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Bez mravní odpovědnosti a svobody jednotlivcovy mohla by
se nakonec nařízená a vnucená rovnost ukázati stejné tíživou,
jako zoufalou se může jevit svoboda hladovým. Ani otroctví
nasycených, ani svoboda hladových, to jest heslo křesťanské
demokracie sociální.
Msgre Drjan Šrámek (25. v. 1947)
PRAZE
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mládeže ČSL·
1. Triumfální pochod Prahou. 2. 5. 4.

Záběry ze sjezdu. 5. Zástupce fran

couzské lidové mládeže Gilibert na
čestné tribuně zdraví pochodující

mládež.
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Hospodářská rada budiž
prozkoumána!
Plenární schůze klubu lidových po
slanců za předsednictví I. místopředse
dy strany Msgra Františka Hály uká
zala směle a bez rozpaků na centrální
bod závad, chyb a omylů, kolem něhož
se dlouho chodí po špičkách a který za
sluhuje řádného prozkoumání: na t. zv.
Hospodářskou radu, jejímž generálním
sekretářem je známý zbrojařský odbor
ník z doby soukromokapitalistických
obchodů zbraněmi.
Je zřejmé, že se činí v poslední době
pokus přenést odpovědnost za nedosta
tečnou prípravu stavebního ruchu na
ministerstvo techniky, které vede usi
lovně pracující odborník ministr inž.
Kopecký. Zásahy Hospodářské rady, ne
dostatečnost zákona, který brzdí a ne
pomáhá stavební obnově, neplněný pro
gram výroby cihel, nedostatečný zřetel,
věnovaný pomocným řemeslům, nutným
k stavebnímu ruchu — za toto vše od
povědnost nemá strana lidová, nýbrž
činitelé jiní. Odtud ona dnešní demago
gická snaha přenést odpovědnost na mi
nisterstvo techniky, které by se mohlo
jevit neznalé veřejnosti jako ústřední
bod stavebního plánování.
Proto správně všichni poslanci Ijdové
strany, shromáždění na plenární schůzi
minulý čtvrtek, konstatovali, že »ministr
techniky učinil vše, aby úkoly svého re
sortu splnil. Vážnou překážkou staveb
ní obnovy — pokračuje komuniké —
jsou však zásahy Hospodářské rady, je
jíž činnost není vždy ku prospěchu sku
tečného budování a obnovy a měla by
být podrobena prozkoumání.«
Budiž tedy přísně a bedlivě prozkou
mána!

Dvojs sloh
Československý (pokrokový):
Vojáci pomohli urychlit stavbu monto
vaných domků.
—
čtk. - Praha, 13. května.
Před několika nedělemi 70 vojáků ženijniho útvaru z východních Čech přije
lo do Prahy se svými veliteli-inženýry,
aby pomohli Praze při provádění dvou
letého stavebního plánu. Několik byto
vých družstev v letošním létě postaví
na okraji Prahy ve Strašnicích na 600
zděných rodinných domků, k jejichž stav
bě vojáci vybudovali provisorní vlečnou
dráhu a násypnou rampu pro dovoz ma
teriálu. Stavbu budoucích rodinných do
mů zahájilo vlastně několik továren,
které vyrábějí ve svých dílnách budoucí
domy, jejichž stropy, vnější stěny a
vnitřní příčky budou spolu s ostatním
stavebním materiálem přiváženy po tra
ti vlečné dráhy na násypnou rampu a
překládány pak na úzkokolejnou dráhu
a odtud odváženy na staveniště. Tak ve
velmi rychlém tempu bude v příštích
týdnech vyrůstat na Bečvářově poli ve
Strašnicích 4 až 5 domkiů denně. Jedno
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patrové domky budou mít tři pokoje
kromě kuchyně a moderního příslušen
ství.
V příštím roce budou pak stejným
způsobem na tomto místě postaveny ta
ké montované činžovní domy, takže ve
dvouletce na 47 ha Bečvářova pole ve
Strašnicích vyroste — jak je plánováno
— 1200 obytných budov. Tím, že vojáci
tak rychle pomohli stavbou vlečky a
rampy, nejen umožnili zahájení staveb
ních prací, ale pražským nebydlícím da
rovali vlastně jeden a půl rodinného
domku; neboť pro celkové náklady stav
by rodinných domů ušetřili více než %
milionu Kčs.
Britský (reakční):
»Ministerský předseda Attlee otevřel
slavnostně v Londýně stýtisící rodinný
domek, postavený od konce války.« ·
(Text pod obrázkem »Britské
inf ormační služby« v pražských
ulicích.)

Hospodaření se zbožím UNRRA
Gen, ředitel UNRRA, gen. Rooks, kte
rý právě provedl závěrečnou inspekci
všech dosud fungujících missi UNRRA
v Evropě, oznámil po návratu do Wa
shingtonu, že tyto misse zakončí svou
činnost 30. t. m. V každém přísta vu zů
stane pak jeden úředník k projednání
posledních zásilek a kromě toho v Lon
dýně menší štáb ke konečné likvidaci.
Do 9. května 1947 bylo 98% evropského
programu UNRRA splněno. Gen. Rooks
se ve svém rozhovoru s novináři zmínil
o situaci v různých evropských zemích
a měl zvláště vřelé uznání pro ČSR za
její hospodaření se zbožím UNRRA.
Rooks výslovně pravil: Mluvil jsem
s presidentem Benešem a poděkoval mu
za 6 milionů dolarů pomoci, kterou moh
la jeho vláda přispět jiným státům. Je
nesporné, že ze všech zemí, podporova
ných UNRRA, se Československo nejlé
pe zotavilo, dík skvělému využití po
skytnuté pomoci.
Potud Rooks.
My k tomu dodáváme:
Jestliže se dobře a rychle zboží UNRRA
rozdělilo, zbývá otázka, zda se stejně
dobře hosjrodařilo s penězi za prodej
darů UNRRA utrženými, t. j. s 12—16
miliardami Kčs. Mělo jich být použito
na stavbu nemocnic a sociálních ústa
vů. Jsou opravdu jmenované částky na
tyto naléhavé sociální úkoly v reservě?
K. H.

Italové nepřijedou
Světový festival mládeže, který se bu
de konat za nedlouho v Praze, není už
dnes v Itálii příliš populární. Jen jediná
organisace, t. zv. »Fronta mládeže«, se
chce zúčastnit pražských manifestací a
její delegát už je také v Českosloven
sku. »Fronta mládeže« v Itálii je ovšem
organisací výlučně marxistickou, a to
ještě o nějaký stupínek více, než Svaz

čs.-amerielié drama
Dějství I. Vláda Československé re
publiky, v jejímž čele je předseda. KSČ
Gottwald, požádala Banku pro expo, t
a import v New Yorku o nový úvěr
20 milionů dolrů na nákup bavlny.
Dějství II. Vláda Československé re
publiky, v jejímž čele je předseda KSČ
Gottwald, oznamuje, že Amerika nám
poslala suroviny na výrobu margarinu
a mýdla.
Dějství III. Vláda Československé
republik}’, v jejímž čele je pí*'sét a
KSČ Gottwald, dostala, jak oznamuje
misse UNRRA, v rámci dodávek léčiv
radium v ceně 8 milionů korun. Bylo
koupeno v Kanadě. Za dolary.
Dějství IV. Ústřední výkonný výbor
čs. komunistické strany, v jejímž čele
je předseda vlády Gottwald a který po
věřil vedením listu »Tvorba« básníka
S. K. Neumanna, vydává 2. číslo svého
hlavního týdeníku. Vedením největší
haší strany pověřený šéfredaktor S. K.
Neumann napíše v »Tvorbě« o hlavě
spřáteleného státu (po němž mimo jiné
žádáme dalších 20 milionů dolarů a
s nímž se chceme dohodnout o nárocích
za znárodněný americký majetek), o
presidentu Trumanovi toto: »Pozor!
Teď vchází pan Truman, imperialismu
graf. Co na tom, je-li pokládán za hrdi
nu, všetečný a dravý. Opovrhujeme kaž
dým dolarovým paďourem«... a pak
dál: »opovrhujeme ohyzdným dolaro
vým sokem a jeho stády vydržovaných
chlapů a děv«.
Dějství V. Americký velvyslanec v
Praze podává ministerstvu zahraničních
věc? notu proti psaní orgánu Ústřední
ho výkonného výboru KSČ.
Dějství VI. Půjčka ? ? ? Dohoda o úlíraďě nároků ? ? ? Přátelská pomoc ? T ?
Snížení transitních sazeb přes americké
pásmo v Bavorsku ? ? ?

české mládeže, neboť se svým jedno
stranným zaměřením dnes už ani příliš
netají. Jsou v ní sdruženi mladí komu
nisté a socialisté levicové frakce Nenniho. Příslušníci ostatních stran, kteří
mezi italskou mládeží mají nesporné
většinu, nemají o pražský festival na
prosto žádný zájem. Nejsilnější organi
sace mladých, odbor mládeže strany
křesťansko-demokratické, se na schůzi
své exekutivy už 17. května usnesla jed
nomyslně na resoluci, ve které se praví,
že »křesťansko-demokratická strana ne
má oficiálně zájem zúčastnit se praž
ských manifestací a zakazuje všem mla
dým křesťanským demokratům, aby
se zúčastnili Festivalu, který je organisován z iniciativy hnutí výhradně ko
munistického.«
Heslo »Již nikdy Praha«, s kterým
italští katolíci vstupovali po loňském
pražském kongresu do voleb ve svých
fakultních spolcích, už tehdy, nepřispělo
k propagaci nezávislého Československa.
Letošní pražský festival Světové fede
race mládeže, o jehož zaměření je ve
všech evropských zemích celkem jasno,
bezpochyby jen ještě více upevní, už,
bohužel, dost rozšířené mínění u neko
munistických mladých lidí po celé Ev
ropě, že Praha se stává, dokonce s pod
porou státu, hlavním střediskem mladé
ho komunistického hnutí evropského.
J. Oktáv - (Rim).

Proč upadá náš vývoz?
Statistika našeho vývozu a dovozu
v posledních měsících je varovným zna
mením, nasvědčujícím poklesu našeho
vývozu. Sledujeme-li příčiny tohoto
poklesu, jsou to jednak poměrná dra
hota našich vvrobků a pak těž nevyho-
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vující kvalita, k nimž se ještě druží
nedodržení slíbené kvality výrobků a
dodacích lhůt. Někde neuspokojily naše
výrobky povšechně, jako na příklad
jízdní kola nebo bižuterie jistých ka
tegorií, někde byl zase na závadu pod
řadný detail jinak dobrého výrobku,
k jehož nápravě však ani přes upozor
nění nedošlo. Případem posledního dru
hu výrobku jsou naše osobní automobily
a jejich osud na nejlepším trhu střední
Evrcpy, totiž ve Švýcarsku, kam jsme
jich loni dovezli 63 kusů, kdežto válkou
rozbité Německo 144, Itálie 161, Fran
cie 2497, Velká Britannie 2461 a Spo
jené státy dokonce 2935! Odmyslíme-li
si poslední, které v kategorii vozů přes
3 1 obsahu jsou bez soutěže, pak máme
tam co ěinit hlavně s Anglií a s Fran
cií. Protože pak do Švýcarska vyváží
me výhradně malé vozy, pak naším sou
peřem je tu Anglie, dodávající v těchto
kategoriích v největším možném výbě
ru. Proč tato země, válkou a nedostat
kem paliv více postižená než my, vy
vezla tam loni čtyřicetkráte tolik než
náš národní autoprůmysl, vysvítá z to
ho, že naše vozy jsou tam jednak dražší
a jednak hůře vypraveny. Za stejný
obnos, který dá tamní motorista za náš
výrobek, pořídí si prvotřídní anglický
vůz o polovinu silnější a pohodlnější,
s nesrovnatelně jakostnější výbavou.
Shrneme-li pak zábrany našeho vývozu
automobilů, pak se jeví jako drahota,
hlučnost, nepraktiěnost, nedostatek po
hodlí a podřadné vybavení. Je smutné,
že schopný technik, který dovede vyro
bit poměrně spolehlivý a trvanlivý mo
tor, nedá si již záležet na jeho bezhlučnosti a pustí úplně se zřetele otázku
pohodlné obsluhy, pohodlí řidiče a cestu
jících a dokonce i vzhledu, Hlučný
motor svědčí o nedostatečné péči kon
struktéra, nahý volant a nepraktická
starobylá rychlostní páka, látkový po
tah špatně čalouněných sedadel, malý
prostor pro zavazadla, podřadné kování
a vybavení armatumí desky, o kvalitě
plechu a laku vůbec nemluvě, zase
o tom, jak podceňuje národní průmysl
svoje zákazníky a nedbá jejich nároč
nosti, což si domácí snad musí dát líbit,
chtějí-li jezdit, ale nikoliv cizí, kteří si
mohou vybrat z elity světových značek
s bezhlučnými motory, volanty se sou
středěnými kontrolami, pohodlnějším
řáděním rychlostí, koženým polštářová
ním, velkým prostorem pro zavazadla,
prvotřídním kováním a výstrojí armaturní desky, za stejný obnos, ne-li ještě
levněji. Dopadámc-li tak na trhu, kde
jsme byli zavedeni před válkou a který
máme za humny a odkud získáváme
tvrdou valutu, pak se nedivme, že jinde
to jde. ještě hůř. Dnes, za zostřené me
zinárodní soutěže, nestačí vyrábět jen
to, s čím se musí spokojit domácí zá
kazník, ale vyrábět to, co svět žádá
a platí.

Slovo má ministerstvo:
Obzory ve ve svém 16. čísle přinesly
na první straně článek »Nepovolaný
hlas o reformě veřejné správy«. Tisko
vé oddělení ministerstva sociálni péče
se zájmempřečetlo mínění autora člán
ku pana L. V. a konfrontujte je se svý
mi zkušenostmi, nemůže autoru článku
upřít správnost postřehu na mnohé řád
ce. Pokud je zdejšímu tiskovému oddě
lení dovoleno poukázati na vlastní pra
xi, vyrostla z přibližně stejných poznat
ků a potřeb, o kterých výše zmíněný
článek mluví. Autorovy poznatky po
tvrzují i naše zkušenosti. Rádi bychom
s všeobecnou “platností podotkli, že vel
mi mnoho ovšem záleží na obsazení tis
kové služby a jejím vybavení. Pokud
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zdejší praxe se týče, ministerstvo so
ciální péče a jeho tiskové oddělení při
hlíží plnou měrou k potřebám naší žur
nalistiky a oceňuje občanstvu prospěš
nou spolupráci s denním i jiným perio
dickým tiskem. Tiskové oddělení minis
terstva sociální péče zavedlo pravidelnou
službu všem redakcím, pokud se jejich
listy zabývají otázkami, spadajícími do
rozsahu zdejší působnosti. Po této strán
ce může s povděkem poukázati na této
praxi příznivé tiskové komentáře někte
rých listů, včetně Lidové demokracie, a
potěšitelná písemná uznání z redakčních
kruhů. Ministerstvo sociální péče jest
přesvědčeno, že pouze těsný a důvěryplný styk jeho tiskového oddělení s tis
kem, vyplývající z pozorného a soustav
ného sledování veřejného mínění a za
chycování všech nápravných reformních
podnětů může prospěti nejen veřejnosti
jako celku, ale i jednotlivcům, pokud
tisk na takové případy poukázal. V pra
vém slova smyslu moderní úřední zpra
vodajství se dnes nemůže bez soustavné
spolupráce s tiskem obejiti. Po této
stránce tiskové oddělení ministerstva so
ciální péče uvítalo hlas Obzorů jako po
tvrzení svých dosavadních zkušeností a
praxe.

Věci, jež musily přijít
Náš stát vděčil za svůj někdejší
blahobyt své zemědélsko-průmyslové
struktuře, která umožňovala za přebyt
ky kvalitních výrobků nakoupit chybě
jící potraviny a suroviny. Tato šťastná
struktura byla převratem a potomními
událostmi rozrušena v neprospěch ze
mědělství. Průmyslové pohraničí, z ně
hož byli Němci odsunuti, bylo zalid
něno na úkor zemědělství ve vnitroze
mí, jemuž byla odssáta nejen čeleď a
depntátníci, ale i dorost, kteří přešli
do průmyslu a veřejných služeb a jen
z malé části zůstali věrni svému povo
lání. Tak bylo v krátké době postaveno
naše zemědělství před nevídanou situa
ci: obdělat se skrovným zbytkem sil
zbylá pole a udržet živočišnou výrobu.
Bylo-li možné zastat první za částečné
výpomoci městských vrstev, protože tu
jde o sezónní práce, v druhém případě
nebylo lze bez čeledi udržet chov do
bytka, zvláště pak Skotu. Přes všechno
heroické pracovní nasazení, patrné ze
sedřených postav našich rolníků a je
jich žen, nebylo možno ani 14hodinnou
dřinou zabránit úpadku chovu dobytka,
podporovaného nedostatkem jadrných
krmiv. Proto rapidně klesl stav jak
Skotu a zvláště pak dojnic, tak i vepřů
a zejména prasnic, že to zavinilo dnešní
radikální zkrácení přídělů masa. Zá
sluhy za snížení si ku podivu najednou
nikdo pro sebe nereklamuje tak jako
kdysi zásluhu za jejich zvyšování, ač
šlo tehdy o vybíjení dobytka z toho dů
vodu, že pro něj nebylo čeledi a krmiv!
Nedostatek pšenice, a tím i pečiva je
jen důsledkem nedostatku krmiv, pro
tože šrotování chlebového obilí je jedi
nou cestou k opatření jadrných krmiv
pro dobytek a k jeho lepšímu zpeněže
ní. Místo luzných fatamorgan, že těžiš
těm živočišné výroby — hlavně produk
ce Skotu — budou pole a luka v pohra
ničí, změněná na pastviny, dnes po de
baklu . v tomto směru, kdy se cikán
ským výrostkům svěřoval dobytek za
miliony, šveholí se dnes tišeji zase
o nepřehledných stádech ovcí asi tak,
jako ještě blouznili nedávno neodbor
níci, dirigující naši zemědělskou výro
bu, o nepřehledných lánech a hřmějících kolonách kombajnů ... Stačilo dva
roky hospodaření diletantů, aby ze že
rné, z níž se odsunuly 3 miliony jedlíků
a která vyvážela spousty cukru, sladu,

chmele, sýrů, šunek, ovoce atd. stala se
země beznadějně deficitní v pšenici a
v mase. Kdo jiný než zámečníci, děl
níci, kolomazníci, skladníci, obchodní
cestující, scustružníci a podobné profe
se, které dnes rozhoduji o zemědělství
na ministerstvech a ve výborech, vám
dopomohli k dnešním smutným zásobo
vacím poměrům, které se dostavily ja
ko následek nepřetržitého řetězu chyb a
omylů diletantů, nedbajících varovných
hlasů skutečných zemědělců ?

Šrámkova mládež
Když předseda strany Msgre Šrámek
přehlížel na Staroměstském náměstí
desetitisícové šiky lidové mládeže, jistě
mu pohnutí nad věrností a oddanosti je
ho mládeže nezabránilo v tom, aby
vzpomínkami nezalétl půl století na
zpět, kdy v Novém Jičíně, trpícím pod
dvojím — národnostním a sociálním —
útlakem, vznikalo lidové hnutí, které za
půl století vzrostlo do tábora milionové
ho. Z boje proti útlaku sociálnímu a ná
rodnímu vzniklé, naše hnutí tomuto ná
rodnímu a sociálnímu zaměření do pís
menky věrno zůstalo.
A zůstane! To ukázal a dokázal sva
todušní mohutný sjezd lidové mládeže.
Ve změněných poměrech, v republice po
druhé osvobozené, v boji i s jinými
zly, než je germanisace a sociální útlak,
Šrámkova mládež se v ničem neodchýlila od oné počáteční linie, jež jako ze
životodárného pramene vychází ze slav
ných sociálních encyklik.
Nikdy jsme nebyli stranou a hnutím
zbohatlíků nebo generálních ředitelů.
Nebyli jsme jím v době generálních ře
ditelů, jmenovaných soukromokapitalistickými akcionáři, nejsme jím ani v do
bě, kdy generální ředitele najmenuje
dělníkům státně-kapitalistický byrokrat.
Stačilo se podívat na tváře mládeže, po
chodující Prahou. Obličeje osmahlé slun
cem — tváře dělné mládeže moravské
ho a českého venkova! Tváře dělnické.
mládeže větších a velkých měst — a
mezi nimi, jak to výstižně řekl místo
předseda strany Hála, pojítko: studenti
venkovského a městského původu.
Tak jako před padesáti lety —- so
ciální spravedlnost, sociální reformy,
křesťansko-sociální zaměření zůstává
vůdčí .myšlenkou našeho mohutného tá
bora pracující mládeže.

Věrna myšlence národní
Ale podobně jako sjezd mládeže byl
důkazem, že se i do daleké budoucnosti
mohutná strana lidová svému sociální
mu zaměření nezpronevěří (ani když
novodobí státně-kapitalističtí fabrikanti
ji budou zahrnovat špínou pomluv), po
dobně svatodušní sjezd ukázal, že čs.
strana lidová, bez šilhání po cizích vzo-/
rech, prosta jakéhokoli zahraničního
vlivu (což o sobě jiné strany tak upřím
ně už říci nemohou), vyrůstá jen a jen
na půdě našeho státu. Už před volbami
měla naše mládež hezky vyjádřeno svo
je národní heslo na známém, snad vů
bec nejlepším volebním plakátu, kde k ·>
svazku spojeneckých vlajek připojila
výmluvné: Všechny máme rádi, ale tu
naši, československou, nejradši.
Byl to doslova les československých
vlajek, který nejenom ohlašoval důsled
nou věrnost Šrámkovy mládeže myšlen
ce národní, nýbrž byl také protestem
proti všem těm manifestacím, zejména
z první doby porevoluční, kdy bylo vi
dět více vlajek cizích států než vlajek
vlastních.
,
Na posledním plakátu »Rudého prá
va« byla už sice nahražena vlajka rudá
vlajkou československou. Ale jak věřit?
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Cofr sl nepamatujeme průvody komu
nistické strany, kde nenávistná hesla
o mezinárodní jednotě proletářů ve vy
hlazovacím boji proti třídě druhé bý
vala na naší české půdě psána švaba
chem? Internacionalisté ze včerejška
jsou nesnášenlivě šovinistickými národofrontovníky dneška.

Šrámkovo šestero
»Ne, těmito křivolakými cestami,
plnými krajních výkyvů, se nedáme,«
řekl mládeži předseda strany na Staro
městském náměstí.
»Proti nenávisti národní nebo třídní
stavěli jsme a stavíme lásku.
Proti třídnímu boji křesťanský solidarismus všech stavů”.
Proti novodobé nesnášenlivosti, ať už
nacionálni nebo rasové, stavíme myšlen
ku křesťanského bratrství mezi národy.
Proti zpátečnickému centralismu, ve
doucímu k totalitě hospodářské i poli
tické, stavíme iniciativu svobodného
člověka.
Proti všem druhům vykořisťujícího
kapitalismu stavíme myšlenku sociální
ho osvobození pracujících vrstev.
Proti pohansky zbožňované modle
hmoty stavíme respekt k důstojnosti
lidské, víru v člověka a jeho nesmrtel
nou duši.«

Křesťanská demokracie sociální
Žijeme v době, kdy v pohlcujícím or
ganismu státu a jeho plánování má být
rozdrcena lidská individualita na padrť.
Za skývu chleba, po níž se přirozeně
nejhladověji natahují ruce po údobí vál
ky a poválečného hospodářského zmat
ku, má platit člověk svou svobodou a
důstojnosti. Hladu a touhy po hospodář
ském zlepšení využívají totalitně zamě
řené skupiny k potlačení hlavních de
mokratických svobod. Ano, bojujeme za
plnou svobodu sociální — ale nesmíme
jí obětovat ani špetku svobody indivi
duální, naléhavé připomínal Šrámek své
mládeži. »Bez svobody jednotlivcovy
mohla by se nakonec ukázat nařízená
a vnucená rovnost stejně tíživou
jako zoufalou se může jevit svoboda
lidem hladovým. Ani svoboda hladových,
ani otroctví nasycených,« je heslo Šrámkovy křesťanské demokracie sociální.

Trumanova doktrína
Předminulý týden dal Kongres presi
dentu Trumanovi právo, poskytnouti vo
jenskou pomoc Řecku (300,000.000 dol.)
a Turecku (100,000.000 dol.); předati
těmto státům vojenskou výzbroj; po
siati do těchto zemí civilní i vojenské
poradní sbory a upustili od tohoto prcgramu, kdykoliv OSN by jej pokládala
za »nenutný a nevítaný«.
Tato původní forma Trumanovy dok
tríny má rys bleskové politické akce.
Spojené státy se snaží zadrželi prolíná
ní ideologie, opačné jejich politic. struk
tuře tím, že usměrní poměry ve strate
gických bodech.
Obnos Řecku bude rozdělen na polo
vinu pro hospodářský a vojenský pro
gram. Částka určená Turecku bude té
měř výlučně pro moderní vojenskou vý
zbroj.
Ačkoliv Washington nechce s půjčkou
hazardovat a postará se do důsledku o
řádné vyplnění programu, nejsou pra
žádné náznaky tlaku USA na politickou
změnu v řecké vládě, monarchii nebo
vojenském vedení. President Truman je
sice ještě na rozpacích, koho pověřiti
vedením, ale State Department již skon
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čil výběr padesátí účastníků misse (bu
de doplněna časem na 200). Vojenská
skupina asi 60 důstojníků (30 pro kaž
dý stát) je vedena generálem L. G. Oliverem.
Tito odborníci budou v klíčovém po
stavení dohlédat na výdaje půjčky a bu
dou poradci řecké vlády ve veškeré ad
ministrativě, nevyjímaje státní rozpo
čet.
Značná podpora bude poskytnuta ze
mědělství (dodávky hosp. strojů, hno
jiva atd.), znovuvybudování a rožvoji
drah, silnic, elektráren, vodních cest a
letišť. Dodávkami obilí, potravin a tex
tilií se nejen umožní zvýšit denní život
ní úroveň obyvatelstva, ale zabráni zo
stření inflace, které by bylo způsobeno
přílivem dolarů do země, kde není žád
ného zboží.
Pole působnosti členů misse v Turec
ku bude značně zúženo. Diplomatické
kruhy turecké daly jasně najevo, že
činnost amerických pozorovatelů by by
la pokládána za vměšování do turecké
suverenity. Proto USA rozšíří jen počet
osazenstva v úřadě vojenského přidělence při americkém vyslanectví v Ankaře.
V parlamentních diskusích ve Wa
shingtonu došlo v posledníbh devíti tý
dnech k pozoruhodnému vývinu Truma
novy doktríny. Členové Kongresu se z
velké většiny shodují v názoru, že nyní
jde o problém dlouhodobý, ekonomický,
jehož ohnisko neleží jen ve strategické
politické moci nad Středním Východem,
ale opírá se o hospodářské poměry cele
Evropy. Spojené státy chtějí účinně po
depřít ekonomii všech přátelských stá
tů a zabezpečit hospodářské základy k
vybudování silné demokracie. Americká
demokracie, která je spjata, s hospodář
ským liberalismem (»free enterprise«)
se dá udržet jen tehdy, bude-li mít na
hospodářském poli partnery, jejichž hos
podářská soustava není vybudována na
základech totálního státního monopolu.
Spojené státy vědí, že zbytky liberalistického hospodářství se mohou zachrá
nit jen tehdy, bude-li životní úroveň cbyvatelstva těchto států zvýšena a za
ručena prosperita. Poněvadž si vyčerpa
ná Evropa a Dálný Východ ke zdravým
poměrům samy pomoci nemohou, jsou
to jen Spojené státy, které mohou po
skytnout potřebné zboží a úvěry.
Bylo by nesprávné vidět v této fázi
Trumanovy doktríny snahu všemocným
dolarem zmocnit se světové politické
moci. USA má dnes mnohem větší moc,
než se to průměrnému Američanovi lí
bí. Zdejší občánek není imperialista a
proto nevítá s nadšením ty přemnohé
povinnosti, které mu mocenským posta
vením jeho země padly do klína.
Názor Washingtonu na další vývoj to
hoto dlouhodobého ekonomického pláno
vání se štěpí. Největší skupina v něm
vidí pojistku proti východnímu imperia
lismu, který chce využít hospodářské
ho zmatku; balzám na hospodářské rá
ny, způsobené válkou; krok ke zdravé
mu trhu pro americké zboží. Druzí se
obávají, že se nebude moci snížit státní
rozpočet a daně, neradi proto slyší o
vydáních tak velkých. Jiní pokládají po
třebu světa za příliš velkou a neúnosnou
pro americká bedra. Konečně se ozývají
i ojedinělé varovné hlasy předválečných
isolacionistů.
Do této fáze Trumanovy doktríny je
vtělena půjčka 250,000.000 dol. Francii.
Nepřímý věřitel, Spojené státy, zde vy
stupují prostřednictvím Mezinárodní
banky. Podle statutu Mezinárodní banky
totiž země, v jejímž oběživě se půjčka
udílí, má právo rozhodování.

Není Jisté, zaa pnsti prinv aoiarn vy
voleným zemím bude prostřednictvím
Mezinárodní banky, neboť jsou názna
ky, že postupně bude kongres žádán o
schválení asi pěti miliard dolarů.
Nejjasněji tlumočí dnešní situaci slo
va odstupujícího státního podsekretáře
Deana Achesona v Clevelandu, Missi
ssippi:
»Nejen lidé a celé národy Se octly v
hospodářské soutěsce, ale i lidská dů
stojnost, lidská svoboda a demokratická
zřízení. Jeden z hlavních cílů naši za
hraniční politiky jest, použitím našich
hospodářských a finančních statků tu
to soutěsku rozšířili. Je nám ctí převzíti tuto lidskou povinnost.«
A. Z. Absolonová (New York).

Trumanova doktrína ruskýma
očima
Moskevský list Izvěstija konstatuje,
že americký tisk nepřestává živě ko
mentovat Clevelandské prohlášení býva
lého náměstka státního tajemníka USA
Deana Achesona, že Amerika je rozhod
nuta neomezit se v důsledném prová
dění Trumanovy doktríny na Recko a
Turecko, nýbiž rozšířit ji také na jiné
státy. — Není to v podstatě nic nového,
neboť již dávno určité kruhy senátu
USA a některé americké listy volaly po
rozšíření americké finanční pomoci na
Čínu, Koreu, Irán a dokonce i na Itálii
a Francii. Významnost Achesonova pro
jevu spočívá v něčem jiném: Klad!-li se
dříve, jak tvrdí americký tisk, hlavní
důraz na strategickou, politickou a ide
ologickou stránku americké finanční
pomoci, dnes se tato činnost odůvodňuje
hlavně hospodářskou nutnost; obnovy
zničených států Evropy a Dú'.iého Vý
chodu. Dopisovatel listu »1- v York
Herald Tribune« Sullivan po·:' »týká, že
v posledních týdnech se americká vláda
snaží přesvědčit nejširší vrstvy americ
ké veřejnosti, že politika úvěru je jedi
ným východiskem z evropské beznaděje.
Jak dosvědčuje dopisovatel Unit d Press
Shatford, jisté kruhy se snaží namluvit
americkému lidu, že bez americké úvě
rové strategie Evropu nemine strašlivá
hospodářská krise, která postihne rov
něž USA, že tedy finanční pomoc po
skytnutá Evropě, je zároveň pomocí, po
skytnutou Americe. Tyto nové motivy
v odůvodňování americké finanční po
moci nejsou náhodné. Je známo, že sta
novisko americké veřejnosti k nové
politice vlády došlo výrazu ve stano
visku mnohých členů kongresu, kteří
se vyslovili proti poskytnutí pomcci Řecku a Turecku. Komentátor amerického rozhlasu prohlásil, že ame
rický senát hlasoval pro Trumanovu
doktrínu celkem bez nadšení. Týdeník
»News Week« poukázal na skutečnost,
že zákon o pomoci vyvolal v širokých
amerických vrstvách pocit nepokoje.
Nic nemůže zakrýti skutečné motivy
pomoci. Londýnské »Times« zcela správ
ně nazvaly Trumanovu politiku politi
kou volební. Již Trumanovo prohlášení,
že USA musí vyúžíti svého hospodář
ského potenciálu jako nástroje zahra
niční politiky, odhaluje pravý účel ame
rického úvěrového systému. Jedním z
nejdůležitějších míst v Achesonově řeči
je úvaha o nutnosti co nejrychlejší ob
novy dvou částí* Evropy a Asie — Ně
mecka a Japonska. Pokud jde o pomoc
státům, poškozeným válkou, lze pouká
zat na neobyčejně otevřené prohlášení
komentátora amerického rozhlasu: »Má
me dost dolarů, abychom zaplatili Fran
cii za to, že vyhnala z vlády komunisty.
Budeme jich mít dost, abychom také
Itálii zaplatili za totéž.«
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Hospodářská obnova států, zničených
za války, je životním zajmem států těch
a budí největší pozornost jejich veřej
nosti, ale likvidace následků války a
posíleni míru a bezpečnosti může býti
dosaženo jen cestou mezinárodní spolu
práce, která se bude opírat o respekto
vání nezávislosti velkých i malých
států.

Evropa 1947
Maďarský ministerský pítodseda Na
py, obviněný .generálním tajemníkem
malorolnické strany (zatčeným sovět
skou policejní službou) z účasti na spik
nutí proti Maďarské republice, rozhodl
se ujet do Švýcarska a tamodtud teprve
podat do Pešti demisi. Podivně se nám
vyvinul svět po druhé světové válce,
v níž lidé trpěli a umírali za svobodu
národů a uvnitř národů, když minister
ští předsedové, kteří kdysi, jak bývá
valo chvalitebným zvykem, podávali
demise do rukou králů a presidentů po
nepříznivém volu sněmovny, nyní po
dávají demisi telefonicky z vyslanectví
své země v neutrální cizině, kde se je
dině pokládají za bezpečny ■ jednak před,
vlastní policií a hlavně před policií cizí
země, operující v jeho zemi.
Kdoví, zda někteří ministerští před
sedové dnes neuvažují o tom. zda bu
dou mít v budoucnosti, podobně jako
Napy, možnost, aby také mohli podat
demisi telefonicky z neutrální ciziny.

Kdo stahuje železné opony?
Bělehradská »Politika« uveřejnila ne
dávno úvodník významného srbského
novináře M. S. Petrovice pod nadpisem
»Kdo spoušti železné opony?« V článku
se mimo jiné praví:
»V poslední době se stalo skoro zvy
kem, že američtí státnici odůvodňují
svá jistá nepopulární opatření zahra
niční politikou Jugoslávie. Žádaje, úvěry
pro řecké monarchofašisty, president
Truman je odůvodnil mezi jiným i ne
bezpečím, kíeré hrozí domněle Řecku
se strany jeho severních sousedů. O ně
co později bylo americkému parlamentu
vysvětleno, že starý zákon, podle něhož
jsou Spojené státy severoamerické po
vinny v době míru prodávat válečný
materiál všem státům bez diskriminace,
musí být zrušen, aby ho nevyužily stá
ty, nebezpečné pro mír, jako Jugoslávie.
Před několika dny řekl ministr Maishall v senátním výboru pro zahraniční
věci, že je třeba mírovou smlouvu
s Itálií ratifikovat, jelikož to rosili de
mokracie, aby se vzepřely každé -pří
padné agresi se strany Jugoslávie.
Odůvodnění amerických politických
opatření proti jakémusi domnělému ne
bezpečí se š ramy Jugoslávie slouží fak
ticky s jedné strany jako výmluva,
s druhé strany jako jakýsi úřední pod
nět pro bezohledné pomlouvačně kam
paně, které proti Jugoslávii vede jedna
část amerického tisku. Tyto kampaně,
založené na bezohledných výmyslech,
jsou zřejmě organísovány' nejreakčnějšími americkými politickými kruhy.
Avšak přesto by se nemohly do té míry
rozšířit a bvly by mnohem rychleů
kompromitovány v očích amerických
čtonéřů, kdýby nebyly podporovány
ú.ed ’ími americkými činy a projevy.
Tr k na nříklad v poslední době cdntoto n,mer|eké . mitoslírsivo zrhrc‘
r'to věcí čptoým svýn občanům kteří
měli v ů nyslu rmvíjíívit Jugoslávii,
vydat visum·. S úřední strany: to'.o za
mítnutí h-’to cdůvcdtono tvrzením, že
se pmer’č:í d! >!omr,,'’ti zéítvpcj s'.Ty'vníf v Jugos^vii s těžkostmi nři ocl·1·'·r.ě svých občanů, že v Jugoslávii vlád
nou velké dopravní těžkosti a že je tu
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špatná vyživovací situace. Je zřejmé, že
to vše jsou jenom výmluvy.
Americký tisk a americké úřední
kruhy nás obviňují, že jsme kolem své
země spustili železnou oponu. Tento
případ však svědčí, že oni se snaží od
dělit Jugoslávii železnou oponou. Proč
tak činí? Důvod je jednoduchý. Čím
více Američanů procestuje Jugoslávii,
čím více se vlastníma očima přesvědčí
o pravém stavu věcí a o ohromném
pracovním nadšení nové Jugoslávie, tím
bude těžší naší zemi připisovat politiku,
kterou nevede, a přání, která nemá.«

Křesťanské odbory ve Francii
V Paříži se minulý týden skončil 23.
sjezd křesťanských odborových o-rganisací. Tento sjezd zrušil původní ustano
vení, že pouze katolické organisace mají
přístup do svazu, který je nyní otevřen
všem. První článek ústavy Svazu, kte
rý zněl: »Svaz bude zakládali svou čin
nost ná sociálních doktrínách, definova
ných v encyklice »Rerum novarum«, je
změněn na »Svaz bude inspirován ve
své činnosti křesťanskou morálkou«.
Příliv nekatolických dělníků byl v po
sledním roce značný. Při nedávných vol
bách do správy sociálního· pojištění do
stali kandidáti křesťanského svazu asi
polovinu hlasů, jako Všeedborový svaz
CGT (t. j, francouzský ROH), což uka
zuje, že hlasovalo mnoho dělníků, kteří
jsou nespokojeni s komunistickým ve
dením CGT, pro křesťanský svaz, ačko
liv nejsou jeho členy.

O anglo-polské spojenectví
Londýnský list »Sunday Times« ozna
muje, že začne v nejbližší době jednání
o revisi britsko-polské smlouvy o vzá
jemné pomoci, která byla v předvečer
války uzavřena 29. srpna 1939. Smlou
va zavazuje oba partnery k pomoci,
je-li proveden útok na druhou se strany
kterékoliv evropské moci. Po pěti letech
nastalo automatické prodloužení s vý
povědní lhůtou šesti měsíců. Bevin a
polský ministerský předseda Cyrankiewicz se dohodli zahájiti jednání nor
mální diplomatickou cestou·, aby smlou
va byla přizpůsobena dnešním pomě
rům. Všichni spojenci SSSR, kteří jsou
současně sousedy Německa, mají tedy
alianci s Anglií (Francie, Polsko —
a SSSR sám). Jen my ne! Proč se o to
nepokusit, jak navrhla čs. strana lidová
v parlamentě?

Konference Labour Party

Times referují podrobně o výroční
konferenci britské dělnické strany, jež
byla zahájena 26. V. v Margate za úča
sti 1225 delegátů. Zahájil ji předseda
strany, ministr letectva P. Noel-Baker,
který uvedl, že strana má nyní 750.000
členů a očekává 1 mil do konce t. r.
Vzpomenul poměrů, za nichž dělnická
vláda vyšla ze všeobecných voleb: svět
v chaosu a v něm vítězná Britannie,
která za vítězství zaplatila těžkou cenu.
Kdyby byl britský národ čelil této ka
tastrofě bez socialistického plánu, měli
Pangermánství opět v Německu
Varšavský tisk otiskl text noty, kterou bychom dnes závratné ceny, stavělo by
zaslal šéf polské vojenské misse v Ber se vše možné, jen ne byty pro vojenské
líně, generál Frawin, Spojenecké kon vysloužilce, byl by bezúčelný, dovoz lu
trolní radě v Německu, v níž se pouka xusu z ciziny, byly by stávky a výluky
a méně uhlí. Víme, pravil předseda stra?
zuje opětovně na pangermánskou a na
cistickou propagandu, jež se v poslední ny, že nás čeká ještě těžká práce, ale
době v Německu nebezpečně šiří. Nôta díky přídělům, znárodnění financí a
poukazuje na zhoubný vliv, jaký má uhlí, našemu zákonodárství, hospodář
tato spojeneckými úřady nepotlačovaná skému plánování a především rozvaze a
odvaze britského lidu, učinili jsme do
propaganda na německé obyvatelstvo,
a uvádí případy z posledních měsíců, brý počátek. Vývoz překonává stanove
které svědčí o tom, jak nacističtí čini né cíle a deficit bilance zahraničního ob
chodu loňského roku byl menší, než se
telé podporují v západních okupačních
pásmech tuto propagandu, plnou nená předvídalo. Přes velké nesnáze mohli
visti k Polsku a jiným spojencům. K jsme ubytovati 1,250.000 lidí. Dvě léta
socialistického plánování za poválečných
notě byla připojena fotokopie projevu,
proneseného již v prosinci m. r. jistým nesnází, sněhových bouří a povodní, ne
Alfredem Hutzem v Porýní, který si do mohou rozhodovati o tom, zda může býti
volil čistě hitlerovským způsobem po úspěšné. Vláda musí napřed utvořili ncvé vztahy rovnosti a důvěry mezi náro
užiti zmínky o Visle, jako o řece němec
kého osudu na Východě, srovnávaje ji dy světa. Dále musí usilovali o to, aby
s německým Rýnem na Západě. Vyjádřil Evropa nebyla rozdělena na dva díly,
jak se dvakrát stalo. Za třetí je nezbyt
se rovněž, že »válka by nebyla vypukla,
kdyby nebylo polského koridoru«. Na ně třeba vybudovati světový systém
konci svého projevu, proneseného sotva hospodářské spolupráce. Chudoba stále
půldruhého roku po kapitulaci Němec je hlavním problémem světa a pouze
uplatnění západní vědy a produkčních
ka, proklamoval Hútz obnovu německé
method ji může odstraní ti. Kdybychom
ho militarismu a vyhrožoval těm ně
meckým politikům a státníkům, kteří mohli odstranili strach z války, mohli
by se osmělili podépsati mírovou smlou bychom se odvážili ohromných hospo
vu, nepříznivou pro Německo. Projev dářských podniků. OSN byla vytvořena,
Húfzův byl vydán tiskem a rozšířen pokračoval předseda strany, za účelem
v poslední době v britském okupačním zamezení války a musí být rozhodujícím
pásmu, což se zřejmě nemohlo stát bez činitelem v mezinárodních vztazích. Mu
vědomí censury. Nota poukazuje dále sí vládnouti zákon místo moci; proti
na volební plakát, vydaný křesťansko-^ útočnosti musí býti kolektivní akce a
demokratickou stranou Německa, na . musí dojiti k všeobecnému omezení zbro
němž byla uvedena mapa Německa jení. Musíme stále ještě přesvědčovali
s nápadným označením polských západ Sovětský svaz, že opravdové zájmy de
ních oblastí. Plakát vyzýval voliče, aby mokratické Britannie nejsou v rozporu
odevzdávali hlasy této straně, která ne s jeho zájmy. Ve všech těchto velkých
dovolí, aby byly od Německa odtrženy otázkách byla socialistická vláda v po
předí vedení. Po dvouleté vládě je te
výchoání země za Odrou a Nisou.
Nakonec nota konstatuje, že všechny prve na počátku svých velkých úkolů.
K. H.
dřívější a nyní uváděné skutečnosti svěd
čí to ohrožujícím se německém imperialisfnp a žádá Spojeneckou kontrolní ra
du, áby‘podnikla energické kroky k zne
možnění dalšího šíření šovinismu a pangermánské propagandy.
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Poraďte se s lékařem!
V jednom románu Dostojevského radí hrdina člo
veku, stiženému halucinacemi: »Navštivte lékaře a
poraďte se s ním.« Halucinovaný se však brání: »Ne
potřebuji vás, abych pochopil, že jsem chorý, aniž
bych opravdu věděl čím; podle mého názoru jsem
jistě desetkrát zdravější než vy...« Od jisté doby
Evropa má smůlu, že do jejích věcí snaží se mluvit
fanatikové a lidé, stižení halucinacemi, kteří o sobě
tvrdí, že jsou desetkrát zdravější. Svět je dnes oprav
du jediným tělesem, a proto i Evropa je dnes mnohem
menší, než kdysi bývala. Rozechvění struny na jedné
straně, rozechví ji i na straně druhé. Jsme uprostřed
Evropy a v žádném případě se nemůžeme vyhnout
jejím osudům, vždy s ní budeme prožívat všechno
dobré i zlé. Nejsme v koutě ani na periferii, I kdyby
nám sebe více bylo příjemnější a kdybychom si sto
krát přáli, abychom se mohli uklidit se svou politi
kou někam do kouta a do závětří, nemůže se taková
touha setkat s kýženým výsledkem.
Jsme povinni k sobě dělat vždy politiku politickou
a poněvadž jsme ve středu světadílu, tedy politiku
jedině a vpravdě evropskou. Evropa však, jak ji zná
me z celé řady úctyhodných dějů, neustalovala se
nikdy v extrémech, její podivuhodnou vlastností vždy
bylo stravovat extrémy, ať přicházely odkudkoliv.
Její výraznou vlastností byl vždy kompromis a vy
rovnání. Dovedla nalézt rovnováhu mezi jednostran
ným citem a jednostranným rozumem. V tom byla,
alespoň dříve, Evropa veliká a proto také všude ve
světě se Evropanu otevíraly dveře, nejen s respek
tem k evropské kultuře a civilisaci, ale zejména v ne
poslední řadě kvůli oné vzácné vlastnosti, kterou s se
bou nesl Evropan do každého koutu světa: vzájemné
pochopení, úctu člověka k člověku, vládu nad vášně
mi, nepodléhání chorobným halucinacím a vládu ro
zumu, kypřeného vznešenou křesťanskou láskou a
vůbec citem. To byla tehdy Evropa, která proto mě
la přirozené právo, aby se nazývala ohniskem světa.
Vládla světu svým duchem a její duch bylo sebeovládání. Od jisté doby však můžeme pozorovat, že Evro
pa začala více naslouchat halucinacím a přestala být
věrna své staré tradici, která ji vedla po bezpečných
cestách ke slávě a úctyhodnosti. Duchovní žezlo jako
by jí najednou vypadávalo ze zesláblých rukou. Ha
lucinace a vášně ji rozbily a její profil dokonale zde
formovaly. Zemdlený duch ji přivedl k blízkosti ve
liké bídy a hladu.
Uprostřed nouze, v níž se právě Evropa nalézá,
jsouc velikým dílem odkázána na chléb, podávaný
velkomyslně její dcerou z Nového Světa, stává pró
evropského ducha znovu nebezpečí různých radika
lismů, které mohou, nebo dokonce snad mají aspira
ce, dosavadní stav ještě zhoršit, aby se mohly pro
sadit na místo všeho toho velikého, čím jsme dříve
jako Evropané vždy žili a dýchali. Nesmiřitelní radikalisté, jako v nedávné minulosti, tak i dnes, vydá
vající se za výlučné a jedné spásonošce a pokrokonošce, sledovali a zas sledují pod hesly sobě nepodob-'
nými naprosto tentýž cíl: aby stát pohltil individuum.
Všichni s toutéž chorobnou vášní a s týmiž halucina
cemi o centralistickou vládu, usilují o stát, který by
všechno řídil, vše pořádal a plánoval, který by na
de vším měl moc, určoval do nejmenších podrobností
život občanů a který by na nich proto nežádal, aby
projevili aspoň zdání nějakého přemýšlení a inicia
tivy. Ať se takové halucinace nazývají jakkoliv, na
tom konec konců nezáleží, vidí před sebou tentýž pře
lud, totiž nezřízenou moc. Mít v ruce stát! celý, bez
výhrad a beze zbytku! Toto ovšem není evropské, ale
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Dr Luděk Forman
barbarské! Proto evropská politika je dnes tak obtíž
ná a nesnadná, uvnitř i vně států. Evropští politikové
musí se dorozumívat, po případě se potýkat s těmi,
jejichž měřítka hodnot jsou určována nikoliv evrop
ským rozumem, zavlažovaným křesťanstvím, ale cho
robnými halucinacemi. Obtížnost dohovoru spočívá
také mezi jiným v tom, že výstřední radikalisté ne
uznávají starou evropskou fair play, že menšina pod
řizuje se většině, zatím co většina respektuje i mí
nění menšiny. Jsouce prozatím v menšině, činí si ta
ková práva, jako kdyby byly více než většinou. Z to
ho vznikají vnitropolitická napětí, poněvadž s fana
tiky je nesnadné se dohadovat; fanatikové vůbec po
pírají dohodu jako princip, používajíce ji jen jako
pouhý- prostředek, který bez nějakých mravních
skrupulí je možno kdykoliv odhodit. Velikou překáž
kou i dnes pro uplatnění extrémních radikalismů na
evropské půdě zůstává nadále veřejné mínění, které
dlouhodobým vývojem bylo zde vypěstováno ve vý
znamnou sílu, jež se nedá ničím přehlížet. V tom zů
stává Evropa evropskou, v ohledu na veřejné mínění.
Nepodařilo se prozatím ještě nikomu tohoto činitele
nějakým způsobem vylikvidovat.
Když se podaří sílu veřejného mínění udržet, je
vyhráno, poněvadž už tím by se podařilo nezdravé
extrémy poevropštit, neboť, byť třeba nevědomky a
proti své vůli by přijaly evropskou methodu politické
hry, která se rozvíjí před zraky veřejného mínění a
s ohledem na ně. Tím je také politika nucena, chtíc
nechtíc, uznávat jistá pravidla, která nejsou v od
poru s morálkou. Ale nejen to! Politika, beroucí zře
tel na veřejné mínění, je vždy mnohem realističtěj
ší, než ta, která tak nečiní. Že ohled k veřejnému
mínění je u všech rozumných politiků velmi starý,
ukazují nejen děje z řecké a římské demokracie, ale
i renesanční doba, v níž se ukazovali na povrchu různí
kondottierové. Správně o tom píše politický theoretik
novější doby, Macchiavelli, ve svých »Úvahách o de
seti knihách Tita Livia«: »Ačkoliv se lidé dají okla
mat ve všeobecnostech, neklamou se nikdy v podrob
nostech ... Právem se srovnává hlas lidu s hlasem
božím. Veřejné mínění prorokuje tak obdivuhodně
správně, že se zdá, jako by nějakou skrytou schop
ností vidělo napřed, co mu škodí a prospívá... Po
kud jde o správné posuzování věcí, stane se velmi
zřídka, aby lid, slyší-li mluvit dva stejně schopné řeč
níky, zastupující různé strany, nešel za lepším návr
hem a nerozeznal nakonec pravdu od zdání...« Zde
můžeme plně i dnes souhlasit s Macchiavellim, poně
vadž i dnes se míchá dohromady pravda se zdáním
a i dnes veřejné mínění, které se z počátku nechalo
oklamat líbivou všeobecností, začíná se ptát, jak vy
padají jednotlivosti a začíná si slibované jednotlivosti
dobře prohlížet, oddělujíc pravdu od zdání a začíná
podle toho reagovat. Přichází okamžik státníkovy
zkoušky, neboť poctivý politik a prozíravý státník
nepřestává mít uši přiloženy k veřejnému mínění.
Jaký je tedy dnes úkol odpovědných politiků, žur
nalistů, ale i občanů? Aby odpovědně posilovali ve
řejné mínění, které znovu raší ze stále se obnovujícího
evropského ducha, tíhnoucího k vyrovnávání, doho
dě, úctě jednoho k druhému a tedy i k svobodě.
Despocie není evropský výmysl. Diktatura byla sice
vynálezem římské úštavy, ale jen jméno je společné
s tím, co si občan dnes pod tímto názvem předsta
vuje. Pokud římská diktatura byla udělována ve sho
dě s ústavou, byla republice na prospěch. Z římských
dějin je známo, že diktátor byl volen v době hrozícího
nebezpečí, aby je odstranil, nejdéle však na dobu
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šesti měsíců. Cím dříve diktátor splnil svůj úkol a
Čím dříve před uplynutím šesti měsíců svůj diktátor
ský mandát složil, tím byl oslavovanější. Římská re
publika tedy vynalezla úřad diktátora, jím odstraňo
vala rychle náhlá nebezpečí, ale nikdy se nestalo, aby
diktátor své moci zneužil a ohrozil vnitřní svobodu
hrdých Římanů a republiky. Byla to úcta, před záko
nem a svobodymilovnost samotného diktátora, sená
tu i lidu, které bránily něčemu podobnému. Můžeme
s klidným svědomím říci, že dnes, ve XX. století, jsme
dokonalejší? Nebo budeme upřímní a přiznáme se?
Evropou je dnes znovu Slyšet, jak se rozléhá vo
lání: »Svoboda! Svoboda!« To zdravý evropský ro
zum se brání proti halucinacím, které si činí nárok,
aby jim vše bylo nabídnuto a obětováno bez nejmenších záruk, aby občan, eventuálně přijímaje nabízené
všeobecnosti, neměl pak již vůbec žádných možností
kontrolovat a po případě měnit jednotlivosti podle
své svobodné vůle. Veřejné mínění ukazuje na to, že
občané nemíní se vzdáti svého přirozeného práva, říci
a psáti, co si myslí, číšti, co se jim líbí, vybírati si

Kolem horké kaše
Neklame-li nás zrak a sluch, pronesl pan poslanec
a předseda ÚRO Zápotocký na nedávné konferenci
Svazu zaměstnanců v dřevoprůmyslu tato slova:
Kdybychom měli zjistit, že se kují pikle, aby se vrátil
starý hospodářský řád, a že někdo přitom spekuluje
na pomoc ze zahraničí, na zahraniční pemze a změnu
světové situace, tak prosíme, aby vzal na vědomost,
že ROH jako mohutné, dobře organisované hnutí mu
udělá rázně škrt přes rozpočet.
Daleko důležitější, nežli vlastní obsah některých
politických projevů, bývá tón, jakým jsou pronášeny
a psychologická reakce, kterou vyvolávají nebo chtějí
vyvolat. Citovaný projev pana Zápotockého patří
k tomuto druhu projevů. Nezáleží na tom, co vykládá
soudruh Zápotocký o starém hospodářském řádu, o
pomoci ze zahrajúci nebo o zahraničních penězích.
Důležitá je jen jediná věc: to, co vyslovuje poslanec
Zápotocký, je hrozba. Hle, já jsem, který jsem, vy'chloubá se poslanec Zápotocký, dejte si dobrý pozor,
moji političtí partneři, parlamente, vládo, protože já
a nikdo jiný jsem ten, kdo může přes noc poslat do
ulic organisované masy dělnictva. Tyto masy se ne
budou ptát, proč je posílám do ulic. Jsou poslušný
jako vojska a není zvykem, by se voják ptal, má-li
udělený rozkaz vůbec smysl.
Není to tak jednoduché, jak se domnívá poslanec
Zápotocký, a řekněme hneď zprvu, že máme pro
strach uděláno, vědouce dobře, že jeho hrozba je pla
ná hrozba. Ponechme zatím stranou otázku, zda po
slanec Zápotocký nepodceňuje poněkud inteligenci
českého dělnictva. Poznamenejme zatím jinou věc:
ani pan poslanec Zápotocký, i když je to mocný pán,
není tak mocný, aby mohl kdykoliv poslat do ulic svá
vojska. Také pan poslanec Zápotocký poslouchá. Ne
pošle ani kočku do ulic, nedostane-li k tomu souhlas.
A pan poslanec Zápotocký nedostane dnes k tomu
souhlas. Jako starý revoluční praktik zná pan po
slanec Zápotocký velmi dobře termín, kterému se
říká v marxistické věrouce objektivní situace. Nuže,
objektivní situace je dnes přesně taková, že vylučuje
každou přímou akci, každou revoluci shora. Je mož
ná u nás dost lidí, a pan poslanec Zápotocký dává při
každé vhodné i nevhodné příležitosti na srozuměnou,
že je jedním z nich, kteří by si přáli uvnitř vlastního
státu zopakovat zkušenost z patnáctého března. Ale
je dost moudrých a zdravých lidí ve světě, a to i
v ideologickém táboře pana Zápotockého, kteří velmi
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povolání podle svých schopností a svého uvážení, stěhovati se ve státě na kterékoliv místo podle své vůle,
nabývati poctivou prací majetek, nevzdávají se náro
ku žádat od veřejné moci ochranu svých nabytých
práv, žádají, aby o tom, co je dobré a správné podle
zákona, rozhodoval neodvislý soudce, aby byla plně
chráněna svéprávnost rodiny, aby byla chráněna
svoboda školy a aby vyučování zde nebylo znásilňo
váno se strany politické moci a konečně aby občanu
bylo ponecháno na svobodné vůli volit si represen
tanty do národního zastupitelstva, ke kterým má dů
věru. Tímto směrem se nese veřejné mínění. Jen
v tomto znamení může se Evropa, a my s ní, opět
vzkřísit, duchovně i hospodářsky blížit k novému roz
machu. Je to cesta víry i rozumu současně. Je k to
mu však třeba, aby i vyčerpaná Evropa měla ještě
v sobě dosti sil, aby dovedla halucinované lidi po-'
evropštit, to znamená, aby tito přijali její methodu
dohody a vyrovnání, aby všude bylo pravdou: »Ne
souhlasím s vámi, ale život bych za to dal, abyste
svůj názor mohl kdykoliv vyslovit.«

»
Karel Se vera
dobře vědí, že po zkušenosti z patnáctého března při
šla zkušenost z prvního září a že v zájmu celého svě
ta a všeho lidstva nebylo by moudré tuto zkušenost
opakovat. Nevíme, proč je tomu tak, ale celé moderní
dějiny nás ubezpečují, že Československo je neuralgický bod Evropy a velmi mnoho lidí ve světě má
přímý zájem na tom, aby byl klid a pořádek v tomto
bodě. V tom je, jak se zdá, jednotný Východ i Západ.
A jsou v tom patrně natolik jednotný, že by nepo
skytly panu Zápotockému nezištnou radu, aby po
slal do ulic svá vojska.
Proč se tedy pan poslanec Zápotocký tolik namá
há? Protože mu vůčihledě mizí půda pod nohama.
Protože vlivem vnitrostátní i mezinárodní situace mi
zí vůčihledě v nedohlednu onen bod, v němž se měly
spojit všechny taktické dílčí akce k tomu cíli, aby
jediným vládcem a pánem byla u nás komunistická
strana. Jestliže lze — mimochodem — některé poli
tické straně u nás vytýkat, že celou svou taktiku za
ložila — zásluhou některých radikálních živlů — na
politice zároveň vládní i oposiční, pak je to bezespo
ru komunistická strana. Štvavý tón, který u nás stá
le nasazuje ve fortissimu všechen komunistický tisk,
je bezpochyby hudba, za kterou by se nemusila sty
dět žádán oposiční strana. Generální stávka, slovo,
které se v poslední době nápadně často objevuje v ře
čech poslance Zápotockého, je pojem, kterého neuží
vá vládní strana. Ráz, který obvykle dodává svým
manifestacím a schůzím komunistická strana, je ráz
vysloveně oposičních projevů. Křečovitý manévr s 51
procenty, manévr, který marně projevuje touhu, aby
byl brán vážně, skýtá nápadný důvod k podezření,
že jeho inšpirátorkou je spíše slabost než síla. Jsou
tohle vůbec způsoby a methody, jimiž se vyznačuje
strana, která si je svou věcí jista?
Marxisté podlehli, jak se zdá, jedné bludné před
stavě. Přechod od kapitalistické k proletářské, socia
listické, komunistické společnosti vykládal Karl
Marx tak, že bude uskutečněn radikálním skokem
v nejvyšším bodě kapitalistického vývoje, ve chvíli,
kdy kapitalistická společnost a její systém bude k ta
kovému převratu, tak říkajíc, »zralá«. Tento převrat
se měl uskutečnit v době společenské krise z nadbyt
ku, v době, kdy kapitalistická společnost je stále ješ
tě znamenitě schopná vyrábět spotřební statky ve
stále a stále větším množství, ale už není schopna,
aby je řádně konsumovala, distribuovala. Pravý opak
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stal se skutkem. Místo k mísám hojnosti přišli mar
xisté ke snědenému krámu, k vyrabovaným a zplun
drovaným továrnám, které po léta strádaly nedo
statkem investic, zmocnili se vlády nad kapitalistic
kým molochem, kterému chyběla jen jediná věc —
kapitál. Přišli k žalostným troskám a truchlivým po
zůstatkům někdejšího skvělého bohatství, k zbyt
kům, které snad mohly uspokojit žádostivost a osob
ní ambice toho či onoho stranického novokřtěnce,
nikoliv však sjednat blahobyt širokým vrstvám. By
la to situace, která celou svou povahou od počátku
volala po úzkostlivé šetrnosti, po rozmyslném hospo
daření, po rekonstrukci na sociálně spravedlivějších
lidštějších základech, ale právě té stará revoluční
garda, vychovaná v buričských manýrách, byla ze
všeho nejméně schopna.
Byla tu jedna výhoda. Sedm let utahování opasku
naučilo lidi strádat. Valná část našeho národa, a ze
jména ony vrstvy, k nimž se odedávna obracela tak
tická pozornost marxistů, zvykly si koncem války na
tak primitivní způsob života, stlačily natolik své po
žadavky a nároky (to jest byly nuceny je stlačit), že
sebemenší zlepšení tohoto bědného stavu mohlo a za
čalo být pociťováno jako citelná úleva.
Už sama nepřítomnost okupační moci, nepřítom
nost gestapa a všech ostatních spřeženců hitlerismu,
musila být dostatečným důvodem, aby se po celém
národě rozestřela vděčná a v jistém smyslu smírčí
nálada. Marxisté ji dovedli vyinkasovat. Kolik jim
napomohlo jen ono podstatné zlepšení vyživovací a
zásobovací situace, k němuž tak podstatným podílem
přispěla UNRRA! Samotná skutečnost míru, skuteč
nost, že odpadlo vyssávání a vykořisťování cizí mocí,
musila nutně zvednout proti válečným časům hmot
nou úroveň širokých vrstev obyvatelstva a tato úle
va byla opět připsána na vrub systému, který dovedl
nejhlasitěji pokřikovat. Český lid ve svém celku, a
zejména jeho dělnická třída, nebyla ostatně nikdy
zvyklá na vyšší životní standard, a nemožnost kon
frontace, nemožnost srovnání vytvořily situaci, v níž
nebyla položena otázka, čemu se říká životní stan
dard.
Český dělník nebyl nikdy zvyklý jezdit do práce
v automobilu a jeho žena neměla nikdy příležitost
otáčet se v elektrické kuchyni jako americký dělník
a americká žena. Člověka těchto nízkých životních
nároků a poloh nebylo nesnadno přesvědčit o výho
dách systém ľ. který se vydával chlubně za spasitele
světa, o výhodách experimentu, jehož únosnost ne
byla dosud vyzkoušena a který dosud nebyl nikde
schopen vytvořit blahobyt. Nestačil tu pouhý rozu
mový argument, poukaz na skutečnost, že jde o sys
tém, který se vnitřně sám stravuje, protože v něm
administrativní, správní a dohlédací složka nutně
zbytňuje a převládá na úkor složky výrobní, tvůrčí,
protože tento systém vleče za sebou armádu zbyteč-

Lidovláda nebo lidovýchova?
Upevnit ve státě na všechny času demokracii, t.
j. lidovládu, nepředpokládá jen vytvoření demokra
tických, t. j. lidovládných orgánů, nýbrž vyžaduje
především výchovu lidovládců-demokratů.
Lidoví zástupci byli u nás vysláni do organismu
veřejné správy a ujali se vedení velké části veřejného
života ve jménu suverenity lidu ve státu, ve jménu
účinné kontroly nelidového, byrokratického a nede
mokratického výkonu státní a veřejné moci odbor
nými, nevolenými úředníky. Výkon této kontroly a
vůbec svých veřejných funkcí provádějí lidoví zá
stupci tak, že lid mnohde pociťuje potřebu kontrolot
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ných lidí, příživníků výrobního procesu, protože vede
k zbyrokratisování, nezdravé centralisaci a konečně
zpolitisování a zkorumpování do posledního místa.
Všimněme si, že jedinou »výhodou«, kterou byl tento
systém schopen dělnictvu dát, bylo uvolnění pracov
ní morálky, falešné, osobité vědomí vlastní důleži
tosti, která dosud nepochopila, že je dirigována, že
má pro moderní politické krysaře cenu právě jen ja
ko dav, jako masa.
Jakým způsobem udržet tuto masu i nadále v po
slušnosti? Je tu jen dvojí způsob. Buď tím, že systém
dovede pozvolna, ale trvale zvedat její životní úro
veň, její sociální blahobyt, nebo tím, že ji ještě více
zotročí. Panem et circenses! Pro první způsob není
na dohlednou dobu mnoho vyhlídek. Není žádným ta
jemstvím, že hospodářská situace ČSR není růžová a
je už dnes i jisto, že ani ke konci dvouletky nelze oče
kávat žádné pronikavější zvýšení životní úrovně ši
rokých vrstev.
Krach jarního veletrhu, pasivní bilance našeho za
hraničního obchodu v posledních týdnech, stále se
zostřující soutěž cizího zboží, zřejmě organisovaný
bojkot našeho zboží na západních trzích, nesnáze
s nákupem surovin, veřejné výdaje, které činí zhruba
polovinu našeho národního důchodu — všechny tyto
věci nevzbuzují přílišné naděje. Zahraničně-poLtická
imobilita Československa neskýtá na druhé straně
vyhlídku na jakoukoliv injekci zvenčí, alespoň do té
doby, dokud naše největší strana neuzná za vhodné,
prospěšné a užitečné vyjadřovat se o lidech ze Zápa
du jinak, než jako o dolarových paďourech.
Druhá cesta je cesta násilí, teroru a hrozeb. Je to
cesta radikální komunistické oposice proti vládě, v níž
mají citelnou převahu komunisté, cesta, která sva
luje potíže, vzniklé z komunistického způsobu hospo
daření, na bedra včerejších vykořisťovatelů, nebo na
domnělou sabotáž reakce. Je to cesta, která tak či
onak nemůže skončit dobře.
Byla by ještě třetí cesta. Je to cesta, o níž proza
tím stále ještě nikdu neví, zda jí je komunistická
strana vůbec schopna. Její předpoklad spočívá v od
hodlání komunistické strany vzdáti se nynější dvo
jité, současně yládní i oposiční koleje a vžiti poctivě
a upřímně na bedra povinnosti, které příslušejí vlád
ní straně. Znamenalo by to ovšem vzdát se pošetilé
iluse o jedenapadesáti procentech a mnohých jiných,
neméně pošetilých ilusí. Je komunistická strana vů
bec schopna takového rozhodnutí? Je schopna odho
dit utkvělou představu o Národní frontě jako o to
talitní organisaci a nahradit ji představou o Národní
frontě jako o systému poměrného zastoupení, při
čemž se každá strana zříká už předem zásadní opo
sice, už proto, že v dnešních časech by nebylo nic
snazšího nežli zásadní oposice? To je otázka, kolem
níž budeme všichni asi ještě dlouho chodit jako kolem
horké kaše.
[, i
Romanus
vat je víc, než pravé byrokraty. Ba dochází se, žel až
příliš často, k situacím, že se lid musí dovolávat své
ho práva proti vládě lidu u byrokracie. — Jsou lidé,
které tento, prý neočekávaný, vývoj překvapil. To
proto, že podlehli, jako mnoho jiných, omylu, že ucho
pení vládní moci lidem nemůže propadnout týmž ne
mocem a deformacím, jako kterákoli vládní forma
jiná; dějiny nás oyšem poučují o opaku. Nemusíme
se však ani vracet do dějin: všichni jsme svědky to
ho, jak rychle mohou dégenerovat revoluční instituce,
vyrostlé z nadšení, obětavosti a touhy po spravedl
nosti, a jak skutečně pravdivou je slavríá věta o tom,
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že instituce odumírají, zapřou-li ideály, z nichž vy řádného obstarávání veřejných věcí i ke své vlastní
škodě nesprávně ňeoddělovalo od společnosti, jejíž je
rostly.
Záleží tudíž vždy a všude, a tedy i při reformách funkcí, musí si byrokraté být vědomi skutečnosti, že
a tvorbě nových institucí, na mravní úrovni lidí, kteří demokratický výkon úřední pravomoci musí zůstat
jsou povoláni k realisaci nových idejí. Nejsou-li do jedno tělo s celkem, jehož věci obstarává.
statečně silni, uklouznou opojeni novým postavením,
Na straně lidovlády, která v nových poměrech tří
mocí, která se jim propůjčuje, i hodnostmi, jež nena má to, co nazýváme výsostnou pravomocí v působ
dále získali. Aniž si toho jsou vědomi, mění od oka nosti okresních a zemských národních výborů, tře
mžiku příchodu k moci, k hodnosti, k funkci atd. svůj ba si především pevně vštípit, že základním znakem
dosavadní postoj obyčejných občanů-poplatníků vůči privilegovaného postavení je nebezpečný tlak, jejž
všem potížím a skutečnostem, jež je tížily anebo za vyvíjí na lidskou mysl i srdce. Člověk, privilegovaný
jímaly až do doby, kdy ještě nebyli nadáni funkcí a svým postavením, ať politickým nebo hospodářským
netřímali žezlo toho neb onoho »referátu«. Nepozoro či úředním, je člověk ve velkém pokušení, a uvolní-li
vatelně jim začíná být cizím prostředí, v němž až se pouta přirozené kontroly, jimiž každá společnost
dosud žili, začínají pohrdat hledisky a názory svých preventivně podvazuje možnosti zneužít privilegií,
spoluobčanů (kteří se pro ně stali pouhými »strana která jednotlivcům přiznává platný řád, nebo která
mi« v úředním styku), zatím co se rychle utvrzují si jednotlivci dobyli, a neprosadí-li se tedy přirozený
v přesvědčení o mimořádnosti svých zásluh, výřeč kontrolní systém, pak se noví mocipáni už neudrží.
nosti svých výkonů a slovem o své nepostradatelnosti
A následují svémocná opatření, protizákonný vý
pro řádný chod veřejných věcí. Jak silný je pocit mi kon moci a všechny ostatní neblahé zjevy, v něž upa
mořádnosti jejich nového postavení, osvědčují téměř dá každý převrat vinou lidí, které opájí nenadále do
všichni tito lidé tím, že pravidelně opouštějí své do klína spadlá moc a zvláště moc nekontrolovaná. Jen
savadní povolání, při nejmenším je přestávají vyko mravní síla, opravdová víra v ideály a věrná služba
návat a brání se zuby nehty návratu k původní své ideálům mohou zabránit korupci charakterů i srdcí,
práci. Již je sotva co odlišuje od funkcionářů a hod která je vinna tím, že se žádná revoluce, žádný pře
nostářů lidem nevolených: lidové hledisko jíž není vrat a žádná hluboká reforma nevyline bezpráví a
jejich hlediskem a povýšeni svými funkcemi nad páchání podobných křivd, proti jakým původně
ostatní občany, přestali být příslušníky lidu. Každý vstoupily do boje.
z nás vidí desítky živých příkladů této mentality ko
Vidíme tedy, že nakonec jde skutečně všude o
lem sebe. Bylo je ovšem třeba předvídat, protože lid mravní úroveň; o morálku byrokratů zde, o morálku
ská povaha je křehká skořápka.
lidovládců onde; o víru v jisté ideály a o sílu pod
Jak úředníci z povolání — byrokraté, tak lidovládci stoupit vytrvalý boj za jejich uskutečnění.
— demokraté musí z toho vyvodit naléhavé a obou
Platí to však i pro národní pospolitost jako celek,
stranné poučení.
pro Lid, jemuž nelze demokraticky vládnout, nevěří-li
Úředník z povolání je, jako každý odborník, naklo • v demokratické formy výkonu veřejné moci, není-li
něn řešit své úkoly tak, že je osamotňuje a vybavuje ochoten bojovat za odpovědné obstarávání veřejných
z jejich sociálních a jiných souvislostí; to je známý věcí a hájit i zachovávat demokratické svobody. Stá
postoj technika vidět život jako řadu technických le má pravdu antický výrok, že »vláda lidu hyne jen
problémů, známý postoj právníka hledat mimoděk vinou lidu, totiž tehdy, když upadne úcta občanů ke
jen typické právní vztahy atd. Ve veřejných věcech svobodě«. Právě proto, že v demokracii je každý ob
však methoda isolování jednotlivostí nevede k cíli, čan účasten správy veřejných věcí, pravidelně sice
protože veřejné zájmy jsou navzájem pevně sklou nepřímo, avšak může kdykoli být povolán k přímému
beny a vše zde navzájem souvisí. Kdo se chce uchýlit výkonu veřejné funkce, je třeba chápat demokraciivýlučně do své speciální oblasti, vystavuje se nebez lidovládu jako demopedii-lidovýchovu, a proto je
pečí, že se jednoho dne ocitne na slepé koleji, bude vpravě možno říci, že není lidovlády, která by nemuzbaven vlivu, a rozhodování jemu patřících věcí bude sila být zároveň lidovýchovou. To je důvod, proč de
svěřeno někomu, kdo třeba není odborně na výši, a- mokracie není nikde a nikdy hotovým dílem, od něhož
však umí nazírat na věci s vědomím jejich nezruši- lze bezstarostně odejít a proč každé demokratické
telné vázanosti a tudíž s jednotného hlediska. Aby generaci připadá úkol demokratický řád obrodit a
se tudíž odborné, byrokratické rozhodování na újmu dále budovat.

Plánování v tržním hospodářství
Velmi nápadným znamením kapitalismu, soukro
mého stejně jako státního, je plané řečnění jeho stou
penců, kteří, dovedou strávit celé hodiny rozklady
o »celkové kupní síle«, nebo o »celkovém stavu in
vestic« a jindy zase o »krisi produkce«, místo aby
věcně rozebrali, zda ten či onen podnik dobře vyrábí
a zda dovede své výrobky za přístupné ceny dodat
těm, kdo jich potřebují. Papírové výklady,' používa
jící jen pomyslných výrazů, jdou ruku v ruce s hro
maděním hospodářské moci do několika málo rukou.
Takový osud má mezi kapitalisty také pojem »plá
nování«. Z věci zcela konkrétní udělali abstraktum.
Každý zemědělec před mnoha sty léty, když po prvé
na jaře vyjížděl na pole, nemyslil jen na práci toho
dne, nýbrž na dobu mnohem delší, na celý rok, anebo
ještě dále. Plánování je věc tak stará, jako hospoda
ření samo. Tenkrát ovšem prý-šlo o plánování sou
kromé, kdežto dnes jde o plánování veřejné. Může
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Bohdan Chudoba
však být mezi těmito dvěma druhy plánování nějaký
podstatný rozdíl? Nebo, lépe řečeno: může plánování
veřejné budovat na něčem jiném, než na čem budo
valo plánování soukromé, totiž na tom, co podnikate
le napadne a co je schopen vykonat? Nelze přece
tvrdit — a měli jsme již příležitost o tom hovořit —
že by bylo možno nějakým plánem stanovit, jaký
hospodářský nápad tomu neb onomu občanu vysvit
ne, nebo že vykoná něco, nač jeho síly prostě nestačí.
I takové plánování, o které má zájem veřejnost nebo
některý politický útvar, musí tedy vycházet z jed
notlivých hospodářských skutečností.
A nejen to: musí také zachovávat přirozené hos
podářské cesty —- nemá-li jeho výsledkem být zkla-'
mání a hospodářská pohroma. Hospodaření je prostá
lidská skutečnost a ta má své přírodou dané rysy,
jichž žádné nařízení nemůže změnit. V naší době není
lidštějšího a úspornějšího hospodaření než hospoda
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ření tržní — a o tom jsme pevně přesvědčeni, neboť
jen toto hospodaření poskytuje každému člověku
možnost osobitého rozvoje a jen ono zaručuje, že vý
roba a spotřeba výrobků nebudou zatíženy drahým
a nehybným řídícím a dohlédacím aparátem. Proto
zdravé plánování musí počítat s trhem a jeho hospo
dářskými skutečnostmi. Jistě nic nestojí v cestě spo
lečnosti — zejména ne policejnímu státu — aby na
příklad nenařídila výrobci, že "jí musí dodat všechny
své výrobky za stanovenou cenu — která je vlastně
spíše náhradou než cenou. Ale jakmile se tato stano
vená náhrada vzdálí od skutečné ceny, jaké by bylo
možno dosáhnout na trhu, je tím již nastoupena ces
ta k sociální křivdě. Politický útvar sám se pak ne
může vyhnout tomu, aby se konec konců nepřizpůso
bil cenám trhu mezinárodního, a tak se stává, že na
příklad automobily, za něž se doma platí určitá část
ka, prodávají se do zahraničí za polovinu této částky
a ječmen se naopak prodává ven za trojnásobek toho,
co zaň dostane domácí zemědělec. A kdyby byl celý
svět jediným policejním státem, jehož plán by nevy
cházel od spodu, nýbrž byl nařizován shora, bylo by
to jen nakupením takových křivd.
Úkolem každé společnosti a jejího právního řádu
je naopak zabránit, aby plánování nezamezovalo trh
a nepřekáželo mu. Takovým nebezpečným plánová
ním se obíraly soukromokapitalistické kartely a trus
ty, jejichž pouhý náznak by měl být co nejpřísněji
stíhán. A kdyby místo několika kartelů měl nastoupit
jediný kartel státní a kdyby občan měl být vydán na
hospodářskou milost a nemilost jeho generálním ře
ditelům, pak by to bylo opravdové vyvrcholení toho
nejhoršího, co se v kapitalismu skrývá.
Plánování tedy musí být budováno od podnikatele
a nesmí směřovat k omezení svobodného trhu. V nej
novějších dobách se ovšem vyskytlo několik pokusů,
které dávaly ráz přirozeného budování něčemu, co ve
skutečnosti vzniklo násilnickým diktátem. Všelijaké
pokusy o tak zvaný korporativní stát zastíraly jen
diktaturu státu nebo nějaké skupiny ve státě a byly
pravým opakem toho, co o podnikatelských organisacích (korporacích) a jejich plánovitém postupu učí
papežské encykliky. Nejlépe bylo možno jejich pravou
povahu poznat po jejich ovoci: ať šlo o Rakousko ne
bo o Itálii, vždycky vyvrcholily v úsilí o tak zvanou
autarkii čili hospodářskou soběstačnost státu. A pře
ce encykliky výslovně dovozují, že korporace podni
katelů týchž hospodářských odvětví musí sahat od
malých okresů až na pole mezinárodní. Zdravé plá
nování počítá se všemi přirozenými hospodářskými
možnostmi, ale jen s nimi, a v každém umělém zása
hu politické moci do hospodářství vidí porušení při
rozeného práva na svobodné podnikání.
Právní řád tu je proto, aby bránil hospodařícího

občana proti nekalé soutěži, nikoli však aby mu za
jišťoval nějaké výsady proti jinému podnikateli, pra
cujícímu na příklad za přírodních podmínek pro urči
tou výrobu příznivějších. Proto politika, vycházející
z křesťanských zásad, musí všude potírat celní ochranářství a jakékoli náznaky nějakého úsilí o tak zva
nou hospodářskou soběstačnost. Ochranu clem lze účelně poskytnout jen tehdy, jestliže dovážené výrobky
získaly svou láci tím, že byly vyrobeny za kapitalis
tického vykořisťování zaměstnanectva. Jakoukoli ji
nou nehospodářskou kontrolu zdravé plánování vý
roby vylučuje, poněvadž by se jí proměnilo hospo
dářství tržní, v němž jedině lze přirozeně plánovat,
v hospodářství řízené.
Přirozená spojitost i členitost hospodářského světa
musí být zachována. Tak jako je nesmyslem poštát
ňovať podniky, které patřily obci nebo okresu, když
již právě tím, že patřily obci nebo okresu, plně za
stávaly úkol podniku znárodněného, tak také nemá
smyslu, ba směřuje to proti přirozenému právu pod
nikatelů, jestliže si některý politický celek vyhrazuje
svrchovanost nad hospodářským pochodem, který
patří oblastem mnohem širším.
Hospodářský plán má tedy začínat zjištěním přiro
zených, žádným nehospodářským zásahem nezkomo
lených podmínek výrobních a zjištěním podnikatel
ských možností. Tento úkol je zmařen, jakmile k ně
mu přistupujeme s hospodářskými předsudky — i
kdyby byly rozvinuty v theoriích sebe duchaplnějších
a upraveny třebas v nejsouměrnější tabulky nebo
vzorce. Jaký má na příklad význam dovozovat, že
velkoobchod nebo obchod vůbec jsou zjevy nehospodárné? Právě v tržním hospodářství, kde cena zboží
nebo služby rozhodovala, byli by si jistě majitelé ku
pectví nebo přímo spotřebitelé snadno zvykli chodit
pro každou homoli nebo půl kila cukru přímo do
cukrovaru, kdyby to pro ně bylo snad výhodné nebo
úsporné. A podobně dovozovat, že rozdělování zboží
spotřebitelům má obstarávat průmyslová výroba sa
ma, znamená zase jen pokračovat na cestě bezohled-.
ného kapitalistického soustřeďování moci.
Ale i když k plánování přistoupíme bez předsudků,
není snad to, co po něm žádáme, poněkud málo? Ne
znamená to snad, že omezujeme plánování na pouhou
statistiku nebo na pouhý přehled o podnikání?
Dnes nesporně tkví větší nebezpečí v tom, že spo
lečnost svými nehospodářskýjni zásahy podnikavosť
ušlape, než v tom, že by se snad málo starala o to,
jakými cestami se podnikatelé ubírají. Ale jistě je tu
určitá hospodářská oblast, v níž společnost může pod
nikání napomoci vlastními možnostmi, jakých jed
notlivec nemá. A také této oblasti je třeba věnovat
úvahu.

Padesát století Indie se dovršuje
Isolace’ Střední Evropy za druhé světové války způsobila,
že dějiny některých zemí mají pro nás mezery, které lidem,
toužícím po spravedlivé informaci, působí někdy i značné roz
paky. Za první světové války bylo pro nás takovou zemí s ne
jasným politickým vývojem k samostatnosti Irsko: sotvaže
jsme se po tehdejších zmatcích trochu porozhlédli, dobylo si
svým nesmlouvavým postojem samostatnosti, z níž mlčky
stala se nezávislost úplná. Dnes je úspěšným kandidátem sa
mostatnosti číslo jedna veliká země indická a za ní se tlačí
mezi volné národy její sousedka Burma. Vývoji jsme nemohli
dobře porozumět: jednak proto, že byl skreslen zprávami ně
mecké propagandy, řídící se heslem, že přání je otcem myš
lenky; jednak proto, že jde o takový komplex problémů, že
odpovědní státníci s nim podnes mají plné ruce práce.
Náš lid má již tradičně sympatie k utlačeným a utištěným,
poněvadž v něm promlouvají vlastní údobí nesvobody, delší či
kratší; proto se v minulosti vždy slovem i činem zastával ji-
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ných národů, jimž osud nepřál vlastní vlády a přál všem, kdo
se vymaňovali z cizí; proto přeje plného zdaru i lidu Indie
v jeho tužbě. Ostatně je to jen oplátka za nesmlouvavý postoj
indických vůdců v naší vlastní krisi roku 1938, kdy Pandit
Nehru za pobytu v Praze odmítl Hitlerovo pozváni do Ber
lína, a za stanovisko indického tisku za války, kdy s pouka
zem právě na utrpení našeho národa za násilné okupace t. zv.
protektorátu nesmiřitelně se postavil proti námluvám němec
kého útočníka k akci proti spojencům. Už proto si Indové plně
zaslouží, abychom o nich věděli něco více.
Jak při tak ohromné rozloze ani jinak býti nemůže, Indie
není jednolitá země — není jí ani politicky, ani národnostně,
neboť vedle 11 provincií t. zv. »Britské Indie« pod místokrálem a jmenovanou 'ústřední vládou (při čemž každá provincie
má též svůj volený domorodý kabinet od roku 1937) skoro
polovina jejího úzeiní, přes sedjn tisíc čtv. mil, patří domo
rodým knížatům, kteří se od sebe ohromně liší v stupni svých
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představ o povinnostech moderního panovníka; a vedle tří
hlavních plemenných typů (árského, dravidského a mongoloidního) a tří hlavních jazyků (hindí, bengálí a urdú, kromě
angličtiny), sloužící jako tmel toho-celého kaleidoskopu, jezde
ještě bábel jazyků i nárůdků a množství nejrůznějších písem.
Vedle dělení horizontálního (na státy a provincie) je tu ostré
dělení vertikální (na kasty). Vedle dělení politického je tu
i dělení duchovní — dvě hlavní náboženství; brahmínské a
mohamedánské. Za dělítko mezi lidem můžeme považovat
i jeho nestejný podíl na kultuře, neboť dodnes má celá zemé
88 proč, negramotných. O jak ostré kontrasty jde, uvědomíme
si, postavíme-li proti sobě jen některé: Hindové - Mohamedá
ni, Bráhmíni - Nedotknutelní, nabobové - bezzemci; pochopí
me pak, proč vedle kvasu politického musí tu existovat ještě
také mocný kvas sociální a hospodářský. Jako paradox by
mohlo připadat, že v této zemi, kde není jednotné ani podnebí,
ani kuchyně, ani rasa, ani jazyk, vznikl indický nacionalis
mus, směřující k oproštění od posledních zbytků britského
vlivu a k vytvoření jednotného státui. Poněvadž na jeho zro
zeni se položilo několik temných stínů, naskytá se snadno
otázka, jaké jsou předpoklady, z nichž má vyrůst; především,
půjde-li tu o nějaký kompromis s původním stavem, který se
prodlužuje již jeden a půl století, anebo o zcela novou kon
cepci Indie jako nové, demokraticky zaměřené mocnosti na
mezinárodním jevišti.
Především nutno říci, že přes všechny kastovnické výstřel
ky, k nimž se v dějinách dospělo, nikde by neměla demokra
cie takové životní podmínky, jako zde. Není přehnané zjištění,
že demokracie žije v Indii již plných pět tisíc let. Prastará
zasutá města dávné civilisace, objevená v deltě řeky Indu a
v Pandžabu, jsou prosta stop po »slums«, ošklivých čtvrtích
chudiny; naopak, domy dělníků byly vybaveny skoro stejně
jako domy boháčů; většinou měli obyvatelé pro sebe dvoupokojové byty s koupelnou; municipální služby, starající se o od
voz odpadků a o stavby vodovodů a dálkových ústředních to
pení, fungovaly tam znamenitě. Mírumilovná tato civilisace
měla k tomu dost prostředků, neboť nestavěla opevnění a ne
kula zbraní a krunýřů k válečným účelům.
Árští nomádi, kteří sem pronikli z Iránu, proměnili se vli
vem mírumilovných Praindoevropanů z Mohendžo-Daro
v usedlé rolníky a měšťáky a pomohli svým vlastním nábožensko-filosofickým přínosem založit podivuhodný názorový
svět, který se obráží ve védských zpěvích, s hlubokou náplní
nejen filosofickou o podstatě světa, duše a života, ale i mravní.
Když na úsvitě dějin vtrhl sem Alexandr Veliký, zastihl
v Indii nejen absolutistické státy a knížectví jako v ostatním
světě, nýbrž i lidové republiky s demokracií, za jakou by se
nemusil hanbit žádný moderní evropský stát. Dodnes trvají
pozůstatky tohoto tisíciletého zřízení ve volených samospráv
ných orgánech obcí.
Od rozpadu Alexandrovy říše se čtou dějiny Indie jako dob
rodružný román. Tehdy se stal Pandžab jádrem říše knížete
Čandragupty, jehož ministr Kautilja je obdobou Macchiavelliho, neboť napsal vyspělé pojednání o mezinárodní politice,
které by dnešního člověka při čtení ohromilo zejména tím, že
přesně rozlišuje všech šest druhů neutrality, jež jsme poznali
právě za minulé války, a předvídá užití páté kolony.
Z dynastie Oandraguptovy nejvíc se proslavil jeho vnuk cí
sař Asóka. Po zkušenostech z jediné války, kterou vedl, vzdal
se výslovně války jako prostředku mezinárodní politiky a
věnoval se po celý další život zvelebování své ohromné říše,
jež byla větší a mocnější než řtše římská. Stal se horlivým
stoupencem buddhismu a vyhlásil svobodu myšlení a projevu.
Přičinil se o neobyčejný rozkvět umění a písemnictví a jeho
misie rozšířily buddhismus po celé Asii.
Indická kultura vydala bohaté plody i za slavné dynastie
Guptů, kteří panovali v severní Indii asi v době rozpadu řím
ské říše, kdy v EVropě nastával nejtemnější středověk. Z té
" doby známe Kálidásu a z Indie šíří se plodné kulturní vlivy
k obnově civilisace Číny a Japonska. Dílo míru se od 7. sto
letí však hroutí pod opětovanými nájezdy ·: asijských hord —
nejprve t. zv. Hunů, pak mohamedánů —■ jež trvají devět set
let, dokud Babar a jeho vnuk Akbar z krve Tamerlanovy a
Džingischánovy nezaložili v Delhi dynastii Mogulů a říši, je
jíž správní zřízení se v leckterém koutě Indie dočkalo až na
šich dob. Akbar se považuje za prvního všeindického politika
— ač mohamedán, vzal si za ženu bramínskoů princeznu, vedl
učené debaty s portugalskými jesuity stejně jako s bramíny
a mullahy muslemskými; je znám dokpnce svým pokusem
o jakousi synthesu mohamedánského a bramínského nábo
ženství.
: ; ■
Smrt Akbarova byla signálem k tomu, aby se Indie roz
padla v kaleidoskop svářících se státečků, chovajících k sobě
nejen mocenskou, ale i náboženskou nedůvěru a k politické
expansi cizích, zejména britských kupců, kteří se v 17. sto
letí začali usazovat nejen na pobřeží, ale. i hluboko v zemi;
domorodé obyvatelstvo, zaměstnané i vyčerpané vnitřními
boji, bylo lhostejné k hrozícímu, osudu
>í
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Na Silvestra r. 1600 podepsala královna Alžběta Anglická
zakládací listinu Východoindické společnosti, opravňující
k obchodu, nikoli však ke kolonisaci Indie. Faktorie (sklady)
společnosti, chráněné tvrzemi, vyrůstaly v Suratu, Bombayi,
Madrasu, Kalkutě a jinde. Investovaný kapitál vynášel ak
cionářům 22 proč, ročně. V 18. století a po francouzské revo
luci společnost obchod s Indii skoro úplně opanovala. Záslu
hou Roberta Clivea stala se v severovýchodní Indii malou
velmocí, z chráněnky knížat jejich ochránkyní; bez její vůle
nemohl nikdo nastoupit na trůn; projevil-li vlastní hlavu, byl
zanedlouho sesazen. Činnosti společnosti začal. věnovat po
zornost londýnský parlament; stala.se jeho nástrojem v na
bízení britské ochrany těm vládcům, kteří ji ještě neměli,
často i za cenu mnohaletých krvavých válek (s Mahratty
v centru, Afghánci v Sindu, Sikhy v Pandžabu). S uplatněním
ustanovení o odúmrtí bylo získání Indie do r. 1857 dovršeno;
ale v tomto roce vzplanul odpor proti Britům ještě jednou na
několika stranách současně; začalo to vzpourou mohamedánakých vojínů (sepoyů) v Cawnpore, na jihu vystoupila kněž
na z Džhansi jako vůdkyně Mahrattů, jen Sikhové, ač teprv
osm let pacifikovaní, stáli na straně Britů, oblehnuvších Delhi.
Povstání se sice nepovedlo, ale aspoň zlomilo moc společ
ností. Královna Viktorie dala výslovně záruky při svém na
stoupení na císařský trůn Indie, že k další expansi společnosti
již nedojde a že veřejné úřady budou přístupny 1 Indům. Stát
převzal administrativu, kterou společnost vybudovala, zříze
no zákonodárství a soudnictví, stanoven všeobecný osvětový
program. Ruku v ruce postoupila stavba železnic, průplavů a
jiných dopravních spojů, vyvinul se indický tisk.
Za poskytnutí klidného vývoje v ohledu správním, obchod
ním i kulturním, Indie platila vysokou daň — stala se odby
tištěm anglického průmyslu. Nejtrvalejším příspěvkem brit
ského panství bylo, že se zase stala jediným geopolitickým
celkem, což se od dob Akbarových o ní nedalo říci.
Indie však měla dostat víc. Od osmdesátých let min. století
přišlo sem několik úředníků, kteří nejen organisaci indického
veřejného mínění přáli, ale i sami se činně pričiňovali o její
počátky. Touto organisaci stal se Indický všenárodní kongres,
založený 1885, jehož cílem původně byla »konsolidace svazku
mezi Anglií a Indií«, ale jak tomu už bývá, již po sedmi le
tech existence stačil poměrně malicherný důvod k základní
změně politiky a k rozvinutí teroristické akce, na kterou vlá
da odpovídala krutými represáliemi. Program Kongresu byl
zradikalisován a tehdy vzniklo heslo »swaradž« — t. j. au
tonomie. Mohamedáni, obávající se jako menšina stálého ma
jorisování početnějšími bramíny, založili si r. 1906 moslemskou ligu. Tři leta potom mohamedáni, vedení Agou Khanem,
dosáhli prvého ústupku — zvláštního zastoupení v provinč
ních zákonodárných radách (částečně volených sborech s po
radním hlasem), zřízených reformou Morley-Minto-ovou.
Vidno, že jádro problémů, jež hýbou Indií dneška, začalo se
rýsovat již před první světovou válkou. Maximalistický pro
gram obou hlavních stran vznikl však až v mezidobí obou
válek. Touhy indických vlastenců zdaleka totiž nebyly ukoje
ny poválečným kompromisem, podle něhož Angličané svolili,
aby lid si volil i část členů provinčních vlád Britské Indie.
Vysoko vzduté vlny nacionalismu vynesly před oči světa no
vou osobnost, kterou nebyl nikdo jiný, než Mahátmá Mohandas Karamčand Gandhi, o němž do té doby se vědělo jen to,
že bojoval za práva Indů, vystěhovaných do Jižní Afriky, do
oblasti diamantových polí. Dnes už Gandhi, proslulý jako na
prostý odpůrce násilí, má za sebou několik celonárodních
hnutí, jež jednou pojmenoval hnutím »spravedlivého rozhoř
čení«, po druhé hnutím občanské neposlušnosti, a po třetí
prostě jako výkřik adresovaný Britům: »Opusťte Indii!« Kro
mě toho má za sebou několik let vězení a několik hladovek,
ve vězení i mimo ně. Jeho hesla se při svém plnění totiž vel
mi zvrhávala v krvavé demonstrace a masakry mezi Hindy
a moslimy, jež už stály od konce této války desítky tisíců
mrtvých, vedle množství raněných. Jinak se o něm ví ještě,
že je přísný vegetarián, jezdí ve zvláštním vlaku, skládají
cím se z nejprostších vozů třetí třídy, spává ve slaměné chatě
ve vsi Wardha a až na několik výjimek v této válce jeho
rozhodnutí těší se slepému respektu všech bramínských Indů,
ač předsedou jeho strany, Všeindického národního kongresu,
je někdo jiný, Pandit (indický dr.) Džawaharlal Nehru, ro
dák z Allahabadu na Gangu. Strana Kongresu zastupuje 250
milionů Indů, kdežto mohamedánská Liga mluví za 80 milio
nů. Vůdcem Ligy je Mohamed AÍi Džinnáh, rodák z Bómbaye.
Nehru i Džinnah jsou odchovanci anglických universit a
o Nehruovi je známo, že ze spaní nemluví žádnou řečí v indii
obvyklou, nýbrž anglicky, } ·.
Pružinou politiky mohamedánské Ligy je od jejího založení
nedůyěra vůči číselné nadvládě bramínského elementu v bu
doucím společném státě a z toho plynoucího možného politic
kého útlaku. Donedávna si mohamedánský živel, zastoupený
v Indii hlavně chudšími sociálními vrstvami, vymiňoval ty
nejširší záruky, že k útisku nedojde, pph.ěvadž však stpana
Kongresu se zdržovala výslovného potvrzení těchto, záruk,
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vznikl v Indii urputný politický boj, v jehož průběhu moha
medáni začali prosazovat své požadavky stávkami a demon
stracemi a došlo k mnoha krveprolitím. Mohamedánské oby
vatelstvo je sice roztroušeno po celé Indii, avšak kompaktně
je usídleno v její severní části, a to zejména ve východním
Bengálsku v okolí Kalkuty na východě a v Pandžabu nahoru
až k pověstné severozápadní hranici na západě. Zmíněné zá
ruky se týkaly požadavku autonomie pro 6 provincii, kde mo
hamedáni mají většinu; strana Kongresu však uhýbala pří
mému jednání proto, že nechtěla vydat ve dvou z nich značné
bramínské menšiny »na pospas« mohamedánské vládě. Na
konec vystoupila mohamedánska Liga také s maximálním
programem, který zněl: Žádáme samostatný mohamedánský
stát, jehož jméno budiž Pakistan!
Předposlední místokrál, lord Wawell, měl od své vlády pří
kazy, aby dosáhl smíru mezi oběma hlavními stranami, ve
smyslu dohody, kterou mezi nimi loni v červnu po velkých
obtížích zprostředkovala britská kabinetní misse. Utvořil se
domorodý prozatímní kabinet, do kterého vstoupili i zástupci
mohamedánů, ale když bylo svoláno i ústavodárné národní
shromáždění, Liga odmítla vyslat do něho své zástupce. Ten
to neúspěch byl příčinou, proč nakonec v únoru t. r. lord Wavell byl odvolán a nahrazen lordem Mountbattenem. Současně
londýnská vláda závazně prohlásila, že do června 1948 bude
veškerá moc, kterou dosud zbývá předat, odevzdána do ru
kou domorodé vlády, a to i v případě, že se obě hlavní strany
mezi sebou nedohodnou, takže viscount Mountbatten stojí pou
ze před úkolem likvidace britské moci v Indii a je v řadě
místokrálů posledním.
Situace v severní Indii se ovšem neomezuje na komplikace
mezi brafľnny a mohamedány. V částech proponovaného Pa
kistanu sídlí obyvatelstvo, které není pranic nadšeno vyhlíd
kami na mohamedánské panství a je odhodláno bránit se mu
všemi prostředky. Nejsou to jen bramíni v západní části vý
chodního Bengálska, nýbrž i šest milionů Sikhů kolem Amritsaru ve východní části Pandžabu (na západě Pakistanu)
se svým vůdcem Tarou Singhem a dokonce i několik milionů
příslušníků polodivokých pohraničních kmenů na severozá
padním hornatém okraji Indie, Pathanů, vedených »fakirem
z lpi« a Pirem Sáhibem z Manki Šarifu. Tito horalé odjakživa
konali loupežné nájezdy do žírných pandžabských rovin, vy
bírali výpalné už od Alexandra Velikého, a spatřují v obyva
telích rovin· své přirozené nepřátele, poněvadž z těch vybírala
britská vláda své vojáky na jejich pacifikaci. Mohamedánský
Pathan z hor je proto úhlavním nepřítelem mohamedána
z Pandžabu. Již dnes se trousí zvěsti o tom, že severozápadní
horalé čekají jen na signál — jímž má být odchod Britů a
vypuknutí občanské války — aby po stáru vnesli oheň a meč
dolů do rovin a zařídili se na horách zase po svém. A již dnes
si z nich ústřední prozatímní vláda vybírá rukojmí.
Třetí významný politický faktor, jenž zasedá zastoupen
svými představiteli dnes i v ústavodárném shromáždění
v New Delhi, je Federace »nedotknutelných« (jak jsme dříve
říkali »páriů«), jichž podle sčítání z r. 1941 je asi 51 milionů.
Ti právem poukazují na tisíciletý stav sociálního útlaku a
ústy svého vůdce, dr. B. R. Ambedkara hrozí, že proti tyra
nii bramínů jsou odhodláni protestovat třeba u Organisace
spojených národů. Dr Ambedkar je mezi těmito opravdovými
ubožáky, kteří příslušníka kterékoli bramínské kasty mohou
»poskvrnit« třeba dopadem svého pouhého stínu, výjimečným
zjevem. Vzdělání jeho začalo tím, že chodil poslouchat pod
okna kterési školy, a později měl možnost dovršit je na an
glických a amerických- universitách. Jeho boj za práva bezkastovních se dnes setkává s úspěchem proto, že sami osví
cení Indové považují kastovnictví za přežitek a chování bra
mínů k »nedotknutelným« za mravní poskvrnu braminismu.
Gandhi sám mnohokráte prohlásil, že by raději viděl zánik
hinduismu, než další jsoucnost »nedotknutelných«, i přičinil
se, že nedávno bylo slavnostním rozhodnutím národního shro
máždění všem páriům dovoleno vstupovat do chrámů, účast
nit se vyučování ve školách atd.
Kastovní přehrady v dnešní Indii jsou zvrhlý plod dlou
hého vývoje původně účelné organisace árské společnosti.
Každý příslušník společnosti patřil k jedné ze 4 skupin za
městnání: buď byl myslitelem (bramínem), nebo vojínem
(kšátryou), nebo obchodníkem (vaisyou), či dělníkem (súdrou). Podle náznaků védského vyjadřování se zdá, že tyto 4
skupiny byly zároveň 4 různými odstíny pleti, tedy 4 různý
mi národy, zapadajícími do pracovní organisace celku podle
stupně svých schopností a kulturní pokročilosti. Zprvu však
si nebyly rasy nadřazeny, dělník mohl se stát vojínem nebo
myslitelem, do určitého zaměstnání (a tedy i do kasty) bylo
možno se přiženit. Příslušenství ke kastě znamenalo mravní
závazek vůči celé společnosti, že její člen bude svědomitě vy
konávat funkci, k níž je kasta povolána.
Čistota původního pojetí kasty jako harmonisujícího činitele
společnosti se později zvrhá, příslušnost v kastě se stává dě
dičnou a volný vstup do ní zahrazen množstvím společen
ských zábran. Nastává doba, kdy prospěšnost společnosti je
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jen předstírána, bramíni a kšátryové na sebe strhují moc, li
bují si v bohatství a úctu dříve samozřejmou navzájem si
vynucují zpupným chováním. Indie zrodila v době úpadku
fiast několik reformátorů, mezi nimiž i Buddhu. Dnes se kast
počítá asi 2500. Na tento počet se rozrostly v důsledku pře
hrad, jimiž se jednotlivá povolání obklopovala a vyvinutého
pedantství v hodnocení »zásluh« náboženkého rázu.
Dokud trvá politické manévrování obou hlavních stran do
mocenských posic, které chtějí mít do června příštího roku
zaujaty, až Britové definitivně odejdou, zaujímá ještě několik
skupin menšího významu vyčkávací stanovisko. Je to malá
obec Evropanů, skupina t. zv. Anglo-Indů (míšenců), dále
hnutí socialistické (vedené Džou Prakašem Narainem) a ko
munistické. Zvláště toto poslední může v příštích událostech
hrát významnou roli, protože podle zpráv je odborové děl
nické hnutí ve velkých městech, na příklad v Bombayi, zcela
v jeho rukou. V ústavodárném shromáždění má pouze 1 zá
stupce, Sommatha Lahiriho.
Čtvrtým významným faktorem Indie jsou domorodí rádžo
vé, vládcové 562 státečků, doposud vasalové indického císaře,
jímž je anglický král. Sledují politiku strany všeindického
Kongresu samozřejmě s obavami pro sebe a ponechávají si
volnost rozhodnutí o tom, bude-li se svrchovanost ústředního
národního shromáždění po převzetí moci z britských rukou
vztahovat i na ně. Zchytralý nawab z Bhopalu, kancléř Ko
mory knížat, hledí z třenic mezi Kongresem a Ligou vyzískat
pro domorodé vládce co nejvíc politického kapitálu. Poněvadž
ještě letos na začátku února odmítla Liga znovu pozvání
k spolupráci v ústavodárném shromáždění, mohou o něm
směle tvrdit, že není politickým představitelem veškeré Indie,
a klást si pro svůj vstup do něho takové podmínky, jaké se
jim zlíbí. Tvrdí se, že doposledka byli hlavní oporou setrvání
Britů v Indii, ale v této zemi, kde političtí činitelé jsou po
dobni koním, táhnoucím jeden a týž vůz do rozličných stran,
nezůstala dosud žádná strana prosta tohoto obvinění.
Britové totiž od let osmdesátých nedělají nic jiného, nežli
že vyklizují posice, kdysi získané Východoindickou společ
ností. Po první světové válce začali zástupce Indů povolávat
i k londýnským konferencím u »kulatého stolu«, r. 1935 organisovali Indii na federálním podkladě, na začátku této vál
ky přivolili, aby Indie měla status dominia, jako Kanada ne
bo Austrálie, a zvolila si ústavodárné shromáždění. Indie je
vlastně britskou korunní kolonií už jen podle jména, protože
rozkazy z Londýna nepřijímá už ani místokrál a guvernéři
provincií a na místech ministrů stojí ministři, volení indickým
lidem, v zákonodárných sborech zasedají indičtí zástupci.
Britské vojsko v Indii (asi 40.000 mužů) je sice pod svrcho
vaností anglického krále, avšak své asistenční úkoly provádí
podle požádání místních provinčních vlád. V New Delhi zase
dá Ústavodárné národní shromáždění, sice bez účasti moha
medánů, avšak — vydrží-li přítomný stav do června r. 1948
— tomuto shromáždění britská vláda do roka odevzdá for
málně veškerou moc, ať se moslimská Liga do něho dostaví
čili nic. Toto shromážděni také 22. ledna t. r. vyhlásilo xa
svůj cíl zřízení suverénní všeindické republiky.

Z dopisů redakci
VAGONY A BRAMBORY

Vážena redakce, v článku »Prázdné vagony pro ideolo
gické brambory«, uveřejněném v 18. čísle »Obzorů«, byla
kritisována situace ve vývozu brambor. Poněvadž pisatel,
aniž by zkoumal skutečné příčiny, tvrdí^ve své celkem
nevěcné kritice určité nepravdy, dovoluji si jako stoupenec
ČSL, který je poněkud lépe informován, učiniti k této otázce
několik připomínek.
Není mi sice známo, koho myslí pisatel pod pojmem »ře
ditelé neodborného a neobchodního plánování zemědělského«.
Rozhodně však není pravda, že by zemědělci byli v době
normální podzimní sklizně »varováni« z centrálních úřed
ních neb obchodních míst, aby brambory nesklízeli. Každý
řádný rolník ví, kdy je doba sklizně pro kteroukoliv země
dělskou plodinu a nečeká se sklizní na pokyn úředních
míst. Je si plně vědom toho, že sklizeň je odměnou za jeho
celoroční namáhavou práci a snaží se ji provésti ve vlastním
zájmu včas a co nejrychleji.
Největší část sklizených bramborů je použita ve vlastních
zemědělských závodech (jako krmivo, sadba, vlastni záso
bení a pod..) a jen menší část, odvislá od velikosti sklizně,
je jako přebytek odprodána na podzim nebo na jaře příštího
roku. Až do získání odbytiště skladuje brambory země
dělec. Tak tomu bylo dosud a tak tomu bude i v nejbllžší
budoucnosti. K uskladnění bramborů není třeba nákladných
staveb a je možno uložiti je třebas i na poli do krechtu.
Tvrzení, že brambory nebyly vykupovány pro nedostatek
skladovacích prostor, je z tohoto důvodu naivní.
Jestliže přesto zůstaly někde brambory přes zimu na poli,
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pak to bylo zaviněno jen naprostým nedostatkem pracovních
sil, který vůbec brzdí rozvoj našeho zemědělství. Příslušná
úi-ední místa přesným šetřením zjistila, že ve vnitrozemí
zůstal na poli zcela nepatrný zlomek bramborů, při čemž se
jednalo většinou o velkostatky. Poněkud jiná je situace v po
hraničí, ale i tu nejednalo se o tak velké ztráty, které by
mohly ohrozit naše dodávkové možnosti.
Souhlasím s pisatelem, že ceny podzimních bramborů kalkulačně zemědělcům nevyhovovaly, podobně jako u obilí. Při
stanovení cen bramborů z letošní sklizně byla již prosazena
určitá náprava. Je těžký problém, vyhovět na jedné straně
požadavku spotřebitelů, aby nebyly zdražovány potraviny,
a na druhé straně odstraňovat disparitu mezi výrobou země
dělskou a průmyslovou.
Sklizeň bramborů v roce 1946 byla mimořádně příznivá a
proto ihned od počátku sezóny byla velmi silná nabídka. Bylo
jisto, že nebude možno veškeré přebytky zemědělců umístit
na domácím trhu a proto bylo včas přikročeno k vývozu.
Byly uváženy všechny okolnosti, které mají vliv na velikost
přebytků, jako na př. celková osevní plocha, hektarové vý*
nosy, stav hospodářského zvířectva, nedostatek krmiv, tu
zemská potřeba, rozsah výkupu v předešlém roce a pod. Po
uvážení všech těchto okolností, bylo zaprodáno do ciziny
určité množství, představující toho času po odečtení tuzemské
potřeby asi % nabízených přebytků. Nemůže proto býti řeči,
že byly prodány neexistující brambory.
Realisace dodávek závisí na mnoha okolnostech, zejména
na dopravních možnostech a na počasí. Nutno podotknouti,
že vývoz bramborů nalezl plné pochopení a podporu ČSD
a ministerstva dopravy, kterým patří dík za to, že se podařilo
v tak krátké době přemístiti tak značná kvanta bramborů.
Již při ujednávání obchodních smluv byla s ohledem na sou
časný stav vozového parku vyhrazena výpomoc vagonů nebo
člunů. Bohužel, dopravní prostředky nedošly vždy včas a
kromě toho vagony, které předtím v sezóně raných bramborů
opustily území ČSR, vracely se velmi opožděně. Tím nastaly
určité dopravní potíže a přepravní program, který byl včas
pečlivě připraven, nemohl být dodržován. Největší zásah do
průběhu podzimních dodávek měly neočekávané mrazy kolem
25. října m. r., které nejen značnou část bramborů, připrave
ných k expedici, poškodily, ale znamenaly podstatné zkrácení
sezóny, neboť zemědělci byli nuceni brambory urychleně zakrechtovati.
To byly skutečné příčiny, proč nebylo celé zaprodané množ
ství na podzim dodáno a proč bylo nutno nesplněnou část
převésti na jarní sezónu.
Neobvykle dlouhá a krutá zima znamenala další pohromu
pro naše bramborářství. Skladovací ztráty, které činí nor
málně 10%, přesáhly mnohde i 35%, čímž se podstatně pře
bytky bramborů snížily.
Jarní sezóna má velmi rychlý spád, neboť zájem odběra
telů je mnohdy časově omezen (sadba). Aby expedice nebyla
brzděna pro event. dopravní potíže, poslaly sj jednotlivé státy
pro část zboží své vagony. Tyto vagony byly také většinou
použity k přepravě bramborů, i když časově nebylo možno
požadavkům zahraničních odběratelů vyhověti s ohledem na
dlouhotrvající zimu a na nedostatek pracovních sil pro pře
bírání bramborů.
Všichni zahraniční odběratelé byli včas informováni o vyšší
moci a celkem mají pochopení pro dnešní situaci.
Ke konci chtěl bych jen poznamenati, že lehko se kritisuje
v době, kdy jsou všeobecně známy i mimořádné vlivy, s ni
miž se normálně nemůže počítat. Rozhodně těžší je předem
rozhodovat o přípravách a opatřeních, aby byl určitý úkol
včas překonán. Shánět odbytiště a vagony teprve v sezóně,
která trvala letos takřka 3 týdny, bylo by více než zoufalý
pokus a jsem přesvědčen, že ani sám pisatel nevzal by si po
tom organisování odbytu na starost.
Václav Vomáčka, Praha XI., Ondříčkova 50.

z Českého

pohraničí

Vážení! Laický katecheta v okrese Teplice-Šanov byl okres,
škol, inspektorem (Hynkem, soc. dem.) zbaven místa a za
kázáno mu vyučovati na celém okresu jen proto, že při rozdá
vání náboženské četby dětem přehlédl, že v několika číslech
jednoho časopisu byla též otištěna encyklika sv. Otce Pia XI.
o komunismu. Zemská škol, rada to přípisy ze dne 8. března
a 8. dubna ochotně schválila. Konsistoř, jež učitele nábož.
ustanovuje, kromě hlášení případu, o svém opatření ani ne
uvědomily. Když onen katecheta nyní potřeboval léčení a ptal
se okr. nem. pojišťovny, kdy byl odhlášen od nemoc, pojištění,
zda již uplynulo 6 týdnů, dozvěděl se, že ho okres, škol, výbor
odhlásil již 31. ledna, totiž hned, jak došlo udání, aniž by
onoho katechetu uvědomil, vyslechl a pod. a aniž by vyčkal
výsledku vyšetřování, neb stanoviska zemské školní rady a
' konsistoře, v takovéto věci (zbavení místa) jedině kompe
tentních. Předtím nevěděl celý školní výbor, že mají učitelé
nábož. také právo být nemocensky pojištěni, a tento ještě
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v listopadu (od 1. září) nebyl u okr. nemoc, pojišťovny při
hlášen, za což by byl každý jiný zaměstnavatel trestán.
Postižený se nyní obrátil na okresní úřad ochrany práce
(jak krásný název) se stížností do předčasného a bezprávné
ho zbavení místa a odhlášení z nemocenského pojištění.
Přednosta tohoto úřadu odmítl jakýkoliv zákrok s pouka
zem, že by si pohněval pány z lidosprávy, jemu nadřízené;
teprve když katecheta řekl, že toto odmítnutí též uvede ve
stížnosti na vyšších místech, řekl, aby si to podal písemně,
že to předá okresní správní komisi (rozuměj politickým či
nitelům, kteří nemají s úřadem ochrany práce nic společného).
Proti tomu rodiče žactva svými podpisy žádají znovudosazení tohoto katechety.
G. K.
NÄPADY MOHOU BÝT ROZLIČNÉ

Vážená redakce! Nedostatek bytů v Praze, její vzdálenost
od Slovenska a různé stavební plány (přemostění nuselského

údolí, podzemní dráha, budova sněmovny, pro kterou adap
tace Rudolfina a bursy stály již tolik milionů a j.,) vedly mě
k návrhu, vybudovat »vládní město« ve středu republiky, na
Moravě (Kroměříž).
Pobyt v Praze je už dnes pro hluk a dopravní tíseň dosti
nepříjemný, a kdyby se postavilo nedostávajících se 80.000
bytů pro 300.000 nebydlících Pražanů, rozrostla by se tak, že
by se její krásy utopily v moři činžáků. V době atomové pumy
není také radno budovat milionová velkoměsta, případné to
hromadné hřbitovy. — Slováci pak mají do Prahy daleko.
Jen si představme, jak by nám bylo, kdyby hlav, městem
republiky byla na př. Báňská Bystrica.
Vybudujme proto ve středu republiky, na Moravě, »vládní
město«, kam přestěhujeme sněmovnu, všechny ústřední úřa
dy až na min. zahraničí a cizí zastupitelské úřady, kdežto
Praha by zůstala hlavním městem, sídlem presidenta republi
ky, min. zahraničí a vyslanectev cizích států. Takto zůstane
její prestiž nedotčen. V nynějších budovách ministerstev
najdou místo všechny zemské úřady a ústavy i školy. Za zlo
mek miliard, které by se prostavěly v Praze, lze na Moravě
vybudovati rychle a účelně zdravé »vládní město« se sně
movnou a ústředními úřady a ovšem s potřebnými obytnými
budovami pro jejich zaměstnance. Za nejvhodnější město pro
ten účel považuji Kroměříž (byla by nutná jen změna jeho
jména), kam by se mělo ještě letos přestěhovati ministerstvo
techniky a začít s budováním. Jen žádné dlouhodobé soutěže
plánovací! Příštího roku mohla by do Kroměříže přesídlit
také sněmovna, jíž by byl k disposici arcibiskupský zámek,
kde před sto lety (1848) konala býv. rakouská sněmovna své
schůze.
Tak by nebydlící Pražané dostali co nejrychleji potřebné
byty — uvolnily by se totiž také byty zaměstnanců ústřed
ních úřadů — ušetřily by se miliardy nákladů stavebních,
jejichž nemá nazbyt ani stát, ani město, a do vládního města
by bylo jak ze západu, tak i z východu stejně daleko.
V úctě dokonalé
JUDr J. Sv. v Praze.
CESTA JEDNÉ FOTOGRAFIE

Vážení! Dovoluji si Vás upozornit na zajímavý osud jed
noho snímku. Jde o týdeník My 47, kde u článku o nedávném
basketballovém mistrovství v Praze, nadepsaném »Po SSSR
nejlepší v Evropě«, je připojena fotografie plačícího děvčete.
K tomuto obrázku má My 47 toto povídání: »Ženská láska
prý není stálá. Podívejte se na tuhle slečnu. Od začátku mis
trovství držela palce Belgičanům, a když pak prohráli v dra
matickém utkání s Egyptem .. .« Jenže ta slečna asi Prahu
sotva viděla, natož aby byla při mistrovství plakala nad Bel
gičany. Poněvadž ... již 26. března 1947 vyšel tentýž obrázek
ve »Schweizer Ulustrierte Zeitung«, a v textu se praví, že při
basketballovém mistrovství v New Yorku se ta naše slečna
»také« rozplakala. Její nervy nevydržely to napětí. Tenkrát
to ale nebyli Belgičané a Egypťané, ale mužstva Utahu a
Duquesne, a hráli 44:45. Maličkost, ale věřte pak v seriosnost
takového časopisu.
_
O. Š., Praha.
P. S. K tomuto dopisu dovoluje si redakce »Obzorů« upo
zornit, že týž snímek vyšel v »Obzorech« čís. 14. z 5. dubna
1947 s tímto textem: »Při velkém basketballovém zápase
v Americe propukl fanoušek v usedavý pláč, když jeho oblí
bený team prohrál.«
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KULTURA VE SVÈTÈ I U NÁS
Ke květnovému výročí
Významné výročí květnové oslavilo
nakladatelství J. R. Vilímka v Praze
vydaním knihy, která zaujme čestné
místo v knihovnách veřejných í sou
kromých a která se nazývá prostě
»Edvard
Beneš«
a
obsahuje
rozpravy a úvahy, věnované presiden
tu Československé republiky k jeho še
desátým narozeninám státníky a vědci
angloamerického světa v roce 1944. Je
to tedy sborník, a to tím zajímavější, že
v něm jsou uvedeny stati vynikajících
osobností anglosaského světa, přátel ne
jen presidentových, ale všeho českoslo
venského lidu, kteří tu zachytili jak své
osobní vzpomínky, tak také svůj obdiv
a úctu k muži, který svůj celý život
zasvětil, jak přiléhavě to označil jeho
americký životopisec Hitchcock,, budo
vání míru mezi národy. Knihu opatřil
dobře poučujícím úvodem Rud. KúnzlJizerský, jenž v něm oživil okolnosti,
za kterých vznikala kniha v anglickém
originále se zřetelem k mezinárodní si
tuaci, kdy již bylo vítězství Spojenců na
dosah ruky. A pak již následují příspěv
ky z pera mnoha osobností u nás do
statečně známých, které se vynasnažily
zachytiti postavu našeho presidenta se
všech zorných úhlů. Tak Wickham Steed
tu vzpomíná významné účasti dr. Be
neše jako zahraničního ministra při mí
rovém a reparačním jednání po první
světové válce, R. W. Seton-Watson ro
zebírá vztahy mezi Benešem a Masa
rykem, Viscount Cecil se zabývá čin
ností dr. Beneše v ženevské Společnosti
národů, R. H. Bruče Lockhart zazna
menává několik vzpomínek na svoje osobní styky s .oslavencem, R. Law struč
ně si všímá styků britsko-československých, prof. Barker srovnává britskou
a československou demokracii, A. J.
Taylor hodnotí zahraniční politiku dr.
Beneše ve vztahu k ostatní Evropě.
Jsou tu ještě jiné stati, vzpomínky a
zdravice, které všechny jsou naplněny
nejenom sympatiemi, ale také hřejivým
uznáním pro životní dílo muže, jenž se
nezasloužil jenom o svůj národ, ale vý
znamným způsobem zasáhl i do politiky
světové, Rada přiléhavých fotografických
snímků doplňuje tuto knihu, která při
chází jako milá pozornost ke dni presi
dentových narozenin 28. května.

Na okraj rozpravy o škole
Po mládeži se stále žádá, aby uznala,
že její vlasteneckou poviností je zaplniti
opuštěná pracoviště, a tím pomoci hos
podářské situaci státu. Mládeži se však
zamlčuje, že ti, kteří tato pracoviště
opustili a sedí dnes v úřadech, aniž umě
jí pravopisně psát, natož úřadovat, jsou
špatným příkladem. Bylo sice kdysi při
slíbeno, že všichni desertéři z pracovišť
budou navráceni k svým strojům, nyní
se však problém obchází a tvrdí se, že
noví úředníci lidově-demokratičt i se osvědčili, jsou spolehliví a že by
jich bylo škoda, kdyby opustili stát
ní a veřejný aparát.
Mládeži se vůbec mnoho slibuje. Jako
.výstražný přiklad uvádím sliby různých
závodních škol, že učňové budou krásně
bydlit, budou jiod dohledem a po vycho
zení školy obdrží výuční list. Nu a uč
ňové nebydlili slušně, po roce se .neví, co
s těmito školami, a sliby nebyly ani ji
nak splněny.
A dále! Jen v Praze máme 14.000
kvartánů, tedy počet neúnosný. Jak
jsme k němu však došli? Po revoluci se
řeklo, že se vzdělání musí dopřáti všem
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a střední škola byla otevřena též všem.
Nyní, když tak mnohý chudý otec a se
dřená matka investovali do dítěte úžas
né peníze, bude takřka polovina těchto
kvartánů odsunuta do praktických po
volání.
Je tomu tak nějak podobně i na měš
ťanských školách. Nejen, že v době, kdy
se volá po jednotné škole, nezúčastní se
absolventi měšťanek těchto kursů opa
kovacích a doplňovacích, ačkoliv po
prázdninách půjdou ke zkouškám bez
opakovacích hodin s ostatními kvartány, úroveň měšťanské školy byla však
úžasně snížena ještě více než střední,
když do ní, pod záminkou sociálnosti,
byly přeřazeny děti z obecných škol, jež
neprošly výběrem, jsou málo nadané a
úroveň měšťanky strašlivě snížily.
Nejinak tomu bylo i se školami vyso
kými. Na konci první republiky chtěli
jsme zrušiti brněnskou universitu, po
něvadž pro absolventy universit nebylo
míst. Po revoluci jsme otevřeli tolik vy
sokých škol, že se dnes kdekdo hrozí
tohoto počtu.

Naděje na umístění
Říká se, že největší naději na umístě
ní mají lékaři. Nuže, jak je to s nimi?
Studuje jich osm a půl tisíce a ročně
jich bude promováno asi půl druhého ti
síce. V Čechách a na Moravě je potřebí
asi sedm a půl tisíce lékařů, t. j. asi je
den lékař na tisíc obyvatel. Propočty a
porovnáni ukáží i laikovi, že budeme již
velmi brzy míti o 60% lékařů více, než
jich potřebujeme. A jak jinak, když jen
v českých zemích máme pět lékařských
fakult.
Anebo! V prvním ročníku vysoké ško
ly obchodní sedí tisíc dvě stě poslu
chačů, ale ročně potřebujeme jen sto
padesát až sto osmdesát komerčních in
ženýrů. Kam to tedy spěje, co začali ne
odpovědně porevoluční činitelé ve škol
ství?
Bude-li bolet rodiče kvartána, že bude
muset opustit studie a věnovat se ře
meslu, jak bude rodičům vysokoškoláků,
dostudují-li jejich děti a nebudou mít
kde se uchytit! Můžeme si dovolit, aby
pak profesoři šli se teprve učit zámečnictví, anebo aby inženýři šli kopat uhlí
do dolů?
Bylo něco nepromyšleného. v našem
školství a pod pojmem zlidovění škol se
tu vytvořila situace takřka neřešitel
ná. Je to opět důkaz, že fráze jsou do
cela něco jiného, než skutky.
Zdá se, že jednotná škola a výběr a
zařaďováni do produktivních povolání,
to všechno že jaksi spolu (nesouvisí.
Omyl! Tento stav se musí poo zavedení
jednotné školy jen zhoršit.
Dříve, když vybraný žák, student niž
ší střední školy neobstál, přešel na ško
lu měšťanskou a zde se připravil pro
praktické povolání. Pozdější zklamání
bylo zmírněno. Naopak žák měšťanské
školy, nadaný, udělal snadno zkoušku
do kvinty a studoval dál. Tak to bylo
a bylo to přirozené. Nyní nebude vybra
ných a nevybraných, všichni však bu
dou chtít jít ze čtvrté třídy jednotné
školy druhého stupně na něco lepšího.
Již proto, že nebude mezi nimi výběro
vého rozdílu. A situace? Bude ještě vět
ší útěk od praktických povoláni. 1
Dnes potřebujeme v Praze sto dvacet
klempířů, ale hlásí se jich jen šest. Má
mě sto čtrnáct míst zámečnických, žá
dosti však jen tři. Sháníme sto sedmí
desát čtyři učně na vodní instalatérství,
hlásí se však jen dvacet jeden učeň.

Slevačů můžeme umístit devadesát, hlá
sí se však jen jeden. Voláme po sto dva
ceti zednících, na zedničinu chce jit
však jen patnáct. Na tesařství jen čty
ři, ačkoliv míst je třicet. Potřebujeme
sto dvacet krejčích, ale hlásí se jen pat
náct, osmdesát pekařů, nabídek je jen
osm.
Ale naopak! Máme volných jen šest
náct míst leteckých mechaniků, ale hlá
sí se nám sto osmdesát čtyři noví me
chanici. Švadlen potřebujeme jen devět
set devadesát, hlásí se jich však tisíc
padesát čtyři. Jemných mechaniků mů
žeme umístit devadesát, přihlášeno je
však sto padesát čtyři. Automontérů
potřebujeme jen sto, ale hlásí se nám
tři sta šedesát čtyři. Radiomechaniků
můžeme vyučit třicet šest, ale hlásí se
jich dvě stě sedm. Elektromontérů umí
stíme osmdesát, přihlášek je sto čtyři
cet dva.

Ruský hlas o naší literatuře
Spisovatel Alexander Fadějev pravil
na večeru Slovanského svazu SSSR, vě
novaného české literatuře:
»Nezřídka možno se setkat v bratr
ských slovanských. státech se spisova
teli, kteří vedou spory o tom, kam se
mají orientovat, zda na Západ nebo na
Východ. Já bych takovým spisovatelům
doporučil, aby se orientovali sami na
sebe, na velkou minulost svých národů,
na svou národní literaturu. Česká lite
ratura se vždy vyznamenávala skvělý
mi vlastnostmi: bojovným osvobodítelským duchem, vysokou humanitou a
hlubokou lidovosti. V tomto směru má
česká literatura mnoho, společného s
ideovou náplní ruské literatury.«
Podrobiv ostré kritice předválečný
panslavismus, zdůraznil Fadějev jiný
smysl slovanského hnutí po válce. Dnes
se uskutečňuje odvěké úsilí porobených
slovanských národů o národní osvobo
zení, snaha se sblížit s velikým ruským
bratrem, s kterým na bitevním poli svě
tové války společně bojovali Slované
proti hitlerovskému útoku. Dotýkaje se
bezcílnosti a ideové ubohosti západní li
teratury, theorie existencionalismu a ji
ných, i celého maloměšťáckého charak
teru západní literatury, Fadějev volá:
»A od těch se máme učit ? Spíše západní
Evropa se může učit u slovanských ná
rodů! Budoucnost slovanských literatur
závisí na tom, kolik budou čerpat z pra
mene své národní tradice. Podporovat a
rozvíjet tyto národní tradice, — to je
cesta, po které musí jít veliké a slavné
slovanské literatury.«

Mauriac doktorem Oxfordské
university
Známý francouzský spisovatel a člen
Francouzské akademie François Mau
riac byl dne 3. června t. r. prohlášen
doktorem honoris causa Oxfordské uni
versity.
IP

Československým umělcům a
tvůrčím propagačním
pracovníkům
dostalo se zvláštního uznání od Infor
mačního oddělení organisace Spojených
národů. Reklamní klub v Praze byl po
věřen vypsáním pro Československo
velké soutěže na plakát OSN, které se
zúčastní téměř všechny státy. Pro tuto.
soutěž byly stanoveny vysoké ceny,
které budou vyplaceny v dolarech. Pod
mínky soutěže a veškeré informace
sdělí nebo zašle sekretariát Reklamního
klubu, Praha II, Vodičkova uU palác
Lucerna, tel. 339-74.
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Vývoj amerického románu

Gilbert Sigaux

Bylo by jistě velmi vyumělkované, kdybychom předstíral^ sovatelů, kteří psali příběhy z dalekých moří nebo příběhy
že v historii amerického románu možno rozeznávati období dobrodružné, je nepopiratelný.
průbojné, po němž následuje období zpátečnické, a že jednotlivé
směry v těchto obdobích se vzájemně vylučují. Tohoto škol Občanská válka, realismus, r e gion a lismus.
ského nazírání by se snad mohlo použít při sepisování škol
Válka Jihu proti Severu značí v americké literatuře obrat.
ních učebnic, ale naopak je člověk přece nucen jednotlivé smě Román, poté, co se udály význačné sociální zvraty, nalézá
ry seskupovat, rozlišovat, ba klást v protiklad, chce-li je živnou látku v objevení Jihu a v expansi na Západ. Román se
zachytit v jejich rozmanitosti a chce-li definovat jejich du stává, na rozdíl od románů předchozí doby, dílem pionýrůchovni skupiny. Ve skutečnosti však (a tato poznámka ostat průkopníků. V literatuře zaujímá v té době první místo a od
ně platí pro kteroukoliv zemi a kteroukoliv literaturu) uni stavuje na místo druhé essaye a poesii. Paní Beecher,
kají spisovatelé vždycky této klasifikaci. Za prvé protiklady S t o v e, autorka slavné »Chaloupky strýce Torna«
jim vlastními, kterými se přeskupují z jedné skupiny do a tří nebo čtyř jiných knih, a M ar k T w a i n, který byl dří
druhé a konečně svým místem, které zaujímají ve své době ve, než se stal spisovatelem, průkopníkem, a B r e at H a r t,
(žijí nebo přežívají, jako representanti jistého směru, dobu, jsou v jistém smyslu regionalisté. Jsou zvěstovateli oněch ro
v níž směr opačný nabyl vrchu). Jestliže ku příkladu v ob mánů, které na historickém a zeměpisném podkladě tvoří
dobí mezi 1900 a 1925 Dreiser, Sherwood, Anderson nebo podstatnou část americké románové literatury. Není také
Sinclair Lewis píší ve jménu nového realismu, nesmíme za možno nevzpomenout humoristy O’H e n r y h o, který ve
pomínat, že v téže době píší, uveřejňují, mají své čtenáře svých románech vypsal opravdovou epopej Texasu.
a. jistý vliv Henry James, Edith Wharton a Wills Carther.
Tito povětšině předcházeli své následovníky realisty nebo
Čistý román a román psychologický.
naturalisty. A trvali i za nich. Naopdk, ve Spojených státech
Vedle
spisovatelů realistů jsou i spisovatelé, kteří píší svá
více jak jinde, je spisovatel individualistou. Skupiny nebo
školy tam nemají takového významu jako u nás. Konečně díla čistě románová. Jsou to ku příkladu Wallace (autor
literární život je tu příliš rozmanitý a složitý, aby bylo možno slavného románu »B e n H u r«), B o o t h T a r k i n g t o n, se
jej ohraničiti nějakou pevnou hranicí. Při sledování našeho svými populárními romány, obzvláště románem »M o n s i e u r
úkolu uvědomme si tuto vždy přítomnou myšlenku stálého B e a u c a i r e«, romanopisec-kosmopolita Edgar Saltus
protikladu. Vyvarujeme se tím ’stručných úsudků a chyb a William Howells. Nám bližší je Henry James
(1843—1916), jehož dílo není čistě americké, nýbrž evropské,
ných perspektiv.
jak inspirací, tak i tendencí. Je to jeden z největších romano
P oč á t k y.
pisců své doby. Jeho psychologické analysy jspu proustovské
Historikové americké literatury jsou skoro všichni zajedno přesnosti a jemnosti. Po jisté době neuznání jé dnes ve Spo
v tom, že Brockden Brown (zemřel r. 1810) je prvním jených státech předmětem opětovného obdivu.
americkým romanopiscem. Je celkem neznámý. Jeho romány
Paní Wharton (1862—1937), která napsala mnoho svých
se vyznačují velmi komplikovanými zápletkami a zálibou románů francouzský, je také více kosmopolitkou než Ameri
v neobvyklých psychologických závěrech. Napsal jeden čankou. Přes to, že je povrchnější než James, nemá totiž jeho
z prvních dobrodružných románů z Divokého západu, »E d- uměleckého nadání, zanechala svým románem »E t h a n
gar H u n 11 e y«. Po tomto prvním romanopisci nezapo From e« jeden z nejkrásnějších milostných románů, jaký kdy
meňme na Washingtona Irvinga (zemřel asi 1859), byl napsán. Je představitelkou podivuhodného realismu stejně
který vedle zajímavého románu »Společníci Krištofa jako po ní Wi lle Cather. Tato je autorkou románu
Kolumba« napsal spoustu kratších povídek — short sto- »Naše Tonička«, »Smrt si jde pro arcibiskuries — jichž byl vlastně vynálezcem, možno-li to tak říci. p a«, »Stíny n a ú s k a 1 í«, které jsou rozechvívavé, někdy
Psal mnoho. Jeho poslední díla, která napsal po dlouhé cestě elegické, ale přesto jsou znamenitě napsány.
Divokým západem, jsou plna dobrodružství a dobrodružných
objevů.
Cesta k zálesácké romantice se nám otevírá romány F e n imora Coopera (zemřel 1851), prvního amerického spi
sovatele s pohnutým životním osudem (byl námořníkem, vel
Ferdinand Bruckner: Heroická komedie. Přeložil J. Černý.
kostatkářem, politikem), původce slavných postav Kožené Režie V. Novák. Výprava V. Gottlieb. Stavovské divadlo.
punčochy a Chingachkooka (»Poslední Mohykán«) a
Rakouský dramatik Ferdinand Bruckner, kdysi expresio
znamenitého malíře prérie. Ke konci svého života začal psát
Cooper romány rozpravné. Byly zapomenuty velmi rychle, on nistický druh Kaiserův a Tollerův, je u nás znám z několika
sám na ně zapomněl a vrátil se opět k románu dobrodružné prací, z nichž poslední, »Alžběta anglická«, byla uvedena
mu. Je jedním z prvních a ne posledním z amerických spisova na Národním divadle K. H. Hilarem v překladu Otokara
telů, kteří se do svých knih snaží uvésti myšlenky sociálně- Fischera v roce 1931. Setkáváme-li se nyní s Brucknerem
reformní a politické. (Je to myšlenka celé řady pozdějších opět, vidíme, jak podstatně se změnil jeho divadelní styl
spisovatelů až po dnešního Sinclaira Lewise a Uptona í myšlenkové zaměření. »Heroická komedie« je jedna z her,
jež napsal Bruckner za války v americkém exilu. Je to hra
Sinclaira.)
o pěti obrazech ze života francouzské bojovnice za svobodu
První modernisté.
paní de Staěl, velké odpůrkyně císaře Napoleona. BrucknePo předešlých následuje logicky Edgar Poe (zemřel rovi však nejde o životopisnou psychologickou studii této
1849). Stačí jen ho připomenout a uvést, že přivedl short ženy a její doby či spíš jde mu o to jen v druhé řadě. Dra
story k jistému stupni dokonalosti. Dále bychom o něm mohli matickým i ideovým problémem je tu boj za svobodu, dů
říci, že se jako jeden z prvních zabýval otázkami techniky sledný boj, který se neleká pronásledování a jehož nositelé
románu a že je iniciátorem detektivního románu? Pokud se snad ná chvíli pod tíhou okolností a zbabělosti okolí propa
týká jeho statní činnosti, o té není, bohužel, možno psát na dají malomyslnosti, ale vždy znovu se opět vzchopí, aby bo
několika řádcích. Nathaniel Hawthorne (zemřel jovali dál, prostě proto, že svoboda je jim něčím, bez čeho
1864) je nám znám hlavně jedním ze svých nejkrásnějších nelze žít. To je smysl první části hry, druhá část však uza
románů »Šarlatovým písmene m«. Umělcovo svědomí vírá nikoli vítězstvím svobody nad poraženým Napoleonem,
v zápase se vzpomínkami a zatížením puritánským dětstvím ale porážkou vítězné paní de §taěl. Ukazuje se, že role Napo
a mládím — to je případ Hawthornův, stejně jako mnoha ji leona jako protikladu svobody a protivníka paní de Staěl, je
ných po něm. Je prvním typem onoho osvobození uměním, které sice dohrána, ale svoboda sama, o kterou šlo, se ztrácí jak
■po něm charakterisuje jisté tvůrčí hnutí, uměleckou vůli vel osvobozené Francii, kde zavlají jen prapory nové nesvobody
kých romanopisců, jako na př. Dreisera (aniž by byla ovšem pod Bourbonny, tak v jednáních u zeleného stolu vídeňském
mezi nimi nějaká jiná podobnost).
kongresu, kde malí vítězové jsou poraženými. Vítězství tedy
Herrmann Melville (zemřel 1891), zjezdil všechna nebylo vítězstvím svobody proti tyranii, ale vítězstvím jedné
moře na nákladních lodích a na lodích velrybářskýcb. a žil moci nad druhou a těžiště moci a vlády se jen přesunulo.
jistou dobu na Marqueských ostrovech mezi lidojedy, než se Pozoruhodné je, že Bruckner napsal tuto hru ještě za války,
stal spisovatelem.
kdy pochybnosti o věci svobody a po porážce hitlerovského
Byl romantikem, jak v životě, tak i ve svém díle. Jako Německa byly mimo diskusi a kdy spása světa zdála se jen
reakci proti puritánské morálce napsal »Bílou velrybu« otázkou, jak porazit Německo. Politicky transponováno, dvě
(1851), chaotické mistrovské dílo s ústřední postavou mocné síly, jejichž vítězství a porážka jsou spolu osudově spojeny,
ho a záhadného Achaba, kapitána lodi Pequod, plného mystic ale z nichž jedna mění svou podobu po porážce a touto změ
kých myšlenek, pro něhož je velryba Moby Dick (tak se jme nou se opět octne na vrchu v zápase, který trvá svou nedosaži
nuje kniha v originále. Pozn. překl.) zosobněním zla. Melville telností. Jde vždy o to, jak rozpoznat, na čí straně je věc
je veliký malíř a veliký básník. Je také osamoceným zjevem svobody, i když by se sila nesvobody kryla pod jakýmikoli
mezi velkými literárními proudy americkými v XIX. století. hesly. V postavě paní de Staěl, vypovídané ze země do země
Jeho vliv na tvorbu Jack Londona nebo na velký počet spi- a vítající i válku proti vlastní zemi, vyrovnává se Brukner
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s osobním problémem politické emigrace a s jejím postojem

k výsledku boje. A opět jsme u téhož problému: bourbonská
Francie, jen nový jmenovatel nesvobody doporučuje »naší milé
paní Svobodě«, jak nazývají paní de Staël politické úvodníky,
aby navštívila Švýcarsko, kam byla na začátku svého boje
vypovězena Napoleonem, nyní poraženým; zvítězily jen zbra
ně, mravně se vítězství odbylo na prvních stránkách novin
a duch svobody se opět musel uchýlit do emigrace, aby bo
joval dál. Perspektivy tohoto věčného zápasu vidí Bruckner
jen v pokračování v boji, jehož se svoboda podjímá, aby za
čala opět od začátku. To je tedy politický postulát Brucknerovy hry, zaostřené na dnešní poválečné problémy, na dnešní
stav věcí, kdy myšlenka, za níž se bojovalo, mizí ve spletí
■mocenských zájmových sfér a diplomatických jednání. S hle
diska nadčasového komedie přílivu a odlivu se stejným’začát
kem i koncem, ale pro čistotu svých cílů a nedosažitelnost, jza
niž se stále bojuje, komedie heroická, hrdinná.
Celý tento námět pojal Bruckner z nedostatku vpravdě
tragické vise, jako jakousi věčnou konversačku silně anek
dotického rázu, již podtrhuje i obdobně kyvadlovitý pohyb
osobních vztahů paní de Staël a jejího věčného milence Ben
jamina Constanta; nemohou se snést, jsou-li spolu a přece
jsou k sobě neustále přitahováni láskou, jež se nejvíce pro
jevuje v nepřítomnosti druhého. S problémy vyrovnává se
Bruckner pouze vtipem, namnoze sentimentálně zabarveným.
Anekdotické závěry jednotlivých obrazů jsou průhledné a
tento průhled neposkytuje vidění dramatického rozporu hrou
nahozeného, ale skončí jen ve hříčce, jež, několikrát použita,
ztrácí půvab. Chce-li v posledním obraze porušit nezávaznost
konversace a snaží se o skoro pathetický výstup, (dokonce
lenivý filosofický cynik Constant se proti své přirozenosti
vzepne k jakémusi pathosu), nezdaří se mu přesvědčit a je si
toho i vědom, proto celou situaci strhne opět do její původní
polohy. Nehledíc k tomu, že se konversační mechanismus v
malých obměnách jen opakuje, je dialog znamenitě a ostře
pointován, Bruckner ví, jak udržet tempo hry, jak vyhrotit
závěry a obraty a také ostatní podružné postavy, ač načrt
nuty jedním tahem, mají své místo.
Představení je však tak nedbale vypracováno, až to
diváka zarazí, pomyslíme-li si, že toto je naše první scéna.
Režie pracuje pouze rutinou a ví sí rady jen ve statickém
rozhovoru. Jakmile narazí na charakter nebo na dramatic
kou scénu, žalostně ztroskotává. Zvláště je to vidět na ve
dlejších postavách, které jsou buď černé nebo bílé a svědčí
o nepatrném uměleckém úsilí. Tak Záhorského hrabě Nar
bonne, přívrženec Bourbonů, pro kterého je svoboda totožná
s mocí, má rysy ochotnického intrikána, »toho špatného«,
který přijde na jeviště jen proto, aby ukázal, jak je špatný a
byl »těmi dobrými« zahnán. A poručík Rocco, dítě revoluce,
pro něhož paní de Staël představuje ztělesnění svobody, jíž
chce sloužit celým svým životem, je v podání J. Dohnala ja
kýsi »Janošík, horní chlapec«, který naopak »se zraky zahleněnými v dál« vystupuje, aby ukázal, jaký je chlapík a aby
nakonec dosloužil až do roztrhání těla v dojemně falešném
výstupu, kdy svou nemoc (má prostřelené plíce) vyjadřuje
tím, že se chytá za srdce (jak jinak). A to, prosím, v Brucknerově textu není, tomu se říká necitlivost či nedbalost režisérská. A i když je pochybné, že by Bernadottovi, prvnímu
maršálu Francie, překážela šavle tak jako panu Steimařovi,
lze předpokládat, že jeho rozkolísaný pohled nebude vždy upřen v souladu s uchem s takovou dychtivostí k nápovědové
budce. Scheinpflugová hraje svou paní de Staël sice s ob
vyklou rutinou, dovede však dobře vyznačit přechody od na
dšení k malomyslnosti, od uchvácení k civili tě, od citového
přívalu k rozumové úvaze, a Kohoutův Constant je výborný,
i když ne vždycky jistý výkon. Výprava si pomáhá celkem
zbytečnými plakáty nad stylovou scénou.
Z L

Hudba týdne
Zakončení pražského hudebního· festivalu

VI; koncert České filharmonie řídil šéf newyorského měst
ského orchestru, universální talent pro všechny hudební
discipliny, Leonard Bernstein. Představuje typ stoprocentní
ho moderního Američana, nabitého vitalitou, sebevědomím,
žahavkovitou bystrostí a skvělou pohotovostí. V každém jeho
pohybu se odráží i sportovní výchova. Chvílí máte dojem, že
dirigent se účastní co by jockey dostihu, chvíli se zdá, že
stojí v ringu a rozdává neviditelnému soupeři direkty, háky,
swingy i uppereuty a jindy smashuje, drivuje nebo lobuje.
Vždy se však může spolehnout, že vítězství mu neunikne.
Pří tom všem zachovává vždy takovou eleganci, že kdyby
nebyl dirigentem, stejně dobře by se uplatnil jako stepař.
Toto vše by ovšem neznamenalo hic, kdyby to mělo být jen
pozlátko, zakrývající uměleckou impotenci. Můžete se však
snadno přesvědčit, že tomu tak není. Stačí totiž zavřít oči.
Zjistíte nejen znamenitě vyladěný orchestr, přesný v nástu
pech a zřejmě vedený jasnou hlavou a pevnou rukou, nýbrž
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také — a to je vrchol dirigentského umění — uslyšíte v hrané
skladbě pulsovat opravdového jejího ducha. Svůj pořad za
hájil Bernstein III. symfonií soudobého amerického skla
datele Aarona Coplanda, Toto dílo nám sice neučarovalo, ale
přece je lepší než všechny ostatní skladby, které jsme do
posud od téhož autora slyšeli. Je prodchnuto snahou vytvá
řet hudbu napojenou ruchem a dynamikou dnešního života
USA, a proto jeho základním elementem je rytmus, instru
mentálně se opírající o všechny druhy nástrojů bicích. Střední
část koncertu tvořil Glazunovův houslový koncert, interpre
tovaný Odnoposoffem, který položil opětovně hlavní důraz na
virtuosní stránku. Pro závěr si dirigent vybral Dvořákovu
»Husitskou« (mimochodem, jediná česká skladba, hraná na
festivalu cizím dirigentem), v níž znova dokázal, jak zna
menitě dovede proniknout k samému jádru díla. Na druhém
Bernsteinově koncertu místo Glazunova byl hrán Ravelův
klavírní koncert. Kdo hrál sólistní part? Bernstein. A kdo
tedy dirigoval? Také Bernstein. Opět všudypřítomný, se šermířskou hbitostí svých rukou. Jak však dává povel k nástu
pům, když jeho ruce jsou zaměstnány na klaviatuře? Jedno
duše: hlavou. Živý dokument, že nauka o multimentalismu
není jen šedou theorií. Jsem přesvědčen, že při příštím vy
stoupení bude současně ještě zpívat. Ovládá zvláště staro
židovské žalmy a jazz. Poněvadž také komponuje, jisté si
k tomu účelu složí i vlastní skladbu. Obecenstvo nešetřilo
svým uznáním, neboť Bernsteinovy artistické výkony nikdy
nepřestávají být též artistními.
Avšak nejen Bernstein, také Šostakovič si na festivalu
zaúčinkoval v úloze neočekávané. Na večeru, který byl věncván jelio hudbě komorní, uplatnil se ve všech svých sklad
bách jako klavírista. Ve vystupování je to pravý protiklad
nahoře charakterisovaného Američana: skromný, plachý, ne1
patrný človíček, duchem jakoby nepřítomný, neokázalý, je
muž frak je zřejmě úhlavním nepřítelem. Potlesk vůbec ne
bere na vědomí, či jen tak, jako by mu vůbec nepatřil. Ně
kdy přímo odpírá jít se klanět a tak je třeba dostat jej na
pódium brachiálním násilím spoluúčinkujících. Tento velmi
sympatický dojem byl, bohužel, částečně setřen provedenými
skladbami, ač se v nich vystříhá oné základní chyby, kterou
jsme mu vytkli v hudbě orchestrální: mnohomluvnosti.
Zvláště neuspokojila stránka komposiční, vždy pouze jakoby
jen načrtnutá, improvisovaná, neuzrálá a nedořešená. Myslíte
si: škoda toho krásného materiálu na ty nedobře ušité, jen
horkou jehlou spíchnuté šaty. Je zde vidět, že Šostakovičovi
chybí kontakt s moderními výboji hudby. Proto Prokofěv,
oplodněný mnohaletým stykem s hudbou západní, má zatím
komposičně veliký náskok. Výtky se týkají hlavně klavír
ního kvintetu op. 57 a klav. sonáty op. 61, kdežto poslední
skladba večera, trio op. 67, zahajující i cyklicky končící dlou
hou flageoletovou pasáží obou smyčcových nástrojů, celkově
přesvědčilo. Zásluhu na tom měla ovšem též výborná repro
dukce, svěřená umělcům nad jiné povolaným: Oistrachovi
a Sádloví. V kvintetu účinkovalo Československé kvarteto,
jehož primarius leckdy distonoval. Jako klavírista Šostakovič
ovšem není žádná třída. Nepřekvapily nás však ani tolik
některé drobné »přehmaty«, jako spíše přednesová šeď, se visící patrně se skladatelovým životním postojem, jímž je
snaha po nenápadnosti. Obecenstvo milého hosta dlouho vřele
pozdravovalo.
Místo odřeknuvšího sovětského klavíristy Sofronického se
podařilo pořadatelstvu získat plnohodnotnou náhradu ve svě
tově proslulém duu sourozenců Menuhinových. Yehudiho jsme
slyšeli již těsně po revoluci a nedovedli jsme si v hlavě srov
nat jeho poměrně slabý výkon s jeho skvělými snímky na
gramofonových deskách. Běželo tenkrát patrně o momentni indisposici, ač je zřejmé, že jeho jemný tón musí vedle
orchestru zanikat, nehraje-li přímo do mikrofonu. Tentokráte
každopádně odčinil tehdejší nevalný dojem. Jeho technický
fond se sice nevyrovná Oistrachovu či Odnoposoffovovu, však
za to má nejoduševnělejší a nejprožitější přednes. Jsa si toho
vědom, repertoirově se soustřeďuje na hudbu klasickou. Jeho
provedení sonát Mozarta, Brahmse a Beethovena bylo umě
lecky vyzrálé a vyvážené. O úspěch se náležitě postarala
i Hebzibah, jež měla svůj part vypracován do nejmenších
nuancí. Souhra dua Menuhin je prostě jedinečná a možná jen
u umělců, kteří po léta spolupracují. Publikum, které vždy
podléhá spíše vnějšímu efektu než hodnotám vnitřním, zů
stalo poměrně reservované.
Skutečně slavnostního vyvrcholení se dostalo pražskému
jarnímu festivalu posledním koncertem ČF, jehož se zúčast
nili toho dne jubilující pan president dr. E. Beneš s chotí,
jakož i téměř celá vláda. Smetanova síň nestačila pojmout
všechny nadšence, kteří se přišij ,s festivalem rozloučit. Avšak
slavnostní byl také pořad, již tím, že byla ve světové pre
miéře uvedena nová symfonie předního soudobého českého
skladatele Boh. Martinů, pořadím 5. V podstatě v ní sklada
teli jde o ryzí hudbu absolutní, o studii, snažící se o nové
řešení problémů pohybových bez ohledu na utváření formá1T,í.
Zvuk díla je odhmotněný a jakdby destilovaný, nikoli však
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jednotvárně, o což se stará nepřetržitý motorický proud. Je
možné, že skladba je poněkud akademická. Ovšem vzhledem
k autorovu úmyslu záměrně. Po klavírním a houslovém koncěrtť. Siačaturjanově naskytla se nám příležitost seznámit
se též s jeho koncertem violoncellovým. Zatím co klavírní
učinil dobrý dojem, neboť pro robustní zvuk klavíru mohl
jej autor komponovat symfonicky, nezanechal jej v té míře
houslový a nyní ani violoncellový. Koncertantní nástroj do
minuje od začátku do konce a orchestr se tu jeví jen nutným
zlem. Takto komponovat koncert je pro autora příliš snadné
a pro posluchače příliš únavné. Jako interpret se opětovně
osvědčil M. Sádlo, Mohutným závěrem večera byla Janáčkova
»Glagolská mše«, komponovaná nikoli na text latinský, nýbrž
glagolský, t. j. na jazyk věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Avšak
ani hudební forma a ani hudební náplň není tu tradiční. Ja
náčkovi je chrámem příroda a z toho plyne i živelné pojetí ,
celé skladby. Dirigující Kubelík i orchestr se vypjali k vrchol
nému výkonu, výborně doplňováni sólisty paní Červinkovou,
Hořákovou, pány Blachutem, (trochu nachlazeným) Hakenem, prof. Wiedermannem a Kúhnovým Českým pěveckými,
sborem.
*
IG.

Film týdne
Konvoj do Murmanská (amer. film rež. L. Bacona v kinu
Pasáž). — Pouť za štěstím (sov. film rež. M. Ďonskoje v kinu
Metro). —- Bylo jednou zelené údolí (amer. film rež. J. Forda v kinu Blaník), - Seriál válečných filmů pokračuje ame
rickým námořním dramatem »Konvoj do Murmaňska«, fil
mem, který předcházela pověst významného díla. Nutno říci,
že zcela oprávněně, přlhlédneme-li ke skutečnosti, že v řadě
jiných tohoto druhu vyniká pevně sevřenou formou a roz
hodně neplýtvá hrdinným pathosem. S uplývajícím časem a
vzdalujícími se válečnými událostmi nabývá pro nás ovšem
každé válečné drama spíše charakteru dobrodružnosti. V
tomto oboru byl americký film vždy na výši a tak 1 zde je
dějová linie protkána řadou individuálních námořnických
osudů, prosycených tvrdým vtipem, jímavou intimitou i pro
stým lidstvím. O režijní stránce a ostatních složkách nelze
mluvit jinak než pochvalně. Herečtí- představitelé otužilých
námořních vlků H. Bogart a R. Massey s řadou dalších přessvědčivě dotvářejí vzrušující napínavý celek. Politický smysl
»Konvoje do Murmaňska« vyznívá ovšem poněkud paradox
ně, měl by se však stát tím výraznější připomínkou všem
těm, kdo mluví o třetí světové válce. — Druhý*díl sovětské
trilogie o Maximu Gorkém »Pouť za štěstím« nezůstává po
zadu za dílem prvým, který, jak známo, v Praze nepochodil.
Doufejme proto, že se obecenstvo k druhému dílu zachová
pozorněji. Jde vskutku o dílo neobyčejné síly, jež v někte
rých scénách je svou atmosférou či hereckým vzepjetím až
klasické. Sleduje Gorkého v době jeho t. zv. učení u stavi
tele, zavádí jej jako umývače nádobí na parník Dobrý a ko
nečně ho pozoruje při učení v kreslířské dílně a při jeho ná
vratu domů a novém odjezdu. Všude tam jsou postaveny
výrazné typy, ostře kontrastující s čistým mladistvým zje
vem Gorkého. Neúprosná kritika carismu i pravoslaví, kri
tika poměrů politických i společenských v mistrném podání
řež. Ďonskoje, je skvělým pozadím k vykreslení pozvolného
utváření osobnosti Gorkého. Značnou zásluhu mají ovšem
herci, především A. Ljarskij, V. Massalitinova a j. Nepří
jemné vnitřní titulky, které by mohly být snadno vypuštěny
a poměrná rozvleklost střední části poněkud tomuto dílu ubírá na konečném účinu. — »Bylo jednou zelené údolí« (How
Green Was My Valley) je název amérického filmu rež. J.
Forda. Tvůrce slavného »Přepadení« dokázal i v této vzpo
mínce waleského horníka na dobu mládí, své mistrovství.
Básnivá, vskutku vzpomínková atmosféra, jemně načrtnutá
a lehce stylisovaná částečnou idealisací, je významnou ukáz
kou možností, jež jsou ve filmovém umění skryty a čekají
na své objevitele. Současně je ostrou obžalobou sociální organisace kapitalistického období minulého století, jehož ná
sledky jsou patrny podnes. Lze ledacos vytknout po stránce
vnitřního napětí. Dramatická stavba se rozptyluje, jednotlivé
konflikty, ostatně nepříliš propracované, jsou v zápětí vy
tlačovány jinými a divák nemá ani času, ani možnosti je
náležitě vstřebat. Jeho působivost tím dosti trpí a nepomo
hou ani dobré výkony W. Pidgeona (pastor) či D. Crispa,
M. O’Harové a j.
Každého českého člověka zajímá otázka ústavního uspořá
dáni republiky a problém nové veřejné správy. Bude zacho
váno zemské zřízení? Proč jsme pro zemské zřízení a od
mítáme zřízeni župní? Jak má býti organisována místní a
okresní samospráva? Těmito otázkami zabývá se právě vy
daná kniha samosprávného odborníka, býv. přísedícího zem.
výboru O. Kyprá »Poznámky k výstavbě lidové demokratické
republiky československé.« K objednávce této knihy použijte
oznámení, které jest přiloženo k části nákladu tohoto čísla.
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Tak se píše...
v »Rudém právu« (25. května 1947): »...neméně tak
chrabrým náčelníkem z bosenských hor, přes něž vedl
své divise v třeskutém hladu k slávě vítězství.«
■— Zaslal K. S., Most.
v »Lidové demokracii« (28. května 1947): »Stotisí
cové prostranství propuká v jásot a holduje
muži-štátníku.« — Zaslal A. Č., Náchod.
v »Československém obchodě« (čís. 20) : »Pan ministr
ve svém projevu zdůraznil, že přišel mezi obchodníky
proto, aby oď nich načerpal potřebné informace
a mohl společně s ministerstvem průmyslu pracovat
na jejich odstranění.« — Zaslal B. S., Třebomyslíce 49.
ve »Slově pracujících« (20. května 1947): »Vzhledem
k nedostatku materiálu a dělnictva bude provedena
telefonlsace 500 set obcí místo navrhovaných 170 obcí.«
— Zaslal K. H., Borotín.
ve »Financích« (15. května 1947): »Dovolená v roce
1947 se poskytuje a) čtyřmi kalendářními týdny; za
městnancům, kteří v den 1. května 1947 vykazují po
dosažení 18. roku věku aspoň 15' let státní neb jiné
veřejné služby včetně služby vojenské, jakož i soukro
mého zaměstnání ve služebním (pracovním) poměru,
pokud přichází k dobru služebnímu použití zaměst
nancovu.« — Zaslal A. P., Nový Jičín.
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.

Zemi a lidu tri řek-Slezsku
Helena Salichová: ZE STA KÝCH ČASŮ
(kronika slezského kraje). Helena Salichová je malířka a spisovatel
ka zároveň. V její knize oživuji všechny tvořivé schopnosti slezského
lidu. Z jejích stran na vás zavane všechen půvab starodávného slez
ského života. Své vyprávěni doprovází autorka pěknými dřevoryty.
464 stran, brož. Kčs 168·-, váz. Kčs 195··.

Ludmila Hořká: DOMA
Hl. vydáni. Krásu a cenu domova dovede plné zhodnotit jen ten,
kdo jej ztratil. Je tedy div, že jeho kouzlo si podmanilo vnímavé
srdce prosté dcery Hlučínska a že jeji upracovaná ruka sáhla za oku
pace po peru, aby se vyznala ze své lásky, oddanosti a věrnosti
k chudému, ale o to viak ještě dražšímu domovu ? 238 stran, brož.
Kčs 75·-, váz. Kčs 95·-.

Ludmila Hořká : ĚE K A
n. vydáni románu, který navazuje na její knihu Doma. Jeho děj
rozviji kol řeky Opavice, kde žiji, pracují a trpí lidé, kteří tvoří
hrdiny její knihy. Oba romány so setkaly s kritikou, s niž se může u nás
pochlubit jen málo knih. 254 stran, brož. Kčs 72·-, váz. Kčs 92'-.

Leopold Peřích: SLEZSKO
Přehled národnostního vývoje a prvé soustavné dějiny Slezska u nás.
Resumé v ruské, ftancouzské a anglické řeči a přehledná mapa.
176 stran, Kčs 54·-.
KNIHY, KTERÉ MAJÍ BÝT VE VŠECH KNIHOVNÁCH

U všech knihkupců

Nakladatel štvi

VYŠEHRAD, Praha II, Karlovo nám. 5
OBZORY, týdeník pro politiku a kulturu. Vychází každou
sobotu. Vydává Výkonný výbor čs. strany lidové. Šéfredaktor
dr. Ivo Ducháček. Odpovědný redaktor Bedřich Partaj. Ná
vštěvy každou středu od 15—17 hod. Ústřední administrace:
Praha I, Ulice 28. října č. 3. Administrace pro Velkou Prahu:
Praha II>_ Václavské nám. 19. Telefony pro obě administrace
221-68, 255-22, 258-15, 351-83, 372-04. Inserce: Praha II, Vác
lavské nám. 19. Telefony: 389-63, 431-41-43. Telefony redakce:
431-41, 457-51. — Předplatné na rok 200 Kčs, na půl roku
100 Kčs, na čtvrt roku 52 Ksč. — Nevyžádané rukopisy se
nevracejí. — Účet pošt, spořitelny 60.300. — Tiskne č. A. T.,
Českomoravské tiskařské a vydavatelské podniky v Praze II.
Dohlédací poštovní úřad 25.
ADRESA REDAKCE: PRAHA H, KARLOVO NÁMĚSTÍ 5

O BZOR ľ

Konvent ř. sv. Voršily v Kutné Hoře
přijímá pro školní rok 1947—48 přihlášky žákyň školou povin
ných i škole odrostlých do svého moderne zřízeného a pečlivě
vedeného internátu. Chovanky vzdělávají se jednak ve škole ná
rodní (obecné a měšťanské s jednoročním učebným kursem) s prá
vem veřejnosti, jednak v soukromém kurse pro doplnění dívčího
vzdělání. Tento dívčí kurs bude počátkem příštího školního roku
reorganisován a bude míti dvě oddělení:

Filmová umělkyně STELLA MÁJOVÁ
používá a doporučuje kosmetické výrobky

a) theoretické: moderní jazyky, stenografie, vychovatelství atd.;

b) praktické: šití šatů a prádla, ozdobné ruční práce, vaření,
stolničení, malování, společenská výchova, rytmika atd.
Vyučuje se skupinově. Předměty jsou volitelné.

Chovankám se poskytuje možnost hudebního vzdělání.

Tajemství její krásné pleti je pravidelná péče o níl

50 let u našich xen

Kynetín
jeoblíben!

Muži chtějí hezčí ženy. Děli chtějí hezčí
5

matky. Buďte stále krásnější, je to Vaše

^1,

povinnost. S důvěrou používejte přípravků
Astrid se stoletou tradicí. *-

, '/I

1
Insertní objednávky vyřizuje insertní

odděleni Praha II, Václavské náměstí číslo 19. Telefon číslo 4 31-41, 3 89-63.

1. Největší letadlo světa — Hughesova vzdušná loď.

Nová americká stíhačka na tryskový pohon o rychlosti
1.000 km za hodinu. 5. Britský křižník Mauricius kotví před

Terstem. 4. Nová gumová nádrž na 15.000 litrů benzinu pro
válečné účely. Gumovou nádrž, která může býti složena,
unesou dva muži. 5. Nejdokonalejši americké dopravní

letadlo Lockheed Constellation. 6. Návrhy francouzských

