t . President republiky dr. E. Beneš navštívil 9. srpna d o p o l e d n e
v ý s t a v u obrazů Emila Filly v Mánesu. - 2. V úterý 7. t. m. přijal
pan president na pražském Hradě v nástupní audienci mimořádného v y s l a n c e a zplnomocněného ministra š v ý c a r s k é Konfed e r a c e , Léona A l e x a n d r a G i r a r d e t a . - 5. G e n e r a l i s i m u s Stalin
v Postupimi. Vítěz a spolutvůrce míru j e z d r a v e n britskou gardovou jednotkou. - 4. Náměstek p ř e d s e d y v l á d y Mons. dr.
Jan Šrámek v d e n svých 75. narozenin v rozhovoru s ministrem
vnitra Noskem. - 5. Orelstvo pražské vzpomnělo 75. narozenin
Mons. dr. J. Šrámka, starosty Čsl. Orla, na u m ě l e c k é a k a d e m i i ,
í . President Truman vítá britského p ř e d s e d u v l á d y Attleeho.
Ministr zahraničních v ě c í B e v in sedí za konferenčním stolem,
u něhož se rozhodovalo o odsunu našich němců.
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Řídi dr. Ivo Ducháček a Pavel Tigrid
s redakčním kruhem: Dr Helena KoSeluhová, dr, Bohdan Chudoba, dr.
Jan Strakoš. - Odpovědný
redaktor:
Dr Jan Strakoš.

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Redakční

ňováním informací z celého světa > O svobodu
překlady z cizího tisku a knih, odHájíme svobody, poněvadž bez nl
borným a věcným referováním a co' není slušného života jedinců a náromožná jasným slohem a jasnou řeči.' dů. Pojem svobody se v průběhu lidNaše informace ze světa soustředí se1 ských dějin měnil; dnes nemůže
na západ a východ, aby byla co nej- ovšem už být zaměňován s politikou
dříve napravena škoda, vzniklá na- l a i s s e z f a i r e , na kterou se tolik
šemu kulturnímu životu šestiletou1 doplatilo na všech úsecích veřejného
odlukou.
života v letech mezi oběma válka-

Dávajíce do rukou České veřejnosti
nový týdeník pro politiku a kulturu,
jsme si dobře vědomi odpovědnosti,
jež dnes více než kdy jindy připadá
Českému novináři. A u vědomi této
odpovědnosti rozhodli jsme se vésti
svůj list pod štítem čtyř ideji, kterým
zpronevěřit se znamenalo by opustit
tisíciletou českou tradici ethickou a
0 demokracii
národní: zasvětíme svůj list pravdě,
»Obzory« budou hájit a propago-•
demokracii, svobodě a víře,
vat d e m o k r a c i i , poněvadž sei
domnívají, že to je forma vlády a,
O pravdu
života našemu národu nejbližší a nej-.
Pravdě proto, že bez ní není mravprospěšnějšl. Tím myslíme ovšem!
.ného života jedince či národa. Celé
demokracii skutečnou, jak ji na ro-,
naše dějiny, snad všechny boje velvině ethické viděl Masaryk a jak jl
kých našich lidí, staleté usilování a
na rovině praktické politiky vidi
tužby českého národa byly a jsou ve
mladí odborníci, právníci, sociálni•
znamení hledání pravdy a jejího napracovníci, národohospodáři atd., jestolení a přijetí všude, v rodině, v
jichž snahou je s l o u č i t , co bylo
úřadě, ve škole, ve státě. Hledat
nejlepšího v demokratické ideji, jak
p r a v d u a vyznávat ji znamená přese zrodila z liberalismu minulého
devším hledat a vyznávat jl v ž d y
století, s novými poznatky věd soa v š u d e . Naši velikáni, naši báciálních a s moderními a zcela oprávsníci, naši myslitelé - v čem jiném
něnými požadavky těch širokých lij e jejich velikost než v neustálém bodových mas, které v Evropě dosud
jovném sledování pravdy, často nelíbyly šizeny sociálně, hospodářsky i
blvé a bolestné, v zápase se lži či
mocensky. Náš list bude se zasazopověrou, byt; i vyznávanou vlivnou
vat o vybudování a upevnění sociálčástí národa, hýčkanou a přijímanou
ně spravedlivého řádu ve státě, i když
za bernou minci? Doby revoluční,
nevyznává marxistické učení a hisdoby nejisté, doby hledání nových
toricko-materialistický názor na svět.
pravd a doplňování či korektur pravd
Sociální spravedlnost je požadavek,
už poznaných, vyžadují zvýšená bděza který se dnes staví každý moderlosti, aby se dobře rozeznávalo mení a vzdělaný člověk. Ale tato sociální
zi pravdou a polopravdou, mezi ideou
spravedlnost je pouze jednou částí
a heslem, mezi vírou a pověrou,
plného a šťastného života jedince
»Odděluj, odděluj ,. .* napsal Karel
Čapek ve svém předsmrtném romá1 národa; druhou tvoří politická denu o skladateli Foltýnovi. Ano, odmokracie západního typu, jež zaruděluj! Rozbujelo se u nás mnoho počuje občanu svobodu myšleni, diskuvěr a hesel a i slov, které přestaly
se a svobodu osobní, možnost slučomíti jakýkoli význam, které se staly
vat se v politických stranách, rovznakem, pod nímž si už nikdo nic
né, přímé a tajné volby do parlanepředstavuje - a přece se jich denně
mentu, který zastupuje jeho zájmy
užívá v tisku, na veřejných schůzích,
a který může smésti vládu, jež v
v rozhlase. Je třeba očistit náš slovočích těchto svobodně volených záník od frází a politických pokřiků.
stupců nevede řádně věci státu a ná»Obzory* chtějí podle svých sil přiroda nebo se prokázala býti nehodspět k tomuto hledání pravdy uveřejnou důvěry lidu.
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mi. Dnes jde - možno-11 tak říci o svobodu organisovanou, svobodu,
jež je předmětem péče a ochrany
státu a institucí tak, aby nebyla
zneužívána a také aby nebyla oklešťována tam, kde je jí nejvíce třeba.
Vždyť za této války statisíce lidí,
těch nejprostáích, nasazovalo své životy a životy svých nejdražších nikoli jen za vidinu rovnosti a bratrství a sociálně spravedlivého řádu,
ale především za svobodu, viděnou
snad každým jinak a každým jinak
hodnocenou, avšak přece jen za onen
omamný a těžko definovatelný pocit,
Itterý všude pociťuje člověk opravdu svobodný.
O tuto svobodu nutno v každém společenském systému
usilovat. ba zápasit. Je to boj naši
národní povaze nejvlastnější a jeho
prapor
opustit nesmíme. Ukládá
nám, abychom přemáhali a překonali rys únavy, pasivity a lhostejnosti, jejž lze dnes pozorovat v našem veřejném životě a který leckde
hraničí s pohodlnou prostředností a
ustrašeností tam, kde běží o základní
pilíře našeho národního a lidskíhb
ethosu. V »Bolestných epištolách«
vystihl to Machar; * . . . před klidem
chraň nás rukou milosrdnou .. .«

O víru
Vyznáváme prostou skutečnost, že
nad zákony lidskými je jedinečný,
neodvozený, věčný a vesmírně nádherný zákon Boží, Spatřujeme v
myšlence křesťanského uspořádání
společnosti myšlenku vpravdě revoluční a chceme se zasadit o prosazování její autority. Chceme svého
Čtenáře vésti nejen k zamyšlení se
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nad otázkami politickými, kulturními a sociálními, ale i k věčným otázkám lidského rodu, který konec konců neni než krátkým probuzením
mezi dvěma nekonečnými sny.

Mír
Vítězné ukončení největší a nejstrašlivější vojny v dějinách lidstva
prošlo pražským denním tiskem povětšině bez delších komentářů, čímž
byla jen znovu zdůrazněna nevysvětlitelná lokálnost a úzkoprsost jeho
zpravodajství. A přece šlo tu o dějinnou událost, oslavovanou lidem v
celém světě jako ukončení takmiř
sedmileté válečné konflagrace, v níž
byly pohřbeny miliony lidí všech národů, a jejímž epilogem bylo svržení
dvou atomových pum, této poslední
výstrahy člověku na jeho cestě za
vlastní zkázou. Kapitulací Japonska
končí se zápas, který začal za naprosto
nevyrovnaného poměru sil,
jenž jednu dobu (po pádu Francie a
osamění Britannie) hrozil skončit vítězstvím tyranských sil, zápas, který
byl svědkem jedinečných výkonů vojenských a především pak svědkem
neuvěřitelného utrpení a nadlidské
obětavosti prostých lidí. Xído viděl
trpící Varšavu, bombardovaný Bělehrad, zničený Rotterdam, kdo se
ploužil s tisíci ubožáků po francouzských silnicích v červnu roku 1940,
kdo viděl požáry londýnských doků
a noc co noc pozoroval děti v zatuchlých krytech výbuchy se otřásajícího velkoměsta, kdo se loučil s vojáky odjíždějícími na obrovských lodích na frontu v Africe či Tichém
oceánu, kdo stál nad spálenými troskami ruských vesnic a hromadnými
hroby s vyhublými, černým; těly lidských obětí, kdo se vžil do hladového pochodu leningradských a zoufalé obrany stalingradských — ten ví,
komu má vzdát svůj hluboký a
skromný vděk a svou
neskonalou
úctu: trpícímu evropskému člověku.
Neznámé a přece tak blízké, smrtí
skosené nebo aspoň smrtí poznamenané armádě mužů, žen a dětí — i
těch nejmenších.
Jí v této první
chvíli míru dosud sotva poznaného
patří nejen naše vzpomínky, ale 1
naše činy. Vzpomínajíce jích, budeme méně sobečtí. Děkujíce jim za
jejich bezpříkladnou oběť, uvědomíme si snad lépe svou povinnost k
nim a k svým dětem. Snad je to poslední příležitost, jíž Bůh
poskytl
lidskému rodu.
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Turecko a Sověty
Tjřednl prohlášení o výsledcích postupimské konference nezmiňuje se
o tom, zda bylo jednáno o poměru
mezi Tureckem a Sovětským svazem.
Je známo, že politické vztahy mezi
oběmá. zeměmi nejsou příliš dobré;
Sovětský svaz si přeje opravdu přátelského a snad i spojeneckého poměru s Tureckem, má však jisté výhrady k dnešnímu režimu v zemi a
žádá si koncesí v Dardanelách (jichž
už požívají spojenci západní) a několika změn teritoriálních.
Britský
týdeník » T r i b u n e « však poznamenává, že sovětské vládě jde především o radikální
změnu dnešního
vládního systému, který i v očích britských socialistů je fašistickým a korupčním. List zdůrazňuje, že britští
socialisté plně chápou obavy sovětské vlády z vnitropolitické situace v
zemi, jejíž strategická poloha je tak
významnou na šachovnici zájmů velkých mocností.

německých, italských a francouzských. V Argentině, Jak líči brazilský novinář, všichni ti ex-Schmidtové a ex-StUmpfvogelové se nazývají
nyní Cordalucci nebo Del-Bono.

Život v Rumunsku

J o u r n a l d e G e n è v e uveřejňuje úvodník o situaci v Rumunsku. Autor René Payot nejprve konstatuje, že rumunský král Michal I,
byl nedávno vyznamenán sovětským
řádem vítězství. Sovětský maršál
Tolbuchin zdůraznil ve svém proslovu v Konstanci, že vyznamenání je
důkazem vděčnosti za statečné jednání, jímž král Michal I. provedl rozhodný obrat v rumunské politice tím,
že dne 23. srpna 1944 se odloučil od
hitlerovského Německa a přivedl Rumunsko opět na stranu jeho tradičních spojenců. Podotkl také, že vyznamenání je zároveň symbolem přátelství národů rumunského a sovětského. Payot soudí, že zahx-aniční politika SSSR je velmi pružná -a že se
nebojí podporovati dynastie, jež oSedm milionů
pravdu chtějí sloužit lidu. Král Mipod falešným jménem
Francouzský list » R é s i s t e n c e « chal je velmi populárním ve své zez 31. července píše v článku svého mi, která je mu povděčná za to, že
zpravodaje, že počet osob, žijících zničil diktátorský režim maršála Andnea ve světě pod falešným jménem tonesca a zrušil spojenectví s Něa falešnými papíry, se odhaduje na meckem. Rumunsko dnes orientuje
neméně než sedm milionů lidí. Větší svou zahraniční politiku na S£SR, s
část jich žije v demokratických ze- nímž chce udržovat přátelské styky.
mích, zejména v e Francii. V Němec- Avšak nynější poměry v Rumunsku
ku při poslední gigantické razzii bylo jsou značně obtížné: země je téměř
zatčeno 80.000 osob a z toho 40.000 odloučena od světa, poštovní styk je
ponecháno ve vazbě. V Polsku mnoho přerušen, přísná okupace ještě trvá
Němců a kolaborantů se vydává za a je málo zpráv o tom, co se tam
»židovské mučedníky« a legitimuje děje. Rumunská vláda se zavázala,
se papíry židů, spálených v krema- že bude přispívatl k vydržování sotoriích. N a Balkáně jsou poměry ješ- větského okupačního vojska. Do kontě výhodnější,
protože kolaboranti ce května t. r. vydala na tento účel
Kromě toho musí
prostě odejdou do sousedního státu 227 miliard lei.
zaplatit!
v
šesti
letech
300 milionů
a jsou tam přijati jako političtí uprchlíci. V Itálii fašisté nechali si dolarů náhrady ve zboží za škody
vesměs provésti plastické operace, způsobené rumunskými vojenskými
které je naprosto změnily. Tak všich- operacemi v Sovětském Rusku. K toni tito lidé, mají-li dosti peněz a bez- mu přistupuje ještě požadavek, aby
vadné falešné papíry, mohou žiti bez Sovětům byl navrácen veškerý materiál, ukořistěný rumunským i něobav, že budou kdy odkryti.
meckým vojskem nejenom v oblasti
SSSR má velmi komplikované po- ruské, nýbrž i Bessarabii a severní
stavení, neboť, nehledě k vyloženým Bukovině. Tato obrovská břemena
případům, kdy Rusové oblékli ně- porušila rovnováhu rumunského státmeckou uniformu a zradili vlast, je ního rozpočtu. Oběh bankovek, který
zde masa těch, kteří, majíce vy- byl v září 1944 228 miliard lei, stoupl
pálené vesnice, vydali se bez papírů v dubnu 1945 na 450 miliard. Stát
na toulky Německem. Těm se pak nemůže již čeliti svým
nesmírným
vydávají nové papíry, v nichž se jim závazkům obyčejnými prostředky a
na čestné slovo potvrzuje úředně je- musí použiti emisní banky. Rumunjich mnohdy falešná Identita. Špa- ská vláda podepsala dne 8. května
nělsko je zaslíbená země mprchlíků«
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se Sověty dohodu o spolupráci, podlí
niž se má Rusko zúčastnit využíván
všeho národního bohatství
rumunského. Tato dohoda se uplatní zvláště v zemědělství, v průmyslu potravinářském, kovodělném a petrolejovém, v letecké, říční a námořní dopravě a ve finančních ústavech. Tc
znamená, že rumunské hospodářství
bude úzce spojeno s hospodářstvím
sovětským a dojde tak k hluboké
změně ve vnitřní struktuře země.

Nesnáze lidové samosprávy
Je na čase, aby se jasně a veřejní
napsalo, o čem se už dlouho mluv;
s jistými obavami a zbytečnou opatrností: že totiž národní výbory po
stránce administrativní se v četných případech neosvědčily, že na
dané jim administrativní úkoly v době nesnadného budování státu nestačí, že je často tvoří lidé sice
politicky bezúhonní a mravně nezávadní, avšak se správou věcí veřejných dostatečně neobeznámení a k
činnosti takové svými zkušenostmi,
vzděláním a průpravou nepřipravení.
P o l i t i c k ý význam národních výborů lze sotva přecenit: president a
vláda republiky vyzvali z Londýna k
jejich vytvoření jako základních jednotek národního boje za svobodu a
později jako prvních buněk lidové
správy v nově se rodícím státě. Národním výborům a nesčetným obětavým jejich členům vděčí republika
za vedení podzemního boje a za to,
že jsme z okupace do svobodného a
svéprávného státu přešli bez větších
otřesů politických, hospodářských a
správních. A v tom spočívá vpravdě
dějinný význam těchto revolučních
skupin. Jejich politický vliv na řízení
státu musí dozajista býti uchován, neboť jedině tak bude zajištěna lidová
kontrola veřejných záležitostí. Avšak
nelze očekávat od těchto lidových sborů, složených z lidí nejrůznějších povolání, že by mohly zvládnoutl a splraitl tolik naléhavých a složitých úkolů, s nimiž je dnes spojena správa
obce, měst a kraje, bez řádného aparátu administrativního, bez lidí s
tímto druhem práce obeznámených,
bez zkušených administrativních sil.
Při nejlepší vůli nemůže předseda národního výboru, povoláním řemeslník
nebo živnostník, zvládnout rozsáhlou a složitou admlni: *—atlvní agendu
a při sebevětší píli a nadšení nemohou nezkušení pracovníci národních
výborů zdolat problémy a úkoly, s
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nimiž se setkávají snad po prvé v•
životě. A je jasné, že není-11 pořádek:
v obcích, hroutí se administrativa celého státu.

nosti, nivelisace potřeb a osobního
života členů společnosti. Netřeba říkat, že takováto představa nemá nic
společného s marxismem, leninismem. Pod pojmem rovnosti marxisOsobní odpovědnost
mus rozumí nikoli nivelisaci v obStížností na zmatek a nedostateč- lasti osobních potřeb a života, nýbrž
nou schopnost nemála národních vý- odstranění tříd, t. j.: 1. stejné osvoborů je dnes už příliš mnoho, než bození všech pracujících od vykořisaby tím netrpěla správa státu a do ťování po svržení a vyvlastnění kajisté míry i důvěra občanstva ve v ý - pitalistů, 2. stejné zrušení soukromékonnost těchto orgánů. Chceme mít ho vlastnictví výrobních prostřed(jako v Anglii nebo v SSSR) volenou ků po jejich odevzdání do vlastnictví
samosprávu, a proto chceme, aby se: celé společnosti, 3. stejnou povintěšila plné důvěře. Dnes však míti nost všech pracovat! podle svých
řízení na národním výboru v někte- schopností a stejné právo pro všerém z větších měst patří k utrpením chny pracující obdržeti za to odmědenního života: lidé čekající v neko- nu podle své p r á c e (socialistická
nečných frontách jsou posíláni od společnost), stejnou povinnost všech
referenta k referentu, poněvadž prá- pracovati podle svých schopností a
ce není jasně a účelně rozdělena, spi- obdržeti za to odměnu podle svých
sy se ztrácejí, osobní odpovědnost p o t ř e b (komunistická společnost).
žádná a nedůvěra ke ¡¡.stranám« ve- Při tom marxismus vychází z toho, že
liká, papírové úřadování je neúměr- vkus a potřeby lidí nebývají a nemoné běžnosti agendy, počet potvrzení, hou být stejnými a rovnými co do jaověření, dokladů a osvědčení přímo kosti i množství ani v období socialisastronomický a vlídnost, ochota, ú- mu, ani v období komunismu. Hle,
siužnost jen zřídka sídlí v těchto bu- marxistické chápání rovnosti. Žádné
dovách neustálého ruchu a zmatku. jiné rovnosti marxismus neuznával
Jistě, že poměry jsou tu lepší a tam a neuzná. Činíti z toho vývod, že sohorší: avšak prestiž a význam ná- cialismus požaduje nivelisace, rovrodních výborů neklesnou, nýbrž na- nosti potřeb členů společnosti, niveopak budou posíleny, když tyto vo- lisace jejich vkusu a osobního živolené orgány budou vybaveny štáby ta, že podle marxismu všichni musí
osvědčených a zkušených úředníků chodit ve stejných šatech a jíst stejsprávního aparátu republiky, jejichž né jídlo ve stejném množství - to
pravomoc bude jasně určena a po- je podlost a pomlouvání marxismu.
litická i osobní odpovědnost jasně, Buržoasní spisovatelé ochotně líčí
ale široce vymezena. Žijeme v době, marxistický socialismus jako stará
jež si žádá veliké specialistce práce, carská kasárna, kde vše je podřízena slovo vzatých odborníků, kteří no „principu" nivelisace. Avšak marřádnou průpravou jsou povolanými xisté nemohou být činěni odpovědpracovníky ve svém oboru. To platí nými za nevědomost a tupost buro řemeslníku, vědci, řediteli továrny, žoasních spisovatelů.«
umělci a jistě to platí o lidech, jimž
je svěřena administrativa v zemi.
Vládní nařízení o volbě a pravomoci
národních výborů bude nepochybně
pamatovat 1 na tuto stránku problému. Nikdo ovšem nemůže nadekretovat samozřejmou povinnost kažiého občana, aby úřadů a mocí mu
svěřených nezneužíval a také, aby úřad a zákon neobcházel. Jediné tak
bude u nás znovu nastolena právní
jistota, bez níž není zdravého života
veřejného.

Stalin o rovnosti
Na XVII. sjezdu komunistické stral y 26. ledna 1934 prohlásil generalissimus Stalin toto: »Někteří lidé
myslí, že socialismus vyžaduje rov-

Dr Kamil Krofta
Zemřel typický politik Československé republiky: muž, který spojoval v sobě kvality vědce s nejlepšímt
schopnostmi činného politika demokratické země a kvality intelektuální se skvělými vlastnostmi lidskými,
bez nichž i sebevětší osobnost není
než výkonným strojem. Dr Kamil
Krofta, vědec, politik, historik a
vzácný člověk, nástupce dr. Beneše
na křesle zahraničního ministra, byl
celým svým životem, svou prací a
snad i svou mučednickou smrtí, jíž
se uzavírá tento skromný život, vzorem osvíceného, demokratického politika evropského.
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Černý a bílý
Oíevřete-li noviny nebo poslechnete si nějakou řeč, pak obyčejně zjistíte, že jste se octli
ve zcela novém světě. Dočtete se třeba, že člověk, kterého znáte nebo jste znal jako dobrého,
snaživého, avšak poněkud ukvapeného a tvrdohlavého pracovníka, je vám líčen, proto, že
právě umřel nebo slaví čtyřicetileté jubileum
své činnosti jako naprostý a bezchybný ideál
a jeho výkon za zcela nedostižný. Naopak zase
vidíme, že ten, koho doba vyřadila a jehož vlastnosti jsou mírně obdobné, je líný, neschopný,
nezdravě ctibažný a takřka zločinný, takže se
s ním společnost musí přísně vypořádat. Teprve
za krátkou dobu po jubileu vám o dotyčném
ideálu sdělí, že knihy, které napsal,, jsou slabé
a nestravitelné a společnosti jím založené zbytečné, neprospívající a života neschopné. Zločinný jeho dvojník pak získá ihned svatozáři
dokonalosti, jakmile se mu podaří, ať už získáním vlivných přátel nebo postavení, postavit se
do světla ramp. A ť už je tomu jakkoliv, ať už
důvodem oslav nebo zatracování je úspěch nebo
nezdar, zvláštní příležitost nebo boj, jedno je
jisté, veřejný život zná jen dva druhy lidí, dokonale dobré a dokonale špatné.
Stejně je to s hospodářskými a politickými
institucemi a zařízeními. To, co bylo a má býti
zrušeno nebo změněno, je docela určitě zhoubné, i když předkládaná novinka je třeba i nápadně podobná odkládanému zařízení. A co teprve, když je úplně rozdílná? Nestačíme se divit, když něco, co nám až dosud docela slušně
sloužilo, je nám najednou předkládáno jako náš
ničitel a za nějaký čas se nám opět totéž předkládá jako docela nová a nevídaná vymoženost,
kterou jen pro nás vynalezl v potu tváři, právě
teď, nějaký dobročinný genius.
A tak je to i se systémy, hospodářskými naukami a politickými ideami. Upadnete v úplné
opovržení a nejen to, jste považován za nebezpečné individuum, když vám napadne zabývat
se na př. liberalismem. Liberalismus je přece
překonán a jako takový byl se spíláním odhozen na smetiště. Kdo na něj jen myslí a uvažuje
o jeho chybách a případných kladech, je už podezřelý. Není pro něj žádnou omluvou, když
prohlásí, že sice ví, že se liberalismus neosvědčil, že za jeho éry bylo mnoho neuspokojivého,
ale že v určitém směru musil mít přece jen nějaké klady, jež by bylo možno použít, když panoval v době velikého hospodářského rozkvětu
a vědeckého pokroku. Nikdy vám neodpustí, že
chcete ze smetiště vybrat to, co je ještě dobře
použitelné a co by mělo býti v zájmu lidstva zachováno. Není to sice úplně pravdivé prakticky,
ale to nic nemění na tomto tvrzení. Jistě se totiž
časem najde někdo, kdo ty cennosti ze smetiště
vyhrabe, opráší a vyčistí a jako novinku předloží k použití. Je velmi pravděpodobné, že jeho
návrh bude se slávou a chválou uvítán a použit,
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Helena Koželuhová

ale jen pod novou nálepkou, Jen tak se někdo
odváží j e j vydávat za něco dokonalého, neboť
tak to káže mrav. Běda, kdyby někdo přišel a
řekl otevřeně a pravdivě: »Vidím, že naše hospodářství vázne z toho nebo onoho důvodu. Za
liberalismu věc řešili tak a tak. Závada tím sice
nebyla úplně odstraněna, ale přece jen se uspokojivým způsobem podařilo odstraniti její nejhorší důsledky.« Zabil by tím úplně svůj návrh
a hospodářství by kulhalo klidně dál a stále víc.
To je tedy nepsaný a tvrdý zákon veřejného
života: to, co my vám předkládáme, je bílé, bělounké a naprosto dokonalé a to, co vám předkládali a předkládají jiní, je úplně černé, škodlivé, takřka zločinné a musí býti cele a beze
zbytků odhozeno a vykořeněno, neboť je to
špatné až do té poslední nitky.
Proč to je tak? Co si od toho slibují všichni
činitelé veřejného života? Reklamu? Snad, ale
zkušení reklamní odborníci už dávno přišli na
to, že není nejúčinnější chválit do nebe vlastní
zboží a zavrhovat to druhé. Dobrý reklamní
odborník napíše asi toto: Poznatky lékařské
vědy jasně dokázaly, že lidské tělo nutně potřebuje vitaminy a vápno. Dělo se už mnoho pokusů a bylo vyrobeno mnoho léků tyto látky obsahujících. Můžeme se pochlubit, že se nám podařilo vyrobiti takovou kombinaci obou těchto
látek, jež lidské tělo nejsnadněji vstřebává a
jež má proto lepší účinek než ostatní výrobky*
Netvrdí tedy, že to, co tu už bylo, bylo špatné
a nezdravé, nýbrž, že to, co oni přinášejí, je
účinnější. Netvrdí, že se nepoužilo zkušenosti
předchůdců, nýbrž naopak, že byly podkladem
jejich práce. Reklamní účinek methody »černý
a bílý« se u myslícího, vzdělaného a zkušenostmi
poučeného člověka neosvědčuje, ba má ke zboží
touto metliodou nabízenému značnou nedůvěru.
Snad se ji tedy neužívá z toho důvodu.
Dalším důvodem je patrně uvědomění, že široké vrstvy lidové rády čítají a vídají v biografu věci, které neodpovídají realitě života,
které je, jak se říká, vytrhnou na chvíli ze šedi
života. Líbí se jim, když krásná a nevinná slečna je zachráněna ze spárů zloducha statečným,
krásným, mravně dokonalým a pokud možno
bohatým jinochem, který ji v závěru pojme za
choť. Dále už nesmí děj pokračovat, protože by
se mohlo přijít na to, že tolik dokonalosti najednou je asi trochu nudné, nebo že to není jen
sama dokonalost a že se tito dva krásní lidé
také někdy zle pohádají, nehledě k tomu (a to
je prostě neodpustitelné), že zestárnou a ztratí
krásu, a což je nejhorší, že nakonec umrou.
Zjistilo by se tedy, že ty hlavní obtíže nejsou
na začátku, ale na konci a že nelze v ničem,
tedy ani v štěstí dosáhnouti trvalé dokonalosti.
Ale i tento druh předkládání skresleného a neskutečného života se již částečně přežil. Lidem
j e přece jen trochu k smíchu tak nápadně ne-
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nepravdivé zjednodušení, když stále vidí, že jejicn nej milovanější druíi neb družka nejsou vzorem doKonalosti, nýbrž často mrzutí, někdy liní
a jindy nestateční, že v nejkrásnějšim travnnsu
jsou kousaví mravenci a že i ta nejpůvabnější
kytka zvadne, I dítě si to uvědomuje, a přoto na
vyvážení rozporu černý a bily a k usyoKojení
jejich touh po pravdě a zdravém výsměchu
nad nesprávným pathosem vymyslil moudrý
pohádkář a loutkář snad už v dávnověku postavu Kašpárka. A dnes už se snaží každý, Kdo
k potěše iidí píše nebo filmuje, aby svým hrdinům dodal trocíiu opravdovosti, t. j. rozdělil
chyby a ctnosti rovnoměrněji. Není to sice ještě
stále pravý obraz života, protože jsou to zatím
jen opatrné retuše původního vzoru, ale přece
jen j e to zlepšení. Takovému předkládání života
se říká kýč, ať už literární nebo filmový. Je
velmi zavrhován, neboť se o něm říká, že se jím
lid opíjí, ohlupuje a vzdaluje skutečného života
s jeho strastmi. Slečna, která čte kýčové dívčí
romány a chlapec, čtoucí cowbojky, prochodí
prý život jako ve snu a nikdy svému okolí neodpustí, že jim nedal tu dokonalost, rozmanitost a hrdinnost, jakou našli a jež se jim zalíbila v kýči. A přece to není tak černé, jak se
říká. Domovnice, která se vrátila z takového
biografu, umyje schody stejně dobře, jako ta,
která viděla cnmurný realistický film. Ba mám
za to, že leckdys lépe, neboť j e j í sny, a ona si
uvědomuje, že jsou to sny, nemylme se, o luzné
vidině šťastné dívky, jež jí dají zapomenout
nemilou skutečnost. Kdežto nekýčařský film
o skutečném životě, kde vidí matku domovnici,
která myla schody jen proto, aby umožnila
svým dětem lepší život, a pak v stáří zjistí, že
j e j í děti přes všechnu j e j í námahu neuspěly,
nebo že j i přijdou navštívit jen zřídka a ostýchavě a nedají jí vlastně nic ze svého štěstí,
takový film jí dá ztěžka chuť k další práci.
Není tedy kýč v literatuře a filmu něco tak
z gruntu špatného, je-li v nás vědomí, že to j e
kýč a náhražka snů o štěstí, které se nám nezdály a ovšem ani nesplnily. Proto j e řekněme
zestátnění filmového podnikání s odůvodněním,
že se musíme zbavit kýče, nesprávné. V ž d y ť
každý z nás chce dokonalé štěstí, a nedovede-li
nebo nemůže-li si j e najít v prostých drobnostech denního života, pak si j e hledá v kýči.
Pokud j e si vědom, že kýč není skutečnost
nýbrž primitivní sen, pak není na škodu, když
jimi na chvíli v dobách deprese uklidní svoji
touhu po štěstí. Jistě j e nesprávné, zahrnout
celý svět kýčem, protože kýč je naší potřebou
jen někdy v době nejvyšší únavy a smutku
z poznání. Ale, chceme-li, aby byl náš národ
spokojen, musíme mu dát možnost, aby svá nevinná potěšení hledal, kde chce, někdo v tanci,
jiný ve sportu, jiný v kartách nebo zahrádkaření. Omezování osobní svobody ve chvílích
prázdně j e správné jen tehdy, když svou zábavou ohrožujete jiné. Uvědomme si však, že vnucená zábava není zábava, ale práce a někdy
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těžká. Nařídí-li se, že všichni musí hráti házenou a kopanou týdně dvě hodiny, pak je jistě
zařadí do sveno pracovmno p r o ^ a m u & vcniíá
většina z těch, kteří by v tom jinak viděli velike potěšeni, zjisti, že je to nesprávné pretézování, aby byli po vykonané denní práci noneni
do další roboty. Tonk o kýči jako zábavě mnohých.
Avšak zjišťujeme, že kýč, t. j. skreslování
skutečnosti a j e j í přílišné zjednodušovaní na
dokonale dobré a špatné, zavrženinodné a žádoucí, je-jedním ze zakiadních prvku politického života. Je snad to, co není pravdivě v líčení
života, v literatuře a filmu, rázem pravdivé
jako politická skutečnost? T o snad nemůže
tvrditi nikdo a pak se tedy musíme přiznat, že
to, co se veřejnosti předkládá v životě politickém, j e Velmi často skresiené, zjednodušené a
nesprávné, že j e to svého druhu politický kýč.
Snad, řekne asi mnohý, ale co na tom, i v životě veřejném chceme lidem dát alespoň sen
o dokonalosti veřejného života, jenž na chvíli
ukolébá jejich touhu po štěstí, když není v naší
možnosti dát jim opravdu štěstí. Nejlépe toho
dosáhneme, když j e přesvědčíme, že ti, kteří
byli drive výkonnými vedoucími v politickém
životě, byli mravné i schopnostmi tak špatní,
že nemohli dosáhnouti cíle dokonalosti společenského života a dáti jednotlivcům štěstí, nebo
(to platí o mrtvých a jubilantech), že se jim
nepodařilo zdokonaliti dostatečně svět, protože
jim v tom zabránilo zlovolné okolí. Za to ti,
kteří nyní přišli, jsou všichni tak výteční, bezchybní a dobří, že se ani nenadějeme a už budeme tonout v blaženosti.
Nebylo by to tak špatné řešení, vždyť často
těšení se na ples j e mnohem hezčí než ples sám,
ale má to jakési základní chyby. Nemáme žádnou možnost přesvědčit se, že ta krásná a nevinná slečna z filmu se nedočkala trvalého
štěstí, nýbrž mnoha mrzutostí. Domýšlet se to
můžeme, ale chceme-li, namluvíme si, že byla
se svým hrdinou vytrvale šťastna na lavičce
pod věčně kvetoucími jabloňovými květy. T o se
nám v politice nemůže podařit. Poznáme až příliš brzy, že netoneme v slibované blaženosti,
nýbrž že naopak stouply ceny a zvýšily se daně,
nebo nějaká podobná nepříjemnost. T o nijak
nevyrovná skutečnost, že nové vedení udělalo
také spoustu dobrého, spravilo třeba silnice,
zvýšilo snad i platy a jiné. T o dobré se vůbec
málo uzná a hlavně naslibovalo se tak mnoho
a nachválilo tak přehnaně, že nemohlo než dojít
k velikému zklamání. Proto j e politický kýč nejen nepravdivý, ale i náborově škodlivý. Horší
stránka j e ovšem ta n e p r a v d i v o s t . ^ T í m ,
že se haní, snižuje a odsuzuje šmahem vše, co
odešlo z politického jeviště, nezasahujeme jen
odešlé, nýbrž i přítomné účinkující. Když už se
učí nevděk k určitému zaměstnání, pak je trvalý
a sveze se na všechny, nejen na minulé herce.
A přece j e práce v politickém životě těžká, namáhavá a odpovědná a jen zřídka kdy zapla-
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cená. Proč si tedy političtí pracovníci zmenšují
již tak nepatrnou minci úvéru lidské důvěry ?
A když se lidu rozděluje vše na černé a bité,
pak si nemůže myslit nic jiného, než že jsou
hloupí buď politikové, nebo že považují za tak
hloupý lid. A lid nechce mít v čele ani hloupé
politiky a tím méně snad takové, kteří j e j tak
podceňují, že mu předkládají k věření nemožnosti. Vždyť každý z nás ví nebo to aspoň cítí,
že my lidé jsme tvorové chybující. Je pravda,
že nekteří chybují více a jiní méně, ale úplně
černý a úplně bilý není snad nikdo. Je mezi
námi spousta odstínů, celá duha barev a i v tom
nejčernějším nalezneme světlý bod, vždyť i ten
Hitler měl rád psa a možná svým pokřiveným
způsobem i německý národ. A v každém člověku jsou obsaženy v kostce všechny dobré
i špatné vlastnosti, jenomže ten bělavý většinu
špatných potlačil a ten temný většinu dobrých.
A instituce a ideje nemůžeme také tak snadno
s opovržením odhodit nebo s jásotem postavit
na oltář dokonalosti. U těch už to není tak docela proto, že by určitě nebyly úplně dobré,
nýbrž proto, že je provádějí lidé a že se často
právě ta nejkrásnější idea v lidských nedokonalých rukách tak pokřiví, nebo že je právě pro
svou dokonalost lidem tak těžko proveditelná,
že ji není možno chtít uvádět v praxi, dokud nebudou lidé ve svém celku lepší. Jistě jste leckdys zjistili, že nejlépe míněný a dobrý zákon
se proměnil zásahy chytrých lidí špatné vůle
v parodii.
To není malověrnost, to je jen počítání s danými skutečnostmi. Kýčem nikomu nepomůžeme. Společenský řád má poskytovat lidem mož-

Dnešní život v Berlíně
Na ulicích Berlína je dnes vidět tisíce špatně
oblečených mužů a žen středního věku. Většina
mladých mužů, kteří mají na sobě ještě zelené,
deštěm promočené uniformy, vracejí se po silnicích, vedoucích do města, se svěšenými hlavami
— jsou jich celé spousty. Nejhezčí děvčata jsou
v barech a nočních podnicích, které jsou nyní
otevřeny. Vypadají více méně elegantně, podle
kvality podniků. Jsou málo nalíčena, protože se
líčidla prostě nedostanou. Mají stejný úsměv
jako děvčata tohoto druhu na celém světě. Méně
hezké ženy jsou se staršími ženami v pracovních
brigádách, které odklízejí ssutiny Berlína tak,
jak se to dělalo před tisíci lety, kousek po kousku, z ruky do ruky. V Berlíně nezdá se být ani
jediné lopaty.
Tyto berlínské pracovní brigády, v nichž pracují ženy až 551eté, pracují 10 hodin denně, 6 dní
týdně a dostávají 72 pf. za hodinu. Když žena
nebo muž odmítne pracovat, nedostane potravinové lístky.
Jak to řekl desátník Nikolaj Feodorovič Ignatěv z Novosibirská, který byl na stráži při jedné
z takových brigád: »Nám Rusům nezáleží na
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nost slušného života a starat se o jeho zájmy,
pokud to vůbec nejlépe dokáže. Tím, že se mu
naslibuje nemožné, se mu nepomůže. Není účelem politiky vykládat pohádky, kterým už nevěří ani děti, nýbrž předložit jim to malé a
skromné, ne dokonalé, ale stále o něco málo
lepší, co nemusí zůstat snem, nýbrž může a
musí být splněno. Bílé je sice náš konečný cíl,
ale je věru zbytečno o něm mnoho mluvit, když
tu není a stěží kdy bude. Nám stačí, když to
bude o něco bělejší, ale nezlomíme nad světem
hůl, když se ani to někdy nepovede. Nechceme
však, aby se to, co bylo, prohlásilo za docela
černé a bez dalšího odhodilo s opovržením. N a
světě není tolik dobrého, aby se tím jen pro
pěkné gesto mohlo hýřit. Nechceme tedy pohádky, ale skutečnost, nechceme úplnou dokonalost, protože víme, že to není tak snadno
možné, ale chceme stálé, byť pomalé zlepšování
a mnoho dobré vůle, kritičnost k sobě a současnosti a uznalost k druhým a minulosti. Kritičnost k druhým a minulosti ani nemusíme
chtít, té je v nás všech tolik, že je to jediné,
v čem máme nadvýrobu.
Proč má býti právě toto v prvním článku nového týdeníku, jemuž přejeme jistě všichni
mnoho úspěchu a zdaru? Protože si úspěch zaslouží a také ho dosáhne, když bude poctivě,
otevřeně, bez nenávisti a přehnaného nadšení
posuzovati všechny otázky, když uzná, že je
třeba mnoho myslit, než se odsoudí i než se
plně schválí. Nesmí rozlišovat na černé a bílé,
musí ukazovat vše takové, jak to opravdu je,
počítat s tím a stavět na tom.
Reportáž amerického četaře
tom, zda pracují nebo ne. Také nám nezáleží na
tom, zda jedí nebo ne.«
V Berlíně je samozřejmě hlad. Na Berlinerstrasse hladový dav ukrajoval maso z trupu
mrtvého koně. Na Postupimském náměstí přes
20 berlínských stařen sbíralo dychtivě oves,
utroušený z projíždějícího ruského auta. Typická večeře berlínského dělníka skládá se ze dvou
malých bramborů a z velmi tenkého krajíce
chleba. Při tom dělníci dostávají největší příděly ze všech přídělových kategorií. A přes to
se v tomto městě 3 milionů obyvatel neumírá
hladem — aspoň doposud ne. Co se však stane,
až přijde zima, nikdo z ruských, amerických nebo britských vojenských správců města se neodvažuje dnes předpovídat.
Jaká bude zima, nedovede ovšem předvídati
ani dr. Artur Werner, primátor Berlína.
Primátor Werner a starostové 20 berlínských okresů byli všichni vybráni důstojníky
Rudé armády, která začala asi před 3 měsíci
organisovat vojenskou správu hlavního města
říše. Ku podivu málo městských činovníků jsou
komunisté. Dr Werner na příklad je — jak sám
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ř í k á — nepolitický člověk. Nikdy nebyl členem
strany, ale po léta stál v čele dobře známé soukromé technické školy, která připravovala inženýry na doktorát technických věd. Třikrát
byl zatčen gestapem, ale po každé byl propuštěn. V roce 1942 jeho škola byla zrušena,
rok nato, krátce po atentátu na Hitlera, byl jako podezřelý vězněn, ale později byl propuštěn.
»Byli to moji studenti,« vysvětloval dr. Werner, »kteří mne přesvědčili, že je mou povinností postavit se v čelo městské správy.« Většina osob, pracujících pod dr. Wernerem, jsou
sociální demokraté, komunisté a členové křesťanské demokratické unie. Někteří, jako dr.
Werner, nejsou členy strany, ale byli vybráni
jenom proto, že měli čistou protifašistickou minulost. V městské správě je ještě hodně nacistů,
jak sám dr. Werner přiznává. Ale ti budou propuštěni v nejbližších týdnech. Známí funkcionáři-nacisté, za něž není v této chvíli náhrady,
dostávají stejně jako odklízeči trosek 72 pf.
za hodinu, ať zastávají funkce sebevýznačnější.
Od 1. května do 1. června dostalo 11.766 nacistů výpověď z úřadů berlínské správy. Nová
berlínská policie o 10.000 mužích, která nosí
uniformu berlínské policie z předhitlerovské
doby, byla vybrána z osob, které nejvíce trpěly
pod nacismem. Německá policie má právo zatýkat. Většina berlínských soudů byla znovu otevřena. V četných školách bylo znovu zahájeno
vyučování, ale to trvá nejvýše 2 hodiny denně.
Učitelé, kteří učili za nacistů, buď uprchli nebo
byli propuštěni. Staré učebnice také zmizely a
protože nebylo kdy na vytištění nových, vyučování pozůstává prostě z rozpravy o posledních
zprávách, které otiskují berlínské deníky, Berliner Zeitung, vydávaný městskou správou,
Tägliche Rundschau, vydávaný Rudou armádou
pro německé obyvatelstvo, a Volkszeitung, deník komunistické strany.
Telefon funguje jen ve veřejných budovách
a nemocnicích. Zásobování vodou je rovněž
v provozu a ve většině berlínských okresů elektrika už také funguje. Večer mohou jak Rusové, tak civilní obyvatelstvo chodit do koncertních síní, které nebyly zničeny (Berlínský filharmonický orchestr koncertuje čtyřikrát týdně; z orchestru bylo vyloučeno jen několik málo hudebníků pro příliš okázalý nacismus), nebo
do kin a divadel, pokud ještě stojí. Biografy
hrají zejména ruské filmy a několik málo německých nepolitických filmů. V divadle hrají
většinou německé klasiky.
Jsou tu také bary jako na příklad pověstný
Femina-cabaret, poblíž Wittenberského náměstí. Ve Femině se tančí odnoledne od 4—6 hodin
a večer od 7—10 hodin. Kdo chce zaplatit černotržní ceny, může dostat víno, čaj a cocktaily
(které ovšem nejsou nic víc než ledová voda,
obarvená trochou vína). Pod rukou lze také dostat řízky, brambory, zeleninu a černý chléb.
Ti, kteří znali Berlín před válkou, tvrdí, že
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Souhlasíme!
A mluví-li se už o lidu, slyšíte kdekoliv
a kdykoliv: lid prý chce jednotu. Není pochyby, že v mnohých věcech jsou naši lidé
opravdu jednotní. Jsou jednotili v úctě a
poslušnosti k hlavě státu, v důvěře v dobrou vůli vlády, v touze vyhnat od nás všechny Němce, v odhodlání uskutečnit pronikavou sociální reformu, zavést pořádek
do výroby atd. Pak je velké množství věcí,
v nichž naši lidé jednotní naprosto nejsou,
a jsme opravdu zvědavi, kdy si konečně
odvážíme přiznat tuto zdravou a demokratickou nejednotu, t. j. netotalitu. Naši
lidé nejsou jednotní v ideologických základech svého politického přesvědčení, nejsou jednotní zejména v konkrétních a
speciálních otázkách způsobu postátnění,
event. združstevnění výrobních prostředků,
v otázkách funkce závodních rad, projektu
jednotné školy atd. Postupem doby bude
těchto nejednotností jistě jen přibývat,
a zaplať Bůh, že jich bude přibývat, jinak
bychom se tu udusili v totalitním jařmu.
Proč tedy nedospět k vyšší jednotě svobodnou a nezáludnou diskusí o všech aktuálních problémech, proč se tak bázlivě obávat každého upřímného slova? Proč strkat
na kažého poctivého stoupence odchylného
názoru, než je ten, k němuž se hlásí zasloužilý pan X . Y., psí hlavu reakce, fašismu a páté kolony? Lidé dnes dobře rozeznávají, jde-li někomu o jednotu rovné
vůle při rozličnosti cest neb jen o úzce
stranické cíle a demagogické methody.
A je těch method vůbec dnes třeba?
Jde dnes mnohem o víc než jen o to, aby
nikomu nebylo šlápnuto na kuří oko. Jde
o důvěru nejširších národních vrstev k čistotě veřejného života. Musíme si všichni
zvykat na poctivou hru, na život pod zákonem, nechceme-li boj o tuto důvěru prohrát. Oposice nesociálních živlů, kořistníků
a demagogů republice neuškodí. Běda však,
kdyby vzhledem k některým znepokojivým
zjevům v našem veřejném životě měla
u nás vznikat byť jen trpná resistence lidí
charakterních, čestných, poctivých — a
právem roztrpčených.
Dr J. Pecháček v »Lidové demokracií«

vzhledem se Femina mnoho nezměnila, ačkoliv
ovšem budovy kolem ní byly britskými pumami
srovnány se zemí. Uvnitř chybí jen telefony,
které dříve bývaly na každém stole tak," aby si
zákazník mohl telefonicky pozvat k tanci nebo
na skleničku slečny od sousedních stolů. Jinak

ovzduší je tu stejné jako dříve, až na to, že tu
už nejsou nacisté.
Nájemcem kabaretu je Gert Pagel, jeden
z oněch tisíců židů, kteří v době nacistického režimu žili v úkrytu na půdách a ve sklepích, živíce se s pomocí illegálních
potravinových
lístků.
»Protože jsem měl zkušenost ve vedení nočních podniků, vyprávěl mi Pagel, Rusové nám
řekli: Dejte kabaret do provozu, chceme, aby se
v Berlíně zase tančilo a zpívalo, kde se jen může.« Femina podobně jako známý bar Der Komiker a řada jiných nočních podniků jsou denně přeplněny sovětskými důstojníky. Od vstupu
amerických a britských jednotek do Berlína j e
i okupace nočních podniků ve znamení svorné
spolupráce velkých tří. Je záhadou, odkud berou děvčata v baru zaměstnaná elegantní toalety, kde vlastně ve zbořeném Berlíně bydlí a jak
to dělají, že vypadají tak dobře.
»Žijí asi z lásky a ze vzduchu, řekl nám majitel podniku, protože nic jiného v Berlíně sehnat nelze.«
Vůdcové německých politických stran všichni
souhlasí s Hermanem Stosserem, který pracoval na americkém velvyslanectví od roku 1928
až do prosince 1941 a pak až do dubna letošního
roku pro švýcarské vyslanectví v Berlíně, když
prohlašuje: »Německý národ musí si uvědomit,
že odpovídá za to, že podporoval nacisty. Musí
se dovědět celou pravdu o utrpení a smrti, kterou zaplavil celý svět. Musí se zhluboka nadýchat mrtvolného pachu z Dachau a Buchenwaldu. A možná, že by nebylo špatné, kdybychom
zachovali část Berlína v rozvalinách tak, aby
na svou porážku nikdy nezapomněli!« Není vyloučeno, že Stosserův plán bude uskutečněn,
hlavně proto, že ani německá správa města, ani
spojenecká správa. Berlína nemá prostě plán na
znovuvybudování hlavních čtvrtí.
Před konferencí v Postupimi byly podstatné
rozdíly mezi ruskou a britsko-americkou správou Berlína. Rusové na příklad dovolují a podporují provoz divadel a zábavy ve svém okupačním pásmu. Američané a Angličané zakazují
jakékoliv shromažďování Němců. Rusové dovolují
činnost protifašistických politických stran, proti tomu Američané a Angličané zakazují Němcům jakoukoliv politickou činnost. Výsledek této nerovnosti bylo, že na příklad na ruské straně berlínské ulice mohl žít sociální demokrat
a chodit denně do biografu. Na americké straně
ulice proti tomu nesměl nejenom chodit do kina,
ale legálně nemohl být ani sociálním demokratem. To je jeden z příkladů toho, jak důležito
bylo koordinovat spojeneckou správu města.
Další dohody bylo potřeba ve velmi praktickém oboru: Vodárny byly v americkém pásmu,
ale elektrárny v pásmu ruském. V britském pásmu byla zase hlavní střediska veřejné dopravy.
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Jiná otázka byla, zda berlínské noviny, které
všechny byly tištěny v ruském pásmu, mohou
být také čteny v pásmu britském a americkém.
Pak tu byla otázka stravování. Než přišli Angličané a Američané, Berlíňané byli stravováni
Rusy, většinou ze skladišť wehrmachtu a z prostředků z nejbližšího okolí Berlína, které bylo
rovněž v moci ruské. Zásoby potravin se však
rychle vyčerpávají a už dnes je jasno, že Berlín
musí být odněkud zásobován, a to velmi rychle, jinak ne v zimě, ale už na podzim budou Berlíňané umírat doslova hladem.
*

Po celém městě visí Rudou armádou vyrobené
velké standarty s nápisy: »Nechceme zničit německý národ, nýbrž jen nacisty a německé militaristy«, nebo »Historická zkušenost nás učí,
že Hitlerové přicházejí a odcházejí, ale německý
národ a německý stát zůstávají!« To jsou známá a slavná slova generalissima Stalina k německému národu. Tyto nápisy však zůstaly po
příchodu západních jednotek i v americké a
britské části, Berlína, ačkoli americká a britská
propaganda tvrdí Němcům, že jsou všichni odpovědni za válku.
Další velký rozdíl mezi ruským a anglo-ameriekým pásmem byla až do nedávného rozkazu
generála Eisenhowera otázka bratření s německým civilním obyvatelstvem. Angličtí a američtí vojáci měli přísný zákaz mluvit a stýkat
se s německým obyvatelstvem. Rudá armáda
takového zákazu prostě nezná. Německá děvčata směla jezdit a také jezdila v ruských automobilech, chodila s ruskými vojáky na procházky a na taneční zábavy. V Berlíně už také
byly sňatky mezi ruskými vojíny a Němkami.
Nebylo prostě možné, aby vojáci jedné spojenecké armády se směly stýkat s obyvatelstvem,
zatím co vojákům druhých dvou spojeneckých
armád byl — aspoň oficiálně — jakýkoliv styk
zakázán.
Doposud došlo jen k velmi málo incidentům
mezi spojeneckými vojáky. Občas američtí vojáci vyjdou do ulic po policejní hodině a ruské
hlídky střelbou je upozorňují na překročení zákazů. Je to ovšem jen střelba do vzduchu, protože doposud nebyl nikdo zraněn. Americká vojenská policie samozřejmě také skoro noc co
noc sebere pár sovětských vojáků po půl jedenácté. Ruští vojáci mají zřejmě ještě nějaké zásoby výtečné vodky, zatím co američtí vojáci
jsou na suchu jako za nejhorších dní prohibiee.
A stačí jedna taková sklenice vodky, vypitá se
sovětskými vojáky po ruském stylu »do dna« a
celý svět se nám všem v Berlíně jeví růžově. A
po druhé sklence vodky není už jazykových
překážek, aby se na půdě poraženého a rozdrceného Berlína uzavírala věrná přátelství mezi
sovětskými, americkými a britskými spojenci.
(Původní reportáž pro americký list sYank«.)
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Šrámkova neděle
O jeho všedních dnech budou jednotí mluvit
dějiny a bude to zase jedna ze slavných jejich kapitol. Nám prostým účastníkům těchto dnů, budiž zatím uloženo přísné mlčení.
Jeho neděle, to už je něco jiného. Zde politik
ustupuje knězi a soukromé osobnosti natolik, že
je zde příležitost pověděti něco o Šrámkovi, krásném typu českého, lépe řečeno moravského člověka.
Není pochyby o tom, že Šrámek patří mezi tak
sváné silné osobnosti. Ctitel i odpůrce při bližším styku s ním podléhá jejímu kouzlu. Takové
syny rodily naše země nejhojněji právě kolem let
padesátých až sedmdesátých minulého století.
Pozdější generace byly už z měkčího dřeva. Masaryk je nejvýraznější a nejslavnější hlava této
železné gardy. Nehledejte ji jenom v politickém
světě. Byla všude: Thomayer, Hlava, Křižík, Škoda, Randa, Goll, Gebauer, Hlávka, Vojan, Myslbek, Otto. Výpočet by šel do nekonečna. Šrámek
je nejmladší z nich, zdá se. uzavírá řadu. Silná csobnost neprojevuje se jen ve svém civilním povolání. Poznáváte ji všude, a ve všem, na každém
jejím kroku. Je to vzácný drahokam, vybroušený
do mnoha facet, z nichž každá má svůj tajemný
svit.
*

Je pařížské nedělní ráno. Šrámek slouží mši
svatou v tichém klášteře Služebnic Panny Marie
v Rue Nicolo. Malá kaple, která pojme sotva 30
osob, kde se dosud konaly jen jistě malé ústavní
bohoslužby, oživena je dnes zvláštním kouzlem.
Necítíš to jen ty, Čechoslováku, který víš, kdo
stojí u oltáře, ale celý ostatní hlouček asi deseti
chovanek a tří sestřiček. Nevědí nic anebo jen
velmi málo o světském významu tohoto kněze,
ale na tváři jim to vidíš, že jsou okouzleny kmetem, oděným v mešní roucho s onou nepopsatelnou dokonalostí, který tichým, ale při tom jasně
slyšitelným hlasem odříkává latinské texty skorém zpaměti. Každý jeho pohyb a kněžské gesto
je pro ně novum, takovou slavnostní mši zde
ještě neměly. Máš-li o tom pochyby dnes, rozptýlí ti je již příští neděle. Na oltáři je vedle
francouzské, vlajka československá, kterou tam
dály schovanky k poctě svého vzácného nedělního hosta, a tobě, o kterém vytušily, že patříš
Jc němu, přisunuly červené plyšové klekátko.
m
»Pěkně vás vítám«, je první a ne poslední pohlazení hosta k nedělnímu obědu. Zní ták upřímně
a srdečně, jak umí pozdravit a uvítat jen český
hospodář, vítající na prahu svého statku své.
hosty nebo o hodech. Tak prostě stojí Šrámek
uprostřed svého pařížského bytu, zařízeného s
francouzským vkusem bývalých obyvatelů. To
by ale nebyl Šrámek, aby nevtiskl tmnuto obydlí
svoji osobitost. Zde vidíš na stěně obraz, představující žně, pochopitelně žádné veliké umělecké
dílo, na to nejsou dnes peníze, ale to by se u nás
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J ul i us F iirt h
v odborných kruzích řeklo: je to přece jen »verk«.
A tento originál objevil Šrámek mezi množstvím
kýčů na typickém pařížském nedělním trhu obrazů na Boulevardu Montmartre. A další obraz, téhož původu, zobrazující detail postranní lodě kathedrály v Chartres. A zase by odborník prohodil
něco pochvalného. Totéž by jistě řekl o hodinách
na krbu, o váze z českého skla, o stolku zakoupeném na pověstném Bleším trhu, o rozřezávači
dopisů a o jiných drobnostech. Vše to svědci o
uměleckém vkusu dočasného pána tohoto bytu.
Stejnou proměnu prodělává postupně jeho byt
v Londýně, kde se usazuje po pádu Francie.
Nedělní oběd se Šrámkem, to není jen pohostinný stůl pozorného a vlídného hostitele, to je
také kouzelná beseda s mužem širokého rejstříku
ušlechtilých zájmů. Dnes politika a podobné věd
vyřizují se zkrátka. Tu širokým úsměvem a jiskrou v oku nebo odmítavým pohybem pravé
ruky, která se v zápěstí zalomí do vodorovné
polohy a stroze letí stranou, aniž bylo ztraceno jediného zbytečného slova. Dnes jde zájem
jinam. Ke knihám a uměleckým dílům, lidem a
institucím našim a cizím. Host nepřestává se nikdy diviti, co všechno zná a o čem ví tento muž\
o kterém se všeobecně mělo za to, že ho zajímají
jen věci církevní a politika. Dovídá se, že jeho
hostitel je dávný sběratel starých obrazů a jiných
uměleckých předmětů, že zná v Praze a jinde
po světě kdejakou, skrýš těchto hodnot, že procestoval celou západní Evropu a Blízký Orient
s jemným zrakem a sluchem umělce, politika a
historika. Dovede vypravovat se zaníceným hlasem, jak na příklad v odlehlých krajích středního
a západního Německa vystopoval stará slovanská
sídliště nebo český kulturní vliv. Mluví o architekturách kostelů, o historických episodách s důkladností a vzdělaností odborníka a jazykem lidového písmáka.
Ano jazyk Šrámkův, nejvýmluvnější svědek
jeho pravého, ničím neporušeného vlastenectví.
Mnohokráte vyslovená pravda, že šovinisté všech
národů, zvláště nacisté, mluví a píší špatnou mateřštinou, a že skutečný vlastenec se pozná podle
toho, jak zachází s nejdražším klenotem svého
národa, jazykem, je Šrámkem dokonale zosobněna. Jeho jazyk i v běžném hovoru pečlivě ciselovaný s jemným ornamentem hanáckého přtzvuku, toť nejčistší mateřština, které nasloucháte. Všimněte si, jak nerad užívá cizích slov,
hledaje vždy výraz ryze český a pochopíte, proč
tak často opakuje chválu Jana Husi, který káral
Pražany za to, že užívají počeštěného německého
slova knedlík, když máme pro tuto krmi tak
pěkný název: šišky, a proč říkají nudle, místo
původního názvu: lukše.
*

Krátká či delší vyjížďka je programem nedělního odpoledne. Není nikdy bez cíle. Vždy nějaká
historická památka je na mušce. To by ale zase
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nebyl Šrámek, kdyby se dál někam zavést. Vede
sám, a jak vede. Vyzbrojen starými znalostmi doplněnými novými poznatky načerpanými z knih,
které si během uplynulého týdne přečetl, vodil
ve Francii své hosty jistým krokem at slavnou
katedrálou v Chartres, Rouenu, nebo Orleansu,
ať zámky a parky ve Versailles, St. Cloud, St.
Germain en Lave, Fontainebleau, Blois či jinde
na Loiře, Mamě a Seině. Kdo z účastníků mohl
by zapomenout loňských vánoc, kdo z nich nevzpomene ještě po letech s pohnutím onoho večera, kdy Šrámková družina dorazila již za tmy
k slavné basilice Saint Benoist sur Loire. Celé
mrazivé odpoledne bylo věnováno cestě kolem
zámků na Loiře, tady se ještě chce Šrámek poklonit hrobu svatého Benedikta. Starý kněz střežící basiliku, když slyší, kdo je jeho pozdním
hostem, přináší svíčky, basilika je bez elektrického osvětleni, a provádí skupinu Čechoslováků
tímto jedním z nejstarších památníků křesťanského světa. Otvírá pokladnice, ukazuje staré listiny a žasne, co všechno zná vůdce jeho hostů
z historie basiliky, o níž s ním rozpráví plynnou
latinou.
•

To byla jedna z nejkrásnějších nedělí se Šrámkem. Každá jiná, končící dříve a méně romanticky než tato poklidným hovorem na lavici v
parku nebo v kavárničce venkovského města, má
své nejlyričtější
zakončení. Nastupuje se cesta

k domovu, ale ještě ne do města, ještě na skok
vzpomínkami do pravého domova, na Moravu a
do Čech. To přichází ta pravá chvíle pro věrného
spolupracovníka Šrámková, P. Hálu, který zahajuje hodinku vzpomínání na rodnou Hanou,
rozkošnými episodami ze vsí, městeček a měst
tohoto kraje. Tedi, Grygove a Ivanovice,
Kroměříži a Vyškove a ostatní, stojíte v záři velkého
plamene naší lásky, před nímž bledne pojednou
celá ta historická sláva těch zámků a katedrál,
odpoledne zhlédnutých. Teď jsme u vás doma
s celým srdcem svým a s celou duší svou. A tady
máš také ty, posluchači, odhalené celé tajemství
našeho politického postoje, našich minulých, současných a příštích skutků.
Hluboko zapuštěně
kořeny v rodném kraji, o němž ti tu v jeho nářečí, nejbohatším na nejstarší výrazy našeho jazyka, to jsou, jimiž čerpáme posilu* a které řídí
naše myšlenky a kroky. Jimi jsou napájena naše
srdce oddaností k tomu, kdo nás vede, a k těm,
kdož s námi spolupracují na našem dnešním díle.
A pak už je jen rychlá jízda silnicí skoro bez.
jediného slova. Před domem tiché rozloučení. Za
chvíli už jen vytušíš světlo Šrámkovy pracovny.
Den jeho uzavírá se pokornou modlitbou za
zkroušenou vlast, vojáky i spolupracovníky v cizině a druhy doma úpící v žalářích a umučené
k smrti. Otče náš, jenž jsi na nebesích ...
Z publikace »70 let Msgra dr. Jana Šrámka«,
vydané v Londýně 1940.

K U L T U R A VE SVĚTĚ I U NÁS
Rozeklanost moderní kultury
Je dnes obecně přijímaným názorem, že západní demokracie žily i
bohaté úrody liberalismu, který b y
v tomto století vážně podkopán ma• teriallsmem, všeobecnou skepsí, krisemi hospodářskými a konflikty válečnými, jakož i lhostejností a cynismem 1 tam, kde šlo o samy pilíře helensko-řesťanského světového názoru,
Brzy nebylo, o co se duchovně opřít
a na místo úcty k jednotlivci a jeho
právům nastupoval obdiv k lidské
hromadě, ke stádnostl. Vznik a růst
hitlerovského Německa je nejhrůzpříkladem tohoto vývoje. Nacismus
popřel základní hodnoty křesťanské
kultury, ideály svobody a rovnosti a
honosil se tím, že «zlomil mezinárodni solidaritu proletariátu a na jejím
místě vybudoval solidaritu německého národa, která zároveň tvoří nový
socíáiní pořádek«. (H. Rauschnig v
knize »Hitler speaks«). V oblasti duchovní byla stále silněji pociťována
rozeklanost mod"-ní kultury a jí odpovídající touha i snaha po synthesi
«všeho vědění, hodnocení a jednáni«
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(vystižená dobře v díle A . Dratvov
»Filosofie a přírodovědecké pozná
ní«). Německý fašismus dal němec
kému lidu nový m y t h u s o glgantic
kém a na věky významném poslán
Germánů, který byl vyvolen za no
sitele nového sociálního a ethické
ho pořádku. Do služeb tohoto lži
mythu daly se však 1 početné skupi
ny německé, které byly zmámenj
myšlenkou nové Evropy, jež by poc
vedením »vyvoleného« národa němec
kého byla politickou, hospodářskou í
kulturní jednotkou.
Byla to 1 prt
mnohé vzdělance myšlenka dravá t
romantická. Znacisovaný redaktoi
•Nouvelle Revue Française«, Drieux
La Rochelle, (který se po osvobozeni
Francie zastřelil), napsal v roce 1942:
¡»Éra vlastí úplně autonomních, suterénních je na sklonku... V tomto
smyslu nebude ani ; oražených, ani
vítězů, či spíše bude Jenom jeden ví:ěz: Evropa.«

svědčivou účinnost vlivu knih, filmu,
rozhlasu, divadla a dokonce 1 hudby
na široké masy lidu a zároveň si uvědomili nebezpečí, jež z této oblasti
hrozí jejich ideologii a plánům.
A
tak filosofie, umění a věda a celý
ten obrovský stroj tisku, rozhlasu,
byl, často s překvapujícím úspěchem,
zasazen do úsilí,
Jehož cílem bylo
přesvědčit zbídačelé a zotročené, žo
jsou ve skutečnosti šťastnými, svobodnými a vyvolenými lidmi. Zájem
fašistů o umění a literaturu byl s jejich hlediska opravdovým: neboť být
pánem lidské mysli znamenalo 1 naprostou vládu nad duší. A není-11 to
právě umění, jež může být nejlepším
prostředníkem v tomto delikátním úkolu? Hitler v Mnichově v roce 1937
žádal po umění, aby se vzdalo všeho
úsilí o zdokonalení ve vlastní sféřa
tvorby, zapomnělo na všechny avantgardní nesmysly a stalo se bojovou
zbraní v rukou německého národa
a pomáhalo mu ve svatém boji za
větší
německou říší. Literatura a uVe službách fašismu
mění, které nepodporovaly, neidealiFašističtí politikové, propagandlaovaly a tím neposilovaly režim, musté a diktátoři připadli znovu na pře-
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sely býtl zneškodněny. A tak osud
německé kultury byl zpečetěn na déle než jednu generaci.
Ale nejenom v Německu byly psány a čteny verše nikoli pro svou krásu a vznešenost myšlenek a citů, nýbrž jako prostředek k upevňování
politického režimu či hlásání jeho
cílů; obrazy se brzo nesoudily podle
zásluh uměleckých, ale jen s hlediska
jejich ceny propagační; vojenské pochody a moderní skladby symbolisující obrovskou moc strojů nového věku se líbily více než díla starých mistrů. A široké lidové vrstvy zlhostejněly k osudu skutečného umění.

Evropské -ismy
Tento ponuiý obraz funkce literatury a umění v Evropě mezi dvěma
světovými válkami nebyl v žádném
směru zjasňován vnitřní disposicí
tvůrčích sil. Za nekonečnou řadou
manifestů, proklamací, diskusí a hádek mezi skupinami a skupinkami,
mezi obry a falšovateli, mezi básníky
a veršotepcij mezi umělci a adepty,
zle pokulhávalo umění a dílo samo.
Byla to nervosní, vypjatá a čas od
času i hysterická činnost v těch letech, která spatřila zrod proletářského umění, futurismu, kubismu, poetismu, surrealismu, »čistého« uměni
a socialistického realismu. A přece jak málo -ismů přestálo hromy a
blesky evropské bouře. Co zbylo,
byla jako obvykle díla ceny trvalé:
Rilke, Pasternak či Yeats v poesii,
Gide, Mann či Joyce v románu,
O'Neill, Pirandello či Čapek v dramatu, Picasso, Braque či Chirico v
malířství. A kromě toho byla tu celá
ethická stavba naší civilisace, příliž
často a příliš brzo prohlašovaná za
hroutící se a beznadějně zastaralou,
která nejenom že přetrvala, ale dokonce se nemalým dílem zasloužila
o porážku sil a učení, které by bývalo lidstvo vrhlo zpět do středověku.

Naše kulturní poslání
Opakujeme tu heslovitě tyto známé strukturální znaky kulturního
vývoje evropského, obrážejícího ve
svých vlastních krisích jen velkou
světovou krisi mravně-politickou, jež
se sotva končila touto válkou a pádem evropského fašismu. Opakujeme je proto, poněvadž mohou býti
aspoň negativním vodítkem našemu
novému kulturnímu životu; totiž v
tom, čemu se má vyhnout a co zcela
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určitě ohrožuje jeho zdravý růst.
Čteme-li programové a ideové stati,
jež v této době obecných počinků
se přímo rojí na všech stranách, neujde nám jistá a nápadná identita
hledisk, názorů a frází s těmi, jež
jsme tu vytkli jako charakteristicky
fašistické a kultuře i umění škodlivé.
Kladou se z čistá jasna na českou
literaturu a na české umění i na
českého umělce požadavky, ba i objednávky, jako by šlo o zakázky továrně na cukrovinky, jejíž povinnosti
je osladit život všem, aniž se objevila otázka po celkové situaci našeho kulturního života, po vskutku
tvůrčích silách, které zbyly, a ethicko-politickém pozadí, na němž nová
díla maji vyrůstat. Mluví se mnohc
a lehkovážně o umění, které mus\
sloužit lidu, jako by každé dobré umění nesloužilo lidu nebo jako by mu
sloužilo výlučně umění politické Č1
zpolitisované. Budiž řečeno jasně:
skutečné, trvalé umělecké hodnoty
nelze vyvolat k životu manifesty
programovými články a kulturními
komisemi v politických stranách a
odborech. Ztratili jsme v posledních
asi deseti letech ve všech odvětvích
duchovního života tvůrčí duchy, jejichž geniu se podařilo skloubit ethickou a kulturní oblohou českou, pod
níž dosud se pokoušíme vytvořit, cc
by bylo možno charakterisovat jakc
český kulturní přínos. Na místa
těchto mužů devadesátých let je sic«
mnoho aspirantů, ale velmi mále
mistrů. Díváme-U se opravdu kriticky na posledních padesát let českého kulturního vývoje, nemůžeme zapřít, že cesta Českého ducha a tvorby
(kromě lyriky) spíše klesá než stoupá a že obzor není ani zdaleka tak
růžový, jak se některým organisátorům kultury zdá. Ve svých výlučně
tvůrčích složkách umění národa žije
či odumírá s několika meteorickými
tvůrčími zjevy, jejichž oslnivá záře
na věky poznamená jeho duchovní
klenbu. Bez nich je kulturní život
společenské jednoty jen pochodem
prostřednosti, i když často řemeslně
výtečné a myšlenkově dravé. Jakkoli
organisovat či připravovat příchod
těchto tvůrčích titanů je ovšem nesmyslné a dějinná zkušenost neprokazuje, že by země hospodářsky prosperující a sociálně spravedlivá byla jejich zaslíbenou vlastí. Nejspíše
lze jich nalézti tam, kde nebyla dosud udušena zapalující jiskra ideje a
svobody.

Kde jsou filmy?
Československé filmové obecenstvo,
Stravované po šest let nacistickými
B l u t - u n d - B o d e n - f i l m y a slátaninami s italskými t-nory, je hladné po filmové produkci svobodného
světa. Očekávalo proto právem, že
v patách osvoboditelských armád
přijde záplava nových, celovečerních i krátkých dokumentárních, zábavných i poučných a že biograf,
tato nejlidovější zábava, bude opět
na kulturním programu všech občanů. Zatím to v našich biografech vypadá zle: zdálo by se, že je nedostatek dobrých cizích filmů, ba dokonce,
že jich vůbec není. Ve skutečnosti
bylo v době války vyrobeno v SSSR
a zejména ve Spojených státech a v
Britannii množství vynikajících filmů,
z nichž některé už dnes patří mezi
filmová díla nadčasové hodnoty umělecké i ideové. Filmová technika šla
za války kupředu mílovými kroky.
Barevný film byl nesmírně zdokonalen, kreslená groteska je dnes samostatným odvětvím filmové práce
a dokumentární snímky z války, pořízené na všech bojištích světa patři
k zázrakům našeho věku.
Co jsme dosud viděli? Několik filmů sovětských, z nichž některé byly
vyrobeny už před válkou, chudičký
příděl britských celovečerních filmů
(ne právě těch nejlepších) a jeden
film americký, vzatý s programu pro
nejasné dosud obtíže finanční. A aby
dílo bylo dovršeno, výběr filmů byl
proveden s naprostým
nepochopením pro českého filmového konsumenta, který už by rád se opravdu
pobavil dobrou filmovou komedii,
který by vzal zavděk starými a nezapomenutelnými filmy Clairovými
a Renolrovými a který by se hrozně
rád zasmál Mickey Mouse a kačeru
Donaldovi.
Československá vláda v Londýně
pamatovala i na tuto kulturní potřebu a zakoupila v Anglii několik desítek vynikajících britských filmů,
dala je opatřit českými či slovenskými titulky a nešetřila úsilím ani penězi, jen aby opatřila biografům v
osvobozené zemi ihned hodnotné filmy. Doufáme a věříme, že filmový
odbor ministerstva informací zdolá
všechny překážky, které snad stojí
v cestě a dá republice nové a dobré
filmy ze světa. Přispěje to nesmírně
k pocitu, že jsme zas svobodní a že
se lidé a národy mohou opět poznávat prostřednictvím filmového umění.
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Kniha týdne
•Jacques Maritain: Christianity and Democracy, Vydalo nakladatelství Bles v Londýně
v létě 1945.
Jacques Maritain vydal právě v anglickém
překladu obsáhlou studii o vzájemném poměru
křesťanství a demokracie. Anglická literární
kritika věnovala novému dílu francouzského filosofa velkou pozornost, dovozujíc, že se tu
s nevídanou přesností a klidnou objektivitou
studuje jedna z čelných otázek našeho věku.
Přinášíme v překladu recensi literárního týdeníku »The Times Literary Supplement«:
Jacques Maritain napsal knihu »Křesťanství
a demokracie« na podzim 1942, tedy v době,
kdy výsledek války byl nejistý a kdy budouc-

Hymna svobody

Pierre

Emmanuel

Rozestřen v zářivé přítomnosti jsem volný
a vzpřímen zakalen bahniskem zemřelých
milován Bohem. Obět černých rukou
tot svět mnou žijící a ještě svobodný
svět který Bůh mi dal proto abych v něm žil
svět bez obličeje bez hlasu jehož já
jsem příští podoba i zpěv neboť jsem volný
a nic nezláme můj přerozující pohled.
Nepodaří se vám uvěznit vidinu
a nezabráníte aby strom nebyl volný
tvář vašich obětí zda spatřili jste ji
ve slávě tragické a hrubé utrpení
jak nesmazatelná stigmata v srdci Bohat
! sama jejich smrt je Boží svoboda
je výkřik věčnosti života proti lidem
odvážné ukřižování rux čtyři strany světa
písmeno smrti osvoboditel člověka od něho sama
milostí více zdrcující nezlí jeho hřích.
Ó moji bratři v žaláří jste volni
ač oči vypálené rokované údy
tvář rozbodenu zmrzačené rty
vy jste ty stromy prudké umučené
jež rostou mocněji nebot jsou ořezány
nad celou zemí lidských údělů
váš pohled pravých lidí nemá hranic
mlčení vaše je prostoru strašný mír.
Nad tyrany již sípou němotou
se mlčící loď vašich rukou klem
nad uštěpačným řádem tyranů
je mračen řád a široširých nebes
je horstev dech dech hcrrstev velmi modrých
jsou nekonečné dálky modlitby
jsou čela široká která se nepoddají
jsou hvězdy volné ve své 'podstatě
jsou sklizně budoucí
a trvá v tyranech ta hrůza osudná
která je strašnou Boha svobodou.
Suisse Contemporaine,

Lausanne

19!tl,

Přeložil
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Karel

Brušák,

nost jeho země nebyla právě přístupná soudným úvahám. Vlastenecký Francouz, křesťan
a demokrat, nemohl se v této době chlácholit
pouhým optimismem. Jen rozumově odůvodněná důvěra ve smysl dějin a jasné vidění objektivních sil, jež pohybují člověkem a společností, mohly podpořit úsilí, jež bylo třeba v y
vinout nejen vzhledem k značném hmotnému
odporu, ale i k určení politických možností, jež
na první pohled byly beznadějné. Právě tuto
rozumovou důvěru poskytuje Maritaniova specificky křesťanská interpretace dějin a státnictvi. Vidí demokracii jaKo světsky vyraz myšlenek Evangelií. Křesťan zajisté může být spasen, podporuje-li vládu neporušující přirozené
zákony, neboť nemůže být přinucen věřit v něco, co nepochází přímo od boha, a politické zásady křesťanství jsou pouze závěry vyvozenými
z božského zjevení. Tragedie demokracie j e
však v tom, že nedostatečně chápajíc prameny
své inspirace se rozešla s křesťanstvím, a chybou křesťanství bylo, že se bránilo a odcizuo
demokracii. Velká část tohoto Maritainova rozboru se zakládá na mystickém výkladu dějin,
jejž srozumitelně vyjádřit není vždy snadné.
Tam, kde Maritain pojednává o základech
politické poslušnosti, se někdy zdá, že se mu
nedostává oné přísné sevřenosti myšlenky, jež
jest nejvýraznějším rysem politických tlieorií
katolicismu, »Autorita,« píše, »pochází od Boha,
ale právě proto, že pochází od Boha a nikoli od
člověka, jednotlivec či jistá skupina lidí nemá
práva vládnout ostatním.« Z toho Maritain dovozuje, že autority musí vládce nabýti »přirozenou« cestou souhlasu; avšak faktum, že Bůh
nesvěřil vládu jednomu člověku či jedné třídě,
nedokazuje, že by ji svěřil všem lidem. N a dalších stránkách pak Maritain plně rozvíjí svou
náležitost k demokracii. »Masa prostého lidu
není nadána menší soudností či menším smyslem
pro spravedlnost než ony sociální skupiny, jež
se domnívají být nadřazené,« a co více, prostý
člověk je vystaven menším pokušením. Úsudek
lidové veřejnosti se nedostavuje náhle a v duchu násilí, ale po pečlivé úvaze a předchozím
vyslechnutí menšin, a ač nemusí být vždy správným, je přece celkem pravděpodobnější než úsudek, k němuž se dospělo každou jinou cestou.
Demokratické zřízení zajisté vyžaduje jak v ý chovy, inteligence a rozvážnosti, tak ctnosti,
má-li dosíci úspěchů. Maritain přiznává, že
existují společnosti, jimž chybí tato zkušenost
a schopnost kritického úsudku, bez něhož moc,
ať již spočívá v jakýchkoli rukou, může být
zneužita. Demokracie potřebuje vždy inspirativního vedení, ale toto vedení musí čerpat z lidu
a nikdy nesmí ztratit souvislost s prameny lidové síly, mravní prostoty vychované těžkou
prací a bezprostředním stykem s přírodou. Maritainova politická filosofie může být stručné
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vyjádřena jako »vláda prostých«. Jako každý
politický mysticismus je tato theorie nebezpečná
a může . být snadno zneužita. Ztělesňuje však
viru ve schopnost prostého člověka, aby vymezil vlastní určení a rozhodoval velké politické
otázky, jež Maritain vždy vidí jako velké otázky mravní. Tato víra je podmínkou demokracie
a »nejpokrokovější« myšlenka dneška jí právě
citelně postrádá.
Maritainova moudrost v jiných politických
soudech není vždy tak zcela jasná. Tak prohlášení, že demokracii není třeba politických stran,
zní vyhrůžně. Jeho postoj ke komunismu ukazuje na značný duchovní rozhled, ale názor, že
křesťan-demokrat může docíliti konverse, dovolávaje se vášně jednotlivých komunistů pro sociální spravedlnost, nepočítá s malou rolí, kterou hraje slib konkrétní sociální reformy v citovém programu komunismu. Maritainův poměr ke svobodě spočívá na nezcizitelné mravní
odpovědnosti jednotlivce, jemuž byla Bohem
svěřena moc volit mezi dobrem a zlem. Komunismus však nabízí individuu přenesení této odpovědnosti a jeho svobodu nahrazuje uměle
uvozeným nadšením, pocházejícím ze smyslu
pro účast na velkých kolektivních podnicích.
Tento komunistický ideál je zřejmě protichůdný křesťanskému ideálu rozumového života,

spočívajícího na osobní kázni jednoho každého.
Citových styčných bodů mezi komunismem a
křesťanskou vírou je málo a proto konverse od
komunismu ke křesťanství jsou většinou intelektuální.
Maritainovo pojetí křesťanské společností
jest označiti za výraz nejlepších myšlenkových
proudů evropské pravicové filosofie. Zavrhuje
liberální dogma, že vyrovnaná společnost vznikne automaticky pouhým sledováním zájmů individua. Jest zajisté třeba plánovité sociální aktivity, ale tento plán musí vyjít ze souhlasu a
musí být uplatňován s nejmenší možnou silou,
aby počet »svobodných vůlí« při práci pro společnost byl udržen v míře nejvyšší. Nevěří, že
je to možné ve státě vysoce centralisovaném
a maje na mysli především zkušenosti z Francie, považuje vyřazení skupin prostředkujících
mezi jednotlivcem a státem za útok na svobodu.
Společnost, kterou Maritain líčí, musí být udržována svobodně přijatou vůlí, musí spočívat
na rozsáhlém rozdělení majetku, neboť jen tak
mohou vůdcové setrvat v těsném styku s životem lidu; musí podporovat veškeré druhy svobodného společného úsilí. Nepřijme ani socialismus ani kapitalismus, neboť hlásají soustředění moci a konec konců i odstranění vlastnictví.
Přel. Z. L.

Divadlo týdne
Plautus: Charisnus a Pašikompsa. Komedie
0 9 scénách. Přeložil a upravil P. Stiebitz. —
Cervantes: Divadlo divů aneb To tu ještě nebylo. Komedie o jediném dějství. Přeložil a upravil K. Brož. Po prvé v Divadle satiry 13. července 1945 v režii K. Palouše, ve výpravě J.
Sládka a scénickou hudbou H. Macourka.
České divadlo stojí před první organisovanou
sezónou ve svobodném státě. Na jevištích je
ticho před bouří, zatím co okolo divadel lze pozorovat čilý přípravný ruch, denně dochází
k novým úpravám a změnám rázu zásadního
1 osobního, co se včera zdálo konečným uspořádáním, je dnes pouhým provisoriem a zítra něčím dávno odbytým. Mnoho, přemnoho osob a
institucí si vzalo za úkol vyčistit koukol od ječmene; je to jistě práce nad jiné záslužná, vždyť
tu čekají nespočetné davy českého divadelního
obecenstva, které chtějí být vedeny, poučovány
i vzrušovány českým jevištěm konečně svobodným, které chtějí bez ohledu na zákulisní a jiné
čaehry prožívat svět snů, smíchu a slz ve vší
přesvědčivosti, jakou jim může poskytnout jen
ryzí umění, jen dobré divadlo, jen opravdoví
herci, režiséři, architekti, hudebníci, zpěváci, tanečníci — svět kouzelného jeviště. Nelze než se
vší vroucností si přát, aby k očistě došlo; bude
j í však teprve patrně ona bouře, která se po
tomto tichu strhne a z níž vyjdou bez úhony,
doufejme, jen hodnoty trvalé.
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Týká se to především divadel pražských. Po
revoluci jich hrálo mnoho a mnoho Udí chodilo
do divadla; ale neohlížíme-li se na novou jejich
náplň, byla tato kvantita pouhou
kontin u i t o u z dob válečných, kdy vzniklo mnoho
nových souborů a scén a kdy nouze o diváky
nikdy nebyla, kdy se nad jiné dařilo zájezdům
městských souborů po českém venkově a kdy
se naskytly pracovní možnosti četným mladým
režisérům a hercům, kteří by byli bývali za dob
předválečných zápasili těžce o uznání a úspěch.
Díky této přemíře zájmu, jejž lze vysvětlit politicky i hospodářsky, máme tu dnes četné nové
mladé talenty, na jejichž osvobozený projev čekáme dychtivě. Jaká jest jejich odpovědnost!
Neboť i porevoluční zájem lze vysvětlovat politicky i hospodářsky; a záleží na těch, kdož nyní
divadlo budou dělat, aby uvolnění hospodářské
situace, které brzy a s rostoucí platností nastane, neodvedlo obecenstvo od divadel.
Nechceme tu být novým varovně vztyčeným
ukazováčkem; počkáme spíše, až bouře vypukne a budeme se snažit sledovat ji a věrně
zaznamenávat její průběh. Budou v ní stát proti
sobě slaboučké mráčky proti mrakům nafouklým oficiálností, a ty opět proti mrakům-obrům,
tam, kde se nakupí celý mrakový koncern. Mraky revoluční, mraky realistické, mraky, které
zbyly; nechť hřmí! Snad až se vyjasní, bude
nebe plné hvězd. — Nechrne proto stranou úvahy o rozdělení a rozložení pražských divadel,
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o pražské dramaturgii a organisaci návštěv,
a sledujme divadla při práci. Bude to zajisté
práce nová a důkladná, vedená se vší odpovědností. A plánovaná v duchu nekonkurečním. To
jsme přece všichni chtěli, není-li pravda?
První divadlo, jež po krátkých prázdninách
zahájilo, je Divadlo satiry v Umělecké besedě,
které je poboční scénou Realistického divadla
ve Švandově divadle na Smíchově. Střídá se tu
soubor Realistického divadla s pelhřimovskými
ochotníky, kteří obnovili svou »Rozbitou trilogii«, tentokráte na působivé Sládkově scéně.
První dvě části trilogie neztratily od prvého
provedení nic na své působivosti; ve třetí, pozměněné, se až trochu příliš dovídáme, jaký j e
program malého kolektivu do budoucnosti —
trochu příliš heslovitě snad a hlavně nedivadelně. Je zajisté správné brojit proti věčným
manifestacím; šípu je však zlomen hrot, stane-li se konec scény manifestací p r o d o m o
suo.
O několik dní později hráli členové Realistického divadla na této scéně dvě komedie: Charinus a Pasikompsa od Plauta a Divadlo divů
od Cervantesa. První z nich — jedna z obměn
»Otce a s^aa« téhož autora (i s tím věčně
nádherným kuchařem z lidu) — je podívanou
opravdu radostnou, úsměvnou i směšnou, její
zvučný verš má v sobě čisté lyrické struny i dovádivá večerní hesla; něha tu střídá bujné veselí, děj se rozvíjí podle zákona od milostných
selanek mládí až ke komicky zbědovanému
paskvilu stáří; tyto dva světy se prolínají, tvoříce si navzájem světlo a stín až k šťastnému
konci, nad kterým kdysi jásal ftím. — Bylo to
právě toto světlo a stín, toto prolínání něžné
lyriky plné sladkých úsměvů s burleskním troubením starců, tyto dva světy flétny a pozounu,
které režisér Karel Palouš naprosto nepochopil
ve svém pojetí a alespoň jeden z nich — svět
něžných milenců a mládí — představil v naprosto falešném a rozladěném tónu. Což Charinus nebyl opravdu láskou jat? Byl to snad
takový intelektuál, který se vysmíval sám sobě
a p ř e d s t í r a l , že trpí? Cynik, řekli bychom
téměř? Anebo chtěl režisér nad láskou mladých
mávnout rukou a říci: Takové vzdychání j e
směšné a my to víme a dáme vám ve svém podání najevo, že to víme? To však byla velká
křivda na. slunné Thalii starých časů, kde mladí

dovedli milovat a zápasit o lásku tak, že to až
u starého Plauta vzbuzovalo úsměv; nikoli však
posměch! Posměch platil starým kozlům, a to
právě poskytovalo dramatiku ono světlo a stín
pro jeho poutavé divadelní hříčky. Proč to, proboha, stavět na hlavu? I tak to však nebylo dosaženo, v mnoha případech byl projev rozmazán
a představení zdlouhavé. Vyšlo z něho jen několik scén jadrného humoru a smíchu.
Druhá část večera vynahradila však nedostatky první. Tu byl rozehrán každý kout jeviště a ani na okamžik nedopřáno divákovu oku
roztržitě těkat mimo rámec obrazu. A to j e
hlavní — byl rozehrán herci samými, a to j e
věc pozoruhodná v současném pražském divadelnictví. A právě za to patří zde nemalé uznání
režiséru K . Paloušovi. — Cervantesova hříčka
»Divadlo divů aneb T o tu ještě nebylo«, zesměšňující úřední byrokracii, tak pradávnou a tak
časovou, dostala výbornou úpravou K . Brože
nový hrot satiry, jež se jednak ex post vypořádává s doktrínami huštěnými do evropských
mozků v uplynulých letech a jednak s jejich
pradávnými a nevyvratitelnými kořeny.
Herecký soubor, který se nám tu představil
a který nám již krátce po revcaluci dokázal své
oprávnění v Šaldově »Dítěti« a zejména
v Ostrovského liře »1 chytrák se spálí«, dává
veliké naděje do budoucna. Největším příslibem
j e tu K . Máj, který v Plautovi i v Cervantesovi
vytvořil postavy ucelené i vtipné a obdobu jeho
hereckého projevu bychom stěží hledali i na
největších pražských scénách. Téměř totéž platí
o B. Záhorském, který zejména v Plautově komedii neodolatelně rozehrál všechny struny komického starce. Statečně tu s nimi hraje svého
starce mladý M. Raus. Výborná byla barnumská principálka E. Hráské, po jejímž boku se
se ctí držel F. Horák, který však v první komedii — částečně, jak jsme již pravili, vinou režie
— podává svého milovníka skresleně a rozplihle. Jeho partnerka J. Smejkalová velmi těžce zápasí o jakýkoliv herecký projev, zápasí-li
vůbec.
Zbývá nešetřit chválou nad osobitou a výraznou výpravou Jana Sládka. Jak je to krásné,
hrají-Ii všechny p o m ů c k y jeviště tak dokonale, nechávajíce herci i autorovi, což jeho jestl
PAUPER

Film týdne
O amerických filmech v roce 1945. Pro
»Theatre A r t s « napsala Hermine Rich. Isaacs.
Po celou dobu promítání filmu o válce seděli
tři námořníci klidně. Smáli se hloupostem a žertovali, když některá vojenská nemožnost byla příliš silná. O námětu se vyslovili, že je »uhozený«
a dvakrát či třikrát vypískali scénu, která přesahovala hranice věrohodnosti. Ale neodešli a b y l
přece zaujati Pak se přes plátno mihl titulek
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»Bouře na Pacifiku«, vyrobeno za spolupráce amerického armádního a námořního sboru. Byl to
oficiální snímek o pelelienském a angaurském tažení, záznam nedávného a namáhavého dobytí důležitého mezníku na cestě za konečným vítězstvím; nejednalo se o hlouposti, naopak o skutečnost natáčenou na místě za účasti vojenských
odborníků. Reakce tří námořníků byla okamžitá.
»Pojďme pryč,« vzdychli a chystali se odejít Vel-
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ká část obecenstva, jak civilistů, tak vojáků, j e
následovala. Byla to jejich válka, byli to oni sami,
kteří tu bojovali a umírali. Byla to ona hrůza,
jež vyplňovala hodiny jejich bdění a pronásledovala je i ve spánku. A teď nechtěli zůstat a shlédnout dvacetiminutový film.
Tyto oficiální snímky z války se nedovedou
zmocnit obecenstva. A ž na několik výjimek padají
do vody nebo naprosto nedosahují cíle. Je na čase
zjistit příčinu tohoto úkazu a navrhnout, jak by
se dalo pomoci.
Není pochyby, že po stránce čistě kinematografické dokonalosti může s válečnými dokumentárními snímky soupeříti jen málokterý jiný běžný film. Fotografická úroveň je znamenitá, sestřih a úprava jsou co nejlépe zaměřeny k stržení a dovedou pozornosti divákovy na nejvyšší možný bod. Armádní a námořní filmaři soustavně
zdokonalují a rozvíjejí specificky filmovou techniku v mezích možností kamery a sestřihu, většinou
však nedbají dramatické techniky, která je jistě
stejně důležitá, či ji úmyslně staví stranou. Mávají mohutnou sekyrou, jejíž ostří však je tupé.
Do velké míry je to věc úředních míst. Příběhy mají být pravdivé, přímo reprodukované, bez
okrašlování a bez ohledů na zaujetí citů obecenstva. Doba promyšlených útoků na divákovo srdce
a citovek je ta tam. Má-li však lid této země být
přímo účasten na snímcích této války, nikoli ji
pouze pozorovat, musí se úřední místa smířit
s obecně známým faktem a přiznat si, že dramatické prostředky nemusí být bezohledné či nemoudré. Je třeba nalézti způsob, jak polidštit tyto
neosobní hrdiny, kteří sledovali nepřítele džunglemi pacifických ostrovů a na blátivých bojištích
Evropy. Musí být objeveny cesty, aby lidé, kteří
zůstali doma, našli poměr k těmto hrozným a nezvyklým událostem války a mohli je chápat.
V soutěži s hranými filmy mají dokumentární
snímky jednu velkou nevýhodu. Herci jsou většinou anonymní. Snímky, natáčené na místě, jsou
ve skutečnosti němé a zvukový pás se slovním
doprovodem se připojuje později. Bez dialogu, potřeba dramatické stavby — spojování příhod v
celek, který je silnější než součet faktů — stává
se naléhavější. Slovní doprovod nemůže vyplnit
mezery, neboť je pozůstatkem školských method,
jež tyto filmy se snaží odstranit. Nic na věci nemění jakost slovního doprovodu, at je sebelépe
mluven a rozumně napsán, zůstává podstatně nedramatickou složkou. Během válečných let jsme
viděli několik dokumentárních šminků, jež úspěšně použily uzákoněných dramatických prostředků,
filmů, které si pamatujeme i dnes, když jejich
aktuálnost již dávno minula. Vedle Fighting Lady (Bojující dáma), vzpomínáme Report from
Aleutiaus (Reportáž z Aleut), krátkého filmu
majora Hustona, dále Attačk! (Vpřed!), plukovníka Roberta Presnella a britský film Desert
Victory (Vítězství v poušti). Ještě jeden film,
San Pietro, předstihuje všechny dnešní. San
Pietro říká daleko více o válce než všechny snímky válečných tažení, které vesměs předvádějí územní zisky a pobité nepřátele. Poslední třetina
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filmu je věnována návratu vesničanů do milované země, osvobozené americkými sbory. Vzkříšení; ze spáleniště se znovu valí život. Pluhy se
opět vracejí na pole a jen kousek za liniemi se
vlní pšenice, na polích kvetou olivy. Jásající děti
běží ulicemi San Pietra a naděje v nový život
zatlačuje vzpomínky na strach a zkázu. Starý
San Pietro má válečné scény, hrůzné a hrdinné
episody z dnes již téměř zapomenutého útoku
na toto město v údolí, ležící na začátku silnice
vedoucí do Říma. Ale scény smrti a zkázy jsou
jen částí většího obrazu života, jediného to obrazu, jemuž se domácí obecenstvo může úplně přiblížit a porozumět.
Jak svými chybami tak přednostmi snad nejzajímavějším filmem je t Jeana Renoira Holá
Autumn in Your Hand (Podzim v tvé dlani). Je
to zpracování povídky George Sessions Perryho,
příběh texaského farmáře a jeho oddanosti zemi, vzdor stálé chudobě, drsnému počasí a hrabivým sousedům. Pokus nedávno přibyvšího sensitivního umělce, ukázat svou novou zemi jejímu
lidu, má své výhody a nevýhody. Zajisté vrhá
nové světlo na staré obyčeje a pojetí, jež na základě obecné známosti vznikly pro domorodce
skutečně nepozorovatelně. Stejně však je pravděpodobné, že se mu nezdaří postihnout a předvést mnohé z charakteristických národních prvků lidské povahy, jejichž význam a smysl může
pocítit jen ten, kdo žije v zemi řadu let.
Obojí nacházíme v Hold Autumn in Your
Hand. Jisté charaktery jsou zřejmě nepodařené,
jisté motivy ve světle psychologie národa jsou
zmatené. Přínosem je však Renoirovo svěží vidění americké rodiny a veřejného života, nahodilého leč pevného a věrného příbuzenství jež
spojuje chudou farmářskou rodinu a takřka náboženského uctívání slunce a země.
Druhým snímkem Vincenta Mínnelliho u MGM,
(první Meet me in St. Louis, setkej se se mnou
v St. Louis se dosud hraje před nadšeným obecenstvem) j e The CJlock (Hodiny) s Judy Garland a Robertem Walkerem v příběhu první lásk y na Manhattanu, dosti sentimentální se sklonem k romantičnosti. Film zachraňuje před záplavou beznadějné sentimentality několik režisérových zásahů v nichž lze hned poznat jeho
výraz a význam této umělecké osobnosti.
Láska méně nadšená je thematem tří ostatních novinek jarní sezóny. U MGM je to Without Love (Bez lásky) prostřední hra Philipa
Barryho přenesená na plátno Donaldem Ogdenem
Stewartem, jež neuráží vkus, ale také nepřináší
nic nového. Hraje Katherine Hepburn a Spencer
Tracy. Je to historie manželství uzavřeného z
konvence »bez lásky«.
The Affairs of Sitsan (Zuzaniny příběhy) je
první samostatný snímek Hall Wallise; jedná o
dívce, která si z pohodlnosti nevezme řadu mužů, jež milovala. Lásku na úrovni, jež je nám
blízká podává film Ernsta Lubitsche, A Royál
Scandal (Královský skandál) s Tallulah Baukhead jako Kateřinou Velikou.
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Dva ze tří snímků bratří Warnerů se t ý k a j í
nynějšího válečného víru. God la My Co-PUot
(Bůh létá se mnou). Je to zfilmovaná kniha plukovníka Roberta Scotta odehrávající se v Cínš
ve dnech, kdy letadla typu »Létající t y g ř i « se
vydatně osvědčila v armádě letectva U S A .
Hotel Berlin jest spletí pochybných, falešných
a vyumělkovaných hrdinství v podivuhodně nedbalém spěchu naplnit divadla sensacemi. Warnerovo studium může být spíš hrdé na krátký
aktuální film nazvaný It Happened in Springfield (Stalo se ve Springfieldu), i když jeho objevení se na plátně není ohlašováno velkými titulky. Dotýká se přímo otázky rasové snášenlivosti, pěkně uvádějíc prostý oříběh směřující k
uplatnění springfieldovského plánu, který s v ý chovou k demokracii začíná v nejranějším věku
dětského chápání.
Ještě u Warnerů byl natočen film The Corn
is Green (Obilí j e zelené) s Bete Davisovou v
roli, kterou Ethel Barrymour tak proslavila na
jevišti. V tomto snímku není umělosti a byla
mu věnována veškerá péče, jíž studio oplývá,
Bete Davisová v roli učitelky která naplňuje
svůj život pomáhajíc nadanému studentu, jest
přirozená, herecky vyspělá. Role Morgana Evanse, mladého studenta, dává živou a bohatou příležitost Johnu Dallovi, mladému a nadanému
herci, jehož můžeme také vidět na Broodway v e
filmu Dear Ruth (Drahá Ruth).
Kulturní zprávy ze světa
G, B. Shaw, který za války vydal v Londýně obsáhlý
avazek E v e r y b o d y ' s P o l i t i c a l W h a ť s W h a t
(¡¡•Politický průvodce pro každého«), začal nyní psát
novou divadelní komedii. — Voskovec a Werich a spisovatel Adolf Hofmeister jsou na cestě do vlasti ze
Spojených států. — Ředitelem pražského Anglického
ústavu, který bude zřízen péčí Britské rady (British
Council), bude známý skotský básník, spisovatel a překladatel Edwin Muir. — Spisovatel Franz Werfel, jehož
román T h e S o n g o f B e r n a d e t t e (»Píseň o Bernadettě«) měl obrovský úspěch v celém svobodném
světě, napsal divadelní hru J a c o b o w s k y a n d t h e
C o l o n e l (»Jakobowsky a plukovník«), která se už
několik měsíců hraje v londýnském West-Endu. Jakobowského hraje český herec Karel Štěpánek. — Anglická literární kritika přijala pochvalně románovou
prvotinu českého filmového režiséra Jiřího Weisse
T h e L o s t G o v e r n m e n t (»Ztracená vláda«). —
Druhé číslo druhého ročníku literární R e v i e w - 4 5 ,
redigované Waltrem Bergrem a Pavlem Tigridem, v y šlo y těchto dnech v Londýně. Přináší mimo jiné obsáhlou stať básníka T. S. Eliota o kulturní diversitě
a evropské jednotě, článek profesora R. R. Bettse
o českém středověkém humanismu, studii Vlada Clementise o počátcích panslavismu a překlady veršů
Seifertových, Halasových, Cassiových, Horových a
Nezvalových, jakož i Vančurovy povídky » N o ž í ř « . —
Nákladem Philosophical Library vyšel ve Spojených
státech výběr ze spisů známého Italského filosofa Benedetta Croceho pod názvem P o l l t l c s a n d M o r a i s (»Politika a mravnost«),
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Citujeme
Svět prožívá veliké vyrovnání dvou rozdílných
ideologických doktrín; vyrovnání, které si, než
bude ukončeno, vyžádá, aby se evropská liberální demokracie, jak jsme ji znali, uvolila k mnoha
ústupkům na poli liberalismu hospodářského a
aby nová doktrína socialistická pokračovala ye
svých ústupcích směrem k liberalismu politickému.
Jan Šrámek 28. X. 191(8
Chceme ze všech svých sil přispěti k uspořádání světa na jednotném právním základě k demokratisaci mezinárodního života a k mezinárodnímu zajištění trvalého a spravedlivého míru.
V této snaze chceme jako stát středoevropský,
politický a hospodářský, spolupracovat, v rámci
spolupráce evropské, se svými středoevropskými
partnery. Chceme prohlubovat nejen svoje spojenectví s demokratickým západem, nýbrž především i se Sovětským svazem, které je nám zeměpisně nejbližší a jehož přímý a bezprostřední
závazek vojenské pomoci je nám po mnichovských zkušenostech nej lepší zárukou bezpečnosti. Nadto jsme přesvědčeni, že upřímné a trvalé
sblížení mezi evropským západem a východem,
jakož I sovětská účast v politice evropské a světové jsou naprostou nezbytností a že bez nich nebude trvalého míru. jan Šrámek 28. X. 191(3
Nejhlubší argument pro demokracii — víra
v člověka, v jeho hodnotu, v jeho duchovost a
v nesmrtelnou duši; to je pravá, metafysická
rovnost. Ethicky je demokracie zdůvodněna jako
politické uskutečňování lásky k bližnímu. Věčné
věčnému nemůže být lhostejné, věčné nemůže
věčného zneužívat, nemůže ho vykořisťovat a
znásilňovat.
T. G. Masaryk
Od středověku do dnešní doby dějiny potvrzují, že poměr mocenských sil v Evropě a zvláště
v Evropě střední do značné míry závisí na tom,
jaký je osud našeho národa, ležícího na křižovatce evropských cest, zájmů, proudů, vlivů a záměrů. Proto je zřejmou potřebou celé Evropy, aby
Československo bylo svobodné a nezávislé a aby
Západ a Východ měly stejný zájem na jeho síle
a nezávislosti.
Hubert Ripka
v knize »S Východem a Západem<r
Nebažím po jiné cti, leč po té, abych byl a slul
mužem poctivým. Poctivost žádá především otevřenost a netajivost, úplnou srovnalost v řecích
i skutcích; musíme mít napřed pevné přesvědčení a pak jednati podle něho.
František

Palacký

OBZORY, týdeník pro politiku a kulturu. Vychází každou sobotu. Majitel a vydavatel »Lidová
demokracie«,
vydavatelská spol. s r. o. v Praze. Odpovědný redaktor
dr. Jan Strakoš. Redakce a administrace v Praze II,
Václavská 12, tel. 457-51, /t31-1,1. Předplatné na rok
800 K, na půl roku 100 K, na čtvrt roku 52 K. — Účet
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tiskařské a vydavatelské podniky v Praze II. Dohlédact
vošt. úřad 6. 85. — loto číslo vyšlo 25. srpna 19^5.

O B Z O R Y

Výchova němců. V městečku Burgsteinfurt d á v a l o obecenstvo naj e v o nenávist k britské okupační armádě a n e p r o j e v o v a l o lítost
nad tím, co Německo v e světě natropilo. Britský velitel rozhodl,
že Burgsteinfurt m u s í být poučen. Na 4000 o b y v a t e l bylo shromážděno a v trojstupech nahnáno do biografu na promítání
p r ů k a z n é h o materiálu z Buchenwaldu a Belsenu.
t. Němci jdou na rozkaz do kina. - 2. Němci v kině. - 5. Dvě němky, které se smály při odchodu z kina, musí se na rozkaz znovu
vrátit a shlédnout hrůzy Buchenwaldu po druhé.

4. Z manifestace Svazu osvobozených pol. vězňů na Staroměstském
náměstí dne 14. srpna. Čestní hosté: ministr dr. Šoltés, primátor hl.
města Prahy dr. Vacek a vyslanec Maxa. - 5. Umělecká díla se v r a c e j í
na svá místa. Obraz „ U k ř i ž o v á n í " j e připravován k přenesení do galerie v Antverpách. - 6. 20. srpna 1845, tedy právě před sto lety, vítá
Praha první vlak u nás.

Čemuže ímáe C W t ^
Obrázky z listu Kew-ljorker
ukazují, že válka postihla potřeby
amerického obyvatelstva, podobné jako v celém světě. Nedostatek
masa, punčoch, dopravních prostředku a nápojů se stal stejně
nhlíhenvm námětem, am.erir.kvr.h karikat.urist.ň iak.n d í u A p . i i n d t >

„ C a j není?!?! To znamená, že
ostrova, odkud se dovážel?!"

,3en dál dopředu

Paní Davisová suší jediný pér punčoch.

„Jménem New-yorské telefonní společnosti dovoluji si Vám
Pan Smith si doplňuje příděl masa.

blahopřát k tomu, že jste už dvoutisící předplatitel telefonu,
který dostane aparát až rok po válce s Japonskem."

