OBZORY
týdeník

pro

C I S L O

C E N A

K

4'-

politiku

a

kulturu

Z O B S A H U : C o s e d ě j e ve s v ě t ě : Masaryk, Beneš a náš zítřek. Drobná práce. - Přesvědčení a fráze. - Naše slabiny. . Ještě ke zrušení Lend and Lease. - Britské nesnáze. - »The Times« o ČSR. - Fronty
cestovatelů. . Nerozřešená otázka španělská. - Zrada vzdělanců. - Americká letecká výstava v Paříží. . K u l t u r a ve s v ě t ě i u n á s :
Debatuje se o inteligenci. - Předpoklad: svoboda. - Otázka mravní. - Povzdech milovníka hudby. - Politická kontrola našeho filmu. - Biografy
ÚRO. - Divadlo a film týdne.

BRITSKÁ VÝPRAVA NA POLÁRNÍ KRUH!
1. Letouny typu Lancaster, zvlášf přizpůsobené pro
let nad polárním kruhem, pronikly v prvním mírovém
letu v květnu 1945 nad magnetický pól. Výprava
vzlétla v Husím zálivu ( G o o s e Bav) v Kanadě.

2. Nad zasněženými vrcholky hor západního Greenlandu. Bitva proti přírodě začíná. S. Wing-Commander
D. C. M. McKInley, D. F. C., velitel polární výpravy, fotografován za letu nad pólem. 4. Pobřeží západního
Greenlandu. 5. Blízko pólu. i . Nad pólem.

Nase orientace
Za patnáct let
V e své poslední knize »U. S. War A i m s « ,
tvrdí Walter Lippmann na základě toho, co se
stalo od počátku 19. století, že po každé velké
válce nastává přibližně za 15 let lcrise, za které
se Činí pokus zvrátit výsledky válečného konfliktu a mírových ustanovení. Jinými slovy: asi
15 let trvá poválečné údobí, kdy nová válka je
nepravděpodobná; ale po patnácti letech se poražené země zpravidla vzpamatuji a připraví
buď na rovnoprávné místo vo společnosti národů anebo — na novou, odvetnou válku. Za
patnáct let po první světové válce přišel v Německu k moci Hitler, a Sovětský svaz byl uznán
za velikou mocnost. Z toho, jakož i z ostatních
událostí moderních dějin dá se prý soudit, že
za 15 let po skončení nynější války se bude rozhodovat, zda základy míru jsou pevné, neotřesitelné, a zda vítězné mocnosti zajistí vzájemnou důvěrou a spoluprací mírový pořádek.
Louis Fischer ( v týdeníku »Nation«, 16. září
1944) píše, že aspoň 10 let budeme bezpečni
před nějakou novou válečnou katastrofou a že
tohoto údobí musí pokrokoví, svobodomyslní
lidé na celém světě využít ke křížovému tažení,
aby mocenská politika vítězných státu (t. j.
Britanie, Spojených států a Sovětského svazu) byla přetavena ideou mezinárodního společenství a aby svoboda všech demokratických
národů, ať velkých nebo malých, byla zajištěna.
W . Lippmann a Louis- Fischer jsou zástupci
dvou zcela odlišných politických směrů. Lippmann, kdysi liberál a myšlenkový skeptik, se
.vyvinul v realistického konservativce. V mezinárodní politice zastává s velikým důrazem mocenský element. Nevěří ve Wilsonovu zásadu, že
lze vytvořit mezinárodní společenství mezinárodní institucí, jakou byla Společnost národů,
á tvrdí, že velké vítězné mocnosti musí na delší
dobu vzít na sebe odpovědnost za mír i pořádek ve svých oblastech a spoluprací připravit
půdu pro opravdovou mezinárodní demokracii.
V e svém realismu má mnoho pravdy, ale je na
něm vidět nedůvěru k idejím. Dá se na něm
studovat v ý v o j poválečného amerického skeptika a liberála v obezřetného, opatrného konservativce.
Louis Fischer zase býval, a snad dosud jest,
radikálním socialistou. Pobyl mnoho let v Sovětském svazu, byl oddán sovětské revoluci, ale
po známých čistkách z let 193C-1938 ve svém.
přátelství k Sovětům velice ochladí. Nevím, co
se mu osobně stalo, ale zdá se, že jeho natrpklá
nedůvěra k dnešnímu režimu v Rusku má kromě ideových důvodů také osobní příčiny. Jeho
kniha »Men and Politics« (1941) napovídá to
částečně. Od té doby se jeho poměr k sovětskému Rusku nezměnil. Každý jeho článek prozrazuje určitou nechuť k novým proudům v sovětských zemích. Zatím co W . Lippmann se těší
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J. L. H r o m á d l c a
z toho, že Sověty obnovují národní tradici ruskou a zaujímají uvědoměle místo v mocenské
politice svotové, Louis Fischer se toho leká a
burcuje mezinárodně a pokrokově smýšlející
inteligenci i dělnictvo, aby stáli na stráži a zápasili proti mocenské politice budoucích vítězů
(a tedy i sovětského Ruska) za ideály svobody,
spravedlnosti a světového bratrství. V e W .
Lippmannovi cílíte strach z idejí. V L . Fischerovi vás zaráží zase nakyslý (a trochu rozkladn ý ) odpor proti národním a mocenským, snahám všech dnešních velkých vítězů. Nemá rád
Britanie a leká se Ruska.
Mám námitky proti oběma těmto jinak vynikajícím mužům. V Lippmannovi mně chybí hluboký pathos mravní a ideový, bez kterého si nelze představit tvůrčího nadšení pro nový pořádek. V Louis Fischerovi zase postrádám hlubší
pochopení pro to, co se děje vo světě. Jistě není
snadno porozumět podstatným změnám vo
vnitřní i politické stavbě dnešního Ruska. A
přece, když se zahledíte na aovětslcý lid s vysoké dějinné perspektivy, nemůžete si nevšimnout, že co se dnes nazývá národním a mocenským charakterem sovětské politiky, může být
ve skutečnosti projevem odhodlání, vybudovat
nové Rusko na základech domácí i obecně evropské kultury a účastnit no uvědoměle a iniciativně světové výstavby mírové.
Jo ovšem nopochybno, že budoucí civět bude
záviset na duchovni a mravní, rozumové a politické dynamice vítězných národů. Napsal jsem
tu již několikráte, a dnes jen opakuji, že vojenské vítězství vytvoří pouze podmínky pro vlastní tvůrčí činnost jednotlivých zemí; také československého lidu a jeho inteligence. Dnešní válka svými světovými rozměry, svou délkou a
svou níčivostí vytvořila předpoklady pro všelijaké možnosti. Pro možnosti, dobré i špatné.
Teprve za patnáct, dvacet let se ukáže, jak byla
vyřešena německá »otázka« a jak organicky so
vyvíjí spolupráce mezi sovětským Východem a
demokratickým Západem. Vstupujeme do údobí, které ovou důležitostí přesahuje vše, co moderní lidstvo prožilo.
Přes Masaryka k Leninovi
K prvnímu výročí Masarykovy smrti vydal
Zdeněk Nejedlý, jeden z našich nejvýraznějších
myslitelů v době mezi válkami, malý spisek
» T G M « . Bylo to zhodnocení Masarykova díla
myšlenkového i politického. Jako vše, co Z. Nejedlý napsal, sršelo i toto dílko vtipnými poznámkami o českém životě a osobitými postřehy o smyslu Masarykova díla. Nebylo na něm
nic školácky nemotorného a akademicky studeného. Z. Nejedlý psal se stanoviska uvědoměle komunistického, ale s upřímným porozuměním pro velikost Masarykovu. Ukázal, jak se
Masaryk už svým moravskoslováckým půvo69

'dem hluboce lišil od pražské vlastenecké frázovitosti a autoritářské nadutosti. Jeho zájmy
byly všelidské, jeho češství naplněné sympatií
především pro drobného a chudého člověka.
» N e štvavý, nenávistný nacionalismus, ale
humanita je český program (Masarykův). N e
dobývání, rvaní se s národy, ale působení pro
dobro lidi, a pokud možno všech lidí.« (Str.
38.) » A jako důsledek toho T G M předložil
tomuto světu (za první- světové války) českou otázku: problém české samostatnosti.
I tu ne nacíonalísta, ale humanista. N e z nacionální výbojnosti, ani ne z naeionálního
egoísmu. To by, podle něho, byl chabý argument pro uskutečnění české samostatnosti.
Něco většího, světovějšího, muselo tu rozhodovat. Co by celému světu, aspoň tomuto humanitnímu, dokázalo nutnost toho i prospěch
pro svět. A to bylo češství, jak on je pojímal
a kdysi formuloval v »České otázce«. Češství
jako program lidskosti — za který český národ jiz kdysi statečně bojoval a za nímž věrně
šel i dále vždy v celém svém snaženi, v celé
své kultuře« (49). » T o byla Masarykova nota,
kterou vnesl do světové války. A již, v souhlase b ním, tím mocněji pak ještě zanotoval
Wilson. A jíž nakonec i zvítězil, jako ne.jmocnější zbraní i uprostřed vřavy válečné
«
(5.1). »Československá republika vznikla z víry světa v naši prospěšnost pro dohro lidstva.
To proto musí znít z tohoto státu i dále.
Evropa musí cítit, nejen že tu jsme, ale i že
j e dobře, že tu jsme. A pak i chránit nás bude, i tu ne pro naše nacionální zájmy, ale pro
toto všelidské dobré, za nímž jdeme . . .« (52).
Tuto je pěkně vyložena všelidská, humanitní
povaha Masarykovy české filosofie. Vskutku,
neporozumí Masarykovi, kdo neporozumí jeho
hluboké lidskosti. Jeho láska k národu byla
posvěcena vřelou sympatií pro všechny trpící,
ujařmené, vykořisťované a slabé. Nevěřil, že
československý národ zachová svůj duchovní a
národní odkaz, jestliže v Evropě zvítězí idea národní moci, panovačnosti a výbojnosti.
Nejedlý však lmed ve svém spisku z r. 1938
poznamenal, že naši dělnici, i když si vážili Masaryka, nezastavili se u jeho sociální humanity.
Nestačila jim. Náš dělník chtěl více než jen pronikavé refohny; žádal si přebudování dnešního
řádu — třeba i revolucí. Masaryk spěl ve svých
požadavcích dále než tak mnozí »socialisté«
v socialistických stranách, ale přece — praví
Nejedlý — ne dost daleko. Českoslovenští marxističtí dělnici šli dále, přes Masaryka. Byli
přesvědčeni, že ani nejradikálnějši reformy nerozřeší těžkých otázek sociálních a politických,
že je potřeba, starý, kapitalistický řád společenský nahradit novým pořádkem, pořádkem koIektivistickým. Ale tím se prý nijak neprohřešovali proti Masarykovi. » M y po zkušenostech
7, SSSR jsme se naučili zcela jinak cenit humanitní význam revoluce, humanitní význam ko-
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munismu. Nic "se proto neprohřešujeme proti
Masarykovi, užijeme-li tohoto nového poznám.
Ano, jsme k tomu přímo povinni« (58). Nejedlý ve své národní a sociální filosofii byl přesvědčen, že v ý v o j našeho života od dob probuzení přes Palackého, Jiráska, Smetanu a Masaryka k marxistickému socialismu má svou
vnitřní logiku, že Masaryk jest významným
stupněm na cestě k lidovému komunismu. Marxova filosofie vystihuje podle Nejedlého vlastní
smysl dějin a nejmocnější tendence našeho národního vývoje lépe a spolehlivěji než filosofie
Masarykova.
Nebylo by správno tvrdit, že Zdeněk Nejedlý
byl k Masarykovi nespravedlivý, nebo dokonce
neloyální. Neubral ničeho z Masarykovy velikosti a z jeho přínosu do našich zemí. Ale pravý
smysl národního probuzeni, světové války a poválečného údobí záležel podle Nejedlého v něčem jiném než podle Masaryka: v sociální dynamice našeho lidu. Tato dynamika se nezastaví, dokud nezmizí třídní rozdíly a dokud se
nejchudším z chudých nedostane stejného podílu na kulturních i hmotných statcích celého
národa. S tohoto hlediska porozumíme Nejedlého článku o úkolech české inteligence, který nedávno poslal z Moskvy našim časopisům. V něm
vytýká českým intelektuálům, že se nedovedou
vyznat v dnešních událostech a že se nevyrovnávají dost vážně s ohromným nástupem Sovětského svazu. Jestliže se dosud české dějiny
obracely výhradně k Západu, praví Nejedlý,
potřebuje náš národ nyní naprosto nové orientace. Východ se stal největší a nejpokrokovější
silou naší doby, a to znamená nutnost orientace
směrem k němu. Svět dvacátého století spočívá
na zásadách Lenina a Stalina. Naše věda a veřejné mínění musí prý proto zaujmout jiné stanovisko k marxismu. Devadesát devět procent
české inteligence spoltojovalo se podle Nejedlého Masarykovým výkladem »sociální otázky«.
Ale dnes Masaryk nestačí, musíme prý jít dále
— naše věda a literatura se musí docela jinak
orientovat.
Bylo vždycky předností Zdeňka Nejedlého, že
mluvil jasně, až provokativně. I tentokráte je
jeho slovo jasné. Je to vzdělaný a otevřený muž.
Zná historii, zná Masaryka a má určitý názor
na soudobou situaci. Nepotřebuje nových falešných rukopisů o naší staré orientaci k Východu.
Čestně řekne, že naše dějiny šly dříve na Západ,
a že se dnes musí orientovat k Východu. Neprovádí babských kejklí s Masarykem a řekne, že
nám Masaryk nestačí a že je nutno jít přes Masaryka k Marxovi a Leninovi. Takové řeči rozumíme a takovou řeč respektujeme. Nejedlého
filosofie evropských a československých dějin je
zřetelná; je bez kouře a mlh, vidíte až za obzor.
Co tedy s Masarykem?
A l e mám několik poznámek na její okraj.
Především velmi pochybuji, že 99 procent české
inteligence znalo Masarykovy názory na sso-

O B Z O R Y

ciální otázku«. Povídalo se ovšem mezí našimi
průměrnými vzdělanci, že »marxismus je překonán«, a Masaryk při tom sloužil jako autoritativní opora. Často jsem však žasl, jak sama
podstata Masarykova myšlení byla neznáma a
jak náš intelektuál na universitě i jinde zůstal
z převážné části (čest výjimkám!), cizí vlastní
dynamice Masarykovy filosofie i politiky. Není
i dnešní náš myšlenkový a politický zmatek
v zahraniční akci důsledkem a důkazem toho,
co povídám? Snad není čas nyní o věci mluvit.
A l e jednou bude zajímavo i potřebno odhadnout počet těch mezi našimi důstojníky a v naší
zahraniční inteligenci vůbec, kdo si byli vědomi
toho, co znamenala Masarykova republika a za
čím stojhne v dnešním ohromném zápase světovém. Vzpomeňte si na krisi naší armády po
pádu Francie 1940! Fašistická nahnilost byla
patrna v naší měšCácké inteligenci. Radikální
socialisté nepřijímali Masarykových názorů na
dějiny, člověka a smysl života. Ale i velká část
jeho stoupenců si ho vykládala po svém. Jeden
vlastenecky, druhý s koženou umravněností,
třetí se sociální sentimentalitou.
Teprve dnes vidíme, jak rozhodný byl* Masaryk ve svých sociálních požadavcích, jak radikálně chtěl řešit sociální rovnost i národní svobodu v rámci živé evropské tradice duchovní;
jak sociální statečnost a zakotvenost v nejhlubší národní tradici byly u něho spojeny
s prožitím toho, co největší myslitelé, světci,
apoštolově, proroci, reformátoři a revolucionáři
promysleli, protrpěli a probojovali. Náš vzdělanec z velké části nerozuměl Masarykovu radikalismu. A mnoho socialistů a komunistů si nepovšimlo, že zápas Masarykův byl radikálním zápasem o dělníkovu bezpečnost i svobodu, lidskou důstojnost ůodpovědnost; že Masaryk bojoval duchovně i politicky, aby život chudých a
slabých vyrostl do hloubky, šířky i výšky.
Je zajisté možno se posmívat duchovnímu
pathosu a náboženskému rozměru naší vzdělanosti. Ale právě po strašné katastrofě posledních let jsem se utvrdil v přesvědčení, že svoboda a důstojnost drobného člověka se neudrží
bez filosofie lidskosti, jak jsme se jí učili po
staletí. A filosofie lidskosti neobstojí, jestliže
lidské duši uzavřeme výhled do oblasti, kde se
vede a rozhoduje zápas o poslední věci člověka,
- zápas mezi pravdou a lží, dobrem a zlem, spravedlností a bezprávím. Masaryk nás upozorňoval, že uvědomělý boj o chléb a hospodářskou
bezpečnost, o právo a odpovědnost chudých a
dělníků vyrostl z půdy, která byla po staletí,
ano tisíciletí kypřena duchovním smyslem pro
důstojnost každé lidské duše, zůrodňována zásadami práva a odpovědné lásky pro slabé a
nejslabší. Masarykův obraz nové společnosti
v ničem nekulhal za nejrozhodnějšími požadavky, aby se dělník, sedlák, živnostník stali rovnoprávnými spolutvůrci sociálního a politického
pořádku. Masaryk se nelekal marxismu. Studo-
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val j e j pečlivěji než kdokoli z jeho IcoTegíi. »Materialismus metafysiclcý a psychologický odmítám také a naprosto, ale materialismu historického (t. j. marxismu) tak naprosto neodmítám.
Jsou v něm prvky docela správné a oprávněné,«
napsal v »Otázce sociální« r. 1S98. Jeho skutečný žák, Emanuel Rádi, zcela v duchu Masarykovo hájil Marxe v době, kdy naše sociální
demokracie se nacionál isovala a utíkala ukvapeně od přesného myšlení marxistického. Určitá část naší buržoasie nenáviděla (vskutku nonáviděla!) Masaryka živelněji a bytostněji, než
socialisty a komunisty.
Není možno zapomenout na kritické a pochmurné dny v letech 1937 a 1938; zejména na
to, jak vroucně a oddaně se upínaly zraky českého drobného lidu, socialistických a komunistických dělníků, n.no i komunistických básníků '
k Masarykovi. Starý svět se otřásni v základech
a tyranové se šikovali k nástupu. Veliká úzkost
se nás zmocňovala. Všechno bylo v sázce: sociální práva drobných lidí, mravní řád, existence národa, samy základy naší výchovy a vzdělanosti, víra v Boha, lidství, evangelium lásky
a milosrdenství, čestnost, pravda, krása, cliléí.)
— nač si jen pomyslíte. Masu ryk tenkrát,« stál
uprostřed československého života jako symbol
všeho, co našemu dělníku, sedláku a vzdělanci
bylo drahé. Jeho postava zatsářila ve své výši
i ohromné šíři. V jeho díle, ideách a programu
jsmo viděli příslib budoucnosti. Cílili jsme, žo
nejde jen o sociální, hospodářské, politické a
národní otázky; že jde o více, mnohem více. Nestačí chléb, nestačí sociální bezpečnost a rovnost. Potřebujeme jistoty a jasnosti v zásadách,
které se týkají lidské duše, smyslu dějin a národa, které ukazují lc samé věčnosti.
Nezapomeňme na tuto obsáhlost a hloubku
Masarykových snah! Všechna čest Marxovi a
jeho opravdovým stoupencům! Ale až budeme
míti dost chleba, až národ bude svobodný, až
vybojujeme nové pořádky, lepší pořádky, co potom budeme dělat? Jak zajistíme řád práva a
spravedlnosti proti^krytým mikrobům mravní
nedbalosti, myšlenkové skepse a hrubého sobectví, osobního, politického a národního? '.Masaryk viděl (a viděl dobře!), že sociální práva
a politické svobody se nedají zajistit bez mravní
energie, silného přesvědčení, bez zakotvenosti
v duchovní tradici naší vzdělanosti. V roce 1938
jsme padlí s ostatní Evropou nejen pro zrůdnou
tyranii a pro zrádné sobectví reakeionářů, nýbrž
i pro mravní a duchovní lajdáctví evropské inteligence, také liberální a socialistické inteligence!
Knížka Zdeňka Nejedlého o Masarykovi
z roku 1938 vyzařuje v sobě něco z onoho bytostného respektu, se kterým se tenkráte dívali komunističtí dělníci i intelektuálové k T. G.
Masarykovi. Zato jeho poslední články, zejména
článek, o kterém jsme se zmínili nahoře, dělá
dojem, že Nejedlý vědomě a úmyslně vypouští
Masaryka ze své galerie tvůrců nové společnosti. Masaryk je příliS ještě čerstvý. Je to
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ohromná síla myšlenková, i politická; nedá se
interpretovat jako marxista, — a trochu překáží. Nehodí se do myšlenkové a politické stavby Nejedlého a jeho spolupracovníků. S J. K.
Tylem, B. Smetanou a A. Jiráskem je to snazší.
Slova Nejedlého, že se musíme nově orientovat,
netýkají se naší zfašisované buržoasie. Ze je
konec jejímu vedení, rozumí se samo sebou. Ale
Zdeněk Nejedlý, mluvě o nové orientací, má na
mysli rozchod s Masarykem a příklon k Marxovi a Leninovi.
Opakují,, Zdeněk Nejedlý zná velmi dobře
Masaryka a mluví jasně tam, kde tak mnoho
druhořadých žurnalistů jen chodi po špičkách
a chytračí. Vítáme toto jasné a otevřené slovo.
Stojíme před těžkými úkoly a musíme se domluvit. Až jednou mlhy opadnou, až se lidé zase
naučí dívat a myslit, poznají, co bylo smyslem
naších loňských a letošních polemik v »Husově
lidu«. Nemůžeme za to, že tvůrčí odkaz Masarykův se potkal 8 takovou zoufalou ignorancí
právě mezi našimi lidmi, i mezi lidmi, kteří
svým úřadem jsou odpovědni za tento odkaz.
Než ukončím, ještě několik slov proti možnému nedorozumění. K mým nejmilejšírn vzpomínkám patří doba mé spolupráce s tolika socialisty i komunisty v době španělské občanské
války. Co jsem se namyslel na Ivana Sekaninu!
A na jiné! Svým filosofickým a theologickým
vzděláním jsem úzce spjat se Západem a jeho

S v a í o vá cla v s k ý prů hled
Několik myšlenek u hrobu světcova nemůže,
jsou-li upřímné, směřovat jinam než clo oblasti,
která, byla nejvlastnějSím Václavovým zájmem.
Je snad opravdu více lidí, kteří chvilku postojí
v oné krásné kapli, trochu na rozpacích a trochu
v nejasných úvahách o větě »Nedej zahynouti«.
Je asi méně těch, kteří předtím v katedrále navštíví nejsvětější Svátost a přijdou i k místu posledního odpočinku mučedníkova s úmyslem opravdového duchovního obcováni, onoho »communio«, jemuž učí církev a které vyhledával také
kníže Václav. Budiž však popřáno místa i mínění těchto několika.
Ale myšlenka náboženská tu pro českého člověka okamžitě splývá s ideou národní. Václav byl
prvním mučedníkem národa, který sám budoval
a jehož politickému životu kladl základy. Václav
byl a je jeho dědicem a ochráncem. A zatím co
tato stránka značnou měrou /.ba rvu je vlastní charakteristiku světcovu, působí zase zaměření světcova života na myšlenky o národu. Nelze zapomenout, že Václav vytvářel český stát především jako dilo křesťanské lásky a křesťanského apoštolátu. To je pro nás věc velmi závažná. Jestliže jsme
dnes dospěli k svobodě politického myšlení —
k svobodě tvůrčí, to třeba zdůraznit — a jestliže
se hlásíme k tradici svých dějin, můžeme snad
právě tuto složku opominout? Tvůrci svoboda
myšlení a politických ideálů neznamená jen, že se
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civilišací. Ale studium Ruska, jeho tradice náboženské, literární a revoluční bylo podstatnou
součástí mého elementárního zájmu více než po
30 let. Rusko a jeho kulturní svět mne poutaiy
svou problematikou i velikostí. Co jsem se napřernýšlel o ničivém i tvůrčím smyslu revoluce
z r. 1917!
Ale zcela uvědoměle odmítám jednostrannou
orientaci východní. Nechci zabít tvůrčí tradici
našich dějin. Nechci se vzdát tak mnoha mohutných duchovních pramenů západních. Nemohu zapomenout, že i sovětská revoluce byla
zčásti vítězstvím západniekých snah v ruské
inteligenci. Zejména pak nezavírám oči před
ohromnou úlohou, která nás čeká: pracovat
k opravdové vnitřní synthesi západní a východní civilisace zrovna tam, kde žije český a slovenský lid; na hranicích mezi Západem a Východem. Naše ohromná dějinná tradice není
šachovou figurkou, kterou lze pošinovat podle hráčových nápadů. Učit se budeme. Velice se budeme přiučovat. I Masaryka budeme
revidovat. Projdeme velkými změnami. Ale nebudeme násilně přeformovávat ducha svých
dějin.,, Nebudeme zahazovat a přezírat toho, co
bylo naší nejmohutnější silou v nedávné minulosti.
(Z knihy >S druhúho břehu*, souboru stali profesorů Hromádky a Odložilika, vydáním vc Spojených státech r. 1945.)

Bohdan

Chudoba

s určitou myšlenkou není třeba skrývat, nýbrž
znamená to také, že je možné, ba mravně závazné
takovou ideu domyslet do všech důsledků.
Pohlédneme-li tedy v zorném poli Václavově na
české dějiny, objeví se nám ledacos v osvětlení, jehož není schopen ani názor liberálně positivistický ani názor marxistický. Všimněme si na přiklad Masaryka filosofa, o jehož zneuznání jsme
na tomto místě již citovali pravdivá slova J. L.
Hromádky; marxisté se v jeho díle ohlíželi po tak
zvaných filosofických objevech a také jich nenacházeli; Masaryk nebyl ani filosofický systernatik
ani myslitel za každou cenu původní; zato křesťan může Masarykovu duchovnímu humanismu
porozumět lépe než kdo jiný. Nebo všimněme si
českého linutí náboženského, které se v dějinném
pohledu leckomu rozpadalo na skupinu náboženských theoretiků v době Karlově, na vzduté vlny
husitských válek a na nejasné vyzníváni v době
Poděbradově; nenabídne nám tu Václavův vztah
k Eucharistii hledisko, s něhož velkolepá myšlenková jednota celého onoho úseku českých dějin
vzejde na povrch jako olej nad vodu? A všimněme
si konečně Václavovy vlastni doby: příliš jsme
byli náchylní sledovat jen její územní zisky a
ztráty; Václav sám vytvořil územní jádro českého státu a pečoval o ně, a přece jak zběžně ?. jakoby o vedlejší věci mluví íegendista o jeho utkání
s Radslavem Zlickým; i někteří románští státní-
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ci — na rozdíl od dějepisců, kteří o nich později
psali — viděli jádro politické činnosti v mravním
rozvoji svého státu; a to je pro nás opět nové memento.
A pak je ovšem záhodno zbaviti se i pokroucenin, které nám byly vnuceny odjinud. T a k o v ý c h
především, které vůbec nejsou české, ale i takových,. zastávaných českými lidmi, které nejsou
právy vlastnímu obsahu křesťanského nazírání
na naše národní dějiny. Snad nejmenší z nich, ale
bohužel nikoli nejméně rozšířená, je úmyslné zaměňováni středověké ideje římské říše s novodobou pamyšlenkou říše německé.
Postoupíme-li blíže k vlastní době, naskytnou
se nám především barokní století, jejichž pravé
hodnoty i nepravé pozlátko mohou být odkryty
jen pomocí důsledného duchovního hodnocení; nacisté rázu Zanklova jim spílali, ale ti, kdo v nich
zjišťují aspoň několik kladů, jsou obviňováni z fašismu ; není to při nejmenším nedůsledné a nebylo

Zrada vzdělanců
Spolek Všehrd pořádal ve Valdštýnské zahradě společenský večer s programem. Na programu byla revoluční scéna Ilji Ehrenburga, v níž
bylo slavnostně deklamováno, že: »Oporou republiky jsou dělníci a sedláci. - Koho bylo vidět na
ulicích 14. července (rozuměj za revoluce) ? Žádné žurnalisty, žádné advokáty, ne, ale čepičáře,
nakladače, truhláře. - Umírali jako hrdinové.«
Bylo to první společenské vystoupení studentů, jakýsi návrat do života. A to nám o sobě řekli.
Špatná visitka a byla-li by pravdivá, pak bych
opravdu nechtěla patřit mezi vzdělance. Snad
jsou studenti opravdu tak skromní a ne,chtějí poukazovat na své zásluhy a na své utrpení. To by
bylo jen chvályhodné, neboť schlubnosti je až
přespříliš a nikdo si jí neváží. Ale je naprosto neodpustitelné, když studenti, byť i slovy básníka^
mluvícího o francouzské revoluci, kálí do svého
hnízda úplnými nepravdami. Což to nebyli právě
naši studenti, kteří se první a jediní odvážili veřejné politické demonstrace proti nacistům? Nebylo proto devět z jejich vedoucích hned poté popravených, zase naše první oběti ? Nebyla jich ohromná většina odvezena za to do koncentráků,
kde jich přišla spousta o život a zdraví? Nebyly
snad zavřeny vysoké školy jako středisko odporu
proti okupantům? Celý svět to ví, v celém světě
se pořádají vzpomínkové smuteční dny na počest
našeho studentstva, jenom naši studenti a vzdělanci to nevědí a musí o sobě tvrdit opak. Ano, to
je zrada vdělanců. Zrazují se sami a kazí tím pro
budoucnost národ, protože ho vedou k nepravdivému a škodlivému nazírání na vzdělance.
Nikdo nemůže říci, je-li jen trochu poctivý, že
vzdělanci svůj úkol poctivě nesplnili. Tvrzení, že
inteligence (tak se u nás špatně označují vzdělanci) zklamala, je nepravdivé a trestuhodné. A ť
nám už jednou předloží čísla našich obětí perse-

by sáhodno přiznat i zde křesťanské myšlence, co
ji patří? Podobně je tomu s českým národním obrozením, za jehož jediný pramen bylo křivě vydáváno osvícenství — ve svO podstatě České věci nepřátelské — kdežto křesťanský humanismus a
historismus a tvůrčí nadšení českých básníků pro
rodný jazyk — i to poznamenané křesťanskou
tradicí — byly odsunovány na podřadná místa
nebo vůbec zamlčovány. Á ještě blíže k našim
dnům! Jak je možno věřit, že byl opravdu zvážen
Havlíčkův náboženský názor, když tíž učenci, kteří se o něm široce rozepisovali, jsou dnes schopni
přednášet o vztazích česko-ruskýeh a Havlíčka •—
z průhledných důvodů — vzpomenout jedinou kusou větou? K pochopení tak závažných a tak duchovních věci je jednoho zapotřebí: opravdovosti.
Václavovo svědectví je především jiným důsledkem takové opravdovosti. Kéž nám objasní naší
tradici! A kéž nám nedá zahynouti v myšlenkové
plochosti a zbabělství!

D r H e l e n a, K o ž e l u li o v á
kuce iv ať si je sami prohlédnou. A ť spočítají procenta trpitelů a bojovníků ze vfioch vrstev, »bychom tiž jednou viděli, jak zklamala Inteligence.
Dojdeme jistě k takovým číslům, že se nám až
zatají dech. Zklamali-li v něčem vzdělanci, pak
hlavně v tom, že si jich takové množství nedovedlo zachránit život; a že je teď trpce postrádáme.
Přesto však ti, kteří se uchovali, nejsou nijak oceňováni. Naopak má se jim to velmi za zlé, že nezašli s ostatními, a tak chodí sklesle a zahanbeně,
jako by už to, že žijí, byl důkaz jejich nevlustenectví. a slabosti. Jen ten, kdo byl zavřen, má právo někdy slabě pozvednout svůj hlas. Ale ani ti
ne vždy a je dosti případů, že i ti, kteří byli žalářováni za Němců, mají i dnes značné těžkosti,
jsouce označeni za kolaboranty. Mnozí snad namítnou, že uznávají, že inteligence trpěla nacistickým terorem více než jiní, že však také větší procento z nich zradilo. Prosím, poděkujeme za uznání. že vzdělanci více trpěli, byť i nedobrovolné,
neboť proti číslům je těžko říci ne. IJzná-li se však
větší teror, je třeba také uznat, že snad měli vzdělanci větší právo i povinnost k národu, aby se
chránili před úplným vyhubením, neboť tím by
jen posloužili záměrům Němců a národ by poškodili. Měli vlastně býti opatrnější, protože v nich
právem viděli Němjcí největší nebezpečí pro sebe.
A byli? Rozhodně ne! Snad by se tak mohlo na
první pohled zdát. Jistě je jich více obviněno ze
zrady. Budeme však i tady musit počkat na konečná čísla. Ten, kdo byl zajištěn nebo propuštěn
z místa jako kolaborant nebo zrádce, jím ještě
dávno není. Musíme vyčkat jako v každém právním státě na výsledek vyšetřování, konečného
soudu a případného zavření udavačů. Myslím, že
se všichni podivíme, jak málo zrádců se najde mezi vzdělanci, přestože byli více ohroženi a že Němci jednali o všem právě jen s nimi a většinou beze
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svSdků, takže jim bude často za těžko prokázat
svoji nevinu a naopak práci proti okupantům.
Jak mají dokázat, že splnili nejpřísnější německé
příkazy s nesmírným risikem sotva z poloviny,
že tedy sabotovali více než kdokoliv jiný? Jistě
se našli mezi vzdělanci zrádci a kolaboranti, at
už z neatatecnosti nebo ze ziskuchtivosti, ale bylo jich málo a nemůže se spravedlivě požadovati,
aby právě byli všichni hrdiny a anděly, když nikdo nezavrhne jiný stav jenom proto, že mnnho
jeho příslušníků je značně nedokonalých a plní
svůj úkol leckdy i podprůměrně. Vždyť vzdělanci
jsou také jen lidé.
Bude-li se měřit všem stejně, pak nepochybně
vyjdou vzdělanci z této Boutěže a nesporným
vítězstvím.
A tak to není jen dnes a u nás. Byli to takřka vždy vzdělanci, kteří ukázali nové cesty a
bojovali o ně. Nebyli to dělníci, ale vzdělanci,
(Marx, Engels), nota bene leckdys ze zámožných
buržoasních kruhů, kteří vybudovali socialismus.
Byl to hrabě Tolstoj, který se vystavil posměchu
svých mužiků, když uznával a prováděl v praxi
jejich práva. Všechny sociální i národní revoluce
byly b největší statečností vedeny hlavně vzdělanci. Abychom nešli daleko, podívejme se jen na
«voje pražské povstání. Je to jejich povinnost,
ale uznejme, že ji v plné míře a vždy plnili, a to
často, což se nedá o jiných stavech tak doslovně
říci, i když si tím krájeli do svého vlastního masa, tedy naprosto nesobecky. Kdo bojuje o své
vlastní právo, jedná jistě správně a statečně, ale
ten,, kdo bojuje pro práva jiných a zkracuje tím
sebe, ten jedná i ušlechtile i nezištně.
Proto musí vzdělanci žádat, aby byl spravedlivě uznán jejich podíl na práci pro národ a lidstvo, i když nechtějí zvláštních poct. Skreslováním skutečností neuškodí se jen jim, nýbrž i všem
ostatním. Vždyť už dnes lidé skrývají své vzdělání jako něco zahanbujícího a každý, kdo se
zúčastní veřejného života, vydává se raději za
pomocného dělníka, jímž byl po dobu váleč. nasazení, a zatajuje své vzdělání. Ženy se jistě právem zařídí tak, že budou tvrdit, že jsou posiuhovaěkami nebo pomocnicemi v domácnosti, protože skutečně dělají jejich práci a za nic se nepřiznají, že krom této práce umí ještě něco jiné-

ho. Máme studenty, kteří prohlašují, ze nechtějí
dostudovat, protože na nich nikdo nemůže požadovat, aby si zkazili budoucnost příhanou doktorátu. Divte se "jim všem. Jako zemědělci utíkají
od půdy, je-li jejich práce příliš těžká, málo placená a uznávaná, tak to učiní jistě i vzdělanci.
N a jejich příjmy se pohlíží jako na něco, co bylo
odňato pracujícím vrstvám, jako by oni nepracovali většinou stejně těžce a rozhodně odpovědněji, jejich práce je považována za zbytečnou,
třeba se každý může denně na vlastní kůži přesvědčit, že bez odborného vzdělání se neobejdeme a čím dále tím častěji hledá odbornou poradu.
Studuje-li ještě dnes tolik mládeže, pak je to jen
proto, že cítí potřebu většího vzdělání, že mají
v matné vzpomínce doby, kdy nebylo příhanou
a bylo po právu ceněno. A pak se domnívají, že
zase jednou přijdou ke cti jako bojovníci pokroku,
který je cílem lidstva. Nelze však pokračovat,
není-li něco začato, jak už plyne ze samého slova.
Musí se stavět na základech a úkolem vzdělání
je, aby nás poučilo o tom, kam až lidský intelekt
pronikl, protože jinak by musila každá generace
začínat znovu, takže by se nedostala jistě dál a
nevynašla nové poznatky a vynálezy. Tam, kde
není vzdělanců, stojí celý národ na témže stupni
již po tisíciletí. Ale vzdělanci nejen uchovávají
duchovní poznatky lidstva, oni je svými nejlepšími členy též tvoří. A ž na nepatrné výjimky byli
vzdělanci výlučnými tvůrci kulturních hodnot a
tedy i technického pokroku. Není to jejich právo
a privilegium, je to jejich těžká povinnost. Tím
se nijak nepovyšují, konají jen práci, ke které
jsou připravováni a pro níž tedy mají předpoklady.
Ovšem, není jich mnoho v porovnání s ostatními vrstvami, ale to ještě není důvod, aby se
plazili po zemi jako kosodřevina, která je více
vystavena bouřím a větrům. Čekali bychom od
nich více sebevědomí a statečnosti a ne krčení se
před čísehiou převahou ostatních. To by byla
špatně pochopená demokracie. Osvědčili-li se za
řádění Němců, musí se osvědčit i dnes. Je a zůstane na nich, aby razili a ukazovali nové cesty
a ukazovali chyby, a kdo se bude bát, schová se
a bude svůj stav snižovat, ten zradí nejen vzdělance, nýbrž i národ, neboť tím, že jim o vzdělancích napovídá mnoho špatného, svede je na scestí.

Americká letecká výstava v Paříži
Slavná Elf olov ka, lcdo vlála za olcupace německá vlajka a hákovým křižem, ožila -¿novu po osvobozeni a přes
rok via jo zde opět tiikolora nové Francie. V těchto
dnech doznala však věž zvláštního uplatněni; je totiž
osvfitlena Čtyřmi reflektory o sile S00.000.000 svíček,
t a k i o celkem jo pouhých 320,000.000 (slovy tři sta dvacet milionů) svíček každý večer v činnosti. Usídlili se
sr.do Američani a svým zntlmým sprostým« způsobem
uvedli pod rozloženými obřími rameny kolosa výstavu
letecké sily své armády. Pýcha amerického vojska —
letectvo, je zdarma ukazováno zvědavým Fařlžanům
( a i cizincům), jeho vr.nllc, v ý v o j a rozmach až do poslední doby, ledy válka skončila.
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Strategické vzdušné armády U S A začaly ss formovat
v lednu 19-14.- Vykonávaly administrativní kontrolu
vScčh jednotek, tvořících vzdušné loďstvo v evropském
válečném divadle. Strategické letectvo mělo pod dozorem operující síly vzdušné v Anglii (S. armáda) a
v Itálii (15. armáda) a koordinovalo jejich útoky. Jeho
posláni spočívalo hlavně v ničeni válečného průmyslu a
dopravy v Německu, Devátá vzdušná armáda a první
vzdušná armáda taktická byly pověřeny úzkou spoluprací s pozemními silami. Velitelství vzdušných technických služeb obstarávalo zásobováni a udržování letectva. Během 995 dnů války proti Německu 8. armáda
vyslala z Anglie 332.645 čtyřmotorových bombardérů a
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260.574 stíhaček. V den, kdy nastala invase (oanačený
D-day), bylo německé letectvo již natolik ochromeno, že
spojenecká, letadla nebyla vůbec napadena, převaha byla
dokonale docílena. A před dnem Vítězství (označeným
V E - d a y ) německá produkce pohonných látek byla rozdrcena. Během posledního roku války průměrně 1200
strojů denně napadalo cíle v Německu. L é t a j í c í pevnosti
a Liberátory svrhly 636,205.831 kg bomb, z - nichž
482,-112.015 k g výhradně na německé území. Američtí
Etíhačí zničili 15.-139 nepřátelských letadel. Tolik mluví
úřední čísla, uvedená v brožurce, kterou rozdávají
u vchodu do výstavy američtí vojenští policisté, kteři
dozírají, aby vystavené předměty nebyly poškozeny.
Bylo to tedy velkolepě vítězství, které ale dociliti nebylo hračkou. A to právě je účelem výstavy, objasnit
divákům, jak se lc tomu došlo.
Podívejme se tedy dovnitř. Ozbrojeni informačním letákem, kolem mužů MP, v bílých helmách, žvýkajících
lhostejně gumu, vymydlených a dobře živených, vcházíme poněkud stísněni nad hlavou se rozkládajícími
spojovacími ti - aversami Eifelovky, ale brzo se nás zmocni horečka zvědavosti, neboť kolem nás všude jsou davy
lidí, šplhajících po letadlech, která jsme slýchali často
burácet nad našimi příbytky a obávali jsme se, aby
nám neposlaly na hlavu nějaký spozdrav«. P o obou
stranách jsou v kójích diagramy, mapy, obrazový materiál a dokumenty. V nádherně vypracovaných statistikách vidíme, jak celkem nepatrné letectvo U S A rostlo.
V roce 1930 bylo u U S A A F ( U S A n n y A i r Forccs) zaměstnáno 43J.13 osob. V roce 1944 obnášel letecký personál 2,4-11.294 osob. V roce 1939 vyráběla Amerika
ročně 56S letadel a 2,860.000 aut. Podle přáni presidenta
Roosevelta bylo docíleno čísla 50.000 letadel. V obrazech
vidíme učiliště leteckých kasáren, zkoušky tělesné 1 duševní schopnosti, výcvik nováčků, zaučování v seskoku
a reportáže z bitev nad Německem. N a ohromných mapách Německa jsou zakreslena místa, která byla bombardována, současně s uvedenými číslicemi, kolik kde
bylo shozeno. Tak na Berlín svrhla 8. armáda US sama
s>jen* 23,203.000 k g bomb a R A F (anglické) letectvo
50,979.000 kg bomb. Je zde také vystaven (pokud se
k něrnu promačkáte) »Norden«, zázračný americký zaměřovač, kterým se můžete podívat. Podle nápisu tam
máte něco vidět, ale nic vidět neni. Faktem je, že je to
Skutečně ohromný vynález, který pomohl docílením
přesných zásahů zkrátit hroznou válku. Z 8.000 metrů
výsky při rychlosti 320 km za hodinu určí cíl s neomylnou přesností. Již 25 k m před cílem se eslcádra seřadí
k vrhání pum. 11 km před objektem začne >Norden<4
pracovat a přesně 5 lan před stanovenou továrnou so
svrhují bomby. S výše 8.000 metrů opíší bomby pěknou
křivku a vybuchují mezi komíny stavby současně v tom
^momentu, když letadla, která je shodila, jsou zrovna
nad cílem v přeletu bombardovaného místa, a mohou
současně kontrolovat » v ý k o n « bomb. Obyčejně to ihned
fotografuji. Toto bude zajímat fotografické fanoušky.
Jsou zde (pod přísným dozorem) vyloženy také tyto
čočky a aparáty, kterými se dá fotografovat za dne, za
noci, ba dokonce i přes mlhu. Napsal jsem si z opatrnosti tato data: F-0,5; 12 In; 306 mm. Mnoho fotografování nerozumím, ale slyšel jsem, že když má někdo
Leiku 1,2, že ho již uctivě zdraví všichni odbornici.
V tomto případě jde o aparáty Kodak a jistě nejsou
z nejhorších. Ještě j e nutno dodatí, že vedle jsou jakéaí
důmyslné válce, které vypadají, jako by se v nich dal
vyvolávat f i l m a skutečně j e tam napsáno, že po příletu
domů americká laboratoř vyvolá 60 m filmu během 40
minut tak, aby obrázky mohly býti ihned nalepeny do
fotografických map. P a k je zde ještě něco, nad čím
zůstává rozum stát. N a válcích, které se točí, zapne
t a k o v ý veselý vojáček obyčejný papír, ze stroje na to
fouká t m a v ý dým, válec se posunuje stále stranou
(ještě kromě toho točení) a najednou se tam objevuje
obrázek, který se v y v í j í se strany, ne tedy v celé ploše
najednou, j a k jsme zvyklí, ale po kouscích.
Jdete dále kolem pomníku m r t v ý m U S Arrny, který
j e vytvořen z letadlových křídel a najednou spatříte

O B Z O R Y

Souhlasíme!
Chybí nám dnes k tomu — v dnešní době
převratové — jen vi.ce pořádku, více sebeovládání a více stranické discipliny. A pak
ovšem nezapomenout, že demokracie bez
plného a důsledného respektu svobody, tolerance a objektivity, plné svobody přesvědčení a názoru a jejich projevu je nemyslitelná. Ale i to přijde ve chvíli, kdy budeme mít
parlament a první skutečné a svobodné
volby, jejichž příprava je už vlastně v proudu. I to vše jo jen stará tradice masarykovská. Dělajíce všecko to, plníme i nyní v nové x-cpublice veliký odkaz Masarykův.
A jako jsem to učinil nad rakví Masarykovou v září v roce 1937, volám vás všecky
i dnes, v den výročí jeho smrti a po znovuosvobození vlasti, abyste všichni bez rozdílu
stran a politického přesvědčení spolubudovali svůj demokratický stát v novém duchu
a s novým velikým zanícením. Volám vás
k tvůrčí práci v době doznívajícího revolučního kvasu, k práci opravdové, rozumné a
rozvážné; žádám vás, abyste konali a prováděli toto dílo revoluce především h oním
velikým mravním zaměřením masarykovským, neboť i dnešní naše revoluční budování státu je tradicí Masarykovou.
Plníce to, plníme jeho odkaz, který on
vložil clo našich rukou a jemuž i v době míru a v státě novém věrni zůstáváme!
President republiky, ciť. ffidvurd Bonofl v ro/.hliwtovňm projevu,

něco, co znáte ¡8 obrázků. Je to » t a j n á « německá ¡škrab
>fau alnc« ( V - l , Létající puma, Flylng líomb). Viděli
jsme to v novinách, ti, kdož bylí v Anglii, to viděli vo
vzduchu — ale asi st to mnoho neprohlížall, a zde po
tom lezou kluci, klepou do toho, Šťourají ne ve výfukové
rouře, lidi to okukují. T o všechno si nechá příslušný
hlídač líbit, ale jednoho kluka ^odborníka«, který sl přinesl dokonce šroubovák a chtěl věo rozebrat, aby ne
blíže mohl informovat, nenápadně upozornil, že by to
pan generál nerad viděl, a aby toho neohni. Potom
ovšem pokračoval s klidem ve svém výkladu. Líčit tento všeobecně známý druh tajné zbraně není nutno. Je to
takové kapesní letadélko a má nahoře rouru, kde asi
byla ta raketa, která hvízdala. MénCy známá snad jíiou
tato data: na Anglií samotnou (kromě A n t v e r p ) bylo
vrženo celkem 5.900 těchto V - l , z toho sestřelili spojenečtí letci (a zde působili také naši hoši) 1900 kusů.
Ze nadělaly v Londýně také pěknou z-paseku*, to vám
potvrdí každý, kdo odtamtud přijel.
A tet}' k těm největšírn kolosům. Vlastně ten docela
největší obr V-29 tady není ve skutečnosti, ale ;|c zde
f o t o g r a f i e asi 15X20 metrů, takže si poněkud lze udělat
představu. Snad bude někoho zajímat, že tento poslední
model Američanů (kromě atomové pumy, která zde,
bohužel, také není vystavena) je stavěn v městě Maríetta (Georgía), rná 42 rn rozpětí křídel a 4 motory
po 7.200 H P . Kromě toho má čtyřdílné vrtule, kdežto
ostatní, »malé t y p y « , m a j í trojdílné. T o by byla tak
zvaná 2obří létající pevnost«.
¿Létající pevnost« B-17 j e zde a je to pékný kousek!

75

Rozpětí 81.60 m, rnax, rychlost 500 kra za hod., dosáhne
9.000 motiu a o f e r u j e ve výšcc 2.400 metra. Nosnost
2.700 kg bomb, 12 strojních puSek a 11 lidí posádky.
Podle popisu slouží k precisnímu bombardování z velkých výšek.
'j.yp jJ-id, zvaný Libeřátor, Je zde též. Má rozpětí
Bii.50 m, letí ale jen 480 kin z;.', hodinu a nese pouze
2.27 0 kg bomb. Alf) udělal vždy, co mohl. Pak j e tady
jcSté mnoho jiných typů a yétálnou s humornými nápisy a majitel jednoho se zřejmá ziobíi, když nastal konec války, a když mu chyběly 3 bomby do řady, jak
jimi naznačoval prodělané nálety. A b y tam njbyla tedy
díra, která asi urážela jeho krat;ocít, napsal tam umělecky »konec v á l k y « ; měl rozhodné chuť tam napsat
»bohužel«, dokud by si ty tři nálety jeSté ncodbyl. 2e
takfi AmerlCané maji suchý humor, ukazuje vystavená
karikatura, kdo letadlo je zapíchnuto po zřícení do nějakého domu v Nůmcíckti a z nfcho vylezlí letci povykuji

na kolemjedoucí auto, volajíce: pTělxííz
P a k j e ohromné
zajímavá exposice, co CiOá^al ltazuy letec a s<_oou na
cestu: žvýkačku, cigarety, sirky, pilku na železo a různ í prasky — pro zahnání hladu, pro získání hladu,
proti žízní (pro žízeň rníH něco v éutoře — asi a-yua
destiíata), zkrátka váe na 7 dní (také mapa, natištěná
na áátliu;, a to váe v krabičce, kterou lze dát do kapsy.
Je zde 1 biograf (váe zdarma) a vzadu malá ukázka
stavby letište ze zvláštních přenosných rohoží, čímž asi
za tři hodiny j e startovací dráha zhotovena. Nestačíte
ee prosté divit. Nakonec jeStě připojuji přesné úřední
znění definice t. zv. strategického bombardování. Je to
tedy, když . . . se docilují postupně a záměrné destrukce
vojenského hospodářského systému, a to tak dlouho, až
toho druhého přejde chuť k válce nebo až jeho vojenská kapacita budo nalolik ochromena, že ochabne i vůle
pokračovat v boji,
Původní reportáž ¡rObzorůs

K U L T U R A VE S V Ě T Ě I U NÁS
Debatuje so o Inteligenci
V poslední době mluví HO U nás
hodni) (no po prvé a jisté také ne napowlody) o úkolech a posláni české
intoilgonco, jojim poměru lc socialismu a ostatním společenským třídám,
o jejich účasti na práci politických
.titrůn atd. V této debatě padla už
ostrá slova, lcdolcdo si přihřál svou
politickou polívčičku a zmatek so Jenom e.vctöli, l'toknömo iil k této otážou nölcoUk prostých a jasných slov.
Vzdělanci nepatří nikomu, než sob'« n
národu, IC nikomu jinému také, lc žádné Ideologii a ic žádné strano nomají
odpovědnost a nemusejí ukládat účty.
K eobĎ má odpovědnost stojnou, Jakou má každý jiný občan, ba každý
jiný človčlc: musí své každodenní čir ý srovnat 80 svým svédomím, nuisl
jnountálo zkoumat správnost svého
inyňloni a poméru ko svým bližním,
Jfic národu, lco státu, mltl vůli být řádným ölovölcom. Také k národu má
povinnosti stojné jako každý jiný občan; v oblasti své vlastní práco, Jeho
povinnost čl joho služba jo vřialc podstatné odpovédnějíii, než třeba práco
dělníkova. Tvoři totiž spolu s ostatními pracovníky ducha (a jimi nutno
rozumět l praoovniicy nmuuelnl, lctoří
zasahuji do veřejného života a veřejné správy nebo kteří vynikajícím
způsobem své práce a svého myšlení
přispívají k duchovním hodnotám národa) tvůrčí a vůdčí oUtu, tím výv.niuimOjši, čím monSl, ohroženější
nebo mravné zchátralejší je národ,
jehož jsou příslušníky. Přes vSochny
nej různější vývody zastává pravdou,
že vzdělanol jsou životadárným podhoubím národního kolektiva a že bei
» I c h je cesta národa jenom pouti
pohřební.

Předpoklad: svobodu
Jsouce takto privilegovanou vrstvou, vzdělanci potřebuji lco své práci
jistých předpokladů, které se jiným
mohou zdá ti zbytečným luxusem nebo
aspoň věcí nedůležitou: svobody port- n[ svobody myšlení, svobody cestování a poznávání, svobody projevu a
tisku « svobody osobní. Z důsledného

uplatňování tčehto zásad vyplývá, že
vzdělanci mají právo zasahovat usilovně a soustavné do veřejných záležitostí, do politiky, do stranického života, do kulturně politických rozprav,
cítí-il toho opravdu vniternou potřebu. Mají však stojné právo všechno
toto pomíjet a věnovat se jenom své
ryže umělecké čl vědecké práci, kdyby takovéto zasahování do oblastí,
ložících mimo nejvlastněji^ sféru jejich úsilí či tvůrčího rozpětí, nobylo
v souladu s jejich přesvědčením čl
prostým zájmem. Poukazy na to, žo
umění a život jedno jsou, žo umělec
má býtl jakýmsi lékařem, mftříclm
pula doby, jsou vcolku bozpoilstatné,
poněvadž každý dobrý umělec a skutečný tvůrce je dítětom svého věku
a doba l život jsou váude v jejich dílech, jenom žo skryty lconsumentům
méně citlivým a snad l méně Skoleným. Pokřik, žo umOlec musí sloužit
lidu, není víco než frázi: lcaždý velký
umělec už od dob biblických sloužil,
věrně a se strašlivou dani krve, nejen lidu, ale lidstvu. A to by mělo
staělt pro ty, kdož z nevzdělanosti čl
prostá zášti pořádají honby a štvanlco.

Otázka mravní
Jako všude jinde, tak l tento problém je především otázkou mravní.
Vzdělanci evropského kontinentu se
povětšině mátožně potáceli mezi Ideologiemi a směry, hledajíce Ideu, autoritu, myšlenkový směr i politický
program, o který by se opřeli. Bylo
to putováni zlé a hledáni mravních
pilířů a základů, po nichž často
nevědomky pátralo celé myslící člověčenstvo. Bohužel, no každý evropský vzdělanec našel dosti síly k pravdě, ne každý měl dosti sil tvůrčích
a odvahy osobní. Je-H dnes před česlcým vzdělancem nějaký naléhavý úkol, pak je to ten, který má splnit
celý národ. Ferdinand Peroutka ve
»Svobodných novlmšch* v článku o
Masarykově dědictví formuluje tento
úkol s příkladnou jasností: » K d o chce
dnes ve veřejném žiyoté něčeho docílit, musí imponovat morálné. Není

to nepříznivá změna a kultura nemá,
proč si nad tím zaatírat tvář. Zde
právě nejvíce třeba hledat Inspiraci
v Masarykovi. On dovedl z filosofie
a mravního zaujetí učlnlti životní
mocnost a hybnou sílu veřejného života. Jsou mezi námi takoví, jimž se
to rovněž podaří? Nebudeme, stojíce
tváři v tvář proti zlu, pokud se v y skytuje, zbabélejáí než byl Masaryk
proti zlu své d o b y ? «

Fovzdech milovníka hudby
Rozhlas i koncertní sině se úzkostlivé vyhýbají největáím hudebním
skladatelům. Jména jako Bach, Beethoven,
Mozart,
Haydn,
Hiindol,
Schumann jsou tabu. Jsou to prý
Němci. Opravdu, jsou to Němci?
Ach, ovšem; a Verdt je Ital. Také
nejvčtáí dirigent Ameriky. Toscanlnl, jo Ital. Což kdybychom zakázali
používat v lékařství a včdé prostředky, jež měly původ v tčehto kletých
končinách svéta? A bez nichž by se
úmrtnost zdesateronásobila? A co
potom růst a v ý v o j lidského ducha?
Bývali jsme zvyklí v y v í j e t své kulturní znalosti na podkladé uměleckých hodnot m e z i n á r o d n i úrovně. Tím, že má nějaké dílo mezinárodni úroveíi, stává se mezinárodním,
nadnárodním majetkem a právě ta
nadnárodnost se stane Jeho prlmérnlm znakem, 1 když její kořeny tkví
v tom národním. To, co se však u nás
dnes pěstuje, je jednak umění národní (a právem) a pak umění j l n o n á r o d n L Mezinárodní je pojem
hodnoty a úrovně; jlnonárodní je pojem zahrarilčně-polltickč konstelace,
čl konjunktury. — Bylo by dobře
učit se na chybách minulosti (národní l jinonárodní), kde bychom si na
mnoha případech ověřili staré pravdy, jež dl: organisace, která z a k a z u j e , odumírá; věci trvalé hodnoty. ať sebevíce zakazované, přetrvají
všechny ty, kdož je zakazují; a v š a k
i v Sel z a v r ž e n í hodné, jsouli
zakazovány,
vzbuzují
zvědavost
a
zájem
Širok ý c h v r s t e v , j e ž by sl j i c h
j i n a k ani n e p o v š i m l y .
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Politická kontrola našeho filmu mo, 2e vedeni tíaSeho filmu Je n nebo také všude nechala vystavit, nápisy
Jedním z nejdůležitějšich úkolů,
které je nutno v našem filmu uskutečnit, je účast zástupců všech politických stran ve zvláštním poradním
sboru, kde tito mohou hájit své zájmy. Ujištěni, že český film bude veden politicky nadstranicky a národně nestačí, neboť podle dosavadního
v ý v o j e věcí personálních ( o uměleckých se zatím nedá mluvit) je zřej-

se snaží být značně jednostranné,

s-a ř U R O vás vita«. Tim, So bylo dosaženo zestátnění filmu, tedy I lcin,
chceme, aby veškeré zisky ze v 3 e o h
Podle dekretu presidenta republiky, kin a představení se vracely «pět zase
který již vstoupil v platnost, je na- jedině českému filmu, který jich popříště jediným provozovatelem ldn v užije na zvýšeni umělecké úrovně naCSR stát nebo, v nejzazSim případě, šich filmů nebo na doplnění technicmístní národní výbory. Překvapuje kého zařízení našich atelierů. 55ajímanás proto, Že některá kina ( A l f a , lo by nás tedy, jak jelo zmíněný příMoskva, Praha atd.) se jakýmsi zá- pad dohromady s dekretem presidenzrakem stala podniky VrRO, která již ta republiky.
«-a

Biografy OKO

Divadlo týdne
František Hrubín, .Jobova noc. Básnický manifest. Dirigoval E. F. Burian v D 46. — William
Shakespeare, Romeo a Julie. Sen jednoho vězně.
Přeložil E. A . Saudek. Režie Emil F. Burian. Scéna M. Kouřil. Po prvé v divadle D 4G 13. září. —
František V. Jeřábek, Služebník svého pána. Drama o pěti dějstvích. Režie Jan Škoda. S,céna Jan
Sládek. Po prvé v Realistickém divadle 15. září.

tudíž heslo sebe krásnější, sebe zvučnější, sebe
upřímnější se pro to nestane poesií, a že zatím
co splňuje své poslání na řečnické tribuně, mino
se úplně účinkem na jevištním podiu.
Toho je si vědom i E. F. Burian, který jsa živelně nucen ve své první režii vyrovnat se se
strašnou skutečností svého vězeň, života, nedal
si napsat reportáž z pankrácké věznice Či z koncentračního tábora, nle sáhl po Shakespearově
Pražská divadla nevkročila, ale přímo vskočila
Romeu a Julii. A lile: kolik hrůzy, té d n e ň n i
do svobodné sezóny, takže v jediném týdnu znaje v této historii tragické lásky, Či jak praví Buveného referenta stíhala premiéra za premiérou,
rian, v této »neuskutečnitelné touže jen trošku
což by byl potěšitelný zjev, kdyby mezi zrnem nepo lidsku žít«. A jen tak trošku po líďsltu žít nebylo tolik plevele. Pišme tudíž jen o té dobré úromůže Romeo a Julie, poněvadž rody jsou ve svádě. Divadlo D-46 otevřelo znovu své brány na Poru; jen tak trošku slušně žít nemohli ještě včera
říčí a jeho soubor mohl zahájit práci pod svým
lidé, poněvadž nedopatřením zrodu nepatřili
uměleckým šéfem, jehož osud zachoval českému
k »vyvolenému národu«, nebo měli nosy zakázadivadlu. A hned v prvních dvou představeních se
ných tvarů či se hlásili k víře a přesvědčení, kteukázalo, jakou to nevyčerpatelně tvůrčí sílu má
ré byly v nemilosti. S obdivuhodnou a odvážnou
český divadelní kumšt v Emilu Františku Buriajistotou vytáhl Burian z mistrova díla Romeův
novi; chvilka v jeho divadle postačí, abyste si
sen, aby kolem něj rozvinul příběh lásky i smrti,
uvědomili, že zatím .co jinde je, , řekněme dobrý
příběh bolestných loučení a přízraěných rejů, aby
průměr, tady je vskutku spár geniality, duch
ústy obou milenců dal vyznět nekonečné, bezedné
tvůrčí a zároveň methodický, zde opravdu létají
touze lidského rodu po teple lidský,oh vztahů, po
- jiskry'z posvátného plamene uměleckého posvěsvobodě žít mimo zdi žalářů, ničících tělo í ducení, které bychom jinde sotva nalezli. Už ve svém
cha. Romea a Julii lze chápat několikerým způsborovém ladění Hrubínovy Jobovy noci, Burian
sobem ; Burian ve světle nových osobních prožitjediným klidným pohybem své ruky dovede vyků dal mu smysl a zaměření, které jistě je daleko
hmátnout tóny a nuance a děsivým klidem nabipůvodní tendenci Shakespearova dramatu a obté pausy, které jakoby nabývaly další dimense nasáhlými škrty a obměnami scén způsobil, že tu je
vrstvené krásy, hrůzy, lásky či milosti. V Hrubíjakýsi Romeo a Julie II. a představení je na hony
nově básni nalezl jistě velmi tvárnou předlohu
vzdáleno ustálenému pojetí shakespearovského
pro svůj voicebandový sbor, a ten zas vřelý vztah
představení. Je to jistě na újmu dramatické strukk tomuto dobovému »básnickému manifestu«,
tuře hry. Ale je jenom dvojí možnost, nechceme-li
jenž v symbolické zkratce měl zaznamenat těžký
svého Shakespeara v nedomrlém podání oficiálúděl člověka a země, zejména naší, v letech právě
ních scén: buď jej hrát (jako v Anglii) v přísném
minulých a být jakousi básnickou historií dnů
respektu k básníkovu slovu, obvykle bez jediného
krvavých i slavných. O umělecké hodnotě Hrubíškrtu, v dobových kostýmech a předepsané scéně;
novy básně bude si možno utvořit úsudek až po
básník tu stačí na divadlo i na dobu. Nebo, je-li tu
jejím v j jití knižním; z provedení v nastudování
opravdu silná tvůrčí individualita, zmocnit se báBurianově lze však soudit na jistou nesourodost
sníka, rozbít j e j tak, až zejí jen hlavní sloupy ječástí nádherně lyrických, formáJně dokonalých,
ho myšlenek a postavit novou budovu k obrazu
s pasážemi novinářsky agitaěními, které kdyby
svému.
nešlo o básníka tak ryzího, bylo by si možno vykládati za pokus dostat do veršů stůj co stůj theBurian je tak velká tvůrčí osobnost, že se tamatiku, jež se sice dnes bere ztečí se všech stran, kovéto bouračky mohl odvážit — a vyhrát! Jeho
ale není přece jen vlastní v pravé dílně básníkovy inscenaci Romea a Julie pokládám nejenom za
umělecké mokotnosti. N a příkladě tohoto Hrubí- nejčistší v celé jeho dosavadní práci, ale i za trvanova manifestu se osvědčila znovu stará pravda, lý umělecký přínos moderní české scéně. Jeho
že každé umění 'má své vlastní prostředky, a žě tryskající tvořivosti podařilo se zobrazit na jevišQ B Z O K
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Podobizna

Jiří

KIom

Váš meč, můj
ďArtagnane,
hle, mec váš, lilje pla/,wucí.
ToC polclad jezinek.
Jak uloupené oči chřestí
pod pruty zimních neděli,
náš plavovlasý andělí,
namalovaný krásné na pelesti.
A. polem, zazvučel roh lovci, měsíční.
Jeleny stínů po stěně zas bledá paní štve.
Kopyta ticha, chrti beznozí.
Itarozi mí, mí černí rarozi,
Durynku, Drante, moji sokoli.
Tma zvonovina. Srdce tvé,
nám, noci, v hrdlo hlaholí.
Dny byly bílé. Dětský věk
volá/val s hlásek poledne,
zatím co v twni bezedná
spal převozníkův penízek.
Zas rosteme v lůno. Krev je krev.
žil vinný keř dá duši pílí.
V pohoří dlaně mé se zjev,
a v kostelíku kostí
matčino světlo ať nám svítí.
Pod rů$í krve, kde se lůno Mono
Orfeus mlčí nejsladčeji.
S otevřenými ústy smrt naslouchá a šelma
spí s beránky na snězích božího bělma.
Londýn,
ti ¡a drásající přesvědčivostí drcené lidství, velký
cit zničený pro malichernost, zlobu a podlost otupělého světa, černou nocí jdou k sobě, přitahování božskou silou lásky a čistoty, dva lidé, dotýkají se prsty už už poznaného Štěstí, aby po seřii
úkladů a náhod skončili smrtí. »Julie!« volá Romeo, a »Romeo! « volá Julie, ale my cítíme, že to
po sobě volají nejen milenci, ale že tu člověk hledá člověka, život se brání zoufale smrti, člověčenstvo zkáze. »Neuskutečnitelná touha končící
smrtí.«
Kolem tohoto ústředního bodu svého pojetí inscenuje Burian Romea a Julii. Výtvarná nádhera
inscenace byla by samoúčelnou, kdyby se tu všude
nevznášel duch hrůzy i lásky, šílenství i něhy, lásky k životu i odevzdanosti k smrti. Některé scény
mají visuální sílu obrazů Breughelových, Goyovýcli a Picassových. Slova se ve tmě vznášejí jako bílí motýli, aby co chvíli padli k zemi mrtvi.
Tragedie, předčící utrpení Hamletovo. Rytmus
i rytmický soulad jednotlivých složek, utvářejících představení — dávná to přednost Burianových režií — docházejí tu přesného dramatického vyjádření, zejména tehdy, kdy herci ztlumují
a zaoblují jejich mechanickou studenost vřelým
hereckým prožitkem, čest a .chvála budiž na prvním místě Julii Marie Burešové, vášnivé v přilnu-
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tí, zlomené v hoři, spanilé na každém kroku. Její
řeč, vždy čistá a srozumitelná, zbavila se zpšvavé
jednotvárnosti, s níž dosud někteří herci Burianova souboru deklamují své pasáže. Je to škoda, poněvadž se tím nezakryje tvůrčí nemohoucnost a
herecký výkon je jen studený jak psí čumáček.
Proto se chůva Kopřivové-Malé nebo Mercutio Z.
Dxtěta tak vemlouvá do divákova vjemu, poněvadž to jsou lidé z masa a krve a jejich hra není
určována mozkem, ale trochu také srdcem. Mladý
J. Spal jako Romeo j e nepochybně talentovaný
herec, z něhož burianovská disciplina něco udělá.
Zdá se, že obecenstvo nemohlo zakrýt jisté
zklamání z tohoto Burianova počinku a i kritika
byla poněkud rozpačitou. Jsou ovšem lidé, jejichž
obzor tvoří tučný pupek kapitalistického kořistníka a kteří by chtěli, aby se Burian věnoval práci
politicky vyhrocenější. Burian je však příliš kumštýřem, než aby se dal pohnout takovýmito domluvami. Dělá totiž pro »věc« víc, než by se
zdálo; jde za tím, co je věčné a věčně veliké;
myšlenka je mu víc, než heslo; člověk víc než
Čech; a už dávno slíbil sobě i jiným, že bude sloužit a nikoli posluhovat. A tak umělec a tvůrce^ E.
F. Burian půjde jedinou cestou k pravdě a umění,
věda, že v některých hlavách se nerozsvítí a hvězdičky se tam neobjeví, leda když ta lebka dostane
kladivem. Což prakticky znamená: vést a nedat
se svést.
A nyní na druhý břeh Vltavy, do starého divadla Švandova, kde rozbil svůj stan režisér Škoda, výtvarník Sládek, dramaturg Saudek a soubor ku podivu sourodý, aby pod názvem Realistického divadla vrátil Švandovo opět činohře. A
i když nelze tak doslova přijmout vše, co se praví
v programovém prohlášení o úkolech a cílech
Škodova souboru, je zřejmé, že toto divadlo s hlediska uměleckého ví, co chce a že jeho úsilí je dán
hned od počátku jasný směr — což není možno
tvrdit o většině pražských scén. Divadlo chce dosáhnout »maxima v poznání autorovy myšlenky,
za jejíhož nejspolehlivějšího jevištního tlumočníka pokládáme ostatně h e r c e a j e h o v ý r a z o v é p r o s t ř e d k y « . Nuže, to je jasné slovo.
Soubor chce především budovat na autoru, jehož
slovu a myšlence chce sloužit, a na herci, bez něhož divadlo není než studenou hrou režisérských
nápadů a výtvarnických kouzel.
Za svou vstupní hru zvolila si dramaturgie Realistického divadla sociální drama F. V . Jeřábka
z let sedmdesátých minulého věku, Služebník svého pána, a neprohloupila. Má to české drama i tři
čtvrti století po své premiéře ideovou ryzost, inspirovanou tradiční láskou českých tvůrců k člověku, toužícímu po vysvobození své osobnosti
z pout konvence, mravní ztuchliny, národního či
sociálního živoření a bojujícího tento svůj zápas
proti mocným s holýma rukama a čistým srdcem.
Jeřábek staví tu proti sobs dva světy — šlechtice
z Dórnenkronu, a jeho »liberální« druhy, hnanými
touhou po moci a zisku, v jejichž očích i obraz Ve-
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nůše vzbuzuje praseěkářské choutky světáků, a
onen Václava Budila, jeho ženy Míny, paní Donátové, ženy topiče, a dívek, pracujících v továrně,
svět lidí sociálně šizených, kterým věčné prokletí
chudoby se lepí na paty a hází jim klacky pod
nohy na cestě za — »neuskutečnitelnou touhou
jen tak trošku po lidsku žít«. Slouží ke cti starému Jeřábkovi a jeho umění, že nevidí tyto dva
světy jen ve dvou barvách — černé a bílé — ale
že z důvodů ideových i ryze uměleckých je jeho
Dornenkron člověk z masa a krve, který má své
problémy, bolesti, svůj nemilosrdný úděl, jenž se
má skončit smrtí mravně oprávněnou a přece nepozbývající rysu velikosti. Jeřábek nekáže, ba ani
nesoudí plošně a nenávistně — vždyť i v tom černém světě boháčů vykresluje sympaticky panenskou Josefinu, ba i Dornenkronovu ženu, kterou
nechá jít na lidový pohřeb Budilův. Také svět
dělníků není vykreslen s domyšlenou ideologickou
vášnivostí; Jeřábek má k nim intelektuální poměr
člověka, sympatisujícího vřele s drceným lidstvím
a pošlapanou lidskou důstojností. Jeho drama také
ideologicky nic neřeší, ale o to je čistším výkřikem a o to širší pole, na němž se rozléhá. Dramatická stavba je pevná a i dnes plně nosná, a Saudkův přepis, citlivě pořízený, je nadobyčej mluvný.
Škoda je přesným protipólem Burianovým v
nejlepším smyslu slova. Jeho umělecká síla je
v důsledném a domyšleném realismu, jeho nejprvnější rekvisitou je herec, jeho slovo, výraz,
vřelost. Je to umělecky neméně odvážná cesta, než
v divadle režijně experimentujícím, už proto, že
tu nelze fixlovat. Je na herci, aby ukázal co je
v něm, co svede a kde jsou hranice jeho možností.
A realistický soubor hned napoprvé dokázal, že
má dosti talentů, osobností i píle a ukázněn osti,
aby mohl rovnou vykročit k Vytčenémuu cíli. Mlu-

ví bez výjimky všichni dobře a jasně, řeč nestylisuji, ale formují a proteplují k slovu básníkovu;
může tudíž po nějaké době vzniknout tu přesný
herecký i umělecký styl, jednotný o ukázněný.
Jiří Dohnal jako Dornenkron ukázal, jaký tvůrčí
fond je v něm skryt, ncmusí-li hrát své milovníky
jediného ražení. Ota Ornest, navrátivší se z londýnského rozhlasu, přináší na české jeviště kus
té herecké civilnosti a zároveň pracovní poctivosti, jež je domovem na velkých scénách londýnského West Endu. Dává svému Slídilovi potřebnou jemnost citovou i vášnivé rozburáceni zklamaného a prohlédnuvšího člověka. Jeho gesto je
střídmé, ale vždycky funkční; jeho slova mají
teplo prožitku i intelektuální patinu vzdělaného
herce. Je tu divadlo a život zároveň, Také Jiřina
Petroviclcá jako Mína jo zřejmě herečkou, od níž
možno mnoho očekávat, má překrásný hlas, její
projev je prost afektace či manýry a. její dikce
bez vady. Karla Vaňková v Emilii je patricijská
a lascivní zároveň, Josefinka Hany Alexandrové
daleko pokulhává za. ostatními ženskými silami
souboru, její projev jo jakýsi destilát herecké nešikovnosti a intelektuálského chladu. Škodova
režie vede pevně své horce od scény ke scéně, nedávajíc jim ani zdaleka dosti světla, bez něhož
realistické divadlo nemůže být. Jen ne se pokoušet a koketovat s jinými možnostmi projevu režie; důkazem toho je Sládkova výprava, jež uvízla
na polovině cesty mezi stylísovanou a realistickou
scénou, odkrývajíc bůh ví proč dřevěnou nahotu
praktikáblů. Celé představení je však uměleckým
závazkem: mohlo by tu vyrůst i na druhém břehu Vltavy divadlo s cílevědomým programem, (a
doufejme, že Škoda a Saudek nám dají i dobré
konversační hry s »posláním«), dobrým souborem a výrazným uměleckým profilem. P A U P E R .

Film týdne
»Devět mužů.« Ealing Studios á pomocí pluků
South Wales Borderes a London Irish Rible. Bio
Světozor. Režie Harry Watt.
»Oiia brání vlast.« Alma A t a 1943, režie F.
Ermler. Bio Moskva a A l f a . V hlavní úloze V . P .
Mareckaja.
Musíme s potěšením konstatovat, že na pražský
filmový trh se v posledních týdnech dostává větší
počet skutečně hodnotných filmů jak západní,
tak sovětské produkce. Jsme přesvědčeni, že nesnáz, na kterou jsme již v naší filmové rubrice
upozornili, se vyřeší také ke spokojenosti publika,
které přeplňuje biografy, kde se promítají dobré
filmy.
Oba filmy, o nichž se zmiňujeme, jsou velmi
poučné pokud jde o interpretaci bojové morálky
a postoje k útočníkovi, dvou stanovisek, z nichž
my jako národ, který se přímo nezúčastnil válečných tažení, můžeme poznati rozdílnou mentalitu
našich spojenců na západě a na východě, mířící
však ke společnému cíli.
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Wattových »Devět mužů« a »Ona brání vlast«
F. Ermlera, anglický a sovětský film, současně
promítané v pražských biografech, poskytují
nám tuto zajímavou příležitost srovnávat ducha
anglické a sovětské produkce. Oba filmy jsou příběhy z války. »Devět, mužů« j e vypravováním
anglického seržanta rekrutům, příběh devíti vojínů britské armády v Africe, kteří byli odříznuti od svého tělesa a probíjejí se nepřátelskými liniemi ke svým. N a cestě se musí uchýlit do malé
pevnůstky u hrobu jakéhosi arabského šejka a
tam se brání proti mnohonásobné nepřátelské
přesile, podaří se jím spojit se s vlastními sbory,
které ještě včas přijedou na pomoc a zachrání
zbylé.
Nositelem příběhu jsou tedy vojáci, na rozdíl
od sovětského filmu, kde hrdinou je vlastně lid,
spontánně povstaváí proti německým útočníkům,
partyzáni, nacházející velitele v prosté vesnické
ženě, jíž Němci zabili muže a dítě. Vedena, nenávistí k nepříteli a láskou k ohrožené vlastí, strhu-
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je Lukjana výborné herecky V. P. Mareek£ svým
příkladem neohroženosti okolí, a každý vesničan
vezme do ruky, co právě se naskytne, kyj, pusku,
nůž, a tak začínají slavné partyzánské boje. Němci však podniknou náhlou razzii v kraji, soudruha
» P « , jak se Lukjana podepisuje, zajmou a chtějí
ji veřejně popravit pro výstrahu ostatním. Její
soudruzi však vzbouří lid, vysvobodí ji a rozpráší
Němce.
Záběr sovětského snímku je tedy širší. Avšak
devět britských vojáků v poušti je také ztělesněním anglického lidu, jo to učedník, student, úředník, policista, horník, lidé všech společenských
tříd oblečení v uniformu a bránící svou vlast.
V této základní poloze se tedy stýká anglický
film s filmem sovětským. Jaký však rozdíl zpracování a pohledu na skutečnosti boje, utrpení a
vítězství! V anglickém filmu se setkáváme s důsledným vyhýbáním se velkým slovům a pathosu.
Tito vojáci so takřka omlouvají za své hrdinství,
obětavost a kamarádství. Mluví se o tom výhradně věcně a civilně. Dávají najevo, žo válka je záležitostí, která byla člověku vnucena a také po
vítězství se obracejí k civilu a mluví o tom, jak
se napijí piva. Nemyslete «1 však, žo by jejich zájom na porážce nepřítolo a obraně vlasti byl proto
menší. NojvýmluvnějŠÍ řečí mluví denní rozkaz
této skupiny, připevněný na zdi povnůstky, který
zní: 1. Bránit se, dokucl nepřijdou posily. 2. Nepři jdou-li posily, bránit se dál.
Je ovšem velký rozdíl mezi mentalitou obyvatelstva země, kde se bojujo, země, která je ničena, a vojáky bojujícími na cizím území. Ruští
partyzáni ztělesňují onu víru sovět, lidu ve vítězství, která dává hrdince filmu onu mravní sílu
prohlásit za lož tvrzení německé propagandy, žo
padla Moskva, aěltQli n e v í , že nepadla.
»Ona brání vlast« má před mnohými sovětskými filmy, které jsme viděli, výhodu lidštějšího
vidění situace a lepšího režijního zvládnutí děje,
byť někdy fabulačuě nepravděpodobného. Pathos,
který v silném nánosu vyznívá falešně, je tu omezen, charakteristiky hluboce prokresleny. Ovšem,
ani zde nejsme ušetřeni scén, jež filmové umění
může a má interpretovat náznakem a zkratkou,
aniž se tím ruší dramatický účin. Tak scéna s tankem přejíždějícím dítě. Také figury Němců, stejně jak ve filmech jiných i západní produkce
(»Stříbrná flotila«) jsou poněkud naivní a postrádají pravdivosti. Herecké výkony v obou filmech
jsou vysoké úrovně, zvláště podružné postavy sovětského filmu, kolchozníci — bojovníci i milostná historka je postavena s velkým vkusem a citlivostí.
Je jenom nevysvětlitelné, proč anglický film je
opatřen tak špatnými, nečeskými a špatně překládajícími titulky.
Z ostatních významnějších a hodnotných snímků můžeme vidět sovětský válečný film »Očekáv e j mne« v bio Blaník, a druhý díl serie Zač jsme
bojovali »Nacistický úder« v bio Juliš.
Z.
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Tak se p í š e . . .
ve »Svobodném ňlovéí: » . . . každý pokua smĚfující k ovládnutí státu jedinou stranou byl by pokusem nečeským a hodným zavržení. Za dobu
trvání schůze bylo na půjčku strany upsáno šedesát tí/úc K . í
na vývčsním oznámení divadelního kolektivu
»Včtrníki: »AJexander-Suchovo Kobylln: Smrt
Tarelkina. Tragická fraáka se sk'onem ke grotesce. a řraťico lidoví;.«
v »Lidové demokracii«: »Tamže bude vydána kniha dr. Z. Smetáčka „ T v á ř století" o neznámém
politickém dční za posledních Řest let.c (Zaslal
Z, P. z Erandýsa n. L . )
t *Lldové revue«: icChtčll by se stát zase nejradéjl poctivými a ryzími kap Ital bity doby předválečné l válečné a proto čekají, až se pomčry urovnají.«
•
Čtenářům, kteří náin poálou perličky z českého
tisku, vyplatímo za každou uveřejnňnou historku
40 K .

Kulturní zprávy ze světa
V Londýnů mél v téchlo dnech premiéru pozoruhodný
nový anglický Jfilm D e a d oC N l g h t ( » M r t v á noc).
vytvořený čtyřmi britskými režiséry a zpracovávající
nadpřirozená dobrodružství architekta v clomč, v němž
nikdy nebyl iv přece joj zná do vácch podrobností. Filmová kritika přijala Jtilm s nadšením a řadí j e j mezi
ncJlepSl díla moderní kinematografie. — Nový klavírní
lconcert Schónbergův byl po prvé proveden v londýnské
Albert Halí pod taktovkou Hasila Camcrona. — Londýnské klubové divadlo Torch uvedlo minulý týden drama Jamcsa Joyco T l i o E x 11 e s (^Exulanti«). —•
Britský rozhlas uvede v zlmnt sezóné hry Brldlcho, Plrandolla, Čechova, Prlcstleyho, Ibsena a CNellla. —
Amorlolcý romanopisec John dos Passos vydal kroniku
onglo-saslcého politického usilování pod názvem T h o
G r o u n d W e S t a n tl O n (i-PCda, na niž stojímec).
— Richard Aldlngton po delSím odmlčeni vydal v ý b f r
K korospondenco Madame do Sévigne L e t t e r s o f
M a d a m e cl o S é v i g n e . — Známý britský spisovatel, diplomat a novinář Harold Nicolson vydá na jaře
1940 svo nové dilo T h e C o n g r c s s o f
Vlenna:
A S t u d y o f t h e B a l a n c o o f P o w e r 1812-1818
(»Vídeňský kongres: Studie o mocensko rovnováze
1S12-181GS). — Nakladatelství Student Christian Movement Press v Londýnů vydalo právé knihu A . M.
Huntora I n t r o d u c i n g t h e N e w
Testament
( » U v o d k Novému Zákonu«), která zodpovídá otázku
moderního človéka, proč právé N o v ý Zákon je jedinečnou knihou v celé svétové literatuře. — Nová opera
soudobého britského skladatele Benjamina Brittona
P e t e r G r l m e s bude mitl na jaře premiéru v Basileji.
OBZORY, týdeník pro politiku a kulturu. Vychází každou sobotu. Hlajitel a vydavatel > Lidovci demokracie z,
vydavatelská spol. s r. o. t> Praze. Odpovědný redaktor
dr. Jan Strakoš. Redakce a administrace v Praze II,
Václavská li, tel, $57-51, $31-41. Předplatné na rok
£00 K . na piW roku 100 K, na čtvrt roku 52 K. — Nevyirúdant' rukopisy se nevracejí. — Účet pošt. spof. 60.300.
— Tiskne C.A.T.
Českomoravské tiskařské a vydavatelské podniky v Praze II. DohJědaci post. úřad č. £5.
Toto číslo vyšlo SS. záři 19.i5.

O B Z O R Y

t. Charlo Spojených nnrodů — záruka svůtovóho míru. Po poradách v Son Froncluku
podepsali zóítupcISpoJoných národů chartu
míru. Nalovo podplny sovétGkých státníků,
napravo podpisy zástupců britských a amorlckých. 2. Plccadlly, Londýn, má opót své
mlrovó oslňujlclosvůtlonl. S.Továrna„Brlatol
AoroplanoCornpany"v Anglii, ktorá za války
konGtruovnla letouny typu„Boouflghtor", vyrábí nynlcoló domky so za Flzonlm, nábytkem
atd. Jož Jnou po částoch dopraveny na místo
určonl a pak zmontovóny. Takovýto „profabrlcatod" domok má dvó ložnice, kuchyň
a koupolnu, obývací p o k o j o halu. Jen v tóto
továrnó Jo možno vyrobit 1200 domků móslčnó. 4. Elektrická kuchynú. Domok Jo připraven k transportu. 5. Poslední válečné
snímky z Blrmy: britská hlídka na pochodu
— domorodci v5ak už pracuji na svých zaplavoných polích.

Z

volna a těžko se hojí Evropa z ran, zasazených jl
válkou. Města, která prošla palbou z děl a na které
se snesl d é š í pum, jsou v troskách. A znavené lidstvo
se modlí, aby vkročilo do dlouhého údobí míru, aby
děti poznaly slunce s v o b o d y a pokojnost míru, aby
staří dožili své životy v klidu, aby trosky byly odklizeny a na jejich místě vyrostly nové světlé budovy.
1. Útok britských vojáků v troskách sicilského přístavu
Catanie. 2. Zničené ulice Boulogne. 3. Městečko v severní Francii. 4. Na ruském sněhu - mrtvi Němci; v pozadí v y p á l e n é vesnice. 5. Kněz v Argentanu, jenž zůstal
až do konce v e zničeném chrámu St. Germain. 6. 7. 8.
Německo strašlivě postižené: Berlín,Munchon-Gladbach.

