OBZORY
týdeník

pro

politiku

a

kulturu

Snímek z továrny „ A d l e r w e r k e " , k d e se v y r á b ě j í jízdní k o l a . N e b u d o u se tam j e d n o u v y r á b ě t

R O Č N Í K

III.

43
CENA

Kčs

Z

obsahu

reformismus

* Dvě

4.V

(F. j i ř í k ) - Socialismus

a

sociální

(prof. Dr V. Chytil) - K p r a v d ě v n á r l pod.,

'Baťa"

.(Economicus) - Slováci

možnosti

a

Češi

( A . Vítek) -

Kam

( D r K . Kornel) - B r a z i l s k é v ý h l e d y (J- V l k )

P R A Z E

tanky?

D N E

25.

ŘÍJNA

,

1947

nás

zaveede?

ZáběryzAnglie:

1. W e s t m í n s í e r s k é opa!s!vi, k d e s e b u d e konat s v a l b a princezny A ž b ě t y a poručíka M o u n í b a l í e n a . 2. Pařížské Š v a d l e n y
šíji svatební roucho z r ů ž o v é h o satinu, z d o b e n é h o bílým
Strasse—,, p r o d ě d i č k u a n g i í c k é h o trůnu. í . Konference ang ' ' c k é konservativní sírany v S r i g h t o n u : Lord V/oolton a
A n t h o n y Eden o b k l o p e n í žadateli autogramů. 4. Princezna
Alžběta s e s v ý m ženichem a miadší sestrou M a r g a r e ! Rose
v auckmghamsfcém "paláci. 5. V/inston Churchill je y A n g l i i
stále populární. Snímek zachycuje jeho příjezd d o Brightonu.

.

i

OBZORY
TÝDENÍK PRO POLITIKU A KULTURU
Šéfredaktor

dr. Ivo Duchúček. — Odpovědný

Ročník m .

zástupce listu red. Bedřich

V Praze, dne 25. října 1947.

Dvě možnosti
Uvažovali jsme už někdy o tom, co by se stalo,
kdyby se světa zmizelo Evangelium, kdyby ze základů světa bylo vykořeněno křesťanství, kdyby zmizely i ty poslední zbytky křesťanství, tyto bědné a
nádherné trosky, které uprostřed téměř všeobecné
pouště jsou zářivými majáky, jejichž zásvity jsou
v zátopě dnešních zmatků jako poslední záblesky rozumu, v nichž si ubožák, ztrácející rozum, uvědomuje
první zásahy šílenství, jež se ho neodvratně zmocňuje? Jak by vypadal svět, kdyby se ztratilo to podstatné, co vytváří civilisaci, kterou nazýváme evropskou ? Odpověď na tuto otázku by naprosto nemus la
zůstat v řádě pomyslném, abstraktním. Odpor, s nímž
se potkávalo křesťanství od začátku své existence, a
odboj proti němu a další úsilí o odkřesťanění lidstva,
byly zahájeny už dávno, ale jejich zběsilost vyvrcholila a nabyla nebývalého rozpětí u nordické rasy, u níž
byl prosazován jako všelidský a nejvyšší tento ideál,
aby člověk byl »chemicko-biologicko-rnorálně čist od
Krista a jeho učeni«. Uvažme jen toto hrozné, běsovské slovo »být chemicko-biologicko-morálně čist od
Krista a jeho nauky«.
Snad nebylo za existence lidstva vymyšleno slovo
děsnější a děsivější než právě toto slovo; slovo, které,
přesazeno do těla a do krve, uvedeno v čin, mohlo přivodit následky jen stejně děsivé, slovo, které bylo s to
změnit svět v peklo a lidi v běsy, neboť vyleptávalo
z lidských niter i ten nejposlednější zbyteček křesťanství i onen zákon, jenž určuje poměr člověka k člověku a bez něhož život na světě už není možný: Milujte se navzájem!
Německo toto úsilí o ehemicko-biologieko-morální
očištění člověka od křesťanství přijalo jako svrchovaný zákon svého myšlení a své činnosti a po několik
let se touto zásadou řídilo a uplatňovalo ji v poměru
k ostatnímu lidstvu. Zhoubné a ničivé důsledky a následky tohoto programu mohly jasně a přesvědčivě,
protože experimentálně, poučit lidstvo a zvláště jeho
vedoucí o nebezpečí všech protikřesťanských snah a
tendencí. Je to důkaz psaný lidskou krví nevinných,
oběti. Je to důkaz milionů utracených lidských životů,
neboť podle výpočtů na každé slovo prokletého Evangelia Mem Kampfu — a Hitler opravdu pokládal svou
nauku za blahou zvěst, aspoň pro svůj národ — připadá 120 mrtvol a celá tato kniha leží a měla by ležet
— a s ní jakákoliv podobná filosofie či soustava, založená proti Kristu — navždy pohřbena pod 70 miliony
utracených lidských životů.
Timto důkazem mělo by se stát nad slunce jasnějším, že svět bez křesťanství, bez jeho zákonů, jež jsou
zákony života a smrti, je naprosto nemožným. Mělo
by se stát jasným, že tato cesta ke štěstí lidstva nevede, že je pouhým omylem. Celé lidstvo jednou provždy by si mělo uvědomit, že není možné založt r á j
bez Boha, a nikdy by nemělo přistoupit na to, aby
podobný pokus byl opakován. Nemělo by se dát klaxnat...
O B Z O R Y
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F. J i ř í k
Ale dnešní lidstvo, také jistě v důsledku rasistických
nauk, se osudně přiblížilo k tomu, co prohlašuje Dostojevský ve svém Idiotovi: Jste prolezlí nenávstí a
skončíte jenom tím, že jeden druhého požerete. Bylytotiž opuštěny nebo zavrženy nejen zákony, ,jež so
týkají poměru jedince a národů k Absolutnu, nýbrž i
zcela logicky popírány také božské i přirozené zákony,
vyjadřující poměr člověka k člověku, zákony naprosto nutné, má-li být život na světě možný. Popírá so
v praxi — i když snad theorie mluví jinak — i toto
druhé přikázání, podobné prvnímu: Mlovat bližního
jako sebe. Odvrhuje se veliká výzva, jež tak dokonale
charakterisuje křesťanskou éru: Milujte se navzájem!
Kristus kázal zákon všeobecného bratrství. Co říkal, bylo tak božsky dokonalé, že my tím žijeme nebo
bez toho zemřeme . . . On prohlásil pravý princip míru,
který jediný může utišit moderni zmatky: Milujte pc
navzájem! My sami dnes můžeme jen stěží pochopit
jeho slova, ač na dně svých duší máme vlastně už
tak dlouholetý odkaz křesťanství. Všichni lidé bratry!
Všechny nárcdy sbratřeny! Zdi starého chrámu se tím
chvěly, neboť mluvil o lásce v době tak podobné naší,
v době nesmiřitelných nenávstí, v době ponurých
diktátorů pomsty a krve... Jeho slova byla jako svěží
a kouzelná hudba, kt?Vo\i ještě nikdo netušil a která
uchvacovala duše. A dnes se lidé nenávidí, usmrcují
a vraždí jen proto, že nechtějí tento hlas slyšet...
Jak by vypadal svět, který by do důsledků přijal
výzvu k lásce, svět, v němž by bylo důsledně uplatňováno: Milujte se navzájem! Svět bez nenávisti, svět
Jbez nevraživosti, bez pomstychtivosti, bez hněvů a
svárů, bez vraždění, svět bez sobectví a bez sebelásky? Svět lásky proť světu nenávisti je ona druhá
možnost světa a lidstva, inožnost, o niž nebylo doposud podniknuto dostatečné úsilí, aby se stala skutečností, neboť nebylo dosud použito všsch prostředků
a těch prostředků, jež by k jejímu uskutečnění vedly,
prostředků křesťanství. Svět lásky a bez nenávisti je
onen úžasný ideál, o nějž proto bude třeba pracovat
a k němuž bude třeba se stále více přibližovat přes
všechny nesnáze, které se kladou v cestu, ideál, jež
křesťanství lidstvu dalo a k jehož uskutečnění mu také poskytuje účinné prostředky.
Dnešní doba — af vědomě či nevědomě — namnoze
zavrhla z křesťanství i ten poslední zbytek, lásku
k bl'žnímu, neboť jí většinou nezáleží na tom, zda člověk dnes existuje jako žijící bytost, zítra jako mrtvola
a pozítří jako mrva; lidský život v jej'eh očích nemá
ceny a člověk sám je posuzován téměř jediné podle
toho, kolik koňských sil utáhne a kolik jiných, zplodin se dá z něho vyrobit. A poněvadž se tedy v praktickém životě dosnilo většinou až na konec stupnice
hodnot, jež byly s to udržet svět a J'dsivo pohromadě,
bude nutno od tohoto posledního stupně těchto hodnot
stoupat opět vzhůru a tak opět sklížovat jednotu lidstva. Bude třeba zaěrfc opravdovou láskou k člověku,
k bližnímu. Bude třeba, aby se začalo uskutečňovat
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*tov o apoštolovo: MU ovat ne jazykem a slovy, nýbrž
ekutky a vpravdě! To znamená především opět probudit úctu k lidskému životu, probudit úctu k jeho
lidské důstojnosti, k jeho osobní lidské cti, k jeho
poctivému soukromému majetku...
To bude znamenat tažení lásky proti nenávisti ve
všech jejích podobách, a k jejímu přemožení jedinou
rbraň: lásku silnější nežli smrt, silnější nežli nenávist,
protože je to kladná hodnota, hodnota tvořivá, hodnota, jíž nelze odporovat nebo vzdorovat, před níž lze
nanejvýše prchat. To bude znamenat přestat se nenávidět, odmítnout postoje, methody a způsoby nenávisti. Usilovat o to, aby zmizela zaťatá pěst, zlomyslný jazyk, stále připravený uštknout, pohled, naplněný hněvem a nevražvostí, slovo tvrdé a urážlivé;
všechno, co ve vztahu k druhým by vyjadřovalo pohrdání, odpor, vůli j e j potřít, rozdrtit, ovládnout, přemoci . . . Vyloučit z tisku, z novin a časopisů, z roziilasu a projevů všechno, co podněcuje nenávist jedněch proti druhým, a vůbec celou tuto taktiku, která
spekuluje s nenávisti, s jejím rozdmýcháváním. Je
třeba, aby zmizelo toto umění, jak klamat veřejnost,
uvádět na scestí veřejné mínění, představovat jako
pravdu pravý opak skutečnosti, přičítat určitému člověku nebo skup:ně to, co neřekla a co nikdy neučinila,
vykládat jejich sebemenší gesto v opačném smyslu
než je jejich úmysl, špinit, znevažovat všemi prostředky skutečného nebo předstíraného protivníka —
to, co někteří polemisté a politikové považují za
vrcholné nadání a za nejčestnější řemeslo, co však
není ani občansky slušné, a tím méně křesťanské, a
co právě proto nemůže vytvořit lepší svět, svět lásky,
co právě proto musí být láskou odstraněno.
Je třeba, aby se lidé našli v poctivosti a upřímnosti,
Veliké uklidnění duchů a srdcí by zavládlo, kdyby se
všichni rozhodli, že ze života politického a sociálního
vyloučí lež, nactiutrhání, pomlouvaičství, násilí a nepávst; kdyby se stalo zásadou, že spisovatel nebo noviny, jež budou přistiženy při lži nebo nactiutrhačství,

budou diskvalifikovány jako Spatný hráč na «portov*
ním hřišti. A zvláště v duchu křesťanském by bylo
třeba, aby byla jednou provždy odmítnuta nejvyšsí
zbraň nenávisti — násilí, jímž se rozumí záměrné a
vášnivé použití moci soukromé či veřejné. Bude třeba,
aby každý a všichni se zřekli použití veřejné nebo
soukromé moci, aby omezili přirozená a základní
práva kterékoliv národní skupiny. Naopak všechna
práva lidská a občanská musejí se stát něčím posvátným . . . Můžeme úsilí o tento ideál nazvat humanismem, jejž jako křesťané kvalifikujeme jako humanismus křesťanský.
A pak bude třeba spojit se, sjednotit se v podstatném. Jsou možné rozdílné názory a výběr rozdílných
prostředků, pokud jde o uskutečnění a opatření společného dobra. Jsou možné různé prostředky k dosažení tohoto cíle a jsou všechny dovoleny — a nikdo
nemůže být podezírán nebo odmítán —, jen když jsou
při těchto prostředcích plně respektována přirozená
práva člověka, jeho rcdinný život a jeho svědomí a
zvláště jeho svoboda náboženská a svoboda vyučováni
V tomto duchu je pak možno budovat, stavět,
tvořit z lásky ke všem a ke každému, a proto svět
lásky. A právě úsilí o svět lásky je posláním křesťanů X X . století; toto je nejnaléhavější úkol, který
mají splnit, neboť jsou to právě oni, kteří podle učení
svého Zakladatele se dívají na člověka pod zorným
úhlem věčnosti a v tomto světle mají nejvyšší pojetí
o člověku. Bohužel, sami křesťané dávají se často
strhnout vírem novodobých a ne vždy správných názorů a svoje poslání nejsou potom s to pln:t. K nim
jsou řečena slova člověka, který byl zarytým odpůrcem Evangelia a který na smrtelném lůžku musil prohlásit, že jediné Evangelium může zachránit Francii
a svět, slova Clemenceauova: Ach, kdybyste v y křesťané dovedli obratněji a mocněji zacházet s tou pákou i
Milujte se navzájem. Jak byste ovládli sociální otázku. A nejen otázku sociální, nýbrž celý svět.

CO SE DĚJE VE S V Ě T Ě
Příznaky choroby
V minulých dnech byli sněmovnou vydáni dva slovenšti poslanci s podmínkou, že budou vzati do soudní vazby 3
nikoliv do vyšetřovací vazby policejní.
Sněmovně šlo o t-o, aby Cest poslanců
nebo jejich -vina byla v rukou jen nezávislých soudů a aby byla z celé záležitosti vyloučena pcrsckuění tendenčnost,
Jíž zaváněl celý předložený materiál,
trpící zjevnými rozpory a do očí bijícími nedostatky. Sám hlavní prokurátor
npozoriioval na tyto vady a nedostatky
skutkové podstaty. Politicky je věc jasná, pro komunistické kalkuly je velkou
překážkou DS, proto se usiluje všemi
možnými methodaml o její nebytí, po
př. zlomení její moci a tím otevřít brány pro komunisaci celého Slovenska,
když není naděje, že by slovenský volič
svobodnou volbou pomohl komunistům
na Slovensku na nohy. Jak se tato taktika srovnává s politickou slušností, nemluvime-li už vůbec o politické morálce. af si každý sám zodpoví. Skutečnost, že velikou- většinou v parlamentě
byla .stanovena podmínka jen soudní
vazby a jen soudního vyšetřování a že
ministr spravedlnosti musí podat do měsíce mrávn imunitníma výboru o celém
případu, dokazuje jen. na jakých chatrných základech stala žádost o vydání
ebou slovenských poslanců a že z celé
TSci čpěla na hony otázka politické per*
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sekuce a za druhé, což Je včel velmi zásadní, před celým forem domácího i zahraničního veřejného
mínění, většina
parlamentu tím vyslovila vlastně nedůvěru ve vyšetřovací methody naší lidově demokratické policie. To Je špatné
vysvědčení. Byla nepřímo vyslovena obava, že policejní vyšetřování by bylo spíše vedeno a ovládáno persekučně stranickými tendencemi, než snahou zjistit
pravdivou skutkovou podstatu včel, jak
j e jeho zákonnou povinností. To je velmi
závažné a více než jasně se ukazuje samotným parlamentem, že lidově demokratický systém Je držen stranickou policií, která pro své cíle pontivá agentů
provokatérů, různých stranických svědků a protokolů, trpících vnitřními rozpory a milými donneovacími methodami,
které Se hodi všude jinam, jen ne do systému právního státu 3 demokracie. A f
žije proto lidově demokratická hnm3ni ta, af žije lidově demokratická mravnost a politická morálka, af žije výborná zásada jinveh režimů než demokratických, která'každého, kdo se jí držel,
dovedla k málo záviděným koncům, že
totiž právo 3 spravedlnost mají posluhovat nízké stranické moci!
K tomuto časovému obrázku o stavu
našich lidově demokratických věcí se
rozmUe pojí jiný Časový obrázek, tento»
krátě pro změnu zase z ťrro kra ti ekýeh
hájů. Mluvil tem na plenám} schůzi poslanec Zápotocký, jako představitel »do-

br o volné, nadstranlcké a nestranlcké,
celostátní a hlavně demokratické« odborové org-anisace. Veřejní zaměstnanci
Jsou co nejvíce roztrpčeni, jak CRO
»obhájilo« jejich zájmy. Veřejných zaměstnanců, jako všech ostatních povoláni, se nikdo neptal a prostě Jim »dobrovolně« bylo nadiktováno členství v
této organisacl, byli převedeni do ni
hromadně, jako živý inventář a nadiktováno jim platit »dobrovolně« příspěvky,
činící jedno procento hrubých měsíčních
platů a mezd. Stejně tak i ubohým pensistům se prostě každého měsíce »dobrovolně« strhává na »dobrovolnou« a
cele »demokratickou« tuto novou instituci. Není divu, že větvina 7,dobrovolného členstva začíná stále více vidět a
cítit čertovo kopyto »dobrovolného? ROH
v podobě filiálky KSČ, aníefho si nárok
býti partnerem vlády a po př. Jí diktovat a stát! po př. také nad parlamentem. A proto členstvo začíná si uvédo.
mnvat zákonnou dobrovolnost a začíná
z toho také vyvozovat přirozené důsledky, začíná prostě 7. této Instituce vystupovat Jednotlivě 1 v celých korporacích.
A l e není dobrovolnost jako »dobrovolnosti- í a k se chápe lidově demokratická
^dobrovolnost«, to nám zase předvedl
pan poslanec Zápotocký, kteTý se rozhořčil proti tomuto přirozenému právu
každého, naložit s členstvím podle své
svobodné vůle, buď Jsi jednotlivec, nebo
celá korporace. Pan Zápotocký přfmo
pohrozil každému přísnými represálie*
mi, kdo chce dobrovolně vystoupit 1 do>
brovoiaé Instituce. Pan Zápotocký mluví
O B Z O R Y

přímo o de*ercl, to je výraz, který pH
pomlnÁ vojenskou povinnost. Je tedy R O H
dobrovolná organlsace, nebo Je členství v nčm vojenskou povinnosti? K této »zločinnosti« prý se nebude klidné
přihlížet a bude ne trestat velmi přísné,
iniciátoři budou prý registrováni a pak
restrlngováni a potom převedeni na práci do dolů a na stavební práce. I k d y í
půjde o nejschopněji! a nejzapracovanéjňí úředníky, pane Zápotocký? Ejble,
Jak má být prováděna restrikce v přebujelé veřejné správé: kdo bude nepohodlný, bez ohledu na své schopnosti,
pťijdo do dolů a na stavbu. Tedy, podle
představ, pana Zápotockého,
schopní
úřednici budou »úřadoVata v dolech a
na stavbách a schopní hornici a zedníci
budou »úřadovat« v nn5í veřejné správé. Výborné, to Jo přece geniální nápad!
A ť ¡UJÍ veleducliové nového pokrokového a nejirvobodnéjálho, nejsoclálnéjšího,
noJdokonaleJSÍho a nejdemokratíčtějšílio pořádku! •— Jinak každému radíme,
kdo Jo nespokojen se svým členstvím v
této podivuhodné Instituci, ať jsi jednotlivec, nebo korporace, neboj se kalaflinových blesků páné Záporockého, př<íntjift platit příspěvky a vystup, tnáS na
to své právo podle zákona. Zákon má
Jiné mínénS o dobrovolnosti, nežli j>an
Zápotocký!
A ještě jednu maličkost. V poslední
dobé se podniká veliké tažení proti šmelinářům. » R . P . « psalo, že se zabavují
denně plná nákladní auta všeho možného zboží, od rýže, čokolády, masa, mouky, tuků, textilií až k milionům amerlcltých cigaret. Nechtěli by snad také
páni říci, kam ty obrovské zabavené zásoby přijdou a kdo jo na konec dostane ?
N a trhu řízeného hospodářství totiž
není nlo z toho, co se v takovém množství a na pokračování zabavil je. Občan
by byl velmi zvědav, kam to všechno
přijde!
T,. F.

Hoře z českého tisku
Rudé právo a soudružský tisk přináSÍ znamenité zprávy. N a příklad, že
ti a tl zaměstnanci o d n ď a j i licitaci se
situaci
veřejných zaměstnanců, jsou
pro jednotu ROH, proti šmelinářům,
proti _ a teď ještě proti fůře jiných věcí. U m si totiž pomáhají vždycky, pro_
tože jasná řeč, řeč vždycky jen o jedné
věci, o kterou právě jde, by je zabila
propagačně, neboť b y - j e usvědčila. Kdo
je, prosím, proti jednotě R O H ? A ť komunisté nezamlčuji resoluce, které mlu_
ví pro jednotu veřejných zaměstnanců
v ROH a tím pro uplatnění veřejnozaměstiianeckého hlasu v ROH! Smelinu
a jiné věci ať nechají přitom stranou.
A ť se zabývají jen věcnými požadavky
veřejných zaměstnanců, o kterých jsme
čtenáře dobře informovali.
Dalái příklad: Státní úřad zakázal
kolportáž komunistického deníku přímo
na pracovišti. Fuj, hanba, agrofašismus!
Je tedy zřejmě ideálem Rudého práva,
aby také na př. na vojně došlo k soutěžení mezi kolportéry
stranického i
>nadstranického^ tisku a vojenský v ý cvik zatím může počkat. Stejně jako
akta v úřadech počkají, protože se bude provozovat kolportáž. Pan rada čeká,
e Rudým právem na pana vrchního radu. "aby ho přesvědčil o hodnotách svého listu, ale pan vrchní rada přijde za
ciivíll, protože přesvědčuje pana ministerského radu o hodnotách Svobodného
slova. Ono j e totiž nutno náš dobrý
prostý lid vést za ručičku a ukázat kaž,
dému, co má. jako český vlastenec čist
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A teď jsme u toho. U těch kejklírů
éovinismu. Rudé právo se mohlo vykru_
covat, jak chtělo, že nemá s Němci
a Maďary nic společného. Oni prý šlí
do německých a maďarských škol, když
prý jiné nebyly. Je jen otázka, zda třeba
p. Egon Erwin Kirsch musel po německu kandidovat na pražské
radnici.
Je jen otázka, zda jsme na tom tak
bídně, aby se nám za mistry české kultury museli vydávat lidé, kteří česky
umějí bídně. A l e to jsou vlastenci a
antifašisté, jimž nutno
přiznat nepochybné zásluhy. Podívejme se raději na
poctivý vlastenecký lid, který se s'ará
o rozšířeni plodů jejich ducha! Třeba
soudruh Josef R. a soudružka Aloisie
R., které tak znamenitě oslavilo ústecké
vydání Rudého práva ze dne 2. t. m.
Soudruh R., městský kol portér Rudého
práva v Litoměřicích, jehož snímek byl
v listě jeho chlebodárcú otiš čn, zvýšil kolportáž svého listu o plných 100 Tfr.
Buď mu čest! Poctivý obuvník si to
zaslouží. A hanba Josefu Relcheltoví,
obuvníku, a Aloisii Reicheltové, osobám
národností německé a říšskor.čmecké
státní příslušnosti, kteří pobírali Deutsche Reichshílfe, n potom najednou z
Prahy, hned po revoluci,
s-odpluli« do
pohraničních Litoměřic. Jak říká heslo
anglického erbu: Hanba tomu, kdo si o
tom myslí něco špatného! Vždyť soudruh R. má aspoň osvědčení o zachováni čs. státního
občanství. Zdá se, že
lze zachovati dnes i nčco, čeho nebylo.
Úřední doklady máme po ruce.
B P.

Časy se mění, čili dvojí ostuda
»Předseda
vlády navštívil
pražské
Karolinum. — Aula Karolina bude hotova
do dubna 1018
Praha ( S g ) . — Rozpory mezi stavebními techniky a konservátory Památkového úřadu v otázce
obnovy pražského Karolina dospěly tak
daleko, že ve čtvrtek odpoledne byl se
osobně informovat o všem přímo na
místě sám předseda vlády Gottwald.
Budova Karolina má být obnovena a
upravena tak, aby se v ní mohly na
jaře roku 1918 konat oslavy 600. výročí
založení Karlovy university. O znovuvybudování Karolina se jednalo již
v ZNV. Archeologové ( ? ) navrhovali
nový vědecký výzkum budovy a někteří
projektanti odmítli již další spolupráci.
Předseda vlády si bedlivě prohlédl postup všech prací a v živé rozmluvě se
stavebními techniky vyslechl všechny
jejich stížnosti a požadavky.
Jen rychlým zásahem se může zabránit případné o s t u d ě při slavnostech
v roce 1948. Stavba je pojata do dvouletého plánu a stavitelé a Inženýři slíbili předsedovi vlády, že do konce dubna příštího roku bude velká aula Karolina náležitě připravena pro oslavy 600.
výročí založení university.«
;>3Dadá fronta.t 17. října L . P. 1947.
»Celá tato trapná fašistická komedie
nemá jiný účel, než rozněcovat zejména
mezi studentstvem, které se přiklání
k proletářskémn revolučnímu internacionalismu nízké šovinistické pudy.
Fakt, že se k této tTapné fašistické
komedii propůjčil representant české
vědy, že nemá v dnešní době jiné sta*
rošti, než zaknihování a sobnovus s t a r é h o b a r á k u (roz. Karolina pozm
red.), j e m e z i n á r o d n í o s t u d o u
p r v é h o r á d n a nkaznje, jak hluboko prosákl fašismus, 7
:>Rudý večensík-j 39. března L . P. 193-4
(šéfredaktor KL Gotfrvald),
Tak priř.inf-nfra K3, Gottvralda
dokončeno dik) rektora Domina-

bud»

Co je demagogie?
Tuto otázku si často položím« za dne**
nich okolnosti, a někdy někomu
pripadi
za těžko si to správné ufédomlt. Myslím, že nejlépe nám to objasni příkladTedy takhle;: jaký je rozdíl mezi hostitelem a hostinským? Když jste pozván
v hostitele, předloží vám určitý jídelní
lístek; každého jídla vám nabídnou jednou, dvakrát, a dost. Nalijí vám jedno,
dvojí vino, které hostitel vybral, snad
jeStč likér, který také vybral
hostitclA s tím se musíte spokojit: co v domácnosti mají, to vám nabídli, a nemůžete
si nic jiného vybrat. Zcela jiné je to,
ovšem v mírových
dobách v hostinci
Tam vám předloží jídelní lístek, z něhož si můžete vybrat; můžete si, jak sc
říká, poručit;
můžete s 1 — opakuji,
v normálních
dobách — každého jídla
poručit tolik porcí, kolik se vám zachce,
můžete si dokonce
objednat
zvláštní
jídlo. Nabídnou vám takoi^é víno a tolik, kolik si račte přát; jakmile si přejete likér, hned pro něj běží; chcete
u stolu kouřit? Prosím!
Chcete
kávu,
zmrzlinu, ovoce — račte si je objednat!
Nuže, není zřejmo, že je daleko výhodné jší jít k hostinskému?
Může někdo
vůbec být na rozjiacích, kam má jít:
k hostiteli, který vám nabídne, co o n
chce, aneoo lc hostinskému, který váni
nabízí co hrdlo ráčí, kdy a ja/c si přejete, kolik jen můžete chtít?
Tak se tedy dívají někteří lidé na politiku. Je tu na jedné straně
„reakce".
U té je všecko omezeno. I příděly půdy
pro žadatele, i počet míst u státní správy, i výše platů, i la auta a diety, i pod
pory a subvence, i výše mzdy v národních podnicích, i možnosti vzdělání —
všecko je omezeno. Vůle lidu se sabotuje. Jak odlišně postupuje, jedna stra
na! Sama to říká: snaží se vyzkoumat
vůli lidu a pak 'ji splnit. Tedy: chcete
vyšší platy? Chcete víc subvencí? Vyšší
podpory? Víc a lépe placených míst ve
státní správě? Více úřednických
míst
v národních podnicích, a méně práce, a
více osobních aut, a ve Školství více
stipendií, a pru nčfíeíe
vysokoškolské
vzdělání, a pro poshichače
měštanky
středoškolské vzdělání? Má mít republika čtyřicet ministrů a osmdesát státních
sekretářů? Má mít každá obec kulturní
dům, má jeho deficit být hrazen státem,
má být státem převzata rekreace, kopaná, film,
divadlo,
tělovýchova,
chov
harckých kanárů, má stát platit národní umělce, osvětové
pracovníky,
loutkáře, proutkaře, porodní báby, kominíky? Jen si řekněte,
rádi
vyhovíme!
Sloužíme lidu! — Jaký rozdíl mezi jednou stranou a silami reakce! Kdo ještě
může váhat? Dejme jim rychle 51"/«
hlasu •..
Ještě jeden rozdíl ovšem je mezi šetrným hostitelem a ochotným,
úslužným
hostinským. Totiž hostinský vám nakonec za všechno předloží účet. A co j3t•
si poručil, to všechnu mírníte
zaplatit
Vy sám
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Rektor Karlovy university
našim akademikům
V pátek 17. října přijal J. M. rektor
Karlovy university proí. dr. Karel Engliň deputaci Klubu lidových akademiků,
vedenou úřadujícím místopředsedou Jiřím Horáčkem, jednatelem Janem Kennerem a místopředsedou
Ústředního
svazu čs. studentstva Felixem Uhlem,
předsedou pražského Spolku českých
mediků. Zástupci Kluba přednesli J. M.
relrtorovl své odborné požadavky, tlumočili mu Ideové zásady, jimiž chtějí tyto
požadavky uplatňovat, a pojednali také
o politické situaci před podzimními studentskými volbami, za niž dochází k výstřelkům, kdy odpůrci našich demokratických studentů neváhali poruSlt i neutnilitu ukademické půdy. Rektor prof.
dr. EngliS se živé zajímal o referáty činovniků KUA, dal ae podrobné Informovat o otázce zahraničních studentů
o nás, I o postupu ve volbách do fakultních spolků, pro něž doporučil zásada
poměrného zastoupení. Rektor pak ocenil požadavky Klubu jako věcné, poněvadž odborové a čisté studentské. Prohlásil, £o véH, že natrvnlo může mít
úspěch jen demokratický a • 1 u š n ý
postup, zejména pak n našeho lidu, který má zvláštní národní Ingenium pro
tyto věci. Rektor vzpomněl slov zvěčnélého presidenta T. G. Masaryka, Jenž
mu říkával: »Pamatujte sl, že Bftli má
rád český národ!« A Je to pravda. Posiluje nás tato víra ! v dnešních svízelných dobách. — J. M. rektor se zde
srdečné rozhovořil o svém mládí, kdy
fsl vydélával kondicemi na studium, ale
tehdejSÍ mládí žilo přeeo Jen v ovzduší
r a d o s t i , která chybí dnešní mládeži.
Demokracie, svoboda, slušnost a pravda
jsou zásadou, které nakonec zvítězí. Jsou
f o zásady, s nimiž také on stojí a padá.
A může říci jménem celé university
Karlovy, neboť celý senát se v té vřel
En ného postavil, že se universita své
svobody za žádných okolností nevzdá.
J. M. rektor porozprávčl se studentskou
delegací I o bolestných úkazech stranického záští a nezdravého politikaření,
při čemž ovšem zdftraznll svou nestraníiost. Pozvou-51 také ostatní studentské
klnbv rektora Karlovy university na své
veřeiné projevy, uvítal by K L A rád Jeňo Mngnlficencl na svém projevu dne
S. listopadu t. r„ kdy promluví ke studentstvu min. prof. dr. Ad. Procházka.

SYS před konkursem?
N a první schilzl výboru Svazu vysokoškolského studentstva v Praze, jež se
konala 1-1. řijna a jejíž průběh byl neobyčejné rušný, podali zprávu předseda
dozorčí rady ing. Moravec (nár. soc.)
b člen dozorčí rady Baitler (lid.). Podle
této zprávy bylo po vykonané revisi
•jištěno, i « finanční hospodářství prvních výborů SVS, za éry KazimOura a
Zajíčka, vykazuje značné nesrovnalosti
a nekryté ztráty, při čemž některé předchozí bilance a revise byly zfalšovaný.
Ačkoliv letošní hospodařeni SVS vykazuje přebytky, není dostatečných úhrad
pro dluhy, jež minulé správní výbory za
komunistické samozvané nadvlády v
SVS neodpovědné nadělaly. Byly zjištěny dokonce i detraudace. Podle prohlášeni revisorú není vyloučen konkurs 3
exekuční vymáhání dlužných
pohledávek.
Podle posledních zpráv prý se hospodařilo podobným způsobem se studentskými penězi i 113 prozat. správě strni,
majetku, ře dodnes není uzákoněna 3
postavena na právní základ 3 kde donedávna neomezeně
a absolutisticky
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rozhodovali komunisté a sociální demokraté. Není proto divu, te se marxisté
re všech «11 bránili změně studentské
delegace v PSSM, Jež byla po několika
odkladech v poslední schůzi SVS před
prázdninami pro nepozornost komunistů
jednomyslné
odhlasována
schválením
usnesení presidiálniho.
Zápis, řádné verifikovaný, s© však
přes prázdniny záhadné ztratil. Když
ani to nepomohlo, protože min. školství.
Jež delegaci potvrzuje, byla zaslána kopie, prohlásil komunista. Pilát na první
schůzi SVS po prázdninách jménem soudruhů komunistických 1 sociálnč-demokratických studentských podnájemníků,
že, dá-li předseda o schválení zprávy verifikační hlasovat, opustí KSC a soc.
dem. schůzi (po čtvrté během funkčního období), jež se tak stane usnášeni
neschopnou.
Vedoucí
komunisujícich
sociálních demokratů pak prohlásil doslovné: »Bude-U toto odhlasováno, pak
Jsme skoncovali s celou Národní frontou«, což v souvislosti se zmařením Jednání studentské Národní fronty, Jež bylo
zaviněno neúčastí sociálních demokratů nékolik hodin před tím, pH schůzce
zástupců všech stran na SVS, velmi
dobře charakterlsovalo. Jaký má studentská složitá této strany poměr ke
skutečné spolupráci.
Všecky obstrukce marxistických studentů však skončily neúspěšné, neboff
ministr školství dr. Stránský Jmenoval
právě novou studentskou delegaci do
PSSM, složenou ze skutečných odborníků, v nlchž~také studentstvo čs. strany
lidové, které dosud v PSSM nebylo vůbec zastoupeno, se bude moci řádně uplatnit. Lze si Jen přáti, aby nové vedeni PSSM brzy dobře zrevidovalo dvou.
roční hospodaření marxistů a podala
studentstvu přesné zprávy o tom, jak
se nakládalo s jeho majetkem.
en.

Komunista jako obhájce
zákonných a ústavních řádů
V debatě o vydání poslanců DS dr.
Bugára a dr. Kcmpného prohlásil komunistický poslanec dr. Gregor v resoIucl, která byla současně s návrhem na
vydání poslanců přijata a která prohlašuje, že sněmovna ob3 poslance vydává
ne k policejnímu, ale k soudnímu vyšetřování: »Nemůžeme souhlasit s tou
částí resoluce, kde jsou vydáni oba
poslanci jenom k sondnímu vyšetřování
a stíháni. Tato styllsace je v rozpora
s naším zákonným a ústavním stavem.
Touto resoluci se nkládá bezpečnostním
orgánům, -aby svou povinnost řádně nekonaly.« Poslanec dr. Gregor je právník,
a proto se jeho slova vyjímají zvláště
podivně. Jako právníkovi mnsí mu přece být známo, že I za vyšetřování soudního nejsou bezpečnostní úřady vyloučeny z vyšetřování dotyčného trestného
činu. ale že jsou při něm ovšem podřízeny rozkazům a pokynům nezávislého
vyšetřujícího soudce, který se při vyšetřování řídi jen zákonem a svým svědomím. Nemýlime-íl se, o to právě šlo sněmovně: aby oba její členové, kteří, nota
bene sami o své vydání požádali. byH
vyšetřováni vskutku podle platných zákonů a nikoli podle mravů a zvyků, jež
Jsou, jak Je, žel Bohu, již z mnohých
případů známo, obvyklé n VTI. odboru
ministerstva vnitra l pověrenectva vnitro,. A projevu je-li komunistický poslanec nrávě v tomto nřípadě obavo, že by
styllsace resotnee mohla být sv rozpora
s naším zákonným 3. fota v ním stavem^
pak. vzhledem k péči. kterou komunisté
až dc«n-3 zachovávání našeho zákonného a ústavního st3vn věnovali, zní to,
nejmírněji řečeno, velmi špáse vně. =st-

Plánování jindy a nyní
V5e, co předcházelo dvouletý budova,
telský plán a doprovázelo jeho a dělá.
vání, bylo neseno duchem, jako by nej.
větší chybou soukromého podnikáni a
jetio nejtěžším hříchem byla. neplánoví tost, následkem čehož socialistické řízené hospodářství může na našich nivách vykouzlit hotové divy výstavby a
blahobytu. A!e proti všemu očekávání,
divy se nedostavily a kouzelníci s čarovnou hůlkou dvouletky teď najednou
neví, jak na to! Naopak, přibývá stále
vice dokladů o tom. Se v minulosti se to
nedělalo zrovna nejhůře, když »e posta,
vilo tolik hodnot, že z toho republika
žila po 6 dlouhých roků války, ala Ještě
nyní vice než dva roky po převratu.
Ve skutečnosti soukromé
podnikání
plánovalo také a daleko lip než znár^dnčné podnikáni socialistické a proto té*
dosahovalo lepš'ch výsledků. Nedělnlo
z toho ale žádný halas za půl sta míli.
onů Kčs, Jako je tomu na příklad nyní,
Každý, 1 ten nejmenSi podnikatel, měl
totiž svůj plán, ne na dva roky, al«
většinou nejméně na 10 i vice roků ku.
předu. Musil Jej mít, když kupoval nový
•troj, který přece 10 roků umořoval,
nebo když stavěl, kdy musil mltl plán
na dobu mnohem ještě delší. Od země.
délce až po hokynáře, od řemeslníka až
po průmyslový koncern, vše mělo své
plány, sdělané daleko odborněji, protože
od Jejich splnění závisela existence plánovačů, čemuž dnes. bohužel, není . . .
Jen tak pro zajímavost se zmíníme, že,
když se na př. stavěl nový důl, že tě.
žař se čnsto nespokojil ee Štábem svých
odborníků, ale opřel se i o znalce. Jichž
neodvlslost mu zaručovala nestronný
úsudek. Výstavbou byl pak pověřen
nejlcpšl odborník, po předchozím sondováni a propočtech, shrnutých do nejméně 251etého plánu. Stanovené před.
poklady byly pak stále kontrolovány
báňskými Inspektory a ředitel, když nebyl s to je splnit, Sel, a byl nahrazen
jiným, který to dokázal. Při stamilionových investicích
(moderní
hlubinný
důl stál kolem 3 80 milionů Kčs. čili v
dnešní měně nejméně 1 miliardu Kčs)
bylo třeba důkladných propočtů »kuteftnvmi odbornílcv. •°bv nebvl rtrncen vel n <ý
kapitál. Proto tehdy také doly byly vý_
nosnými podniky, uhlí bylo levné a
dobré, což vše se dnes nedá řici 1 když
doly jsou vybaveny moderněll než dřJvo
a i když v nich pracuie dnl°ko vicftjldí,
hlpvně v kancelářích Ned^ři-H se dvou.
letka trk. Jak by měla, pak Je toho pro.
stá příčina v nemměr^.ě horSfm piáno,
ván; a v lajdáck'm dozoru, pokud jda
o její plnění, když ae ze schodků nevyvozují důsledky.

N a co statistika nedá odpověď
Za dnešních dnů dělí se občané tohoto
státu stále více ve dvě vyhraněně kategorie: v občany, kteří vymýSlí formuláře. doiázr-.íky a oběžníkv a na druhé,
kterl je zase vyplňují. Při tom jsou
první placeni z práce a potu druhých,
kterým se nádavkem za toto dobro do.
s*ává ještě povřrnosti v f ee práce. V
prosném občanu kličí proto stále více
přesvědčení, že z té stále rostoucí záplavy papíru rozmanitě předtištěného,
popsaného a orazítkovaného, stává se
pomalu sám pouhým fasciklem v očích
všemocných úřadů, kusem lejstra z tohoto more malraía^-ary náležité orazítkovaným a ošifrovaným a založer.ým
v celé 'kilometry čítajících katakombách
nesčetných úřadů a úradků od Aáe až
po Koňce! Papl"S7á. úřední zápíava ůo~
stonp9a u T?ás řízeným hospodářstvím
a přeplněním úřadů hdmi kancelářské
práce naprc-eto neschcpnýroi vrcholu s
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VSAně Jíl ohrožuje mnohé e občanských
rvobod pod etiketou sociálu "ho pokroku.
Btále více přibývá totiž Udí, kteři jsou
Již dokonale eytl stupidního byrokratis.
mu, zneužívaného politicky k zaopatřo.
vání lehkoživů z peněz popíatnictva a
k rozšiřování stranických "posic způsobem, Jak to před tím žádný z dřívějších
režimů neznal, Aó máme velmocensky
vybudovaný a přiměřeně nákladný S át.
¡ni úřad «tattstický, přece Ješté nedoká.
¡zal zjistit, o kolik drahocenného času,
který je nejen penězi, ale 1 životem připravuje naše nesmírně předimensovaná
úřední maSInerle se všemi rozmary a
filkanami průměrného občana a o kolik
desítek procent snižuje dále jeho životni
úroveň. Byla by to věru poučná číslice,
a lze vzít na to jed, že by se z těch miliard pracovních hodin a Kčs obětovaných každoroCně na oltář úředního Šimla, veřejnost právem zděsila a vymolda
by sl snad konečně nápravu, když se
fiká, že nejlepůím lékem proti zlu je
Jeho přemíra. Ale na tuto oprávněnou
žádost většiny občanů nám sotva slav.
ný Státní úřad statistický dá odpověď,
proto patři mezi cno úřední spřisežeretvo, které zap'avuje co chvile občany a
poplatníky dotazníky, jichž vyplňování
stoji miliony hodin práce a rekreace.
Ne, na tuto závažnou otázku nám so^va
dá odpověď a tak zůstane asi jen při
pouhém přáni, zatím co občan musí vyhovět kdejakému rozmaru úřadů, neboť
žijeme v době, která pod pláštíkem služ.
by národu činí z občanů roboty státu
místo toho, co by tomu mělo býti na.
opak. Je to pak ale nějaký pokrok, když
ve skutečnosti jsou občanské svobody
etále vice osekávány?

Nedostatek obilí a neosetá pole
Nic tak necharakterisuje nezdar nynější zemědělské politiky jako statisíce
ha neosetých poli a skoro stejný počet
Bcházejlcich vagonů obili k řádné výživě národa. Tento nezdar se nedá odpolcmisovat v novinách nebo ve schůzích,
protože jeho důsledky bude postižen ce_
lý národ s jedin.u výjimkou těch, kteří
j e j zavinili. Již dva roky volali země.
dělcl, že potřebují umělá hnojiva, stroje a pracovní síly. Z toho všeho se jim
dostalo tak nepatrných zlomků, že je
v skoro div, §e situace nevypadá hůře.
Ovšem, kdyby zemědělci pracovali jen
48 hodin týdně nebo dokonce "měli jen
jednoduchou frekvenci s měs'ční dovolenou, pák by byla situace skoro katastrofální. Ze není. tomu děkujeme jen
pracovnímu vypjetí zemědělců a jejich
rodin, které je opravdu bez přikladu,
vzhledem k tomu, že jejich volání po
hnojivech, strojích a lidech nebylo v y hověno. Za to se jim dostalo známých
osnov, o které v původním znění nikdo
nestál. Výsledkem toho je na 300.000
ha neosetých pól; a skoro 100.000 vagonů scházejícího obili. A to i když dojde veškeré slíben ? ob ; li z SSSR. či spíše s Maďarska. Odktid a zač dovezeme
ostatek, se nevi a když i ti rozumbradi,
kteří tleskali útokům na nejvěíšiho pro.
ducenta obili na světě, mlčí dnes jako
zařezaní. Zvláště když jediná ees*a,
jak si opatřit aspoň část potřebných
ehlebovín vlastmmi prostředky, je skoro zmeškána, když pro nedostatek krmiv se zkrmuje u nás sladovnický ječmen, za nějž byctiom dcsta?i skoro
dvojnásobek
chlebového a krmného
obilí v cizině. I tato skutečnost svědčí
o tom, Jak jsou přehlíženy skutečné zájmy zemědělců a obyvatelstva. Lid sa
agitace nenají, zvláště, když je jí dnes
Již syt! V tomto směru jsou všichni
spotřebitelé zajedno a trnou v očekávám věci přStích. Když se vytratily
Již cifry o dvculetkovém překonávání
O B Z O R Y

výroby másla, vepřového masa a eS<Ea,
kterými ještě nedávno statistiky hýřily.

Situace v Polsku

Revue S p e c t a t o r (26. I X . ) pffc
náší článek o novém Polsku od posl. Jf,
Elvyna Jonese, který Polsko po druh4
obecních voleb ve Francii.
po válce navštívil a pobyl tam celý mS«
sic, hlavně v západní části. Zaznamená«
Před obecními volbami francouzský»
vá, že v bývalém německém územi j#
mi "byla Jedna obava: vědělo se, že hnutí
usídleno na 5 mil. Poláků, že letos bylo
gen. de Gaullea Jde do voleb a velkou
tam obděláno na 80% půdy a že letoá«
nadějí na úspěch. Šlo však o to, aby toni sucha zpŮsobUa špatnou žeň. Polsko
hoto úspěchu nebylo dobyto jenom na
bude moci vyváže ti nějaká vejce a slaútraty voličských kádrů stran protikoninu, ale nedostává se mu 600.000 tun
munistických a nekomuaislíckých, neobili. V zemědělství ee používá primiboť pale by se bylo mohlo snadno stát,
tivního nářadí. Polsko má nedostatek
ža by byl gen. de Gaulle nepřímo kodobytka, hlavně koni.
munistům pomohl, aby se stali stranou
Při svém cestováni Polskem viděl poaspoň relaUvně nejsilnější. To se neslanec Jones mnoho válečného zničeni,
stalo. K zhodnoceni významu francouzDoprava se obnovuje Jen pozvolna. Průských voleb vrátíme se v příštím čísle.
myslová kapacita Polska byla však přiProzatím řekneme jen tolik: Francie —
pojením Slezska zdvojnásobena a zcm5
jako ostatně i Jiná státy — neměla nemá předpoklady, aby se stala vzkvétadostatek význačných vojáků, kteří měli
jící průmyslovou, zemědělskou a nápolitickou ctižádost
a kteří dokonce,
mořní moci. V továrnách a na vcnkovfl
aspoň na začátku své polIUcké kariéry,
se přes nízké mzdy a špatné ubytování *
měli i úspěch. Budoucnost ovšem teprve
nadšeně pracuje. Polsko dnes vyváži
ukáže, zda aspoň v případě generála
uhlí do všech částí Evropy. Letos vyde Gaullea Jsou s politickou ambici spoveze 18 mil. tun uhlí, z toho 6 a půl mil.
jeny i polIUcké schopnosti, což, v dané
do SSSR. 3 m i l do Švédska, 2 mil. do
situaci Francie znamená uměni, vládČeskoslovenska a 200.000 tun do Anglie,
nout sice pevnou rukou, ale v hedvábné
rukavici.
-fjsPolsko rozparcelovalo velkostatky,
ale církevní pozemkový majetek zůstal
nedotčen přes to, že vláda je ve sporu
Česká neutralita
0 Vatikánem. Vláda je v rukou komunistů a socialistů, ale jen 20% dílníků
Pod tímto nadpisem má Journal de
pracuje ve znárodněných podnicích. NeGenéve článek, v němž se praví: Karel
ní řízené pracovní povinnosti ani vázaČapek napsal jednou, že není jen černá
ných cen, ale 10 mil. lidí má legitimace,
a bílá barva, nýbrž i šedá, která je jena něž má dostati určité potraviny a
jich kompromisem. Zdá se, že tato mytextilie za pětinu trhové ceny. Sedláci
šlenka se stává poUtickou koncepcí velnejsou v kolchozech a prodávají své
ké části českého národa. Svět je rozděprodukty na volném trhu za nejvyďšl
len mezi Východem a Západem a ČSR,
ceny.'
o které se doufalo, že se stane mostem
Poláci učinili velký pokrok v obnova
mezi oběma svčty, je odsouzena, aby voa dolcázali to bez dostatečných potralila jeden z nich. Praha je dnes jediným
vin, oděvů, paliva a ubytování. Dnes
městem, kde Východ a Západ maji stejvšak polské hospodářství, stojně jako
né postaveni. V davech turistů, kteří přihospodářství celé Evropy, dostalo se do
cházejí do Prahy, je vídat občany zákritického stavu. A ž dosud bylo možno
padní Evropy. V novinářských kioscích
docíliti pokroku v obnově jen díky doje vidět všude listy západních řeči. Stadávkám z U N R R A , které dosáhly 80%
ré styky Československa se Západem
celého polského dovozu v ceně 254 mil,
nebyly přerušeny. Západ kupuje tři čtvrdolarů. V druhé polovině 1910 dodávky
tiny čs. výrobků a z východu přichází
U N R R A dosahovaly 191 mil. dolarů, levětšina surovin. Československo však ratos však jen 78 miL
ději, jak je zřejnio z pařížské konference,
se chce vzdát výhod vyplývajících ze
Zemědělské a průmyslové vyhlídky
styků se Západem, než zradit alianci se
polské do daleké budoucností jsou skvěslovanským blokem. Jde tu o zájem bezlé. Kdyby se Polsku dostalo po 2 čí 3
pečnosti před starou německou hrozbou.
roky podstatné pomoci z ciziny, mohlo
Znamená to, že Československo obětuje
by vyváže ti hodně uhlí, potravin a průsvou nezávislost, aby se mu dostalo podmyslových výrobků. A l e nyní potřebuje
pory od slovanských spojenců v případě,
velkých investic do zemědělství, trakže Německo by se zase stalo pro ně
tory, semena a umělá hnojiva. Také pro
nebezpečím. "Účast Československa v Paprůmysl potřebuje stroje a suroviny.
říži by byla považována ostatními slo- _ Těchto investičních statků však nemůvanskými zeměmi jako čin, odporující
že po léta ziskati ze svých vlastních
přátelství s nimi. Jiným důvodem nezdrojů. Letos se odhaduje výše jeho deúčasti je však znovu výstavba německéficitu v zahraničním obchodu na 331
ho průmyslu podle Marshallova plánu.
miL dolarů. Kdyby se Polsku nedostalo
T o však nebraní Československu, aby
dodávek z ciziny z pomocné nebo úvěnehledělo rozšířit spolupráci se Západem,
rová akce, zůstar.e po léta v bídě. Utrpí
jak jsou toho dokladem přednášky s l é t tím také Evropa, když Polsko nebude
ni školy« v Mariánských Lázních, rychle
moci vyváželi dostatek zboží, a to ja
se střídající mezinárodní sjezdy a konfednes všeobecná situace v Evropě. Blarence v Praze a zakládání turistických
hobyt, stejně jako mír, je nedělitelný.
kanceláří v cizir.ě. V e sporu mezi dvěma
Mezitím Poláci pracují horlivě v naději
krajními soustavami, americkým kapina lepší časy. Rozbitá Varšava povstátalismem. a sovětským socialismem, má
v á z e Esutin.
Československo svčn vlasin? ideál: svnVnitřní napětí povoluje. Je méně hanťhesu politické demetoade a hospodářdliství i atentátů; také antisemitismus
ského socialismu. M i za to. že je možno
je na ústupu. Amnestie z února, poctivě
doixt k svstémn, který irv zaručoval svododržená^ přiměla 50.000 vyzbrojených
bodu svědomí & slova jakož i poKtJckon
odpůrců vlády z podzemí, že složili zbrademokracii a bofoval proti b í ® ryražítírn
ně. Polská bezpečnostní policie je dosud
socialismu. Českcs"ovgnsko s e r í švýcarv činnosti, ale už neterorí=uje lid. Přes
skem, jehož neutra::ia w p í ý v á z hístocensům tisku (ne však depeší cizích
rickvch sbod a spo*=-?m"ch zájmů, uspážurnalistů), projevuje se v ném oposíe»
vaných veímocend. Československo, klíč
proti vládě a" reptání na. poměry j e stej*
Evropy, nemůže zůstat nentré'nhn. K. H
ná v Polsku oblíbeno jako v Anglii,

Generál de Gaulle vítězem
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Churchillův
projev na sjezduNávrhy, obsažené v této rprávě, Jsou
konservativní návrhy a socialisté k nim
konservativní strany
nepřidali ani jediné souvislé myšlenky.
Podle Times (6. X.) se dostalo Churchlllovl v závěrečný den sjezdu konservativní strany bouřlivého uvítání. Hned
na začátku svého projevu s důrazem
prohlásil, že podle vSech známek socialistická vláda již nemá za sebou většinu země. Od konservalivců by proto
bylo velmi nerozumné, kdyby nebyli připraveni na všeobecné volby ještě tohoto
nebo příštího roku. Na výtky socialistů,
že konservative! zneužívají národních
pohrom, aby získali popularitu, odpověděl, že povinností konservatlvců jako
oposlce Je vytknout, kdykoli taková pohroma byla způsobena omyly nebo neschopností vládnoucí
strany. Poslední
volby byly vybojovány za zcela abnormálních poměrů, kdy země po dlouhé
válco byla zcela rozvrácena. Teprve nyní
HO zase vrací do normálního stavil. Právě proto, že poslední volby se konaly
v tuk mimořádných poměrech, vláda
nemá žádné morální právo, aby voličstvu
odpírala svobodně se vyslovit, a to co
nejdříve. Problémy, s nimiž vláda zápoli, a hospodářská krlse, nemohou být
řešeny jinak, než novou dolní sněmovnou, představující opravdu mínění národa. První podmínkou vzkříšené země je,
aby se zl>avllaNlldí, láteří Jí dnes vládnou. Z toho důvodu Je nutno, aby konservative! útočili na vládu všemi prostředky, které mají po ruce.
Je třeba především vystoupit, pokraCoval pak Churchill, proti dvěma nepravdám, jež socialisté šíří. Předně tvrdí,
žo období mezi oběma válkami, kdy dolní sněmovna měla převážně konservatlvní většinu, byla věkem temna a hladu, Pravdou jo opak. Byla to éra neustálého pokroku a zlepšování životni
úrovně národa. Za posledních patnáct
let tohoto období stouply mzdy o 6 procent a cenová hladina životních potřeb
klesla o 9 procent. To znamená, že reálné mzdy se zvýšily celkem o nějakých
.15 procent. I v oboru sociálního zákonodárství byly učiněny kroky" vpřed.
Tak u starobního zaopatření byla věková hranice snížena ze 70 na 65 let, zdraví dětí se podstatně zlepšilo. Dnes Je
nejakutnějším problémem bytová otázka. Na jeden mtlon domů bylo válkou
zničeno nebo těžce poškozeno. Socialisté
za posledních voleb v této včel přišli
s přímo groteskními sliby a žalostně
ztroskotali. Nynější vláda přes všechno
své vychloubání a přes všechnu zoufalou
situaci nepostavila za rok ani třetinu
počtu domů, které byly každoročně budovány svobodným podnikáním, když
před válkou vládli konservativcl. Za
konservativních režimů se rovněž neustále zlepšovala výživa lidu. Spotřeba
cukru stoupla o jednu třetinu a podstatně také stoupl konsum jiných potravin, jako mléka, sýra, másla, vajec, ovoce a zeleniny. Jen tato fakta sama o
sob? stačí, abv ukázala, že v letech, kdy
byli u vesla konservative!, životní raíra
celého národa byla na vzestupu.
Druhá výtka socialistů je, že konservative! neměli porozumění pro otázka
nezaměstnanosti.
Na sjezdu dělnické
strany Bovin se rozplýval chválou nad
zprávou, kterou dolní sněmovna před
válkou vydala ve věci problému nezaměstnanosti. a ohlásil, že vláda právě
na ni zakládá svou nynější politiku. Neřekl však, že tato zpráva byla vydána
sněmovnou s konservatívní většinou a
že představuje stanovisko konservativni
strany v této otázce. Nemaii tedy Bevin
b Jeho přátelé právo, vytýkat konservativcům, že se nestarají o tento problém.
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Socialisté — zni dále Churehillovy vývody — každého měsíce dále omezuji
mírové svobody britského národa. Mnohá z těchto omezení na sobě nesou znaky totalitních států, proti nimž Anglie bojovala a od niclii doufala osvobodit svět.
Nynější vláda prosazovala svou moc válečnými nařízeními, jež sl dala parlamentem potvrdit v dohč hlubokého míru. Tak na př. se nyní úřady na opa«
třování práce, zřízené konservativcl,
staly donucovacím nástrojem proti lidem
všech tříd. Zdanění za nového režimu
nabylo konfiskačního charakteru, a to
do takové míry, že se s podobným setkáváme jen v komunistických státech.
Všechen denní život anglického občana
je podroben 10.000 nnřízenl a kontrol,
jejichž provádění vyžaduje armády úřednictva, větší než vojsko, jaké kdy Anglie postavila. Ústrojí, usilující o totalitní ovládnutí britského občana, bylo
všestranně zdokonaleno a rozšířeno. Vláda se napořád dopouštěla chyb, jež zhoršovaly situaci. Když obtíže vzrostly, žádala o více moci, aby je mohla zdolat.
A tak se stále více přibližuje stavu, za
něhož stát je všemocným činitelem a jedinec bezmocným nevolníkem. Min. předseda Attlee prohlásil jednou, že někteří
lidé správně nechápou, kolik svobody
vláda popřává oposlel při její Urltice.
Nechť se jen Attlee ukolébává llusi, že
on dává oposlcl právo volného projevu
a politické nkce, kterýchž svobod dobyli
pro celý britský národ předkové nynějších generací. Ale luidlž varován před
tím, aby se pokusil je potlačit!
Mluvě o programu strany, Churclilll
se vyslovil proti tomu, aby byl již nyní
vypracován do posledních podrobností.
Dokud on bude vůdcem strany, neořlpustí, aby se strana vliehotila voličstvu
sliby, jež není možno splnit. Je přesvědčen, že takovými sliby by byla ochromena síla každého muže, který bude
jednou pověřen tím, aby národ vytrhl
z bídy, do které se dostal. Průmyslová
charta, která představuje oficiální politiku stran v, jasně prokazuje. že je stranou demokratickou a jak usiluje o zlepšení na sociálním poli. Konservativcl
usilují o takový řád věcí. za něhož by
bvlo dosaženo jistého základního minima
životní úrovně. Jakmile tohoto minima
bude dosaženo, musí být národ co nejrychleji zbaven všech omezení a kontrol. Musí být dovoleno, abv cenový mechanismus byl zase ovládán zákonem o
nabídce a poptávce. Finance státu musí
bvt
napravenv
prostým
způsobem:
všechna zbytečná wdání musí být škrtnuta a rozpočet snížen o několik set milionů liber. Takto ušetřené částfcv must
být ihned použito na daňové úlevy.
TTspor musí být dosaženo především
v zahraničních vydáních. Bnde-li Palestina dána na starost Spo?eným národům, již tím se ušetří 300 mil. liber
ročně. Dále musí bvt zastaveno rozhazováni perřz v souvislosti s chybnou politikou vůči Německu. Němci neohf =e
živí sami, těšíce se doma svobodě, a Britové nechf jim pomáhán jen v rámci
svých možností a pokud to dovolí mírová smlouva, která musí zaíistit. abv růstali trvale neozhroieni. Velké «tátní nákupy potravin a surovin musí být c-o
neřvíce omezeny. Knrmí síla líbrv musí
být pozdvižena a zachována. Údem te
má dostat skutečných, ne toliko zdánllvvch mezd. T s ^ h n v sociální reformy,
které se nerajdádaii na stabilním prostředku vnitřní i Činěny, jsau podvod a
klam. Je také třeba vyhndovat anglické

eemftdělstvl r co nsjširňfm mMitku. J©
ostuda, že vláda za čtyři roky chce dosáhnout v zemědělské produkci Jcu úrov«
ně z válečného roku 19-15.
Nedostatek, který trýzní Brltanuli ®
Jiné státy, není zavlněn přírodou nebo
nedokonalostí vědy. Je to výsledek Ignorance, zlomyslnosti a neobratnostl lidi,
kteří položili ruce.na svobodné » pružné
prostředky výroby, distribuce a výměny.
Říká se, že anglické finnnčni zdroje Jsou
vyčerpány, poněvadž Brltannle musila
k společné věci přispět polovinou svých
zahraničních Investic a tím, žo nuislln
vrátit miliony, vypůjčené ml cizích států, na př. od Egypta a od Indloj tu by
Anglie měla
položit protljiožndavky,
vždyť za to chránila tyto státy před nťV
močkou, japonskou a Italskou lnvnsl,
takže vlastně ony Jsou dlužníky Brltannle.
V závěru svého projevu Cliurchlll prohlásil, že konservativcl za první svůj cil
považují zachováni Jednoty Britské říše.
Nejsou ochotni zašantročit říšské preference, které tvoří důležitou složku Integrity britského světového systému.
Chiirohlll Jo pro myšlenku sjednocené
Evropy, která lioni nijak v rozporu
s myšlenkou Britské řišo, ani v hospodářském směru ne. Evropská hospodářská politika Velké Brltnnnlo také nekoliduje s velkomyslnou politikou TTRA, Jnk
ji zahájil MarshnII svými návrhy. Churclilll je naopak přesvědčen, že Anglie
může být životním spojujícím článkem
mezi třemi velkými systémy: Britským
soustátím, Evropskou unií a USA.

Za »železnou oponou«
Pod tímto titulem otiskuje pařížský
»New York Herald Tribunet (V. X.),
čtvrtý článek svých dopisovatelů Wnltora Kerra, Neda Russella, Russella Hllla
a Willlama Attwooda, kteří se nedávno
vrátili z cesty po východní Evropě. Pisatelé v úvodu potvrzuji, že Rumunsko,
Bulharsko a Jugoslávie shledali pod absolutní komunistickou kontrolou. Na
otázku, jak se věci mají v ostatních pěti
státech na východ od t. zv. železné opony. odpovídají takto:
Všude v nich maji komunisté více moci, než by jim příslušelo podle počtu
obyvatel, kteří je podporuji. Nejsi InějSÍ
Jsou v Polsku a Maďarsku, silni Jsou
v Československu, nojslabší jsou ve Finsku a Rakousku. Všude však proti nim
stojf oposice. Dopisovatelé tvrdí, že v
Rumunsku a Bulharsku komunisté se
uchopili moci, teprve když byly splněny jisté podmínky. Zkoumal! tedy, do
jaké míry jsou v pěti zmíněných státech tyto podmínky už dány, a dospěli
k tomuto resultátu:
1. Komunistického ministra vnitra,
ovládaiícího policii, rnají vžechny mirno
Rakousko.
2 Komunistický ministr spravedlnosti,
ovládající soudnictví, není v žédném
z nich.
3. Kabinet, složený z komunistů a
osobností, kteří je •poslouchají, je v Polsku. S komunistického hlediska bvl učiněn pokrok v československu a Maďarsku. Nicméně v československu a Maďarsku jsou osobností, které působí
značnÝm nezávislým ví Ivem.
4. Parlainm+u s vě+šincu, ovládanou
komunisty, bylo dosaženo v Polsku s
Československu, ačkoli v Č3R korrrunistieká. koníT-ola uení ve všech otázkách
absolutní. Částečně ie narlament ovládán kr^u-ástv v Maďarsku.
5. Nlkče v žádném ze zmíněných pěti
států neisou nekormmisfické atrany tak
zastrašeny, abv ez neodvažovaly pořádat —eřeiaé schůze.
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6. Thůtová censura, řízená komunisty,
Je v Polsku. Není v Československu,
Finsku, Maďarsku a Rakousku — mimo
zákaz kritisovat Sovětský svaz.
Na základě tohoto zjištěni dopisovatelé usuzují, že žádná z těchto pěti zemi
dosud nedospěla tak daleko, aby se v ni
komunisté rychle zmocnili vlády. Nicméně všude jsou komunisté značné vlivnl. Příčiny, ze kterých vykonávají tak
mocný vliv, jsou různé: fanatismus jejich vůdců, Skolení jejich předáků v
Moskvě, předválečná korupce a předválečné reakčnl režimy, kteráž složka však
nepřichází v úvahu u .Finska a Československa. U vzdělanějších zemi, jako u
Finska a Československa, pomáhala komunistům blízkost Ruska. Mnoho lidí
volilo komunisty, aby usmířili velkého
souseda. U Čechů k tomu přistoupila
vděčnost k sovětské armádě za pomoc
při osvobozeni a obdiv pro činnost komunistických partyzánů. Někde (na př.
v Polsku), komunistům prospěla roztříštěnost oposlce.
List v úvodníku navazuje na článek
čt vř dopisovatelů a prohlašuje, že ve
Finsku, Polsku, Československu a Rakousku jo sice proces komunistického
ovládnuti země ještě v neúplném stadiu,
nle jasně pokračuje kunředu směrem
k totalitní diktatuře. Založení komunistického byró v Bělehradě zdá se nasvědčovat, že politbyró nejen ohlašuje
dokončeni komunistické expanse v Československu i Polsku, nýbrž i opuštěni
»legální liberální a demokratické« kamufláže. Kreml a jeho agenti prý nyní
otevřené usilují o moc. List vyzývá Západ, aby se postavil této výzvě vlastni
taktikou a filosofií.

Krise komunismu v Itálii?
II Popolo z 28. IX. přináší úvodník o
krisl komunismu. Vidi symptom úpadku
v neobyčejně zdvořilé návštěvě komunistického vůdce Togliattiho a předsedy
ústavodárného shromáždění Terraciniho
u qualunquistů, sdružených v kongresu.
Komunismus se dostal v, ofensivě proti
čtvrté vládě de Gasperiho do takového
stavu rozhořčeni, že neni již schopen se
kontrolovat s trpělivosti a opatrností,
které mu byly přisuzovány. Omyly a nakažlivá taktika začínají vážné ohrožovat samotnou jeho strategii. Jakousi únavu a nedůvěru zakoušejí sami extrémističti kondotiéří. Poslední muž z ulice
totiž chápe,.že drahota je zjevem evropským & nikoli italským a že řešeni i
náprava se musí hledat jednak ve vnitrním ukázněni, jednak v pomoci ze zahraničí. Chápe rovněž, že nejnešťastnější
sabotáži všech snah o ozdravění by bylo
zpomalování a přerušování zemědělské
a průmyslové výroby, jakož I uráženi
jediné mocnosti, která může přispěti na
pomoc, totiž Ameriky.
Naskýtá se tu příležitost vrhnout pohled do nepopiratelné krise komunismu.
Propaganda a akce této strany, která
hnala do krajnosti Ideologické předsudk y 3 obojakou politickou hru, dosáhla
určité meze. Francouzští socialisté si
toho povšimli dříve než italští. Socialisté
Blumovi měli odvahu dát komunistům
podmínky. Určili jim mez poctivé národní spolupráce: demokracii netoliko
taktickou nebo pokrokovou, ale integrálni a proto také politickou, skutečnou neodvislost od kterékoli mocnosti, ať v ý chodní či západní a tudíž pravou národní autonomii.
Italští komunisté nemají více důvodů
ftež francouzšti přičítat jiným své vyloučení s vlády. Oni to byli, kteří obojakou
hrou paralysovali každou možnost obno-
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vy a nesou vlnu za své osamoceni v oposicl. Cíti, že se vehnali do slepé uličky
a rádi by se z ni dostali. Ale jak? Chtěj H i jiti svobodně kupředu na cestě demokratické obnovy a národního obrození, musí si uvědomit, že pomalu, ale
s neúprosnou jistotou podkopávají vlastni stranu. Demokracie není jen taktikou,
nýbrž vírou a způsobem života. Jak by
respektovali komunisté demokracii, kdyby se doslali k moci? Jako jejich soudruzi v Polsku, Maďarsku, Jugoslávii,
Rumunsku a Bulharsku? Demokracie
není slučitelná s jednotnou stranou, s policejním
režimem, a pronásledováním
oposičniků až do vězeni, vylmaství nebo
na popraviště. Případ Petkovův je příkladný a rozhodující. Francouzští 1 angličtí socialisté vystoupili proti soudnímu řízeni, při čemž tři soudci a dva žalobci byli komunisty a obhájci byli zatčeni dříve, než mohli splnit svou povinnost. Také Italský komunistický list
uveřejnil bulharskou oficiální versi, vychvalující popravu. Je tu však ještě jiná,
vážnější neslučitelnost. Italští komunisté
jdou vždy bezpodmínečně s tím cizincem,
s kterým jsou spjati svou Ideologií. Je
známý jejich postup ve věci julského
Benátská. Vědomě čl nevědomě jde vždy
italský komunismus s Bělehradem a Moskvou. Nejsou-11 právě ve hře Moskva ani
Bělehrad, mohou italští komunisté připustit, že smlouva, vnucená Itálii, není
vzorem spravedlnosti. Jinak však mlčí,
když se na druhé straně vyslovuji tvrdá
slova.

Ustavení t, zv. kominformy
v Bělehradě
věnují Times (9. X.) nový úvodní článek, ve kterém zdůrazňují, že odezva,
kterou tato instituce vyvolala ve světě,
je důkazem, jaké nebezpečí se skrývá
v současných konfliktech mezi velmocemi. Většina pozorovatelů se shoduje v míněni, že kominforma je bojovnou odpovědí na Marshallův program, jen málo
jich se však jednomyslně vyslovuje o
prostředcích, jimiž má býti taková odpověď dána, a o důvodech, že tato odpověď byla ohlášena právě nyní. Všeobecně se shledává obdoba kominformy s kominternou, ale přitom byly také vytyčeny rozdíly mezi obéma. Proč na přiklad nebyly do nové organisace pojaty
komunistické strany Belgie a některých
skandinávských států a především, proč
do ni nebyla zařazena řecká komunistická strana? Proč se nepočkalo až po
obecních volbách ve Francii, kde se manifestem devíti komunistických stran
riskuje, že část voličstva přejde k centru nebo pravici, ač jinak by se byla
přiklonila k levici?
Listu se zdá, že zřízeni kominformy
je typicky agresivním gestem v podstatně defensivni strategii. Ve východoevropských státech situace vyžaduje, aby vlády usilovaly o podporu širokých vrstev
lidu. Proto se vyzdvihuje ideologie národních front, pracujících pod vedením
komunistických stran. V tomto směru
znamená manifest politický obrat á nyní
je jasno, že od nynějška v diplomatickém styku sa bude postupovat bez rukaviček.
Drahým motivem prý j e bezpochyby
rozhodnutí demonstrovat mezinárodní
ráz komunistického hnutí. Příslušníkům
komunistických stran se připomíná, že
hnutí bylo založeno Marxem a Engelsem
a že úspěch jeho leží v mezinárodním
semknutí. Xen; vyloučeno, že v tomto
směru bvS >nmtirlstič~í vůdcové ovlivněni vzkříšením drahé neboli socialisticKÉ totersaciacáíy T Curychu, Ctok BA

pravicové socialisty, re Jména, re Franc*
a Britaimiii, znamená, že byla významně pozměněna doktrína lidové fronty. R.
1934 komlnterna vyzvala komunisty, aby
spolupracovali s každým, kdo stoji proti
fašistům; dnes jsou vyzýváni, aby se vy»
stříhali spojenectví s pravicovými socialisty. Tím se jen potvrzuje, co už v «
většině evropských zemí existuje. PodU
všeho události posledního roku přesvědčily na př. francouzské komunisty, ž »
mohou dosícl společné fronty se socialisty, jen když se socialisté rozštěpí v «
dvě strany. Z toho však nenásleduje, ž «
se takový výsledek dostaví v důsledku
manifestu.
Záhadné jsou podle listu body, na které spojené komunistické strany hodlujl
útočit v diplomatickém boji. Mnoho so
vyjeví patrné při konferenci zahranič*nich ministrů. Zatím článek Duclosftv
v »Humanitó<i ohlašuje taženi, při němá
nebude nikdo pardonován. Washington
prý připravuje válku a proto nebude dovoleno, aby se Francie stala průbojnlkem dolaru. To znamená, že komunisti
se postaví proti americké pomoci FrnnclI a Itálii. V Moskvě jsou ještě vlea
znepokojeni vývojem věci v Rocku. Sovětský časopis »New Times« praví, že
Řecko je pistoli, namířenou na srdce balkánských národů. Jestliže se dále zhorSl
řecká situace, možná, že se z bělehradské kominformy zrodí obrysy středozemní fronty, jejímž cílem bude hájit
slovanské zájmy.
I když je těžko předvídat komunisllokou taktiku a její cíle, lze říci, že je vedena dvěma předpoklady: 1. USA hrozí
těžká hospodářská katastrofa. 2. Marshallův plán sleduje stejné cíle jako Trumanova doktrína. Jestliže se tyto předpoklady ukáží nesprávnými, komunistické strany podle >Times« čeká politická
a diplomatická porážka. Z té příčiny Ja
pro západní státy a zvláště pro Britannll
důležité, aby využily americké pomoci
a položily pevné základy evropské obnově. Na Američanech samých leží úkol,
aby odvrátili nebezpečí od svého hospodářství. Jinak je třeba, aby západní národy všemi prostředky svčtu ozřejmily,
že Marshallův plán neohrožuje jejich nezávislost, naopak, že vytváří podmínky,
umožňující všeobecnou evropskou dohodu. Jediné takovou mírumilovnou demonstrací lze prý dokázat, že komunistické
premisy jsou falešné.

Sovětsko-iránská dohoda o naftě
I z v ě s 11 j a (24. I X . ) komentují fX>
větsko-iranskou naftovou dohodu a dovozují, že určité reakcíonářské Iránské
kruhy vederu štvavou kampaň proti této
dohodě a založení aovětsko-íranské společnosti. Také porušení dohody iránskou
vládou vzbuzuje rozruch v sovětské veřejnosti; dohoda měla znamenati novou
etapu v rozvoji sovětsko-íranskýeh vztahů- Iránská kruhy však po celou tuto
dobu vedly vůči Sovětskému svazu nepřátelskou politiku a bránily tak jakémukoli dorozumění s SSSR. Nová Ghar
vamova vláda odsoudila tuto politiku
předešlých Iránských vlád a podepsala
dohodu s SSSR. Iránská veřejnost tento
čin srdečně uvítala a listy ve svých
článcích hodnotily význam sovětsko-íranské dofaody. Určité vládní iránské k n >
by, podněcované zahraničními diplomaty,
se však dnes snaží podkopat! národní
z á j m y iránského lidu; v zájmu dobrého
sousedského soužití Iránu se Sovětským
svazem je však nutné, aby tyto kruhy
takové podpory a, rady zvenčí odmítly.
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Socialismus a sociální reformismus
II.

Předmětem státní politiky je národ a člověk, o které politika pečuje, a účelem této politiky je pavznésti
celý národ smírem k ideálu kultury a blahcfoyta.
Rovnoměrný vývoj národa jako celku tímto směrem
je smyslem veškerého našeho společenského snažení,
a je také tudíž jediným kriteriem, měřidlem každého
poliťckého zásahu. To stojí za trochu zvlášť bedlivé
pozornosti. Není a nemůže býti kriteriem hodnoty
žádného politického zásahu, je-li či není-li »socialistickým«, je-li či není-1: v souhlase s řečeným receptářem
pro budování socialistické společnosti. Je také jediný
pokrok, hodný toho jména, totiž vzestup národa
» stupeň výše směrem k řečenému cíli, lhostejno, kam
orthodoxní myšlení zařadí politický zásah, který
k němu vedl. A stejně jako bylo vadné, spatřovati
v liberalismu cil a tedy smysl poliťckého snažení, je
vadné spatřovat tento cíl v socialismu — vždyť nejvýše můžeme oba tyto směry charakterisovat jako
prostředky — vice nebo méně se osvědčující prostředky a zdaleka nikoliv všeléky pro dosažení onoho stavu národa, který je účelem. Jen myšlení zcela bezduché může odmítati soukromé vlastnictví jako přežívající se a zavrženíhodnou instituci kapitalismu, protože socialismus vyžaduje jeho zrušení, stejně jako
jen stejně bezduché myšlení může hájiti soukromé
vlastnictví jakožto nedotknutelnou instituci blahodárného působení. Jsou případy, kdy soukromé vlastnictví musí býti obmezeno, anebo musí ustoupiti, jsou
případy, kdy musí býti posilněno a nastoupiti — rozhodnouti to však nelze nahlédnutím do žádného
apriorního receptáře. Ná,rod, který by Si neuvědomil,
že politika není věcí hádek a zásadních postojů orthodoxně vyhraněných směrů, uskutečňováním naučených receptů, nýbrž že Je nesmírně složitou prací, vyžadující veliké zkušenosti a úzljostné opatrnKfsti, bude
pokárán soudem historie. Bude pokárán historií, bude-li vážit své činy na vahách naukových směrů a
nikoliv na vahách reálného zájmu národního celku.
Uvědonrti si tuto myšlenku považuji za zvlášť důležité nejen proto, že vrací naše myšlení k realitě,
k realistické politice, jak byla Masarykovým postulátem, nýbrž také proto, že je s to pomoci národu jako
celku a přirozenému organismu z nebezpečí, že bude
názorově roztrhán do té míry, že nebude schopen zasednout. ke společnému pracovnímu politickému stolu.
Je možné miti nejrůznější názory na vhodnost, účinnost toho nebo onoho zařízení, zásahu, atd., a nechť
se rozpoutá mezi stoupenci různých názorů nejohnivější boj, jsou přesto jednotní, jsou-li si v cíli jednotni
a jsou-li si jednotni co do rozhodčího svého boje: že
je Jím argmnei it, který zásah je víc schopen opravdu
napravit, danou chybu nebo přinést konkrétní užitek,
měřeno zájmem národa. Rozestoupí-li se však odpůrci
do sekt směrů, připouštějících každá své »niepczvolam«, a chtějí-li měřit akty státu především tím, nakolik jsou anebo nejsou v souhlase s jejich učením,
zeslabuje se jednota a nakonec ztrácí Neblahý by to
byl osud.
Řekl jsem na počátku, že sociální cítění národa se
rozrostlo a prohloubilo, avšak nejenom to, že také
nabylo jiného obsahu. Toho si povšimnout je důležité,

Univ. prof. dr. V á c 1 a v

Chytil

Mám totiž za to, že tato změna nejvíce eharakterisuje
naši nynější generaci a že se zvlášť silně projeví zejména u- generace nastupující. Vyjádřil bych tuto
změnu v obsahu sociálního cítění jako zesílení vědomí
solidarity svazku národního a do jisté míry snad také
všelidského. Bude však nepochybně lidstvu ujiti ještě
notný kus cesty, než se dostane i v ohledu všelidském
až k onomu bodu, který je nutný pro pokojné uspořádání světa.
Přestali jsme se dívat na člověka jako na jednotlivce, díváme se na člověka — každý na sebe a na ostatní — jako na člena národní rodiny zcela obdobně, jako
se v rodině (dávném to solidaristickém svazku) dívají
jeden člen rodiny na druhého a všichni na celek. Tento nový pohled je pramenem nového myšlení a nového
hodnocení, nového chápání práva a povinnosti, nové
morálky, která přestává býti individualistickou a stává se solidaristickou. Proinysliti tuto změnu, zakládající nový postoj k sociální problematice, umožňuje
pochopiti slož'tost současného dění i dostat se z myšlenkových nesnází, o kterých jsem mluvil, a do kterých se dostane moderní člověk nutně, myslí-li ve
strohé a primitivní bipartici »kapitalismus — socialismus«.
Středem snahy politického snažení národajse stává,
jak jsem již řekl, rovnoměrný vývoj celého národa
směrem k ideálu kultury a blahobytu. Není-11 možné
v rodině, aby jeden člen rodiny žil v nadbytku a druhý strádal a aby se na slabšího ukládalo stejně jako
na silného, přestává to býti možné i v rodině národní,
v niž všichni členové národa jsou semknuti svazkem
solidarity. Všechno se podrzuje — a kde není u jednotlivců dobrovolné vůle, podřizuje se státním donucením, stejně jako v rodině to činí rodiče vůči dětem
— tomuto ústřednímu účelu veškeré státní politiky,
který se stává osou politického myšlení a hodnocení.
S tohoto hlediska se dívá stát, a tudíž dívají se všichni, kdo myslí politicky, t. j. kdo myslí o státní, resp.
veřejné aktivitě, na veškeré společenské otázky. Společenská problematika se nám pak ukazuje ve zcela
novém a jiném osvětleni, než si na to běžné myšlení
zvyklo, tradiční kontraposice »individualismus-socialismus«, »soukromé vlastnictví - kolektivismus« atd.,
ztrácejí na svém běžném smyslu a myšlení dostává
jednotný základ.
Chci se pokusit vyložit to stručně na nejdiskutovanějším problému dnešní doby, totiž na problému svobody, soukromého vlastnictví a soukromého podnikání. O »svobodě« jsme si navykli přemýšlet jako
o nedotknutelné sféře jednání jednotlivců, kteří sami
tuto svobodu chtějí, a zvykli jsme si tudíž také považovat ty, kteří hájí svobodu, a jsou tedy v tomto
ohledu »liberalisty« za jakés: advokáty jednotlivců a
jejich přání: .Jednotlivci chtějí být co nejméně obmezováni, čili chtějí býti co nejvíce sxrobodni ve svých
činech, a jsou tedy v politice ti, kteří hájí tu nebo onu
svobodu a brání se proti jejímu obmezení obhájci
těchto jednotlivců.
• Na svobodu se však lze dívati také podstatně jinak,
totiž jako na podmínku, která musí býti splněna,
eheeme-li za daného stavu lidské povahy i společenských skutečností dosáhnout v národě určitého účelu.
V tomto ohledu se dostává svoboda do stejné roviny
v našem myšlení, jako na př. zdraví, vzdělání a pod.,
a rozhodujeme se pro svobodu nikoliv proto, že si jí
jednotlivci žádají, a pro svobodu tam, kde si jí jednotlivé: žádají, nýbrž proto, že si jí žádá a kde si jí
žádá plnění národního účelu. S hlediska tohoto účelu
& na základě zkušenostní úvahy se pak rozhodujeme
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pro svobodu nebo proti ni. Není správné, niíiiví-li se
o tc m, že j e třeba hájiti »svobodu vůbec«, protože nikdo nechce svobody vůbec, chce-li dosábnouti jistého
stavu národa, onoho ideálního stavu národního celku,
na kterým v politice spějeme. N kdo není pro svobodu
konsumu vůbec, protože ideál zdravého a mravného

národa velí, abychom nedovolovali svobodný k on sum
alkoholu nebo brakové literatury. Je-li národ v nouzi
a má málo statků k disposici, není možné pod účelem
rovnoměrného v ý v o j e národa dovolit svobodnou koupi
statků na trhu a je nutné přídělové hospodářství, které znamená obmezení svobody.
(Pokračování.)

K pravdě v národním podniku Baťa
I.

V 10. čísle »Naší Doby« uveřejnil prof. Josef Macek
článek, nadepsaný » K pravdě v oboru hospodářském«. Je to vlastně první objektivní úvaha o základech našeho znárodněného průmyslu z pera profesionálního národního hospodáře, neboť československá
ekonomická věda vyznačuje se od počátku naší nové
hospodářské éry důsledným mlčením o hlavních problémech znárodnění. Vysvětlení je prosté: jen uznaný
eociálně demokratický učenec může vysloviti několik
pravdivých a kritických slov o způsobu, jímž se u nás
znárodnění provádí, aniž by byl ihned proskribován
jako reakc ; onář a nepřítel sociálního pokroku. Profesor Macek navazuje na data, která uvedl generální
ředitel dr. J. Charvát o hospodářských výsledcích čs.
keramických závodů a zjišťuje, že do dnešního dne
nemají naše národní podniky pevné hospodářské základny, neboť nebyly dosud stanoveny zásady, podle
nichž by se mělo určit základní (kmenové) jmění,
® nímž mají národní podniky hospodařit.
Z úvahy profesora Macka vyplývá, že ani ty národní podniky, které vykazují aktivní provozní výsledky, nemohou ještě říci, zda pracují se ziskem či
se ztrátou, neboť není ještě nikomu známo, jak velké
odp : sy mají ve svých účtech reservovati, aby se hodnota jejich výrobního zařízení nezmenšovala, čili aby
nestravovaly svou podstatu. Domyslíme-li kritiku profesora Macka do důsledků, musíme dospěti k názoru,
že správy národních podniků, které o sobě hlásají, že
pracují se ziskem, nemohou mluvit o skutečném zisku
bilančním. Žádný národní'podnik také své zisky dosud příliš honosně nezdůrazňuje — žádný, kromě jed l é h o : Národní podnik Bafa oznamuje dokonce v honosných inserátech v denních listech, že prý pracuje
se ziskem! Taková nezvyklá reklama zasluhuje, abychom si jí blíže povšimli, neboť odporovalo by zajisté
smyslu znárodnění, kdyby správy jednotlivých p )dniků používaly svých znárodněných finančních prostředků k své sebechvále, jejíž důvodnost je pTi nejmenšm předčasná a v daném přÍDadě velmi poea/b*
ná. V Baťových závodech prováděla v těchto dnech
jakousi kontrolu parlamentní komise. Výsledky dosud
nejsou známv a proto nechceme se zde zabývati otázkou politického teroru, který byl vlastním důvodem
kontroly a který — podle přečetných novinářských
rpráv a stížností — u Baťů vládne, nýbrž zůstaneme
při thematu, který správa národního podniku ve Zlíně předkládá veřejnosti k diskusi sama svými chlubnými inseráty. Vycházíme při tom z pobídky profesora Macka, abychom konečně už počali mluviti pravdu v oboru hospodářském. Pokusíme se tedy odhadneuti alespoň přibťžně ona hospodářská čísla pro Bať o v y závody, pro jejichž zjištění znárodňovací dekrety opomněly dát dostatečné zásadní směrnice, které
však jedině mohou býti základem pro posudek, zda
národní podnik pracuje se ziskem či nikoliv.

Economicus

měly před válkou nominální kapitál 560 mil. Kč, jenž
byl pak za války použitím reserv zvýšen asi na 1 miliardu. Baťovy podniky, podle zásady, vyslovené Tomášem Baťou, nikdy nevyplácely dividend a všechny
zisky zůstávaly v podniku. Tímto samofinancováním
po dobu skorém 30 let se vysvětluje úžasný majetkový vzrůst Baťových závodů za první republiky a
jeho skvělé aktivní výsledky ve vnitřním i vnějším
hospodářství našeho státu. Zisky Baťových závodů,
jež dostoupily za 3 desítiletí ohromných sum, obracely
se stoprocentně jen k rozšiřování výrobních prostředků, a to při neustálém snižování prodejních cen;
dále sloužily výnosy ty k dobývání exportních odbytišť pro československou práci.
Baťovy podniky pracovaly vždy s velikými tichými
reservami. Jejich bilance počítala vždy jen se zlomkem skutečné majetkové hodnoty podniku. Jejich
majetek se rychle odpisoval; ve skutečnosti byl několikanásobně vyšší než nominální akciový kapitál.
Baťovy podniky nikdy nepracovaly s úvěrem, vždy
měly sta milionů na hotovosti. Zaměstnanecké vklady
úrokovaly se 10 procenty; byla to nepřímá účast zaměstnanců na zisku. Reální hodnota zařízení, budov,
strojů, zásob zboží a bankovních hotovostí odhadovala se před válkou asi na 6 miliard Kč. To byl odhad
velmi nízký. Ku konci druhé světové války bylo možno vnitřní hodnotu podniku podle tehdejších cen odhadnouti asi na 12—15 miliard. Z toho činily sklady
surovin a zboží asi 1.5 miliardy; hotovosti v bankách
byly asi 1.3 miliardy. Národní správě Baťových podniků se podařilo — jak sama uvádí ve svém inserátu
— tyto miliardové přebytky během 7 měsíců (do konce roku 1945) úplně stráviti a proměnit je ve finanční
ztrátu 250 mil. K č . . . Budiž, byla to revoluční doba.
Chceme-Ii si učinit představu o tom, jakou vnitřní
hodnotu mají Baťovy podniky dnes, musíme vycházet
z reprodukční ceny jejich zařízení. Před válkou byl
poměr hodnoty budov k hodnotě výrobních zařízení
u Baťů asi 1:3, t. j. těžiště investic bylo ve strojním
vybaveni. Kromě výrobních budov a několika tisíc
dělnických domků měla firma asi 2.000 prodejen, většinou ve vlastních domech, mezi nimi několik obchodních domů obrovských rozměru v Praze, Brně a ostatních větších městech, každý v hodnotě desítek milionů. Tyto objekty (kromě Slovenska) má n. p. Baťa
i dnes. Má také přibližně stejné výrobní zařízení, neboť všechny reklamní triky dnešního vedení o domně-

I když nám není možno zcela přesní xirčiti hlavní
bilanční c f r y n. p. Baťa, j e přece jen možno, abv si
každý hospodářsky uvažující člověk i mimo Baťovy
rávody učinil obraz alespoň o velikostním řádu hodnot, o něž tu jde. Je obecně známo, že Baťovy závody
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lých velkých škodách při bombardováni jsou pohádkami. Nevyvratitelnou skutečností je, že výrobní kapacita podniku nebyla bombardováním nijak citelně
dotčena. Bylo zničeno jen zařízení několika dílen (asi
7 proč.), jež však bylo zajištěno sklady strojů mimo
Zlín.
Uvčdomírne-li si, že reprodukční cena budov je
u nás dnes asi 5násobek předválečné hodnoty a že
u strojů Činí náklady obnovy nejméně desetinásobek
ceny předválečné (u některých obuvnických a textilních strojů 15- až 20násobek), dojdeme snadno k závěru, že hodnota investic, které dnešní Baťovy závody musí a mají udržovati a amortisovati, se pohybuje
vc velikostním řádu několika desítek miliard Kčs. Je
pochybné, zda by bylo možno dnešní Zlín postavit za
40 nebo 50 miliard. Ale i kdybychom chtěli v y j i t i
z předpokladu, že se zařízení má využívat! dies ve
větší míře, než před válkou (ač to ovšem jde vždy
na úkor technického pokroku), dospějeme k tomu, že
n. p. Baťa musí při nejmenším vyhospodařiti z podniku tolik, aby mohl odpisovali a činiti reservy pro
obnovu alespoň polovice své investiční podstaty, tedy
obnovovali zařízení v hodnotě dnešních asi 25 miliard
Kčs. Vzhledem k tomu, že v letech válečných byl
technický pokrok obuvnického průmyslu v cizině neobyčéjně rychlý, dojdeme k závěru, že by Baťa n. p.
měl každoročně ve formě odpisů nejméně 1.5, správněji však asi 2 miliardy Kčs, aby neztrácel a neujídal
ze své podstaty a aby mohl plniti svůj úkol alespoň
z menší části tak, jak j e j plnily Baťovy závody za
první republiky, kdy byl Baťa průkopníkem levné
obuvi a tím i hospodářské prosperity našeho státu,

Slováci a

Češi
II.

Další kapitolou v životě slovenského lidu tvoří poměr katolíků a evangelíků. Byly doby v jejich životě,
že stáli vedle sebe ve vzorné snášenlivosti a že zvláště
na poli národní kultury spolupracovali. Tak na př.
v letech šedesátých minulého století stáli v boji za
svá práva svorně pospolu, při zakládání Matice slovenské stál vedle katolického biskupa Štefana Moysese evangelický biskup Karol Kuzmány, známý skladatel písně *Kto za pravdu hoří«. Moyses byl předsedou, Kuzmány místopředsedou Matice. Vlivem politických události se tento ideální poměr mezi slovenskými katolíky a evangelíky zhoršil. Katolíci, kteří
tvoří více než SO procent všech Slováků, si stěžují, že
menšina evangelíků zaujala většinu vedoucích míst
ve všech úřadech, pověřenectvích, školství a že evangelíci při obsazování všech míst, vyšších i nižších,
mají přednost před katolíky. T o je ovšem věc velmi
delikátní, do níž se Češi vměšovat nemohou. Jest
vnitřní záležitostí Slováků samých, aby si ji spravedlivě vyřešili ve vzájemné dohodě.
Jiným bolavým místem na těle Slovenska je židovská otázka. Zdálo by se, že po strašném utrpení židů,
po masovým popravách v koncentračních táborech
židovské otázky vůbec není. U nás, v českých zemích,
ovšem ne, j'nak je však na Slovensku. Na Slovensku
»Ruské slovo« přo pokročilé, zpracoval dr. V. Melichar
e redakční radou. Jako učebnice pro vyšší třídy středních,
škol schváleno výnosem MŠO ze dne 1S. července 1947, čís.
12.5S-Í pres. 5. Kniha j e sestavena zkušenými pedagogy tak,
aby zajímavou, ale přitom nenásilnou metno-oou přivedla
čtenáře k ovládnuti ruského jazyka. Ukázky z literatury S9
střídají 3 ukázkami běžného hovoru a obrázky ze života soudobého Ruska. Gramatika je oodána přehledně. Naklad.
í C i u t a r t , Praha XI, Jagellonská 2-4.
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Hrubý výnos podniku měl by tedy být několik miliard
ročně.
Jak daleko je nové vedení od tohoto cíle vzdáleno,
o tom svědčí nejlépe citovaný už insérât n. p. Baťa,
kde se přímo směšně malé a jen provozní výnosy několika set milionů korun (za r. 1946 154 mil., za půl
roku 1947 — 160 mil. korun) líčí tak, jako by to byly
Bůh ví jaké příznivé výsledky. Ve skutečnosti je to
však jen doznáni naprostého podnikatelského fiaska,
obchodní nemohoucnosti a neschopnosti vedení, a to
ne ani tak pro samotnou chabost výsledků jako proto,
že hubený provozní výnos byl zřejmě docílen jen fantasticky zdraženou obuví a dále proto, že dnešní vedení si vůbec neuvědomuje velikostní řád hospodářských hodnot, které spravuje. Podle znárodňovacího
dekretu mají se národní podniky vésti po obchodnicku. První povinnosti řádného a poctivého obchodnika
však je, aby si byl vždy vědom hodnoty svého podniku; nevědomost v této věci končí vždy finančním
krachem.
Někdy slyšíme hlasy o tom, že by národní podniky
měly vydělávat tak, jak vydělávaly kdysi podniky
soukromé. To by nebylo sociálně správné. My chceme
být skromnější. Budeme vrcholně spokojeni, budou-ll
národní podniky vydělávat alespoň tolik, aby udržely
nedotčenou majetkovou podstatu, kterou dostaly věnem, t. j. aby ji řádně amortisovaly a aby měly alespoň takové výnosy, aby stačily na zmodernisováni
výrobních prostředků podle běžného technického pokroku. O správě národního podniku Baťa nejen nelza
říci, že t y tento úkol byla splnila; z její reklamní
sebechvály vyplývá, že tento úkol ještě ani nepochopila.
(Pokračování.)
Alois

Vítek

až do příchodu Němců na počátku slovenského povstání roku 1944 netrpěli židé tolik, jako u nás. Byli
to zvláště židé v obchodě, průmyslu, řemeslech, kteří
mohli klidně pracovat ve svých oborech. Slováci ve
své většině na základě křesťanského učení o lásce
k bližnímu židy chránili a skrývali. Č:n'ly tak zvláště
mnohé katolické kláštery, v nichž židé nacházeli svůj
asyl, útočiště. Jen část fanatických gardistů, věrna
zásadám svých nacistických uč'tělu, židy pronásledovala. Teprve po příchodu Němců nastalo masové pronásledování židů, vyvážení a hromadné usmrcování
v koncentračních táborech.
Mnozí židé se účastnili povstání, bojovali ve spojeneckých armádách, skrývali se po horách a lesích a
vrátivše se, uplatňují svá práva a nastupují na vedoucí úřední místa. Do jejich řad se připojují mnozí,
kteří přišli z Polska, Podkarpatské Ukrajiny, ba i tak
zvaní reemigranti z Maďarska, a protože jsou mezi
nimi i tací, kteří nemají zásluh o obnovenou republiku, anebo aspoň ne v míře význačné, jsou nenáviděni
a nevěří se jim. Naopak židé, kteří, vrátivše se, ujali
se svých bývalých postavení a poctivě pracují k všeobecnému blahu, jsou váženi. Tak na pr. můj známý
knihtiskař a přítel, u něhož isme
svého času
místní časopis a nějaký čas též časopis »Ceskoslovenská vzájemnosti, je pro svou. solidnost i se svou
rodinou ctěný a vážený. Není tedy na Slovensku dosud zjevného antisemitismu, ale je na židech samých
£ na jejich taktrcsti, aby k němu časem nedošlo.
Další bolestí nynějšího Slovenska jsou tak zvaní
reemigranti z Maďarska- Jsou to Slováci, přišlí z Maďarska za. vyměněné Maďary. Bohužel se o velké
jich části nemůže říci, že jsou to Slováci Slováci sami
jimi nijak nejsou nadšeni, po žádné stránce. Ani po
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národní, ani mravni. Jsou to lidé z velké části nejen
•beze všeho slovenského povědomí, ale často ani neznalí slovenské řeči. Tak na př. horníci, kteří přišli
z Maďarska do Handlové, se dožadovali maďarských
Skol pro své děti. Též není vzácností, že se noví »Slováci« z Maďarska vyjadřují pohrdlivě o slovenské
řeči, vyhlašujíce, že se takové »býčí řeči« učit nebudou. Ani po stránce hospodářské a sociální nejsou
místní Slováci s velkou většinou reemigrantů spokojeni. Odcházející Maďaři si odvážejí do Maďarska většinou své bohaté zařízení, celý svůj živý i mrtvý ininventář a reemigranti »Slováci« přicházejí často
B prázdnýma rukama.
Ba ani mravní stránka není lepší. Jsou totiž mezi
nimi často lidé, štítící se práce a jsou proto pro Slováky pouze přítěží. Na slovenské školy na Slovensku
přicházejí z Maďarska učitelé reemigranti, z nichž
mnozí ani slovensky neumějí, anebo jen nepatrně. Na
jednom jediném okrese v západním Slovensku je takových »slovenských« učitelů 16 a stále přicházejí
noví. S takovými ovšem »Slováky« praví Slováci spokojeni být nemohou. Pokládají je za nové buňky rozvratu. A vzdor této výměně slovenského a maďarského obyvatelstva zůstane na Slovensku ještě asi
150—200 tisíc Maďarů, pro které dne 6. září t. r.
žádal na schůzi komunistické strany Maďarska tajemník této strany ministr Rákocsi, aby jim byla zabezpečena menšinová práva. Tedy nová menšina v naší republice.
K světlejším stránkám nového Slovenska patří pracovní morálka, o níž se" může ve srovnání s českými
zeměmi říci, že je lepší, než u nás. Najdou se ovšem
i tam lenoši, najdou se i tam opilci, snad i ve větším
množství než v minulosti. Přispívají k tomu poměrně
velké výdělky v některých průmyslových odvětvích.
Ale celková pracovní morálka je větší než v českých
zemích. Důkazem toho jsou znovu postavené zničené
mosty, opravené siln;ce, železnice, tunely, domy, stavba nových budov soukromých i veřejných.
A co zvláště mile překvapí každého, kdo na Slovensku před okupací žil a působil a po letech Slovensko navštíví, je elán zvláště mladé slovenské inteligence ve všech odvětvích kulturního, sociálního a hospodářského života. Této generaci mladých Slováků,
vychované z největší části českými učiteli a profesory, se otevřely po odchodu Čechů ze Slovenska roku
1939 všechny úřady a mnozí z nich dělali úžasné kariéry. Jejich slovenské povědomí neobyčejně vzrostlo.
•Na Slovensku není nyní ani stínu, ani nejmenší znám-

Kam nás zavede?
Po osvobození bylo raženo mnoho nových hesel,
vysloveno mnoho slibů a provedeno mnoho změn,
^Nastane pomalu doba, kdybychom měli, jak přál si
pan president dr. Beneš, se poohlédnouti a zjistiti,
vsda všude jsme postupovali správně, zda nedopustili
jsme se chyb a hlavně zjištěné napravit! Dnes není
již, ani u našich nejzarytějších odpůrců, sporu o tom,
že žádná ze změn provedených, zejména pak žádný
ze zásahů do hospodářské struktury státu, nebyl bez
chyby. Menší ochota je již ale veřejně chyby tyto
doznati a hlavně vyvoditi z nich důsledky a napraviti
je. Nejhorší je. že si u nás tytéž osoby a tytéž strany
vyhrazují právo nejen chyby tyto dělati, ale také
pouze samy je odkrývat!, ovšem jen tehdy, když jim
se to hodí a chce.

ky po bývalém maďaronství, s kterým jsme se tam
shledávali roku 1918. Mladá slovenská inteligence nepocítila telik německou brutalitu, pronásledování, honění do práce do Německa, olupování o všechna kulturní, sociální a hospodářská práva. Hitler, který udělal slovenský stát, chtěl na něm světu dokumentovat,
že stát pod jeho »ochranou« může prospívat a ačkoliv ho též postavil do svých služeb, nedal mu tento
tlak až do povstání na podzim roku 1944 přímo pociťovat v celé své hrůze a barbarství, jako v zemích
českých. Slovensko nebylo tak hospodářsky a kulturně využitkováno jako české země a proto Slováci, a
tedy i inteligence, a zvláště inteligence mladá, žili
v poměrném blahobytu, hojnosti a v úměrně větší
kulturní svobodě a nezávislosti, než bylo jinde, kde
\'ládla Hitlerova bota.
Nynější mladí Slováci, poněvadž nebyli po celou
dobu války tak zakřiknuti jako Češi, jsou duševně i
tělesně zdravější, pružnější a sebevědomější. Je v nich
mladost, plná vitality. Navykli si už v době války
z velké části rozhodovati o svých věcech a nedají si
je vzít ze svých rukou. A tato slovenská inteligence
vyřizuje na nižších i vyšších instancích rychle a bez
zbytečných průtahů všechny věci a nepodléhá zbytečnému a škodlivému zbyrokratisování. A jak inteligence, tak je nyní i celý národ: »bdělý a při plném
vědomí«. Je to národ samostatný, který žádá svá.
práva a tato práva mu dala koš eká dohoda. A na
základě této dohody měla by se upravit i nová ústava
k spokojenosti obou národů, Čechů i Slováků. Nejprve se ovšem musejí dohodnout Slováci sami mozi
sebou, generace mladší s generací starší. Potom i dohodnutí s Čechy by bylo snadnější. Dohodnou se dozajista tak, aby společný stát byl duchovně jednotný,
vnitřně pevný a na venek odolný proti všem nebezpečím. A aby takovým byl, musí být poměr Čechů
a Slováků postaven na základě lásky. Lásky nejen
citů, ale i skutků.
Velký ruský spisovatel Fedor Dostojevský hovoří
ve svém nejslavnějším díle »Bratři Karamazovi« ústy
starce Josny o takové lásce. »Láska je učitelka, ale je
nutno, abychom ji dovedli získat, neboť těžko se získává, draho kupuje, dlouhou prací a po dlouhé době.«
Bude-li nás Čechy a Slováky spojovat podobná láska,
láska shovívavá, dobrotivá, láska, o níž praví svatý
apoštol Pavel v listě ke Korintským, že »všemu věří,
všeho se naděje, všecko přetrpívá,« bude to pouto
nejsilnějši v dobách dobrých i zlých a již nikdy nás
žádná případná bouře od sebe neodloučí.
Dr K. K o r n e l
tečněni by byla řešena se shora otázka, jaké místo
v hospodářské struktuře národa bude nejen jednotlivci, ale i celým skupinám či vrstvám přikázáno. Právo na rozhodování o vlastním osudu by tedy bylo vzato tomu, kdo tento osud ponese a vloženo do rukou
jiných, kteří by j e j sice řídili, ale nepociťovali. Zdálo
se fantastickým přeháněním, když vynikající evr:.tisky národohospodář, proř. dr. A . Havek řekl, že v řízeném hospodářství ti, kdož budou mítí v rukou moc,
budou, ať již chtějí nebo ne, nuceni rozhodovat! nejsn
o práci, postavení, výdělku a majetku jednotlivcově,
ale i o tom, kolik a za eo ze svého výdělku bude srneti
spotřebovat!, jakož i o tom, kolík bude nucen uložiti,
kdy bude moci míti volna a jak bude s ním smetí

Víme, že jednou se stěžejních zásad marxistických
socialistů, je ne pouze plánované, ale až do detailů
řízené hospodářství. To znamená, že v případě usku-
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naložit! A tato fantastická předpověď dostává nepříjemně skutečných obrysů již í u nás.
Podívejte se kolem sebe! »Dobrovolné« směny a
brigády, nasazování mládeže, manipulace se svátky
a nedělemi. To nejsme ještě ve skutečném řízaaém
hospodářství, nýbrž pouze v plánovaném, a to ještě
ne úplně. Ovšem nebezpečí, jak také F. A. Hayek prokazuje, spočívá v tom, že v plánování, jiném než normativním, nelze již přestali, kdykoliv a kdekoliv
bychom chtěl". Až do války vyskytly se celostátní
hospodářské plány pouze u dvou států, SSSR a Reichu. Pláay tyto měly ovšem v podstatě naprosto odlišnou povahu. U plánu SSSR účel spěl vybudováním
národního hospodářství a průmyslu k zvýšení životní
úrovně celku. Prostředkem bylo zřizování nových výrobních prostředků a rozšiřování stávajících. V Říši
naproti tomu se plán nesl k účelu mnohem užšímu,
k zesílení vojenské potence, čehož mělo býti dosaženo
v prvé řadě využitím a usměrněním stávajících již
průmyslových podniků a jen ve výjimečných případech budováním nových.
Snad všem, kdož nejsou oslepeni hesly a frázemi,
jest jasno, že na naše poměry se ani jeden ani druhý
případ nehodí. SSSR mohl snadno se rozhodnouti pro
centralisticky plánova ié a řízené hospodářství, neboť
vycházel téměř od nuly a byl nucen vše teprve budovali, což nepochybně bylo nejlépe možno podle centrálního plánu postupně prováděného. Hospodářské
poměry u nás jsou však zcela odlišné. Byli jsme již
za Rakouska nejvíce mdustrialisovanou částí říše a
za 20 let svobody jsme v tomto směru uč nili další,
dod.ues ještě nedoceněné, ohromné pokroky. Není téměř průmyslového odvětví, které by u nás nebylo
zastoupeno a náš vysoce výkonný průmysl jest odkázán, na rozdíl od průmyslu v SSSR, v prvé řadě na
vývoz, a nikoliv na domácí konsum. Na rozdíl od
SSSR, i kdybychom zvýšili v důsledku zvýšení životního standardu domácí spotřebu o 100 procent, budeme nuceni o téměř stejné procento zvýšiti export,
neboť, až na uhlí a dřevo, nemáme téměř základních
surovin. Kdybychom chtěli tedy striktně plánovati —
a vše, zejména poslední projev pana předsedy vlády
nasvědčuje, že by se tímto směrem v ý v o j našeho hospodářského ž-vota měl dáti — pak bychom museli
v prvé řadě zjednodušiti, a to přímo drasticky, naše
hospodářské poměry, budované po staletí
Nesmíme zapomenouti, že v hospodářském životě
nic nevzniká, ani nezaniká osamoceně* bez důvodu.
Každé hospodářské dě lí, ať již je to budování, růst,
či zánik určitých hospodářských či průmyslových
odvětví, má své vnější důvody a logičnost. Každý
zásab násilný se musí vymstíti, neboť neexistuje lidský genius, který by mohl tak jemaý a přitom komplikovaný stroj, jako jest hospodářské a průmyslové
ústrojí, tak civiísováného státu, jal:o je náš, obsáhnou tL Ostatně, co jest účelem řízeného hospodářství?
Totéž, co zásadou liberalismu. Totiž uspořádání hospodářského, obchodního a výrobního života určitého
státu tak. aby to nejlépe vyhovovalo jeho podmínkám
i možnostem.
Přitom ti největší horovatelé pro plánované a řízené hospodářství, kteří tvrdí, že jedině toto je s to
- Ruská Četba I., schváleno MS O, pro měšť. a tm*, střední
školy. 30 Kčs. — Ruski-čeíba EL, schváleno MŠO, pro líššS.
a niž, střed, školy. 30 JS.CS. — Knihy Jsou opatřeny přízvnksm
a slovíčky a obsahuji články, povídky, úryvky z románů, verše staj ych a zejména nejnovějších spisovatelů. Themaia zeměpisná. historická, přírodopisná, životopisy ruských velikáni,
zábavná, zaujmou čtenáře bez rozdílu věku. Doprovod tvoří
obrázky, většinou reprodukce děl slavných ruských malířů.
Jvaklad. > C h u t o r t . Praha XI, Jagelonská 24.
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zabránit} světovým křísím, přehlížejí jednu Věc. Řízené a plánované hospodářství jest prováděno pouze
jednotlivými státy a bude tudíž, ježto jest ryze egoistické, narážeti na životní zájmy jiných států. V tonuto
směru je liberalismus universálnější a skutečně alt»
ruističtější, ježto počítá s přirozeným světovým uspo^
řádáním hospodářských poměrů i podmínek. Největ»
šího omylu se dopouštějí ti, kdož tvrdí, že typickým
projevem liberalismu bylo tvoření trustů a monopolů,
neboť právě tyto trusty a monopoly se tvořily proto,
aby bylo zabráněno přirozenému vyrovnání hospodářských poměrů a podmínek v celém světě podlo
zásad liberalismu.. Ale co vidíme v řízeném hospodářství? Právě toto jest charakterisováno vytvářením
státních trustů a monopolů. Je-li tedy tvoření trustů
a monopolů nesprávné, pak jo tím nesprávnější,
když dostává se do stejných rukou moc hospodářáká,
nařizovací i výkonná. Jsme toho názoru, že kapitál
i moc korumpují. Tím více ale korumpuje kapitál spojený s mocí.
Ovšem otázka plánovaného a řízeného hospodářství
není problémem ryze hospodářským, jak ochotně so
nám nyní tvrdí, nýbrž jest skrytou cestou k politické,
a to absolutní moci. Ostatně toto Jiení žádloá novinka,
ani můj objev. Vtip řízeného hospodářství geniálně
stručně vystihl Len n dvěma slovy a jedním otazníkem: »Kdo — koho?« Tedy nikoliv zásada řízení
sama jest prospěšnou či duležitou, ale to, že jsou zde
pak jedni, kdož řídí a druzí, kdož jsou řízeni. Již před
100 lety, tedy dávno před Leninem, o tomto problému
napsal J. S. Mill: »Se zásadou rovnosti, vystavenou
ovšem náhodě a vnější nutnosti, se lidé uspokojí, aby
ale hrstka lidí každého jednotlivce vážila a zcela podlo
své úvahy a vůle jednomu víc a jinému méně dávala,
by bylo jen tehdy snesitelné, kdyby toto byli lidé,
kteří jsou pokládáni za nadlidí a zahaleni do sféry
nadpřirozených děsů.« Jak projevil by se takový stát
ve skutečném životě jedinců, jasně viděl praktický
politik Disraeli, který řekl, x-že v takovém státě není
žádné cesty k blahobytu a cti, než oklikou přes vládu. -s Nezdá se vám tato věštba již poněkud naplněna?
Dosavadní zkušenosti s plánováním nejsou tak jednoznačně potěšitelné. Hospodářský plán, jako každý
jiný, jest sděláván do budoucna na základě urč tých
předpokladů. Jestliže dříve plány sestavovaly tisíce
podniků, nebylo tak obtížné provésti korektury, jestliže některý z předpokladů plánu se nevyplnil. Ostatně každý z nás vrtí hlavou nad stupňovaným plnů lim
dvouletého plánu a klesající nabídkou spotřebních
statků. Tedy selhání nebo pozměnění jedné maličkosti
na celostátním plánu musí népochybně věsti k poruše'
a špatné funkci celého pláau. Tam, kde dříve dopustil
se chyby jedinec, který za ní také pykal sárn, dopustí
se s:ce dnes chyby opět jedinec, nebo jen několik málo '
jednotlivců, ale důsledky odpyká hospodářský život
celého státu. Představme si nyní, že by naše hospodářství mělo se pevně zapojiti. na hospodářské plány
jiných států, které nad to ještě jsou sdělávány v mnohem těžších a nejistějších hospodářských i politických poměrech a lidmi s mnohem menší hospodářskou zkušeností než u nás.
Lze ještě pochybovat!, že omyl nebo chyba v plánu
jednoho z těchto států by nutně měla dalekosáhlé
důsledky na splnění plánu našeho a tím i za vyšší
životní úroveň našeho národa? Naopak je rníti za
to, že právě tL, kdož usilují o plánování nebo alespoň
souhru plánovací několika států, jsou si alespoň
v podvědomí vědomi toho, že plánování jednoho státu
musí nutně narazřti ¡na životní zájmy státu jiného a
tím ohrozítí mír. Jen tak lze vysvětliti snahu po zla'
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dění hospodářských plánů alespoň několika států. To
ale prokazuje také, že pouze dohoda a vzájemné pochopení všech států světa a vzájemná jích solidarita
může zabrániti světové krisí. Tvořeni dvou hospodářských bloků naopak tuto krisi může jen uspíšiti a
přiostřití. Musíme si uvědomiti, že není možné, aby
prosperovalo světové hospodářství, rozdělené na něírolik vzájemně se potírajících, zatím jen hospodářsky, bloků. Uvědomíme-li si toto, pak ovšem musíme
uvážiti, zda můžeme pro theoretickou výhodu zladěnl
e určitým blokem, obětovati naši, staletými zkušenostmi vybudovanou, hospodářskou strukturu. Zda
máme proto lkvidovati určité druhy průmyslu a foreírovati jiné, čí zda se máme snažiti zpevniti, zdokonaliti a rozšířiti to, co nám naši dědové a otcové vybudovali
Náš průmysl byl vybudován k dodávkám na všechny strany světové. Ne snad pro naši iiternacionálnost, ale proto, že náš národ k udržení své životní
úrovně a svého stupně civilisace musí dovážet se všech
etran světových, a to jak suroviny a výrobky hmotné, tak i podněty duševní Proto dříve, než se rozhodneme pro dalekosáhlý a dlouholetý plán, s p o j e í ý
B přebudováním celého našeho průmyslu, musíme
Všechna »Má dáti< a »Dal« takovéhoto experimentu
(přísně a přesně zkontrolovati. Nemylme se, nic není

Brazilské výhledy
Portugalský plavec Pedro Alvarěs Cabral objevil roku 1500
Jihoamerické pobřeží, které nazval podle červeného dřeva, jež
bylo z počátku hlavním předmětem výměnného obchodu s domorodci, zorní dřeva »brazilského«. V Šestnáctém století usaHlll se Portugalci nejdříve na různých místech pobřeží; pak
Bačall pronikat výzkumnými výpravami do vnitrozemí, kde
Efihy objevili zlaté doly a ložiska diamantů a smaragdů.
Kolonie se rychle vyvíjela k velkému hospodářskému rozvojL
V osmnáctém století byly ve státě Bahla založeny kávové
plantáže a káva se brzo stala významným předmětem brazilského exportu. Počet 1 rozsah kávových plantáži rychle
rostl a brazilská komunikační síť vznikala zároveň s nimi,
neboť bylo nutno umožnit spojeni plantáží s přístavy splavnýoh řek 1 b přístavy mořskými.
Počátkem tohoto století začala Brazílie systematicky organizovat přistěhovalectví a počet obyvatelstva brazilských
íměst rychle rostl. Zároveň začalo se v zemi ve velkém rozsahu pěstovat hedvábí, bylo počato s těžbou uhli, železa, manganu a bauxltu, s pěstováním kukuřice, obilí a vína, což vše
¡podstatně přispělo k rozvoji prosperity země.
Toto přírodní bohatství zajišťuje Brazílii dobrou budoucnost. Brazilské Iniciativě a činnosti nabízí se tu nesmírné
pole působnosti. Dnes má Brazílie čtyřicet čtyři miliony obyvatel, je tu však tolik přístupné a snadno vzdělavatelné půdy,
Se by jich země snadno uživila počet dvojnásobný. Vnitřek
terně je dosud ze značné části neznámý či špatně známý;
v pravém smyslu slova je to země nikoho. To jsou vhodné
podmínky k boji, který bude bojem mírumilovným, bojem
» přírodou a vyvrcholí civílisační dilo někdejších portugal»kýeh objevitelů Brazílie.
Dnes ovšem Brazílie trpí tíc-stí vážnou krisí. Jako všechny
etáty. které se zúčastnily války, je 1 Brazílie postižena do
rnačné rulry jejími důsledky, jako inflaci a sociálniml i politickými zmatky. Počátkem tohoto roku vypadala situace tak
Váině, že Ismar Goes Monteiro, bratr bývalého ministra války, prohlásil ve sněmovně, že »země kráči obřími kroky
k tragickému dramatu španělskému s. Toto prohlášení ovšem
není nutno brát doslova. Generál Dutra, který je dnes presidentem Spojených států brazilských, vydal celou radu dekretů. jejichž účelem je dosáhnout hospodářské i politická
obnovy země. a 1 když dosud všechny obtíže odstraněny nebyly. možno řicl, že nebezpečí dnes již seni tak hrozivé.
Krásné časy někdejšího pohodlného života se sice ještě nevrátily, ale lze doufat, že pomocí času a energických opatření
buciou přece jen odstraněny překážky, které se dnes staví
v cestu dědicům statečných sbandeirantes«, zlatokopů s šiří?
telil křesťanské civilisace a kultury.
Braši 11 e. v minulé světové válce poslala do Evropy expediční sbor a po celou válku spojence zásobovala. D a a má
velké zásoby vzácných kovů, liber a dolarů. Ale jako všecimy
Eemě latinské Ameriky stojí před obtSným úkolem, j e k
Jich užitečně použít. Nedostatek průmyslových výrobků a to,
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nebezpečnějšího, než umělý zásah, .provedený na živém hospodářském těle národa. T y nejlepší a incjddeálnější pohnutky na strašnosti a osudovosti takovéhoto zákroku ničeho nemění. To, co theoreticky a
31 zeleného stolu, ve zdánlivě spolehlivém prostředí
statistik a theoretikú, vypadá snadně, jest v praxi
operaci stejně fantastickou a zhoubnou jako utopistické transplantace mozků, srdcí a údů. Chyba, i ta
nejmeaší, při takovémto zásahu se přihodivší, může
znamenati vržení celého národa zpět a ztrátu životní
úrovně pro několik generací.
Zdůrazňuji: Toto není problém Východ—Západ,
toto je problém Československo. Nejsme stát ani západní, ani východní, v tom běžném slova smyslu, ani
duchovně, aai hospodářsky. Snažli jsme se, a byli
jsme vždy orientováni na všechny strany světové.
Právě tato široká orientace naše způsobila, že těžká
krise, která probíhala v letech 1919-—1927 na východě, a v letech 1929—1933 na západě, nás nepostihla
ani .časově, ani hospodářsky^ plně. A opět jedině světová orientace může náš blahobyt z a j stiti. Zdá se, že
I báj>e o našem vzjiiku jest na této všestrannosti založena, neboC když již se praotci Čechovi zalíbilo na
kopečku ftípu, mezi tolika vyššími horami, bylo to
jistě jen proto, že odtud viděl dobře na všechny strany a. nikoliv jen do toho jednoho údolí.
Jiří

Vlk

Se víi velkých městech byly po leta severoamerické oddíly,
Jejichž vojáci byli zvykli své velké příjmy rychle a lehce utrácet, to vše způsobilo, že životní náklady stouply téměř o 500
procent. Nelze přitom ovšem hovořit o Inflaci v pravém slova
smyslu, protože cruzelro je bohatě kryt zlatem 1 devisaml,
ale vzhledem k možnostem nákupu je v zemi přcbyteic papírových peněz. Možno flcl, že příčinou brazilských hospodářských obtíží Je právě brazilské bohatství. Přispívá k tomu
ovšem 1 Částečné zničeni brazilského loďstva, které za války
sloužilo válečným potřebám USA. Nedostatek lodního proetoru ztěžuje vývoz a opotřebováni I zastaralost železnic též
nepřispívá k uspokojení životních zájmů brazilského hospodářského života.
Brazilská vláda ovšem má jeátě i jiné starostí: otázku sociální, která se po opatřeních presidenta Vargaae, Jež Jt
chtěla vyřešit, ozývá nyní znovu. Zprůmyslněnl země, k němuž dávají popud Severoameričané, rozvíjí se stále Éířeji.
Továrny pak přitahují do průmyslových střcdlsk značné
množství dělnlctva, které ovšem horlivě zpracovávají komunisté. Významné sociální zákonodárství bývalého presidenta
Vargase. které ho přežilo, je bezmocné proti vzestupu cen
a tak nespokojenost roste.
Krom toho Brazílie trpí i Jistou anarchií politickou. Nová
ústava, která byla přijata, kongresem v září 1946, pokouši se
o kompromis mezi režimem presidentským a režimem parlamentním. Jenže demokracie tam, kde více než 55 procent
voličů Jsou analfabeti, je zřízením, jehož výhody jsou pochybnější, než Jeho vady. V posledních volbách se sice komunistům nepodařilo získat onoho milionu hlasů, jak ohlašovali, ala
jejich nepopiratelná sila roste z málo závoděníhodného postavení brazilského dělnlctva.
Přesto lze klidně říci, že všeobecná situace Brazílie, jež je
již dnes mnohem lepší, než byia o posledních volbách, se
zvolna stále zlepšuje. Politické postaveni presidenta Dutry,
jež bylo něiaký čas otřeseno, nesporně se upevnilo.
Hospodářsky vede vláda energický boj proti vzestupu cc-n.
Zisky velkoobchodu l mak>6bcaodu bylý podstatně sníženy.
Národní banka zničila za 110 milionů cruzeiros bankovekJedná s VeQcou Briíaimli o výtopu železnic, které v Brazílii
větš^ou patří britským společnostem; výkup má být uskutečněn brazilskou zásobou Bber a pohledávkami, které krom
to ho Brazílie
za Londvnem. Krom toho brazilská Národní
baska zastavila nákup liber, což opět sníží oběh papírových
pesíz.
Ve vnitřej politice přikročila brazilská vláda k ostrým
sPuská literatura,«: doporučeno ministerstvem Školství a
osvěty 5. 23-546 -16. 90 Kčs. — Podává ucelený obraz o ruské
Etsraraře od dob uejstarších až po dobu nejnovější. Podrobní
životopisy, epatřezě portréty představitelů ruského kulturního života, doprovázejí charakteristické ukázky z jejich, děl.
NsXad. » C h a t a ř e , Praha XX JageBooská. 24813
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opatřením proti komunistům. President Dutra zastavil dekretem na S&3t m&síců činnost komunistické mládeže a soudní
opatřeni proti této organisaci budou mít patrně za následek
její rozpuštění. Zákaz činnosti komunistické strany, o němž
již bylo též rozhodnuto, bude mít ještě odraz v politickém

filvotě zemS a počítá sa a tím, So komunisté přejdou do i ilegality. Brazilská vláda je však přesvědčena, že platné zákony a podpora Spojených států i Argentiny dají jí dosti
sily, aby hru proti extrémistům v zájmu nejěn Brazílie, A1<*
i celé latinské Ameriky, vyhrála.

Politická problematika v jednání sjezdu čs. historiků O.
Bohatý thematícký ráz II. sjezdu Československé společnosti historické v Praze 5.—11. njna dovoluje komentár jen
s jednoho aspektu, a to politického. 1 tak v něm dostává TCferát velkou radu počinem, jež nuuio dále vymezit na včci
podstatné. Je to ostatně v duchu první prednásKy sjezdu, kterou přednesl Dr Jan Slavik o historickém pojmosiovi, v niž
lírčil funkční proměnu a proměnu významu pojmu v různých
dobách a a různých hledisek. Pravil, že védy mají přispět
k likvidaci anarchie i v oblasti hospodářské a vytKl Gollovó
školo neplánovitost v historickém bádáni, třebaže v ni byly
vynikající kapacity Pekar, Šusta, Krona a j. Tato neplánoví toat měla ovšem své důvodné podmínky a příčiny. Jestliže
dr. Slavik mluví o přispění věd v likvidaci anarchie, které
má uskutečnit socialismus, pak mluví sám proti svým thesím
0 nezávislosti védy a její nepoplatn'>sti režimu či ideůlogii.
Dopouštl sc noetiekého anachronismu, když sám všecky defektlvní prvky ve vědeckém bádáni theoreticky správně vytkl.
Je nutno však přivítat! jeho konfesi o nebojácnosti a svobodili m bádáni, což sám prokazuje publicisticky.
Přednáška o dial. materialismu ve výkladu dějin vyzněla
v ten smysl, že dial. materialismus je vědeckou methodou
pro historika, nikoli ideologii, určující smysl děni. Je v tom
zjevný ústupek ve srovnání a politickou praxí, jenž prokazuje,
že ideologická výstavba marxismu postrádá jednoznačné a
přísně vědecké základny, a proto jeho praxe v různých obolech je nezásadová a destruktivně aplikační, jak v diskusi
k thematu přednášenému dr. Charvátem a prof. dr. Popelovou-Otáhalovou prokázal J. Slavík na případu historika Pokrovského. Ten totiž, jediný representant dial. materialistického výkladu dčjin, byl odsouzen v Sovět, svazu oficiálními
činovníky, a to s hlediska politického, což je ostatně známo.
Po prvním dni metodologické průpravy, jež vyzněla návrhem na resolucl o ustavení komise, jež by normativní cestou
řešila základní problémy pojmoslovné, vystoupili moravští
historikové z brněnské university. Prof. Čáda a Šebánek ukázali na dosud opomíjené oblasti v bádání o minulosti Moravy
a Slezska a proto také předpoklady pro bohaté dějepisné
studium na Moravě. Z jejich bohatě fundovaných a argumentačně doložených přednášek je nutno podtrhnout apel, aby
celá československá veřejnost definitivně a závažně pochopila
roli Moravy ve vývoji vztahů uvnitř státu, roli, jednotící
obě krajní oblasti. Politický dosah tohoto pojetí bude daleko
významnější pro upevněni soužití československého, než jakákoli jiná argumentace. Nelze nevzpomenout při této příležitosti častých poukazů na tento motiv, jež vyslovuje president
republiky, ex cathedra při otevření Palackého university
v Olomouci. Nelze nevzpomenout politické praxe v linii Šrámkové. Nelze nevzpomenout Komenského, Palackého a Masaryka!
Neméně poučnou byla diskuse o postaveni Slezska jak ve
vztahu k Moravě, tak ve vztahu k celému státu a v poměru
k celku Slezska, jež je dnes součástí Polska. S hlediska historického není možno naše Slezsko vytrhovat z celku, není
možno slevit s h i s t o r i c k é h o nároku na Slezsko celé, neboť
politicky by to znamenalo ohrožení našich zájmů s té či oné
strany, jak jsme se v případu Těšínská a Hlučíruska přesvědčili v době nepříliš dávné. Dlužno litovat, že v té souvislosti
vůbec nepadla zmínka o Lužici. Zejména dr. L. Peřích vyzvedl a podepřel koncepci o nedělitelnosti Slezska s hlediska
historického a právem varoval před důsledky politickými.
Otázku československých vztahů podrobil kritickému výkladu prof. dr. V. Chaloupecký. Je těžko krátkým referátem
zhodnotit závažnost jeho argumentace pro thesi o jednotnosti
národa československého i problematičnost současné situace
kulturní a politické, jak se vzhledem k tomuto problému
staví. Nelze však nijak vyvrátit, že pojem sarr-as^atného národa slovenského je nový, před ním v plném smyslu existoval
pojem národrt československého za dobv Kolárovy, Šafaříkovy
1 Palackého, ba vznikl právě na půdě Slovenska. Důvody jiné,
zejména sociologické, však mluví pro pojetí samostatného
národa slovenského, politická vůle samotného slovenského
obyvatelstva se vyslovuje dnes v tomto smyslu jednoznačně,
což také formuloval košický program. Vyřešení této eminentní otázky je však možné, o"tom jsou všichni přesvědčeni.
A ž vzejde jednotíc! hledisko, a blížíme se k němu současnvm
vývojem přes všeekv krise, vyvolávané zločinnými demagogy na obou stranách, nebude československého problému.
Je jenom otá~ka. kdo si bere mravní odpovědnost za kata-
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strofální důsledky na životech a na všech jeho zdrojích a podmínkách, a to odpovědnost ve všech kategoriích, v politice,
v kultuře, v náboženství.
Prof. Chaloupecký neúchylně a nedomagogieky a bez legend
obhajoval thesi o jednotnosti národa československého, a učinil to jako historik h i s t o r i c k y . Bohužel, účast Slováků
na sjezdu nebyla tiik závažná, abychom slyšeli v plné míře
a obsažnosti dnes platné stanovisko. Zdá se, že tu došlo k zařmueujicí situaci, jež je, bohužel, zase v souvislosti s politickým
pozadím a jež neměla ovlivnit vědecké jednání. Autorita čs,
společnosti historické by se měla postarat, aby věc byla příslušnými kruhy odůvodněna, neboť politický zásah, ohrožující
svobodu bádání v jiných případech, nelze provázet, mlčením
a ostychem.
Byv, rektor bratislavské university, prof. dr. Anton Štefánek, promluvil o významu československého soužití pro
Slovensko za první republiky. Sám argumentoval statisticky
a žádal zveřejněni statistického materiálu. Ano, ať mluví
čisla, i když víme, že jsou oblasti číselně nevyjádřitelné! A ť
se u nás jednou přestane mluvit o československém problému
z naivních a populárních podnětů citových v lom či onom
smyslu, kritický realismus nechť zatlačí vulgarlsačnl chápání
všech problému, které je hnusné a nebývalé v našich poměrech a v 'československých vztazích. Studium a poctivá
práce v těch záležitostech, mravní odpovědnost povede z kritické situace československého státu v obou jeho částech.
Uvědomělý a mravně odpovědný československý občan ví,
že jsme v rozhodující fází tohoto problému a je povinen v té
věci pracovat.
Ve středu byla nu programu otázka slovanských států.
Promluvila o ni prof. M. Paulová z Karlovy university a prof,
dr. J. Macůrek z university Masarykovy. Tento se přiblížil
politicko-aktuallsačnimu pojetí slovanské otázky, kdežto prof.
Paulová postupovala v tradici genetického zjištěni váecli
znaků kultury slovanské a rozdílů jejich od jiných kultur
evropských. Současný politicky velmi závažný problém Západu a Východu eharakterlsovala prof. Paulová rozborem
minulosti, kdežto prof. Macůrek svým temperamentním výkladem podepřel politickou vůli naší současnosti, aby tento
problém byl odstraněn vahou demokratické a humanitní koncepce. Poukázal na přiklad Palackého a ješlě více Masarykův, který jedinečně spojil západnické tendence s nejlopšlml
vztahy k národům slovanským. Dovodil bludnost jednostranné
orientace a vysvětlil rozdíly austroslavlsmu, panslavismu a
západnictví uzavřel zaměřením k rostoucí demokracii.
V referátu k tomuto thematu promluvil prof. dr. K. Holinka
o slovanských, románských a germánských prvcích našeho
středověkého vývoje, jenž se dál na základě antickém a byl
stmelován křesťanstvím. Zdůraznil pokus sv. Vojtěcha o prosazení západoevropských Institucí a forem do tehdejšího života, jež šlo v téže linií, jak potom v diskusi uvedl dr. K.
Závadský z velehradské koleje, se snahami a působením slovanských apoštolů EV. Cyrila a Metoděje v říši velkomoravské
a se zásahem sv. Václava hned v základech českého státu.
Prof. Holinka zdůraznil prvotní duchovní charakter husitského hnutí, jež je v anachronickém pojetí bludně vykládáno
jako hnutí revolučně sociální a nacionální, kdežto tyto vlastnosti jsou teprve důsledky a projevy náboženských tendenci.
Ministr prof. dr. Nejedlý uvedl na vědeckém historickém
sjezdu jednu ze svých populárních přednášek o JŘijnové revoluci a slovanských národech. Opakoval své známé these,
jejichž voluntaristícké formulace co do pojetí otázky slovanské vzájemnosti se vykazují znaónou podnétností, ale
vznášejí se mesianisticky nad skutečností historickou- 1 nad
skutečností měřenou podle kategorii hodnot mravních, společenských, kulturních i posléze politických. Zcela právem
ovšem vyzdvíh! rostoucí vliv Slovanstva, jež uvnitř svého celku
odstraňuje vzájemné rozdíly vytvářením společné základny.
Odmítl sice právem pocit malého čecháčství, ale učinil to
bohiižel formulací nekritického velíkášství, bez ohledu na
hodnoty jiných vzdělaných národů, což je zase fieeháčský
provincí on aíismus.
V pádných argumentech poukázal potom dr. J. Slavík,
že nelze popularisovat a generalísovat ve vědeckém, podáni
historické otázky. V samotném dějinném zjevu ruské revoluce
je tolik rozporů, že jenom kritické jejich hodnocení může
přispět k pevné koncepcí. Odmítl moslemínské přikyvování
ke všemu, co se oficiálně podává, odmítl byzantism.ua k osob-
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nosti Stalinově, jest někde se projevaje T trapných A nedůstojných výrazech. Jeho osobní kult a řada sociologicky zjištěných zjevů prokazuje silný zpětný vliv carístických prvků
do sovětského života. Dr. Slavik prokazoval, áe Je naprosto
neudržitelný názor komunistů, že existují pouze dva tábory,
pokrokový a reakce. Toto zjednodušování Js na, vědeckém poa

nemožné. Je ostatně naprosto v rozporu a taxůcciobaBatíckýTň
a atrukturalistickým chápáním otázek, Jež právě marxisté
theoretlcky hlásají. Praxi ovšem známe.
Poněvadž není možno vyčerpat v jednom referátu thema«
tiku historického sjezdu ani v základních bodech, i * třeba
použít ještě dalších příležitostí později.

Z dopisů redakci
Vážená redakce!
Na výzvu, otlSLěnou v 41. čísle Vašeho časopisu, chtěl bycil
Konfrontovat! některé zásady z tam uveřejněného dopisu pana
3. 9., «o zásadami nejpovolanějšího našeho odborníka, zemřeiébo ministra Srby, které vyšly v serli článků »Práva lidu«
V listopadu 1937, pod názvem »Potřeby našeho letectví«.
V dopise píše p. J. S. o tom, že poslední leta před válkou
byla s t a g n a c e v k o n s t r u k c i p r o t o t y p ů (která ee
evl 1 dnes). Pravdivost toho dotvrzuje také článek Srbův,
e TIP NI snnha vychovávali záměrně samostatné vedoucí konstruktéry; » . . . vedral jo toho názoru, že nač zaměstnávat nějaké konstruktéry a namáhat se vytvářením prototypů? Koupi ae lacino nijaká licence, třeba dost pochybná, a peníze se
dříve vrátí zpět*. To bylo mínění větších továren. V článcích
tehdejšího »Práva lidu« se poukazuje 1 na to, že »soustavná
spolupráce a menšími podniky může býtl jen s užitkem« (24.
XI. 1937). Rovněž tam S. uvádí, že »stačí nám rozum 1 výrobní schopnost továren, abychom postavili letadla «větová
t f l d y . . . « , »nejen vynaložltl částky na stavbu nejlepších prototypů, ale abychom Je mohli také stavět ve větších sériích,
aby mohly být laciné ...«, »naše továrny jsou dobře zařízené,
dělnlctvo 1 úřednictvo prvotřídní...« Zde je možno jen do¡plnltl, že zařízení po skončení války bylo ještě lepši a personál ještě zkušenější, dokonce byl zde i materiál a přípravky
píro sériovou výrobu (na př. velmi dobrých letadel »Arado«).
Dopis pana J. S, se zmiňuje m. j. též o n e d o s t a t k u v ý ,8- o b n I li o p r o g r a m u let. průmyslu. To není nic nového,
neboť o tom se zmínil Již v parlamentě nynější p. ministr
průmyslu. Býv. ministr S. v r. 1937 uváděl, že » . . . hlavní
části zla a neúspěchu některých podniků vězí v nedostatku
dobré vůle«. Na jiné straně však poukazoval S. na jinou příčinu zla, která by se mohla opakovati beze změny i dnes:
» . . . ř í k á m e a píšeme o sobě nebezpečně mnoho
o h v á 1 y, ale za hangárem se mluví jinak«.
Vytýká-11 dools nedostatek odbornosti vedení, nelze e tím
ftouhlasltl, neboť vedoucí páni skutečně odborníky jsou, a sice
V příbuzném oboru automobilním, který přece jenom tak bezdůvodně nebyl sloučen s oborem leteckým pod jednou firmou

Ž

Kniha týdne
Kniha politických úvodníků
Není to po prvé, co novinář předkládá veřejnosti eoubor
¡svých novinářských článků, jak to učinil také Ferdinand P er o u t k a svou knihou » T a k n e b o t a k « (vydal Fr. Borový,
Praha). Novinář, který sleduje pozorně a odpovědně společenský vývoj a chce přispětl svou hřivnou k jeho uzpůsobení,
nemůže jinak, než se po čase ohlédnout! po své práci, aby se
ujistil, zdali jde cestou správnou, ale také, aby připomenul
svým stoupencům 1 odpůrcům, že sleduje pevnou a cílevědomou linii myšlenkovou l mravní. To je hlavni důvod takových
knižních souborů vedle důvodů ryze dokumentárních, které
maji připravit! pozdějším badatelům a dějepiscům snadnější
cestu k poznání duchovni doby určitého časového úseku.
Nejinak tomu bylo i v případě knihy Peroutko vy, a autor
to sám v úvodu ke své knize novinářských článků z let 1945-47
po svém způsobu rázně vysvětluje, připojiv pro méně nebo
úmyslně Spatně chápavé čtenáře i výklad názvu knihy, který
niA »vyznačovat přesvědčení, že společenská přeměna, je nutná. že však může být provedena dvojím způsobem: jedním,
který náš život obohatí a zjemní, nebo druhým, který by j e j
mohl ochudit a snad i učiniti hrubším«. A čtenář, který sledoval vznik a souvislosti jednotlivých stati, jak byly otiskovány ve Sv. novinách, nemůže jinak než zaznamenat!, že články
Jsou opravdu psány pod určitou politickou i mravní linií, jejímž ukazatelem je humanitní zásada úcty člověka k člověku.
Sluší se přitom v této souvislosti zmínili, že není snad v současném životě novináře, který by byl více obáván a nenáviděn svými odpůrci, zatím co na druhé straně nenalézá vžny
pevnou oporu, protože jde svou vlastni cestou, řídě se toliko
řvým světovým názorem a svědomím a nepřikláněje se jasně
na tu ani na onu stranu politického rozvrsťveal a se snahou,
šachovat si mimořádné postáváni novináře objektivního a nadstranického. lépe řečeno nestraníckého. Faktem zůstává, ža
Peroutkow články a stati dovedou toout do živého, dovedou
se bez bázně vypořádat! se zjevy, kolem nichž í ti, kdo je zatracují, chodí opatrně Jako kolem horké kaáe. óoveáoa v y
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»Automobilové závody«. Tyto vyrábějí 1 letadla a naopak automobily i vagony opět nám vyrábějí »Letecké závody«. Tuto
tdánlivou záhadu s názvy sice někteří cizinci nemohou pochopit, avšak to je asi proto, že nejsou dost myšlenková
pružni jako my. Odborníci malého národa musí přec býtl
kvalitnější a naučit se vlce oborům! Odborník zasazený Jinam,
zbaví se také často nadměrné pýchy a sebevědomí. Konečně
víme, že za války zavedly dvě naše velké továrny společné
výrobu letadel v počtu cca 40 kusů měsíčně. Sportovci 1 vojenští letci Jen litují, že těch letadel »Arado« nemají více.
Je také vůbec zajímavé, proč se neřeší otázka výrobního
programu na širším odborném fóru, a nejsou-11 vedoucí konstruktéři, proč se neudělají soutěže a diskuse o výrobním programu. aby 1 mladší, neznámí odborní pracovnici měli příležitost před nestrannou veřejnosti projevltl své nadání. Proč
při rozhodováni o prototypech nejsou slyšeny 1 kruhy, které
používají letadel: sportovci, dopravní odbornici a letci zahraniční armády? Snad tyto vysoce od horné debaty by so
hodilo uspořádat! v aeroklubu. Proč nllcdo už za války nepřipravoval program (nebyl čas?) a proč po 2% roce nemámo
dnes nejvíce žádaná výkonná 4místní letadla?
Toto vše Jsou podle mého názoru otázky, které má řešit
vedeni letecké výroby, od něhož v lldovědemokratlcké éře jo.
nutno žádat při nejmenším tolik, Jako za éry ngrárně-fašlstlcké, nebo dokonce za okupace. Máme strach, aby na místě
vedeni se nezahnlzdlla byrokracie. Dělníci přece pracuji a
chtějí pracovat dnes více než dříve. Dnes nebudeme snad 1IŽ
čisti (Jako loni v »Práci«) Insertv, že se prodává z volné
ruky letecký materiál — profily, nýtv, plechy g> p. Očekávfima
od ohlašované akce kvalitativního plánování, že začne uplatňovat všude zásadu kvality, a to především u lidí a na
místech, kde mají v prvé řádě býtl odborníci ti nejlepší. Pochybuji, Ze dosavadní porevoluční činnost může náš letecký
průmvsl vydávat! za úspěch. Rovněž je třeba přizaiat, že
podmínky k rozvinutí rozumné, promyšlené letecké výroby
bvlv po válce u nás lepší než za války a kdvkoli pfed tím.
Nelze pěstovat ani kuiťprostřednosti, ani Inferiority, ale kult
kvality a vysokého průměru!
Váš lng. V. K.
«lovit! podvědomé cítěni prostého člověka, kterém« bráni
V přiznání k pravdě stranická zaslepenost.
Vlce než třicet článků a stati řad! se tu k sobě, Jak Je Inspirovaly události každodenního života, kdvž svědomí novinářovo nutilo, Bby byl vysloven vlastni názor na věc, aby bvl
proveden rozbor věcí a jakéhos! širšího hlediska, aby brvlo
promluveno tam, kde mlčeti by bvlo hanbou pro českého člověka, jenž má ve svém nitru vžitý tradiční smysl pro spravedlnost a úctu k přirozené mravnosti i úctu k zákonem,
které si dal prostřednictvím svých volených zástupců. Peroutkovi bylo vytýkáno, že příliš kritisuje veřejné poměry,
že odsuzuie chyby a nedostatky, které hledá v nových poměrech a u těch, "kteří uchopili moc, ačkoli k vládě a řízeni věcí
veřejných neměli dosti zkušeností ani mravní odpovědnosti,
Chtě*o" se po něm, aby spíše ukazoval na klady nové doby,
aby byl. jak se říká okřídleným slovem, »konstruktivním<r.
Žá;'ěm FerouUcúv, jak se projevuje v zařazených statích,
je vskutku velmi všestranný. Nejvíce se pochopitelně zajímá
o vnitřní politiku a jeho glosy a rozbory k událostem dna
Ukazují bystrost postřehu. A ť hovoří o změně poměrů, o volbách á úkolech politických stran po nich, o úpadku mravností v politickém životě či o -poslání politických stran, v životě
národa, vždy cítíme žhavý zájem o národ a stát, jehož dobro
a presněch by měly zůstali hlavním heslem všeho snaženi. Sa
vzácnou otevřeností neváhá se vypořádat! ee současnými zlořády. bystře podává rozbor pojmů, s nimiž se v denním životě tak samozřejmě operuje, ačkoli jejich uživatelům není
vždy jasně znám" jejich vnitřní smysl {zvláště fašismus a
reakce', často se vrací k cíázte spravedlnosti, která ve veřejném životě byla klidně a bezostyšně odsunuta atracou,
promhjKvž do srdce prostým lidem i spisovatelům, kteří by
še — ěli projevit! ;T£kó m l u v « lepM&i citů v národě a Jako
jeho svědomí. Jsou to často statí, které asi poměrně značným,
odstupem Časovým neztratily svcu aktuálnost, které by měly
bytí znovu a znovu opakovány, dokud nebude sjednána náprava. se všeobecnému prospěchu. Je to těžký a statečný
úděl být! Třroti mocným tohoto světa, ale nemůže býtl poslání
TzcešĚtěfŠho, vyvohi-tí si novinář Stft bojovníka ta. pravdu,
^Hwefflnogt a mravnost —a veřejném životě.
5".
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Divadlo týdne
A . H o r á k o v i : »Páni«. Režie A. Kurš. Hraje Divadlo m&>
•ta Žižkova.
Věnujme tentokrát pozornost novému piažskému divadlu,
které v této sezóně rozbilo svůj stánek v bývalém divadle
Akropolis, domově to operety, ne právě příliš vkusném, ale žižkovským obyvatelstvem oblíbeném. Šéfem souboru, který prý
CVÁ' Šedesát osob, je A . Kurš, který po neshodách v Divadlo
5. kvčtna hodlá ukázat na žižkovské scéně, že snad přece jen
není tak špatný umělec, za jakého j e j nutno pokládat po
všem, co až dosud od revoluce zrežíroval — s jedinou čestnou
výjimkou. Jeho rehabilitační úkol je ovšem velmi nesnadný;
především Kurš, a zřejmě 1 jeho žižkovští spolupracovnici,
včři zarputile celé řadě kulturně politických pověr o divadle
pro lid (kdo to j e ? ) , o kultuře, kterou nutno »zanášet« mezí
»pracující lide (kdo to j e ? ) , o Ideologickém poslání divadla,
0 tom, že všechno, co se na jevišti říká, musí mít »svůj vztah
k dnešku« (co to j e ? ) , a tak podobně. Kurš, jako komunista,
musí věřit těmto pověrám, 1 když každodenní praxe ukazuje,
že to je právě jen pověra. Hysli-li se tím »lidem« na př. prů- '
myslové dčlnlctvo, pak jo jasné, že je nikdo do divadla nedostane, í když mu URO a jiné organisace dají zadarmo vstupenky. Viz prázdná hlediště při spolkových představeních.
Neboť 1 tento » l i d « spolu s ostatním lidem se za své peníz«
chce bavit a nikoli nudit. Baví se mnohem lépe na football«
než v hledišti D-<18 — to je fakt, s nímž se I Emil F. Burian
musí smířit. A on l Kurš musí hledat příčinu především u sebe. Neboť oba ve svých divadlech poskytuji obecenstvu velí*
kánskou nudu. Nudné je, co se říká a nudné je a otřepané
je, jak se to říká. A to už stačí jen krůček ke špatnému umění. A dokud tomu tak bude, »lid« i lid bude chodit tam, kde
jeho mysl bude zaujata, když už nic jiného. Bude chodit na
př. i clo toho Národního divadla, na které E F B tak žehrá,
1 na tu kopanou. Nevidím v tom žádné neštěstí ani pro národ,
ani pro kulturu. Proč je nudno v hledišti divadel pana Kur«
Se a pana Buriana? Poněvadž tito pánové pořád nás chtějí
poučovat, přemlouvat a mentorovat. Poněvadž jejich jevištS
jsou spíše řečnickou tribunou. Poněvadž nám všechno dávají
po lopatě a poněvadž do všeho cpou svůj světový názor, 1
když se někdy hodí do jednotlivých her jako otruby do jitrnice. Zatím co Burian přešivá na dramata horkou jehlou kde
co ve světové literatuře, co je hodnotné jako román a mizerné jako drama, Kurš si zase oblíbil české sociální a vesnické
drama, úzce spjaté s probuzenskou dobou našich dějin a
e tehdejšími problémy 1 potřebami vlastenecko-politickými.
Samozřejmě, že s hlediska uměleckého je to dnes špatná literatura a mizerné divadlo; splnilo své posláni ve své době —
nač to ohřívat? Jen proto, že v těchto hrách vystupuje dělný
český lid, topiči, švadleny, sedláci a rádobypáni ? Co tím
chtějí 2lžkovšti říci? Kdo se chválí a kdo odsuzuje a ve jménu kterého d n e š n í h o myšlenkového proudu? — Kdyby pá-v
nové Kurš a Burian překonali tuto dětskou nemoc, stáli by
před problémem dalším: jsou to jejich soubory. Jak známo,
se špatnými herci nelze dělat dobré divadlo; a těch špatných
maji oba soubory víc, než je možno unést. Kuršův soubor je
na Prahu, která, má herecky tak vynikající Národní divadlo,
špatný a ochotnický až hrůza, a nemůže to zachránit několik
lidí, jako Srbková nebo Pfeifer. Takové výkony prostě na pražské jeviště nepatři. Bylo to nejlépe vidět ve hře »Páni«, které
pražská kritika zbytečně ublížila; tato naivní hra o útěku ze
selského gruntu za lepším do měst má svá pěkná místa, ba
1 svou poesii a sentiment (postava m a t k y ) ; ovšem, nevystačí
to na tři jednáni. Představení v jako vždy zpomalující režii
Kuršově je herecky pod úroveň s výjimkou Skrčkové, ovšem
věčně stejné, Pfeifera a Švece. Konec, kterým režisér obmyslel tuto vysostně realistickou hru (jakási nebeská hudba
se line s výšin!) je charakteristický pro Kuršovo myšlení;
nemůže si odpustit říci ještě něco »navrch^. Chyba, že se neskončilo »Rudým praporem« nebo »Partyzánem«. Bylo b y to
ve stylu dneška.
Pancéř.

Film týdne
Slavičí klec (frane. film řež. J. Drévillaa. v kinu Julia). —
Kateřina Veliká (angl. fHm rež. P. Czinnera. v kinech Pasáž
a Světozor).
Nevím, kolikrát byl již v literatuře, r a divadle i v e f i n u
zpracován motiv učitele zlatého srdce, pomalu se sbližujícího
se zlými chlapci, jež vede k lepšímu životn. A l e j e to námět
vděčný a stále se opakuje. Záleží tedy bis.—* na formě, jakou
je podán. V případě »Slavičí klece« ( L a cas-e atrc rosagnols)
jde o retrospektivní vyprávěn: románu, jenž je zachyoaiírn
zážitků autorových, který působil jako "přetekl v ; ' a > é = ^
ústavě pro mládež. Rež. Drévilie nepc-árik: nic Saňově objevného s ani se o to nepokusil. Naopak. Klidná, skoro bych
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řekl, tak trochu strarosvětsky vypráví tento příběh saicuniar
ného autora, bloudícího po redakcích, a na mnoha místech
zachytíš proudění rysího citu lidského 1 uměleckého. Předavším díky Noel-Noelovi se podařilo vytvořit ¡milé, pax>sté
dilko, nečinící si nárok na název mimořádného filmu, mtsty
lepší, místy horši kvality, vcelku však velmi záslužné. —
Elisabeth Bergnerová, jedna e nejslavnějších hereček filmového plátna, vrací se nyní v obnovené premiéře filmu »Kateřina Veliká. (Catherlne the Great). Kdysi lo byl velkofilm,
jedna z velkých podívaných a leccos z toho 1 dnes zůstalo
v platnosti. Především výkon Bergnerové samé I D. Falrbaňlese jr. Stavba filmu je už ovšem omšelá, herecký projev i
kamera nesou stopy dávno zašlého romantismu historických
velkofilmů a leckterá naivnost vzbudí v divákovi chuť 1c smíchu. Mnoho se tu naznačuje nemravnost carského dvora
v kontrastu se zářivým zjevem Katcřlnlným (že by německá
osvěta v Rusku?), ale neodsuzuje se. O apomoetl historická
není třeba u tohoto druhu filmů se zmiňovat.
bs

Tak se píše ...
v »Přehledu« č. 12: »Vlivné byly noviny tohoto muž®
1 on sám, když se obyčejně se svými spolupracovníky
projížděl na jachtě,' na které r. 1911 zemřel.«— Zaslal
O. H. R., Praha.
ve »Svobodných novinách« (18. října 1017): »Předseda
vlády Klement Gottwald navštívil vo čtvrtek Karolinum, aby so seznámil a postupem rekonstručních prací.
N a staveništi ho uvítal a k a d e m i c k ý s e n á t a r e d a k t o r e m d r. Englišem«. — Zaslal J. Š., Praha,
v »Práci« (11. října 1047): »Nová generace mateřského
školství. Na pedagogické fakultě Palackého university
v Olomouci konaly se v pátek 10. t. m. a k r o b a č n l
zkoušky posluchaček, které po studiu dvou semestrů
nastoupl jako nová generace učitelek mateřských škol.
— Zaslal V. M. Olomouc.
v »Lidové demokracii« (14. října 1047): »Mrtví po vyproštěni byli odvezeni na nádraží, kde ve služebních
místnostech přikročila ještě v noci kriminální pollcio
k výslechům«. — Zaslal V. K., Nová Paka.
v »Národní obrodě (15, října 1047): »Zatím však oheň
zničil obytné 1 hospodářské budovy 1 se zařízením, Jen
nábytek a dobytek, který byl právě na pastvě, byl zachráněn . — Zaslal J. B., Šlapanice.
v »Národním osvobození« (11. října 1017): »Hledají so
světci proti dr. Hugo Straussovl, asi 40 let starému«.
— Zaslal A . P., Plzeň.
ve -Svobodném směru (11. října 1047): » . . . P ř i n á š í m e
snímek ú s p ě š n é h o autora této hiy, novináře F. P.,
který na dnešní premiéře přislíbil účast".
Zaslala
R. M., Plzeň.
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tlaku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.

Paříž: Raphael — Gabrlelle — Mellerio — Kaphos.
Přední pařížské modelové domy, jejichž nápady Jdou jako
příkladné vzory do módních salonů velkých světových mést,
úzkostlivě střeží tajemství své kouzelnlcké kuchyně módní
alchymie, kde vznikají modely nejvyšSí dokonalosti. Vám však
bude toto tajemství prozrazeno na H. representaóní přehlídce
pařížské módy a elegance 25. října t. r. v 16 hodin v sálo
vinohradské sokolovny v Riegrovýcii sadech, kde na pozvání
MO-XO jmenované stěžejní modelové domy předvedou výsledky práce nejlepších odborníků a odbornic svéta.
Záštitu této přehlídky laskavé přijala ,J. E. Mme M'. Déjean,
choť velvyslance Francouzské republiky, což nejlépe doka^
zuje, že ráz a výtvory jsou vskutku prvotřídní.
Předprodej vstnpenpk v administraci atfJdové demokracie?
v Praze IT., Václavské nám. 19.
OBZORY,
týdeník pro politiku a kulturu. Vychází
kaídov
sobotu. Vydává Výkonný výbor tz. strany lidové. Šéfredaktor
dr. Ivo Ducháček Odpovědný redaktor Bedřich Partaj. Návštěvy každou středu od 15—J7 hod. Ústřední
administrace
Praha i. Ulice 23. října č. 3 Administrace pro Velkou Prahu
Praha II. Václavské nám. 19. Telefony uro obé administraci
221-08. 255-22. 258-15. 351-S3. 372-04. Inzerce: Praha 11. Václavské nám. 15. Telefony. 389-63. 431-41-43. Telefony redakce
421-41, 457-51. — Předplatné na rok 200 Kčs. na půl rokv
100 Kčs. na čtvrt roku 52 Kč?. — Nevyžádané rukopisy z«
nevracejí. — účet pošt. spořitelny €0.300 — Tiskne Č. A. T.
Českomoravské tiskařské a vydavatelské podniky v Praze II
Dohíédac} poštovní úřad 25.
ADRESA REDAKCE: P R A H A
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DCiúJia, ktezá je
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J O S E F P A C L T a spol.
výroba

ovocných
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M O S K V Y

Jedna kniha za sta jiných.
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P O S L Á N Í
D O

P R A H A X I X . - L E T N Á , Schnellova ulice číslo 32.

"

adáloMi!

Dlouholetý volrysl. USA v MoskvS
ívofnjůujó tu své díWérné dopoáo
n i-ýňatky soukromí korespondenci* a donlku, v ntchí rosplťvávA
lěU 1936-1911, údobí rolktoh události.Osob. roEhovory «dokument,
správy o sovót. průmyslu, hospodářství, právním a stát nim aflBent.
ílslfi a fahtn VAs upoutají do poslední stránky.
Stran 416. Broi. 80 Kós, vás. 120 Kía.
U knlhkupaů
M E L A N T R I <) 88

poilači, aby
by! opěl čislý

obsoho'|i

Kalendář katolického
duchovenstva IS 1 ^
BOCMlK XXVI
REDIGOVAL

PROF.

FRANTIŠEK

POUL

Přináší vedle o b v y k l é h o obsahu řadu
důležitých článků a ů v a h z o b o r u pastorace, administrativy

církevního ži-

do bylů i podniků vyrábíme a

vota a misií
Bohatá a účelně u p r a v e n á praktická

dodáváme

-

část činí z něj nepostradatelnou příručku každého kněze

K č s 45*Uvšech

knihkupců

NAKLADATELSTVÍ
PRAKA

II, K A R L O V O

VYŠEHRAD
NAMÉST

Jiou z marmoritové hmoly,
armované žeiezem, hladce
b r o u š e n é . M o ž n o ie o b l o ž i t
s kterékoli strany.
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PSAHA VIJ« VELETRŽNÍ PALÁC • TELEFON 0500/677

Insertni objednávky T j ř i m j E

insertni odděleni Prshs I I

"Fáelavsfeě n á m ě s t í ří»Io 19. Teleíon a s l o Í 3 1 - 4 J . 3 S 9 - 6 3 .

Ž I V O T
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N Ě M E C K U
1
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f
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1

t. Typická scéna z p ř e l í č e n í d e n a c i f i k a č n í h o soudu v e Frankfurtu. 2. Továrna na jízdní kola A d l e r w e r k e j e už z a s e y p r o v o z u . 5. Záběr z í y p i s c v a n é -

r
ho

restaurantu,

kde

se

Němci

v

1

rozbořených

městech musí h r o m a d n ě s t r a v o v a t . 4. P ř e d ¡rafikami jsou v .Německu stále fronty

Přiděluje

se

j e n d o m á c í tabák v n e p a t r n é m množství. 5. Část
rozstřílené továrny A d i e f - w e r k e , která j e š i é
byla

obnovena.

ne-

