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t. V t o m t o f a n t a s t i c k é m v a k u o v é m
a p a r á t u p o d a ř i l o se dr. W a l t o n o v i
Ej^r
v c a m b r i d g e s k é l a b o r a t o ř i v AnJ J
g l i i r o z b i t i a t o m . 2. H r u š k o v i t á v ě ž
V
na r o z b í j e n i a t o m ů , k t e r o u p o s t a v i l Carnegiův ústav v Americe.
Na o b r . : V ý b o j e l e k t ř i n y o n a p ě t í 7,000.000
v o l t ů . 5. Z t o h o t o t y p u o b ř í c h amer. l e t a d e l
b y l y s v r ž e n y a t o m o v é p u m y na J a p o n s k o .

4. J i n ý b r i t s k ý v ě d e c , k t e r ý se z a s l o u ž i l
o r o z b i t i a t o m u , N. F e a t h e r , p ř i p r á c i
v C a m b r i d g e na d e s i n t e g r a c i o x y g e n o v é h o j á d r a . 5. U c y k l o t r o n o v é h o s t r o j e
v C a m b r i d g e . C y k l o t r o n může n a h r a d i t p ř i
r o z b í j e n í a t o m u uran.

(. J a p o n s k é m ě s t o H i r o š i m a
p ř e d n á l e t e m . 7. H i r o š i m a p o
výbuchu atomové pumy. Celé
m ě s t o j e v p l a m e n e c h . (Snímek p o s l á n r a d i o t e l e g r a f i c k y . )
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Ročník I.

Řídí dr. Ivo Ducháček a Pavel Tigrid
8 redakčním kruhem: Dr Helena Koželuhové — dr. Bohdan Chudoba —
dr. Jan Strakoš.
T

CO SE D Ě J E VE SVĚTĚ
s odchodem • Rooseveltovým souviseV tomto Čísle »Obzorů« má Český jící posun doprava v Americe, výkyv
Čtenář po prvé možnost dozvědět doleva v Evropě a na to vše navazuse, od přímých účastníků pokusů, jící oživení isolačních tendencí v ameo apokalyptické zkáze, kterou způso- rické veřejnosti.
Zákon o půjčce a pronájmu lze
bí! výbuch dvou atomových pum ve
dvou japonských městech. Dnes už je jistě považovat za jeden z nejcennějcelému květu — tváří v tvář de- ěích příspěvků k společnému vítězstruktivní síle této zbraně, jež zdo- ství Spojenců. Od doby, kdy zákon
konalena může zničit všechno tvor- začal působit, t. j. od března 1941, až
stvo., všechen živý organismus na do konce letošního června, Amerika
této planetě — jasný význam slov, půjčila nebo pronajala Spojencům za
která nedávno pronesl v britské po- 42 miliard válečného nebo jiného maslanecké sněmovně ministerský před- teriálu^ důležitého pro vedení války.
seda Attlee: »Jsem si jist,« pravil Velká Britannnie dostala z této astroAttiee, >že si každý uvědomuje, že nomické částky 42 procent a Sovětmáme na vybranou jen mezi světo- ský svaz 28 procent. Jen malá část
vou spoluprací a světovou zkázou.« této velké, americké služby SpojenVýbuch atomové pumy v posled- cům byla uhrazena protislužbami se
ních dnech druhé světové války rá- strany Spojenců (na př. udržováním
zem postavil na hlavu theorie o stra- amerického vojska ve Velké Britannii
tegických
hranicích, o obrněných- po celou dobu před invasí). Přes to
armádách, podzemních muničních to- president Truman, připomínaje špatvárnách, ba znehodnotil téměř celou né zkušenosti s vymáháním americdosavadní vojenskou strategii. 55' vý- kých pohledávek u Spojenců po posledků prvního bombardování atomo- slední válce, prohlásil, že by dnes povou pumou je zřejmo, že se lidstvu žadavek zaplacení diuhů měl katadostalo zbraně, jíž se vymykají vše- strofální účinek na hospodářství 1
chna poznaná pravidla války a jejíž finance Spojených národů i SpoieUžiti oběma protivnými stranami vy- ných států. Tak obrovský dluh bý
lučuje vítězství jedné z nich, póhě- dohnal hlavní spojence k zoufalým
vadž nutně celý svět propadne zhoub- opatřením, jež by se podobala krokům, které před válkou podnikala
ným účinkům této zbraně.
Attieeho slova o výběru, které lid- Osa. aby umístila své vývozní přestvo shá mezi spoluprací a destrukcí, bytky tak, aby-nám mohla zapla>
jsou do písmene pravdivá. Velmoci se titi. Ve světě, jenž by byl postižen nemúsí dohodnout o všech otázkách a smírným břemenem neproduktivního
smírnou
cestou vyřešit
všechny dluhu, by se rozvoj amerického zaevropské a světové spory, nebo při- hraničního obchodu a investicí setkal
pravit lidskému rodu harakiri roz- téměř s nepřekonatelnými překážkasahu biblického. Světová veřejnost mi. Výsledkem by byla zoufalá mezipak při posuzování jednotlivých me- národní hospodářská rivalita, která
zinárodních problémů musí mít! by ohrozila politickou stabilitu a zapředevším na paměti 'tuto hrozbu a šila sémě nového světového střetnutí.
músí bedlivě sledovat, která velmoc Rooseveltů!' zákon a citovaný Truči který národ svou politikou nesná- manův slib řešení spojeneckého zašenlivosti, expansivnosti či neochotou' dlužen! nenajdou ve světě kritiky;
k slušné a stálé mezinárodní spolu- naopak všichni se shodnou v tom, že
bez této americké pomoci, by nebylo
práci ženě svět dó zkázy.
lze si představit spojeneckého vítězství, v každém případě nikoli na jaře
Konec Rooseveltova zákona
a v létě 1945» Nejde však jen o hodSpekulace o tom, proč president nocení a chválu minulosti, nýbrž
Truman tak'rychle zrušil platnost o řešení problémů obtížné poválečné
aákona o půjčce a pronájmu, trvají přítomnosti. A toto řešení, 1 při přía nedocházejí uspokojivé odpovědi. padném odpisu dluhu bude nesporúě
V dnešním podezíravém světě sa ztíženo rychlým zrušením platnost!
prostě nevěří, že by hospodářský zákona o půjčce a pronájmu.
kolos americký byl veden při rušení
zákona o půjčce á pronájmu, který
byl dosud nejnadějnější trhlinou v Amerika a britský socialismus
tradiční isolaci Ameriky od ostatníNejvíce je postižena Velká Briho světa, ohledy jen hospodářskými. tannie, jejíž vláda doufala, že bude
Tuší se v tom politika, jejímž zákla- mocí užívat dobrodiní Rooseveltova
dem by byl, velice zhruba řečeno, zákona aspoň na dobu pobytu ame-
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rických vojsk v Evropě. Čtvrtina
veškerého dovozu masa a skoro polovina dovozu tuků a vajec šly dosud
na účet Rooseveltova zákona. Leč
tím, že je tak těžce postižena Anglie,
jsme postiženi 1 my. Výstižně to napsal J. Furth ve »Svobodných novinách«: »Jedné ze zemí, odkud očekáváme úvěry a surovinové dodávky, Anglií, přibylo starostí, které ji
nikdo nemůže závidět. Je na příklad
otázka, jak daleko by tato země
chtěla a mohla plnit Své závazky k
organisaci
UNRRA, kdyfty nová
anglo-americká jednání neměla kýženv úsněrh. Tak či onak tržiště hospodářských sil důležitých pro obnovení našeho průmyslu a vývozu se posunulo přes Atlantik.« Majíce na paměti pravděpodobné politické poradí
zrušení Rooseveltova zákona a vývoj
v Anglii, nemůžeme si nevšímat hlasu britského a amerického tisku,
které komentují Trumanovo zrušení
jako sankci proti socialistické vládě
britské.
*
Britský týdeník »Economist« uveřejňuie na př. zprávu svého washingtonského dopisovatele o americké reakci na britské volby. Cituje konservátivního dopisovatele »N. Y. Times«
Arthura Krocka, který napsal, že
konservativnějáí národohospodáři ve
washingtonské vládě jsou hluboce
znepokojeni důsledky anglické vládní
změny. Pociťují, že program, který
nová vláda chce provádětl. bude stát!
vjce, než Anglie má k disposici, a že
bude hledati finanční a jinou pomoc
asi v Americe. Spojené státy musí
sice pomoci celému světu, aby ae
mohl zotav"i z následků války, ale
musí se při tom zabezpečiti proti
demoralisovanému britskému hospodářství, jež by mohlo vzniknout! při
provádění socialisačního programu.
Jinak by Spojený státy nemohly
chrániti a udržovati svůj svobodný
hospodářský systém. Americká vláda
se zavázala, že po válce obnoví ve
světě svobodné podnikání a Qbchod a
kdyby Anglie přijala státní socialismus, pak by Spojené státy zůstaly
osamoceny v tomto úsilí. Nastává
tedy otázka, má-11 být tento svobodný systém jen pozměněn, jak to chce
Anglie, nebo má-li být úplně opuštěn. jako to učinilo Rusko, Německo
a jiné státy, anebo má-li být dále zachován a hájen.
Dopisovatel s>Economistu« cituje
pak americké hlasy, žádající, aby se
užilo hospodářského nátlaku proti
evropským socialistickým a komunis-
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přátelé budou mít patřičný ohled nai- dodennl lopotu, je podobně obtiž
těžké škody, které Němci u nás způ-• převyehovat něktearé občanské slož
sobili. Československá, vláda byla již\ a zvyknout je na- myálenku činorc
požádána, podle zprávy francouzské' spolupráce s komunisty. Přes vi
tiskové agentury, aby vypracovalat^chny tyto obtíže, zejména psycho
seznam škod, které republika utrpě-• gické povahy, všichni odpovědní li
la v době německé. okupace a násled-• a vlastenci vítají, že se po vstu
kem německých válečných akcí. Sez-- Sovětského svazu do války v 1*0
nam škod má být sdělen západnímt 1941 komunisté tak plně zařadili
spojencům db 1. října. V listopadu se• národní fronty, a že v ní chtějí nej
sejdou zástupci všech vlád, které bu-• s námi všemi setrvat, ale že dokon
dou požadovafr úhradu reparací ze• mají ctižádost mít přední zásluhu :
západního okupačního pásma, aby se• budování osvobozeného státu.
dohodli o stanovení procenta jednotlivých reparačních podílů. Ppkud jdei Pracovní moEálka
o sousední Polsko, varšavský rozhlas
Slib komunistů věnovat republi
24. srpna oznámil, že pi vní část německých reparací bude Polsku ode- milion pracovních hodin není j
vzdána před koncem letošního roku. důkazem ušlechtilých snah: této stí
Je přirozeno, že hospodářsky nejtížej ny, ale také přiznáním, jak hlutoc
Co nahradí smlouvu o půjčce
postižení spojenci, Polsko a Rusko, uoadia. pracovní: morálka v naší zer
a pronájmu?
se hojí ze sovětské poloviny Němec-' Kořeny této demoralisace jistě tS
Londýnský »Daily Telegraph« se ka a že při hospodářské vyčerpanosti[ ve válce. Dělnictvo si zvyklo na p
zabývá ve zprávě z Washingtonu obou států nemohlo nic zbýt naE malou práci, jjž sabotovalo němec:
zrušením smlouvy o půjčce a pro- ostatní. Lze snad doufat, že Amerikat válečné úsilí, a těžko si zvyká, i
nájmu. Podává podrobněji stanovisko a Anglie nebudou mít, až na speciál-. rychlé a při tom všediní pracou
presidenta Trumana v této věci, kte- ní technické nároky, velkých poža-. tempo, jehož by bylo třeba k obno
rý popřel, že tento americký krok by davků reparačních a že 3 porozumě-. republiky. Válečná podvýživa těž
byl míněn jako útok na anglickou ním budou řešit nároky Francie, Ho-. pracujících je jistě další příčinou ci
kové pracovní ochabloati. Ale to jis
dělnickou vládu. Smlouva byla vá- landska, Norska a Československa.
není vše. Jsou. tu též porevoluční pj
lečným opatřením a americká vláda
činy demoralisace: spousta lidí vi
je zavázána zrušiti toto opatření, Komunisté sněmují
svoje zásluhy zejména v tom. že
jakmile se skončí válka s Japonskem.
V sobotu a v neděli měli komu-' horlivě účastní všech těch houboví
Truman ještě za života Roosevelta
jako předseda senátu osobně slíbil nisté pražského kraje konferenci. Za; se množících oslav 3 manifestací; ji
kongresu, že smlouva o pronájmu a dob republiky takové konference mí- místo aby sfárali do dolů nebo stí
půjčkách bude zrušena, jakmile buďe valy vždy radikální oposiční zamě-' u vysoké pece, oblékli si uniforn
dosaženo vítězství nad Japonskem. ření a jejich hesla začínala většinou RG nebo jiných gard a nechce se ji
Dopisovatel listu zdůrazňuje, že zru- slovem »proti« a jen menší část slo- z nich. Jiní dávají přednost zlat
šení smlouvy -bylo provedeno Spoje- vem »pro«. Nic nemůže výstižněji kopsíví v pohraničních okrese®
nými státy jednostranně. Vláda USA naznačit změnu v politických pomě- které je, bohužel, nepříznivým ve<
neprojednávala tuto otázku se žád- rech republiky než to, že na prvním leiším produktem nezbytného odsur
ným ze států, které byly účastny vý- místě jednání konference bylo - jak Němců. Na venkově domkářl odm
hod smlouvy. Dále je nyní jasno, že napsalo sobotní »Rudé právo« - r o z - tali vypomáhat větším statkům p
p r á- žních, protože si výdělek opatři
zrušení smlouvy představuje vítěz- v i n u t í b u d o v a t e l s k é
ství oněch kruhů v americké správě, c e. Je potěšujícím zjevem a přísli- cestou daleko snazší, na př. prodeje]
které vždy zastávaly stanovisko, že bem opravdu lepšího zítřku, když vajec za šmelinářské ceny. Jistě je<
program smlouvy o půjčce a pro- ústřední prgán komunistické strany nou z příčin dnešní nechuti k prái
nájmu nutno vykládati co nejúžeji a Československa píše: »Krajská orga- je také to, že za vydělané peníze
nisace KSČ bude na čestném místě mnoho -'nelze koupit. Denioralisat
nejomezeněji.
Jednání o tom, aby se pokračovalo v boji o šťastný zítřek českého a s i c pak spočívá právě v tom,- že si nikc
v dodávkách, se vedou nyní v Lon- venského národa, za naši lidovou re- neuvědomuje, že hodnotu penízů]
dýně, ale jsou výlučně předběžného publiku. Komunisté pražského kraje může vrátit jedině zvýšená výrob;
rázu. Vlastni jednání bude vedeno ve budou celé straně příkladem obětavé a to znamená práce, moje práč
Washingtoně zvláštní britskou misí, cílevědomé práce a Praha v důsledku tvoje práce, práce celého národ!
v jejímž čele bude lord Keynes, po- toho chce být příkladem budování Nechuť k práci vede dokonce k ta
celé republice.« Tento přerod ze paradoxním případům, že noví jme
radce kancléře pokladu Daltona. strany tradičně oposiční v budova- novaní čeští správcové dřívějších ně
telskou avantgardu nové republiky meekých podniků udržují jejich ní
V reparacích závisíme na
není jistě snadný jak v očích někte- mecký ráz, místo aby je počešťoval
západě
rých stoupenců strany, tak v očích Tito čeští správcové, kteří byli vy
Málokdo si povšiml, že podle roz- ostatních politických složek ve státě. sláni do pohraničí, aby je vrátili čet
hodnutí čtyř velmocí v Postupimi Není tak lehké přecházet od revoluč- kému lidu, v mnoha případech se vše
budou reparační nároky Českoslo- ní negace lc positivnímu budování, možně brání odchodu německých dě]
venska proti Německu uspokojeny dokonce v koalici s méně revolučními riíků, a tak se vlastně staví prof
z pásma z á p a d n í c h spojenců. složkami. Jistě leckterému starému vládnímu programu odsunu Němci
Zatím co polské reparační nároky bolševikovi a revolucionáři přechází Důvod, proč tak činí, spočívá jednal
budou uspokojeny Sovětským svazem zrak nad novými tak positivními hes- v tom, že mezi českým dělnictven
a ze sovětského pásma v Německu, ly, jako: »Komunisté do prvních linií není dostatečného zápalu pro práci
uspokojení našich nároků bylo pře- hospodářské obnovy republiky.« Ale jednak v tom, že si tím takoví češt
neseno na spojence západní. Je to do komunistické vedení v čele s místo- správcové zvyšují výdělky, protoži
jisté míry překvapení, které, jak předsedou vlády Gottwaldem stranu německé' dělníky špatně platí i živí
doufáme, nebude nemilým. Naše hos- opravdu v e d e pevně a cílevědomě Pozvednutí pracovní morálky je dne;
podářská spolupráce se západem se k tomu, aby se tato ukázněná strana jedním z největších našich problémů
vyvíjí slibně a k oboustranné spoko- stala nezbytnou složkou budovatel- Na jeho řešení se ukáže, zda naš<
jenosti. Lze doufat, že utužení těchto ské národní fronty. Není-li však -odhorové hnutí dovede zvládnout úko
hospodářských svazků se západem zrovna lehké převyehovat přédvče- :mu svěřený a stát se hybnou siioi
cestou přes německé reparace bude rejší oposičníky a včerejší partyzány 5p r a c u j í c í h o společenství národ
také uspokojující a že naši západní v pilné pracovníky, nadšené pro kaž- :ního nebo jen — jak už lidový potickým zemím-a praví, že je v mezích
možnosti daleko více, než tyto hněvivé hlasy naznačují. Je to možnost
vzkříšení amerického isolacionismu
jako obrany proti nebezpečí socialismu. Vítězství tohoto směru by znamenalo konec americké spolupráce
jak v mezinárodním hospodářství a
financích, tak i v politice. Spojené
státy by se změnily v imperialistický
stát, jenž by postupoval přísně podle
svých zájmů a zastavil hodiny mezinárodní spolupráce až do nové války.
Mezitím však vybuchla atomová
puma, jejíž tajemství je majetkem
Spojených států i Anglie;a tato skutečnost prozatím umlčela, konservativm mocné síly americká
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směěek praví — »urokracil«, která
by měla aspirace ředitelské a obchodní, ale nikoli pracovní. Správně
na toto nebezpečí poukázalo už »Rudé právo«, když 30. srpna napsalo:
»Nelze více přihlížet netečně, jak
nízká je stále těžba uhlí, jak vysoké
pece dávají málo železa a jak závody
málo vyrábějí. Zde stojí jednotná
závodní odborová organisace před
státnickou zkouškou. Spolu se závodní radou a vedením závodu, aby
dovedla vzbudit mezi osazenstvem
pochopení i pro tuto přechodnou, ale
těžkou zkoušku.? „
Tato malá produktivita má ovšem
i Stinné stránky zahraničně politické.
Víra v čsl. prosperitu u hospodářsky
mocných západních sousedů klesá.
S ní i možnosti úvěru. A pak je tu
Německo, které na svém omezeném
průmyslovém úseku vyvíjí, dík svému organisačnímu talentu, úsilí
vpravdě horečné. Přijeli už do Prahy
američtí důstojníci, lfterí měli kukátka a fotografické aparáty německé m í r o v é výroby. Pozor! Aby
nás poražené, Tozstřílené, zhuntované
Německo nepředstihlo a nevytlačilo
z četných, nám dnes otevřených trhů!

Jen žádnou totalitu
Politické strany u nás zahájily
mnoho akcí a jimi vlastně vstupují
řádně do života. Komunisté se rozhodli dáti republice milion pracovních hodin, národní socialisté vypsali
půjčku »Strana sobě« a odbočky
všech politických stran rozvíjejí rozsáhlý přednáškový i agitační program. To všechno je chvály i podpory hodné; avšak na adresu některých přílišných horlivců nutno důrazně říci, že všechny akce a sbírky,
které strany provádějí, jsou d o b r o v o l n é a že není možné ani mravné,
aby se na občanstvo, zejména v menších obcích, činil nátlak. Není možné,
• aby svobodný občan této země byl
ostrakisován snad proto, že se neúčastmi akce nebo manifestace té či
oné strany, nebo že nepřispěl na tu
či onu sbírku. Někteří lidé si dosud
neuvědomili, že už je nenávratně konec různým těm protektorátním svazům a kuratoriím a že republika zaručuje každému občanu právo v o l n é h o rozhodování o své politické
příslušnosti a vůbec politické aktivitě. Staly se případy, že příliš horliví partajníci vymáhali příspěvky
své straně i na lidech, organisovanýčh ve stranách jiných nebo vůbec
nepolitických, a hrozili nevybíravým
způsobem, že si dobře zapamatují,
kdo co dal. Podobně se komunističtí
naši spoluobčané, dávající obětavě
těch milion pracovních hodin, vyjadřovali tu i tam zbytečně ostře o těch,
kdož se této politické akce neúčastnili. Proto: jen žádnou totalitu —
ani v těchto drobných denních politických akcích.

Dvojí jednota
Totalitní tendence v našem veřejném životě — a nutno důrazně říci,
že nepřicházejí z lidu, zdola, nýbrž z
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míst úředních, se shora — projevují pravicového vlivu, ve změně vůdcovse také sjednocováním a splýváním ství existujících stran a v radikálnejrůznějšíeh zájmových organlsací ních sociálních a hospodářských
v jedxiu velkou jednotnou organisaci. změnách, z nichž nejdůlezitější jsou
Máme už XJRO, máme ROH, vznikl pozemková reforma, znárodnění velnám jednotný Svaz české mládeže a kého průmyslu, zdrojů energie, dolů
nyní slyšíme, že všechny tělovýchov- a bankovnictví, jakož i vystěhování
né a sportovní organisace splynou neloyálních Němců a Maďarů. Revov jediný svaz. Toto splývání (ti men- luční situace je napjatá a president
ších organisaci většinou neoblíbené) Beneš má v ní úlohu usměrfiovatele.
děje se pod politickým heslem lidové Presidentovy dekrety jsou jednomyjednoty v nazírání na program vlády slně vládou schvalovány, ale nakonec
a celý náš vnitřní i zahraničně-poli- musí býti ratifikovány svobodně zvotický vývoj, jemuž prý bude nejlépe leným parlamentem.
poslouženo naprostou ideovou jednoV čísle ze dne 31. srpna píše zpratou všeho našeho lidu, podle známé- vodaj o svém pátrání po ruském poho přísloví, že v jednotě je síla.
litickém vlivu a o zjišťování vyhlíV jednotě je síla, ovšem jenom teh- dek demokracie u nás. Došel k nády, je-li to jednota skutečná a nikoli zoru, že budou-li vztahy mezi SSSR
nadekretovaná, jednota pramenící ze a západem dobré, pak neodvislost
společného odhodlání víry a úsilí a ČSR je zaručena. Je významně, že
nikoli jednota papírová, denním tis- Češi sice mluvili o různých zkušekem vyhlašovaná za jedinou spásu a nostech s Rudou armádou, že však
diktovaná politickými potřebami jen nikde neslyšel o nějakém jejím polijedné politické skupiny. Vždyť k to- tickém vměšování. To ostře kontrasmu, abychom byli jednotní, pokud tuje s postupem americké armády a
jde o sám smysl našeho národního a v jejím zasahování do německé otázstátního bytí, nepotřebujeme obrov- ky, než dostala nové instrukce.
ských nepohyblivých á nepružných
C h.i c a g o D a i l y T i m e s
31.
celostátních rámcových organisaci, srpna píše, že v ČSR se dnes pocikteré vedou lidi ke zbytečné stád- ťuje nutnost vyrovnání sil v místnosti, uniformovanému myšlení a ních národních výborech ve směru
které nedávají možnost jednotlivci, posílení národně socialistického a liaby řádně rozvinul své individuální dové demokratického zastoupení. Reschopnosti. Uvědomí-li si větší část voluce vedla k značné demokratisaci
národa a zejména jeho mládež, hod- tisku. Není censury, ale redaktoři
noty, které nás opravdu sjednocují, byli z počátku příliš opatrní. Ačkoliv
ideje a myšlenky, které spoluvytvá- věrnost ke smlouvě ČSR s Ruskem
řejí naši národní a kulturní tradici, je nade vší pochybu, nabývá L mezi
a vyplyne-li z tohoto uvědomění po- komunisty půdu přesvědčení, že ČSR
cit věrné sounáležitosti k tomuto vděčí, západu za mnoho a má slibcelku, který se jmenuje český národ, nou budoucnost ve spolupráci s ním.
a k tomuto útvaru, který si říká deZároveň C h i c a g o D a i l y T i mokratická republika Masarykova a
Benešova, pak dospějeme k oprav- •m e s referují ve znrávě Parkerově
dové jednotě myslí a srdci a nebu- 0 závodních radách u nás. Parker
deme potřebovati totalisujících jed- poznamenává, že nejen továrny, ale
notných organisaci, aby nám "předpi- 1 ministerstva je mají. Dělníci jsou
sovaly, co je vlastenecké a co nikoli. rozhodnuti zabrániti vykořisťován],
Proto neházejme kamením po zaslou- Leckde je hodně stížností na to, že
žilých organisacíčh, jakými jsou So- závodní rady zdržují výrobu a maří
kolové, skauti, YMCA, Orlové a tisí- čas i peníze neustálým rokováním,
ce nejrůznějšíeh spolků a kulturních ale rozumní Čechové podotýkají, že
organisaci, které se v minulosti tak je to mírná cena za revoluci a že je
dobře osvědčily a jimž republika t>y lépe, když revolucionáři jsou v záměla dát ty nejlepší předpoklady pro vodech, než kdyby byli na ulici.. Jediná oprávněná výtka proti závoddalší rozvoj.
ním radám je, že potřebují politického přeskupení, aby mohly mluviti
Americký tisk o nás
jménem všech dělníků.
V C h i c a g o T i m e s píše zpraN e w Y o r k S un otiskuje zprávu
vodaj R. Parker z Prahy, že to, co Judy Bardena, který píše, že amese nyní děje v pohraničních obla- rický velvyslanec v Praze vyslovil
stech CSR, je více než konečné sta- dopisovateli svůj veliký obdiv k Čedium éeskoněmeckého sporu — je chům, o nichž je přesvědčen, že se
to střetnutí se dvou rozdílných svě- dokonale zotaví mezi prvními, ne-li
tů. Češi se dívajf na všechny Němce první. »Beneš je velmi populární,«
s hlubokým podezřením a obviňují i řekl mezi jiným, »a jeho vláda je
levičáky ze slabého protinacistického nadmíru dobře ořganisována.« Česodporu. Důkaz nacházejí v tajné zprá- koslovensko se hospodářsky zřejmě
vě Krebsově z listopadu 1942, v níž regeneruje a je připraveno exportose zdůrazňuje úplný klid mezi po- vatí uhlí, koks a cukr. Očekává se
hraničními Němci. Nyní Se Němci také přebytek obilí pro vývoz. Vláda
snaží, aby pronikli skulinami v čsl. převzala Baťu, Škodu a Vítkovice,
oficiálním stanovisku, jež rozlišuje ale celý nacionalisačnl program doloyální od zrádných Němců.
sud nebyl proveden. Budoucnost toho
V těmže listě píše Parker o revo- plánu závisí na volbáth. Naclonaliluci v ČSR. Podle presidenta Beneše sace průmyslu půjde sotva.tak dalerevoluce se projevuje v odstraněni ko, jak se někteří lidé obávají. Jed-
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jenecké armády splňuji spojenecké a shromážděn!. Rozhodnuti o tom, kdo
okupační úkoly v poraženém nepřá- - bude takto zbaven volebníno práva,
telském Německu a když zároveň učiní Títova fronta národního osvotytéž armády splňují blíže nedefino- bození, překřťěná nyní na Národní
vané úkoly ve spojeneckém a přátel- frontu. Maršál Tito musil nedávno
ském Československu.
' doznat, že »v horách se objevily re-"
akcionářské tlupy«. Vychází najevo,
že generál Mihajlovič stále ještě stojí
Američané v Praze
Demiě stovka amerických -vojínů v čele svých tlup v Jugoslávii a zdá
a důstojníků přijíždí ze západních se, že velí ještě značným silám a že
Čech .do Prahy. Vidíme je v menších občanská—válka v Jugoslávii stále
skupinkách s průvodci, kteří se snaží ještě není skončena. Poslední zprávy
obdivovatele mrakodrapů a obřích naznačují, že Mihajlovič ms v mocí
rozměrů naučit obdivovat domky ve značně rozlehlé území někde v Černé
Zlaté uličce, průčelí a štíty domů hoře a v Bosně. Ministerský -předseda
v Nerudově ulici a týnské věže. Jsou charvátský naznačil ve zprávě v
Americké přilby
středem přátelství a pozornosti Pra- Charvátské radě národního osvobozežanů
a zejména Pražanek, kterým se ní, že ne méně než na dvanácti mísČeskoslovenský lid přivítal s nadlíbí
dokonale
čisté a bezvadně stři- tech v Charvátsku bojují ozbrojené
šením a vděčností obě spojenecké
žené
americké
uniformy, dodávající tlupy proti vojsku maršála Tita.
armády, sovětskou a americkou, bez
Američanům
ještě
sportovnějšího
Tito ztratil mnohš sympatii v Brijejichž pomoci by domácí síly nebyly
mohly osvobodit republiku. Vojáci vzhledu, než jaký mají tak jako tak. tannii a Americe, dodává dopisovaobou armád byli našimi druhy v bo- Sto amerických turistů denně! Sto tel »Observeru«, pro pronásledováni
jích a zůstali přátelskými účastníky Američanů,, kteří dříve trochu žehrali svých vnitřních odpůrců a pro svou
při prvních našich budovatelských na to, že nemohli shlédnout hlavní vzdorovitou zahraniční politiku. Nepracích. Jako přítomnost každé cizí město země, kterou společně s Rudou dávný přesun sil mezi západem a
armády, tedy i té nejpřátelštější, ani armádou pomohli osvobodit, vrací se východem musí naíti vliv i na Jugojejich pobyt neobešel se bez drobných denně okouzleno výletem do Prahy. slávii, která nikdy nebyla uznána za
i vážnějších incidentů. Válka sama, Až si posádky ze západních Čech výlučně zájmovou sféru Ruska.
zejména konec dlouhé války a vzdá- prohlédnou krásy Prahy, přijedou
lenost od domova, dostatečně vysvět- možná Američané také z posádek SSSR propustil maďarské
lují i omlouvají některé z oněch inci- v Německu, Praha se líbí každému zajatce
dentů. To není třeba našemu uvědo- cizinci, ale těm Američanům, kteří
V souvislosti s rozhodnutím sovětmělému lidu, oběma spojencftm kraj- nyní žijí v troskách německých měst
ně nakloněnému, zvláště vysvětlovat. a mezi nevlídně se chovajícím oby- ské vlády o osvobození maďarských
Nikdo nechce ve světle nějakého vatelstvem, bude se jistě Praha líbit zajatců došlo v Budapešti k demontrapného výjevu v pivním výčepu dvojnásob. Byl to skvělý nápad a ini- straci. Před budovou spojenecké konposuzovat zásluhy a velikost spoje- ciativa ministra informací Kopec- trolní komise konala se velká manineckých národů. Mnoho lidí by však kého, který využil přítomnosti Ame- festace. Obyvatelstvo Budapešti po\ rádo vědělo, proč naši přátelé, Rudá ričanů v naší zemi a dal zorganiso- chodovalo s maďarskými a sovětskýa americká armáda, jsou v naší zemi vat tyto turistické zájezdy, které mi prapory a obrazy generalissima
ještě čtyři měsíce po konci války. nám tvoří už dnes kádr budoucích .ci- Stalina, vůdce maďarské komunisticZ rozhovoru s mužstvem obou armád vilních turistů do naší země. Mnoho ké strany Rakocsy Matyáše-a i.
je ; jasno, že všichni ti chlapci by těch, kteří sem zajeli dnes na 24 hochtěli domů, ke svým rodinám, man- din v uniformě, se sem bude vracet Polský tisk se na nás zlobí
želkám a dětem. Náš lid zase, ačkoli v civilu jako turisté na týden a měLiterárně - sociální revue »Odra<
zahrnuje vítané hosty péčí a láskou, síc. Francouzi si vozí americké vovyslovuje
politování, že Poláci v tějáky
na
Riviéru,
Belgičané
do
Ostennezná důvody, pro které obě armády
šínské otázce jsou v defensivě, zatím
zůstávají ve spojenecké, částečně de a Švýcaři k jezerům.
JsBie rádi, že v této iniciativě ne- co Ceši prý se upevnili na Těšínsku
vlastními silami osvobozené zemi,
jako by šlo o zemi okupovanou. jsme, jako jsme bývali v předváleč- a nyní stále rozšiřují svůj útok. DoJsou-li pro to vážné důvody, měly by ných letech, pozadu. Všichni tito máhají se — píše list — Kladska,
být sděleny a budou jistě pochopeny. Američané píší o svých dojmech Ratibořska, Hiubčic, Vratislavi a
Jinak však v přítomnosti Rudé a domů. Budou to tisíce dopisů, čte- Opolí, ba dokonce Bytomi, Bielska
americké armády nelze nespatřovat ných dalšími tisíci a možná deseti- a Pszczyny. Zmobilisovali šlonzaúhonu na prestiži Československa tisíci. Žádná brožurka Čedoku ne- kovee v čele s renegátem Koždoněm,
jako svrchovaného spojeneckého stá- může nahradit tuto propagandu, tak vyznamenaným zlatým odznakem
tu. Pokud pak jde o americké pás- šťastně vymyšlenou ministerstvem NSDAP a organisují diversi sbíráním jakýchsi podpisů mezi Němci
mo, dojem, že jde o okupaci, je ještě informací.
pod Bielskem a Skoczovem. A my
podtržen snad povrchním a málo významným detailem, že totiž američtí Západní mocnosti a Jugoslávie stále vyvracíme, argumentujeme, že
nemají právo, stále se dovoláváme
vojáci mají stále ještě rozkaz nosit
Diplomatický -dopisovatel londýnpřilby, které nosili v boji proti Něm- ského »Observerus píáe, že v nejbliž- demokracie, zatím co za Olší jsou
cům a které snad z přirozených dů- ším zasedání Rady zahraničníeh mi- v ofensivě češti šovinisté, kteří nikdy
vodů psychologických nosí při oku- nistrů se bude projednávat! otázka neměli s českou demokracií nic spopačních úkolech mezi nacisty v Ně- obnovení demokratických práv v Ju- lečného a kteří spolupracovali s střemecku. Věříme, že se Američané tím- goslávii. Tuto otázku rozvířila v Po- tl říší«.
to rozkazem nemínili nás dotknout a stupimi americká delegace. Amerika
Týž list otiskuje z pera A. Szutery
že je to prostě, jak to na vojně už trvá na stanovisku, že nebyla prove- dlouhý článek »Polskou trnitou cesbývá, »šiml«. Víme také, že americký dena dohoda mezi Šubašičem a Ti- tou«, ve kterém se autor snaží doXXII. sbor, který je v Českosloven- tefti z minulého listopadu o obnově kázali, že Češi spolupracovali za válsku, je jen součástí 3. americké demokratických práv a svobod v Ju- ky s nacisty. Trpěli prý jen Poláci.
armády s hlavním velitelstvím na goslávii. Znepokojení bylo zvýšeno Uvádí data o popravování a vraždění
německé půdě a že tedy armádní rozhodnutím protifašistické rady no- polských lidí a tvrdí, že Češi za Olrozkaz, vydaný v Německu, musí být vé osvobozené Jugoslávie, že kola- gou nepřinesli bohužel téměř žáduposlechnut i sborem, jenž je vně boranti a osoby, které jednaly proti ných obětí: naopak byly jim poskyhranic Německa. To jsou však právě státním zájmům, mají být škrtnuty továny úlevy a vydávány potravinoony obtíže, které vznikají, když spo- ze seznamu voličů do ůstavodárného vé příděly jako Němcům.
nim z nejvétšieh problémů je v Československu doprava. Po této stránce
ČSR potřebuje pomoci. Žeň je bohatší než kdykoliv předtím. Lid
v Československu si přeje, aby Američané a Angličané se aktivně zajímali o zemi. Touží po amerických
knihách a filmech. Vyslanec Steinhardt by si nadmíru přál, aby mohl
těmto potřebám vyhovět. Záleží mu
na obnově obchodních styků. Zasvěcení lidé prohlašují, že Československo do tří let nabude ztracené půdy
a bude s ostatním světem normálně
obchodovat.
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Lid je zdrojem moci ve státě
Před několika dny se objevily v novinách nápisy: »Volby do parlamentu 14. října.« Každý, kdo
to uviděl, se zaradoval, tak jako ještě nikdy od
- osvobození; Zarmoutil se však tím více, když si
přečetl celý Článek a zjistil, že se tu vlastně nikdo
nezajímá o jeho hlas, nýbrž že místo něj budou
volit jiní. Je pravda, že theoreticky jsou místní
národní výbory volenými orgány lidu, ale musíme si přiznat, že skutečnost je jiná. Ruku na srdce: mohlo se nějakých těch sto až sto padesát tisíc voličů z Prahy I až V I I směstnat do cirkusu na Letné,,aby byli alespoň svědky volebního
obřadu?, Mohl vůbec někdo, třeba s rysím zrakem,. odhadnout alespoň s přibližnou přesností
zdvižené pravice? A pak, mluvila jsem s mnoha
lidmi z této oblasti a všichni se mi svorně přiznali, že ani nevěděli o nějakých volbách, třebaže
čtou noviny. Jistě byly tyto volby ohlášeny v novinách, ale jen jednou a ne opětovně, den co den
na předním místě, což by bylo hutné, zrovna tak
jako pravidelné hašení rozhlasem. A pak: jsou
volby aklarnací vůbec myslitelné,, nejedná-li se jen
o několik udí, které je možno premeonout? Byio
pamatováno ná to, aby se jich účastnili opravdu
jen lidé z určených čtvrtí? A jsou veřejné volby
u národa, který je tak vyhraněně stranicky založen, že stranictví bylo silnou překážkou nebo naopak pohnutkou k povýšení, vůbec myslitelné?
A tak bychom mohli, pokračovat do nekonečna.
_ A nemyslím, že bychom někde jinde zjistili, že byl
některý národní výbor zvolen všemi občany a
úplně svobodně. Ostatně to ani nebylo vážně míněno, jak vidíme z toho, že národní výbory měly
býti složený ze zástupců čtyř politických stran
rovným dílem. Každý myslící člověk musí uznat,
že nelze spojit dvě tak rozdílné zásady. Buď volby, nebo rovné zastoupení stran, ale obojí opravdu nelze. Zatím je stav takový, že u většiny
národních výborů není ani to, ani ono a že byly
vytvořeny jakýmisi dohodami, v nichž ti méně
bojovní více ustoupili.
Je pravda, že se ve většině případů národní výbory znamenitě osvědčily, ale stalo se tak přesto
a nikoliv proto, že jejich ustanovení bylo tak různé a neusměrnené. Bvlo to nikoliv proto, že by
členové národních výborů byli zvoleni námi jako
nejvhodnější představitelé naší vůle, nýbrž proto,
žé tak veliká většina našeho národa má tolik dobré vůle a pracuje vždy dobře.
Nemůžeme tedy i přes nejlepší vůli a plné uznání práce národních výborů pokládať jě zá námi zvolené představitele naší vůle. Jsou-li to tedy
národní výbory, které budou volit volitele, nemůžeme uznat, že bychom těmito volbami se stali
tím, čím máme podle vládního programu a podle
nepominutelných zásad demokracie být, t. j.
z d r o j e m m o c i v e s t á t ě.
, Víme sice a rádi uznáme, že nebylo možno ihned
- po obnovení republiky vypsat volby, třeba by to
bylo hejsprávnější, Chápeme také, že naši vedouO B Z O E Y
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cí citi potřebu (poněvadž jsou demokraty a proto,
že tato válka byla vítězným bojem nejen o svobodu, ale i o demokracii), aby jejich politická práce
byla alespoň dodatečně schválena lidem, neboť
jen tak mají pocit pevné půdy pod nohama. Víme, že není možno, aby ministerská rada mohla
trvale vykonávat všechnu vládní a zákonodárnou
práči, protože to je prostě nad lidské síly, že tedy
nutně potřebuje pomoc parlamentu. Přesto však
a snad právě proto by jí musilo býti mnohem prospěšnější, kdyby šlo o parlament volený námi všemi ve všeobecných, tajných, rovných a poměrných volbách podle platného volebního řádu, který jedině zaručuje, že každý mohl a musil projeviti svou vůli a převzíti tak část nesmírné odpovědnosti, spojené s řízením státních záležitostí
v tak těžké době.
Proč právě tyto volby? Předně proto, že náš
volební řád dosud platí a že prostě nemáme možnost jej změnit demokratickou cestou, t. j. vůlí lidu,, když dosud nemáme námi volené zástupce,
kteří by z našeho pověření mohli mluvit. Něco jiného jsou jiná zákonodárná opatření, nutná v zájmu státu. Tu jistě je třeba ihned učfnit vše potřebné a neohlížet se na to, zda už volby byly či
ne. Stát musí jít dál za každých okolností a bylo
by jistě nezodpovědné a zhoubné, kdyby naše vláda váhala se svým rozhodnutím proto, že se nemůže opřít o projevenou vůli lidu. Ale o tom, jak
chce lid vykonávat svou moc, musí (málo naplat)
rozhodovat lid sám. A to prostě nemůže, dokud
nedostane hlasovací lístek do ruky. Je jistě myslitelné, že parlament zvolený lidem se rozhodne,
že mu dosavadní volební řád v něčem nevyhovuje
a že bude v něčem změněn, ale pak nebude moci
ani největší odpůrce změny něco namítat, protože
se změna stane z vůle většiny lidu, tedy demokraticky.
Snad by se mohlo říci, že je nutno volební řád
změnit bez ohledu na to, že lid nebyl dosud povolán volbami k výkonu své moci, kdyby byl volební řád tak špatný, že by nebylo možno volbami
podle něj prováděnými zjistit pravou vůli všeho
lidu. To se však o našem volebním řádu jistě říci
nedá, když volební právo je všeobecné, t. j. má
je každý z nás, rovné, čímž uznává rovné právo
všech, aby spoluvykonávali jim svěřenou moc,
tajné, což je nutné, aby se nikdo nevystavoval nebezpečí nátlaku mocnějšího, a poměrné, což znamená. že ani nejosamocenější hlas na nejzapadlejší dědince nepřijde nazmar, nýbrž, že bude připočítán k hlasům ostatních stejně smýšlejících.
Zdá se, že by bylo téměř nemožné nalézti nový
volební řád, který by dbal více zájmů lidu jako
nositele moci ve státě.
Proto i když plně uznáváme, že je prozatímní
národní shromáždění velmi nutné, aby bylo možno rozděliti příliš tíživé pracovní zatížení vlády a
opatřiti lidu možnost, aby mohl z parlamentních
debat lépe pbznati důvody a protidůvody všech
37
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opatření a tak se plněji účastnit! veřejného živo. ta, je třeba říci, že přece jen každý z nás jej
považuje o p r a v d u j e n z a p r o z a t í m n í
a čeká a bude čekat na volby, které jedině všem
bez rozdílu zaručují jeho nezadatelné právo spolurozhodování o státu.
Asi se tím nakonec mnoho nezmění, neboť to,
co je k prospěchu státu, musí dělat každý, ať už
je lidem zvolen nebo není; ale i tak to je naprosto
nutné, máme-li býti tím, co chceme, co nám bylo
slíbeno, a co potřebujeme k zdravému životu politickému a státnímu.
Vítáme tedy sice zřízení prozatímního národního shromáždění, ale s tou výhradou, že nebude
znamenat oddálení voleného národního shromáždění a že bude jen krátkodobým naším správcem. Není totiž vskutku možno vymysliti dosti
pádné důvody pro nějaké oddalování voleb. Nelze
tvrdit, že by překážkou voleb mohli býti neurovnané poměry nebo snad příliš četné nevyřešené
úkoly. Právě tyto důvody mluví nejvíce pro volby,
neboť jen tím, že dáme lidu spoluzodpovědnost
v řešení těžké situace, dá se dosáhnout toho, že
lid nebude alespoň ve své většině moci odsuzovat
učiněná opatření, která často nebudou líbivá a
příjemná. Jako další námitka proti okamžitým
volbám se uvádí, že není možno v tak krátké době opatřiti voličské seznamy a že vůbec nikdo nemá na volby čas. S těmi voličskými seznamy je
to však velmi jednoduché a mnohem snadnější,
než kdykoliv jindy. Máme přece potravinové lístky a kmenové listy. Nic jednoduššího než vypsat
z kmenových listů všechny voliče, když je na nich
přesně uveden nejen věk, ale i národnost každého, kdo je oprávněn pobírati lístky. A rozdělení
volebních lístků je velmi snadné. Každý oprávněný volič dostane kromě potravinových lístků
také volební lístky a celá ta na pohled obtížná
záležitost je hotova rychle, snadno a dokonale.

Zrození atomové pumy
Myšlenka atomové pumy není nová a nemůže
zajisté být považována za vynález jednotlivce.
Jest výsledkem řady čistě vědeckých objevů, na
nichž pracovali britští, francouzští, dánští, němečtí a italští vědci Začátek této řady nalézáme v Manchesteru, kde lord Eutherford po prvé
zjistil, co atom vlastně je. Byl to Rutherfořd,
který na základě vlastních pokusů dokázal, že
atom není vyplněn jen hmotou, nýbrž že obsahuje poměrně velké prostory.
Dokázal, že nejzákladnější částí atomu je
srdce'— jádro — jak je nazývá, jež ač nepatrné, tvoří celou atomickou váhu. Byl to tedy
Rutherford a jeho žáci, kterým se jako prvním
podařilo zasáhnout střed atomu a rozbít jej.
Můžete si představit jak je to těžké, neboť nejen že jádro je malé, ale je silně positivně nabito a od roku 1932 se jako projektilů používalo
iader jiných atomů podobné síly. Mezi dvěma
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Před válkou neměl nikdo tak veliký zájem na
tom, aby byl policejně přihlášen, kdežto dnes všichni nutně potravinové lístky potřebujeme a tak
se ve vlastním zájmu každý stará, aby byl na nějakém kmenovém lístku řádně zapsán a je v podstatě nemožné, aby byl zapsán dvakrát, což u policejních přihlášek nebylo. Kontrola tedy dostatečná. A pokud se týče času, musíme říci, že je to
opravdu za vlasy přitažený důvod. Je-li dosti času na ty všemožné oslavy a projevy, jejichž příprava dá také velmi mnoho práce a starostí, pak
by se i na volby musela ta trocha času ušetřit.
A myslím si, že by se většina z nás nadšeně vzdala jedné z oslav a raději šla volit. Zbývá tu jen
tak zvaná stranická příprava voleb. Víme, že před
volbami nastal vždy čilý ruch, všichni činovníci
všech stran se rozjeli a snažili se získat hlasy na
nesčetných volebních schůzích a nejrůznějším
způsobem. Nemám v tom žádných zkušeností, a
snad je to opravdu tak důležité, aby se poskytla
každému příležitost vyslechnout, co která strana
slibuje. Patrně, neboť jinak by se to nedělalo.
Mám však za to, že to neplatí v tak plné míře
dnes. Vždyť teď mají všichni docela přirozeně takový zájem o veřejné záležitosti a tolik čtou noviny a poslouchají rozhlas, že jim řečníci mohou
o svýeh stranách stěží říci mnoho nového. A nikdy nemůže mít strana dojem, že jde dobře připravena do voleb. Vždycky ještě je tu tolik voličů, k nimž nemohla mluvit a tolik menších názorů, které nikdo nemohl projevit, že bychom asi
marně čekali na chvíli, kdy organisační straničtí
pracovníci řeknou s plným uspokojením: »Jen do
toho!«
A tak se přimlouvám za sebe a všechny ostatní
(a těch je,, věřte mi to, nesmírně mnoho). Jen do
toho! Už se nám po těch volebních lístcích hrozně stýská a nedivte se nám, vždyť jsme je tak
dlouho neměli v ruce.
Sir Edward

Appleton

positivními náboji, jak víme, vzniká silný odpor,
zvláště dostanou-li se do těsného styku.
V roce 1932 byl Sir James Chadwickem objeven ideální projektil k rozbíjení atomů. Byl to
tak zvaný neutron, bez elektrického náboje,
který může poměrně snadno vnikat do všech
typů atomů. Fermi a jeho spolupracovníci v Símě brzy objevili, že pomocí neutronů mohou
měnit jádra téměř všech atomů i atomu uranu,
nejtěžšího ze všech. Je sice pravda, že nevěděli
co se přesně stane, když tímto způsobem rozbijí
atom uranu, ale v roce 1938 objasnili němečtí
vědci, že vniknutí neutronu do uranového jádra
způsobí násilný rozpad tohoto jádra ve dvě
zhruba stejné části. Váha těchto částí byla menší než váha původního atomu, neboť hmota byla
zničena a znovu se objevila v podobě energie
zlomků, v něž se iádro rozpadlo. A co víe, bylo
zjištěno, že uprostřed těchto zlomků jsou další
neutrony, jež mohly znovu rozrušit uranieké
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jádro a tak dále v nepřetržitém lavinovitém řetězu. Tedy sanjohybný proces, jímž uranová
jádra explodují, uvolňujíce energii v neomezené
míře.
Zde tedy musíme hledati zárodek atomové
pumy. Brzy však byk) zjištěno, že obyčejný
uran, jak se vyskytuje v přírodě, nelze jen tak
snadno uvolniti pomocí neutronů. Obyčejný
uran je totiž směsí tří typů uranických atomů,
tak zvaných isotopů, jež se jen lehce liší v atomické váze. K přípravě materiálu pro atomovou
pumu bylo třeba oddělit uranium 235, to znamená uran atomické váhy dvě stě třicet pět, od
ostatních atomů,
Chceme-li dostat explosivní materiál, je třeba
vytřídit tyto atomy uranu, oddělit je od ostatních, a tento proces třídění si vyžádal velkého

úsilí, jež bylo vynaloženo v Severní Americe.
Vědci uskutečnili tyto snahy. Tak byl s nesmírnými obtížemi a úžasnou odvahou získán materiál vyžadované čistoty, a i těžkosti s docílením
explose v určitý čas a na určitém místě byly
nakonec úplně překonány. /
Co se tedy stane, když puma exploduje? Nastává doslovné zničení hmoty a zrození energie
— energie, která se projevuje nesmírnou teplotou a intensivním tlakem vybuchující látky. Výpočty ukázaly, že eelá hmota dosáhne teploty
mnoha milionů stupňů, zatím co tlak se zvýší
na milion atmosfér. Je tedy zřejmé, že takovému obrovskému tlaku a obrovské teplotě lze
přičítat katastrofální následky výbuchu. Vědci
však se daleko dychtivěji obracejí k stejně nesnadné otázce spoutání atomické energie, aby
sloužila blahu lidstva.

Byl jsem pří výbuchu pumy
Byl jsem jedním ze skupiny britských vědců,
kteří pracovali na atomové pumě v Los Alamos
v Novém Mexiku a viděl jsem explodovat první
pumu. Dříve než vám o tom povím, musím předeslat, že jsem byl svědkem mnoha obyčejných
pokusů s výbušninami. Při podobných pokusech
očekávaný výsledek se celkem dá předvídat a
pokusy se dělají jěn proto, aby se zjistilo, jakou
škodu puma způsobí. K první zkoušce s atomovou pumou jsme přistupovali s úplně jinými vyhlídkami, neboť nebylo možno provésti předběžné pokusy v malém měřítku. Nikdo z nás nevěděl, jak to dopadne, budc-li to epochální objev, nebo naprostý neúspěch. Fysikové předpověděli, že je možná samozápalná reakce umocňující neutrony a že povede k výbuchu. Matematikové vypočetli, jaké mechanické výsledky
lze očekávat. Inženýři a fysikové postavili aparáty, jakých se používá při zkouškách obyčejných pum, aby tak změřili účinnost explose.
Žádný z nich však nevěděl, jsou-li tyto aparáty
k potřebě, prostě proto, že nikdo nevěděl, zda
puma vybuchne.
My, kteří jsme měli být přítomni zkoušce,
shromáždili jsme se jednoho červencového večera v Los Alamos, abychom odjeli dvě stě třicet mil daleko do neobydlené a pusté krajiny,
kde se zkouška měla konat. Ve tři hodiny ráno
jsme přijeli na místo dvacet — pamatu jte si —
dvacet mil vzdálené od věže, se které měla být
shozena puma. Potkali jsme auto s radiovým
přijímačem. U přijímače jsme se sešli, abychom
uslyšeli signál, který nám oznámí, kdy máme _
očekávat explosi. Oči nám chránil štítek z velmi "
tmavého skla. Je to sklo tak tmavé, že díváme-li
se jim na polední slunce, vidíme je v podobě
malého, uboze vyvinutého zeleného bramboru.
Tímto sklem nebylo možno vidět světlo umístěné na věži, aby nám ukázalo, kam se máme dívat. Byla dosud tma. Deset vteřin před tím, kdy
měl nastat výbuch, jsem se upřeně díval na toto
světlo. Dvě vteřiny před stanoveno« dobou jsem
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si zakryl oči sklem, dívaje se stále na místo, kde
jsem naposled spatřil světlo. Přesně v očekávanou chvíli jsem temným sklem uviděl zářící
ohnivou kouli, daleko jasnější než slunce, a jednu či dvě vteřiny bylo vidět záři daleko jasnější
než sluneční. Ohlédl jsem se a spatřil jsem pahorky dvacet mil od věže vzdálené v takovém
světle, jako by bylo pravé poledne. Potom jsem
se díval přímo na ohnivou kouli. Pomalu se šířila a počínala stoupat blednouc. Později nabyla
podoby obrovského houbovitého mraku a brzy
dosáhla výše čtyřiceti tisíc stop.
Ač se stalo to, co jsme v optimistických chvílích očekávali, účinek byl tak ohromující, že
jsem nechtěl věřit vlastním očím a ostatní pozorovatelé, jak jsem mohl soudit z jejich projevů, reagovali stejně. Dosud jsme neslyšeli
zvuk. Zvuk urazí dvacet mil za jeden a půl minuty, takže jsme každou chvíli mohli očekávat
prudkou zvukovou vlnu. Bylo nám doporučeno
lehnout na zem, bychom lépe snesli náraz vlny,
ale málokteří poslechli snad proto, že bylo dosud tma a v této krajině bylo plno tarantelí a
chřestýšů. Nebylo to příliš hlasité, znělo to
spíše jako granát letící had hlavami, než jako
vysoce výbušná puma. Následovalo dunění, které se několikrát opakovalo. Když jsem se vrátil
do Los Alamos, vyprávěl mi jeden přítel, že
spatřil záři explcfce odrážející se na stropě jeho
ložnice, ač místo výbuchu bylo vzdáleno sto šedesát mil přímou čarou.
Závěrem bych chtěl říci, že američtí, britští
a kontinentální vědci, pracující v Los Alamos,
si byli plně Vědomi vlivu, jež jejich dílo může
mít na osud lidstva a často mezi sebou hovořili
o způsobu použití pumy jak pro blaho lidi, tak
k jejich zničení. Tak bylo často řečeno, že nesmírná ničivost nové zbraně může posílit skutečnou mezinárodní autoritu tak, že se žádný
národ nepokusí jí čelit.
(Předneseno v britském rozhlase.)
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Povolžští Němci v Sovětském svazu
Kateřina II. povolala německé kolonisty do povolžské oblasti, ležící naproti Saratovu, aby zemi
hájili proti kirgizským vpádům. Hlavní proud vystěhovalců přišel v roce 1763. Kolonistům, kteří
přišli z různých, krajů Německa a byli různého
náboženství, udělila carská vláda privilegia a dala
jim půdu. Ale byl v tom háček. Privilegia, která
kolonistům slibovala osvobození od vojenské služby a od daní, jim byla čím dále tím více upírána,
až konečně Němci podléhali právě tak carskému
zákonodárství jako všichni ostatní ruští poddaní.
Půda u Volhy byla z velké části špatná, takže se
mezi majetníky dobré a špatné půdy vyvinuly velmi rychle hluboké třídní rozdíly a vytvořil se početný venkovský proletariát. K hospodářským
rozdílům přistoupily ještě rozdíly náboženského
přesvědčení. Pro náboženství vedli kolonisté
mezi sebou nekonečné hádky a spory. Příslušníci
augsburského, helvetského a katolického vyznání
utvořili uzavřené kroužky, které se navzájem nestýkaly. Náboženské hádky posílila asi od roku
1850 misijní činnost pravoslavné církve.- Němci,
kteří k této církvi přistoupili, byli nenáviděni všemi ostatními. Jednak v této nenávisti byla celá
kolonie, která nikdy nevytvořila jednotný dialekt,
sjednocena, poněvadž přiznávat se k pravoslaví
platilo za ruský nacionalismus. A kolonie byla
sjednocena táké v nenávisti proti ostatním národům, Kirgizům, Ukrajincům a Rusům, kteří y, oné
části povolžské oblasti žijí.
Hospodářsky se kolonii vedlo vždy špatně. Klimatické podmínky jsou nepříznivé a y povolžské
stepi je úroda odvislá na jaře od vodního stavu
Volhy a v létě od toho, zda vítr z jihovýchodu ne-

Souhlasíme!
»Když voláme po národní jednotě, buďme úzkostlivě opatrní, aby bylo zřejmé, že
tím rozumíme pravý opak tQhó, co rozumí
národní jednotou nacismus a fašismus: že
tím rozumíme svobodný souhlas a svobodnou kázeň a ne onen pustý řád, ve kterém
se člověku předpisuje, jak smí myslit a
cítit a co smí mluvit a dělat. J e d n f t t a
n e s m í b ý t n e s v o b o d o u a nesmí
být na nesvobodě založena. Kdekoli še
setkáte s pokusem vymáhat jednotu nesvobodou a svobodu znásilňovat, nenechte
se mást žádným odznakem, pod kterým se
to děje, neboť se to může dít pod odznakem každé politické strany, a nakládejte
s každým, kdo tímto způsobem jednotu
vymáhá, jako s nacistou a fašistoU, nežalujte vládě a nežalujte na vládu, zjednávejte nápravu sami a neprodleně.«
Ministr spravedlnosti prof. Jaroslav
Stránský v projevil v Brandýse n. O.
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přinese písek z pouště, který ničí květ obili. Průměrně je každý čtvrtý rok neúroda. Tenká vrstva
velkostatkářů, tak zv. »chlebodárců«, stála naproti bezzemkům, jmenovaných »batraci«, kteří se
živili špatně placenou zemědělskou prací, sloužili
jako rybářští dělníci a provozovali domáckou práci pletení slámy pro výrobce slaměných klobouků.
Střediska kolonie byla a jsou Engels (Pokrovsk),
ležící naproti Saratovu, Marxstadt (Katarinenstadt) a severovýchodně od Marxstadtu Balzer.
Již za světové války dala carská vláda, poněvadž sympatie kolonistů pro Němce byly zřejmé,'
rozkaz k vystěhování kolonie a provedla k přípravě toho registraci. Vláda Kerenského tento rozkaz potvrdila a den pivního transportu již byl určen, když vypukla bolševická revoluce. Zástupci
Němců, u nichž socialistické strany byly v menšině, odvolali se na právo sebeurčení a na dekret
první rady lidových komisařů, podepsaný Leninem, jímž národům ruské říše byla slíbena svoboda. Proto Němci přesídleni nebyli a byla jiní slíbena. svoboda. Ale v občanské válce bojovala velká část povolžských Němců na straně bílé, pomáhala při útocích na Saratov, který byl obléhán,
ale nebyl dobyt. Revoluční člénové kolonie^ nebylí
px^onásledováni jako bolševici, nýbrž jako rusofilové a proto zrádci byli z velké části pobiti. Teprve po úplné likvidaci občanské války v r. 1924
bylo možno uznat kolonii za autonomní území
v rámci Ruské sovětské republiky. Období socialisace půdy znamenalo pro povolžskou oblast menší
občanskou válku a těžké boje. Někteří kněží, kteří se zúčastnili bojů proti socialisaci půdy, v nich
padli, není ale pravdou, že by náboženství bylo
v povolží zvláště pronásledováno.
Po provedení socialisace byly zřízeny velké kolchozy a bylo začato s odvodňováním půdy. Tím
byla získána nová, úrodná území. Takto nově získanou půdu dostali Němci, nebyla použita k slovanisaci. Bolševici měli před Němci velikou úctu,
poněvadž v nich viděli národ Goetheho, Marxe a
Engelse. Dali jim k obdělávání půdy všechny prostředky, traktory a Combines a byly dovezeni noví velbloudi, poněvadž starý chov v občanské válce skoro vyhynul. Byl zaveden nový druh obilí a
rostlin, zvláště vhodný pro tamní podnebí a půdu.
Rybolov a pletení slámy bylo zorganisováno do
artěiů a byly vybudovány továrny na slaměné
klobouky a na rybí konservy. V Marxstadtu byla
z původní malé dílny Vybudována velká továrna
na motory a v Engelsu obrovská továrna na zpracování masa.
Němci řídili v rámci své autonomie nejen svůj
život hospodářský, ale také svůj život kulturní
Dostali německé školy (pod carismem neměli vůbec žádné), německé divadlo, stálé v Engelsu a
kočující, vysokou školu zemědělskou v Engelsu a
učitelský ústav v Marxstadtu. Byly založeny německé noviny, deník a, literární časopis a velké
nakladatelství.
Roku 1937 považovali v Moskvě politický stav
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za tak ustálený, - že bylo rozhodnuto >,autonomní ských Němců a vyskytlo se l několik poetických
území« povýšit na autonomní republiku v rámci vražd. Při tom byla správa území většinou něRuské sovětské republiky. Ústavodárný sněm za- mecká, pluk německých povolžských střelců měl
sedal 1. května 1937, kde byla přijata nová ústa- vnitřní služební jazyk německý a i většina milice
va a německé divadlo zahájilo slavnostní předsta- (policie) byla německá.
Moskva určitou dobu čekala, jak se tento něveni novou národní hymnou. Němečtí protihitlerovští spisovatelé celého světa, v jejich čele Hein- mecký úřední aparát osvědčí proti hitlerovskému
rich Marin, vítali tento akt slovy: »Svoboda na rozkladu. Ale když zklamal, musila vláda odstoupit a několik jejích členů, kteří byli ve spojeni
Volze, otroctví na Rýně.«
Ještě pečlivěji než dříve bylo dbáno toho, že i S tajným hnutím, bylo zatčeno. Nastal nový,
němčina je státním jazykem nové republiky. Už mlěenlivý a zatvrzelý boj. Přes všechnu svobodu,
v ruském Saratově byly všechny nápisy, které by kterou Sověty Němcům daly, podlehla autonomní
mohly zajímat i Němce, německé. Znak republiky, republika osudu všech německých menšin: byla
poštovní razítka a úřední věstník byly německé. aspoň částečně znacisována. Hitler se stal vytouBrzo ale nastaly nové hádky a spory, právnic- ženým spasitelem od všech zel, od špatné úrody
ké, jazykové a národnostní s Kirgizy, Ukrajinci a jako od Kirgizů, Ukrajinců a Rusů .
Německá kolonie povolžská, čítající aši půl miRusy. Bylo několik špatných úrod. A také německý zájem o Volhu v říši se stupňoval Zaměstná- lionu duší, měla v rámci sovětské ústavy a sovětval se jí německý rozhlas a románová trilogie ského života všechna národnostní práva a kulturnacistického spisovatele Josefa Pontena o ^trage- ní svobody víc, než jí je v-Německu. Ale Němci
dii povolžských Němců« se dostala až k Volze. na tom neměli dost; chyběla jim možnost, vládObrazy Hitlera se objevovaly v jizbách povolž- nout nad Kirgizy a Ukrajinci.

K U L T U R A VE S V Ě T Ě I U NÁS
tovené dílo se zhroutilo pod nárazem
zvenčí i bouřemi uvnitř., Koliki át
S příchodem svobody nadešel čas, museli jsme
aby bylo řečeno slovo uznání o práci
Tam se hrdlit,
českého vzdělance za války, který
kde jasné právo každý .slepec vidí!
za nejtěžších podmínek a velikého
(A. Sova)
ohrožení přispíval k růstu a rozvoji
A právě tehdy po Mnichově česká
o p r a v d u českého kulturního života. Bylo by dobře, kdyby se na- inteligence projevila velkou životní
psalo jasně a jednou provždy, že vitalitu a mravní pevnost, i umělec. ,český vzdělanec, hodný toho jména, kou mohotnost. Bylo to možné, počeský básník, skladatel, divadelník, něvadž velká část národa věřila v sívědec, nezklamal a nezradil- a že lu národních ideálů, v absolutní
právě jemu patří dík za to, že náš pravdy, jež přetrvávají revoluce a
kulturní život vyšel z protektorátní státy. A nebylo vůbec náhodou,
pohromy bez ztrát a obětí, které by nýbrž naopak v souladu s ethikou
nebylo lze nahradit. A bylo by dobře i tradicí našich dějin, že zdrojem
říci á také doložit, že bylo-li váhání, této víry byl především náš kulturní
zmatek a začasté i zoufalství mezi odkaz: česká kniha, česká hudba, dipolitiky »druhé republiky«, český vadlo, výtvarné uměiií. Nebylo nátvůrce ani na okamžik neztratil na- hodou, že v tomto duchovním Odkazu
ději v lépši politické i duchovni příští spatřovaly široké lidové vrstvy »kopí
i štít, jímž možno obránit obnažené
tvého národa.
a
Vzpomeňme si jen na těžké doby tělo národa«.
mnichovské: kolik pochyb lomcovalo
tehdy lidmi nejen veřejně činnými, Duch, země
ale i statisíci prostých občanů, kteří
Historické podmínky pro tento výv novém tragickém zvratu dějin voj byly v českých zemích nadmíru
spatřovali nepřízeň- vpravdě osudo- příznivé a jsou obecně známy. Naše
vou.
kulturní tradice, ačkoli tisíc Tet stará, přímo čt- nepřímo obráží snad
Kopí á štít
všechny revoluce, zvraty, vítězství
Ptali se tehdy. s úzkosti můžeme i pády v. českých dějinách politicpřetrvat ? Sami, zraženi, roztříštěni ? kých. Vliv těchto zvratů byl takový,
A pak: Co přetrvá? Které ideály ti- že teprve od drahé poloviny 18. stosícileté minulosti ? Co je opravdu letí . můžeme mluvit x> p l y n u l é ,
žula a co zrádná bažina? Snad před nepřerušované a vývojově homogenní
očima věrných Čechů v Praze a na kulturní tradici české. Ale právě od
Podřipsků, v jižních Čechách a na Bílé hory na počátku 17. století, kdy
Moravě defilovala dlouhá řada ná- třem čtvrtinám národa bylo vzato
rodních velikánů: ale dávali i oni vše, tím kulturně žily, v"ýznam české
odpověď . jednoznačnou ? Snad si lidé knihy jako náboženského a národv. těch těžkých . dnech pomnichov- ního t politického činitele se upevskýeh v zoufalství vypočítávali, koli- ňuje. Spojitost
osudů
národních
krát tento národ, jehož ruka Boží za- s osudy jazyka a literatury je u nás
vedla v srdce Evropy, musel znovu nepopiratelná. Nikoli zbůbdarma věsačínat, kolikrát už zdařilé a doho- novala eelá generace českých

Český' vzdělanec za války
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vlastenců břusičství i kodifikaci českého jazyka a práci na kulturním
probuzení národa. A nikoli náhodou
jeho nepřátelé soustřeďovali své sily
i zášť — na českou knihu. Neboť
český lid (tento národ čtenářů, písmáků, blouznivců a filologů, jak
bývá někdy s větší či menší výstižností nazýván) nalézá v české literatuře a později i v českém uměni
opravdu štít proti útokům na svou
existenci. Česká literatura pák je
z nemalé částí přímo zrcadlem života národa, jeho tužeb, ideálů, bojů
i ambicí. Nebylo u nás, až na nedůležité výjimky, dvorské literatury či
výlučné kultury stavů, a čeští básníci od nepaměti byli na život a na
smrt spjati s osudem svého národa;
tento svazek básníka se zemí a lidem — který má své obměny jinde,
sotva kde však tak hluboké a rozvětvené kořeny — vyjádří! dojemně
Antonín Sova ve » Z p ě v e c h donvo v a«:..
•
Má úponka visí každá
národa na životu, každým otřesem
jsem otřesen do základu, s ním
dýchám, s ním zajedno jsem,
v něm žiji a v něm chci žít a jeho
.
život nebo vražda
neb jeho živoření jen žití mé,
.
smrt mou neb pád
by znamenal.

Bible a'kancionály
Máme-li tudíž na mysli svůj kulturní vývoj a tradici, místo, jež česká literatura a české umění měly
v životě národa, pak nepřekvapí, že
hned po mnichovském neštěstí nejlepší naši lidé v předtuše nastávajícího útisku i boje vedii českou veřejnost opět k tomuto osvědčenému
kópí i štítí národního těla. Už v listopadu 1938 napsal v »Lidových novi-

nách« Arne Novák: »1 obracíme se
k tomu, co jest v naší slovesné kultuře n e j ť r v a 1 e j š í h o, z čeho
mluví povaha naší země a dech našeho lidu, co se zrodilo ze samého
ducha a tajemství naší mateřštiny.
Víme, že tento okaz nám nemůže vyrvat ani meč, ani posupný diktát dobyvatelů. I zní výzva knihovny
v těchto chvílích zkoušky: věrností
k trvalému čeliti pohromám a následkům zemětřesení.«
A tak historie se opakuje. Na podzim 1940 napsal J. B. Čapek odvážně
v »Naší době«: »Dnes víme, co pro
náš život znamenají síla duchovní a
hodnoty kulturní. Dnes chápeme více
než kdy jindy, čím byly staré bible
a kancionály našim otcům, co znamenalo písmáctví, co v době obrozenské činnost Krameriova, Tylova a
jiných.«
Ale to není ještě vše. Nebyl to jenom kulturní o d k a z , díla věků a
minulých dob, k nimž se mohl uchýlit český národ ve chvíli nových nebezpečí. Patří k požehnaným projevům národního genia, že také všichni významní soudobí čeští básnící
dali se po Mnichově spontánně, sa-

mozřejmě a s opravdového t v ů r č í h o popudu cestou, o níž se v dobách republiky myslelo, že už je provždy zasypána.

Poesie a doba
Propast, která čaa od času byla
mezi moderní českou poesií a životem národa, jeho úsilím a problematikou, byla zázrakem tvorby překlenuta téměř přes noc. Tento proces
sbližování byl v české literatuře patrný už od smrti Masarykovy; ale
teprve rány, jakými byly Mnichov a
okupace, jej vyvrcholily a pozdější
létá vlády herrenvolku byla svěd¡¡em krystalisace, jíž začalo nové a
patrně dosud neskončené údobí moderní české poesie. Proměna, jež vsak
jenom na první pohled zdá se náhlou
a neuvěřitelnou: neboť 1 když jsme
neměli básníků opěvujících demokracií a parlamentní systém, i když
vlastenectví předválečných dob ustoupilo internacionalismu a popře vratová bezstarostnost životnímu pesimismu a podezření k civilisaci, přece
thematickým ohniskem české lyriky
byl vždy člověk drcený, ztracený,

ohrožovaný, smrtelný a zároveň věčný. I bylo třeba jen malého úderu,
aby ze skály vyrazil pramen veliká
lásky k vlastnímu lidu, znovu ohroženému na životě, statcích, řečt,
Byl-li kdo ponížen, pak to byl zrazený národ, který nemohl bojovat.
Čeští básníci postřehli, procítili a va
svých verších slavně vyslovili rozsah
bezpráví, velikost bolesti i hloubku
víry.
Co to jenom vé mně potichoučku
klíčí
Co to jenom zpívá v takých časech
psích
Kdo to jenom ve mně na naději líčí
Kdopak si to ze mne ve mně dělá
smích
( F . Halas« Časy, Praha 1940)
A tak čeští básníci ve své velké
většině nezaváhali ani na chvíli. Jejich verše z těžkých dob pomnichovských a pookupačních dokazují pravdivost slov Karla Čapka, vyslovených krátce před smrtí, že česká literatura se »nebude muset za nic stydět, leda za kousky jedinců; ne však
za to, co se uchová jako duch a tradice naši literatury«.

In memoriam básníka Jiřího Ortena
Čí jsem?
Jsem plískanic a plotů
a trav, trav deštěm skloněných
a jasných písní bez klokotu
a touhy, jež je v nich.
čí jsem ?
Jsem malých oblých věcí,
jež nepoznaly hran,
jsem zvířátek, když hlavu věsí
a mraku, když je potrhán.
Čí jsem?
Jsem bázně, když mne bere
do prstů průsvitných,
králíčka na zahradě šeré,
jenž zkouší si svůj čich.

*

Čí jsem?
Jsem zimy tvrdé plodům
a smrti, chce-li čas,
jsem lásky, s níž se míjím o dům,
dán za jablka červům na pospas.
Před čtyřmi léty, 30. srpna 1941, byl by slavil
život, který zazpíval tuto píseň něhy a zklamané
lásky, své dvaadvacáté narozeniny. Bylo mu dopřáno se jich dožiti, ne však je oslaviti. Autorem
přečtených veršů byl Jiří Orten, lépe známý pod
vnucenými pseudonymy Karla Jílka a Jiřího Jakuba, pod nimiž debutoval svou sbírkou veršů
Čítanka jaro v r. 1939, dále sbírkou Cesta k mrazu v roce 1940, básní Jeremiášův pláč k novému
roku 1941 a sbírkou Ohnice, vydanou těsně před
smrtí v roce 1941. Dvaadvacáté narozeniny Jiří-
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ho Ortena byly by tak jako tak truchlivou slavností. Perspektiva, kterou přinášely, byla hrozivá. Rodná země básníkova vstupovala do třetího
roku své poroby, ztužené také ještě dalším rozšířením válečného požáru, kruh, který se svíral kolem osobního údělu básníka, zužoval se den ze
dne a naděje na uniknutí ze smrtícího stroje surových rasistů nebylo. 30. srpna byl Jiří Orten,
naděje nejmladší básnické generace, zachycen
německým sanitním autem na jednom z pražských nábřeží. Smrt byla milosrdná. Po dvou
dnech, za nichž se smrtelně zraněný neprobral
k vědomí, dohasl tento mladý život, kterého nebude v české poesii zapomenuto. Jeho pohřeb nebyl událostí, kterou měl být, nad jeho rakví nebylo proneseno slovo, které mu byl dlužen český
literární svět, Jiří Orten odcházel v nejhlubším
pokoření a v potupě, které se nedostalo jen jemu
samotnému. Ještě zaštěkal Arijský boj, tato stoka bezcharakternosti a špinavého zrádcovství,
ještě se sešli u básníkovy rakve jeho přátelé,
mlčící a nechápající tuto náhodnou a přece osudovou smrt, ještě zazněla odvážná slova Václava
Černého: » A právě v tuto chvíli uzrál k smrti.
Uzrál k ní okamžikem, kdy počal zase věřit a mínil se dožít a kdy by byl možná smrt přijal bez
bývalé odhodlanosti, ale když život vypálil tak
jeho duši ve své výhni, že bylo nemožné učinit
ji ryzejší.«
u
Jiří Orten zemřel, čekaje na své zmrtvýchvstání, které přišlo pro něho příliš pozdě, ale pro jeho dílo ještě včas. Byl mrtev a byl sám, sám si
také zpívaje nad hrobem o svém příštím osudu.
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PO SMRTI.
Tam za tou skálou
pohled (jako bys ztratil zrak)
tě pohltí.
Tam za tím paprskem
je široký rytmus volnosti nevědomé.
Úplný pocit vzlínání.
Jak roštu, řekneš si, bude to záře.
Jak vysoký jsi, -dome.
Hrany, které tě vzaly mezi sebe.
Nekonečné ostří.
Zeď dechu, jasná, napřímená,
bez pohybu zeď,
bez vzruchu, bez drolení,
již láska zachovává,
již drží ruce něhy,
již neprolomí sláva.
Hle, marnost vědomí
a marnost rozumu a slov
a nářku všeho,
jen t a jde na hřbitov.
Ty budeš moci v čirém bezpečí
tam za tou smrtí, za tou skálou, za vším
svobodně trvat, navždy, bez řeči,
životem nikdy neskonavším.

Což ale my se smíme ptáti
na tento život důkladný,
jež jenom zradu našeptá ti,
zradu tvým ňadrům, zradu kráse
a zradu smrti, která nezeptá se,
která tě ztiší jako dítě
až jednou navždy vezme si tě.
Cestu Jiřího Ortena symbolicky vyznačuji již
názvy jeho dalších sbírek: »Cesta k mrazu« »Jeremiášův pláč« - »Ohnice« -.»Zcestí« - »Elegie«. A přece tuto dráhu, tak plnou osobní dramatičnosti a vypjatě individualistickou, nelze na. zývat osobní záležitostí osamělého básníka, jenž
se snad domněle vyřadil z lidského společenství.
Tím méně pak únikem před světem nebo útěkem
do vlastního nitra.' Jiří Orten toliko přijal svůj
lidský i básnický osud a přijal jej u vědomí, že
v sobě samém uskuteční spojení se světem a lidmi, spojení, které navenek bylo násilně přerušeno. Vždyť tato »cesta k mrazu« byla básníkovi
vnucena surovým řádem falešných proroků »nové Evropy«! A jeho život, tato o h n i c e, jak
poloironicky a napůl s neúprosnou, jasnozřivostí
nazval svůj básnický osud. toto »z c e s t í«, které bylo ve svém osamělém bloudění pod stále se
zvyšujícím tlakem nikoli skutečným zblouděním,
nýbrž básnickým nalezením sebe sama - jeho život měl v poměru k lidskému společenství naprosto jiný smysl, než by se zdálo povrchnímu pozorovateli. Jako člověk byl Jiří Orten sražen nejhlouběji jak bylo možno, ale právě ti, co pozorují svět a společnost zdola, vidí nejčistším zrakem. A hlas tohoto básníka, v němž se ozývá cosi biblicky prorockého, je výčitkou oněm silám,
které se načas zmocnily Evropy v ďábelské zvůli,
je výčitkou i oněm silám, které neuvědoměle toto
barbarství umožnily svou otupělou citlivostí, ale
je také voláním po novém čistším lidství, po lidství, které popatřivši až za smrt vrátí se k životu
prohloubenější, opravdovější, iedním slovem lidštější. Taková je struna naděje, ozývající se z Ortenových veršů:

Již úvodní motto prvé Ortenovy sbírky »Čítanka jaro« z roku 1939, vydané pod pseudonymem Karla Jílka, motto, vzaté z veršů Richarda
Weinera:'» . . . v jinotajích se rozednívá, nyní je
píseň tím, co zpívá ...«, svědčí o básníkově lásce k jinotaji, a řekněme hned přímo k tajemství.
Tušil v něm zprvu nejasně skryté tajemství světa
a z počátku mu byla tato. láska k tajemství, tak
charakteristická pro celou mladou básnickou generaci, útulkem jeho přirozeného sklonu ke hře,
ovšem ke hře, za níž se skrývá také něco z prapůvodní pravdy. Bylo to tajemství sladké, vábivé i hrozné a u Jiřího Ortena právem děsivé.
Vždyť čím více odhrnoval záclonu tohoto tajemR T Y PÍSNĚ
ství, odhalovalo se mu nejen něco z tajemství
světa, nýbrž i z jeho vlastního osudu. Básník Když Pán Bůh tvořil svět (ach dávno už je tomu),
spatřil neúprosnost své smrti, spatřil ji s tako- tu z kolíbky uhnětl kolibříka
vou naléhavostí a přesvědčivostí, že se vzdal bo- a všemu ústa dal, oblázkům. psům i stromům.
je s ní a vrhl se do jejího světelaého a palčivého,
zdroje tak oddaně, jako se vrhá noční motýl do Rty stromů, listí, které táhle vzlyká,
rty kamenů, to táhlé mlčení,
plamene lampy.
rty psů, rty bědných psů, kterými lano smýká.
ZLÉ POČASÍ.
Poprchávalo po dva dny
na rty, jež jiného cos chtěly
na tvé rty žíznivé.
Což ale my se smíme ptáti
pro štěstí, které nejdříve
se na jablko zakulatí
a potom rozplyne se jak
vzpomínky, které zčervivěly?
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Ó listí usmýkané po zemi,
ó věčná zimo skal a žebráka, jenž klečí
na mrazu almužen v naprostém šeření!
Písničko potůčků, písničko; čistá řeči,
až porozumíme, tu ze snu našeho
zrodí se nová řeč, řeč, která navždy léčí
smrtelně živého.
Dovedl najiti naději také pro své rodné Čechy,
které svého času musil vidět jako smrtelnou past
pro sebe sama a kde se mu dostávalo ran nikoli
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•tíž jen od nepřátel z cizích řad. Viděl Čechy podrobené zkoušce bloudění, viděl je čekající na příchod spásonosného dne a tuše, že jitřenka nového života nebude již svítit pro něho samotného,,
oslovuje je s bolestnou a soucitnou něhou,
CECHY
Čechy za oknem smutných duší
obzore můj já vidím vás
z& svého žalu nejčistěji
až v hloubi jezer jež se chvějí
Čechy za oknem smutných duší
čekání dané na pospas
k-minulosti se usmívati s tím co jsou slzy úsměvu
vědět že láska ráda mučí
nežli ti padne do náručí
vědět že hlas se tehdy vrátí
až vyučí se ve zpěvu
A jenom nepatrná zmínka
dříve než zmlknu na chvíli:
kdo ještě žije nemoc přečká
a. musíš myslit na Palečka
na bludičky a na Ječmínka
že také bloudili
Tehdy snad mohl ještě cítit osud rodné země
jako osud podobný, ale rozdílný od údělu, jemuž
byl podroben sám. Přišla však chvíle, kdy oba tyto osudy, země a jejího básníka, se setkaly, a
řekl . bych, setkaly se tváří v tvář Bohu, jako dva
Jobové, z nichž jeden měl toliko projít dočasnou
zkouškou a druhý nesměl vyváznout, Básník tu
splynul se svou zemí v pocitu společného utrpení, jemuž z metafysických příčin Bůh podrobuje
. své věrné. To je básnická skladba Ortenova, nazvaná Jeremiášův pláč, která vyšla jako novoročenka na prahu osudného roku 1941, báseň ojedinělá a jedna z těch, které nebudou zapomenuty ani jakc dokument doby, ani jako jeden z básnických činů těch časů. Podobně jako v žalmech
rozmlouvá tu básník, a ne již básník, ale sám hlas
země, se svým Bohem:
Oblaky zastřel ses a skryl ses za vodami,
abys už neslyšel, co křičím k nebi až
a mne jsi zastřel též, noc dal jsi, v níž se zdá mi,
že jiesmím usnouti, že mne snad zavoláš.
Poslouchám celý čas, jsi tiše, jako němý.
Poslouchám slzami, poslouchám, neslyším.
Poslouchám polibky, dálkami, alejemi,
bázní a neklidem, věcmi a tichem, vším, .
Já jsem ta země Tma, co hněv tvůj okoušela,
co, zavalena zlem, nemohla viděti. _
Já jsem ta země Tma, jež pod tvým bičem mřela
a mléko ztratila z pramene pro děti.
A světla nebylo. To světlo, Pane, zhaslo.
A slunce spálil mráz, všemocný vypínač.
A zábli všichni tví a jejich těly třáslo
nesmírné vzlykání, veliký vnitřní pláč, \
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Tvá odvrácená tvář, tvá záře odvrácená
smála se nad nimi a mstila loupežné,
mstila je radostí a dávala jim jména
ztracených synáčků, jež čas a zítřek žne.
Čím tedy zavolat, čím chtít, abys byl při mně,
,u slz a bídy mé, ty, který nejsi můj?
Volám tě vánicí v třeskuté, tvrdě zimě,
volám tě hlasem luk: spi, čekej, přezimuj!
Vánice nicoty z nejpravdivější věty.
Země a dlaň a mír. To mi měl život dát?
Hle, tryskem ujíždí vůz zradou rozejetý
a věčně pojede, až do věrnosti snad.
Ó přísný Pane můj, prchlivý Bože hrůzy,
to tobě platil zpěv, jenž chvíli zastavil,
chvíli, k níž kráčel jsem bolestiplnou chůzí
a věky harcoval a s vesmírem se bil.
Já jsem ta země Tma, jsem tma, jsem ze tmy země,
čekám, že do lásky z krutosti rozkveteš,
čekám a chvěji se, vždyť, je-li světlo ve mně,
je také v bolesti, je v tobě, v tobě též!
Taková byla zhruba cesta Jiřího Ortena, cesta
přímá a přece s tolika zákruty, zastávkami, oddechy a odpočinky. Bývaly také chvíle, kdy onen
těžký lis, lisující víno z hroznů básníkova života,
dovoloval mu vydechnout a spočinout v okouzlení chvíle. Taková je báseň »Předjaří«, v níž nám
dovoluje básník nahlédnout do jitřních chvilek
své duše. A vidíme jej, jak miloval čistotu, protože ji nesl sám v sobě, jak se dovedl nadchnout
slibem předjaří, něžného a zprůsvitnělého probouzení se věcí. Takový by asi byl, kdyby mu nebylo
určeno projít hlubinami noci.
Zatím co tiká pták
a zpěv mu ještě nechce z hrdla,
zvonečky slyším, lehce padající:
vstávejte trávy, probuďte se, spící,
od země do oblak!
Jak je to nádherné,
k ránu se protáhnouti!
A řeky procitly, za hlavu ruce daly,
za hlavu, za moře, ve kterém dlouho spaly ó roso, kampak jdeš?
Jdu nebe pomodřiti.
Jdu hlásek zvonkům dát, lehounce padajícím:
vstávejte trávy, probuďte se, spící,
probuď se, kvítí!
Jakým kontrastem k tomuto je potom báseň,
v; níž tento trpící člověk, nétuše na chvíli, že právě
tímto posledním vzepjetím se ohlašuje konec,
soustřeďuje všechnu svou bolest v pramen víry
a naděje v nového spasitele, jemuž chce býti křtitelem, být křtitelem umučeným.
BÁSEŇ NOVÉ SLÁVY
Tornu, jenž přijde, zpíváni do pochodu.
Chci žízní jeho znít, být stopkou jeho plodu.
Tofeu, jenž přijde; zpívám do pochodu.
.
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Na zem si lehněte, 6 lidé, nejblíž je vám.
Duní v ní kroky, strom, ta smělá báseň dřeva
a řeka, která neviditelně se vlévá.
Vezměte větev, která nerozkvetla,
v pochodeň změní se po okraj plnou světla,
v pochodeň pro všechny, jež nemusí být světlá.
Řítí se vodopád a ze srdce vám tryská,
hle, víra zářící, nad pomyšlení blízká,
tomu, jenž přichází, slavnostní píseň píská,
Ö bledý, lidský, bratrský a čistý,
ó pevný, úplný, čirý jak ametysty,
jsme připraveni již jak v listopadu listy.
Do tebe padneme, do tebe zřítíme se,,,
my skály poznali, studánky, jež jsou v lese
a krutou odvahu v samotě, na útese.
My smrt jsme poznali a tebou popřeme ji,
bolest, tu bolestnou přípravu na naději,
do rukou dáme ti, jež soucitem se chvějí,
A láska naše ví, že boj, ten boj náš svatý *
ty slavně zrytmuješ, ty krásný, odpočatý,
ve velkém poznání až strháš s duší šaty.
Tomu, jenž přijde, zpívám do pochodu.
Chci žízní jeho znít, být stopkou jeho plodu.
Tomu, jenž přijde,, zpívám do pochodu.

Dvě z básnických sbírek »Zeestí«- a »Elegie«
jsou ještě v rukopise. Jejich vydání, k němuž dojde v dohledné době v rámci celkového vydání
Díla Jiřího Ortena, dokreslí jenom obraz, který
nám o básníkově duši, díle a osudu poskytly sbírky vydané tiskem. Také prózy a pokusy o divadelní formu přinesou jenom podrobnější údaje
pro to, co lze noznat v básníkově díle veršovaném.
K tomu přistoupí i výňatky z básníkových deníků, které se mu ve válce staly nejbližšími přáteli.
Postava Jiřího Ortena, básníka mládí trpícího a
ukřižovaného, stane před námi ve své velikosti
teprve časem. Tajemství, jemuž se upsal, jej zahubilo, ale obdařilo jeho dílo kouzlem své přitažlivosti, která bude vábit nové a nové mládí. Autor
tohoto díla pak je jakýmsi moderním Jobem, který vede nepřetržitý dialog se svým Bohem, ale je
Jobem bojujícím, Jobem vzdorujícím, a proto též
prohrávajícím. Prp tuto odvahu a velikost je Jiří
Orten básníkem, který v moderní české poesii nemůže být přehlédnut, a jak o tom svědčí jeho téměř již vzniklý kult mezi nejmladšími, kteří se
teprve objevují na prahu umění i zrajícího života,
přehlédnut nebude.
(Napsal a v pražském rozhlase přednesl Kamil
Bednář o čtvrtém výročí smrti Jiřího Ortena.)

Kniha týdne
Franz Werfet, básník a romanopisec, zemřel
minulý týden ve Spojených státech.
Narodil se r. 1890 v Praze z milionářské rodiny průmyslnické, v tom »Städtparku« (Sadech
Vrchlického), který tvořil podivnou enklávu
v české Praze — dům co dům boháčský rod, v jehož prostředí zaznívala čeština jen v kuchyni
z úst domestiků a jemuž všechno české bylo asi
tak cizí jako Angličanům v Hongkongu život pouličních Číňanů. Píše básně již v útlých letech
chlapeckých. Německé gymnasium v Praze. Jeho první básnická sbírka »Přítel světa« (Der
Weltfreund) je sensací literárního Německa. To
mu je jedenadvacet let. O dva roky později kniha lyriky-»Jsme« (Wir sind), potom kniha básní
»Navzájem« (Einander), r. 1923 lyrický svazek
»Zaklínání« (Beschwörungen). Za první světové
války spolupráce se statečným pacifistou Franzem Pfemfertem, stejně pacifické projevy v přední revui švýcarské, především však úvod k Rudolfa Fuchse převodu »Slezských písní«: jednostranná, ale geniální vyvřelina několika tiskových stránek, strhující apotheosa slezského barda. Souběžně s lyrikou - od r. 1913 - tvorba novelistická a dramatická; k nim se od r. 1924 přiřadí produkce rozlehlých děl románových.
Lyrik Werfel je pantheistický unanimismus
Whitmanův a Verhaerenův v přehodnocení zcela
osobitém; jeho básnický projev je ovlivněn hymnikou Schillerovou a Hölderlinovou, která se u
něho prolíná s žárnou řinulostí žalmistovou. Pohlavní erotika je od samých začátků přitlume-
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na do pouhé náznakovosti. Místo ní je protagonistou niterné scény Eros pandemos. Teteiivě
horoucí dětství v dlani Boží; vzlykající vyznárí
lásky zvířeti a stromů, rabu a kamenům, člověku
á věcem; lomcující nedočkavost roztéci se v jiných, rozplynout se, vykoupit se z necudného Já
k svatému Navzájem. (Některé dost památné
styčnosti s Wolkrem.) K tomu obsáhlá oblast citových prožitků rodinných. Vroucný prožitek
lásky sourozenecké. Prožitek motivu generačního, konfliktu mezi syny a otci, ale ve formaci neskonale hlubší něž na př. u Hasenclevera, totiž
jakožto štkavá bolest z předurčené cizoty mezi
lidskými srdci. A na hlubinu, až do kořenů, prožitek nikoli synovské lásky k matce, nýbrž utkvívavě dětského vzhlížení k zbožňované chůvě; a
tá bývalá chůva Franze Werfla je žena z českého lidu. .
Tedy pantheistický hymnik kroužící kolem
palčivého prožitku e t h i c k é h o : smysl života
se hledá a nalézá ve zbožnosti a božnosti, v bezelstném splynutí všech se všemi, právě v tom otřásajícím M y j s m e proti jakémukoli J á j s e m .
Je to poesie t r a n s c e n d e n t á l n ě s o c i á l ra í. Werfel se jí na způsob zcela svůj (a stejně
i svou ostatní tvorbou) staví po bok Tomáši
Mannovi a svému pražskému vrstevníku Františku Kafkovi. Všichni tři likvidují svou ethickou otázkou a sebepitvou »naivní« situaci tvůrcovskou, stav, kdy se úkol tvůrcův omezoval na
to, aby co nejzvládavěji uskutečnil sebe. Naproti
tomu resignativní poznání Mannovo: být jiný
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než ostatní, je mystický cejch.; mučednická otáz- tou nejpřímějaího citového poznání ke zřivému
ka Franze Kafky, toho věčného poutníka k »Zá- sebesplnění. Proto je Vestálkou svatého ohně žimku«, t. j. Bohu: Jak ospravedlním, že vůbec votního uprostřed lidských jatek a mravního
jsem? A daleko nejdynamičtěji ze všech klade spuštění v románu »Barbora neboli Zbožnost«
svou otázku Werfel a mění ji v náruživý poža- (Barbara oder die Frömmigkeit, 1930) s postadavek: rozbít na tisíc střepiá tu lichou zrcadeí- vou Alfreda Engländra, k níž byl modelem dr.
nou hlať samopašného intelektu, tu prokletou Alfred Fuchs, a s otřásající popravou tří česhráz, zvanou Já. To je pak i námět jeho »magic- kých vojáků, kteří se chtěli přidat k Rusům.
ké trilogie« o člověku v zrcadle (Der Spiegel- Další bezprostřední vztah k věcem českým v dramensch, 1920), v níž ostatně až do výrazové kře- matu »Království Boží v Čecháchc (Das Reich
če vrcholí jeho fáze expresionistická.
Gottes in Böhmen). Slovanská scéna v revolučNěmecký expresionismus, zrozený z bolesti ním a panickém mystériu »Hozlí zpěv« (Der
pokáleného lidství, vydal ze sebe úzkostný vý- Bocksgesang, vzpoura srbských bezzemků
křik, že člověk je dobrý (Der Menseh ist gut). 1790) , Ústřední postava Karla Fialy v novele
Werfel ten výkřik přeinstrumentoval v hymnus »Smrt maloměšťákova« (Der Tod des Kleinbüra dithyramb a dal mu vřelost liclstevní víry ná- gers) ; české postavy v novele z pražského neboženské^ prozatím ještě nezakotvené v žádném věstince »Dům smutku« (Das Trauerhaus); a
krédu věroučném. Zároveň zmelodisoval křečo- mnoho jiného.
Zbývá mi místo už jen na náznaky. Pych a
vitou rozeklanost expresionismu, dal mu závrať
zpěvu; on jediný mezi všemi expresionisty váleč- hřích války proklel již hoch Werfel (1913, próza
ného a poválečného Německa má kantilénu a »Pqkušení«). Byl v něm podivuhodný cit seismozpívá. Enrico Caruso — ten se opravdu, svou grafický. Ten mu již před první světovou válkou
balzamovanou mrtvolou, zjevuje v románové po- vnukl přebásnění Euripidových »Trojanek« s bohádce Die Geschwister von Neapel (Sourozenei lestně zjitřenou tendencí pacifistickou; hned po
neapolští, česky v nakladatelství Sfinx): láska válce novelu s odbojem syna proti vojáckému
otcovská, sourozenecká a milenecká, s podivu- otci. Horoucí obžalobou války je román »Barbohodným vystižením anticko-italského patriar- ra neboli Zbožnost«, Rovněž z první světové válchátu, se zlověstným stínem Mussoliniho nad kv je vážena obrovská románová freska »Čtyřiposvátným krbem rodinným. Itálie a hudba už cet dní« (Die vierzig Tage des Musa Dagh, česky
předtím v románu »Verdi« s protichůdcovstvím v nakl. Fr. Borový) — strašný osud arménského
dvou geniů (Verdi-Wagner), dvou světů hudby, národa, turecké řeže za hanebného spoluvinickéa s nepokrytým příklonem k světu té hudby již- ho mlčení německého spojence. Zde z Werfla
ní. Werfel je totiž básnické ingenium naskrz hu- mluvil nejen lidský cit do běla rozžhavený, ale
dební, a jeho frudebnost je jižní, středomořská, už i seismograf plemenné krve. A promluvil naitalská; pro objevenou operu zbožňovaného Ver- plno r. 1937 ve velkolepé románové tragedii prodiho (La forza del destino) napsal dokonce no- roka Jeremiáše (Slyšte hlas, Höret die Stimme:;
vý text. I v tom je symbol odboje proti světu rozpracovaný český překlad pro nakladatelství
pražského němectví a německého židovství, na- Symposion se mi ztratil v letech po příchodu Nedobro prosáklého zákeřnými jedy wagnerismu. čistých) .
Podnes vidím v duchu Franze Werfla, jak se za
Co povědět ještě, když musím abstrahovat od
jedné z návštěv v Praze, kterou zaměnil za Ví- tolikerého faktu? Proto jen tolik, že jsem se na
deň a za Benátky (sňatek s Almou Mahlerovou, něho obrátil v róee naší úzkosti nejsvíravější, na
vdovou po Gustavu Mahlerovi), pozdě k ránu jaře 1938 ; vyhověl ihned a napsal do pařížské
v baru ve společnosti A. Hoffmeistra a jiných revue náruživou stať proti Runcimanovi.
českých lidí opírá o roáířinkaný klavír a v záPak nás rozloučilo to, co přišlo po Mnichova,
vrati zpěvu chrlí ze sebe jednu italskou árii za
Teprv po jeho smrti se dovídám o jeho »Písni
druhou.
o Bernadette«, jež je apotheosou věčné Francie
Zde zákonité obdoby k Rilkovi. Ten integroval a zároveň Bernadetty Souhirousové, světice
svou jihoněmeckou duši slovanstvím českým a lourdské. O tom poví zasvěcený pozorovatel
ruským, potom svým tajemnictvím u Rodina a Werflovy fáze poslední.
svým prožitkem Francie. Werfel prokrvil svůj
Werflova konverse ke katolicismu byla zcela
piemenný fond hlubokými infiltráty slovanský- neestétsky zákonitá. Brala se z toho prvopočámi a italskými, méMckým barokem jihu ; v po- tečního prožitku věčného dětství v dlani Boží a.
slední fázi života a tvorby přistoupila k tomu z prožitku slitovnosti kosmické; to mystické doještě Francie.
tvořování Boha člověkem byl by mohl podepsat
Ty slovanské infiltráty v něm se berou od Angelus Silesius. Již v jeho juveniliích je rozjáoné české chůvy, jež prožitkově poznamenala do saná balada o Ježíši, jenž vnoří ruku do nevýtakových hloubek už jeho lyriku juvenilní; když slovného veletoku šinoucích se zdechlin a mršin
stařenka ke sklonku První republiky po letech a opásá se jimi, šíře kolem sebe vůni rajských
čestného schovanectví zesnula v domě básníko- růží. Za převratu po nrvní světové válce stál
vých rodičů, oplakal ji její zbožňovatel vzývavou Werfel s vídeňskými dělníky na barikádách. Pobásní. Vděčnost krásná, ale i důvodná: ta žena tom jej přátelství spojilo s kancléřem Schuschz českého lidu jej víc než cokoli jiného vedla ces- niggem, jenž se mezi mimoříšskými státníky StM
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první obětí pominutého proklatce ftitlera. Četba
a studium »Písně o Bernadettě« nám ukáže, jakými cestami se uzavřel kruh od české chůvy
Barbory, arménských trpitelů ze »Čtyřiceti dnů«
a proroka Jeremiáše až po světici Iourdskou.
Kruh se uzavřel i jinak. Druhá světová váika
téměř zlikvidovala židy u nás; a kdo zbyli, nebudou už židy německými a německou kulturu
množícími. Exeunt omneš. I nastal čas účtů rozvážných. A tu si připomeneme jednu zvláštní zákonitost právě u největších představitelů německožidovské umělecké tvorby v českých zemích.
Jsou to Karl Kraus - Franz Kafka - Gustav Mahler - Franz Werfel. Největšr německý satirik a

Werfelova

Píseň labutí ,

zároveň nejneúprosnější mravní popravčí militarismu a prušáctví byl přítelem Masarykovým
a Československé republiky; mučedník mravní
sebepitvy je nemyslitelný bez pražského genia
loci; posledního genia hudby tonální si prostě
nelze představit bez jeho hlubokých recepcí hudby "české. A o Werflovi jsme si pověděli alespoň
náznakem. Plemenná krev svými projevy v oblastech kultury i pakultury tak často cizí a škůdná národu českému pročistila se v červáncích
před svým zánikem k ethosu nejvyššímu; a poslední svého rodu se posvětili smírem s těmi,
k nimž nenalezli cesty jejich otcové zaslepení
lžislimcem. odjinud.
Pavel Eisner.
J.Furth

Posledních šest let Werfelova života je pásmo pečná, neutrální, bohatá; a na její půdě přistál
velikého dramatu, jehož ústředním hrdinou, je po- jednoho dne i Franz Werfel. Svůj lourdský slib
statua, básníkova. Osud, onen, veliký režisér, stří- Werfel plní — a jak jej plní! Není snad básníka
dá kuliší/. Vídeň a rakouské Alpy, Paříž a jižní svým předchozím dílem a svým laděním na celém"
Francie, Španělsko, Lisabon, loď emigrantů, na světě vhodnějšího pro takový úkol. Píseň BerAtlantiku za nejprudší ponorkové války,. New nadety se jmenu je jeho nové a poslední dílo.
York a nakonec Hollywood. Děj jest pak tento: Mistrovské pero Werfelovo naposledy se rozepiZ Rakouska, obsazeného Hitlerem, Werfel u- suje, aby na historickém pozadí posledního franniká přes Švýcary do Francie. Byďlí nejprve v couzského císařství, v jehož kavárničkách, uměPaříži a když vypukne válka, uchyluje se na jih, leckých dílnách, žurnalistických oficináeh a vykde šijí i jiní němečtí protinacističtí autoři, jako kračující industrializaci rodí se příští republika,
na příklad Lion Feuchtwanger. Ale přichází osud- vykouzlil postavu próletárské Bernadetty, vyvolené vyšší Prozřetelností, aby svojí visí Boží rodičné léto 191f0. Hroutící- se francouzská armáda,
ky roznítila náboženské city nejprve svého užšíustupuje před německou- přesilou. Padá Paříž,
ho prostředí,- později celé Francie a na konec
Němci překračují Seinu, potom Loiru, a to už je
soustředila oči celého křesťanského světa na nekonec Třetí republiky, jejíž vláda s Petainem
známé městečko francouzských Pyrenejí, pov čele žádá o příměří. Podmínky jeho rozdělují zvednuvši je k bohatství a slávě, sama umírajíc
Francii na dvě pásma, vojensky okupované a ono, zapomenuta, v pokoře klášterního prostředí.
svěřené petainovské administrativě se sídlem- ve
Vichy. Werfel žije sice v pásmu neokupovaném,
Píseň Bernadetty, labutí píseň Werfelova, dožicož ovšem pro něho neznamená menší nebezpečí. la se v Americe snad největšího knižního úspěFrancouzská Lavalova administrativa ochotně, chu za války. Statisíce výtisků rozběhlo se po
ba s rozkoší vydává každého, po němž pasou americkém kontinentu a její sláva přeletěla, oceángestapáčtí slídilové. Werfel, který je samozřejmě zpět do Anglie a skrze ní mezi všechny ještě svona jejich listině, střídá neustále místo svého po- bodné a svobodumilující národy.
y
bytu a pohybuje se směrem k španělským hraAle bylo usouzeno Tou, která mu pomohla, aby
nicím. Kruh kolem něho se úží
zdá se, že po vzoru Bernadetky Werfel nebral plný podii nav Lourdech, slav mm poutnickém místě, bude ko- hmotném úspěchu díla, které stvořil. Zárodek
nečně dopaden. Naděje na, únik je již- pranepatr- smrtelné choroby nahlodával jeho tělo od chvíle,
ná. Tady, jak sám později napsal, on, žid, uchy- kdy počal plnit svůj příslib a choroba se šířila
luje se ve svých úzkostech k Panně Marii a sklá- a s ní fysické utrpení úměrně k světskému, úspědá slib, že unikne-li, zasvětí svoji příští knihu chu jeho knihy. Jeho tělesné síly stačily ještě,
větší slávě tohoto posvátného místa.
aby spolupracoval na filmovém libretu BernadetPřišel zázrak. Werfel přechází tajně španělské ky.. Když však newyorský Times Square a lonhranice a není dopaden; projíždí bezpečně Fran- dýnský Leicester Square Mučely davy tísnícími
covým Španělskem a končí svoji evropskou o- se denně v desetitisících kol vstuprúch bran velir
dysseu v IÁsáboně, kam záhy přichází americké Jetých biografů, jejich hluk doléhal již do ložnice
visum. Pak již jen ošklivá cesta na emigrantské a operační síně pozvolna umírajícího básníka.
lodinapěchované
k zalknutí oběťmi »nového Zemřel v Kalifornii, daleko od rodné Prahy, jíž
evropského řádu«, na jejichž neštěstí a bídě vy- zasvětil mnoho se svého nesmrtelného díla.
dělávají žraloci v podobě neutrálních lodních Vstoupil h- branám nebeským nesa, jako náš
společností, vymačkávajících poslední peníz jed- Alfred Fuchs, s hrdě vztyčenou, Mamy, Davidovu,
nak z obětí samých, jednak z jejich zoufalých hvězdu, ne jako znamení potupy, ale jako zname'příbuzných a přátel na druhém břehu Atlantiku. ní erbovní, jistě vítán ra jským úsměvem, své PaAle na konci té bídy je přece jen Amerika, bez- ní, s Týna i z Lúurd*
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Film týdne
O sovětském fiímu za války. Napsal 0. de la
Roche.
Ukončení války znamená konec jednoho údobí sovětské kinematografie. Jeho charakteristickým rysem je soustředění veškerého filmového
průmyslu k jedinému cili: k vítězství v národní
válce. Ačkoli filmy vyrobené za války nepřinášejí celkem nic nového ve filmovém umění, tendence, jež se formovaly před německým vpádem
a jež byly válkou přerušeny, se ke konci války
znovu objevují jasnější a na vyšší úrovni. Mezi
lidem a filmovým uměním stává - »organická
jednota« a protože filpi v Sovětském svazu je
považován za umění pro stát ze všech nejdůležitější, význam vývoje sovětského filmu daleko
přesahuje pole kinematografie.
A tak se sovětský film vyvíjel jako integrální část národního života a zabýval se thematy
jak současnými, tak historickými. Obsah díla
byl považován za stejně důležitý jako jeho forma, a nebyly natáčeny filmy nepřinášející hodnotu společnosti. První velký rozvoj sovětského
filmu se bral cestou historické rekonstrukce nedávných. událostí a jejich vlivu na lidský život
v realistických smyšlených filmech (Eisensteinův Potěmkin, Pudovkinova Matka). Sovětský
filmový hrdina byl charakterisován v širokých,
smělých rysech, které někdy dosahovaly, prostoty legendárních postav. Charaktery byly symbolické. Nestalo se tak náhodou. Sověty úmyslně hleděly odstraniti egoistický individualismus.
Nebylo místa pro abstraktní psychologii v charakterisaci Mu, který se aktivně zúčastní života společnosti. To však neznamená, že by
celý národ sestával ze symbolů, či že by hrdinům chyběla individualita. Dalším krokem v rozvoji filmového umění byla snaha nalézti novv
typ hrdiny, aby bylo docíleno hlubší a bohatší
charakterisace člověka jako individua v životě
společnosti.
Koncem třicátých let rozsah sovětské filmové
výroby nesmírně vzrostl. Nová generace umělců
a režisérů dospívala. Mezi jinými Pudovkin se
vyslovil proti přílišnému naturalismu. Základní
zásady sovětského filmu ve smyslu socialistického realismu byly upevněny a přišel čas, kdy
bylo třeba posílit a vypracovat dosaženou tvůrčí techniku. Německá invase zasáhla film jak
fysicky, tak morálně. Všechna studia v západních republikách, i velké moskevské studio,
byla přenesena do střední Asie. Bylo třeba natočit snímky událostí tak strašlivých a tak hrozivého významu, že se zdálo nutné nezabývati
se jinými snímky než právě dokumentárními.
J e d e n d e n v á l k y , celovečerní dokumenmentární snímek natočený 160 kameramany na
frontě i v zázemí byl prvním velkým válečným
filmem. K. Simonov definoval v pravdě, co obecenstvo očekává od válečných filmů: umění musí být vždy pravdivé. Autorům filmu se podařilo
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ukázat nejdůležitější věc - duchovní silu národa
á jeho víru ve vítězství - a podobně jsou schopní
ukázat hrůzu a nesmyslnost války. Rudoarmějec stejně jako dívka z továrny mohou vidět, že
film ničeho nezakrývá, že jejich obětavost byla
pochopena. Byly natočeny dokumentární snímky
velkých tažení, partyzánských bojů, diplomatických konferencí, táborů smrti opuštěných Němci v osvobozených územích a prvních veřejných
procesů s válečnými zločinci v Charkově. Tyto
snímky věrně ukazovaly děsivou tvář války.
Avšak souvislost těchto událostí s hlubokým
vlivem, který měly na lidské životy, může býti
plně znázorněna jen pomocí umělých filmů a zde
stejně jako dříve charaktery směřují k symbolisaci. Tak třeba nezlomný duch partyzánů
v Donského D u z e , přátelství a udatnost rudoarmějců v Lukovových D v o u v o j á c í c h tyťo charaktery a příběhy dosahují svého cíle,
neboť vyjadřují hlavní hodnoty tisíce příběhů
jiných.
V roce 1944 se evakuovaná studia vrátila
a v práci bylo pokračováno s velkou intensitou.
Bylo dokončeno několik závažných historických
filmů. K u t u ' z o v V. Petrova byl uznán jak
historiky, tak filmovou kritikou za obdivuhodnou komposici úlohy starého generála. I v a n
H r o z n ý S. Eisensteina předvádí dosud jinak
vykládanou charakteristiku cara Ivana a význam jeho vlády v historii Rusi. Ač filmy válečně a historické převládají, neznamená to, že by
filmy lehčího obsahu byly úplně opomíjeny. Š.
Gerasimov shrnul výsledek dlouhých debat ve
slovech: .«Za války lze ospravedlnit každý styl,
který je uměním.«
Z časopisu >Spectator«, červenec 1945,

Kulturní zprávy ze světa
Londýnské divadlo Haymarket uvedlo v režii Johna
Gíeguda komedii Oscara Wildea L a d y W i n d e r m e V e ' s P a n se známou herečkou Isabellou Jeansovou, v roli paní Erlynneové. — V Londýně je promítán
nový americký film A B e l l f o r A d a n o (»Zvon
pro Adano«), v němž se líčí historie malého italského
města, obsazeného americkými oddíly. Film má propagovat výhody a životaschopnost demokratické politické správy v prostředí jí nepřátelském. — Do Prahy
má přijet na přednáškové turné známá anglická spisovatelka a předsedkyně britského P. E. N. CSwteu, Miss
Storm-Jameson. — Dnes, v sobotu, 'byla v Londýně zahájena konference Pax Romana za účasti zástupců více
než dvaceti národů. Mnozí z delegátů zasáhli činně do
boje proti nacismů.
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 11,
Václavská 12, tel. ^51-51, JfSi-Jfl. Předplatné na rok
800 K, na ptíl roku 100 K, na čtvrt roku 52 K. — Nevyžádané rukopisy se nevracejí. — Účet pošt. spoř. 60.300,
— Tiskne C. A. T. Českomoravské tiskařské a vydavatelské podniky v Praze JI. Dohlédací pošt. úřad č, 25,
Toto čísla vyšlo 8. září 19^5.

XOBZORY

KONEC SVĚTOVÉ VÁLKY. 1. Londýnský lid na Piccadily oslavuje
vítězství. 2. Tyto publikace shazovalo britské letectvo nad Německem a Němci obsazenými zeměmi. 5. Dálný východ: I Japonci
se vzdávají. 4. Vídeň, léto 1945. Mosty jsou zničeny, hotely vyhořely. 5. Takto bojovala britská vojska v Burmě - v nejtěžším terénu
na světě. 6. Státníci socialistické Britannie Bevin, Attlee, Morison.

O B R Á Z K Y Z DOMOVA
1. Maršál SSSR K o n ě v v B r a t i s l a v ě , k d e se zúčastnil s p o r t o v n í h o dne Č. A. V r o z h o v o r u s důs t o j n í k y čsI. a r m á d y . 2. Z m a n i f e s t a c e č i l . železničářů. Dorost v p r ů v o d u Prahou. 5.21. srpen
b y l v e l k ý m d n e m č e s k o s l o v . letců, k t e ř í se nav r á t i l i z V e l k é Britannle. President r e p u b l i k y
d e k o r u j e čsl. l e t c e . 4. S t o p y v á l k y na našich
k o s t e l í c h : „ S v a t ý k o p e č e k " 5. V rámci o s l a v
100 let d r á h y O l o m o u c - P r a h a se k o n a l a v pond ě l í 20. srpna za p ř í t . pres. r e p u b l i k y vzpom í n k o v á s l a v n o s t a o d h a l e n í p o m n í k u pres.
O s v o b o d i t e l e T. O. M a s a r y k a . Na o b r . čestná
stráž u p o m n í k u . í . V ý z n a č n ý č e s k ý malíř Václav
Špála d o ž i l se 24. VIM.éOlet. 7. Pres. r e p u b l i k y
d e k o r u j e p ř e d s t a v i t e l e b r i t s k é h o k r á l o v . let e c t v a . 8. 23. srpna o d j e l o z Prahy d o Konstance 80mužů strážního o d d í l u I. p l u k u n á r o d n í c h
g a r d , u r č e n é h o ke střežení zásilek UNRRA.
Na o b r . p ř e h l í d k a stráž, o d d í l u min. M a j e r e m
v H o o v e r o v ě t ř í d ě . 9. V m e t r o p o l i t n í m chrámu sv. Víta na H r a d č a n e c h s l o u ž e n o b y l o v e
č t v r t e k 50. srpna p o n t i f i k á l n í r e q u i e m za paraš u t i s t y . k t e ř í p a d l i p ř i o s v o b o z o v á n í náš!
v l a s t i . Prelát dr. O t t o S t a n o v s k ý , m e t r o p o l ,
k a n o v n í k , c e l e b r o v a l r e q u i e m za a s i s t e n c e
p a r a š u t i s t y k n ě z e p o r u č í k a Josefa Pojara.

