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CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Parlamentní úsporná komise před
těžkými úkoly
Nejširší naše veřejnost uvítala zřízení
parlamentní úsporné a kontrolní komise
s pocity úlevy, s plnou důvěrou a netaje
nými nadějemi, které opravňovaly zku
šenosti z doby předválečné. Ve veřejném
hospodářství našem zavládl nepořádek.
Kategorickým příkazem doby je úspor
nost. Náš vyspělý lid je ochoten nésti
bez reptání i nejtěžší břemena, uvidí-li,
že se nikde ve státě a veřejném životě
nevyhazují peníze pcplatnictva zbůhdarma. U nás se však nešetří. U nás se plý
tvá ve státní správě desítkami miliard,
hospodářství ve znárodněných podnicích
je napořád ztrátové, státní rozpočty vy
kazují schodky převyšující dvojnásobnou
výši předválečných celoročních rozpočtů,
vydávají se zákony, na které není úhra
da a které znamenají nová miliardová
zatížení pro státní pokladnu, a finanční
i hospodářská politika státní nese vesměs
známky improvisátorství, nerozvážnosti
a nehospodárnosti. Parlamentní úsporné
a kontrolní komisi vyvstávají proto všu
de, kam se jen rozhlédneme, velké a
svrchovaně naléhavé úkoly. Jedním a to
největším je příprava státního rozpočtu
na rok 1948.
Hlavním zdrojem státních příjmů, kte
rý se při tom stále zmenšuje, zůstávají
daně. A přece snížení daňových i jiných
břemen je pro nás nejnaléhavějším pří
kazem, chceme-11 si zachovati nejen hos
podářskou a tím i politickou samostat
nost, nýbrž i spokojenost se státem a
lásku k němu v širokých vrstvách oby
vatelstva. Toto snižování daní se ovšem
nesmí prováděti tak, jak to má na mysli
Ohlášený již návrh zákona o snížení daně
ze mzdy: ulehčit! jedné vrstvě poplatnické na úkor vrstvy druhé, tedy nikoliv
paušální sníženi, nýbrž taliové, Irteré zba
ví břemena daňového jen tak zv. katego
rii slabých a zdvojnásobí břímě kategorie
t. zv. středních poplatníků, poněvadž dnes
už nemáme třetí kategorie, poplatníků
velkých. Neklamme se však, nálada lidu,
přetíženého daní a dávkami, začíná býti
povážlivou...
Především ovšem je to státní růzpočet,
který musí býti snížen, a to velmi pod_
statně snížen, aby opět neskončil schod
kem, k jehož alespoň částečné úhradě by
tentokráte už nebylo unrrovských darů.
Ano, v rozpočtových položkách musíme
dolů, bez milosti a ohledu na kohokoliv
a bez cbav o ztrátu popularity v těch ne
bo oněch kruzích a vrstvách. Zbytečné
úřady, tedy i ministerstva, ústavy, ško
ly, nákladné instituce musí býti zrušeny.
Různé to subvencování, zavánějící stra
nickou demagogií, musí býti zastaveno,
zbytečná a nákladná psavost musí býti
vymýcena, rozbujelý byrokratismus, před
nímž byrokratismus první republiky
bledne, musí býti vykořeněn. Stát prostě
nevydrží příliš vysoký počet veřejných
zaměstnanců v úřadech a podnicích, o
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proti předválečnému stavu stále ještě
zvyšovaného. Máme dnes republiku znač
ně zmenšenou o Podkarpatskou Rus, je
nás po odsunu Němců a úbytku Maďarů
téměř o čtyři miliony méně, máme však
státních a veřejných zaměstnanců téměř
o 200 tisíc více, nemluvě o zaměstnancích
ve znárodněných podnicích. Počet veřej
ných zaměstnanců musí tedy býti sní
žen. Je tů jedna z nejbolestivějších ope
rací, je však nutná. A nemusí býti ani
tak bolestivá, provede-li se spravedlivě a
poctivě. Stačí vrátiti k původnímu povo
lání ty zaměstnance, kteří byli přijati do
státní služby nikoliv z potřeby kvalifi
kovaných sil, nýbrž na stranické legiti
mace. Poválečný materialismus a jisté
zpanštění venkovského pracovního lidu
zaplnily úřady a podniky uchazeči, které
zláká] pestřejší a snad pohodlnější život
v městě. Jejich odstraněním uleví se stát
ní pokladně miliardovými položkami a
současně získáme pracovní síly v obo
rech, kde nám citelně chybějí. Mnoho
ovšem zavinila i naše před a poválečná
politika školská. Je sice ideálním poža
davkem sociálním, aby každý, chudý i bo
hatý, mohl dojiti vyššího vzdělání; Kam
však s těmi desítkami tisíců absolventů,
pro které nebude míst, odpovídajících
jejich vzdělání ? Měli jsme již před válkou
nadprodukci školské inteligence, máme
však a budeme rníti ještě větší nesnáze
teď. Kolik tisíců mladých Udí šlo na vy
soké školy jedině proto, že byli zlákáni
neodpovědnými sliby patnácti stovek mě
síčně, místo aby zůstali tam, kde už byli
zapracováni a usazeni! Kulturně a soci
álně je otázka nezaměstnané inteligence
těžší než u dělnictva. Také s tímto pro
blémem hude úsporná komise nucena se
zabývat. Místo toho však, aby se alespoň
zastavilo rozmnožování počtu veřejných
zaměstnanců, zřizují se stále nové a nové
úřady, dokonce budeme míti také ještě
hospodářské a daňové poradce (vláda už
ohlašuje příslušný návrh zákona), země
dělské referenty a pod.

Otázky
A přece víme všichni, že bez hospo
dářského pořádku a úspornosti přivedeme
stát k záhubě. Sám ministr průmyslu
Laušman přiznal ve schůzi průmyslového
výboru poslanecké sněmovny před něko
lika dny, že bez úspornosti se nám zlirOutí všeclmo. Nejzávažnějším momentem je
hospodářství v našich znárodněných pod
nicích. Proč na př. platí členy závodních
a podnikových rad podniky a nikoliv od
borové organisace, jak je tomu v Sovět
ském Rusku, kde naši komunisté stále
hledají povzbuzující příklady a vzory?
Prdě ty nákladné milice ze zdravých mu
žů, kde jich není vůbec potřeba? Proč
tolik policie a četnictva, když přitom ne
plní vlastní jim úkoly? Proč tak ná
kladná osidlovací akce? Jak mohou zná
rodněné podniky dostávati stamilionové
a miliardové půjčky, aniž by se zkouma-

Občas u nás zazni nářek na nízkou
morálku, ať pracovní či obecnou. Na
tom nemění nic ani oficiální Ižioptimismus. Přitom se zapomíná jen jedno:
že morálka je nedílná. Že není možno
žádat na občanech, aby byli pracovití,
když stát vyřizuje vše tak liknavě, že to
trvá měsíce, ba i roky; když stát stíhá
šmelinu, ale přitom ji sám s importo
vaným kuřivem provozuje ve velkém;
když stát zadržuje statisíce mladých lidi
na vojně přes dobu nutnou pro účelný,
výcvik a pak shání způsobem demokra
cii se příčícím rozmanité brigády a
organisuje pracovní povinnosti, aby se
zachránila úroda či těžba, od níž právě
desetitisíce lidí odvolal; když se pokouší
poplatníkům za jejich těžce vydělané
peníze, zaplacené na daních a rozhlaso
vých poplatcích, namluvit něco jiného,
než je ve skutečnosti.. Je příliš mnoho
prohřešků proti morálce se strany státu
a samosprávy a jeho institucí, než aby
to nemělo neblahý vliv na občany. Má-li
u' nás dojiti k trvalé nápravě, pak je
třeba, aby stát a obce nečinily obča
nům to, čeho si samy nepřejí se své
strany, protože morálka je nedělitelná,
pro všechny bez rozdílu.
lo jejich hospodaření? Proč se vydává
30 milionů Kčs na jihoslôvanské učně?
Jak to, že místo původního odhadu 300
miliard hodnoty německého majetku v
pohraničí dnes už zbývá pouze 85 mili
ard? Jak to, že ze skladů Národního
fondu berou si lidé věci, aniž by je pla
tili? Proč se nedělají revise ve znárod
něných podnicích, v nichž se hospodaří
ztrátově? Proč místo předpokládané mi
liardy odvedeno bylo na splátkách za
přidělené majetky v pohraničí sotva 90
milionů Kčs?
Těch »proč« je nekonečná řada a před
úspornou komisí parlamentní vyvstávají
úkoly těžké a naléhavé, pro republiku
však přímo záchranné. Vždyť každý den
odkladu znamená krok blíže k okraji pro
pasti! Je však jedno »proč«, jež tane na
mysli každému občanu: Proč tedy par
lamentní úsporná a kontrolní komise ne
plní už svého velkého a spasného posláni ?
Vzpomínáme na předválečnou úspornou
komisi. Dovedla stlačiti státní rozpočet
v položce vydání hluboko pod položku
příjmovou. Dovedla zachránit! státní po
kladně miliardy. A dnes? Řekněme to
otevřeně: parlamentní úsporná a kontrol
ní komise dosud se v ničem nemohla
projevit!. Její činnost je totiž soustavně
podlamována, podkopávána, ochromována. Soustavně a úmyslně. Je totiž nepří
jemná, je nepohodlná. Proto se· dělá vše,
aby nemohla rozvinout! svou činnost, sta
ví se před ní železná opona, aby nemohla
nahlédnout! do hospodaření úřadů a pod
niků. Je záměrně proti vůli vedení zbyrokratisována, je těžkopádná,· nepracuje
se v ní suverénně ani individuálně, každý
její počin je vázán zlomyslnými formali
tami a není odvahy k zakřiknutí těch,
kteří záměrně maří každý pokus komise
a jejího vedení o projevení činnosti. To
ovšem musí přestat. Ti, kteří úmyslně a
zlomyslně ochromuj! činnost parlament
ní úsporné a kontrolní komise, musí býti
demaskováni, musí býti pranýřováni ja
ko největší nepřátele státu a tak také
musí býti národem souzeni
V. S.

Procento zmetků stojí miliardu
To by mělo býti napsáno ve všech díl
nách a kancelářích znárodněného prťmyslu, a pak by ministr zahraničního
obchodu nemusil se zabývat chmurnýrci
plány na uspořádání výstavy hanby pro
náš exportní průmysl, výstavy to jistě
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účelnější, než bylá na příklad poslední
výstava výživy. Ano, při naši průměrné
ceně průmyslové výroby 100 miliard Kčs,
přijde každé procento zmetků přesně na
1 miliardu Kčs. Stačí jen porovnat naše
uhlí, které dostává spotřebitel ze zná
rodněných dolů nových a zvučných jmen,
s tím, které dříve poskytoval takový
»Nelson« nebo »Majrovka«, abychom vi
děli rozdíl. Také stačí zamnout znárod
něně utkaným flanelem a sáhnout na
předválečný, abychom si uvědomili pod
statný rozdíl, jenž zjistíme také na hli
níkovém strojku na maso místo na pocí
novaném, na mlýnku na kávu, vyrobeném
podle zásady »Nemelem«, a starým je
ho stále meloucím předchůdcem, na no
vém voze, bratru za 100.000 Kčs, při
srovnání se starou Piccolkou, která při
dvou generálkách na hřbetě jede tišeji
než výtvor x-kráte zreorganisovaného a
stále ještě prodělávajícího znárodněného
automobilového průmyslu. Přitom poje
dou naši odborníci studovat v hojném
počtu výrobu automobilů do Ameriky,
což bude zase stát pár korunek. Nejsme
proti tomu, jako také nenamítáme, aby
se naši textilnici šli učit do Anglie, jak
se dělají pořádné látky a praktické a
trvanlivé stroje a strojky, ale proč, u
boha, nezapřáhneme u nás do výroby lidi,
kteří tam již byli a mají bohatou praxi
za sebou?
Pročpak není na př. v našich karosárnách uplatněn muž, který pracoval 10
roků u firmy Rolls-Royce v Derby? Je
slučitelné, aby taková sila živořila jako
zřízenec a zanášela se myšlenkami na
odjezd do ciziny, když si nevíme s jed
ním nejdůležitějším oborem kovoprůmys
lu stále rady? Procento zmetků stojí
nás miliardu ročně. A toto procento je
přesně úměrné neodbornosti vedení, pro
tože odborník ředitel si vynutí jakost
na dílenském inženýru a ten zase na dí
lovedoucím, a ten opět na dělníku. Stačí
spočítat, kolik procent naší zmetkové vý
roby nás přijde v miliardách, abychom
věděli, kdo nás vlastně ochuzuje.

800 miliard = 80 miliard
Časy se mění a lidé v nich. A s nimi
přirozeně i čísla, ačkoliv se tvrdívá, že
není nad číslo. Tak původní odhad naše
ho řízeného peněžního a fiskálního ho
spodářství, pokud jde o hodnotu konfi
skovaného majetku, byl 300 miliard Kčs
a pokud jde o výnos dávky z majetku
40 miliard Kčs. Nynější odhady jsou da
leko střízlivější a dosahují v prvním pří
padě jen 80 a v druhém případě jen 20
miliard Kčs. To jsou rozdíly tak veliké,
že by omlouvaly snad ponocného v roli
finančního a daňového odborníka, ale
ne síly, placené statisíci Kčs ročně. Je
ovšem pravda, že nečekaně velká část
německého majetku, zejména ve formě
klenotů, byla převzata do vlastnictví bez
svolení státu, jakožto jediného oprávně
ného majitele. Vyšetřování činnosti čle
nů pověstného výboru z Jindřišské uli
ce, pozadí poděkování předsedy Stibora
a různé aférky v pohraničí, při kterých
se jednalo skoro vždy o zlato, stříbro a
drahokamy v množném čísle, by to po
tvrzovaly. Vždyť ještě nedávno přišel
k jednomu pražskému zlatníku občan,
který prodával drahocennou brož a byl
zcela srozuměn s tím, že za ni dostane
částku, rovnající se 2 procentům ceny,
pádný živnostník, ač mohl vydělat malé
jmění, uvědomil úřady. Vysvětlení se
ovšíMTi našlo v tom, že je to klenot po
babičce, která, ač byla chuďasem, měla
broži v mírové ceně 70.000 Kčs a šťast
ným dědicům ve své skromnosti ani ne
prozradila jr.ií skutečnou cenu. Je to
obdobný případ smaragdového prstenu
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na ruce ženy malého mladého· gážisty
v pohraničí, jehož cena se rovná součtu
všech gáží až do jeho pensionováuí. Je
také stále dost těch, kteří mají per
skými koberci, často fantastické ceny,
doslova vystlány byty, ačkoliv jim ještě
před dvěma roky stačila 'vydrhnutá pod
laha a že lidé, kteří měli nádobí nej
výše z ASA či Tety, mají míšeňské sou
bory obrovské sběratelské ceny, sbírky
miniatur závratných hodnot, a origi
nály milionové ceny.
Když při soupisu vůbec něco přiznali,
táli to byly jen prošlapané běhouny
nebo kuchyňský porculán, sklo či barvotisk, dik někdy až nepochopitelným,
povrchním a neodborným soupisům ně
meckého majetku v pohraničí. V kleno
tech, kobercích, porculánu, skle a obra
zech po Němcích, má republika utajeny
ještě obrovské miliardy, protože zdaleka
ne všechen tento majetek byl řádně při
hlášen, sepsán a oceněn, když jej mnozí
zakopali, přestěhovali do vnitrozemí', *
umístili u svých příbuzných nebo do
konce prodali a peníze investovali či
dali prostě »do oběhu«. Pomohly by tu
.jistě seznamy majetku sudetských Něm
ců, pořizované americkými olcupačními
úřady, ale víme, jaký křik by se ozval
při jejich použití, protože by se uká
zalo, o jaké obrovské sumy byla repu
blika okradena často těmi, kteří jsou
dnes na výsluní moci, alespoň v pohra
ničí. Je očividné, že jsme se nehorázně
přepočítali při odhadu německého ma
jetku. Co z toho pijme? Buď neumíme
vůbec počítat a pak můžeme jít k šípku
s řízeným hospodářstvím, když se do
vedeme tak lěhce zmýlit o pár set pro
cent, čili o 220 miliard Kčs, nebo umíme
počítat a jsme nuceni mlčet k tomu,
jak se různá individua hbitých prstů,
objemných kufrů a pohotových stěhova
cích vozů, nehorázně obohatila na úkor
státu.

Jak víc a lépe vyrábět
Zostřená mezinárodní soutěž ukazuje
již dnes některé slabiny našeho průmys
lu. Máme-li udržet svůj vývoz, alespoň
v kovoprůmyslu, znamená to vyrábět víc
a lépe než dosud. S výjimkou několika
málo pokročilých podniků není organisace ostatních právě na výši, takže vy
rábíme málo, draze a někdy i špatně,
protože se ulpělo na dochovaném způso
bu rozdělení oddělení podniků na admi
nistrativu, konstrukci a výrobu. Dnes se
však požaduje mnohem důklad ější pří
prava výroby ve směru ulehčeni dělníko
vy práce a vědečtější organisace výroby
samotné. Konstrukce výrobků má být
daleko lépe propracována k využití V
hromadné výrobě, aby se snížil podíl rakodílné práce kvalifikovaných sil. Výkre
sy pak mají býti jasné a srozumitelné,
jak jen možno. Přehlížená patentní od
dělení vyžadují více pozornosti, aby se
snížila závislost na cizích licencích, kte
rá je stále značná. V případě výroby sa
motné se má přihlížet ke snížení výrob
ních ztrát. Předpokládá se tu předběžná
kalkulace a plánování výroby, pokud jde
o stroje a přípravky. Kalkulace kontro
luje výrobní náklady a spolupracuje na
tvorbě ceny výrobků. Plánování výroby
se opírá o soupis strojů, jejich výkoifů,
resp. zatížení a postup práce. Výroba sa
motná skládá se pak z obrábění a z mon
táže, a v její orgamsaci jsme někdy dost
pozadu za cizinou. Zbytečně mnobo prac
ně a draze obrábíme, co lze přesně odlít
nebo vykonat s minimální úpravou brou
šením. Typickým př-kladem.je tu přesné
odlévání nástrojů v Americe místo je
jich kcvání a soustružení, jakcž i brou
šeni. Nebo odlévání zalomených hřídelů,

které stačí jen obrousit, kdežto my je
kováme, soustružíme a brousíme. Velký
význam má velikost serie na uspořádání
výroby, protože při velké sérii se vyplatí
plynulá výroba seřazením strojů za se
bou, aby výrobek postupoval stále vpřed
a nevracel se. Rozdělení obráběcích dílen
na soustružny, vrtárny, brusírny a pod.
považuje se za zastaralé, s výjimkou
zvláštních odděleni pro automaty. K organisaci. výroby patří též péče o světlo,
teplo, čistotu a bezpečnost před úrazy.
Poslední, ale nikoliv nejmenší je technic
ká kontrola, která vyžaduje velmi kvali
fikovaných vedoucích sil nejen odborně,
ale i mravně, a totéž platí i o kontrolo
rech, pro něž stanovení odměn jako pro
průměrné dělníky je šetrností, která se
nevyplácí, jak je vidět z častých stížností
na jakost některých strojů. Samozřej
mostí -dobré kontroly je rozbor zmetků a
přenášeni odpovědnosti za ně na vinníky. To je důležité právě s hlediska zvy
šování výroby, nemá-li se to projevit vel
kovýrobou zmetků, jak se někde stalo.
Odpovědnost technických úředníků a
vedoucích sil je tu velká a nemůžeme se
ubránit dojmu, že mnoho vysoce kvalifi
kovaných sil, jako konstruktérů, postupářů, úkolářů, dílovedoucích a kontro
lorů není tak placeno, jak to vyžaduje
význam jejich práce. Zato se vytvářejí
podivné funkce sociálních ředitelů s platy
od 160 do 360.000 Kčs ročně, lidi často
bez jakékoliv odborné kvalifikace (v jed
nom velkém kovoprůmyslovém podniku
je jím mladičký příručí z galanterního
oboru), ač z jejich platů by se daly uhra
dit nedostatečně oceněné s-ly technické,
čímž by bylo učiněno veliké plus pro
zhospodárněni znárodněného kovoprů
myslu. Máme-li svou měnu podloženou
prací, pak ta práce zde musí býti v do
statečném množství a opravdu dobrá
práce, aby byla dobrá měna, abychom
měli za papírovými penězi opravdovou
hodnotu a ne fikci!

Další příspěvek k zjednodušení
úřadování
Jakmile vzniklo vážné nebezpečí, že
bj- desetitisíce řemeslníků, zvláště pak
stavebních, kteří vysedávají v úřadech,
kam byli dosazení mocí politické legi
timace, mohlo býti přiměno, aby vyko
návali opět svoje původní povolání, vy
nořila se na obzoru cenová intervence,
která toto nebezpečí rázem zažehnala.
Neboť v důsledku cenové intervence bu
de se úřadovat jistě víc a jistě složitěji.
Jaké zjednodušení úřadování předsta
vuje toto kuriosní řešení, je patrno
z právě vyšlé vyhlášky o vyrovnáva
cím příplatku k cenám pracovních ob
leků a obuvi. Výrobce, který za časů
prohnilého kapitalismu volně nakoupil
levně všechny prvotřídní suroviny a při
jal tržbu v hotovosti, často bez účtu, má
dnes práci pozoruhodně usnadněnou tím,
že za nastávajícího socialistického řádu
musí výrobek účtovat odděleně a řádně
jej popsat, popisy účtů pak seřadit k 15.
a k poslednímu v měsíci podle odběra
telů, vypracovat podle nich výkazy o
dodávkách s adresami odběratelů, daty,
počteni a druhem kusů, jakož i výši po
žadovaného příplatku. Výkazy musí býti
přirozeně dvojmo a odděleně podle zemí,
a to zvláště pro zemi Českou, Moravsko-slezskou a- Slovenskou. K tomu vše
mu se připojí ještě propočet a zašle se
to pak společenstvu či jiné korporaci,
kde se bude zapisovat, třídit, zanášet,
rozpisovat, zakládat atd. Odtud půjdou
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doklady nebo sděleni o nich ještě dále,
což vše bude stát miliony pracovních
hodin, které by u řemeslníka mohly
býti vynaloženy lépe na výrobu oděvů
nebo obuvi, a u dne® statisíců přebyteč
ných sil v úřadech pak na ^produktiv
nější práci, než jest přenášení veřejných
peněz z jedné kapsy do druhé. U všech
oborů živností není to tak jednoduché.
Na příklad u maloobchodu jsou zavede
ny zvláštní výkazy pro ministerstvo
vnitřního obchodu, které se vyplňují jen
čtvermo a jež mají býti přezkoušeny
okresním národním výborem atd. Zmi
ňujeme se o tom jen proto, že se ceno
vou intervencí léčí chyby a omyly, za
viněné nedokonalou prací NÚC při mě
nové reformě, jíž byla rozrušena ustá
lená hladina cen a důchodů. Přitom se
tato intervence podobá duchaplnému
opatření, že si stát v podobě občana
přenáší pemze z pravé kapsy do levé
a o tom všem si vede sáhodlouhé, nad
míru pracné záznamy a namlouvá si,
jak tím opatřením zvýšil svůj životní
standard, ač ve skutečnosti promarňuje
příležitost k produktivní práci, která je
diná mu může poskytnouti skutečný a
nikoliv zdánlivý blahobyt.

Hoře pana Hořce, a>neb jak se píše
Šéfredaktoi- »Mladé fronty« Jaromír
Hořec se ve světě neztratí; poněvadž
kdyby náhodou přišel o své šéfredaktorství, zcela určitě se uživí jako eskamotér,
žonglér a cirkusák. Prokázal už nejed
nou, že dovede z komára udělat velblouda, ale dokonce, že není nepravdy dosti
velké, aby neprolezla Uchem »Mladé
fronty«. Vrcholu svého umění dosáhl
v úvodníku, který uveřejnil minulého tý
dne ve svém listě; láme hůl nad hlavou
poslance dr. Ducháčka a klade mu hned
dvě neobyčejné »ožehavé« otázky.
Píše: »Vyzývám veřejně poslance Du
cháčka, aby nám snesl doklady o tota
litě SČM.« Poslanec Ducháček nemůže
dcst dobře »snášet« doklady, protože ne
ní slepice; ale toto snášení provádí za
něho po celou dobu svého vycházení
»Mladá fronta«, ústřední orgán Svazu
české mládeže, list, který je jistě výra
zem ducha, který v této organisaci od
počátku vládne. A tento list, »Mladá
fronta«, se proviňuje několikrát do tý
dne nenávistným psaním proti západním
velmocem, uveřejňováním nepravdivých,
polopravdivých nebo skreslených infor
mací, namířených proti některým čle
nům spojených národů, uveřejňováním
tendenčních zpráv politického dosahu,
stranickým a ideologicky ovlivněným
výběrem referátů o knihách a kultuře
vůbec, tendenčním porušováním textů
projevů těch straníků a veřejně činných
osobností, které se tomuto listu nehodí
do jeho politického rendlíčku, umlčová
ním projevu k mládeži těch činitelů,
kteří nejsou zejména dosti »nadstraničtí«
atd. Je také vinou »Mladé fronty« a
těch, kdo ji vydávají, že se z SČM sta
la živořící organisace, která ovšem čeká
na svůj funus. .Tak ostatně soudit odpo
vědnost a inteligenci mladofrontovniků,
když šéfredaktor ústředního listu jed
ním dechem napíše, že Svaz české mlá
deže nedostává od státu ani haléř, a zá
roveň, že »je ovšem samozřejmé, že z ti
tulu celostátní lidovýchovné organisace
dostal SČM podporu od příslušných mi
nisterstev přímo na různé pracovní
akce« - jinými slovy, SČM od státu pe
níze dostal, dostává, a oprávněný je tu
díž požadavek poslance Ducháčka, aby
buď stát šetřil a nedával mládežnickým
organisacim nic, nebo aby to rozděloval
skutečně spravedlivě mezi všechny, kdož
mládež organisují a podporují. . Druhá
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otázka: zda stát bude podporovat poli
tické strany, jsou-li ony nositelem stát
ní moci, je věru jisté, že stát nejenom
bude, ale už různým způsobem (platy
poslanců atd,) podporuje finančně po
litické strany. Jde jen o to, aby je pod
poroval úměrně a ne aby jim dával ta
kovou moc, že nakonec mu politické
strany přerostou přes hlavu. Ale to ne
bezpečí hrozí zcela jinde; kdyby se šéf
redaktor Hořec rozhlédl mezi svými
nadstranickými spolupracovníky, našel
by důvodu k skutečnému hoři, kdyby
ovšem právě byl skutečně nadstranický.

»Zemědělské noviny« bez čtenářů
»Zemědělské noviny« při svém zrození
v osvobozené republice »zdědily« národně-demokratickou tiskárnu v Praze, a na
venkově celou čtenářskou obec a největ
ší počet předplatitelů někdejšího agrár
ního deníku »Venkova« a »Lidového de
níku«. Zdá se však, že »Zemědělské no
viny« zacházely se stranickou bezohled
ností s tímto svým hlavním čtenářským
a odběratelským zdrojem, a že jej, až na
malé zbytky, už prohospodařily. Bývalí
republikáni totiž hromadně již delší dobu
vypovídají čtení i odběr tohoto náhrad
ního listu.
Svědčí o tom oběžníky »Zemědělských
novin«, které jsou ve formě dopisů houf
ně zasílány předplatitelům, kteří další
odběr a předplácení těchto novin ode
přeli. Jsou vyzýváni, aby své rozhodnutí
odložili, aby si přečetli další ukázková
čísla se zpestřeným obsahem, který je
má odvrátit od čtenářské a odběratelské
deserce. Ale toto pozdní zjištění odporu
a volání opuštěného - nemá ohlasu. Pros
tě proto, že - jak se každý mohl přesvěd
čit - »Zemědělské noviny« nevyjadřují
smýšlení zemědělců, kteří cílevědomě *i
pokorně plní vývojový příkaz českých
dějin v přítomnosti pro budoucnost. Ne
jsou mluvčím tohoto venkova, jsou mluv
čím ministerstva zemědělství. Jsou ne
kritickým obdivovatelem nové zeměděl
ské politiky a jako takové mají nejblí
že k ministerstvu zemědělství, min. so
ciální péče a ministerstvu informaci. V
této vysoké nadstranické politice, ve
vypůjčené národohospodářské uniformě mají nejdále k nekomunistickému čes
kému venkovu a jeho lidu. Proto ta hro
madná deserce předplatitelů!
A. Kč.

Nkdstranické znárodnění němec
kého bohatství v Jindř. Hradci
Zákulisní politické obchody s lihem v
naší předmnichovské republice jsou ne
milosrdně v ohromném nákladu odhalová
ny a zneužívány pro potírání celé naši
politické a hospodářské minulosti a k
velebení té »nejnezištnější« politiky ny
nější doby. Doufejme tedy, že tato nej
novější politická nezištnost od vzniku osvobozené republiky až po naše dny bu
de zachycena ne v brožuře, nýbrž v ob
jemné knize, která by tuto nezištnost v
celé šíři nestranně podchytila. Uveřejně
ného materiálu v tisku je už dosti a neuveřejněného ještě daleko více. Jindřichovo-hradecké nadstranické znárodněni
německého bohatství není v dosavadní
řadě znárodňovací jistě položkou nějak
významnou.
Komunistická strana v Jindřichově
Hradci, jak píše Svobodné slovo, si zří
dila zvláštní konto z peněz, zabavených
zemskému presidentu Schwabemu, který
na útěku z Moravy byl v Jindřichově
Hradci zajištěn. Bylo u něho nalezeno
mnoho skvostů, 559.000 říšských marek
a 405.530 K. Tehdejší bezpečnostní veli
tel místního národního výboru, štábní
kapitán Exnar, uložil 26, května 1945

částku 409.030 K ze zabavených pen··
na zvláštní učet sekretariátu komunis
tické strany v Jindř. Hradci u Všeobec
né záložny a z tohoto konta byly pak
vypláceny až do listopadu 1945 postup
ně desetitisícové částky, takže koncem
roku 1945 byl celý účet vyčerpán. Pe
nězi disponovali činovníci KSC: tajemník
Zdeněk Fencl, štábní kapitán Stibler,
pokladník Tábor a Ladislav Peter. Ústře
dí KSČ bylo vyplaceno 9. července 1945
200.000 Kčs a krajskému sekretariátu
KSČ v Čes. Budějovicích 12.000 Kčs a
42.500 Kčs, dne 15. listopadu 1945 ústře
dí KSČ dalších 56.450 Kčs a ostatní bylo
vybráno hotově sekretariátem v Jindři
chově Hradci. Tato skutečnost byla zjiš
těna při revisi Fondem národní obnovy
již 30. ledna 1946, dosud však z ní ne
byly vyvozeny žádné důsledky. Na zá
kladě revise předsedy místního národní
ho výboru br. Jahody a konfiskačního
referenta MNV bylo o tomto případě re
ferováno v radě MNV 25. března letoš
ního roku a bylo jednomyslně usneseno,
vyžádat si od sekretariátu KSČ sdělení,
na základě kterého zplnomocnění bylo
zvláštní konto KSČ na peníze, zabavené
dr. Schwabemu, zřízeno a byl-li tento
majetek přihlášen při soupisu nepřátel
ského majetku. Odpověď dosud nedošla.

Kde je Wenzel RiUich?
U ZNV je ‘přísedícím za KSC pan
ing. Václav RiUich a má zemědělský re
ferát, tedy úřad zejména dnes nad jiné
odpovědný a důležitý. Je všeobecně
známo u ZNV a u těch, kteří s panem
referentem jako strany přicházejí do
styku, že oplývá kromobyčejnou horli
vostí jako zastánce oficiální zemědělské
politiky, o horlivosti politicko-stranické
nelze tedy vůbec pochybovat. Až sem
by to bylo v pořádku, jak se mu dnes
rozumí, poněvadž každý, kdo s rozhod
nutím páně referentovým nesouhlasí,
má možnost opravných prostředků,
i když je s dnešním nalézáním práva
o kapánek větší práce než bylo dříve.
V době okupace Němci si v Praze zří
dili t. zv. Bodenamt, smutně proslulé
zařízení na konfiskaci české půdy.
A zde se právě vyskytoval nějaký Wenzel RiUich, který se zúčastňoval s pa
třičnou horlivosti konfiskací českých
statků ve prospěch reichu, a šlo zejmé
na o půdu politicky persekvovaných.
Celou naši veřejnost, zvláště pak naše
zemědělce, by velmi zajímalo, co se
vlastně stalo s tímto Wenzlem Rillichem. Poněvadž jde o zajímavou shodu
jmen, mělo by být naší veřejnosti dáno
přec nějaké vysvětlení, poněvadž se ne
chce věřit, že by mohlo jít o osobní to
tožnost.
Z. S.

Studentský majetek
Skupina poslanců strany sociálně de
mokratické přichází v krátké době s dal
ším iniciativním návrhem zákona, tý
kajícím se tentokráte studentského ma
jetku. Znamenalc-li by uzákonění man
želské novely, navrhované poslankyní
Jankovcovou, konec civí lisovaného roz
lukového práva v našem státě, jde v ná
vrhu zákona o studentském majetku —
kromě »obdivuhodné« právní erudice,
kterou by snad napravil právní výbor
ÚNS —- o věc neméně závažnou. »Ob
zory« již několikráte zdůraznily, že
hospodářský totalismus znamená dříve
či později i totalismus duchovní a .ná
vrh zákona o studentském majetku je
toho varovným příkladem.
Návrh zákona vytváří studentský ma
jetek jako »právnickou osobu« a nic víc
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(podle důvodové zprávy není prý za
potřebí říci, jaká právnická osoba je
míněna). Třebaže tato úvaha není úva
hou právní, budiž nám alespoň v této
věci dovolen krátký exkurs do říše piáva. Věci se mají totiž tak, že každé
právnické embryo ví, že náš právní řád
(rozuměj positivní právo), nezná přes
ného pojmu právnické osoby. Právnická
osoba je pojmem právní theorie. Plat
né právo zná jen určité instituce (na
dace, společnosti, spolky atd.), které
theorie za právnické osoby označuje.
Jinými slovy: říci, že studentský maje
tek je právnická osoba, znamená asi
tolik, jako říci, že člověk je osoba fy
sická. To snad postačí, aby si laik učinil
obraz, jak odpovědně dnes někteří lidé
navrhují zákony. Tedy tato »právnická
osoba« (studentský majetek) má pečovati o sociální a kulturní zájmy vyso
koškoláků v sídle vysokých škol, uve
dených v jeho názvu (odtud: »Student
ský majetek v Praze«, »S. m. v Brně«,
»Olomouci« atd.). Zlatým hřebem je
však organisace této »právnické oso
by«. Marně bychom totiž očekávali od
navrhovatelů nějaký projev demokratic
kého ducha nebo snad uznání, že exi
stuje nějaká vysokoškolská samosprá
va, uznávaná ve všech demokratických
státech. Správním orgánem studentské
ho majetku má býti představenstvo a
ředitel. Jestliže i dekrety o znárodnění
ctily starou právní a demokratickou zá
sadu, že ředitel je orgánem výkonným
a představenstvo orgánem rozhodujícím,
je to asi pro navrhovatele již přežitek,
neboť vládou na návrh ministra sociální
péče ustanovený ředitel (placený za
městnanec) představenstvu prostě před
sedá. Nejen však to, má právo i usnesení
představenstva zastaviti a podati o tom
zprávu ministru sociální péče. Co učiní
pan ministr, o tom již návrh nemluví.
Tento vůdcovský režim je ještě zdoko
nalen tím, že představenstvo prostě jme
nuje a odvolává ministr sociální péče.
Vysokým školám a vysokoškolským organisacím studentstva přísluší pouze omezené právo určitý počet členů navrhovati. Tato ukázka hlavních zásad ná
vrhu je dokonalým vzorem toho, jak
vypadá demokracie v ústech těchže lidí,
když verbují hlasy voličů a když ji mají
projevití skutky. Je na všech demokra
tických studentech, aby včas pochopili,
jaká totalita se tu skrývá v rouše be-'
ránčím; nikoliv jen hospodářská, nýbrž
i duchovní (péče o věci kulturní). Pláš
tík poodhrnuje ostatně i sama důvodová
zpráva, jež vidí naléhavost soustředění
majetku v tom, aby byly odstraněny do
savadní závady, »plynoucí z roztříště
nosti a neorganisovanosti a přílišné a
nežádoucí interesovanosti politicko-stranické ěi náboženské«. O důvodu, tkvícím
v roztříštěnosti a neorganisovanosti by
se dalo mluví ti. Jakou však zárukou
proti politické straníckosti je diktát
placeného ředitele, dosazovaného vládou
(tedy politickým činitelem) ? A koneč
ně, co jest rozuměti pod »nežádoucí interesovaností náboženskou«. Má tím
snad býti řečeno, že náboženská víra a
zájem o ni je vysokoškolskému studiu
na škodu?
To není však vše. Zákonný návrh by
nebyl příznakem své doby a její úcty k
právnímu řádu, kdyby nenavrhoval též
použití § 365 občanského zákona - vyvlastnění. Toto ustanovení občanského
zákona říká doslova: »Vyžaduje-li toho
veřejné dobro, musí každý člen státu za
přiměřené odškodné odstoupiti i úplné
vlastnictví věci«. To ovšem bylo v dáv
ných dobách, dnes, jak jsme i v jiných
případech viděli, je možno vyvlastniti i
bez náhrady. §§ 8. a 9. navrhovaného
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zákona k tomu svými nejasnými slovy
poskytují vskutku neomezenou možnost.
A co »veřejné dobro?« Je to k veřejné
mu dobru vyvlastniti bez náhrady ma
jetek organisace, sloužící studentům,
kterou založilo několik lidi, jejichž jedi
nou vadou byla »nežádoucí náboženská
interesovanost«, kterou dary, odkazy,
bezplatnou prací podpořila řada dalších
obětavých jednotlivců »nežádoucně ná
božensky interesovaných« ? Vyvlastnění
znamená tedy alespoň podmínku veřej
ného dobra a náhrady škody, i když jde
o majetek darovaný a odkázaný. Vždyť
ti, kdož darovali, činili tak jen u vědo
mí, že dar bude sloužit určité myšlence,
že bude napomáhat k určitému cíli. Ji
nak by nebyli darovali. Kde nejsou dány
podmínky, o nichž mluví vyvlastnění,
tam má právo pro odnětí jmění jiný ná
zev: konfiskace. Ta však předpokládá
zločin. Kde není zločinu, nemůže býti
ani konfiskace; tam jde o protizákonný
zásah, příčící se mravům společnosti, jíž
demokracie a její svobody majetku, ví
ry a vyznání se nestaly pouhými frá
zemi.
F. Zástěra.

Revoluce středního stavu
V současné Francii, která stále nemů
že nalézti kýženou stabilitu a tím i pev
ný bod k plnému rozvinutí svých tvoři
vých sil, došlo k vážným nepokojům. Na
rozdíl od dosavadních událostí tohoto
druhu nejsou demonstranty a stávkující
mi jen dělníci, ale i živnostníci a obchod
níci. Největšího rozsahu nabyly tyto ne
pokoje v Dijonu, kde tisíce manifestantů
se dožadovalo, aby byla okamžitě odvo
lána hospodářská kontrola a zrušeno
vměšování státu do hospodářství. Zkrát
ka volalo se po hospodářské svobodě. Me
zi demonstranty se vloudily radikální živ
ly a tak došlo k invasi do úřadoven hos
podářské kontroly, v nichž dav spálil po
travinové lístky a archiv. Ze zásobovací
ho úřadu byl listinný materiál spálen na
ulici za zpěvu »Marseillaisy«, původně
revoluční to hymny středního francouz
ského stavu. Policie byla bezmocná. V
Pithiviersu, Neuville a v Sully-sur-Loire
vyhnali manifestanti úředníky hospodář
ské kontroly z měst. V Lyonu musil pre
fekt odvolat svůj rozkaz o neplatnosti
starých lístků na chléb, kterým byla ve
řejnost pobouřena. V departementu Meuse musily býti při demonstracích chrá
něny mlýny strážemi. Odmyslíme-lí si ně
které výstřelky, které pravidelně dopro
vázejí davové projevy, nelze přehlížet, že
společným znakem všech těchto mani
festací bylo naléhavé volání po odstraně
ní šikan se strany hospodářské kontroly,
po zastavení stálého a čím dále pronika
vějšího vměšování státu do hospodářství
a po zvýšení svobody podnikání, když dů
sledkem všech dosavadních státních opat
ření bylo snížení životní míry. I když ně
kteří demonstranti jsou stíháni úřady,
nic nemění na skutečnosti, že tak počet
ná složka francouzského obyvatelstva,
řemeslníci a obchodníci, po letech mar
ného dovolávání svých práv, vyšli po pří
kladu ostatních pracujících vrstev do
ulic. Způsob, jakým to učinili a jenž je
příznačný pro temperamentní Francouze,
měl za následek, že i zahraniční tisk vě
noval těmto zjevům mimořádnou pozor
nost a komentoval je jako »revoluci
středního stavu« francouzského. Proto i
my tyto události stručně zaznamenává
me pro informaci čtenářů, když oficiální
zpravodajství zaujímá zcela odlišné sta
novisko k demonstracím v cizině podle
toho, zda demonstrují dělníci či řemesl
níci a maloobchodníci...

Hospodářská situace SSSR
Moskevská »P r a v d a« přináší článek
o zdoláváni obtíži poválečné doby. V his
torickém svém projevu 9. února 1946 Sta
lin konstatoval, že druhá světová válka
byla nejkrutější a nejtěžší ze všech válek
v dějinách Ruska. Přirozeně způsobila
vážné obtíže v poválečném vývoji sovět
ského hospodářství. Obtíže ty pochází
především z ohromných škod, které způ
sobili SSSR německo-fašističtí uchvatite
lé, a také z toho, že po čtyři roky sovět
ský socialistický průmysl pracoval za vá
lečných podmínek a uspokojoval přede
vším potřeby fronty. Převod průmyslu
do mírových kolejí nemohl být proveden
najednou, je třeba určité doby k výstav
bě četných podniků, vyrábějících pro ob
čanskou spotřebu. V zemědělství k těž
kostem, vyplývajícím z následků války,
přistoupily těžkosti, způsobené velkým
suchem, které roku 1946 panovalo na
většině území SSSR a mělo za následek
zmenšení zásob obilí, slunečnic a cukrov
ky. Obtíže, které nutno ve SSSR zdolat
v poválečném období, svou socialistickou
povahou podstatně se liší od obtíží pová
lečného vývoje buržoasního světa. V ka
pitalistických zemích je poválečná doba
spojena s velkými hospodářskými a poli
tickými krisemi. Poválečná přestavba je
jich hospodářství je spojena s nejhlubší
mi protiklady, je doprovázena snižováním
výroby, omezováním odbytu a ostrým
zhoršováním hospodářské situace pracují
cích, neboť potíže poválečné přestavby
národního hospodářství v kapitalistic
kých státech úplně se překládají na bed
ra pracujících. Těžkosti kapitalistického
světa jsou těžkosti, vyplývající ze vše
obecné krise kapitalistického systému.
Válka je ještě více zostřila. Těžkosti, pro
žívané nyní sovětským hospodářstvím,
jsou těžkosti dočasné, přechodné, jsou to
těžkosti poválečné obnovy národního hos
podářství. Přednosti socialistického hos
podářství umožňují sovětskému lidu pře
konat tyto těžkosti v nejkratší době. Vý
sledky roku 1946 ukazují velké úspěchy
ve věci obnovy a rozvoje národního hos
podářství. Výroba předmětů občanské
spotřeby v roce 1946 vzrostla v srovnání
s rokem 1945 o 20 procent. V r. 1946 by
lo postaveno nebo obnoveno a dáno do
provozu kolem osmi set státních podni
ků. V roce 1947 bude učiněn velký krok
kupředu v rozvoji národního hospodář
ství. Jedním z rozhodujících podmínek
zvýšení blahobytu sovětského lidu je
uskutečnění programu, který byl přijat
únorovým plenem ÚV VKS (b). Nejdůle
žitějším článkem ve vyřešení úkolů, vy
tyčených plenem, je úspěšné splnění ze
mědělských prací v tomto roce. Již v le
tošním roce bude dosaženo důležitých
úspěchů v překonávání těžkostí v země
dělství. Velké možnosti rychlejšího pře
konáni poválečných těžkostí poskytne
socialistické soutěžení v úsilí o úspěšné
splnění plánu nové pětiletky.

Zájem o zahraniční politiku v USA
Jako důkaz, že drobný americký člo
věk se zajímá o problémy zahr. politiky,
obzvláště o otázku Německa a Ruska,
udává William L. Shlrer v N. Y. Herald
Tribune výsledek ankety, již uspořádal
»Výbor pro zahraniční styky« ve 22 mís
tech od Bostonu po Seattle. 530 význač
ných osobností odpovědělo na otázku, jak
naložit s Německem. Z nich 34% byli ob
chodníci, 21% právníci, 18% pedagogové,
9% redaktoři a 18% různá jiná povolání.
Sliirer podotýká hned předem, že z odpo
vědí Je zřejmo, že se nedbá lekcí dvou ni
čivých válek proti Německu. To je ovšem
chyba, jíž se dopouštějí nejen dotázaní,
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nýbrž také spojenecké vlády ve Was
hingtone, Londýně a Moskvě. Jedna z otá
zek zněla: »Ohrožovalo by sjednocené a
prúsperující Německo podle vašeho ná
zoru mír?« Na to odpověď zněla: 62%
hlasů »nikoli«, 28% »ano«. Zbytek byl
nejistý. Jedna odpověď zněla: »D e m okraticky sjednocené Německo neohrozí mír.« Jiná zněla: »Nikoli, bude-li
mít Německo demokratickou vládu a
stane-Ii s© dobrovolným a plnoprávným
členem OSN.« Tedy většina dotázaných
nemá obav z Německa, ale přece jen od
povídá s určitým váháním. Pisatel vzpo
míná, že pracoval v Německu v letech,
kdy tam bylo »demokraticky sjednocené
Německo«. V Ženevě pak viděl, jak se
stalo »plnoprávným, dobrovolným členem
Společnosti národů«. Ptá se, jaký je dů
vod domnívat se tentokrát, že Němec
ko se stane jiným, než bylo naposled.
»Jste pro to, zaručit demilitai-isacl
Německa smlouvou 4 velmocí, uzavřenou
na 25 let, jak navrhl státní tajemník
Byrnes?«,· zněla další otázka a Shirer
spěchá, aby nám napověděl, že její zod
pověděni ukazuje, že v jedné věci si USA
vzaly poučení z historie. 84% odpovědět
lo »ano«, 9% bylo proti, 8% si nevědělo
rady. Odpovědi o Německu byly plny po
chybností. Když se pátralo po důvodu
těchto pochybností, přišlo se na to, že jím
je »záldadní nedůvěra k Sovětskému sva
zu«. Jeden občan však napsal něco, co
svědčí, že nedůvěra vůči Kuslcu neovliv
ňuje myšlení všech Američanů o němec
ké ctázce, poznamenává závěrem Shirer.
Tento Američan píše takto: »Jsem pevně
přesvědčen, že naši politiku vůči Němec
ku nesmí vytvářet trvale nedůvěra k
Rusku. Měli bychom se, pokud možno,
soustředit na Německo, nikoli na náraz
níkový stát mezi komunistickým výcho
dem a kapitalistickým západem. Potrvá
určitou dobu, než dojde k vykořenění
methcd krve a železa; proto musíme plá
novat politiku na dlouhou dobu, za kte
rou budeme stát, nikoli nákladnou a im
posantní politiku, kterou opustíme, až
vyprchá naše nadšení aneb až se setkáme
s některými půvabnými Němci.
K. H.

Americká politika a obchod
Sumner Welles upozorňuje v >N. Y.
Herald Tribune«, jaký zisk mají USA
ze zahraničního obchodu, a že ne všichni
si uvědomují, co pro ně znamená krise
světového obchodu. Kolem ní se točí celá
zahraniční politika USA. Krise r. 1929
měla dvě příčiny: první byla celní poli
tika USA, druhou to, že nebylo meziná
rodního mechanismu, který by byl pod
nítil finanční a hospodářskou spolupráci.
Jediné praktické opatření, aby zastavily
krkolomný vývoj k hospodářskému na
cionalismu a autarkii, učinily později
USA tím, že přijaly zákon o obchodních
dohodách. Od té doby sledují USA vy
trvale liberální hospodářskou politiku.
Kongres schválil americkou účast na
Světové bance a Peněžním fondu, zříze
ném v Bretton-Woods. Aby se zajistila
spolupráce Britů, schválil kongres půjč
ku Velké Britannii. Toto všechno je však
málo, nedojde-li k obnově mnohostranné
ho obchodu. Proto se chopily USA dů
sledně ještě jednou iniciativy a navrhly,
aby se sešla Mezinárodní obchod í kon
ference v Ženevě. Koná se nyní v Ženevě
za účastí 18 států.
Welles vypočítává celou řadu překá
žek, na něž naráží aktivování světového
obchodu, a konstatuje, že také USA jsou
v cestě oživení světového obchodu, jež
to vyvážejí za 16 miliard dolarů, kdežto
dovoz ze zahraničí činí přibližně polovi
nu. Welles upozorňuje na rostoucí odpor
některých amerických činitelů, aby do
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šlo k vyrovnání tohoto rozdílu mez! vý
vozem a dovozem. Ve všech částech ze
mě volá se po sterilisaci zákona o ob
chodních dohodách a zavedení zvláštních
poplatků, jež by postihovaly dovoz, a to
kromě dovozních cel. V době, kdy zasedá
Mezinárodní obchodní konference v Že
nevě, hlasuje sněmovna representantů o
zákonu, který ukládá dovozní poplatky
na vlnu, a to poplatky nad existující
tarif.
Naše jediná naděje na obnovu světa
a úspěch naší zahraniční politiky, píše
autor, jsou podmíněny naší schoprmstí
pomoci válkou zpustošeným zemím, aby
se staly soběstačnými, a potom, až se tak
stane, převést postupně národní hospo
dářství k liberálnímu mezinárodnímu
hospodářství. USA tím, že ukládají bez
důvodně omezení dovozu do USA, zmen
šují vyhlídku, že dosáhnou tohoto cíle, a
také zmenšují možnost, že se nynější
vysoká hladina vývozu udrží na delší do
bu, zatím co svět se zmítá v chudobě.
K. H.

Rozhovor s Emerym Revesem
Emery Reves, autor knihy »Anatomie
míru«, poskytl francouz. listu »Combat«
rozhovor, z něhož otiskujeme hlavni myš
lenky:
»Reves odsuzuje OSN i mocenskou po
litiku, jež dnes roztrhává svět a vyslo
vuje se pro utvoření světové vlády, opře
né o mezinárodní zákon. Podle Revese
je hlavním požadavkem Člověka bezpeč
nost, která může býti zaručena jen práv
ní organisací společnosti a jejími záko
ny, vládou, soudci a policií, pověřenou'
provádět tyto zákony. Dnes není zákoni
tého pořádku mezi národy, a proto také
požadavek bezpečnosti může být uspoko
jen jenom snahou silnějšího napadat druhé
a ovládnout je nadlouho. Reves prohlá
sil z toho důvodu, že velké národy se
chovají jako gangsteři a malé jako pro
stitutky, protože musí přijmouti ochra
nu velkých, aby mohly existovat. Obě
světové války posílily nacionalismus,
praví Reves. Národy dnes žijí jako morfinisti, kteří si mohou ulevit jen dávkou
morfia a potřebují radikálního léčení.
Atlantická charta je hříchem nynějšího
světa. Dokázala-li druhá válka něco, pak
to bylo jen to, že ztroskotaly zásady, na
nichž byla založena organisace z r. 1919.
Wilsonovské zásady sebeurčeni národů,
totiž právo každého národa na svrchova
ný stát, způsobily více bídy a zkázy, než
cokoliv jiného. Do 20 let po nabytí této
svrchovanosti byly všechny evropské ná
rody napadeny, dobyty a zotročeny. Mís
to, aby ukázali národům, že svrchova
nost nezaručuje jejich nezávislost a je
naopak zdrojem největš ho nebezpečí,
udělali státníci uprostřed války Atlantic
kou Chartu, která je uznáním národní
svrchovanosti a práva každého národa
na nezávislost. Toto prohlášení zavedlo
svět do slepé uličky.
Reves prohlašuje, že podle jeho pře
svědčení, bude-li svět žiti dále na zákla
dě svrchovaných států, ať s OSN nebo
bez ní, dojde s matematickou jistotou
k válce. Naproti tomu se mu zdá, že
myšlenka světové federace se šíří ve vět
šině zemi s neobyčejnou a neočekávanou
silou. Národní vlády nic nezmohou a
má-li se dojít k světové federaci, musí
každá země zvolit své zástupce. Jednot
livci se sdružují a prosadí svou vůli. Ji
ného nezbývá.«
Obsáhlý referát o knize Američana
Emer. Revese »The Anatomy of Peace«,
jež patří k nejvýznamnějším politickým
publikacím posledních let, uveřejnili
jsme v č. 7. a 9. »Obzorů« r. 1946. K. H.

Zbyteční lidé
Polský časopis »Dziennik ZachodnI« v
článku s nadpisem »Problém zbytečných
lidí« pojednává o osudu zavlečených pří
slušníků cizích států, kteří dosud pře
bývají v Německu, o nichž - jak pozna
menává list úvodem - napsal německý,
francouzskými úřady povolený deník
»Der Kuriér«, že »kdyby pohledy mohly
Usmrcovať, určitě by ani jeden ze zavle
čených nezůstal na živu«. V článku se
mezi jinými uvádí: Jistě by se všichni
cizinci: býv. vězňové koncentračních tá
borů, zavlečení dělníci, býv. zajatci atd.
octli znovu za ostnatým drátem koncen
tračních nebo pracovních táborů, pod
ochranou strážních věží a německých
kolb, kdyby nebylo spojenecké péče a
kdyby byla německým úřadům ponechá
na volná ruka. Slábnoucí péče spojenců
o tábory zavlečených osob vyvolává v
Německu pocity, které se v německém
národě projevují pravidelně vždy, když
jde o poměr k bezbrannému člověku, t. j.
nenávist, odvažující se jako u zločincůrecidivistů k opětovnému provedení zlo
činu. Dnešní poměr Němců k zavleče
ným je toho nejlepším dokladem. V ně
meckém, zdánlivě demokratickém tisku
se objevují hlasy, dožadující se, aby ci
zinci, zavlečení v době války do Němec
ka, byli souzeni, stejně jako norimberští
zločinci. »Je naprosto paradoxní,« píše
Neues Deutschlad, »že německé obyva
telstvo musí pečovat o výživu té holoty
a kromě toho jí platit,« K odůvodnění
tohoto stanoviska používají Němci v da
ném případě velmi vhodného argumen
tu, t. j. pečlivosti o převýchovu a deoacifikaci vlastního obyvatelstva. Tábory
zavlečených osob jsou v této interpretaci
bezpečným útulkem všeho druhu kriminalistů, do něhož nemá německá policie
přístup, přes to, že do těchto táborů ve
dou nitky nacistického podzemního hnutí.
Ponižující je úloha cizinců používají
cích útulku v nehostinné zemi, jakou je
Německo. Ponižující je postavení nepo
třebných lidí, kteří nemají pádných ar.
gumentů proti výtkám povalečstvi a
vzrůstající zločinnosti, zvláště když tyto
výtky činí zavlečeným nedávní kati.
Z počtu 7 milionů nacisty zavlečených
zůstalo na území anglosaských okupač
ních pásem ještě 827.000 Ukrajinců,
-Srbů, Rumuiů, Poláků a příslušníků
býv. baltských států. Tito lidé vedou ži
vot, jaký si nemůže představit volný člo
věk. Padesát až sto osob spí v jedné
místnosti, což znamená zánik individuál
ního a soukromého života. Láska, naro
zení a smrt/ jsou sdíleny veřejně, ne
moc je záhubou a životní vůle se proje
vuje buď v illegálních transakcích nebo
v bezuzdném rozpoutáni zločineckých
pudů.
K. H.

Invaze amerických turistů
do Evropy
Podle zprávy »World Report« navští
ví v letních měsících 70.000 amerických
turistů Evropu. Americké zahraniční mi
nisterstvo povolilo proto vydávání ces
tovních dokladů s platností na dva ro
ky, které však neplatí pro cesty do Ně
mecka a do Rakouska. Největší část tu
ristů směřuje do Anglie, Francie a stá
tů skandinávských. Cestovní pas dosta
ne jen ten, kdo dokáže, že sí v Evropě
předem zajistil ubytování. Vstupní visa
si musí turisté obstarati sami. Místa na
velkých transoceánských lodích jsou za
dána až do konce srpna. Velký počet amerlckých turistů jede do Kanady a do
Guatemaly.
Kolik jich přijede k nám?
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Sterilisovat?
Tvorba žije zase ve znamení ostré polemiky s prof.
dr. Machotkou pro jeho článek, »Sociolog a populační
politika«, otištěný ve sborníku »Žena a populace«.
Tón polemických útoků proti dr. Machotkovi nevy
bočuje z obvyklé »linie« komunistických debatérů —
takže zůstane, zdá se, marným úsilím a planou nadějí,
že se někdy docílí, aby byla s této strany akademická
debata vedena skutečně akademicky, to je především
slušně a věcně — i když by předmět debaty vyvolá
val sebevětší rozčilení. A při této příležitosti nutno
říci, že Machotkův článek je skutečně až příliš zá
važný, než aby bylo možno přejít jej mlčením a že
právě pro tuto svou závažnost je nutné, aby jeho
kritika byla co nejvěcnější a nezavedla debatu do ko
lejí stupidních-pathetických výkřiků a záludných rekriminací.
Oč jde? V podstatě o tato Machotkova tvrzení:
Jelikož vrstvy sociálně slabší vykazují při své vyso
ké porodnosti značné »ohrožení nemocemi, dědičné
zatížení a mravní méněcennost« a z toho vyplývající
nižší průměrnou inteligenci, než vrstvy zámožnější,
varuje dr. Machotka před nečinným přihlížením
k těmto skutečnostem a žádá zvýšení porodnosti
»vrstev morálně i fysicky zdravých a zdatných (tedy
sociálně silnějších, pozn. H. K.), a naopak snížení
porodnosti nebo zamezení plození dětí rodičů nežá
doucích, ev. i sterilisací«. K tomuto názoru nelze dost
hlasitě vyslovit naprostý nesouhlas a striktní odmít
nutí.
Domníváme se především, že některá tvrzení prof.
dr. Machotky jsou nepřesná a že jde spíše o generalisaci, než o objektivní vědecká fakta. Lze zajisté při
pustit, že vrstvy sociálně slabší jeví větší náchylnost
k nemocem, zejména infekčním, než vrstvy bohatší
— to ale v žádném případě nezavdává příčinu k to
mu, aby bylo na ně pohlíženo jako na vrstvy méně
zdravé. Neboť jejich náklonnost k chorobám a menší
odolnost je zaviněna především tím, že se jim vlivem
neutěšených sociálních poměrů nedostává dostatečné
výživy (zejména proto, že nemají potřebných vědo
mostí o jejím složení po stránce vitaminosní a pod.),
hygienického a zdravého bydlení, možnosti rekreace,
prostředků k event. léčení a hlavně — péče o těhotné
matky a novorozeňata. Jistě, že v tomto posledním
případě nesou vinu právě ženy z těchto vrstev, které
dodnes ve značném procentu konservativně odmítají
obrátit se s důvěrou na lékařské poradny a tak ne
správnou životosprávou v době těhotenství a neod
borností v zacházení s kojencem samy způsobují, že
jejich děti přicházejí na svět už s neúplným zdravím,
nebo dokonce brzy po narození umírají. Ale všechny
tyto důvody a okolnosti mají jedinou příčinu, jež tkví
právě v oněch sociálních poměrech těchto vrstev;
nelze tudíž lámat hůl nad nimi, nýbrž nad tím, že je
možné, aby ještě dnes lidé tak uboze žili. A uvědomě
ní si této skutečnosti musí vést nikoliv k vyhlášení
jakési karantény nad těmito vrstvami, ale ke zvýšení
státního úsilí o zlepšení životního standardu občan
ství, o vybudování co nejhustší sítě lékařských po
jen a ošetřoven, o výstavbu zdravých a levných
bytů, a o výchovu nejširších vrstev ke správné a
zdravé životosprávě.
Pokud jde o Machotkovo stanovisko, že vrstvy so
ciálně slabé jsou ve velké míře »dědičně zatíženy« —
jde především o to, stanovit, co se tím zatížením mys
lí. Jde-li o dědičné choroby — pak, myslím, nelze dá
vat primát určité vrstvě obyvatelstva, nebo# v tom
případě jde o zjev spíše individuální a nikoliv třídní.
Jde-li o »zatížení«, jehož kořen tkví v alkoholismu
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nebo pohlavní chorobě rodičů — nutno přiznat, že je
častějším zjevem u vrstev sociálně slabých — ale
příčina vězí zase v nehygieně, v níž musí žít, v neutě
šeném zoufalství, jež mnohé z příslušníků těchto
vrstev žene do putyk, v nemajetnosti, která zabra
ňuje léčení takových chorob a v nevědomosti o tom,
jaké může mít alkoholismus nebo venerická choroba
rodičů následky pro zdraví dítěte. Hle — nový popud
k tomu, poučovat a vychovávat nejširší vrstvy k vět
ším znalostem těchto problémů!
Naprosto však nelze souhlasit s paušálním tvrze
ním dr. Machotky o »mravní méněcennosti« chudých
vrstev. Obhroublost ještě není mravní méněcennosti
— a tu lze těmto vrstvám právem vytýkat jen potud,
pokud si v ní libují a pokud ji shledávají užitečným
prostředkem k hrozbám. Že pak ono zesurovění činů
i myšlení mnozí lidé živí a snaží se je vystupňovat,
aby z něho těžili pro dosažení vlastní moci, je nepo
chybné. Je-li tudíž třeba proti něčemu bojovat, tedy
proti této obhroublosti a sklonu k surovosti, které
však — a to opakuji — s mravní méněcennosti ne
mají nic společného. Neboť mravně méněcenným je
ten, kdo popírá, odmítá nebo nezná a necítí potřebu
vnitřního mravního řádu, kdo jedná ve své přiroze
nosti nemravně, zvrhle, podle a zbaběle. Měla-li by
být touto mravní méněcennosti puncována jen třída
sociálně nejslabší — nutno takový názor odmítnout:
jde zase jen o zjev netřídní a individuální, vyskytu
jící se ve všech třídách a stavech, i když je nutno
s politováním konstatovat, že nikoliv v měřítku nejmenším.
Prof. dr. Machotka říká také (jak Tvorba cituje
jeho jiný spis): »Čím chudší vrstva městského oby
vatelstva, tím méně se setkáváme s vysokou inteli
gencí. Vrstvy zámožné mají děti mnohem inteligent
nější.« Zdá se, že je tu třeba především vést dělící čáru
mezi inteligencí a vzdělaností. Šlo-li by o vzdělanost,
pak má Machotkova definice do značné míry pravdu
— z důvodů, jež netřeba rozebírat. Jde-li však o in
teligenci, věc už zdaleka není tak jednoduchá. Uvaž
me za prvé, jaký je kvantitativní nepoměr mezi tří
dami zámožnými a chudými: je tedy zapotřebí brát
v úvahu jen čísla poměrná. Dále pak nutno rozlišovat
mezi velikostí prostředků a možností, jež příslušní
kům obou vrstev pomáhají přirozenou inteligenci
rozvíjet. Domnívám se také, že je velmi nepřesné,
usuzovat jen podle obyvatelstva městského — a ne
brat v potaz obyvatelstvo venkovské. Nelze zajisté
generalisovat — neboť inteligence je téměř výlučně
podmíněna individualitou — ale myslím, že tak jako
nouze, zvláště pokud je tak tíživá, že se slabším je
dincům jeví jako nepřekonatelný »osud«, může zne
možnit rozvití přirozené inteligence do žádoucího mě
řítka — tak také sociální zabezpečení, t. j. hmotný
dostatek, může vést k určitému duševnímu zlenivění
a tudíž ochabnutí a snížení onoho »kvocientu inteli
gence«. Na druhé straně může být právě nouze či
nitelem, provokujícím inteligenci a vůli jedincovu
k nejvyššímu vypětí, aby její pomocí mohl dosáhnout
vyššího postavení, a tím i sociálního zlepšení.
Hledáme-li příklady v historii, nalezneme velmi
řídké případy nadprůměrných lidí a geniů, zrozených
v blahobytu — rozhodně méně, než je těch, kdož vy-\
šli z poměrů nejnuznějších — a je historickým fak
tem, že nouze je výbornou živnou půdou pro zrození
silných individualit, jak v umění, tak ve vědě a v po
litice. Takové defilé světových osobností nám ale zá
roveň ukáže, že jejich největší procento vyšlo z t. zv.
středního stavu — řemeslnického, obchodnického, lé
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kařského, učitelského a hlavně zemědělského. V tom jichž vyvrácení nebo alespoň oslabení jsme se výW®
je, myslím, i hlavní odpověď na názor prof. Machot pokusili — bylo by třeba nejostřejším způsobem pro
ky: ani vrstva sociálně nejslabší, ani sociálně nejsil testovat proti jeho návrhu — především z důvodů
nější nevykazuje nejvyšší průměr inteligence, nýbrž lidskosti a se stanoviska křesťanství. Nemám-li prá
právě vrstva střední: zde není už té tíživosti hmot vo na život druhého člověka, nemám-li právo mu jej
ného nedostatku, dusícího veškeren duševní rozlet a vzít — nemám také v žádném případě právo zabrá
fantasii — a není ještě oné rosolovitosti nadbytku, nit ani jeho vzniku (snad jen s výjimkou případů
nepodporující ve své setrvačnosti myšlenkovou ostra nejpalčivějších a nejkrutějších — ale ani to nelze
žitost, bystrost, kombinační schopnost a průbojnost, tvrdit bezvýhradně). Lidská společnost by měla a
jež charakterisují inteligenci. U střední vrstvy je ja má toto právo tím méně, čím spornější jsou důvo
kási latentní rovnováha těchto činitelů — a z kon dy, na jejichž základě se tohoto práva domáhá.
fliktu ctižádosti na jedné a obav z duchovní malosti
Návrh prof. Machotky je asi toho druhu, jako by
na druhé straně vyrůstá pak značně vysoký průměr někdo chtěl strhnout celý dům, jestliže jeho zdi
zvlhnou — zatím co jedině správným opatřením jest
inteligence.
Pokud pak jde o otázku specificky českosloven vodotěsná isolace nebo odvodnění základů. Tak také
skou: u nás přece není nějaké vyhraněné, tak zv. v našem případě: na státu a lidské společnosti vůbec
zámožné vrstvy. Téměř ve všech případech nalezne leží, aby se snažila vytvořit takové životní podmínky
me v takových rodinách ve 2. či nejdále ve 4. gene pro všecky své členy, aby nebylo ani jednoho z nich,
raci předky z oněch sociálně nejslabších vrstev, o který by podlehl vlivům sociálního úpadku. A právě
nichž' prof. Machotka říká, že »takoví lidé plodí a vy vrstvy sociálně nejslabší jsou oním základem, oním
chovávají nežádoucí potomstvo«. Sama genese našich domem a pramenem veškeré lidské vitality — a mětak zv. zámožných rodin tedy úplně vyvrací toto Ma- ly-li by ony být zbaveny plodnosti, měly-li by střední
chotkovo tvrzení, ba co víc — ukazuje, že není třeba a vyšší vrstvy ztratit své kořeny — jak a odkud by
mít obav o jejich kvalitu. Stejně tak je nesmyslné měly čerpat novou krev, novou mízu a nový život?
tvrzení, že nízká porodnost u vrstev s nejvyšší inte
Je-li zjevem nejen historickým a sociologickým,
ligencí (podle dr. Machotky zámožných), a vysoká ale i biologickým a psychologickým, že vrstvy so
porodnost vrstev sociálně slabých způsobí, že »by ciálně nejsilnější vykazují nejmenší porodnost, ne
chom měli do 50 let většinu obyvatelstva podprů myslím, že by bylo možno zvýšení porodnosti u nich
měrného, ne-li z části imbecilního, nebo jinak zatíže nějakým způsobem dosáhnout, jak by chtěl prof. Ma
ného«. V sociálním složení obyvatelstva je přece ' chotka. Je jen možno a t ř e b a zabránit jejich sklonu
v rozpětí 4—5 generací snadno rozeznatelný perio k dekadenci — v tom je úkol společnosti, který snad
dický pohyb jedinců jednotlivými vrstvami zdola
vzhůru a zpět ■— pokud ovšem není tato fluktuace bude možno splnit. Naproti tomu vrstvám chudým
znemožněna uzavřeností feudálních kast. Obavy, kte je třeba dát alespoň nejnutnější státní zdravotní péči,
ré má dnes dr. Machotka, mohlo mít lidstvo už od sociální zabezpečení a mravní výchovu, aby byl zmír
své kolébky — a vida, nic takového se nestalo a prů něn tlak vnějších okolností, které vedou k jejich ná
klonnosti k nemocem, hrubosti a alkoholismu. Nelze
měr inteligence všech tříd stále stoupá.
Nyní jsme už u nejdůležitější stránky článku prof. ale připustit, aby si lidská společnost nevážila těch,
Machotky, u způsobu, jímž by chtěl otázku řešit: kdož za nejtěžších podmínek pečují o to, aby se udr
event. sterilisací těch vrstev, které jsou podle jeho žela při životě a kdož přes tyto zlé okolnosti mají
názoru nejméně zdravé, mravně cenné a inteligentní. tolik síly, že, nedají-li společnosti kvalitní jedince
I kdybychom připustili všecky jeho argumenty, o je- ihned, dají jí je ve druhé nebo ve třetí generaci.

Jak se mi zlíbí...
V mezinárodni situaci, v jaké se nachází svět a my s ním,
může být jen chvályhodné, že se Praha snaží být hostitelským
městem různých sjezdů mezinárodních organisací a institucí.
Přispívá to k naší pověsti ve světě jako státu, který je plně
svéprávný a který může ve svém hlavním městě hostit Vý
chod i Západ a poskytnout jim možnost k jednání a dorozu
mívání. Ovšem za předpokladu, že prostředí, v němž se tak
děje, je prosto národnostních, ideologických či stranických
záští a že, i když se tyto vlivy projeví, zachovají hostitelé
přísnou neutralitu a nesnaží se záludně pracovat ve prospěch
těch či oněch. — V Praze se právě konal mezinárodní sjezd
novinářů, jejich významných organisací odborových, a bylo
tudíž nadmíru důležité, aby cizí novináři si odnesli z Prahy
dojmy co nejlepší. Žel, že právě tento novinářský sjezd byl
školskou ukázkou toho, jak si hostitelé nemají počínat; co
hůř, jak různé zájmy stranicko-ideologické se kladou nad zá
jem státu a jeho pověsti. — Účelem sjezdu bylo projednat
řadu odborných a odborových otázek, týkajících se novinář
ského řemesla, a každá delegace měla podat zprávu o tiskové
svobodě ve své zemi. Avšak nenávist, zášť a nedůvěra, které
jsou dnes vlastními živly mezinárodního života, se projevily
i na tomto sjezdu; jednotlivé delegace se vzájemně osočovaly,
vynášely do nebes tiskovou svobodu ve vlastni zemi a haněly
ostře tiskové poměry v zemích jiných, zejména pokud patřily
do odpůrčího „bloku“. Je nutno po pravdě říci, že zejména
slovanské delegace měly víc záští než dobré vůle, a že často
místo silných argumentů měly jen silná slova. Co bylo povin
ností hostitelů v takové situaci? Jistě se starat· o to, aby roz
brojů a silných slov bylo co nejméně a nepřispět ani smítkou
k rozdmýchávání požáru nedůvěry a nenávisti. Místo toho
čs. delegace na sjezdu dala se plně do služeb politiky bloků
a pokusila se dokonce o akce, které lze ve vší mírnosti charakterisovat jako podivné. Co říci tomu, když čs. delegát se
snažil propašovat do mezinárodní novinářské organisace zá-
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stupce řeckého komunistického hnuti EAM proti oficiálnímu
a sjezdem uznanému delegátu afilované novinářské organi-,
sace řecké? Tento zástupce EAMU, který, ať se nám to libí
či nikoli, je v odboji proti řecké vládě, byl narychlo povolán
do Prahy (kým a za čí peníze?), a byli to Cechoslováci-hostitelé, kteří svým postupem dohnali předsedu organisace téměř
k resignaci. Co říci tomu, když hostitelé umožnili tomuto řec
kému komunistovi, z důvodů jasně stranických a proti sta
novám IOJ, aby na cyklostylu rozmnožil ostrý leták, namířený
proti předsedovi, a rozdával jej mezi delegáty? Odpověď je
jenom jedna: že se zástupci hostitelského Svazu českých no
vinářů provinili na svých základních povinnostech v zápalu
partajního a ideologického služebníčkování.
Jiná událost, která roztrpčila mnoho delegátů, se stala
v průběhu naprosto neplodné, poněvadž neobjektivní diskuse
o svobodě tisku. Jugoslávský delegát velmi hrubým způso
bem napadl oficiálního řeckého delegáta, nazval jej kolabo
rantem, fašistou a pod. Napadený žádal předsedu o dvě mi
nutu na tribuně, aby mohl odpovědět na toto osočení. Před
seda chtěl vyhovět, sovětský delegát se však postavil proti
tomu a žádal hlasování, které pak trvalo sedm minut, a žá
dost pravoplatného řeckého mluvčího byla zamítnuta. Ve
jménu svobody tisku a projevu byl umlčen člověk, který ne
chtěl nic jiného, než objasnit obvinění proti němu vznesená.
A byl umlčen také hlasem hostitelské delegace česko
slovenské! Tak daleko jde stranická a ideologická zášť u lidí,
jejichž povinností bylo zastupovati celý Svaz novinářů a
ne jen jednu jeho část. Nebo co říci tomu, když nenávist
nému. proti Spojeným státům namířenému projevu delegáta
za Rumunsko, kde to se svobodou tisku vypadá všelijak, nej
zuřivěji tleskal čs. delegát? Nebo když se v novinách, vydá
vaných za- veřejné peníze jako sjezdová pomůcka, octl, patrně
náhodou, článeček, líčící v nepříznivém světle presidenta
Spojených států?
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Po tom všem není možno se divit, že byla početná oposice
proti tomu, aby Praha byla sídlem generálního sekretariátu
organisace, což vzhledem k tomu, že jednání se vedla v Pra
ze, je velmi špatným vysvědčením pro organisátory sjezdu.
Praha jako hlavní město CSR byla poškozena, neboť proka
zatelně mnozí z novinářů vrátili se do svých zemí s přesvěd
čením, které si sotva nechají pro sebe, že totiž toto město se
nehodí pro klidná jednání, poněvadž politické vášně se tu ve
všem vybíjejí a poněvadž hostitelé neovládají základní Pla
vidla slušného společenského chování. Nad sjezdem novinářů
lze opravdu zvolat: O tempora, o mores!
«
A přece mezi řadovými občany, pokud jim stranické klapky
na očích úplně nezakryly výhled a pokud užívají svého zdra
vého rozumu, není nenávisti k Západu či Východu. Tu nená
vist. ovšem jenom k Západu, rozsévají ti, kteří se domnívají,
že tím nejlépe projeví svou lásku a náklonnost k Sovětskému
svazu. Ze přitom užívají lží, úskoků, urážek a celé škály de
magogií, je samozřejmé; a že jedna lež nutně vede k druhé
a další, je zřejmé právě v těchto dnech z toho, jak náš levi
cový tisk zpracovává zprávy o událostech na Balkáně. Na
desítkách veřejných projevů v historických zemích a v roz
hovorech s tisíci lidí všech vrstev jsem se přesvědčil, že není
mezi nimi nenávisti ke komukoli a že, pokud existuje, spočívá
.právě na špatných či lživých informacích profesionálních
štváčů. Myslící a slušní lidé, bez rozdílu politického přesvěd
čení. na př. odsuzují ostouzečské kampaně, které se v části
našeho tisku vedou proti USA a Anglii, a poukazují správně
na to, že tyto kampaně poškozují náš stát politicky i hospo
dářsky. Naopak návrhy, abychom uzavřeli smlouvu o přá
telství a vzájemné pomoci také s Britannií, mají obrovský,
kladný ohlas a jsou, opravdovým politickým heslem dne. Nový
důkaz staré pravdy, že ten skutečný lid má často víc rozumu
než ti. kdož se jeho jménem odvažují mluvit a — nenávidět.

*

Je vůbec chybou, posuzuje-li se smýšleni lidí a nálada
v zemi jen podle toho, co se povídá v Praze. Zdá se mi často,
že se moc a zbytečně mluví o decentralisaci, zatím co se dělá
centralistická politika, nad níž musí blednout závistí „zlá“
byrokracie první republiky. Vždyť mimo Prahu není podni
katele, úředníka lidové samosprávy a i většího živnostníka,
který by aspoň jednou do měsíce nemusel do Prahy „vyřídit
si věci“. Hodně se na tento centralismus žehrá, zejména na
Moravě; častými zájezdy do Prahy se maří čas, utrácejí pe
níze — zbytečně. Lidé očekávají, že zemské zřízení v Cechách
a na Moravě učiní konec tomuto tuhému centralismu praž-

Ať žijí špatní socialisté!
Velkolepý svatodušní sjezd lidovecké mládeže, kvi
tovaný rozpačitým mlčením marxistického tisku, kte
rý se omezil většinou jen na pochvalné zmínky o
pestrosti národních krojů, a méně pochvalné po
známky o některých sjezdových projevech, dává pod
nět k zamyšlení nad některými, tvrdošíjně opakova
nými frázemi o lidu a jeho poměru k socialismu, vy
dávanému za požadavek, tryskající ze srdce lidu.
Mnoho tiskařské černi bylo vyplýtváno na diskusi
o tom, co je to lid a co lid chce. Kdo měl možnost
v minulých týdnech srovnávat na př. manifestaci
marxistického SCM se svatodušním sjezdem lidovec
ké mládeže, nemůže popřít, že u nás existuje vedle
lidu marxistického také lid, který rozhodně odpírá
strčit hlavu do marxistického chomoutu. Nezaujatý
pozorovatel se také nemůže ubránit závěru, že je to
právě ten lid, ta mládež, která spíše tančila, než po
chodovala ulicemi Prahy o letnicích, který ztěles
ňuje v sobě to krásné a dobré, co kdy řekli a napsali
o lidu naši velcí básníci a myslitelé. Viděli jsme lid
zdravý a sebevědomý, žijící radostně z pravé národní
tradice křesťanské. Nebyli to příslušníci nějaké pri
vilegované kasty ani dav vykořeněných a osamoce
ných jedinců. Byla to především selská mládež, tedy
příslušnici onoho stavu, který vždy byl a jest zákla
dem národní existence. Byl to dále lid svobodně pra
cující, jaký vždy a všude představuje největší pře
kážku kapitalisticko-socialistického úsilí o proletarisaci a zestádnění národa. V řadách mladých lidovců
pochodovalo mnoho dělníků, kteří čerpají ž křesťan
ského světového názoru a z křesťanského života odol336

skému, který není ani politicky, ani hospodářsky zdravým
úkazem. Vrátil jsem se z několika návštěv moravských krajů
a také z krátkého pobytu v západním českém pohraničí. Nelze
ani slovy vylíčit ten ohromný, takřka nepochopitelný rozdíl
v mentalitě lidí: na Moravě máte pocit, že jste mezi lidem
opravdu svobodným, nebojácným, veselým a nekonečně po
hostinným. Moraváci, zejména ovšem Hanáci a moravští Slo
váci, zachovali si mnoho z dobrých, výrazně slovanských
vlastností, které my Češí jsme jaksi utopili v prudším styku
s germánských živlem. Je radost hovořit s takovým hanác
kým či slováckým sedlákem, poctivě pracujícím na svém,
který nechce nic jiného, než mír a možnost svobodné práce.
Je radost s ním mluvit o politických věcech, poněvadž hodně
zná, má rozhled, a hlavně — myslí, myslí po svém, má svůj
úsudek a nic nedá na demogogii a rozmáchlá gesta. Proto také
je Morava, především úrodná její část, tak špatnou půdou pro
všechny ideologie, spočívající v podstatě na nenávisti a hum
buku. Ale nejpotěšitelnějším zjevem na Moravě v této době
mnoha ohnutých páteří a politického patolízalství, je krásná
nebojácnosť, ba odvaha Moravanů. V Kroměříži či v Hradišti,
v Přerově či v Hodoníně, na vesnicích, všude vám lidé bez
bázně povědí, co si opravdu myslí, dovedou to říci i veřejně
na schůzi nebo v novinách, a co víc, dovedou se k tomu svému
názoru také bez obav hlásit. Nevím, zda si všichni dost uvě
domujeme, jaký velký mravní kapitál máme v moravském
lidu a v jeho mladé generaci; a jakou sílu, jež se už brzy pro
jeví významným způsobem i politicky.
V přímém kontrastu s Moravou je pohraničí, kde se lidé
opravdu bojí vyjádřit svůj názor, postavit se na stranu nepo
piratelného práva, zasáhnout do politického dění. V některých
městech a obcích se zdá, jako bychom ještě neměli svůj svéprávný stát — lidé jen šeptem sdělují své zkušenosti a ještě
se obávají případných následků. Je to špatné, nedemokratické
a nesvobodné prostředí, které, neváhám říci, je dosud vředem
na těle státu. A lidé jsou tam všelijací — dva nepoctiví na
jednoho slušného. Mají to téměř napsáno na tváři. Žel, že
stranická legitimace a stranická moc zmohou tu dosud víc,
než všechno úsilí slušných lidí. Nepochybně však, že i zde —
všeho do času!
*
Nejlepší citát týdne. „Rudé právo“ v článku vrchního ideo
loga strany, Gustava Bareše: „...byli takoví lidé, kteří se
radovali, že neprší... Deště přece přišly a dokonce hned po
zasedání našeho ústředního výboru se znovu vydatněji roz
pršelo. Ani příroda nechce sloužit reakcionářům!“ Tak i ten
déšť nám dali komunisti! Chvála jim — jejich moc zřejmě
opravdu sahá až k těm — hvězdám!

'

Dr M. Skácel

nost a odpor proti zkolektivisování života a státněkapitalistickému zotročení.
Chápeme socialistické rozpaky nad sjezdem lido
vecké mládeže, kde skutečný lid jasně a nekompro
misně dal najevo, že odmítá dary a lákání samozva
ných marxistických »vůdců lidu«. Lid, hlásící se ke
křesťanskému politickému programu, nepokrytě dal
najevo svou lásku k politické a hospodářské svobodě
a odpor proti-státně kapitalistické diktatuře, a doká
zal tak, že si zachoval s křesťanským smýšlením i
zdravý rozum, který nejen prohlédne předem faleš
nost kolektivistických theorií, ale dovede také stříz
livě hodnotit skutečnost, nedá se zaslepit hesly, ale
soudí podle zásady: Po ovoci jejich poznáte je.
Zdálo by se, že právě uvedená zásada bude rozho
dujícím kriteriem zejména i pro pragmatisticky smýš
lejícího Ferdinanda Peroutku, pokud jde o hodnocení
socialismu. Tento kající liberál dovozuje ve Svobod
ných Novinách z 25. V. 1947 (článek »Varuji«), že
jeho kritiky směřují proti zjevům diskreditujícím
myšlenku socialismu a slouží tedy socialistické vý
stavbě. Domnívá se, že socialismus je vyšší řád než
kapitalismus, a proto prý s ním musíme učiniti pokus,
který nesmí býti podryt »primitivními chybami«.
Bohužel nám pan Peroutka neprozradil výhody stát
ního kapitalismu před soukromým. Pochybujeme ta
ké, že bychom nedovedli bdolat vyhlídce, jak potmě
šilý bůžek peněz je nahrazován neméně potměšilým
bůžkem státního plánování.
Doporučujeme proto panu Peroutkovi, aby použil
kriteria, které sám naznačuje, totiž otázky, zda so
OBZORY

cialismus dovede více a lépe vyrábět, než »kapitalis
mus« a zda přináší současně více ušlechtilosti. Zku
šenost totiž učí, že kdekoliv se začalo se socialistic
kými pokusy, došlo buď k pronikavému poklesu vý
roby, nebo životní úrovně, po případě obojího. Je ta
ké známo, že k důslednému prosazení socialismu by
lo vždy zapotřebí účinnějších »argumentů« než vidin
materialistického blahobytu. Nebudeme opakovat to
likrát již podaný a historicky doložený důkaz o nutné
souvislosti socialismu a totality. Nepříjemné stránky
státně kapitalistického režimu nejsou vadami naho
dilými, ale plynou přímo z podstaty věci. Je také sa
mozřejmé, že politický směr, jehož podstatnou sou
částí je důsledný etatismus a nesmírné soustředění
hospodářské a politické moci, neodolatelně vábí lidi,
toužící po moci, kteří nepropadají snadno nějakým
ohledům a skrupulím.
Staří Čechové říkali: Okolo močidla chodě, neujdeš
nádchy. Pan Peroutka naproti tomu doporučuje ná
rodu, aby pochodoval kolem socialistického močidla

Německý zahraniční obchod
Zahraniční, obchod Německé říše byl před válkou
jedním z nejdůležitějších hospodářských činitelů svě
ta. Ve všech zemích světa hrál německý zahraniční
obchod důležitou roli a všude Německo patřilo mezi
největší importéry a exportéry. V několika státech
německý dovoz a vývoz stál na místě prvém, jako
tomu bylo u nás, -v Jugoslávii, v Rumunsku, v Bul
harsku, v Maďarsku, v Řecku, v Itálii a ve Švýcar
sku. Jinde bylo Německo největším importérem jako
v Rusku, v Polsku, ve Švédsku, v Belgii a v Lucem
bursku. Hitler v době válečných příprav »usměrňo
val« německý zahraniční obchod, což působilo velmi
nepříznivě nejen na situaci Německa, ale i na situaci
světového mezinárodního obchodu; přesto i v době
války Německo provozovalo značný zahraniční ob
chod, a to jak se zeměmi spřátelenými, tak i s ne
utrály, až nyní v době poválečné německý zahraniční
obchod skoro úplně ustal. Následkem toho nastala
v Německu všeobecná národohospodářská katastro
fa, která ovšem nepříznivě vyzařuje i do států ostat
ních, zejména sousedních. Toto nepříznivé vyzařová
ní dopadá částečně i na nás, i když je naší snahou
přeorientovat náš zahraniční obchod ze západu (kam
před válkou převážně směřoval), k východu, hlavně
k našemu velkému spojenci, Sovětskému svazu.
Zahraniční obchod, jako každý obchod vůbec, řídí
se ovšem přirozenou nabídkou a poptávkou, vyvola
nou normální potřebou za předpokladu nejvýhodněj
ších cen pro oba partnery. To znamená, že má-li na
př. jeden stát přebytky výrobků průmyslových a po
třebu produktů zemědělských, a jiný stát (jemu po
liticky třeba i velmi přátelský) stejné přebytky a
stejnou potřebu, stěží se mohou oba tito účastníci
sejít v mezinárodní výměně statků. A naopak dochá
zí k výměně tam, kde se politicky jeví hospodářská
součinnost nežádoucí. A tak jsme dnes na př. svědky
občas legálního a častěji téměř illegálního navazová
ní styků mezi českými a německými výrobci z nut
nosti, i když politický zájem je tu zase v protikladu
s tímto hospodářským sbližováním. V době pováleč
né se všeobecně nehledělo na cenu zboží, jeho hodno
tu a na jiné podmínky, kdy se jednalo skoro vždycky
hlavně o to, dostat potřebné zboží co nejdříve, vznikly
poměry proti době normální značně rozdílné, zejmé
na v pořadí obchodních partnerů.
Postupnou konsolidací světových dopravních, a
hlavně výrobních poměrů dostává se světový mezi_ národní obchod zase do starých kolejí. Dovážíme-li
OBZORY

a velebí to jako nezadržitelný rozvoj rozumu. Přitom
se nás snaží potěšit nadějí, že se snad v budoucnosti
najde nějaké serum, které nás uchrání od totalitní
nádchy.
Souhlasíme ovšem s panem Peroutkou, že je třeba
rozeznávat mezi dobrými a špatnými socialisty. Má
me na to poněkud odlišné měřítko. Dobrý socialista
je pro nás především ten, kdo se snaží našminkovat
barbarský kolektivismus, aby vypadal přijatelný i
v liberálních salonech a potom každý člověk bez kri
tického úsudku, důvěřivý posluchač demagogů a po
korný poddaný vládnoucích spasitelů lidu. Za špat
ného socialistu pak považujeme toho, kdo se sice dal
oklamat liberální slupkou socialismu, ale je ochoten
poslat k čertu všechny socialistické vymoženosti,
jakmile objeví jejich pravé totalitní jádro. Nevadí,
nechce-li se takový člověk vzdát názvu »socialista«
a hledá pro něj nějakou humanitní náplň. Proto: Ať
žijí špatní socialisté!
•

Josef Peukert

tedy zase sůl ze Solnohradska a ne z Ameriky, mou
ku budeme dovážeti zase z Maďarska a ne z Kanady,
a doufejme, že i benzin budeme zase dovážeti ze za
hraničí a ne z Mostu. Kdo tomu snad nevěří, nechť
nahlédne do posledního výkazu zahraničního ob
chodu za měsíc duben a tam zjistí, že, ač máme zá
jem obchodovati zejména se svými východními spo
jenci, náš zahraniční obchod přirozeným vývojem se
ubírá k západu, a to, zdá se, ještě výrazněji, než před
válkou. V roce 1937 naším nejlepším zákazníkem by
lo podle pořadí: Německo, Spojené státy, Anglie, Ju
goslávie, Švýcary a dodavatelem: Německo, Spojené
státy, Francie, Anglie a Rumunsko. Dnes je to pro
náš vývoz: Švédsko, Švýcary, Holandsko, Jugoslávie,
Belgie, Anglie a USA. V dovozu: USA, Švýcary, An
glie, Holandsko, Švédsko, Francie, Belgie. Naši vý- S'
chodní spojenci, kteří potřebují nutně našeho dovo
zu, nemohou k nám dovážeti to, co zase my potřebu
jeme, a nemohou také platiti naše dovozy hodnotný
mi devisami. Proto směřuje dnes zase náš zahraniční
obchod na západ.
Německý průmysl nevyrábí dnes ani malý zlomek
toho, co říše potřebuje pro domácí potřebu, ale po
něvadž je nutný dovoz, zejména potravin, musí se
Německo snažit vybudovat zase světový export
svých výrobků. Američané nejen z důvodů hospodář
ských, ale zejména politických (a to je nebezpečné),
rozhodli se podporovati urychlený rozvoj německého
zahraničního obchodu. Ostatní sousední státy (mimo
nás) zajímají se živě o budoucí německý zahraniční
obchod, studují německé možnosti a někteří z nich,
kromě jiné spolupráce, nabízejí dokonce i značné
úvěry. Zdá se, že Američané mají už vypracovány
přesné plány znovuvybudování Německa a jsou roz
hodnuti usměrňovati celý tento vývoj, zejména arci
vývoj německého zahraničního obchodu. Jedině tím
si můžeme vysvětliti důvody rozhodnutí americké a
britské vojenské správy Německa, podle kterého bu
dou moci přijeti do Německa a navázati tam tedy
obchodní styky obchodníci jenom z několika jimi
určených států. Pozvání k návštěvě Německa dosta
nou obchodníci z USA, Britannie, Francie, Brazílie,
Švýcarska a zemí skandinávských a balkánských.
Tyto státy byly určeny podle předválečného rozsahu
jejich zahraničního obchodu s Německem.
V roce 1937 Německo dováželo nejvíce z Anglie,
Argentiny, Spojených států, Švédska, Itálie, Holand
ska, Belgie, Brazílie, Rumunska, Indie, Dánska, Cíny,
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Francie a Československa. Vyváženo nejvíce do Ho
landska, Anglie, Francie, Itálie, Belgie, Švédska, Švý
carska, Dánska, Spojených států, Brazílie, Cíny a
Československa. I když při tomto výberu bylo postu
pováno podle předválečných obchodně zahraničních
styků Německa, je nevysvětlitelná ta okolnost, že
my, kteří jsme byli v německém obchodě na 12.,
resp. na 14. místě, nejsme do těchto států pojati.
Je jistě několik důvodů, proč my, jako jeden z nej
větších předválečných partnerů Německa, jsme byli
vynecháni. Hrají tu patrně opět roli rozpory mezi
Východem a Západem, ale budou tu jistě i důvody
další, které chtějí zabránit tomu, aby tato dvě státní
hospodářství nezahájila hned po válce obchodní spo-

lupráci. Naše místo mají zřejmě zaujmouti naši kon
kurenti. I když přirozeně se musíme . bránit tomu,
abychom se nevrátili k oné závislosti na Německu,
jaká tu hospodářsky dříve byla, neměli bychom tak
beze všeho přenechávat toto velké odbytiště bez boje
hned z počátku státům jiným, z nichž některé jsou
vzdáleny tisíce kilometrů a jiné jsou v obdobném po
stavení zeměpisném k Německu jako my. Mezi ně
patří, beze všeho romantismu a sentimentality, i ti,
u nichž řádili nacisté stejně tvrdě jako u nás. Hospo
dářské nutnosti ukazují se však silnějšími, než vzpo
mínky na prožitá utrpení, nebo než oprávněné obavy
z politicko-vojenského nebezpečí, jímž Německo zů
stává.

O hospodářských možnostech společnosti
Každý politický útvar má v hospodářské oblasti
dva úkoly: jednak dohlížet, aby bylo zachováváno
právo každého občana na samostatné podnikání, a
jednak starat se o to, aby podnikání bylo co nejvíce
ulehčeno, to je aby bylo možno začít podnikat s nejmenším možným majetkem. Kdykoli dnes hovoříme
o hospodářském plánování, vždycky musíme upozor
ňovat, že každé zdravé plánování musí především po
čítat se svobodnou a odpovědnou podnikavostí kaž
dého občana a na ní stavět: nejdříve v obci, a v okre
se, a pak postupně až do hospodářského života mezi
národního. Ale vždy také musíme dodat, že úkolem
politického celku není pouhá statistika podnikání
v jeho oblasti, nýbrž také a především vlastní hospo
dářská iniciativa, a to právě ve výše vytčeném uleh
čování podnikání.
Oba kapitalismy, liberální i marxistický, vnesly
ovšem právě do těchto věcí největší zmatek. Přebí
hajíce z jednoho výstřelku do druhého, žádali nej
dříve jejich stoupenci, aby se stát spokojil stíháním
zlodějů — i kdyby kradli z hladu a nedostatku za
městnání — a vzápětí zase, aby stát sám — jako
druh společnosti, jemuž jsou marxisté obzvláště příz
niví — převzal všechno podnikání. Je žalostné pozo
rovat, jak i dnešní plánování v Československu —
zejména pokud je zřejmo z publikací a statí, vyda
ných před začátkem roku 1947 — trpí tímto kapita
listickým neporozuměním. Čteme na příklad plán po
litického okresu, kde pro několik konfekčních závodů
v hlavním městě okresu pracují stovky krejčovských
mistrů. Tito krejčí sídlí po vsích, kde takřka každý
má svůj domek, kde si mohou volně brát objednávky
od té neb oné firmy a kde každý z nich má určitou
možnost stát se samostatným podnikatelem. A co
myslíte, že považují marxističtí otcové okresu za nej
naléhavější bod svého plánu? Soustředit tyto mistry
do jakýchsi městských kasáren a udělat z nich děl
níky, vázané kolektivní smlouvou na jediný velký
podnik. Čili úplné popření základního demokratického
práva na samostatné podnikání — nehledě na to, jak
nemožný je to návrh po stránce sociálně-zdravotní a
ja^ je jím porušován chod hospodářského života ve
vsích, kde většina těchto řemeslníků v čas naléhavé
potřeby vypomáhala zemědělcům na polích a v lese.
Podobně se tomu má s postátňováním lesů, které
mohly být velmi účelně a výnosně spravovány rolnic
kými družstvy, a s nesčetnými věcmi podobného
druhu.
Nejzvrhlejším druhem této pochybené iniciativy je
bezdůvodné znárodňování. Podnik, který běžel na
plno, živil své zaměstnance, zásoboval občanstvo vý
robky a odváděl státu daně, a u kterého nebylo nejmenšího nebezpečí pro veřejnost při soukromé sprá
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vě, je znárodněn: výrobků je méně, zaměstnanost ni
jak nezaručená, index dělnických mezd je spíše nižší
než stejný, daní se neodvádí ani polovina co dříve,
jen platy ředitelů vyletěly rychle nahoru a občanstvu
se to vyhlásí za neskonalý hospodářský a sociální
úspěch.
Současně se ovšem zase znova vynořují rysy ka
pitalismu liberálního, soukromého. Běda tomu, kdo
by chtěl znárodněný podnik a jeho hospodaření kon
trolovat. Ani dělníci nesmějí volit svou závodní radu
obvyklým demokratickým způsobem, nýbrž se mu
sejí sjednocovat na totalitní kandidátce. A zajímá-li
se sněm nebo jiné povolané shromáždění o to, co se
děje v znárodněných podnicích, naráží na největší
možné překážky. A jestliže soukromí kapitalisté do
volovali aspoň státu, aby chytal zloděje, popatřme
jen dnes, jak rychle je ututláván každý případ zpro
nevěry — a těch je nespočet — v znárodněných pod
nicích. Jde tedy opravdu o kapitalismus více než
vrcholný.
Obraťme se však k věcem kladným. Jsou tu přede
vším tři hospodářské služby, na nichž musí mít ve
řejnost trvalý zájem: peněžnictví, výroba energie a
doprava. Všechny mají povahu veřejné služby a sku
tečně je nelze bez nebezpečí ponechat v soukromých
rukou — již proto ne, že právě na jejich láci a doko
nalosti závisí, jak bude moci každý občan použít své
ho práva na samostatné podnikání. Znárodnění ani
zde ovšem neznamená — jak jsme již’ jinde ukázali
— jen postátnění, nýbrž především převedení do ma
jetků obcí, okresů a zemí a teprve ve výjimečných
případech postátnění.
Zejména však jde o podnětnou sílu těchto tří hos
podářských služeb. U pramene této živé hospodářské
vody sedí totiž stále ještě ropucha nemístného šetře
ní. Společnost, která se dnes neváhá vrhnout na pod
nik, vybudovaný pílí jednotlivce jen proto, aby při
relativně nezvýšených mzdách jeho zaměstnanců a
dražších výrobcích tam mohla dosadit trojnásobný
úřednický aparát a několikanásobně přeplatit ředite
le a vrchní ředitele, táž společnost stále ještě váhá,
má-li investovat trochu větší částky do elektrisace <
nebo dopravnictví, nebo má-li zapůjčit podnikavému
řemeslníku jistou částku na nutné investice.
V liberálním, soukromém kapitalismu to bývalo
tak, že když vypukla hospodářská krise, místo aby
se rozmnožovala výroba těch statků, kterých bylo
málo, a tak se pracujícím poskytly peníze, za které
by byli mohli nakupovat a oživovat váznoucí hospo
dářský koloběh, zarážela se výroba jiných statků,
jichž bylo na trhu více, a tím se počet nezaměstna
ných ještě rozmnožoval. Stát, který by byl mohl
uživit 40 milionů lidí, měl při 15 milionech skoro mi
1B ZOR ľ

lion nezaměstnaných. A přece jsme krátce poté, po
r. 1936, viděli, jak dovedla pohnout hospodářským
koloběhem výroba, zbrojařská, tedy výroba v podsta
tě neproduktívni a pro další podnikání bezcenná. Jest
liže tedy i hospodářsky bezcenné investice dovedou
pomoci podnikání na nohy, tím spíše investice do
elektrických vedení a silnic, do průplavů a údolních
přehrad!
Každá taková účelná investice má dvojí výhodu;
jednak dává zaměstnání občanům a oživuje tak hos
podářský koloběh, jednak pořizuje veřejnosti statky,

Krajské zřízení?
Na zemské zřízení, t. j. na země jakožto střední jed
notky správy v soustavě: okres — země — stát, je
veden útok střídavě pod různými hesly a různými
prostředky. Svého času se reformisté řadili pod vlajku
župního zřízení, v poslední době se shromažďují s hes
lem zřízení krajského. V podstatě nejde iniciátorům
těchto návrhů o reformy skutečně životné a realisovatelné, nýbrž o hledání hesel způsobilých znepokojovat
a rozrušovat správní aparát s průhlednými stranický
mi cíli.
Nedomyšlenost krajského zřízení vyplyne jasně
z krátkého rozboru věci: Ani nynější zastánci kraj
ského zřízení nepopírají, že soustava krajských úřadů
by zvýšila náklady na územní správu a že by uskuteč
nění přestavby na krajové schéma bylo v nynější době,
i v příštích letech vůbec, hospodářsky nadmíru tíživé.
Dodávají však: buďsi to dražší toho času a na straně
veřejné správy možná trvale; co rozhoduje, to je cel
kový efekt, a tu nelze popřít, že úspory na straně
občanstva-veřejnosti budou takové, že tento způsob
veřejné správy bude konec konců mnohem lacinější.
— Argument vypadá seriosně a přece je falešný.
Krajské zřízení možno si představit ve dvojí formě.
První možnost: Země jako správní celky zůstanou a
kraje budou první instance správy (dnešní správní
okresy zmizí). Místo aby chodili do blízkého okresního
města, budou občané v každodenních věcech jezdit
bůhví jak daleko do krajského města. Redukce 110
správních okresů v Čechách na asi 23 krajů — zmen
šení počtu správních středisek na jednu pětinu
— udává nám názorně, jakou měrou se rozmnoží a
prodlouží cesty veřejnosti k úřadům. Při dnešních do
pravních tarifech, vzácnosti každé pracovní síly i vzác
nosti času atd., není toto znesnadnění styku se základ
ní složkou výsostné veřejné správy národohospodář
sky nijak výhodné, a zvláště ne na straně občanstva,
nehledíc již vůbec k tomu, že zhoršení styku občana
s úřadem odporuje požadavku demokratického správ
ního uspořádání. Porovnejme, aby nám vysvitl rozdíl,
jak soudy zůstávají u svých tradičně malých obvodů,
mnohem menších než jsou správní okresy, jen aby
byly blízko občanstvu! Lze tudíž mít oprávněně za to,
že celková úspornost, na niž je kladen jeho
autory důraz, nebude znakem krajského zřízení.
Druhá možnost: Z dnešní soustavy zůstanou správ
ní okresy jako I. stolice a země budou nahrazeny kraji
jako územní jednotkou pro správu v H. stolici. Roz
místění správy do krajů a vybudování i vydržování
velkého počtu krajských úřadů, které třeba vzhledem
k důležitosti jejich agendy dobře personálně vybavit,
bude velmi nákladné; tak nákladné, že ani autoři
o tom nepochybují. K tomu však přistupují závažné
nedostatky věcné: Co je úkolem správy v II. stolici?
Vyvažovat z nadřaděného hlediska veřejné zájmy se
soukromými a zájem velkých celků s’drobnou inicia
tivou jednotlivců a malých skupin; zajišťovat synthesu
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které znamenají další ulehčení podnikání: lacinou
provozní energii a snadnější dopravu. A jestliže je
třeba ve veřejných rozpočtech úzkostlivě dbát toho,
aby byla příjmy kryta každá položka, kterou vydá
váme na zbytečné úřady, ministerstva informací a
vojenské kulomety, kterÁza dva roky vyjdou z mó
dy, aniž by se jich použilo, pak na investice do ener
getických zdrojů a dopravních podniků může ten,
kdo vydává peníze, s dobrým svědomím i značně pře
kročit své příjmy: bude mu to vynahrazeno velmi
brzy.

Romanus
krajových prvků a daností a vyrovnávat konflikty
místních zájmů a požadavků s hlediska o stupeň vyš
šího, než je zorný úhel krajový. Této úloze krajské ůřady nemohou přirozeně být právy, protože jejich čin
nost zřejmě sama potřebuje být zlaďována s vyššími
potřebami a zájmy větších územních celků. — A jak
škodlivě by se brzy projevila nejednotnost a roztříště
nost rozhodování v n. stolici, když by na místě jedno
ho úřadu v obvodu země napříště řídilo, dávalo poky
ny a judikovalo přes 20 úřadů, nadaných nejvýš důle
žitou funkcí vyřizovat, pravidelně s konečnou
platností, opravné prostředky proti rozhodnutím
I. stolice! Všichni víme, co si je třeba myslit o nezá
vislosti rozhodování úřadů, na něž lze působit tlakem
místních projevů a vlivů. Proto bychom musili, v uvá
žení těchto skutečností, přemýšlet buď o přesunu dal
ších druhoinstančních úkolů na stolici třetí (minister
stva), aby byla zachována jednotnost a nestrannost
rozhodování i zajištěny veřejné zájmy vyššího řádu,
což ovšem je stejně drahé jako nedemokratické, anebo
o vytvoření nějakých orgánů zemských, speciálních to
orgánů koordinačních, pro typicky nadkrajové úkoly,
vymykající se kapacitě krajských úřadů. I to vede ke
komplikaci správního aparátu a je nehospodárné. —
Ani druhá alternativa tudíž nevyhovuje a všechny až
dosud navrhované formy krajského zřízení dlužno
odmítnout.
D e m o k r a t i s a c e správy
Třeba je odmítnout, i kdyby skutečně sledovaným
cílem krajského zřízení byla demokratisace veřejné
správy v nižších a nejnižších instancích, jíž je nespor
ně zapotřebí. Problém demokratisace veřejné správy
musíme totiž promyslit pod zcela jiným zorným úhlem,
než je reorganisace tradičního správního aparátu za
každou cenu. Demokratickou je ta správa, která klade
úřední rozhodování co nejblíž k občanstvu a opustila
tudíž systém, při němž převážná většina správních úkolů je soustředěna u vyšších stolic. Je všeobecně zná
mo, že dnešní agenda ministerstev i zemských národ
ních výborů může být ze 60 procent přesunuta na niž
ší úřady, jež ovšem je třeba osvobodit ze jha malicher
ného poručníkování, z povinností podávat zprávy, vy
hotovovat přehledy a evidence, sdělovat statistická da
ta a vůbec podle příkazů vyšších stolic jen písařit. Zde
platí přísloví »stokrát nic umořilo osla«; nejnižší úřa
dy se nedostanou k rozhodování a nerozvinou správní
iniciativu, pokud nebudou nadány působností rozho
dovat, která musí jednoho dne nahradit jejich dosa
vadní jedinou způsobilost — způsobilost poslouchat
pokyny a příkazy vyšších stolic. Rozčlenění agendy, až
dosud soustředěné u vyšších a nejvyšších úřadů, musí
na druhé straně odpovídat reorganisace správních od
větví odborných. Tato odvětví si vytvořila s příklad
ným nedbáním potřeb jednotlivého občana takovou
změť různých správních rozčlenění, že na př. občan z
Polné musí ve věcech sociálního pojištění do Jihlavy,
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k úřadu ochrany práce do Tábora, ke krajskému sou
du do Kutné Hory, v živnostenských věcech do Kolí
na, vodohospodářský úřad má v Čáslavi, technickostavební úřad v Havlíčkove Brodě, při čemž Polná pa
tří k českobudějovickému elektrárenskému svazu, k
pražské obchodní komoře a osidlovací věci okresu se
vyřizují v Pardubicích... Krásný to dokument, jak de
mokratická správa vypadat nemá a průkazné vysvět
lení chatrné úrovně tak mnohých úředních výkonů:
jakou spolupráci lze očekávat od různých oborů veřej
né správy, když úřady příslušné pro málo významný
soudní okres Polná jsou rozesety do 10 měst východ
ních a jižních Čech ?
d
Že tento stav volá po nápravě, je jasné. Musíme pro
to postupovat dvojím směrem: zbavit nejnižší správní
instance bezúčelných pomocných prací a svěřit jim
práci přesunem agendy z vyšších úřadů, a dát do po
řádku odborné správní služby. Tím pročistíme správní
aparát, urychlíme řízení a přiblížíme úřední rozhodo
vání občanstvu takovým způsobem, že nutnost a účel
nost krajských, oblastních či župních úřadů se rozply
nou jako dým. Zásadou reformy musí být dosažení
bezprostřední, obč anůmblízkésprávy;
pro ni nemají správní celky, větší než dnešní okresy,
očividně žádný význam. Vede proto ke skutečné re
formě veřejné správy - k její opravdové demokratisaci - nikoli vnějšková přestavba úředního aparátu, jejž
by nadále ovládal týž duch, jako až dosud, nýbrž jedi
ně jeho vnitřní obrození, přestavba výkonu jeho mno
hostranné působnosti, vyrůstající z nového ducha
vpravdě demokratické veřejné správy.

Z dopisů redakci
SOCIÁLNÍ DEMOKRAT O NAŠEM SJEZDU

Vážená redakce, chtěl bych se, jako sociální demokrat,
zmínit o sjezdu lidové mládeže a napsat několik poznámek.
Jako stoupenec své strany jsem nesouhlasil s psaním na
šeho listu »Právo lidu« k těmto, pro lid. stranu význačným
dnům. 2e pro krátkou zmínku o pořádání sjezdu nemělo P. L·.
z 25. V. ani trochu místa, byla známka špatného vedení listu.
Ještě hůře na mne působila kritika tohoto časopisu, otisknutá
na titulní straně dne 28. května. Bylo to ubohé, takovými slo
vy kritisovat projev Klubu lidových akademiků v Plodinové
burse. Byl jsem tomuto projevu přítomen a jako soc. demo
krat a i jako občan bez vyznání téměř se vším jsem souhla
sil. Radostně na mě působilo hájení svobody a demokracie
mládeží strany lidové. Vím, že nebýt takových neohrožených
a nebojácných bojovníků za svobodu, demokracii a kulturu,
dal by se vývoj v naší republice na špatné cesty. V projevech
všech řečníků byla jasná slova, která opravdu mnoho pově
děla. Jaký to byl rozdíl od jiných projevů, kdy řečník (třeba
i ministr) hlučným hlasem posluchačům vlastně nic nepoví.
A druhý den čteme v novinách o krásném projevu (třeba v
Lucerně a pod.).
Škoda, že tomuto projevu nebylo přítomno více stoupenců
ostatních polit, stran. Myslím, že právě takovým vzájemným
navštěvováním veřejných projevů bychom se v našem polit,
životě hodně sbližovali a respektovali bychom polit, a nábo
ženské přesvědčení druhých.
Rovněž jsem byl radostně překvapen krásným průvodem
Prahou v neděli 25. května. A myslím, že mně moji soudruzi
nebudou míti za zlé, že jsem mládeži strany lidové upřímně
volal »Nazdar«. Ukázali jste svoji sílu a co víc, hlavně to, jak
si vážíte našich národních tradic. Bylo vidět, že vaše vlaste
nectví není jen povrchní, ale je hluboce cítěné. Také hesla, ne
sená v průvodu, byla pravdivá.
Přeji vám ve vašem boji o zachování svobody a demokracie
mnoho zdaru. — Josef Loukota, člen 10. organ, soc. demokra
cie, v Praze-Nuslích.
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SKOTSKÉ VÝTAHY V PRAZE

Vážená redakce, ujišťuji Vás, že jsem se ani trochu neura
zil citováním mého jména s přídomkem »Mac«. Jest to sku
tečně jen pražská a tím i česká kuriosita, že osobní výtahy
v nájemních domech jsou opatřeny peněžním automatem na
vhazování 50hal. mincí. Tento způsob zavedl můj předchůdce
u firmy Prokopec p. Maizner asi v roce 1903, když majitele
domů, vždy šetrné jako Skoty, lákal k postavení osobních vý
tahů, slibuje jim veliké příjmy z vhození dvou dvouhaléřů do
peněžního automatu u osobních výtahů. A tento způsob pak
vzrostl na 20haléře, později na 50hal. mince a nevíme, čeho
se ještě dočkáme.
Přiznám se bez mučení, že jsem tuto myšlenku a vlastnost
našich spoluobčanů využil u všech mnou postavených výtahů
a propagoval jsem vždy šetrnost a podporoval spořivost, ne
boť vházení peněz do střádanek pánů domácích upomíná na
dětská léta, kdy jsme vhazovali peníze, ovšem do »svých střá
danek«. Kdo vlastně zavedl střádanky, ten dal vlastně myšlen
ku automatů u výtahů, nebo snad by to bylo obráceně? Pane
autore, máte látku pro další »kursivu«, která nemůže žádné
ho rozumného urazit. Nebo jste si, Vy šíbale, zajistil přečtení
článku za každou cenu, znaje naši touhu po urážlivých a han
livých článcích? Vše je možné, dnes nelze věřit! ani poctivé
mu spisovateli. Děkuje Vám ze srdce, jsem Vaším
Ing. Moučka Jar., civ. inženýr, Bubeneč 177, Pětidomf 3.
DŮCHODCI — OBĚTI DOBY ASOCIÄLNÍ

Pod tímto záhlavím uveřejnily Obzory v č. 13. dopis pana
ředitele v. v. Karla Hanzela. Živořícím důchodcům promluvil
z duše a jsou mu za jeho projev, který tak výstižně a pravdi
vě líčí dnešní neutěšenou situaci důchodců, velmi vděčni.
Na výšezmíněný dopis pana řed. Hanzela odpovídá v Obzo
rech č. 22 za ministra soc. péče pan Tichánek článkem o 34
řádcích. Po mnoha nic konkrétního neříkajících slovních obra
tech dovídá se živořící důchodce, že »min. soc. péče v pří
tomné době zkoumá možnost určité úpravy přiznaných dů
chodů tohoto odvětví sociálního pojištění.« Proto, důchodci,
těšte se, že vy, kteří se dožijete biblického stáří, přece se ně
jakého zlepšení dočkáte. Mnoho vás však nebude. Nápravy
nemůžete se domáhati použitím »práva na stávku« a hladov
ku, jakožto protest proti páchané na vás sociální křivdě, pro
vádíte již dávno. Ovšem bez úspěchu. A tak vám nezbývá nic
jiného, než strádati dále a volatí co nejhlasitěji po úpravě va
šich hubených důchodů, aby to bylo slyšeti i za hranicemi
naší demokratické republiky. Dokud veteránům práce nebůdou důchody upraveny tak, aby mohli býti lidsky živi, zůstá
vají důchodci i nadále obětí doby asociální.
V. K.
JAK INFORMUJE MIN. INFORMACÍ

Vážení, klasickým dokladem pravdivých informací tohoto
resortu je zpráva, která byla uveřejněna ve všech listech NF,
v nedělním vydání ze dne 18. května. V příloze Dva roky prá
ce vlády NF. se v rubrice: Za tři měsíce vyrobíme zboží v
hodnotě 34 miliard píše:
»Do Anglie dodáváme 30.000 ložnic za 12 milionů« Když
částku 12 milionů dělíme 30.000, dostaneme číslo 400, což se
rovná ceně za jednu ložnici, dodanou do Anglie.
Korunu této nehoráznosti nasazuje však zpráva uvedená
v odstavci: Stavíme byty, silnice, mosty, přehrady, elektrár
ny. Zde se uvádějí tyto matematické perličky:
»V historických zemích byly provedeny regulace toků v
délce 29.046 km nákladem 83 milionů Kčs. Dělením vychází
jeden km regulace na 2857 Kčs. Dále se pokračuje docela
bezostyšně ve lhaní:
Meliorace půdy byla provedena na výměře 1,181.170 ha
nákladem 25 milionů. Matematicky vychází z tohoto kouzel
ného propočtu minimální položka 2.116 za 1 ha meliorace.
Tvrdit něco podobného v době, kdy projektanti a technické
kanceláře nemohou sehnat člověka na tuto práci, je nehoráz
nost prvého řádu. V další části článku se uvádí: Postavili
jsme 62.041 km vodovodních potrubí nákladem 61 milionů
Kčs. Propočítáním vychází 1 km v dnešní drahé době na
pouhých 983.22 Kčs. Vrcholem všeho tohoto napalování dů
věřivé veřejnosti je další věta, kde se vychloubačně tvrdí:
Kanalisačních potrubí bylo postaveno 8025 km nákladem 11
milionů Kčs. Podle tohoto tvrzení vychází 1 km na 1370 Kčs.
Toto jsou ukázky pravdivých informací, které vydává stát
ní ministerstvo za peníze všech poplatníků. Domnívá-li se
ministerstvo informací, že může takovýmto způsobem informovati čtenáře listu, je na velikém omylu. Když obyčejný ob
čan podá nepravdivé zprávy úřadu, je trestán pro klamání
úřadu. Co by se mělo stát ministerstvu, které ať vědomě či
nevědomě klame tisíce čtenářů, kteří jeho informacím věří?
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KULTURA VE SVĚTĚ I U NÁS
Sovětská kulturní práce v Berlíně
Sovětská vojenská správa v Německu
zahájila široce založenou kampaň, jejímž
cílem je podmanit si Berlín kulturou a
ukázat Němcům, že Sovětský svaz vy
tvořil civilisaci, jež je vyšší, než vše, co
mohou poskytnout západní buržoasni
demokracie.
Střediskem sovětské kultury v Berlí
ně je »Dům kultury Sovětského svazu
v Berlíně«, otevřený veřejnosti dne 28.
února v budově bývalé Singakademie,
jež byla náležitě upravena. Tam se po
řádají výstavy ruského umění, předvá
dějí běžné sovětské filmy (jako »Přísa
ha«, »Kamenný kvítek« atd.), pořádají
přednášky sovětských důstojníků o rus
kém životě, politické filosofii a dávají se
zdarma kursy ruštiny, jež navštěvuje
nyní asi 250 Němců. Před týdnem bylo
otevřeno krásně dekorované divadlo
s hledištěm pro 500 osob předvedením
ruských a ukrajinských tanců.
Ředitelem Domu kultury Sovětského
svazu je 341etý Georgij Golikov, jenž
přednáší dějiny na moskevské universitě.
Ústředí je otevřeno denně a navštěvuje
je 500 až 600 Němců, někdy dokonce
2000. Jedním z posledních návštěvníků
byl brig. gen. Robert A. McClure, který
Gotikovi řekl se závistí, že by si přál,
aby také Američané přišli v Berlíně s ně
čím podobným, co by ukázalo Němcům
podstatu americké civilisace.
V Ústředí je knihovna a čítárna, kde
jsou vyloženy k volnému použití sovětské
listy, časopisy a knihy. Vnější výzdoba
je přepychová, jsou tu koberce,· elegant
ní křesla a na stěnách chodeb a hal ob
razy Lenina, Stalina, Molotova a ruských
vojenských hrdinů od Suvorova k Vorošilovi.
Pod Lipami, nedaleko zbořeniště bý
valého velvyslanectví Sovětského svazu,
je sovětské knihkupectví kde se prodává
komunistická literatura (nejvíce jsou ve
výloze zastoupena Leninova díla), ruské
deníky a časopisy, mluvnice, slovníky,
fonografy pro učení ruštiny a pěkné »&produkce ruských obrazů. Žádná z oku
pačních mocností v Berlíně neučinila po
dobné úsilí, aby Němcům ukázala své
kulturní vymoženosti.
Sovětské úřady podporují německé
•herce, skladatele, spisovatele a malíře,
a dávají jim zvláštní potravinové lístky.
Dále vydržuji sovětští důstojníci pro ně
mecké umělce známý exklusivní noční
berlínský klub -»Möwe«, kde se nejzná
mější němečtí herci a umělci v noci schá
zejí, dostanou zde poměrně lacino po
krmy a likéry, a to bez lístků.
Přístup jiným osobám než německým
umělcům a důstojníkům sovětské armá
dy je možný jen na pozvání. Američané
a Britové rádi pozvání přijímají. Jak hlá
sí nedávná zpráva americké vojenské
správy, Rusové jsou snad nejméně oblí
beni ze čtyř okupačních mocností v Ber
líně, kdyby však se hlasovalo mezi ně
meckými umělci, sovětská vojenská sprá
va by snadno byla na prvním místě.
N. Y. H. T.

Sjezd profesorů obchodních učilišť
Ve dnech 22.—27. května konal se ve
Starém Smokovci v Tatrách pracovní
sjezd profesorů obchodních učilišť ze ze
mí českých i ze Slovenska.
Konečné výsledky všech porad byly
shrnuty do resolucí, z nichž nejzávaž
nější je opět resoluce o kulturním sblí
ženi Čechů a Slováků, vypracovaná za
hlavní redakce slovenského spisovatele
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prof. Andreje Kostolného. Resoluce na
vazuje na projev presidenta Beneše o té
to otázce a rozvíjí jej řadou konkrét
ních návrhů. Doporučuje naléhavě sou
stavné referování o věcech slovenských
v tisku a v publikacích českých a o vě
cech českých v tisku a publikacích slo
venských. Náběhy k této práci sice už
jsou (na př. pravidelné referáty o kul
turním životě na Slovensku v Lidové
demokracii nebo bulletin povereníctva
informácií »Kulturní Slovensko«, vydá
vaný v jazyce českém týdně v Bratisla
vě), ale chybí jim ještě soustavnost, in
tensita a opravdová vzájemnost. Dále
resoluce žádá, aby čeští kandidáti pro
fesury skládali povinné státní kolokvi
um ze slovenštiny, slovenští z češtiny.
Je dále třeba nahradit dosavadní učeb
nice literatury učebnicemi novými, ve
kterých bude česká a slovenská litera
tura pojata v souhlase se skutečností a
s novými názory literámě-vědeckými ja
ko celek, jako nedílná literatura česskoslovenská. S tím souvisí nová úprava
čítanek a povinné četby školní a domá
cí. V závěru doporučuje resoluce inten
sivní a nepředpojaté studium vzájem
ných problémů kulturních, hospodář
ských i politických a nejplodnější pro
středek ke sblížení a vzájemnému po
rozumění vidí v osobním styku, osob
ním poznávání a ve svorné spolupráci
na společných problémech.
Vřelé přivítání v Popradu, vzorná a
dojemná péče slovenských kolegů o čes
ké hosty, oficiální projevy, které daleko
přesahovaly rámec zdvořilosti, zejména
však společné projednávání konkrétních
problémů, vtisklo sjezdové práci ráz do
konalé svornosti a srdečného porozu
mění.
J. B.

Chvála středověku
Do Francouzské akademie byl přijat
Etienne Gilson, který je vedle Maritaina
nejlepší znalec středověku. Gilsonova
díla: »Duch středověké filosofie«, »Sva
tý Augustin«, »Svatý Bonaventura« a
»Svatý Tomáš«, jsou rozhodnou obhajo
bou středověku a přijetí Gilsonovo do
Akademie se čestně řadí k těmto knihám
a jejich duchu. Gilson nemohl pronésti
řeč o svém předchůdci Ábelu Hermantovi, který pro spolupráci s Němci byl
zbaven členství Akademie a místo chvá
ly svého předchůdce promluvil o scho
lastice, v níž vidí vůli po poznání, vy
světlující tradiční touhy francouzského
národa. Gilsonovi odpovídal Vallery-Radot, který vyzdvihl i vlastnosti Gilsona,
jeho poctivost jako badatele, ale i jeho
veselí a radost, kterou čerpá z Četby
veršovaných starofrancouzských poví-,
dek, a nezapomněl ani dodat, že Gilson
»má rád dobrá vína a sýry, jsa tak
skvělým příkladem dokonalého Fran
couze.«
I

Jinak Syndikát a jinak
Moravské kolo
Syndikát českých spisovatelů, v němž
donedávna byli organisováni i hudební
skladatelé, přijímá takřka davově no
vé členstvo, aby si v něm některé pore
voluční vedoucí osobnosti upevnily své
postaveni. Po odchodu hudebních skla
datelů se zdálo, že Syndikát ztratí asi
jednu třetinu svých členů. Nejen že co
do počtu ji neztratil, nýbrž vzrostl na
1.400 členů, což je asi jednou tolik, než
měl dříve i s hudebními skladateli. Kvan
tita, požadovaná pro cíle politické, zastí
nila v Syndikátu bezesporu kvalitu, to

lik potřebnou pro současný stav českého
písemnictví. Je všeobecně známo, jak
groteskně se vyjímalo, když anglosasští
spisovatelé chtěli československým po
siati nějaké drobné balíčkové pozornosti,
a Syndikát jim oznámil adresy oněch
I. 400 lidí, počet prominentů u malého
národa jistě překvapivý, zvláště když
za hranice proniklo jen několik českých
autorů. Ještě groteskněji se ovšem vyjí
má, že Syndikát, jež má plná ústa pro
gramového humanismu a jenž přihlásil
všechny své členy do Společnosti pro
podporu demokratického Řecka, aniž se
jich vůbec ptal, mlčel a mlčí k tomu,
co nepěkného se děje u nás. A Syndikát
jen nemlčí, on i okřikuje a umlčuje. Sta
tečné vystoupení Františka Křeliny pro
ti methodám našeho policejního gestapismu setkalo se s rozpaky, se zamlu
vením povinnosti Syndikátu se ozvat, a
konečně s odmítnutím Křelinova apelu
na plnění humanismu v činorodé praxi.
(Proti Drdově poukazu, že také věci, ja
ko je Kamenice a Bilina, se nemají a
nemohou řešit v Syndikátě, ozvalo se
s několika stran tvrzení, že čeští spiso
vatelé spí a neplní svou funkci strážců
veřejné mravnosti v národě. Syndikát se
horšil. A ta, když ne on, ozvalo se Mo
ravské kolo spisovatelů a veřejně a ne
bojácně odsoudilo to, oč usiloval Křelina,
aby totiž Syndikát nemlčel. Morava pro
mluvila, a na Moravě již sotva kdy bude
Syndikát co znamenat, znamenal-li tam
kdy vůbec něco podstatnějšího, pa

Broučci varují!
Neobyčejně silná odezva, kterou v
šem tisku i veřejnosti vyvolal případ
Karafiátových »Broučků«, které do ruš
tiny »přeložil« a s předmluvou Zdeňka
Nejedlého ve Státním nakladatelství vy
dali A. Kolman a J. Koncevaja, potlaču
jíce všude nejen slovo Bůh, nýbrž i
vše, co připomíná křesťanství, a
ponechávajíce dílu pouze formu, ochuze
nou současně o ducha, tato mocná ode
zva je i dokladem toho, jak trpce a bo
lestně je pociťován u nás každý zásah
do tvůrčí individuality, a to tím spíše,
jde-lí o zásah do díla, které se stalo /
vlastně už národním vlastnictvím. Cíti
li jsme to na př. za okupace, kdy nacis
mus znesvěcoval na př. Jiráskovo dílo, a
nechceme uznat ani dnes, že by bylo
možno klidně a záměrně porušovat pod
statu literárního díla, tím méně díla, jež
se stalo již klasickým, a přizpůsobovat
ji na př. určité ideologii. Týká se to jak
překladů těchto prací do cizích jazyků,
tak i nových vydání v jazyce původním,
s čímž ovšem nic společného nemá opravdu kritická textová úprava díla,
proti které pochopitelně žádný rozumný
člověk není. A že u nás je třeba sku
tečně dávat bedlivý pozor, aby na př. i
při vydávání českých klasiků nedošlo k
podobným »přehmatům«, jaké postihly
»Broučky«, o tom svědčí dopis jakéhosi
J. H. z D., otištěný v Rudém právu ze
24. května t. r. Tento dopis si totiž Kolmanův a Koncevajin »překlad« Karafi
átových »Broučků« náramně pochvaluje
a otištěním dopisu se kruhy kolem Ru
dého práva vlastně také přiznávají, že
by jim asi podobné zásahy při vydání
»Broučků« (nebo snad dokonce i jiných
českých klasiků?) v původním českém
znění nebyly tak docela proti mysli.
Zdá se, že kdyby se přání pana J. H.
z D. splnilo, že bychom měU v našich li
terárních poměrech »veselo«, tak vese
lo, že bychom pak třebas ani Němcové
»Babičku« nepoznali; možná, že by z ní
čilé hlavy udělaly vedoucí pracovní bri
gády, neboť jak známo, babička byla
vzorem pracovitosti,
-k
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Glosa svatovojtěšská
Téměř tisíc let uplynulo od doby, kdy pražský biskup Voj
těch putoval jako prostý misionář z Cech k sousedním
národům aby u nich zasel sémě křesťanství nebo vzkřísil
k novému a plnějšímu životu oheň víry, přidušený nánosem
pohanství. Bohaté nadání, rozsáhlé vzdělání, přátelský poměr
k nejvýznačnějšim kulturním a politickým činitelům soudobé
Evropy, vše to dal do služeb šíření a upevnění víry doma
i v sousední cizině a stál se národům, u nichž působil, skuteč
ným dobrodincem a v pravém slova smyslu zachráncem před
záhubou, kterou hrozily pohanským národům střední a vý
chodní Evropu mocenské aspirace německé říše, zastírané
horlivostí náboženskou. Nezištně a bez politických výhrad
získal křesťanství maďarský národ a tomuto činu vděčí Ma
ďaři v první řadě za politickou a církevní samostatnost a za
zachování své národnosti. K podobným důsledkům vedla
Vojtěchova činnost v Polsku a lze říci, že Prusové přivolali
na sebe osudový trest odmítnutím jeho pomocné ruky, po
dané upřímně a bez záludnosti.
Nyní vykonal tento apoštol střední Evropy novou misio
nářskou cestu. Znovu burcuje svědomí světa, rozjařeného,
dlouhou a nelidskou válkou, po níž jako nejčernější dědictví
zůstala nedůvěra, závist a nenávist mezi národy i mezi jed
notlivci uvnitř národů. Marná by však byla nynější pout
ostatků sv. Vojtěcha, kdyby zůstalo jen při znění zvonů, pa
rádním procesí a lesku církevních rouch. Velikáni lidstva
jsou jimi proto, že přerůstají svou dobu a hovoří k budoucím
generacím, a apoštolská cesta Vojtěchova nám připomíná,
jeho dvojí, dosud nesplněný odkaz, a to nábožensko-mraivní
a politický.
Jedna z hlavních příčin strastného osudu sv. Vojtěcha byla
jeho nekompromisnost mravní a náboženská. V době, kdy
křesťanství bylo jen módním rouchem, pod nímž bujelo staré
pohanství ve svých nemorálních resiďuích, měl odvahu vy
žadovat od celého národa plné prožití zásad·, vyznávaných ústy
a konání povinností, vyplývajících z přijetí křtu. Dnes, v době
rozrostlého sobectví, nenávisti, rozvrácených rodin, mravního
uvolnění, nevážnosti ke statkům duchovním a k cizímu ma-

Vývoj amerického románu
(Dokončení z minulého čísla.)
Nový realismus.
Ohromné, hrozné, to je ono, co dnes platí. V dnešním světě
není místa pro tragedie kolem čajového stolku. To jsou slova
romanopisce Franka Norrise, který na počátku XX.
století takto manifestuje novou reakci, která má orientovat
americký román k čistému realismu. Vliv Zolův byl na tohoto
spisovatele, který do své smrti 1902 napsal asi šest románů,
veliký. Jeho dílo je mocné, dobře dokumentované a často i ly
rické. Je předzvěstí Dreisera, Uptona Sinclaira a jejich so
ciálních románů.
Theodore Dreiser (1871—1945), (podrobnější článek
o jeho životě a díle najde čtenář v 47. čísle min. roč. »Obzo
rů«) se nám jeví jako mistr amerického naturalismu. Je prav
divý, objektivní, přísně nestranný, nezasahuje do vyprávě
ného příběhu a upíná svou pozornost jen na konflikty dvou
sil (má v mysli stále přítomnou myšlenku: sila tvoří právo).
Je pesimistou a je odvážným a mocným malířem zápasu mas
proti průmyslovým kapitánům a finančním obrům.
Jack London (1876—1916) je podivuhodným vyprávě
čem. Jeho knihy jsou známy v celém světě. Napsal toho
mnoho, snad příliš mnoho, a psal příliš rychle, aby si uvědo
mil své chyby a onu lehkost, jimiž se dával zlákati. Zůstane
básníkem dobrodružství v Klondyke, na Aljašce, v Polynesii,
zůstává básníkem zlatokopů, objevitelů a yšech svobodných,
činorodých lidí.
Upton Sinclair (nar. 1878) psal romány, které jsou
krutou kritikou a satirou kapitalismu, často jsou melodra
matické, někdy jsou obětí přílišného zveličování, jsou plny
lyrismu ušlechtilých předsevzetí, ale jsou i neobratné, protože
autor v nich zavrhuje všechno rovnoměrně. Sinclair napsal
podivuhodné pamflety a jeden velmi krásný historický román
»M a n a s s a s«. Jsou-li jeho hodnoty spisovatele menší než
hodnoty Dreiserovy, zůstává přesto velmi charakteristickým
representantem sociální literatury, přes své výstřednosti,
pravděpodobně pro něj nejcharakterističtější.
Přečtěme si, co říká o Sherwoodovi Andersonovi
(nar 1876) aoSinclairu Lewisovi (nar. 1885), autoru
slavného »B a b i 11 a«, slavný americký kritik Alfred Kazin
v knize »On native grounds«: »Zatím kdy Norris
a Dreiser byli svého druhu filosofové naturalisti, lidé, kteří
útočili proti starým tradicím, naturalisté, které zajímal boj
o moc, jsou Anderson a Lewis velmi vzdáleni naturalismu.
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jetku i životu, v době, kdy pěkná slova zastírají nepěknou
skutečnost, je třeba více než kdy jindy v souhlasu s odkazem
sv. Vojtěcha přispěti k obrození společnosti, rozvrácené vál
kou. mravním obrozením, vycházejícím ze souladu mezi vy
znávanou pravdou a životní praxí.
Avšak nejen v ohledu mravním předstihl sv. Vojtěch dobu
svou i naši. I v politickém myšlení došel dále než doby poz·*
dější a k svému zahanbení musíme říci dále, než doba naše.
Apoštolskou činností vytvořil sv. Vojtěch první pevnou hráz
proti německé rozpínavosti směrem na východ, když dal po
pud ke vzniku dvou silných a nezávislých království, polského
a uherského. Že Čechové nevyužili náležitě této situace a ne
vytvořili jednotný blok s těmito státy pevněji, než tomu bylo
později v několika poměrně krátkých obdobích, je vinou
Přemyslovců. Nesporně však je zásluhou sv. Vojtěcha konso
lidace a vlastně vytvoření střední Evropy, opřené kulturně
o Západ a chránící Východ před německou dravostí stejnou
měrou, jako Východ před nájezdy mongolských a tureckých
útočníků. A tu hlas Vojtěchův opět promlouvá k naší době.
Dnes budujeme na rozvalinách starého světa a snažíme se od
počátku vytvořiti stav, který by zaručoval aspoň dlouhodobý
mír a bezpečnost. Nevytvoříme jej pěstováním nenávisti, a
protože nemůžeme příliš působit na koncepce velmocí, je nut
né, abyhom přispěli k budování lepšího světa, aspoň všude
tam, kam můžeme dosáhnout svými silami. Musíme začít do
ma a uvést ve skutek zásady demokracie, ke které se hlásíme,
a musíme též přinést všecku dobrou vůli k uspořádání střední
Evropy. Dosud se nám podařilo, jak doufáme, ukončit nebla
hé období vleklých sporů s bratrskými Poláky. Ale zbývají
ještě Maďaři, ve kterých nemůžeme vidět na věky věků stále
protivníka·, ale především souseda a malý národ, jehož zájmy
by se měly konec konců sblížit s našimi. Slušné vztahy mezi
oběma národy a státy jsou příkazem rozumu i smýšlení křes
ťanského a demokratického, které nezná rasové a národní
nenávisti. Čeští katolíci měli též přispěti k smírnému vývoji,
neboť vytvoření silné, zdravé, na spravedlnosti a křesťankých
zásadách vybudované střední Evropy — toť politický odkaz
sv. Vojtěcha.
V. M.

* Gilbert Sigaux
Je-li jejich realismus revolučním aktem, byla to revoluce čistě
vnitřní. Byl to také realismus hlavně instinktivní, těkavý
a verbální. Vznikl ze zápasu za svobodu jednáni a nebyl vá
zán na konflikt velkých sociálních sil, který opanoval první
generace naturalistů.«
To nejhlavnější je tedy řečeno. Je také třeba připomenout,
že Sherwood Anderson je jedním z prvních amerických spi
sovatelů, který si všímá problémů podvědomí. Pokud se týče
Lewise, vykreslil Američana naší doby středního stavu s ta
kovou vervou, humorem a přísností, že se tím stal jedním
z nejpopulárnějších romanopisců Ameriky po světové válce.
V poslední době vydal svůj devatenáctý román »Čase Ti mberlande« (vyjde v češtině pod názvem »Manželství
soudce Ti m b e r 1 a n a« v nakladatelství Petrově, pozn.
překl.).
!
Mezi dvěma válkami.
A nyní opusťme generace, které odstupem, který vůči nim
můžeme zaujmouti, a které roztříděním provedeným během
let nám dovolují, abychom, aniž způsobíme příliš velké zlo, se
připojili na jejich stranu nebo — proti nim. Stojíme nyní
před spisovateli, kteří objeveni Amerikou mezi léty 1920
a 1930 nejsou nám známi víc jak patnáct let. Narýsovat hra
nice a cesty v tomto novém světě, který se otvírá našim očím,
není snadné. Snad by bylo nepochybně snazší načrtnout samo
statně portrét každého jednotlivého spisovatele. Ale na to
není ani pomyšlení. Tento pokus, vedle toho, že by zabral
příliš mnoho místa a nesmírně by roztáhl tento přehled již
dosti stručný i dosti obsáhlý, by nutně narazil na úskalí.
Tím je spletitost problémů, které romanopisci líčí, a jejich
spojitost větší či menší, s problémy, které líčí romanopisci
jiní, ku příkladu francouzští. Je třeba poznamenati toto: ani
Dreiser, ani Lewis, ani Henry James, ať jakékoli je jejich
nadání, nám nekladou zvláštních překážek. Poznáváme v nich
spisovatele stejného naturelu jako jsou naši velcí spisovatelé.
Naopak se setkáváme u Dos Passose, u Hemingwaye, u Faulknera, abychom uvedli pouze tyto tři, se základními novotami,
ať už se jedná o techniku psaní nebo morálku, o psychologii
nebo výběr' námětů. Chtít je zařadit do skupin je nemožné
v několika řádcích. Přesto je však možno poznamenat toto:
čtyři velké veličiny: Dos Passos (nar. 1896), Hemingway
(nar. 1898), Faulkner (nar. 1897) a Steinbeck (nar. 1900)
jsou zcela v oposici k svým starším předchůdcům, přes to, že
využívají jejich úsilí o svobodu projevu. Pokud se týká He
mingwaye a Faulknera, jde u nich o docela jiný románový
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svět. Není ku příkladu nic společného mezi nimi a Dreiserem. Pokud se týká Dos Passose a Steinbecka, u nichž je
otázka sociální stále živá, je to naopak stále problém výrazu
a technika psaní, které jsou odlišné. Na druhé straně B e n
Hecht, Waldo Frank, Van Věch ten, Thornton
Wilder, Hergesheimer, Scott Fitzgerald sle
dovali zcela jiné cesty než jejich velcí předchůdci z let 1900—
1920. Mohli bychom citovat ještě jiné. Ale žádný z nich nemá
tak silnou osobnost, jako takový Hemingway nebo Faulkner,
žádný z nich nepřinesl něco zvlášť nového. Spokojme se tedy
jen s těmito řádky.
Naše zraky přitahují "také další, Caldwell, James
Farell, James Cain a Saroyan.
Caldwell je v prostředí, které popisuje, velmi zběhlý. Je
objektivní, má humor, sice trpký, a je naturalista s moderní
technikou psaní. Cain píše romány bezvadně sestavené a stři
žené, s osobami, které jsou nám dobře známy z filmu. Sarovan, zdá se, zklamal snadností, s jakou píše a svými umě
lými obraty, které dal do služeb představivosti, která se točí
kolem několika prostých námětů. Ale ani pro něho, ani pro
ostatní není ještě hra skončena. A pak je tu ještě M i 11 e r,
který teprve začíná ...
A potom tu jsou tradicionální romanopisci, jako Louis
Bromfield, se svým podivuhodným posledním dílem
»Paní P a r k i n g t o n o v o u«, nebo Kenneth Ro
be r t s, autor »Cesty na severozápad« a jiných
dlouhých historických románů, v nichž projevuje své kvality
vypravěčské, nebo konečně Pearl Bůčková, která se
specialisovala na romány z Číny. Pro genre, který represen
tuje, stejně jako pro svou životnost a úspěch, zůstává román
»Jih proti Sever u«, charakteristickým příkladem ro
mánové produkce Spojených států.
Konečně nelze přejiti mlčením skutečný literární zjev, ja
kým je Thomas Wolfe (1890—1938). Není možno mluvit
o americkém románě, aniž bychom nevzpomněli jeho dlouhých,
povětšině biografických románů. Do češtiny z nich byl pře
ložen román »K domovu se dívej, andělí!«. Thomas
Wolfe neměl smysl pro výběr. Váli se jako řeka a často vy
bočí ze, své dráhy. Ale jeho lyrismus dosahoval často výji
mečné krásy. Byl pravděpodobně větším básníkem než roma
nopiscem, a jeho osoby se od něho nikdy neodpojují. Měl
opravdu genia.
Dnes a zítra.
Bude druhá světová válka, stejně jako tomu bylo u první,
značit nové údobí amerického románu? Tradice jsou zacho
vány přes různé konflikty, vědecké vynálezy, na vzdory době
a ještě se jistě objeví noví Bromfieldové, Pearl Buckové nebo
Margarety Mitchellové. A co ti, kteří zavádějí novoty a obno
vují román svou odvahou i svými chybami? JohnHersey,
Harry Brown, romanopisci-reportéři, shromáždi kolem
sebe nějakou školu? A což detektivní román — jaký píše ku
příkladu Dashiel Hammet — bude pokračovat ve vý
voji, který před několika lety započal a podaří se mu zlomit
onu bariéru, která se kladla mezi tento druh románu, prý
méněcenného, a románu prý klasického? Hle, kolik otázek.
A je jich ještě více. Neznáme ku příkladu takového Richar
da Wrighta, ani dobrý tucet nových spisovatelů, ani pro
jekty velkých čtyř nebo jejich následovníků...
Není možno říci o tom poslední slovo. A proto raději skon
čeme tuto procházku a vraťme se ke knihovně a svým kni
hám.
Z revue Gazette des lettres přeložil VeL.

Divadlo týdne
J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb žádný hněv a žádná rvačka.
Úprava a režie Jaromír Pleskot. Výprava Adolf Wenig ml.
Městské divadlo na Král. Vinohradech.
Nebývá obvyklým zjevem v naší divadelní kritice, že dva
referenti od řemesla se shodnou do čárky a do písmene ve
svém úsudku; ba co víc, že jeden vyjádří i formálně přesně
to, co chtěl říci druhý. V případě »nového« zpracování TylovyŠkroupovy hry se tak stalo: kolega Sajíc z »Lidové demokra
cie« stručně a výstižně řekl vše, co je třeba říci na okraj té
to nejnovější pleskotiády a já nenalézám lepších a přiléhavěj
ších slov. Prosím proto Sajíce za prominutí, že předkládám
čtenářům této rubriky přesné znění jeho referátu, který vy
jadřuje i posudek můj:
»Po přečtení seznamu obsazení a programního úvodního
slova upravovatelů Tylova textu (se zamlčením původního upravovatele Adolfa Weniga) a Škroupovy hudby a pak po
zhlédnutí představení samého od začátku do konce, jakož i
po současném poslechu předváděné hudby a zpěvu, po kon
frontaci všech představení na Vinohradském a Stavovském
divadle od roku 1917 do roku 1937 a po vzpomínkách na ně
kolik ochotnických představení Tylovy-Škroupovy hry, s při
hlédnutím k původnímu smyslu a znění Tylovu a s vědomím,
že leccos se dá upravit, prohlašuji, že neberu vážně ani úpravce a režiséra Jaromíra Pleskotá, ani úpravce hudby, ani vý
tvarníka Adolfa Weniga ml. ve službách tohoto nastudování,
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ani konečně uměleckého šéfa Jiřího Frejku, který připustil
tento podnik. V důsledku toho nemohu se také vážně zabý
vat rozborem a nehodlám se ani účastnit debatního večera,
který zcela jistě bude uspořádán a na kterém se budou asi
zbytečně přetřásat věci, jež jsou každému informovanému di
vákovi evidentní. Z herců pak přitakávám J. Marvanovi, G.
Hilmarovi a L. Chválové.«
Budu ještě mít příležitost při celkovém sezónním hodnocení
pražského divadla říci několik zásadních slov na okraj vino
hradského představení, o kterém opravdu není třeba disku
tovat — s nepoučitelnými.
Pauper.

Hudba týdne
Hábová čtvrttónová opera »Matka«
Za velké pozornosti všech festivalových fandů z domova i
ciziny byla ve Velké opeře provedena první opera, která kdy
byla složena v čtvrttónech: »Matka«, od prof. Aloise Háby.
Nebyla to však světová premiéra. Po prvé byla totiž prove
dena již r. 1931 v Mnichově. Teprvé nyní se nám tedy naskyt
la příležitost poznat ji »na vlastní uši«. Poněvadž většině čte
nářů je asi záhadou, co to čtvrttónová hudba je, povězme si
o tom stručně několik slov pro první orientaci.
Jak každý ví, dnešní hudba je založena na systému půltó
nových intervalů. Populárně řečeno to znamená, že nejmenší,
dosud užívané rozdíly ve výšce tónu, byly poloviny tónu, t. j*
půltóny: Prof. Hába, rodák z Valašska, si povšiml, že v li
dové hudbě, zvi. ve zpěvu, se často užívá intervalů ještě men
ších. Tato skutečnost se však u nás neobjevuje tak nápadně,
jako u četných národů orientálních. Prof. Hába se na zákla
dě těchto poznatků rozhodl vybudovat novou soustavu - čtvrt tónovou - t. j. rozdělil dosavadní půltón na 2 čtvrttóny. Touto
konstrukcí obohatil výrazové prostředky hudby novými mož
nostmi kombinací melodických i harmonických. Ježto však
chtěl být novatérem důsledným, komponoval své skladby ve
čtvrttónovém systému též athematicky (t. j. bez opakování
určitých hudebních myšlenek), atonálně (t. j. bez ohledu na.
jednotlivé tóniny) a polyfonně (t. j. každému hlasu v orches
tru je přidělena vlastní linie). Analogickou dedukcí a matema
tickým propočtem intervalů pak prof. Hába vytvořil též na
uku o hudbě třetino-, šestino- a dvanáctinotónové. Věc jest
ovšem spojena i s dalšími problémy. Bylo třeba vytvořit nová
znaménka pro čtení not, hl. posuvky atd., zkonstruovat na
čtvrttónovém základě nové nástroje (týká se těch, které nor
málně mají již určité, předem dané rozvržení intervalů, jako
klavír, harmonium, harfa, dechové nástroje klapkové), kdež
to u těch, u kterých se intonace tvoří vyhmatáváním nebo po
sunováním (smyčce, pozoun), se tvoření tónu musí řídit slu
chem. Tak je tomu ovšem také u lidského hlasu. Zde je ná
cvik nejtěžší, neboť zpěvák nemá pevnou kontrolu, zda zpívá
čtvrttón, anebo jen falešně.
Nyní však je otázka, jak dalece lze dát čtvrttónové hudbě
placet. Principielně tato hudba oprávnění jistě má. Jsme do
konce hrdi na to, že to byl český skladatel, který k ní položil
vědecké základy, takže se nemůže opakovat historie v tom
smyslu, aby se za několik desítek let opět někdo chlubil naším
peřím. Stěžejní však asi zůstane otázka, jak dalece lze hudby
čtvrttónové užívat prakticky a zda může být přínosem též
po estetické a umělecké stránce. To osobně považuji za sporné.
Připadá mi to tak, jako pokusy šachových theoretiků, kterým
se šachová hra zdála příliš jednoduchou (ač v ní sami nevy
nikali) a proto se snažili rozšířit počet polí a figur, tvrdíce,
že hra nabude na složitosti a zajímavosti. Toerém je správný,
však empirém pochybný. Neboť ještě nikdo se nenarodil, kdo
by mohl říci, že jeho fantasii šachovnice nestačí. Pro velké
hráče je stále dost nových možností na 64 polích. A pro velké
skladatele stále dost možností komponovat originálně v půl
tónovém systému. Důsledek bude obvyklý: nakonec se za
čtvrttóny schovají břídilové, neschopní kloudné skladby v půl
tónech, stejně jako se za kubismus či dadaismus ukrývají »umělci«, kteří nedovedou pořádně nakreslit ani reklamu žen
ského časopisu, nebo napsat pár rozumných a souvislých vět.
I když bychom však abstrahovali tyto zápory, je možno přita
kat čtvrttónovému systému jen tam, kde je schopen obohatit
výrazové prostředky, t. j. kde je schopen přinésti nové barvy
a nové odstíny. Myslím, že prof. Hába chybil v tom, že své
čtvrttónové skladby staví právě na sypké půdě atonality a
athematičnosti. Je to, jako kdyby byli bratří van Eyckové,
kteří objevili olejomalbu, současně zavrhli zákony perspekti
vy. Je škoda, že tímto radikalismem se připravil o ovoce úspěchu většího a i umělecky patrně dosažitelnějšího. Ostatně
není pozdě, prof. Hába je ještě v plné tvůrčí síle. A konečně,
nebyli to van Eyckové, kdož namalovali olejem nejlepší obra
zy. Po výboji je obyčejně třeba kajícně se vrátit a napravit
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Omyly. Zde to znamená, vrátit se k thematice, tonalitě, ba i
homofonii a na nich budovat. Neboť teprve pak začne mít
čtvrttónová hudba blíž k pojmu hudba, než k pojmu kakofo
nie. Posluchač musí mít možnost se o něco opřít, jinak zbude
v jeho mysli jen vzpomínka na změť tónů. Důkazem tohoto
tvrzení budiž i to, že čtvrttónová opera vyšla daleko přijatel
něji, než čtvrttónová hudba absolutní. To proto, že hudba na
byla dějem na jevišti určitý obsah. Bez zrakového vjemu by
ztratila oprávněnost téměř veškerou. Než i takto často se do
stává do protikladu s jevištěm. V Hábově pojetí sice byla
schopna vyvolat některé, převážně tristní a ponuré nálady,
skvělé napodobení pláče a pod.!), avšak selhala tam, kde má
promluvit slunce, příroda, tanec, lidské štěstí, citové zjitře
ní nebo pokora.
Libreto opery napsal si skladatel sám. Není to v podstatě
'drama. Je to pásmo obrazů, stmelené myšlenkou oslavit
hrdinství práce i moudrost venkovských žen v jejich životě,
plném dřiny a strádání. Určitá snaha o typisaci je současně
zřejmě prolnuta i prvky autobiografickými. Závadou je, že
.vrcholu napětí dosahuje opera vlastně hned již první scénou;
jtoto postupem obrazů úměrně ubývá a s ním i posluchačův,
zájem.
Velkou chválu si zaslouží Velká opera za provedení, jemuž
Věnovala velkou péči a píli v přípravě. O zdlouhavý a obtíž
ný nácvik se zasloužil v prvé řadě nadšený vyznavač čtvrttónů dr. K. Reiner, o přesné orchestrální provedení dirigent
Ančerl a spolu s ním i 23členný orchestr, o znamenite přiro
zenou režii J. Fiedler, o přiléhavou výpravu J. Svoboda, o vě
rohodné kostymy J. Kropáček a o stylisované lidové tance
Braun. S titulní rolí se výborně vyrovnala M. Musilová, ten
tokráte dobře disponovaný dr. Vonásek se v celku překvapi
vě zmocnil postavy sedláka Křena a také švagrová V. Kriloyé byla na místě. Ostatní v rozsahu rolí i svých možností při
spěli k celkovému úspěchu představeni, které je rozhodně osobité, nekonvenční a zajímavé.
IG

Film týdne
Stříbrné brusle (amer. film rež. L. Goodwinse v kinu Sevastopol). — Pojistka smrti (amer. film rež. B. Wildera v kinu
Apollo). — Sestra jeho komorníka (amer. film rež. F. Borzage v kinu Lucerna). — Noční služba (franc. film rež. J.
Faureze v kinu Juliš). — Admirál Nachimov (sov. film rež.
\V. I. Pudovkina v kinu Alfa).
Člověk se maně ptá po smyslu a účelu těch na chlup stej
ných revuí, v nichž se mnoho tančí a zpívá, špatně vtipkuje
a nezábavně mnoho hovoří, jako jsou »Stříbrné brusle« (Silver Skates). V létě se na to ještě dá dívat — v biografu je
stejně horko — jinak nutno litovat ty, jimž podobná podívaná
vyhovuje. — Nelze jinak, než zapět chválu rež. B. Wilderovi,
tvůrci nového amerického filmu »Pojistka smrti« (Double Indemnity). Fantasie jeho i druhů skutečně nezná mezí. A co
víc — dovede ji přetavit do tak působivé formy, že divák od
chází z kina nejen se značně vzrušenými nervy, nýbrž i se
značně porouchání náchylnou morálkou. A tak zjišťujeme:
úroveň obsahu a jeho ztvárnění podstatně převyšuje stránku
ethickou, morální. A to je, nebo by mělo být, u uměleckého
díla posuzováno jako podstatný, téměř úplně znehodnocující
fakt. Je škoda tu plýtvat slovy o atmosféře, dialozích, foto
grafii, hercjch (Barbara Stanwyck, F. MacMurray) atd. atd.
— jsou prostě dokonalé a divák opravdu takřka nedýchá,
D. Durbin ve filmu »Sestra jeho komorníka« (His Butler's Sister). Davy se řítí k pokladně, aby se pokochaly pohledem
i poslechem Deany. Zpívá ovšem zase — ani hůře, ani lépe —
zato námět je, jak se říká, pod psa. Ale lidé citliví si při tom
to příběhu chudé slečny, jež došla svého štěstí a snad i slávy
|(to už ve filmu není), přijdou na své. — »Noční služba«
(Service de la nuit) jest reportáž z malého města, v němž
osobou nad jiné důležitou je místní telefonistka, která vedle
své práce má dosti času na odposlouchávání hovorů, a tak
během jediné noční služby dává do pořádku řadu zatrachtilých případů. Celkem má tento film dobrý spád, ale dost zby
tečně se tu mluví a úvod je úplně roztříštěn, takže divák asi
tak na konci ví již přesně, kdo co je a kam patří. — So
větská produkce předvedla své další dílo v řadě těch, jejichž
úkolem je evokace velkých historických postav ruských dějin.
Admirál Nachimov byl velitelem ruského černomořského loď
stva a zasloužil se o zničení tureckého válečného loďstva v Sinopu. Tato bitva měla ovšem za následek intervenci anglofrancouzské koalice, která ovládla Černé moře a oblehla Sevastopol. Při jeho obraně pak Nachimov zahynul, když před
tím dal před přístavem své loďstvo potopit, aby zabránil ne
příteli v proniknutí do tohoto strategického místa. V. I. Pu
dovkin, jedna v největších postav světové kinematografie,
zejména němé éry, dokázal v řadě válečných scén s masovým
komparsem dokonalým střihem vyvolat atmosféru doby a
událostí. Méně již je jeho práce zdařilá v interiérových dra
matických scénách, kde převládá pathos s mnoha velkými
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slovy. Ani on se nedovedl vyhnout použití titulků a zůstává
tak věren staršímu pojetí filmové režie. A. Dikij v lil. roli je
plně na svém místě. Uvážíme-li nedávnou dobu vzniku této
práce, je překvapující její ostře protibritský tón, přijímaný
většinou obecenstva se značnými rozpaky. Přesto je »Admirál
Nachimov« z největších sovětských filmů poslední doby. —

Rozhlas týdne
Pohádka o pravdě. Hra. Napsala Margarita Aligerová,
pro rozhlas upravila a přeložila Eva Outratová. Režie Josef
Bezdíček, hudba Zd. Jonák. — Všední život. Rozhlasová hra.
Napsal Miloš Kratochvíl. Režie Bohuš Hradil, hudba J. E.
Zelinka.
Minulý týden byl v našem rozhlase ve znamení dvou zaznamenáníhodných her, z nichž třeba se především zmínit
o dramatické práci sovětské autorky Μ. Aligerové »P o h á tí
ká o pravdě«, které rozhlasový tvar se pokusila tu s men
ším, tu zase s větším zdarem dát E. Outratová. Podkladem
této zejména v druhé polovině básnicky působivé hry je sku
tečný příběh statečného ruského děvčete, které odolalo ně
meckému týrání a raději hrdinně zemřelo, než by vyzradilo
své druhy-partyzány. Aligerová stvořila touto prací vlastně
dílo vzácné kolektivní soudržnosti, v níž celek stojí za jedin
cem a jedinec za celkem; i v tom je především účinnost a síla
této práce, jež od určité zdlouhavosti na začátku dospívá poz
ději k obrazům výrazných básnických visí, rušených snad jen
poněkud nadměrnými »snovými« vložkami, jimiž k mladičké
na smrt odsouzené Zoji mluví její minulý život. Režisér Bez
díček ovšem takřka vždy, když hra se dostávala do nebezpeč
ných poloh rozhlasové neúnosnosti pohotově překlenul tato
místa přeložením do jiných stupnic, takže nejen často zachrá
nil mnohé z toho, co vinou hry nebo upravovatelky v rozhlase
mohlo zaznít chaběji, nýbrž dokonce docílil i nevšední gradace
scén až k mohutnému závěru. Zdfe se ovšem zejména opřel
o znamenitou L. Stamboljevu, herečku vzácné hlasové modu
lace; role Zoji patří rozhodně k jejím nejlepším rozhlasovým
kreacím. — Miloš Kratochvíl, autor pozoruhodných historic
kých románů a povídek (Osamělý rváč, Král obléká balenu
a j.) napsal pro rozhlas dějově prostou a nepochybně právě
tím působivější hru »Všední ž i v o t« o obyčejném člověku,
jenž onemocní a jemuž jeho život se zdá docela prázdný,
takže již ani netouží uzdravit se. Avšak za jeho nemoci se
k jeho vědomí prodere několik vzpomínek na to, co kdysi
jen zdánlivě všedního, ale ve skutečnosti snad i velkého vy
konal; z tohoto poznáni vyrůstá v nemocném i víra a chuť
k životu, který stojí za to žít i v jeho často zdánlivé všed
nosti. Hra, ač námětu nenového, měla do jisté míry i své
kouzlo, její forma se však, bohužel, nepovznesla výš, než
k běžné rozhlasové manýře, která se snaží nějak zamaskovat
vypravěče a která se domnívá, že pár snových vzpomínek,
spojených dějovým rámcem, už tvoří rozhlasovou hru. Kra
tochvíl jako literát měl zde tedy jistý úspěch, nikoli však jako
rozhlasový autor; důkaz to, že významné jméno rozhodně ne
zaručuje také významné rozhlasové dílo.
Dr Karel Zajíček

Tak se píše...
v »Svobodných novinách« (1. června 1947): Omnia mea
mecum porto! Tuto proslavenou větu řekl jakýsi řec
ký pán.« — Zaslala V. Ř., Praha.
v »Našinci« (5. června 1947): »Krnov je totiž jedno
z měst s největším přírůstkovým číslem narozených a
dnešní stav dětí do 60 let je počtem 2.906 více než uspo
kojivý.« — Zaslal V. H., Stavenice.
v »Rudém právu« (18. května): »Dlouho se nerozho
doval a vyskočil z prvého patra zavřeným
oknem na ulici.« — Zaslal S. N., Praha.
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
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 Kčs. — Nevyžádané rukopisy se
nevracejí. — Učet pošt, spořitelny 60.300. — Tiskne č. A. T„
Českomoravské tiskařské a vydavatelské podniky v Praze II.
Dohlédací poštovní úřad 25.
ADRESA REDAKCE: PRAHA n, KARLOVO NÄMÉSTÍ 5

OBZORY

~r

T
4444·
44444nr
T
*r

Na první pohled
Naše ženy jsou pověstné půvabem, vytříbeným vkusem a vše
stranným rozhledem. Proto na prVní pohled odhadnou, že módní
noviny MONO jsou listem vysoké úrovně, listem největšího
rozsahu a bohatého obsahu.
Na první pohled poznají, že MONO pamatují na všecky
jejich zájmy. Že mezi stem orig. modelů a četnými módními fo
tografiemi nalezne každá z našich dam to, co její poměry, vkus,
možnosti a složité povinnosti vyžadují.
MONO mají však na zřeteli i vše ostatnú Kulturu — to,
co se děje ve světě — zdraví vašich roztomilých maminek —
domácnost i zábavu.
ý. číslo MONO vás přesvědčí, že se dovede vybraným ob
sahem odvděčit za sympatie, jež mu prokazujete, a vyhověti ná
rokům.
Obdržíte ve všech prodejnách novin nebo přímo v administraci
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Tomáš Kempenský:
44'V
440 NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA 4±
4·
v PŘEKLADU KARLA VRÁTNÉHO
44Kniha vydaná ve všech světových Jazycích a po

ČTVERO KNIH
Písmu svátím nejrozšiřenějši, z níž po 500 let čeřpájí lidé usilující žit duchovně. „Pojd a následuj mi,"
mluví k nám s každé její stránky. „Já jsem, jenž
pokornou mysl v okamžiku vyzdvihuji, aby. pochopila více důvodů vičné pravdy, nel kdyby byla deset
'et studovala ve ikole," praví Kristus u Kempenského

KNÍŽKA VÁZANÁ V PLÁTNĚ Kčs 700 knihkupců

NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD
V PRAZE 11, KARLOVO NÁMĚSTÍ C. 5
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PBAHA I, ULICE »8. ŘÍJNA Č. 3.

POKLADY
NÁRODNÍHO UMĚNÍ
Pořádá Vyivarny odbor Umelecké besedy v Praze

SBÍRKA PRŮVODCŮ

PO ČESKÝCH VÝTVARNÝCH
PAMÁTKÁCH
Pravé vyšly další svazky:

Dr E. Sedláčková: Kostel sv. Václava
na Zderaze Kčs 20.DrJ. Matouš: Město Třeboň Kčs 42.Dr A. Černá: Rokycany
Kčs 30.Dr A. Birnbaumová: Město
Strakonice Kčs 17.íng. J. Mathon: Prostějov
Kčs 32.U všech knihkupců

NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD
VPRAZE II, KARLOVO NÁMĚSTÍ Č.j

Insertní objednávky vyřizuje insertní

odděleni Praha II, Václavské náměstí číslo 19. Telefon číslo 431-41, 389-63.

1. Ministerský předseda Ferenc Nagy po svém útěki
z Pešti a po demisi, kterou zatelefonoval ze Švýcar do

Maďarska. 2. Pohled na Budapešť. 5. Budapeštský po

mník

míru,

postavený na budinské straně města. 4.

Strašná drahota nutí všechny vrstvy kupovat na veteš

