci) byl otištěn článek »Důchodci, oběti doby aso
ciální«. Min. soc. péče si dovoluje dodatkem k tomuto článku
podotknout, že otázku sociálního a hospodářského postavení
důchodců sociálního pojištění bedlivě sleduje a z toho důvodu
také věnovalo článku p. řed. Karla Hanzela svoji pozornost.
I když mnohé z toho, co tento článek uvedl, je zdejším pra
covníkům v tomto oboru známo, zůstává faktem, jak jistě
i sama vážená redakce Obzorů nahlíží, že uspokojivá úprava
sociálních důchodů závisí na vývoji našich hospodářských
poměrů. Stupeň vývoje nelze prozatím přehlédnout. Prozatím
bylo proto možno pouze zlepšovati důchody, plynoucí ze so
ciálního pojištění, jednak zavedením běžných měsíčních pří
davků, jednak poskytnutím jednorázových přídavků, vyplace
ných naposledy v měsíci prosinci 1946. Dosavadní dílčí úpravy
důchodů přinesly poměrně menší prospěch důchodcům pensijního pojištění. Ministerstvo sociální péče jest si toho vědo
mo a proto v přítomné době zkoumá možnost určité úpravy
přiznaných důchodů tohoto odvětví sociálního pojištění — ve
snaze těmto důchodcům za daných poměrů pokud možno uleviti. Dnešní situace jest však o to nesnadnější, že při problé
mu dosavadních důchodů ze sociálního pojištění nejde jen
o otázku nominální výše důchodů, ale také o to, že velmi vy
datnou měrou záleží i na kupní síle důchodů. V tomto směru
ovšem problém opět přesahuje rámec sociálního pojištění.
Z uvedeného vyplývá, že okamžité a radikální zlepšení po
měru důchodců jest odvislé od hospodářské situace státu a
nemůže být řešeno bez tohoto zřetele, i když této otázce jest
zdejším ministerstvem věnována soustavná pozornost a jest
právě znovu zkoumána.
,
Ministerstvo sociální péče předkládá toto vysvětlení vá
žené redakci k úvaze o celé šíři problému a o obtížích, které
jeho uspokojivému vyřešení stojí dosud v cestě — přes ve
škerou dobrou vůli rozhodujících míst i zdejšího resortu.
S díky za porozumění a spolupráci za ministra: Tichánek.
Polskc-Seské styky v praksi
Vážení, před poslední válkou od roku 1930—1938 organisoval jsem kat. zájezdy (pouti) na různá památná místa
do Polska na společný pas pod duch, vedením Salesiánského
ústavu Don Bosko, za účasti 140—160 osob.
Po březnovém podepsání spojenecké smlouvy českc-polské,
těšili jsme se, že jako katolíci uspořádáme a dokážeme spc-
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laciného, protože tak hojného pramene, který činí každou in
venci zbytečnou. Jsem proto přesvědčen, že téměř každý,
kdo poznal Němce a umí psát, si v duchu řekl: »Toto bych
dovedl také napsat, kdyby se mi to nehnusilo.« A tady jsme
u kořene mých výtek. F. Peroutka tu ukazuje něco, za co by
se mělo celé lidstvo stydět. Možno říci: Němci páchali zvěr
stva. Ale nutno říci: Naše doba znala zvěrstva. Opakuji a
podtrhuji: naše doba. Necítí se také spoluodpovědným? A za
co se člověk stydí, to neukazuje, leč by tím sledoval účel
mrayné vyšší, a zejména to neukazuje na divadle, které má
především sloužit mravnímu povznesení. Jakému mravnímu
povznesení má na př. sloužiti velmi nevkusná scéna v jídel
ním voze (i tam ukazuje Němec hěco, za co by se měl stydět
— tam se na to upozorňuje), nebo scéna v koncentračním
táboře. Pravdivou a ničím neoduševnělou bídu koncentračního
tábora nelze přece jen tak pro nic a za nic na jevišti před
vádět. Jako odstrašující příklad ? Nám ? Abychom poznali
Němce? My? Nebo pro cizinu, která je dosud nepoznala?
V zemi s vyšší mravní úrovní censor tuto hru nepustí, a po
sílat jí do země s nižší úrovní je nebezpečné. Nevěřím, že by
dramatická sensačnost scény v kobce, podaná poněkud po lo
patě, jinak však hodna francouzského strašidelného divadél
ka, které kdysi navštěvovalo Prahu, dovedla uspokojit Peroutkovu autorskou ambici, zvláště když se předmět dotýká
stále ještě živě! mnoha postižených. Je možné, že chtěl psát
historii. Ale divadlo je skutečně nejméně vhodným mediem
pro presentováni tohoto smutného úseku historie, právě pro
to, poněvadž od divadla čekáme více nežli od kroniky, doku
mentární výstavy nebo filmu (poslední dvě formy byly v ci
Chorobinec v_Knrovodioích
zině často voleny pro účely, kterým má snad jeho hra slouV 6. čísle »Obzorů« otiskli jste podrobný dopis o poměrech
-žit, jak během války, tak po ni). Z divadla má odejiti divák
v okresním chorobinci v Kurovodicích, okres Mnichovo Hra
lepší, než tam přišel, a řekne-li mně pan šéfredaktor Perout
diště. Dopis vzbudil zaslouženou pozornost nejen na přísluš
ka, jaké polepšení od nás diváků čekal, budu uspokojen.
ných sociálních úřadech a institucích, ale i mezi občanstvem.
Smazal by tím ostatně také podezření, že chtěl býti u nás
Od té doby se mnohé změnilo k lepšímu. Především byla první, kdo využil látky, nahromaděné válkou, první za každou
hned provedena opatření k obnovení základních hygienických
cenu.
požadavků. Obytné místnosti byly odhmyzeny, opraveny umý
A nemohu skončit, aniž bych vyslovil ještě jednu námitku,
várny, namontovány prací stroje — a tak už chovanci do
k níž se jistě připojí všichni hudebnicí a milovníci hudby:
stávají včas čisté prádlo. Také byly opatřeny další pra
není to skutečnost, že F. Peroutka chtěl zhanobit jeden z nej
covní síly k úklidu a obsluze chovanců. A věříme, že cholepších valčíků, který byl kdy napsán — on to ten Strauss
robinecká komise bude i nadále odstraňovat všechny pře
snese ;— ale že nám tvrdil, že hudba nemá mozek. To, mys
kážky (její snaha byla probuzena), které by se stavěly
lím, pan šéfredaktor v Čechách říkati neměl.
v cestu klidnému a spokojenému dožití těch, kdož celý ži
Gratuloval jsem panu šéfredaktorovi po premiéře k úspě
vot poctivě pracovali a jejichž jediným ziskem zůstaly za
chu. Jinými slovy: blahopřál jsem mu, že tuto hru napsal
schlé mozoly a zdi chorobince.
-EPa uvedl ještě v době, kdy lidé u nás ještě tápají v šeru rozednívající se svobody myslí a kritiky. \
Mlha a mela.
A zvlčilost jen pomalu usíná.
Vážená redakce! V zajateckých táborech v Německu jsme
Že tato hra byla psána a vřele přijata, říká mi více, než
také psávali a hrávali divadla. Po premiéře bylo vždy zvy hra samotná.
kem uspořádati debatní odpoledne, na kterém se musel autor,
Váš Drner.
někdy i režisér a dirigent odpovídali ze všech svých úmyslů,
odraziti nebo přijmouti výtky a vysvětliti, co hrou samotnou Dokreslení obrázku z Lidové demokracie
zůstalo nevysvětleno.
Vážení, v č. 20. »Obzory« ze dne 17. V. 1947 otiskli jste
Nepochybuji o tom, že i pan Ferdinand Peroutka po pre
dopis čtenáře pod tit. »Obrázek z lidové demokracie«.
miéře své hry »Oblak a valčík« něco podobného uspořádal;
K uvedení věci na pravou míru, žádáme o laskavé uveřej
nebyl jsem však tak šťastný, abych byl k této debatě při nění tohoto dopisu.
»Pan Jan Sedláček, mistr krejčovský, Říčany u Prahy, Hu
brán, jako ostatně velká většina lidí, která by F. Peroutkovi
k jeho hře chtěla něco říci a o věci od něho něco slyšeti. sova 195, stěžoval si v č. 20 »Obzory« ze 17. V. 1947 ná dras
Myslím tedy, že tímto dopisem mluvím za určitou většinu.
tický způsob exekuce říčanského berního úřadu, pozastavo
Snažím se býti poctivým a nikdy nepředstírám, že něco val se nad exekucí, jíž nepředchází upomínka a žádá vůbec
vidím, když nevidím nic (mám také nedostatek fantasie). více taktu od berních vykonavatelů.
Musím se tedy přiznati, že jsem Peroutkově hře jako celku
Kdyby měl berní vykonavatel všude tam, kde mu slibují,
nerozuměl. Chtěl bych se zeptat! režiséra, zda nebyl náhodou že zaplatí příštího dne, neb tam, kde někdo před ním omdléstejně postižen (výtvarníků se po zhlédnutí scény v neutrál
vá, upustit od exekuce, zůstalo by prakticky stejné, kdyby
ní zemi už ptát! nemusím, jsou na tom asi hůře nežli já).
na ni vůbec nechodil.
Můj soused vlevo se vždy pozorně napřímil, když se ozval - Jé přirozené a všeobecně známé, že při této nevděčné služ
valčík nebo když byla řeč o oblaku, ale vždy zase upadl zkla
bě dochází často k výstupům, zvláště tam, kde je poplatník
maně v pohodlnější posici a tázavě se po mně díval, když se vznětlivý neb hrubec a záleží pak na klidu a taktu berního
mu opět a opět nedostalo vysvětlení. Já jsem mu je ovšem vykonavatele, aby výkon vůbec dokončil. ~ z—dátl nemohl; stejně jsem nemohl vyhovět! mnohým jiným li
A nyní konkrétně:
dem, kteří se mne po představení ptali. Myslím tedy, že i po
1. Panu Sedláčkovi byly všechny v úvahu přicházející plat,
kud jde o to nepochopení smyslu titulu i hry jako celku, mlu
rozkazy berní správou řádně doručeny.
vím za určitou většinu.
2. Upomenut byl hromadnou upomínkou, vyvěšovanou vždy
Oprostil jsem se proto od titulu hry, neboť tituly často čtvrtletně na tabuli ber. úřadu a na vývěskách MNV.
klamou a snažil jsem se přijití věci jinak na kloub. Některé
3. Kromě toho dne 11. I. 1947 při osobní návštěvě u ber.
scény mají svou vlastní, samostatnou pointu. Jde tu tedy úřadu byly mu v kanceláři č. 4 referentem vystaveny slo
o řadu tragických sketchů. Některý sketch má svou morál
ženky na stará a nová platidla a sdělen stav konta.
ku, přináší diváku určitou satisfakci nebo poučení. Konkrétně
4. Dlužníkovo tvrzení při výkonu exekuce, že zabavené
tu mluvím o scéně poslední, pak o scéně u Stalingradu a o scé
věci nejsou jeho, nelze podle platných ustanovení považovat!
ně na protektorátním nádraží. Při poslední zmíněné scéně
za podání odDoru a exekuční úřad musí v exekuci pokračovat.
plyne ovšem satísfakce pouze z pudu msty, který je v nás.
Odpor muže podati jen třetí osoba, tvrdící, že má k zaba
Mohl tu pan šéfredaktor Peroutka snad snadno docíliti vyšší
vené věci právo.
satisfakce, kdyby nebyl dal mluvit revoluci, opírající se
5. Subjektivní názor p. Sedláčka, že je řádným poplatní
kem. můžeme kdykoliv vyvrátit a jen úřední tajemství brání
o sloup, řečí Němců: »protože chci«. (Mohl by nám F. Pe
routka ostatně říci, zda mu nešlo o chtěný antikllmax.) Abych bližšímu vysvětlení, o tom svědčí též okolnost, že nechává
se vrátil k tomu, o čem jsem začal: neopomíjeje scény,
doliti k exekuci, která byla též právem provedena.
které mají morálku, postrádám nezbytnost jedné scény pro
Zveřejnění podobných článků ve vlastní výloze živnosti, je
druhou, čili postrádám to, co z jednotlivých scén dělá hru.
věcí vkusu a snad i reklamy. Tam, kde je diktováno snahou
Ostatní scény se pak jeví pouze jako reportáže, velmi zneklidnit veřejnost a podlomit její důvěru k fin. úřadům —
smutné reportáže. Čerpají svůj děj a svou tragiku z velmi
zlým úmyslem.
jenectví skutkem a láskou, když vykonáme pouť zvláštním
vlakem do Osvětimi, na místo, kde za vlase umíralo tolik
našich drahých, na mista jejich skonů se pomodlit a vypla
kat. Dále pak do Pauwnik (polské Lurdy). Cz<?stochové, Kra
kova, Wieliczki a Kalvárii Zebřidovskou. Bohužel, naše útěcha
se obrátila v niveč!
Expositura Zems. výboru i pasové oddělení v Ostravě mně
řeklo: Hromadné zájezdy nejsou povoleny, avšak ve vašem
případě je to účel náboženský, kulturní a sbližovací, vám to
ministerstvo vnitra určitě povolí: napište žádost.
Žádost byla ředitelstvím Sal. ústavu Ostrava I. doporučena
a 15. dubna 1947 odeslána. Po jednoměsíčním marném čekání
na odpověď, došel vlivný sal. kněz z Prahy na ministerstvo
vnitra žádost urgovati. Tam mu bylo řečeno, že žádnou žá-'
dost nedostali, ať se napíše žádost nová a měsíc počkají na
odpověď! Příští den se žádost nalezla, a odpověď zněla, že
hromadné zájezdy na společný pas jsou do Polska zakázány
podle zákona ze dne č. 55-1928, což je velmi pochybné, po
něvadž po 8 let jsme hromadně jezdili každého roku a pře
kážek nebylo. Bolí to mne, bolí to těch 500 účastníků včetně
sales, kapely, pěveckého kroužku a krojované národní dru
žiny, kteří se na to těšili!
Měli jsme snahu vykonat to nejlepší pro národní a slo
vanské sblížení svou návštěvou. Dostal jsem dopisy z Osvě
timi a Krakova, jak se na nás těšili a nyní zájezd není po
volen!
Znamenám se v dokonalé úctě Foldyna Viktor, Ostrava L
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KULTURA VE SVĚTĚ I U NÁS
Jak se u nás vlastně poslouchá
rozhlas
Svého času se u nás volalo po tom,
aby konečně byly již uveřejněny výsled
ky průzkumu rozhlasového poslechu,
s nímž bylo u nás po zkušenostech v ci
zině započato v září 1945; nejdříve bylo
užito ve Velké Praze methody zpravo
dajů, od začátku letošního roku se pra
cuje v historických zemích pomocí ro
dinných deníků. Nyní vyšla v Orbisu
knížka »Jak se poslouchá rozhlase, zpra
covaná z větší části šéfem průzkumu
rozhlasového poslechu při IV. odb. mi
nisterstva informaci ing. J. Ehrlichem,
a současně týž autor zpracovává výsled
ky průzkumu v č. 2. časopisu »Rozhla
sová práce«, používaje v obou publika
cích k větší přehlednosti četných dia
gramů. A protože v tomto článku je
zdůrazněno, že zřízením oddělení pro
průzkum vlastně dosáhli posluchači to
ho, že »jejich hlas je a musí
být slyšen«, stůjž zde ve stručném
přehledu, jak posluchači na rozhlasový
program skutečně reagují; zachyceny
jsou tu poznatky z podzimu 1946 na sta
nici Praha I, při čemž ovšem třeba při
pomenout, že některé pořady vykazují
značné procento poslechu také proto, že
jsou umístěny v době pro poslouchání nej
příznivější, kromě toho zde budou určité
rozdíly mezi poslechem v městech a po
slechem na venkově, o čemž ovšem dosa
vadní výsledky průzkumu »nereferují«.
Podle výsledků průzkumu se nejvíce po
slouchá rozhlas ve všední den mezi 19.
až 20 hodinou (skoro 70% z celk. počtu
posluchačů), dále mezi 12.—13. hod. (asi
42%), a mezi 7.—45. hod. (až 43%); v ne
děli jsou v tomto směru určité odchylky,
dané nedělním klidem a pod. Je pochopi
telné proto, že byly-li do nejpříznivější
poslechové doby položeny Rozhlasové ne
viny, že vykazují průměrně 65.55% z cel
kového počtu posluchačů, podobně je to
mu s Hodinkou dobré pohody, již poslou
chá průměrně 43.40% všech posluchačů
(nejméně ale 28.57%, a nejvíce 58.03%,
což svědčí o různé spokojenosti s touto
někdy problematickou relací). Rozhla
sové hry poslouchalo průměrně 24.47
proč., důkaz to o jejich oblibě i důleži
tosti, uvážíme-li, že jde o zaznamenání
poslechů snad převážně jen ve městě,
kde se rozhlasové hry poslouchají mno
hem méně než na venkově, a kromě toho
v r. 1946 byly hry zařazovány stále ještě
do doby většinou po 21. hod., t. j. do doby
pro poslech nepříznivé, neboť tehdy prů
měr poslechu byl asi kolem už jen 15%;
zařazení rozhlasové hry jej však zvedlo
průměrně asi o 10%, někdy až k maxi
mu 33.41%. Bude zajímat, že rozhlasové
hry mají poslechový průměr jen o málo
menší, než tolik prý oblíbená populární
hudba, jež dosáhlá průměru 26.78%. Povšimnouti si sluší i toho, že ženy poslou
chají ve všední den rozhlas více než mu
ži (jen poslech Rozhlas, novin je stejný),
v neděli a ve svátek až na malé výjimky
převládají u přijímače však muži. A ještě
jeden diagram nebude bez zajímavosti,
totiž diagram» poslechu nedělních dopo
ledních pořadů, ze kterého je vidno, že
v neděli je nejvíce poslouchán polední
program po 12. hodině (průměr něco ořeš
45% z celk. počtu posluchačů), po něm
následoval E. F. Burian, pak pňjde ar
mádní vysílání, ranní koncert a duchovní
hudba, mezi relace nejméně poslouchané
patří zase dopolední matinée (asi 13%) a
projevy Zdeňka Nejedlého (asi 16%);
nejmenši spokojenost podle téhož diagra
mu vykazuje nedělní polední program
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(i když je, patrně však jen jako doplněk
polední siesty, nejvíce poslouchán), níz
kou spokojenost pak vykazují i matinée,
nedělní ranní koncerty, a po mích i re
lace »Na okraj dne« Zdeňka Nejedlého.
Pro úplnost ještě připojme zmínku o dia
gramu poslechu na Štědrý den r. 1946,
který (i když víme, že je to den pro po
slech velmi příznivý) vykazuje zejména
pronikavý výkyv směrem nahoru při
štědrovečerním poselství pana presidenta
republiky dr. E. Beneše, poslouchaném
99.7% z celkového počtu posluchačů.
Dr K. Z.

Školský rozhlas u protinožců
Protože U nás do nedávna byly časté
stížnosti nejen na školský rozhlas, ale
hlavně na obyčejný rozhlas, pokud vysí
lal různé hry a příběhy, stojí za zmínku
směrnice, které vydal generální pošt
mistr australský, směrodatné při sdělávání a revidování programů. Tak přede
vším všechny události mají býti líčeny
tak, aby se budila úcta před zákonem a
pořádkem, jakož i autoritou dospělých a
zračila se v nich morálka a ušlechtilý
způsob života. Hrdinové a hrdinky roz
hlasových her mají být sympatickými
postavami s prokazatelnou intelektuální
a mravní silou. Themata musí býti pro
dchnuta úctou člověka k člověku, a zba
bělost, zlomyslnost a sobectví musí jim
býti naprosto cizí. Dobrodružné příběhy
se mají vystříhat líčení ukrutnosti a ne
živit pověrčivost. Dramatičnost scén ne
má zabíhat k násilnému Učení v rozporu
s logikou.

Dětské knihy v Sovětském svazu
Ve Všesvazovém domu knihy je vy
stavena bilance vydavatelské činnosti
v oblasti dětské literatury v Sovětském
svazu za rok 1946. Celkem bylo vydáno
817 dětských knih v nákladu 27,500.000
výtisků. Dětské knihy byly tištěny ve
32 řečích různých národů Sovětského
svazu. Nejpopulárnější dětskou knihou
v roce 1946 byl »Syn pluku« od V. Katajeva, která měla devět vydání, byla
přeložena do několika jazyků národů
SSSR a vyšla v nákladu 400.000 výtisků.

Čechoslováci na březích Gangu
Dostala se nám na stůl kniha opravdu
vzácná, trochu exotická, přestože čes
ká. Je to obsáhlý svazek v nadpisu uve
deného názvu o více než 300 stranách,
jenž je významu vpravdě historického.
Je to totiž první kniha, která byla tiš
těna česky v Indii a je charakterisována zvláštností, kterou se hned tak ně
která jiná nemůže pochlubit: její autor,
novinář Jan Baroš, ji totiž sám vedle
napsání ještě vysázel, vytiskl a vydal.
Bohatě ilustrovaná kniha shrnuje vy
čerpávajícím způsobem vše, co se týká
čs. styků s Indií, od prvních počátků
v polovině 18. stol., kdy v Indii dlel čes
ký misionář P. Přikryl, až po osvoboze
ní vlasti z německé okupace. Hlavní ob
sah knihy tvoří líčení odbojové činnosti
čs. spolků v Kalkutě, Bombayi, Hyderabadu a Lahore, opírající se především
o čs. konsulát v Bombayi, který zůstal
po celou válku representantem Česko
slovenské republiky a nikdy nepřijal vý
zvu Němců k uzavření. Oporou asi 300
mužů a žen, kteří dnes tvoří čs. kolonii
v Indii, je hlavně firma Baťa, jejíž tis
kárna v Batanagaru také knihu vytisk
la. Těchto 300 lidí dovedlo opatřit na

podporu naší zahraniční odbojové akce
více než 11 milionů Kčs, a to dobrovol
nou, skutečně heroickou prací vedle kaž
dodenního zaměstnání v továrnách a
kancelářích. Nastudování Blodkovy ope
ry »V studiů«, vybudováni tiskové služ
by o ČSR a jejím odboji pro Indické lis
ty, vybudování Sokola, pořádání festi
valů a výstav, to jsou ukázky husar
ských kousků této skupinky. Hrstka li
di vybudovala přátelství se 400 miliony
Indů, přátelství, jehož plody na poli kul
turním a hospodářském budou stále bo
hatší. Pionýrům české práce v Indii
patří náš nejvřelejší dík. Čs. veřejnost
se o ně a o Indii zajímá velmi živě a
bylo by proto dobře, aby se Barošův vý
znamný spis objevil co nejdříve na čes
kém knižním trhu.
bs

Lid se nedostavil
Udělali jsme všechno mošně, aby
chom uměni 'přiblížili lidu a abychom
vytvořili nové lidové umění, kdo však
nepřišel, kdo se nezúčastnil a kdo zůstal
slepý a hluchý, to byl lid. Co nám po
mohou dotace a podpory, když to budou
opět jen hloučky, jež se budou chodit
na uměni dívat a je poslouchat. Toto
ovšem prameni z chybného předpokla
du, o němž i E. F. Burian řekl: Měli
jsme po revoluci příliš velké oči.
Bude se to zdát nemožným a para
doxním, řekneme-li. že na tomto gran
diosním nezájmu o umění a kulturu ne
má ani tolik viny po květnové revolucionářstvi reformátorské a avantgardistické jako sociální zubožení těch,
kteří, vychováni kulturou pro kulturu,
byli jejími nejbezpečnějšími sloupy.
Prakticky to znamená, že ti, jimž platy
byly zdviženy dva a půlkráte, nezahořeli přes noc vděčnosti za toto nadlepšení k umění a že ti, kterým byly zved
nuty jeden a půlkráte, ještě méně ane
bo vůbec ne, nemají ani haléře na kul
turu a na kumšt, i když proto strádají
a právě proto cítí se nejvíce odstrčeni.
A nebojme se říci, že není správné,
když stát věnuje na schodky uměni mi
liony a umělecké síně zůstávají polo
prázdné. Bylo by mnohem lepši, kdyby
mladý třicetiletý profesor neměl jen
něco přes dva tisíce korun (t. j. tolik
jako zametač na ulici), ale kdyby si
opravdu mohl koupit lístek do divadla
a zaplnit je. Právě ti. kteří dávají před
uměleckými požitky přednost radostem
a slastem jiným, nemohou pak býti
strhnuti vyprodanými sály a úspěšnými
nástupy nových uměleckých výbojů.
Je to mrtvé moře, jež se začíná kolem
nás rozlévat a jež sráží v našem prepolitisovaném životě kulturu na druhořa
dé místo. Dosud není pozdě, avšak roz
množováním lidi, úřadů a snad i minis
terstev, která mají tyto věci na starosti,
bohužel, se nic nezažehná. Je zapotřebí
umožnit žít kulturně především těm,
kteří na to byli zvyklí.
Pro uplánování a hádky mezi novými
i starými kapitány uměni a kultury pro
marnili jsme investici, jíž byly za oku
pace vysoké návštěvní stavy i na kon
certech. Dnes, nediriguje-li Talich,
Kubelik či jiná kapacita, je poloprázd
no. Nejinak je tomu i ve výstavních
síních. Také lavina knih pokvětnové
plytké úrovně zhnusila mnohé kupovat
knihy, jež jsou již opět dobré, význam
né a kvalitní.
Bude nutno vy kasat si rukávy a začít
znovu a především napravovat výstřel
ky, jež takořka oddělily veřejnost od
uměni a kultury. Ano. oddělily, neboť
ji znemožnily vnímat. Je to otázka ni
koliv dílčí, nýbrž významu státního, po
něvadž především i mravního.
pa
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Dík Bernadettě z Lurd
Po zhroucení Francie, v posledních dnech června
roku 1940, octli jsme se na útěku z tehdejšího byd
liště na jihu země, v Lurdech. Doufali jsme, žena i já,
že budeme moci uniknout ještě zavčas přes španělské
hranice do Portugalska. Protože nám však všichni
konsulové jednomyslně odepřeli potřebná visa, ne
zbylo nám, než abychom téže noci, kdy německá
vojska obsadila pohraniční město Henday, uprchli za
velikých obtíží do vnitrozemí Francie. Pyrenejské de
partementy proměnily se ve fantastické tábořiště
chaosu. Miliony tohoto zvláštního stěhování národů
bloudily po silnicích a ucpávaly města a vesnice:
Francouzi, Belgičané, Holanďané, Poláci, Češi, Ra
kušané, vystěhovalí Němci a mezi nimi vojáci pora
žených armád. Jenom s námahou bylo možno utišit
hlad. Nocleh nebylo možno vůbec dostat. Kdo uko
řistil vycpanou židli, aby přečkal noc, tomu se závi
dělo. V nekonečných řadách stála auta uprchlíků,
naložená nábytkem, žíněnkami, postelemi, neboť už
nebylo pohonných látek. V Pau jsme se od rodiny tamějších usedlíků dozvěděli, že Lurdy jsou jediné mís
to, kde by se snad dal při troše štěstí ještě najít noc
leh. A protože proslulé město bylo pouhých třicet ki
lometrů daleko, radili nám, abychom to zkusili a za
klepali na jeho brány. Té rady jsme uposlechli a našli
konečně útulek. Tak mě prozřetelnost přivedla do
Lurd, o jejichž zázračné historii jsem až dosud měl
znalosti jen velmi povrchní. Skrývali jsme se v tomto
pyrenejském městě několik neděl.
Byl to čas plný bázně. Byl to však zároveň čas na
výsost významný pro mne, neboť jsem poznal zá
zračnou historii děvčátka Bernadetty Soubirousové
a zázračné skutky lurdských uzdravení. Jednoho dne
jsem složil ve veliké tísni slib: Budu-li vyveden z to
hoto zoufalého postavení a bude-li mi popřáno, abych
dostihl záchranného pobřeží Afriky — slíbil jsem —
pak především, před jakoukoliv jinou prací, dokud na

Franz Werfel

to mé schopnosti stačí, zapěji píseň o Bernadettě.
Kniha je splněním slibu. Epický zpěv může se v na
ší epoše odít pouze formou románovou. »Píseň o Ber
nadettě« je román, nikoliv však fikce. Nedůvěřivý
čtenář zeptá se tváří v tvář událostem zde předvá
děným jistě větším právem, než u jiných dějinných
eposů: »Co je pravda? Co je vymyšleno?« Odpoví
dám: Všechny paměti hodné události, jež jsou obsa
hem této knihy, udály se ve skutečnosti. A protože
od jejich počátku neuplynulo víc než osmdesát let,
odehrávají se v nej jasnějším světle historie a jejich
pravdivost je utužena přáteli, nepřáteli a chladnými
pozorovateli ve věrných svědectvích. Mé vypravováni
na této pravdě nic nemění.
Použil jsem práva básnické svobody jenom tam,
kde umělecké dílo vyžadovalo určitého chronologic
kého zhuštění a kde šlp o to, vykřesat z látky jiskru
života. Odvážil jsem se zazpívat píseň o Bernadettě,
třebaže nejsem katolík, nýbrž žid. Odvahu k tomuto
činu mi dal slib mnohem starší a neuvědomělejší. Již
za dnů, kdy jsem psával první verše, přísahal jsem
sám sobě, že budu svou prací vždy a všude oslavovat
Božské tajemství a svatost u li.dí, — bez zřetele k do
bě, která se s posměchem, zlobou a lhostejností od
vrací od těchto posledních hodnot našeho života.
Los Angéles, v máji 191^1.
Otiskujeme úvodní slovo Franze Werfla k jeho poslední
knize »Píseň o Bernadettě«. Tato kniha byla za války vy
dána v Americe a stala se jednou z nejčtenějších knih an
glosaského i latinského světa. Její autor Franz Werfel, který
se nikdy neodcizil české zemi a českému lidu, i když psal
německy, zemřel v roce 1945. Jeho kniha o Bernadettě z Lurd
stala se též základem k filmu, který byl natočen v Holly
woodu a který byl promítán v největších biografech celého
světa. Werflova »Píseň o Bernadettě« vyjde v nejbližších
dnech v Praze péčí Katolického literárního klubu. Knihu,
která má 540 stran, přeložila Jitka Fučíková. Protože o kni
hu je už velký zájem, doporučujeme čtenářům, aby si ji
včas objednali.

Divadlo týdne
Paul Claudel: Próteus. Přeložil Arnošt Procházka. Režie
Jiří Šotola. Výprava Vladimír Šrámek. IV. ročník dramatic
kého oddělení státní konservatoře v divadle Disku. — Oscar
Wilde: Jak je důležité míti Filipa. Přeložil J. Z. Novák. Režie
Ota Omést. Výprava Jan Sládek. Realistické divadlo.
Paul Claudel, jeden z největších moderních básníků fran
couzských, duch bojovně katolický, který podle slov Andrého
Gida »pustoší údery monstrance celou francouzskou literatu
ru« je autor u nás, zvláště na divadle, velmi opomíjený. Ně
které jeho práce, jako Výměna, Polední úděl, Musy, vyšly
kdysi v objevné edici Knih dobrých autorů a tam vyšlo i satyrské drama o dvou dějstvích, nazvané Próteus. Jako motto
k Próteovi říká Claudel: »Aischylos umístil za Orestejí satyrské drama, z něhož nám zůstal jen titul: Próteus. Ve snění
nad těmito třemi slabikami, složil jsem tuto hru.« Pro náš zá
jem o Claudela je příznačné, že se uvádí právě jen tento
šprým s antickou fabulí z okruhu trojské mythologie, vidě
ný autorem parodický, i když na druhé straně je těžko žádat
od herců ještě nehotových, aby si vybrali velká, charakterová
Claudelova dramata. Situace osob, známých z trojské války, je
v Próteovi zlidštěna, úsměvně zparodisována, a tak slavný rek
Menelaos je jakýsi lev salonů, vychloubačný sportovec, kterého
»bůh šesté třídy«, měnlivý Próteus ošálí, jsa sám pak nespra
vedlivě oloupen Diem o svůj plovoucí ostrov Naxos. A Hele
na, o kterou jde, krásná Helena, je hloupá, domýšlivá panič
ka, jejímž hlavním zájmem jsou šaty a jež s tajným smut
kem vzpomíná Parida. Žert Próteův, kouzlo, jímž očaruje
Menelaa, že v nymfě Vrbičce vidí Helenu a v jejích druzích,
satyrech, krásné nymfy, je Claudelovi novým závěrem trojské
války. Osamocený Próteus, oloupený o svůj ostrov a o tu-
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leně, jež učí matematice, ironicky a smutně uvažuje: »Sbo
hem, Menelae, dobrý vítr! Šťastnou cestu! Pro tohle tedy do
byl Troje! Aby vylodil na lakonský břeh ploskonohou kozu a
plný náklad rohatých zvířat! Kde je rozum v tom všem, ptám
se vás? Kde je spravedlnost?«
Celá hra je překrásně poetický, lehký a vtipný francouzský
žert, trochu smířeně smutný a v lecčems připomínající Apollinairovy »Prsy Tiresiovy«, jejichž je předchůdcem. Vyklá
dat tuto poesii jinak, jak činí v programu s podivuhodnou
tvrdošíjností pan Šotola, je ovšem zcela pochybené a nasvěd
čuje to zvyku, dnes velmi obvyklému, kterým je hledat různé
ideologické souvislosti tam, kde vůbec nejsou a aktualisovat
za každou cenu. Proč to? Claudel je dost dobrý i tak, i když
si nemyslíme, že Menelaos je »nacismus« a kozonozí, vilní satyrové »myšlenka svobody a rebelie«, což je nejen směšné,
ale i trochu urážlivé. Nač tyto za vlasy přitažené výklady ?
Lépe by bylo, kdyby režisér pochopil, že, hrajeme-li ducha
plnou hříčku velkého francouzského básníka — jakýsi odpo
činek v jeho monothematice, jíž je skutečnost víry a Kristo
va ukřižování — jako frašku, jako commedii deľarte, s pře
mety, rvačkami, hulákáním a podobně, stíráme tím největší
část jejího křehkého půvabu a usvědčujeme se, slušně řečeno,
z nepochopení a nedostatku smyslu pro divadelní styl. Tolik
o režii, která ostátně, je-li na scéně sbor (tuleni, satyrové)
připomíná ochotnické večírky absolventů hospodářské školy
po dvaceti letech. Z herců ze školského rámce vyniká jen po
hyblivá Zora Božinová (nymfa Vrbička), která však právě tak
jako všichni ostatní svědomitě zabíjí Claudelovu lyriku na
mnoha místech. Jinak jsou tu jasně patrné herecké vzory
z velkých pražských divadel, zvláště vliv Peškův jak u J. Zacha (Satyr maior) tak u F. Šafránka (Próteus). Totéž platí
o výpravě, která zřejmě je více než pod dozorem F. Trostra.
Druhé představení letního veseloherního repertoiru Rea
listického divadla znovu potvrzuje dobrý dramaturgický vý
běr tohoto divadla. Wildova »lehkovážná veselohra pro váž
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ní Mdl« bývala jednou z nejoblíbenějších her četných divadel
ä její světový úspěch je tak známý, že není ani třeba se
o něm zmiňovat. Zajímavý je však její dnešní účin. Přiznám
se, že jsem očekával, že i tento Wilde utrpí změnou duševního
podnebí v Evropě, která nastala po válce a jejíž odraz jsme
mohli pozorovat na tom, jak chladně byly přijaty jiné spo
lečenské hry, dříve velmi oblíbené. A nejen že byly chladně
přijaty obecenstvem, ale již samy působily zcela odtažitým
dojmem, »kouzlo« třeba takového »Malajského šípu« vy
prchalo úplně, problém hry »Život je krásný« se nám zdál
směšný, atd. Ku podivu však Wilde neztratil celkem nic ze
své jak divadelní, tak slovní účinnosti, ačkoli viktoriánská
společnost se svými snoby mužského i ženského pohlaví, se
svou pokryteckou morálkou a okázalou duchaplnosti jsou
dnešku na hony vzdáleny. Odhalování slabin měšťácké spo
lečnosti je konec konců věcí, se kterou se divadelní autoři vy
pořádali již dávno a lze-li i dnes odhalovat vtipem slabiny
t. zv. vyšší společnosti (a zajisté, že lze, je to společnost zcela
jiná, jiná jak sociologicky, tak politicky. Typ ovšem zůstal,
ale změnil se takřka v každém ohledu: v politickém názoru,
ve způsobech, v posicích, jež zaujímá, a do jisté míry, i ve
svých zranitelných místech, jež koncem minulého století tak
dobře, ač nikoli vždy úmyslně, zasáhl Wilde. A přece Wildův
paradox ani dnes neztratil ostří a vtip, přece charakter jeho
postav (i když dnes poněkud panoptikálních) neztratil svou
negativní útočnost, a tak celá hra, i když problémy, čas i pro
středí jsou prostému diváku nejen časově, ale charakterově
celkem neznámy, je stále ještě jednou z nejlepších společen
ských komedií.
Po Rattiganově »Případu Winslow« ukazuje Ornest znovu,
jak dobře umí režijně vypracovat typ společenské konversační hry. Ovšem Wilde byl nepoměrně těžší: bylo třeba, aby
výborné dialogy neztratily nic ze své lehkosti a samozře
jmosti, zároveň však takřka v každé větě je několik aforismů,
paradoxů, narážek a vtipů, jež· je třeba rovněž vyslovit. A
říci vtip tak, aby »nepadl pod stůl«, je umění, jež na našich
divadlech příliš nekvete. Ornestovi se podařilo udržet i »anglickost« prostředí, suchý humor a ani v situačních záplet
kách na velmi bystře rozdělené scéně, téměř (až na část prvľ
ního jednání) nebylo těžkopádností a mrtvých míst. Dubský
zahrál dandyho Moncriefa podobně, jako advokáta z »Přípa
du Winslow«, s takřka bezvýraznou tváří, která dala vynik
nout slovnímu humoru, velmi přesně, a myslím, že tím i po
mohl hercům ostatním, kteří tak získali prostředí, zvláště Salačovi, jenž občas svého Worthinga až příliš přehrával a vy
padával zTole. Poněkud přehrané (ovšem vzhledem k Wildově
základní tónině hry), byly i výkony ostatních, zvláště Májové
jako lady Erackenllové, která často hrála do publika víc, než
je zapotřebí. Dvě mladé dívky, nakažené levnou romantikou
z koňce minulého století, jíž se Wilde posmívá — jakési an
glické »modré punčochy in státu nascendi« — Gwendolyn a
Cecílie S. Myškové a J. Smejkalové mohly být přirozenější,
zvláště u Myškové bylo příliš vidět usilovnou práci, která sice
má být patrna ve výkonu, ale nikoli tak přímo, jinak působí
trochu křečovitě. J. Z. Novák vyřešil konečně název hry vý
stižným a vtipným způsobem překladu názvu hry »Importance of Being Leamest, která se dříve hrála jako »Můj přítel
Bunbury« nebo »Na čem záleží« či »Triviální komedie«. Sty
lová secesně viktoriánská výprava J. Sládka.
ZL

Hudba týdne
Další týden »Pražského jara«.
Po velkém úspěchu Oistrachově upjal se zájem »festivalovníků« na vystoupení amerického, avšak podle jména, zjevu
i hudebního založení v základě ruského houslisty R. Odnoposoffa. Srovnání obou těchto umělců se přímo nabízí a je
to lákavější, že ve známé Ysayově mezinárodní houslové sou
těži se Rus umístil před Američanem jen s těsným bodovým
náskokem! Dodejme hned, že si prvý svůj nepatrný náskok
zachoval. Technicky jsou oba umělci vyzbrojeni dokonale.
Oistrach má neznatelně lepší levou, Odnoposoff pravou ruku.
Oistrachův tón je měkčí, čistější a zpěvnější, Odnoposoffův
hutnější a plnější. Již to jim dává různé chance při interpre
taci příbuzných skladeb. Hlavní rozdíl však spočívá v tom, že
Oistrach se cílovědomě věnuje repertoiru umělecky hodnot
nějšímu, kdežto Odnoposoff inklinuje ke skladbám rázu oká
zale efektního. V prvé půli svého koncertu provedl sice na za
čátku Brahmsovu 108. a Bachovu dodnes nedostižnou sonátu
g-moll pro sólové housle, avšak těžiště programu zřetelně spospočívalo na celé řadě skladeb ryze virtuosního charakteru,
jako je Paganiniho koncert D-dur a slavná Campanella (s nád
herně hranými flageolety), nebo Sarasateho Habanera. Něko
lik dalších skladeb si nezaslouží ani jmenování. Houslistovi
byl dokonalým doprovázečem prof. A. Holeček, Úspěch byl
bouřlivý a o přídavky nebylo nouze.
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Den potom vystoupil ve Smetanově síni umělec měně známý,
avšak nepochybně fenomenální: 171etý vídeňský pianista F.
Gulda, vítěz klavírní soutěže ženevské. Zjevem je to nená
padný chlapec asthenického typu. Je-li jeho technika vzhle
dem k jeho mládí neuvěřitelná, nezůstávají pozadu ani jeho
schopnosti přednesové a smysl pro slohové odstínění skladeb.
Úhoz má pevný, s minimálním odrazem, což souvisí s tím, že
hraje zápěstím a bez afektovanosti. Pořad měl sestaven tak,
jak se sluší pro vážného umělce: úvod tvořila Bachova Toc
cata a fuga e-moll, jejíž prvá část zněla trochu tvrdě, avšak
již následující Eeethovenovu poslední sonátu (op. 111, zvanou
»životní«) postavil způsobem hodným mistra. Zřejmě je se
známen s Backhausovou a Schnabelovou interpretaci této
skladby z desek. Výkon vrcholný však podal v II. poločasu,
kdy v nesnadné VII. klavírní etudě Prokofěvově hravě zdolá
val nejtěžší akordické kombinace, míhající se v bleskurych
lém sledu. Také závěrečná 3 Debussyho preludia mu vyšla po
zoruhodně. Obecenstvo s pochopitelnou zatvrzelosti dlouho
vymáhalo nové a nové přídavky.
Na pořadu V. orchestrálního koncertu České filharmonie
zaujímala majestátně místo skladba jen jediná: Vin. sym
fonie Šostakovičova, věnovaná dirigujícímu Mravinskému,
jenž pro posluchačův přehled sám napsal její rozbor do pro
gramu. Toto dílo nese v sobě všechny typické znaky symfo
nické tvorby Šostakovičovy do té míry, že Se téměř dá říci,
že Šostakovič ve svých posledních skladbách kopíruje sám
sebe. Je v tom nebezpečí ustrnutí uměleckého růstu. Ovšem
na druhé straně nutno přiznat, že všichni významní umělci
mají v sobě zakořeněny některé zcela specifické rysy, které
vytváří jejich osobitost. Tato symfonie má 5 vět. Je vystavě
na na četných variačně obměňovaných thematických základ
nách, z nichž jednou se pne v liniích románsky prostých a
jindy v goticky složitých a vznosných. Živá instrumentace se
často střídá s koncertními sóly dechových nástrojů, zvláště
s téměř obligátní pikolou. Celek tvoří dílo v obrysech mohut
né a v detailech přesvědčivé, avšak nutno vytknout jednu vel
kou vadu: rozvláčnost. Zhutnění místo neustálého rozmělně
ní nápadů je tu třeba. Šostakovič zde láme rekordy Mahlerovy a Brucknerovy co do délky, bohužel, však nikoli co do
hloubky. Měl by si uvědomit, že i v hudbě lze často s úspě
chem užít dramatické zkratky, v níž méně znamená více. A
že i v hudbě leckdy platí: v nejlepším přestat. Mravinskij ří
dil výborně disponovanou a citlivě reagující filharmonii ten
tokráte daleko temperamentněji než posledně. Jeho gesta do
sahovala místy rozevlátosti až kubelíkovské. Publikum při
pravilo dirigentu i přítomnému skladateli dlouhé ovace.
Britskou hudbu representovalo na festivalu londýnské »Fil
harmonické kvarteto«. Pánové Holst, Element, Downes a Pini
tvoří soubor velké technické, erudice, vytříbené souhry a
ušlechtilého, vpravdě komorního tónu. Prvá půle koncertu
patřila hudbě moderní. Nejprve byl hrán II. kvartet Bartókův.
Toto syrově znějící dílo zdaleka nedosahuje úrovně autoro
vých skladeb orchestrálních. Jeho nehybné krajní věty jsou
únavné a ani střední nevykrystalisovala v útvar, jenž by za
nechal hlubšího dojmu. Zato objevem byl pro nás II. kvartet
anglického skladatele W. Waltona, na jehož několik jiných
skladeb máme rovněž dobré vzpomínky. Plachý a skromný
autor, který byl přítomen, se dočkal srdečného přivítání. V zá
věru koncertu byl proveden 3. »razumovský« kvartet Beetho
venův. Interpretace všech skladeb byla stylová, jemná a až
na nepatrné intonační úchylky přesná. Také těmto umělcům
se dostalo přátelského přijetí.
Velká opera provedla za velké pozornosti celé naší i zahra
niční hudební veřejnosti Hábovu čtvrttónovou operu »Matka«.
K tomuto významnému· představení se vrátíme zvláštním re
ferátem v některém příštím čísle.
IG.

Film týdne
Když nastaly deště (amer. film rež. C. Browna
v kinu Svoboda). — Světlo v temnotách (angl. film
rež. M. Elveye v kinu Blaník. — Anděl noci (franc. film
rež. Berthomieua v kinu Juliš). — Chaplinův festival
(Letka).
Snad by bylo bývalo lépe, kdyby Američané Bromfieldův
slavný román »Když nastaly deště« vůbec nebyli filmově
zpracovávali. Alespoň ne tou formou, v níž jej dnes vidíme.
Půvab a díla Bromfieldova díla tkvěla především v líčení
probouzejícího se nového indického života a teprve v druhé
řadě v kresbě charakterů jednotlivých bělochů, jejichž sbírka
ovšem bílé.rase neslouží právě ke cti. V americkém zpraco
vání z toho zbyli jen ti běloši, přepychový palác maharadžův,
jeden hezký Ind a mnoho efektních povodňových scén. Pro
blematika zrodu nového národa je nahrazena milostnou pro
blematikou bílých pánů (díky hercům ne vždy věrohodnou),
údernost slova je zastoupena slovem vyčichlým a plytkým
a sociální ethos hladce podlehl případu poslední lásky lady
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Esketh. Technicky 1 stavebně tu ovšem není podstatných
chyb, přesto však je to zklamání značné. — Válečný vý
robek anglické produkce, uvedený k nám pod názvem »Světlo
v temnotách« (The Lamp Still Burns) obsahuje jistě ušlech
tilou tendenci přimět mladé ženy k nástupu ošetřovatelské
služby. Jenomže — to se musi dělat jinak a právě anglická
produkce nám dala toho řadu příkladů. Není možné, aby
hrdinka — hotová a plně zaměstnaná architektka — jen
tak změnila zaměstnání. Později se dokonce odmítne pro toto
povolání provdat za svou velkou lásku. Tyhle zvraty nedo
vedou přesvědčit a tak je škoda tohoto jinak svěže a dra
maticky vypracovaného dílka, jež mohlo dopadnout mnohem
lépe. — Námětové rozpaky francouzské produkce jsou stále
patrnější. Zmínili jsme se v posledních měsících již několi
krát odmítavě o francouzských filmech, jež jsou k nám
nyní uváděny. »Anděl noci« stojí ovšem hodně výše než stu
pidní veselohry á la »Postrach biletářů« nebo »Nebožtík Mi
kuláš«. Ovšem již okolnost, že je natočen podle divadelní
hry, jasně říká, že námětová krise ve Francii trvá. Filma
řům se nepodařilo zvládnout úskalí statické divadelnosti.
Neprojevili ani mnoho fantasie v komposici obrazu a tak
plody jejich práce, včetně úsilí herců (J. L. Barault, známý
z »Dětí ráje«), jsou nepatrné. — Chaplin zůstává největším
komikem světové kinematografie a patrně jím již zůstane.
Mohli jsme se znovu o tom přesvědčit na seriálu jeho ně
mých grotesek, uváděných pod jménem »Chaplinův festival«.
Nevím, proč právě nyní bylo rozhodnuto o jejich znovuuvedení, ale je to čin docela záslužný a přinese mnoho užitku
zejména mladé generaci. Chaplinova postava během doby ni
jak neztrácí na své velikosti, naopak,* jeho obrovské typisační umění nabývá v časovém odstupu stále vyhraněnějších
rysů. A sociální smysl, třebas zdánlivě vzhledem k dnešku
paradoxní, je právě dnes aktuálnější než kdy jindy.
bs

Rozhlas týdne
Valentin Katajev: Rodný dům. Pro rozhlas upravil G.
Otmar, přeložila Zd. Hanzová, hudba J. E. Zelinka, režie B.
Hradil. Vysíláno stanicí Praha I. — Miroslav Babka: S amot á ř. Režie J. Budil. Vysíláno stanicí Plzeň.
Jméno sovětského dramatika V. Katajeva má u nás dobrý
zvuk a není divu, že ani rozhlas neodolal a vysílal už něko
lik rozhlasových adaptací jeho prací. Za několik dni po brněn
ském vysílání nabádavé Katajevovy hry »Vpřed« jsme usly
šeli od téhož autora »Rodný dům«, který pro rozhlas upravil
s určitými sice zkušenostmi, ale ne právě zdařile, G. Otmar.
Hra, která vypráví o Němci zničeném sovětském městě, jehož
obyvatelé se sem vracejí s vítěznou sovětskou armádou a bu
dují s takřka nadlidským vypětím sil své domovy, tato hra
zaujala především řádkou dobře viděných lidských typů a
působivě rozvrženým dialogem, v rozhlasové versi však vy
zněla dosti nevýrazně; vinu na tom měly jednak některé
scény pouze sluchovému vnímání málo hovící, jednak i to,
že vélká budovatelská síla i těch nejdrobnějších hrdinů hry
dosti nevynikla právě proto, že rozhlas nás již po měsíce sytí
tendencí tohoto druhu, jejíž zdůrazňování je ovšem pak až
na úkor působivosti prací skutečně závažných, jako je »Rod
ný dům«. Režisér B. Hradil se snažil odlišit jednotlivé posta
vy hlasově i vyhrotit hru k co nejpůsobivějšímu vyznění;
že se mu to vždy nepodařilo, je vinou právě malé rozhlasovosti hry, v níž dobře zahráli především S. Amortová, V.
Vydra ml., V Voška, R. Stamboljeva a K. Třešňák. — Mi
roslav Babka, jehož komorně vyladěného »Samotáře« jsme
slyšeli z Plzně, není literárním nováčkem. Četné jeho hry
byly hrány již před lety na scéně pražských divadel Uránie,
Akropolis a j., také rozhlas vysílal už několik jeho prací.
Předchozí zkušenosti je znát i na Babkově nové hře, jejíž
osou je setkání dvou lidí, z nichž jeden druhému před dlou
hými lety neskonale ublížil, vyřazuje ho konečně skoro z lid-’
ské společnosti. Autoru sluší přičíst! k dobru nejen pouta
vě podaný, i když ne zcela nový hámět, nýbrž i plynulý dia
log a rozhlasové interpretaci zejména vyhovující prolidštění
příběhu; pouze bychom vytkli místy sklon k jakési mnoho
mluvnosti, dále do jisté míry dnes ne už dosti rozhlasové
prokládání vzpomínkovými scénkami a konečně snad také
ne plně opodstatněný závěr. I tak si však hra zachovala
svou působivost a sevřenost, již podtrhla ještě záměrně stříd
má režie J. Budila; z herců městských divadel plzeňských
se uplatnili nejlépe Št. Zemánek a L. Sobotová, pouze Fiše
rův továrník Lanner vyzněl poněkud strojeně.
Dr Karel Zajíček.

Čtěte

VYŠEHRAD
LITERÁRNÍ TÝDENÍK
K dostání u všech
knihkupců
Tak se píše ...
v »Zemědělských novinách« (16. V. 1947): »Podle před
běžného úsudku odborníků je úroveň zejména u prasat
opravdu imponující. Tlumočil ji nejpřípadněji holand
ský attaché, když opakoval slova prof. Hamonda, že
dr. Náprstek udělal nejlepší prasata v Evropě«. Za
slal J. S„ Veleň.
v »Lidové Demokracii« (22. 4. 1947): »Uplynulý týden
byl opět ve znamení čilé přepravy různých států přes
naše území.« Zaslal A. Z., Dvůr Král.
v »Ohlasu« (15. V. 1947): »Vystupovali z vlaku na trať
právě ve chvíli, kdy s opačné strany přijíždějící vlak
je rozdrtil.« Zaslal A. K„ Mělník.
ve »Vývoji« (14. V. 1947): »že v Belgii mají zázrač
ného počtáře Oscara Verhaeghe z Bruselu? Tento 20letý Vlám, který umí stěží číst a psát, počítá s ú ž a snou rychlostí. Tak čísla 467X289316 znásobil
za 3 minuty...« Zaslal V. T., Ořechov.
v »Lidové demokracii« (18. V. 1947): »Mnoho našich
nových motocyklů nalezne velmi dobré poučení
v knize A. Tůmy...« Zaslal J. B., Praha.
ve »Svobodných novinách« (16. V. 1947: »Svědkyně
Anna Matulová, úřednice městského úřadu, viděla umu
čeného arch. Neumana vyšetřovat domnělé partyzány
na radnici.« Zaslal J. S., Velké Losiny.
ve »Svobodných novinách« (16. V. 1947): »Ministr vnitř
ního obchodu přišel dnes dopoledne s dětskými plen
kami na poradu odborné skupiny oděvnictví, textilního
zboží a obuvi v pražské obchodní komoře.« Zaslala E. S.,
Praha I.
v »Času« (13. V. 1947): »Dr Bělehrádek, bývalý re
daktor pražskej univerzity, bol...« Zaslal K. Z.,
Praha.
v »Práci« (8. V, 1947): »Před časem jsme přinesli
zprávu o případu arch. Jonáše Ramonase, který se
projednával před MLS na Karlově náměstí a v němž
vypovídal už popravený gestapák Bohm « Za
slala H. P., Telč.
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NEJZÄVAŽNÉJSI KNIHA
SVOBODNÉHO ČESKOSLOVENSKA

PRESIDENTA BUDOVATELE

DR EDVARDA BENEŠE
podnikové
a obchodní ředitelství
PRAHA II,
třída Jana Opletala 53-57

Paměti presidenta republiky dr. Edvarda Beneše jsou
dějinami nejsmutnějších, také však nejslavnějších let
našeho národního osudu. Muž, který poražen, ale
nezlomen odešel po mnichovském diktátu do exilu,
podává tu výpočet všeho co vedlo k naší národní
a později ke světové katastrofě. Předkládá tu dále
hrdou bilanci celé velké práce, která zajistila naše
vítězství a naši svobodu. Mnohé z události, které nám
dosud nebyly zcela jasné, budou tímto dílem osvět
leny a doloženy .
V prvním svazku, jehož vydání připravujeme k 28. říjnu 1947 je
podrobní vylíčen úsek našeho i světového dramatu, jak se ode
hrával od odjezdu pana presidenta do ciziny, do příprav k his
torické cestě do Moskvy r. 1943.

přihlášky přijímá již dnes

KAŽDÝ DOBRÝ KNIHKUPEC

Telegr.: SPOJOCEL PRAHA
Telefony: 25851-8, 21741-5, 25737, 23351-4.
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PRVNÍ ČESKÉ DÉJINY
VATIKÁNSKÉHO KONCILU

*

Dr JOSEF KOIALiK

*

PAPEŽSKÁ NEOMYLNOST
A JEJÍ OHLASY V ZEMÍCH
SLOVAHSKÝCH,zvláště
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KUŘTE Z DUTINEK

Iusertni objednávky vyřizuje inzertní
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Českých

Přesný historický výklad
o vyhlášeni známého dogmatu na vátikánském sněmu. Na základě dokladů
probírá mladý cirkevní historik postoj
biskupů Strossmayera, Jirsíka aSchwar
zenberga k vyhlášeni dogmatu o papež
ské neomylnosti. Důležitý příspěvek
k moderním církevním dějinám.
Stran 176, brož. Kčs 60.·

UNIVERSUM

V PRAZE 11,
václavská
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U viech knihkupci
NAKLADATELSTVÍ
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oddělení Praha II, Václavské náměstí číslo 19. Telefon číslo 4 31-4 1, 3 S 9 - O 3.

1. Spravedlnost. 2. Symbol porážky Německa - poškozená Bran-

denburská brána v Berlíně. 5. 4. 5. Záběry ze zničeného Berlína
Vunálonv
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