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Kníže síly
Není to chlubné přehánění, řekneme-li, že není v Evropě národa, který by měl ve svých dějinách tolik silných tradic jako náš. Myslíme
ovšem na ony tradice, které nás zapojovaly ve
všeobecnost evropského dění, tedy na tradice
s pečetí universálnosti. Na úsvitu našich dějin
je to tradice cyrilometodějská a svatováclavská,
na sklonku středověku přemyslovská a karolinská, na prahu novověku tradice husitskobratrská a konečně tradice obrozenská, kterou jsme
dovršili osvobozeneckým bojem téměř třistaletým.
Jedno je společné všem těmto tradicím: převládající včdomí křesťanského universalisnm.
Aniž máme v úmyslu pouštěti se v podrobný
rozbor tohoto pevně dějinného zjevu, rozjímání
svatováclavského jubilea nás nutí, abychom popřáli místo úvaze jedné z nejsilnějších tradic
našich, tradici svatováclavské.
Víme všichni dobře, jak nedávní nacističtí
vetřelci a jejich čeští prisluhovači naložili s touto tradicí,- s jakou brutální svatokrádežností,
jim vlastní ve všech oblastech kulturních hodnot, chopili se této tradice, aby ji uvedli ve služebnost svých zhovadilých plánů. Chtěli použiti
našeho svatého Knížete za plášť svých zločinů,
směřujících k porobení českého národa "a z jakéhosi titulu dávné minulosti, pro nějž si u některých českých historiků našli jisté oprávnění,
snažili se nám předkládati k soustu nestravitelnou legendu o otrokářském poměru Václavově
k Herrenvolku. Český lid vycítil dobře tento záměr a odporoval. Věděl dobře, že útok na podstatu svatováclavské tradice je zároveň útokem
na celý národ český, v jejím oslabení viděl oslabení své vlastní podstaty i svého odboje.
Proto právem spatřoval v loupežném přepadení svatováclavských klenotů nejtypiětějším
drábem hitlerovským, Heydrichem, který dnem
28. září 1941 dal povel k soustavnému vyvražďování českého národa a v ztrestání tohoto zločinu v květnu 1942 — neoddělitelnou souvislost
vyšší dějinné spravedlnosti. Byl v tom symbol.
Nejreálnější symbol, jaký mohou poskytnouti
dějiny v časové posloupnosti tak krátké, tak živé, tak přesvědčující. V jistém smyslu můžeme
říci, že zhanobení památky českého Knížete bylo skutečným signálem k zahájení odporu českého národa v rozměrech dotud nepředvídaných. Neboť čím větší hekatomby obětí českých
byly předhozeny k nasycení tohoto nacistického
dravce, tím více se posilovala vůle k odporu a
z přechodné beznaděje rostla víra v sílu odboje,
jejž národ celý vzal za své právo a povinnost.
A tu v těch dnech hrůzy říkávali jsme si v plném
vědomí odpovědnosti, že zvítězí-li hitlerovské
Německo, civilisace zahyne, a zvítězí-li spojenci,
civilisace bude obnovena. To byl program našeho odboje domácího: neběželo už jen o náš národ, ale o všechno, o celou lidskou kulturu.
Ten, který musel býti svědkem nejbrutálněj-
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Dr .Jan S t r a k o š
Sího zásahu nn životní tepnu svého národa, no
nadarmo stál v plné válečné, zbroji na svém koni nejen na Svatováclavském náměstí v srdci
Čech, ale ve všedí srdcích českých. Vždy byl
takto zobrazován. Jede jako vítěz ať do boje,
nebo z boje. Tak ho zná naše píseň duchovní,
zrozená ne nadarmo v pohnutých dobách královského mezivládí na sklonku 13. století — za
vpádu Braniborců do Čech. Tak ho zná vítězná
česká Praha za Karlovy vlády, tak ho znají husité, tak je vzýván v porobě třicetileté války a
takto především jako symbol válečného odboje
— arci duchovního — jeví se v politickodějinném pojetí obrozenských velikánů od Balblna
až lc Palackému a odtud až na práh naší národní
revoluce. Umění skládá hold svůj tomuto Knížeti síly a spravedlivého odporu: Od Bohuslava
z Lobkovic přes Balbínovu vřelou modlitbu až
k Vrchlickému, Sládkovi, Tomanovi, Šaldovi,
Lazeckému a Zahradníčkovi — jediné nepřetržité vzývání Václavovy nepřemožitelné síly!
A chrámy s jeho obrazy a sochami i za hranicemi vlasti hlásají jeho vládu: Skróta, Holai",
Aleš, Myslbek—• jména platná za všechny ostatní. A ovšem hudba: Smetana, Dvořák, Suk,
Foerster. Ne nadarmo Dvořák pojal svou Husitskou v prolínání svatováclavského motivu
s chorálem husitským, nikoli jako kontrast motivů něžnosti a bouřlivosti, nýbrž jako jodlnó
thema bojovnosti a síly s dvojí variací.
Proti této pravoplatné tradici Knížete síly a
spravedlivého odporu bylo marno vymýšleli
konstrukce jiné. Musely ztroskotat), neboť především neměly oporu ve skutečné historii. To,
co nám podávají nejstarňí legendy svatováclavské, legenda staroslověnská především — není
než potvrzení toho profilu, jak jej zná historická tradice česká za celé tisíciletí: Svatý Václav
nepadá bratrovražednou rukou při prvním střetnutí, ale naopak pohotově odráží útok Boleslavův, maje plně v moci toho, který jej chtěl
usmrtiti; padá teprve, když najatí vrahové jej
zaskočí. Václav, který vyjíždí proti zlickému vévodovi, aby se s ním utkal v boji — na místě
vojska, kterého chce uchrániti — i v tom dávná pověst — legenda nachází potvrzení pro skutečnou chrabrost Václavovu. Bylo vinou latinských legend, provenience většinou germánskorománské, že ve Václavovi byl ztlumen ten přízvuk chrabrosti a odporu ve prospěch dobové
mentality se silným sklonem k ídealisující mírumilovnosti.
Ale to je jenom jedna stránka svatováclavské
tradice, české tradice Knížete síly a odporu.
Druhá je mnohem významnější. Je to ylea sjednocující Mesťanoké mySlenky jako vlastní mravní základ při budování českého »tátu. Upozornili
jsme na to v Chudobově Článku v minulém čísle
Obzorů. V duchu křesťanského učení svatý Václav pojal budovatelský úkol při scelování českých kmenů v jednotný státní útvar především
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jako výraz své křesťanské víry a jako mravní
její závazek.
Dějiny daly za pravdu Václavově při: bez
křesťanství nebyly by myslitelné naše tisícileté
dějiny. Každý dějepis, který by se to odvážil
popírati, byl by prašpatný dějepis. Udrželi jsme
se nikoli proto, že jsme se bránili proti svým
úhlavním nepřátelům, ale že jsme se proti nim
bránili křesťamtvím Václavovým. Dokud národ
zachová tuto duchovní souvislost se svými dějinami, se svou tradicí svatováclavskou především, rytmus jeho života bude zachován i při
sebevětších změnách povahy sociální a hospoV y z ý v á m m l a d é F r a n c o u z e
Je ještě dost místa na světě pro svobodné lidi. Psal jsem o tom od prvních týdnů po svém
návratu domů a psal jsem to pro mladé Francouze. Je nutno, aby mladí Francouzové věděli,
že svět je stále ještě větší a svobodnější, nežli
si myslíme a že mohou ještě doufat v radost
z tohoto světa.
Pitomci rrii vyčítají, že takto nabádám mladé
Francouze k deserci. Pitomci právě pro svou
neschopnost, jedni z omezenosti, druzí z frivolity způsobí daleko horší věc, než j(! poslat francouzskou mládež k oběma světovým pólům, aby
se podívala, zda život je opravdu tak přízemní
na planetě, která je přece jenom vesmírná. Poženou, aniž by tomu chtěli, mladé Francouze
k otázkám, jako »Proč to všechno?« nebo »Jaký
to má význam?«, zkrátka k jinému způsobu deaorce daleko vážnější: Deseřce vnitřní, deserce
k beznaději.
Když o tom mluvíte s politiky, tito pánové
vás nazvou pohrdlivě ideologem, a protože také
Napoleon nemiloval ideology, neopominou z toho vyvodit závěr, že se podobají Napoleonovi.
Císař nemiloval ideology, to je pravda, ale přece jenom to nebyly statistiky, kterými vítěz
u Slavkova rozněcoval srdce Francouzů. Neboť
jakkoli byl realistou, císař se přece nepodobal
ve svém realismu panu Jacques Bainvillovi. Aby
člověk byl realistou, nestačí věřit, že je sám povznesen naci určité obecné Huse. bez nichž obyčejný člověk nemůže Žít, musí tyto iluse znát
z vlastní zkušenosti a z prožitku dosti dlouhého,
aby jich uměl použiti.
»
Když vyzývám mladé Francouze k odchodu,
vím velmi dobře, že moje rada nebude následována velkým počtem mládeže, ale co na tom!
I kdyby, ať tím ěi oním způsobem francouzská mládež byla odkázána na svou rodnou zem
jako je odkázán pluk na svá kasárna, schvaloval bych jí ještě, že chce přeskočit zeď a v případě potřeby bych jí dokonce posloužil jako
žebřík. Mladí Francouzi chtějí odejit z mnoha
důvodů, jež nejsou právě na pohled "nejlepši, ale
vymýšlejí si důvody jen proto, že dosud nepochopili, jak podléhají určitému druhu obranného instinktu, který je o mnoho moudřejší než
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dářské, neboť nejsou to ony změny, které určují vlastní smysl a poslání národa a státu, nýbrž
duch, který si je podmaní a který je inervuje
jedině možným směrem, totiž směrem nejhlubšího mravního, v podstatě křesťanského zdůvodnění.
V tom také vidíme a chceme i nadále spatřovati státněpolitický význam svatováclavské tradice, která proto není méně životnější pro nás
než pro Čechy století desátého. Dokazuje to jen
věčně živý a nevysychající pramen této tradice,
a zůstaneme jí věrni.

...

Georges

Bernanos

jejich rozum. Mladí Francouzi nevidí už Francii, chci říci, že už nepoznávají její tahy. Karikatura, kterou z ní udělali strany pro zavržitelné potřeby své propagandy, zakrývá její pravou
tvář jako karnevalová maska. A kdyby mladí
Francouzi na chvíli jako zázrakem zapomněli
na tuto partyzánskou karikaturu, nahradila by
ji naše oficiální propaganda, plna dobrých úmyslů, vážným obrazem k potřebě představivosti
realistické, descartovské, maurrassovské a technické, která je, bohužel!, právě tak příjemná a
názorná jako černý obraz.
Mladí Francouzové snad dobře nerozeznávají, co jim chybí. Ale vědí, že jim něco chybí Budou si myslet, že odjíždějí hledat to nebo ono,
ale půjdou, aniž by o tom věděli, za ztraceným
obrazem své vlasti.
«

Mladí Francouzové sní o tom, že prásknou do
bot. Přiznávám, že jejich touha není nijak lichotivá pro příslušné otce, strýce nebo starší bratry, ale je dokonale ospraveditelná, nezdá se
vám? Vždyť jsou zde chlapci, kteří z naší viny
jsou nuceni bydlet v rodinných pensích, otevřených od roku 1910 kdekomu, kam si celý svět
přišel svlékat své vojenské boty a na něž jsme
neměli ani tolik odvahy, abychom je důklndně
desinfikovalv. Do konce se ani nemůžeme chlubit, že z nedostatku něčeho lepšího, či aspoň
z nedostatku mýdla — jsme vymáchali prostěradla, ta prostěradla, v nichž nepřítel po pět roků spal.
Hleďme, kdybychom místo frázi na veřejných
soutěžích a při rozdílení cen :— jim řekli asi
toto:
-Milé děti, vyrostly jste v zemi ponížené. Ů. zajisté, je zcela blízko vás jiná Francie, která nebude nikdy ponížena, Francie svatých, hrdinů
a básníků, Francie, která není tak docela jenom
v museích, jak byste se snad na neštěstí mohly
domnívat. Co plátno však. když je tak obtížno
pro vás ji spatřit, když my vám ji zakrýváme,
když nevidíte než nás. nic než nás: to není veselé. Nás — to je špinavé období v našich dějinách. o němž se nedá tvrdit nic jiného. Bezesporu vám bude naděje a víra ve váš národ a
víra ve vás samé vrácena dříve nebo později.
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ale bylo by snad lépe, kdybyste jim vyšly vstříc.
Tam, na druhé straně zeměkoule, naleznete
Francii před pokořením, protože tam naleznete
lidi, kteří v ni věří, právě tak jako jejich otcové
v ni věřili před nimi. A budete potom vědět, že
již nepatříte k Francii pokořené, k naší Francii, ale k té Francii, pro kterou lidé v ni věřící
budou věřit také ve vás, týmž duchem a týmž
srdcem. Najdete Francii a zároveň najdete sebe, protože pochopíte pojednou s údivem, co
svět od nás očekává. Svět nečeká pouze od Francie, že odstraní ssutiny a opraví lokomotivy, aby
si zajistila svou prací, svým hospodářstvím,

svým bystrým rozumem skromné místo za obrovitými hospodářskými organisacemi, o nichž
jsem řekl, že snad už ani nezaslouží jméno národa. Svět se má na pozoru před těmito kolosy
a ví, že my jsme stále ještě vlastí. Svět od nás
očekává — stydím se to říci •— svět od nás očekává přese všechno — odpustCe mi, že se odvážím to napsat — svět, který se hrozí robotů a
nebezpečí kapitalistické ci marxistické diktatury robotů, očekává od nás — můj Božo, mám to
napsat, nebudu lidem jen pro smích? . . . — Svět
očekává od nás světovou obnovu ducha skrze
největší revoluci všech časů.«
»Carrefour*

Útěk z Evropy do Evropy

B oh d a n C h udo b a

Bernanosova slova, která předcházejí této
stati, vzešla jako odezva na volání, kterým jsou
naplněny všechny země zasažené válkou. Belgičan, s kterým jsme nedávno hovořili, vyprávěl
nám, jak v Holandsku lidé touží dostat se aspoň
do Belgié, jak Belgičané putují do Francie a
Frarcouzi zase do Ameriky, zatím co ti Američané, kteří se nezúčastnili války, poptávají se
po Evropě. Bernanosova myšlenka zasahuje
ovšem hlouběji, pod povrch této stěhovavé nemoci, odhaluje v ní touhu po tvůrčí svobodě a
říká v podstatě francouzské mládeži: Nenacházíte-li svou Francii doma, jděte ji hledat jinam,
jejího genia vždycky nakonec objevíte.
V českých zemích nejsou mladí lidé nijak
ušetřeni horečky, které se dotýká velký francouzský romanopisec. Zmiňovali jsme se již
v redakčních poznámkách o frontách, čekajících na konsulátech. A nemine takřka dne, aby
někoho z nás nedošel dopis studenta, který buď
chce radu, jak by mohl okamžitě kamkoli odejet, nebo předvídá, že první semestr vysoké školy snad ještě vystuduje doma, ale pak rozhodně
se odebere studovat do ciziny.
Nebylo by snad docela správné, vysvětlovat
tento zjev pouze důvody intelektuálními. Rozumová úvaha tu jistě z valné části rozhoduje.
Ale pravým základem této horečky je cosi tělesného, jakýsi fysický pocit nejistoty, který
pudí člověka k tomu, aby, jak říkají lékaři, hledal místa jistoty všude jinde než tam, kde právě sám je.
Je pravděpodobné, že se touto věcí brzy budou zabývat psychologové a že budou hledět
zjistit její zákonitost — a ta zde jistě je. Pochybuji však, že i ten nejpřesnější popis věci
jim pomůže najít lék, najít východisko. Právě
citový život člověka, třebas se vyjadřuje takřka
jen hmotnými projevy, vychází z lidské osobnosti, jejíž jádro nelze vědecky postihnout.

Redakce ¡»Obzorů« chce býtl v úzkém styku ne svými
čtenáři a ráda uveřejní krátké příspěvky, zejména t ý kají-li se veřejného života v republice. Upozorňuje však,
že nevyžádané rukopisy nemůže vracet.
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A člověk, i když váhá, stálo jo upjat k Hlubině
bezpečnosti; stesk po ní ho nikdy v životě neopouští.
Bylo by tedy možné, jakmile pochopíme úzkost bližního, v jehož paměti se na jedné strano
zatmívá válečný prožitek a na druhé nedůvěra
v rodící se řád, k jehož kolébce byla shozena
atomická bomba — bylo by možné uklidňovat
ho slovy viry a opakovat mu prastaré, ale věčně platné otázky žalmistovy: Qnom timobo?
Qucm tropidabo? Nevím však, je-li naŠo ěoskó
křesťanství tak silné, aby tu vykonalo svou úlohu. Snad je tomu tak u lidí venkovských, kteří
den za dnem vidí svět plný Božích divů a Jcteró
ani válečné a revoluční požáry vlastních domovů
nevyvrátí z kořenů. Ale u inteligence? Celé století byly lidské i Božské hodnoty v jejích myslích rozleptávány až na úroveň duševní choroby.
Víra v ní namnoze nemá síly.
Zůstal však ještě jakýsi zbytek: smysl pro povinnost a smysl pro tvůrčí dílo. A vzpomínka na
toto residuum, malé, ale přece ještě jisté, vnuká
myšlenku, že je možno oněm horečnatým a neklidným mladým lidem dát ještě jinou odpověď
než je odpověď Bernanosova.
Proč touží po cizině? Proč chtějí pryč z domova? Poněvadž se obávají o svobodu vlastni
osobnosti a tedy také o svobodu své práce. Poněvadž jsou lačni po plném slově a plném vědění, kterého jim — přiznejme si to — nemohou
ještě poskytnout ani domácí školy, ani domácí
knihovny a knihkupectví. A tu je třeba říci slovo, které by nemělo padnout na hluchou půdu.
Přejeme i naší mládeži — souhlasné s Bernanosem — aby se rozhlédla po světě. Ale není plné
tvůrčí práce bez důkladné přípravy. Není ani
užitku z pohledů do cizích krajin bez základních
vědomostí nejen všeobecných, nýbrž i odborných. První svoboda — a zároveň svoboda nejvzácnější, kterou nám nikdo nemůže odejmout
•— je svoboda důsledného a důkladného myšlení. Získali si ji už všichni ti, kdo touží po cizině? Promysleli si opravdu své povolání především s českého stanoviska? Na české půdě budou pracovat, českou půdu — i po stránce duchovní — by měli dokonale poznat.
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Nihilismus

Ignazio

Silone

ván Nietzschem, který jej pojmenoval nihilismem.
Nihilismus je nejvýznačnějším rysem současného života. Nihilismus obětuje člověka věci,
v niž nevěří, předstíraje víru v ni. Nihilismus je
přesvědčení, že za vírou nebo doktrínou není niV postavení každé nové vládnoucí třídy se čeho a proto, že záleží jedině na úspěchu. Nihipřirozeně míní tragický prvek. To můžeme jasně lismus je ztotožnění dobra, práva a pravdy
pozorovat v nynější situací nás, Italu, v tomto s osobními zájmy jednotlivce. Avšak tam, kde
není sdílného společného duchovního řádu, chypřechodném období.
bí také základy sociálního života, život společZapomeneme vznešených cílů, jež jsme si vy- nosti se stává otázkou síly a politického divokétkli během let útisku? Dovolíme, aby naše myš- ho boje. Je bez pochyby, že fašismus byl nejlenky o znovu vy budování ne vypařily v po- radikálnější a nejplnější manifestací nihilismu
hodlných frázích? Odměníme hrdé a statečné našeho věku. Veřejný •život, z fašismu vyrostlý,
činy těch, kteří se stavěli na odpor tyranii... vystavuje hrdinské city, nekořenící ve spraplaketou za dobré chování?
vedlnosti — okázalý a hlučný výraz lži. FaNyní, kdy tyranie je poražena, podrobíme se šismus však nespadl s nebe. Byl spíše produkzákonu, podle něhož každý vzestup lidu počíná tem než příčinou italského nihilismu.
svobodou a končí otroctvím ?
V tomto směru jako ve všem byl však překoZkrátka, zbavili jsme se úlohy obětí ovláda- nán fašismem německým. Německý národní soných svévolnou mocí jen proto, abychom se cialismus si věru zaslouží názvu nihilistické resami stali pronásledovateli? A oztiaěujeme-li za voluce. Jeho nejzřeteinější prorok, Ernst Junzločiny skul.ky svých nepřátel, jež nám škodí ger, předpovídá hrdinu národně socialistické
— budeme stejně činy vítat jako ctnosti, jsou-li
palingenc.se v novém typu proletáře: odosobněprováděny námi či našimi přáteli?
ný, standartisovaný, bez mozku, bez srdce, bez
Tyto otázky jsou otázkami výsledku revoluce, duše — vpravdě živoucí robot. Tento tvor vidí
jež nyní postupuje v Itálii. Je třeba je projed- nejvyšší svobodu ve svém mechanickém včleněnávat otevřeně, jakkoli nepříjemné či urážlivé ní v řadu občanských a imperialistických válek,
muže být toto řízení pro bigotní protifašisty. jež jsou na dosah. Pro něho a jeho spoluroboty
Pohoršení tohoto druhu se dostaví. Našim ny- se hrdinství stává jen tehdy skutečně vznešenějším úkolem jo rozeznati příznaky a formy ným, když se vzdaluje tradiční lidské sféry a
úpadku a podniknout energické zásahy proti blíží se sféře zdokonalených strojů. Vojenská
jeho rozšíření.
porážka fašismu neznamená však zánik nihiNikdo neočekává, že demokracie se bude roz- lismu. Nihilismus není ideologií. Není poblouzvíjet bez soutěže stran, myšlenek a zájmu a že něním, zasahujícím jen některé skupiny a třídy.
si bude jista před nebezpečím, jež každá soutěž Nejsem s to jmenovati jedno současné hnutí či
nese s sebou. Avšak zápas nepřinese prospěchu společnost, jež je ho úplně prosta.
ovoci svobody, dokud každý účastník — nebo
A jak jinak se chováme my? Je pravdou, že
alespoň většina — sleduje soukromé úmysly a nejsme prosti stejné choroby. Socialismus, ktemíněni a ruší pořad závažnosti otázek, jež nmjí rý jako takový končí a přestává být nástrojem
být vyřešeny, stavíce vedlejší a podružné cíle radikálního polidštění našeho okolí, neunikl popřed konkrétní a. naléhavé lidské potřeby. Právě skvrnění nihilismem. Takový socialismus je v
IUO zkušeného pozorovatele italského života je, nebezpečí zvrhnout se v strašlivou technokracii.
lohužol, každým duem obtížnější rozhodnouti,
A svoboda jako taková je snad nihilistická.
která ze stran nehraje falešnou liru. Demokraté Svoboda, která neslouží životu, stává se otrocse přestrojuji za socialisty, reakcionári za libe- tvím; operuje v prázdnu a vrcholí v šílenství,
rály, lderikálové za volnomyšlenkáře, refor- sebevraždě a zločinu, jak se stává nihilistickým
misté za komunisty a cizí agenti za krajní vlas- hrdinům Dostojevského.
tence. Nejupřimnější a nejskromnějši politikové
Není divu, že mnoho sensitivních umělců se
ospravedlňují tyto falsifikace ve jménu taktiky. zděsilo, uvažujíce o skutečnosti, která je obkloSkutečně, u většiny stran nahradila dnes tak- puje. Podívejte se pečlivě a odhalí se vám jako
tika myšleni a plánování, »Taktika« je první zjev souznačný s nicotou. Není divu, že hledají
slovo, jež se kojenci učí vyslovovat ve vychova- cestu Ven, vytvořením odděleného světa čisté
telnách stran.
formy. Jejich umění však připojilo nový rys
Abychom mohli odhadnout' vážnost tohoto k nihilistickému portrétu naší doby a nejlepší
úpadku, je třeba poznamenat, že se neomezuje mezi nimi, nejsouce si toho vědomi, bílí pouze
pouze na Itálii, aie že působí ve všech zemích. hroby.
Není omezen politickou sférou, je universální a
Je jasné, že spása, znovunalezení posvátných
zasahuje všude. Tento rozšířený a hluboko za- hodnot života, poznání společné stupnice hodkořeněný znak degenerace byl po prvé defino- not vnitřně a upřímně každým uznávaných, naAutor Jo známý Italský romanopisec a socialistický Ideový' vOdce nové Itali«. Z jeho románů
byly do čoňtlny přeloženy »Chléb a víno« a >Fontannarra«; za války vyňel jeho nový román z Italského prostředí »Pod snéhern«. Uveřejňujeme tuto politickou studil významného autora, 1 když
nesouhlasíme ve vfiern s jeho argumentací.
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lezeni společné eivilisace a společné solidarity,
bezesporného a nezapiratelného bratrství —
tedy taková spása nikdy nevznikne z theorie či
techniky, ze zákonných či výchovných prostředků. Tyto věci jsou příznakem velké a pravdivé
revoluce. Tyto věci postupují těžkými, temnými
a bolestnými cestami a končí v rekonstrukci ex
novo lidského příbuzenství v souzvuku s znovudobytým smyslem pozemského života. Není jen
pouhým aktem viry mé tvrzení, že nihilistická
gangréna nezasáhla celou sociální strukturu. Na
důkaz toho vám povím příběh. Stará selka z provincie Piacenza byla uvězněna gestapem, proto-

že poskytla útočiště uprchlému ehavátskému
vězni. Křížový výslech jasně dokázal, že tato
žena nevěděla, jaké je věseň národnosti, nevěděla co anebo, kde je Chorvátsko a nevěděla,
proč a s kým Charvátsko vá.lěi. Věděla však, že
se vydává v znaěně nebezpečí, pomáhá-li tomuto
hladovému a sešlému muži, »Proč jste to tedy
udělala?« ptal se ji soudce. Stařena "odpověděla:
»Což není také matky syn?«
Uprostřed války se tato episoda zdá být. absurdní. Je to však absurdita pšeničných polí ležících mezi dvěma nepřátelskými zákopy.
Přel.'Z. L.

Nehslavnější optimisté světa* )

E r n e a t; O, H a u s e r

O londýnské pojišťovně Lloyd se říká, že není výbor a předseda, obchoduji »každý na svůj vlastnic na světě, co by nepojistila. Nemine téměř dne, ní účet a nikoliv jeden pro druhého«. Samozřejmě
kdy by se na toto středisko světového pojišťova- může býti jednotlivá pojistka, jako pojistka na
cího obchodu neobrátil někdo z Aljašky, Jižní milion liber šterlinků, která kryla Titanic, uzaAfriky nebo Nového Yorku se žádostí o zcela no- vřena většinou členů, každý je však zavázan jen
vý druh pojistky. Býti průkopníkem tam, kde so do výše svého vlastního podílu.
Za první světové války si Lloydové vydělali
jiní bojí risika, bylo jednou z hlavních zásad této
světoznámé instituce; mnoho standardních forem hromadu peněz tím, že hromadně kryli pozemní
pojištění, užívaných nyní po celém světě, bylo vy- válečná risika na britských ostrovech. Jak jen
zabzučely nad Anglií první německé zeppeliny,
nalezeno u Lloydů.
běželo britské obecenstvo k Lloydům pojistit sl
Bylo málo katastrof, neštěstí a ztrát, které by
nebyly kryty pojišťovnou Lloydu. Požár San Fran- majetek proti úplnému zničení leteckým bomba,rciska, potopení Titanicu, požár Zeppelinu Hinden- • dováním. Bylo však shozeno jen několik maličbui-g, smrt Willa Rogerse, potápění ponorek v Ka- kých a neškodných pum a Lloydové /, toho vyňM
ribském moři, požár cirku Ringling, létající pumy na konec se ziskem. Jeden makléř plalil jeňtě před
na dani z nadměrných
— to vše stálo Lloydy pěkné krejcary. A skuteč- koncem války 370.000
nost, že se Lloyd nezhroutil pod ohromnou tíhou zisků.
V této válce bylo tomu jinak. Pozemní válečná
nahromaděných smutků celého světa dokazuje, že
risika jako taková se u Lloydů nepřijímala, prov optimismu jsou peníze.
Na světě jsou jenom Lloydové: Číslo 12, Lea- tože moderní .vzdušné zbraně jsou tím, čím jsou,
denhall Street, Londýn, co by kamenem dohodil Budovy a majetek byly za této války pojištěny
od Bank of England. Uvnitř, v prostorné síni, zná- britskou vládou.
Ovšem na počátku teroristických! útoků na
mé po celém světě jako »Room«, slavný »caller«
Londýn vypracovala jedna podnikavá skupina po(vyvolavač) stojí, oblečen do skvělých červených
šatů na stupínku, vyzpívávaje jména a jejich žá- jišťovatelů měsíční pojišťovací schéma »1000:1«,
dosti do mikrofonu. Kolem něho na tři sta pojiš- nabízejíc pojistku, kryjící pojištěného v případech
smrti nebo ztráty údů za mírnou cenu 1
měťovatelů říká ano či ne na žádosti o pojištění.
síčně za 1000 & pojištění. Pojistka, napojena pevLloydové uzavírají obchody jen s exklusivní
ně na schéma vládního pojištění, ukázala se býti
skupinou makléřů — vidíte je chodit sem tam a
zlatým dolem. Pojišťovatelé byli s to během r.
hovořit s pojišťovateli. Lóže, v nichž pojišťovatelé
1942 výdělek z ní zdvojnásobit. A když přišly
sedí, skládají se z hrubých stolů a nepohodlných
v roce 1944 létající pumy V - l a V-2 stoupla výše
dřevěných lavic, pozůstatků ze 17. století, když
uzavřených pojištění na 100 milionů K za jediný
kavárna Edvarda Lloyda byla dostaveníčkem londen. Celkové pojištění proti létajícím pumám bylo
dýnských kupců a loďařů, aby tam společně čelili
3600 milionů K proti pouhým 3000 milionům K
nebezpečí sedmi- moří. A i dodneška volá se na
v době teroristických náletů.
služebnictvo v budově »pane vrchní!« ( » w a i t e r k )
V roce 1945, před koncem války, pojišťovali
Američtí vojáci, kteří ve válce navštívili podLloydové
hoteliéry a domácí pány v Anglií a
nik, byli udiveni, když se jim řeklo, že Lloydové
v
Americe
proti škodám, které vznikaly z příliš
nejsou pojišťovací společnost. »Tak co to tedy
j e ? « ptali se. Odpověď je stará: »Jako jednotlivci bujné reakce obecenstva na pravdivé či falešné
,
jsme pojišťovatelé, jako kolektiv jsme Lloydové.« zprávy o příměří.
Rok 1942 byl jeden z nejhubenějších pro LloyJedinci v počtu 1877, obchodující pod jménem
dovy pojišťovatelé, pracující v oboru námořního
Lloydů, jsou spojeni tak volně, jako návštěvníci
pojištění, přes to, že v Anglii a ve Spojených stákavárny. Ačkoliv jim stojí v čele zvolený 12členný
tech nese pojištění válečného risika na lodích vlá* Tento článek je výtahem z reportáže v Saturday Evening
da. K tomu pak britská, vláda už záhy v této válPost. Copyright, The Curtia Pub. Co. Independence Sanau,
ce převzala pojištění válečného risika pro náklad
Philadelphia.
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Souhlasíme!
Dnes je na všech bojištích válka skončena, Skončila se i v naších myslích?
Patrně ne, neboť v tisku i v hovoru, v projevech soukromých i úředních stále buje jí
slova, patřící do oblasti války. Mírumilovná práce na poli dostala od Němců název
»boj o zrno«; dnes máme »boj o uhlí«,
který provádějí »úderné skupiny« a »pracovní brigády«. Již se také mluví o možnosti »bojovného hlasování« při volbách do
Národního shromáždění. Slovo »fronta«
s rozmanitými určujícími přívlastky se
stalo běžnou náhradou za české pokojné
»sdružení«. Německý nacismus rád užíval
o svém boji slovo »fanatický«: chtěl mít
u svých příslušníků fanatické odhodlání,
fanatickou důvěru ve vůdce, fanatickou nenávist k nepříteli. Neradi slyšíme výzvu
k »fanatické víře« z českých úst při veřejném projevu, když víme, že vlastní význam toho slova je blízký pojmu zuřivé šílenosti.
Od řádného Čecha se nyní napořád požaduje, aby prokázal svou občanskou zdatnost mimo jiné také tím, že pracoval »¡Ilegálně«. Způsob, jakým někteří občané ze
sobe dělají illegální pracovníky, je někdy
tiapný i směšný zároveň. »Chtěl jsem být
UlegálnS činný,« vyznává se písemně jeden
takový zkoušenec, »ale dostal jsem vleklou
hnisavou angínu a ta mi v tom zabránila.«
Deimo si pozor na slovo illegální a nedopusťme, aby mil byl u nás 1 pro budoucnost
ponechán význam jednání záslužného a
čestného. Illegální je tolik co nezákonný,
protizákonný. Zákony německých násilníků
u nás již neplatí, máme a budeme mít zákony své a illegální jednání proti těm nesmí být pokládáno za občanskou ctnost
Nevyhledávejme teď již illegálnost, nýbrž
legálnost.
F, Novotný v »Národní o b r o d ě .

11a cestě do a z Velké Britanie. Ale i tak téměř
každá tuna nákladu, která se potopila u anglických břehů a v nespolehlivém jižním Atlantiku,
měla přímo či nepřímo určité krytí u Lloydů, takže podnik, který přečkal ztráty osmi generací,
měl co dělat, aby ve válečné bouři obstál
Široce rozvětvené komerční pojištění vyžaduje
ovšem pěkné hromádky hotových peněz - stačily
by k zakoupeni nového oceánského parníku, nového mrakodrapu, nového mostu Golden-Gate-Bridge v Sau Francisku. Podle stanov Lloydu, vtělených v zákon parlamentním aktem, ručí každý pojišťovatel do posledního krejcaru svého osobního
majetku za splnění svých pojistek. Přeje-li si kdo
stá ti se členem Lloydů, je pečlivě zkoumán a mu90

sí prokázat volnou hotovost ve výši nejméně
3 milionů K, rnimo to musí složit na 1,200.000 K
u Lloydova výboru a každoroční revise dává výboru možnost přesvědčiti se, zda člen je stále
solventní anebo se řítí do katastrofy. Žádný majitel Lloydůvy pojistky neztratil dosud nikdy ani
haléře pro insolvenci člena.
Většina členů neviděla nikdy vnitřek své pojišťovny »The Room«. Tito členové, známí jako
»jména«, dávají jen svůj kapitál. Náležejí skupinám nebo syndikátům, z nichž každý je representován v »Roomu« profesionálním pojišťovatelem,
který může, avšak nemusí býti sám »jménem«. »Vše,« řekne vám člen Lloydů, »záleží na úsudku
a zkušenosti muže v „Roomu"; musí se umět
rychle rozhodovat a musí stejně dobře rozumět
americkému olejářství jako politické situaci v Palestině,«
Podle toho je ovšem pojišťovatel u Lloydů placen jako filmová hvězda nebo jiný druh profesionálního talentu; zpravidla má příjem 30.000 K
ročně od k a ž d é h o z 20 nebo 30 »jmen«, které
representuje a nad to provisi, která může dosáhnouti jedné pětiny zisků celé skupiny. Mnozí pojišťovatelé vydělávají takto hodně přes 3 miliony K ročně, zatím co průměrné, aktivně nepůsobící »jméno« je spokojeno, dostane-ii na konci roku šek na 250.000 K.
Pojišťovatclé s jakousi něhou udržují romantickou tradici svého obchodu. Slavný zvon Lutine,
který visí v »Roomu« nad hlavou »vyvolavače«,
byl zachráněn z fregaty Lutine, pojištěné u Lloydů, která se potopila na holandském pobřeží v r.
1799 se zlatem v ceně asi 6 milionů dolarů. T ý den potom, co dostali zprávu o potopení, byli
Lloydové s to informovat admiralitu, že je u nich
připraveno stejné množství zlata k náhradě ztráty. Velká část potopeného zlata byla o desetiletí
později zachráněna a s ním také lodní zvonec,
který byl pak zavěšen v »Roomu«, aby zvonil vyzývaje ke klidu při důležitých zprávách, jako je
na př. příjezd zpožděných lodí - jednou, když je
špatná zpráva, dvakrát při dobrých zprávách.
V posledních letech byl zvon dik rozhlasu skoro umlčen. Naposledy zvonil - dvakrát - aby ohlásil potopeni německé bitevní lodi Bismarck v r.
1941.
Vše, co se zachrání ze ztrát, náleží pojišťovatelúm. V r. 1934, když letadlo vezoucí u Lloydů
pojištěné šperky v ceně 200.000 dolarů havarovalo v africké poušti nedaleko Chartumu, vyslali
Lloydovi pojišťovatelé na místo neštěstí Wilíiama
C. Crockera, jednoho z nejobratnějšich právníků
v City. Srovnáním výpočtů rychlosti letadla a přibližné doby, kdy drahé kameny byly vyhozeny
ze svých kovových schránek a poštovních pytlů,
podařilo se mu vylovit z písku vlastnoručně osmikarátový smaragd přesně na místě, kam jeho 'výpočet umístil ztracený poklad. Crocker naložil velkou část okolní pouště do pytlů, ve své hotelová
koupelně písek ještě v noci »vyrýžovalt a zachránil tak většinu klenotů - pro Lloydy.
Z Ameriky mají Lloydové dne3 tolik příkazů,
hlavně ovsem zpětných pojistek, kolik činí ostatní
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jejich obchody dohromady. Zpětné pojištěni katastrof je ve Spoj. státech zvláště populární.
Takto slibují pojišCovatelé Lloydů nahradit americkým pojišťovnám jednotlivou katastrofu, jako
zátopou nebo uraganem způsobené ztráty, které
převyšují částky, jež jsou Američané ochotni nésti sami. Texaská bouře v červenci 1943 je v »Roomu« dodnes vzpomínána s hrůzou - 5 milionů dolarů není maličkost. A nedávný uragan v Novém
Yorku studeně zavál též londýnskou Leadenliall
Street.
Největší jednotlivé risiko, dnes Lloydy převzaté, je slavný most San Francisco-Oakland Bay,
pojištěný přibližně na 1.200 milionů K proti zřícení nebo jiné náhodě. O toto úžasné risiko se
dělí Lloydovi pojišťovatelé s velkým počtem amerických pojišťovacích společností.
Americká kariéra Lloydů se počala ohněm
v San Franciscu v r. 1906, když čtyři čtvereční
míle drahocenného majetku lehly popelem. Celková škoda, dosahující asi 15.000 milionů Iv, byla
rozdělena mezi 107 pojišťovacích společností, při
čemž na britský pojišťovací trh včetně Lloydů
připadlo pres 1.500 milionů K. Lloydové uspokojili
všechny požadavky bez vytáček. A co více, byli
ochotni pojistiti nouzové stavby zřízené pro ubytování osob přeživších katastrofu. Toto slušné
jednání se vyplatilo. Důvěra amerického obchodu
k Lloydům nevymizela ani za anglické invasní paniky v r. 1940 a za náletů na Londýn. »Američtí
přátelé nám nepřestali posílat příkazy,« říkal jeden z vedoucích Lloydových pojišťovatelů. »Myslím, že věří, že Lloydové jsou věční.«
Hollywood má víc co dělat s Lloydy než jiná
americká města. Velká část jeho nemovitostí je
pojištěna u Lloydů oroti zemětřesení a mnoho
hollywoodských rodičů přeneslo na Lloydy starost
o možné únosce svých dětí. Lloydové vás pojistí
až do 90% částky výkupného pro případ, že peníze budou skutečně zaplaceny a pojištěná osoba
se vrátí živá či mrtvá.
V oboru leteckého pojištění jsou v »Roomu«
ku podivu velmi spokojeni. Na amerických leteckých linkách musí každé letadlo pro 20 cestujících své pasažéry obvykle pojistit při každém letu
na 60 milionů K proti povinnému ručení. Mimo to
jsou pojištěna letadla a stroje samotné, jakož i letištní instalace. »Nyní,« říkají lloydovci, »bezpečnostní činitel v americké letecké službě stoupá
a naše prémie leteckého pojištění podle toho klesají. Po válce bude snad náš letecký obchod dosahovat rozměrů našich obchodů námořních.«
Ze všech standardních typů pojištění se Lloydové nezabývají jedině pojištěním životním. Lloydovská pojistka běží jen jeden rok a jak jeden
z pojišťcvatelů poznamenal, »každý umře, tož k čemu nám uzavírat životní pojistku?« Lloydové mají pocit, že životní pojistka je přepychově sázková instituce. » A my vlastně,« vysvětluje předseda
Lloydů, Sir Eustace Bullbrook, »vůbec neuzavíráme sázek. Jen lidé s určitě pojistitelným zájmem
dostanou od Lloydů pojistku. Ostatně výbor zavázal členy k zachování určitých pravidel: nikdo
na př. nemůže pojistit sárn sebe proti smrti pa-
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K r á t c e ze světa
Degrelle bude vydán Belgii
Jak sdélujl fra«cou»8k<5 listy na ráUlndé Informaci
ze Sniňt-Sebnstliuni, rozhodla se SpanMskA, vláda konečné po dlouhém váháni lt vydáni známého »vOuletK
belgických rexlstň, Ijéona Dogrella, Dogrollo leílt dosud
v e vojenské nemocnici, ¡•otnvujo se « o zranénl, které
utrpél při havarli letadlu, kterým se íiaehrníwvnl do
asylu všech válečných zločinců
do SpnuMskn,

V Americe už nepískají na taxíky
Ve Spojených sUUoeh v mésté Clevelimdu se osvédůll
tento «púsoli povolAvAni taxíků: ssatelefonuje se do centrální garáže, která pofllc radiovou «právu nejblIřStnm
taxíku, a ten si pro vás v mř.lku přijede.

Pařížský veletrh
N a prvním povAleČném veletrhu, kdo vystavuje I C\SH
(mezi velmi málo národy), je lt vidénl mnoho moderních aparátů, j a k o elektrické kuchyni, ledničky a pod.
Francouzšti návŘtévnlel, kteří by sl rádi takovéto předměty do domácnost 1 zakoupili, marné se vflnk poptáv a j í , kde je lze koupit, Bude to ve Francii joftté chvilku
trvat, než při nynéjňlm francouzském tmnpu, h nimž wu
průmysl uvádí v chod, budou sl moci Pařlžané kuchyftsky komfort volné zakoupit.

Ve Francii bude.padat maso ze vzduchu
Francouzský ministr zásobováni ohlásil, že do Pnřižo
bude letadly dopraveno 10,000 tun masa, aby wu odvrátil katastrofální nedostatek, který zde panuje,

1.600 metrů pod mořem
V roce 10ÍM prozkoumal americký badatel W . Honbo
mořské dno v hloubce 700 800 metrů, Podařilo HO mu
to na zAkladé speclálné konstruovaného skafandru, Jctor ý byl nyní zlepňen jeho spolupracovníkem M. BarkOrem, takže lze dosáhnoutl hloubky 1.000 metrň. Skafaixlr Barkcra Jo opatřen na spodku kolečky, aby HO
mohl po dné snáze pohybovat. Doufejme, že se vbrzku
dočteme o nových překvapujících odhaleních podmořského Života.

Indové se zúčastní voleb
Podle rozhodnuti Ghandlho usnesla HO struna kongresu, žc se ve smyslu svých dřlvčjňlch smérnlc zúčastni
vňeobecných voleb.

Zbraň V-2 opět v Londýně
Do Londýna doňla podle zpráv opét jedna nfimeckA
V-2. Tentokráte ale byla dopravena parníkem, aby «o
na nl rnohll Londýňané blíže podívat,

Francouzské dámy budou kouřit oficiálně
Počínaje prosincem budou ženám ve Francii vydávány na poukaz cigarety, takže budou moci kouřit ze svého a nebudou nuceny čekat, co dostanou od pánů.

Moudrost pana Byrnese
Jihoamerický Žurnalista se dotazoval amerického státního tajemníka Byrnese před odjezdem na konferenci
pčtl do Londýna, v j a k é m smyslu hodlá hovořltl o rekonstrukci poválečného Bvéta. »Budu se snažit,« prohlásil J. F . Byrnes, »abych byl stejné vzdálen postavé Dona Quijotta, jako Sancho Panny.«

nujícího monarchy a nikoho nepojistíme proti
konci války - to by bylo nemravné.«
Lloydovci jsou však nicméně sázkařem přímo
propadlí, Přijde-lí makléř na pojišťovatele s lákavou nabídkou, pokušení k uzavření sázky je
velké. Tak na příklad před každou americkou presidentskou volbou Lhydovi pojišťovatelé pojisti na
několik tisíc dolarů své americké přátele proti
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volbě toho čí onoho kandidáta. Leč mnoho podobných sázek Čí pojištěni je zakázáno. Na listině
zákazů odráží se realistický poměr »Koornu« k životu. Nikdo se nemůže pojistit proti chudobě;
byla by to zřejmě radost, udělat bankrot a pak
přijít na Lloydy, aby vás odškodnili tučným sekem. Nikdo se nemůže pojistit proti tomu, že zůstane mládencem nebo starou pannou, jakož i proti rozvodu. Úspěch divadelní hry, cirkula.ce časo-

pisu, obrat obchodního domu je nepojistítelný;
rovněž vaáe zaměstnání není pojistitelié. A Lloydové vá3 nepojistí proti vaší vlastní sebevraždě.
Tento předpis uzavírá pěkně listinu zákazů.
Po vyloučení těchto případů tito profesionální
optimisté prostě nemohou nikdy ztratit důvěru
ve vlastní budoucnost. Pro ně sice platí také heslo: »Náš zákazník - nás pán«. Ale dodávají tiše
k tomu: »Nás zákazník se vždycky mýlí«.

K U L T U R A VE S V Ě T Ě I U N Á S
O kulturní styky s SSSR
Mluví ao o nich neustále, ale očividné málo ao na nich pracuje. Kulturní styky jedné zemé n druhou
předpokládají p rode váliví přesný pian,
Inteligentní, odborný a podrobný, vypracovaný podle hledlnk skutečných
kulturních potřob obou zemí. Dálo
Vyžadují odborné kvalifikovaných 11<11, lctoří no věnují výlučné této práci a jsou skutečnými kulturními prostředníky, nikoli nepoučenými a nopouúitolnýml nadřiouel v kulturních
komlsiuh nojrúznějňleh organlaucl u
spolků. Zatím noní zřůjino, žo by takovýto plán existoval h. tak »o prozatím kulturních « t y k á « HBSH užívá jon Jako propagaůního hesla, lc
vollcó filcodé naSoho ohrožujícího tio
kulturního života. Jo samozřejmé, žo
iniciativa muai v y j í t n naflí strany:
jak málo jumo no toho dovódéll o BOvfitslcé váloCnó poesii a sovOtslcém
románu za války, neslyfloll jnmo dosud tómůř nic o sovňtukém umění
výtvarnům a ani jedno dramatické
tlilo, vzniklé za války, nedostalo no
<lonud na nuflo jcvlfltň.
OsHl, lctoró Rusko vyvinulo už za
války, zejména v Anglii, by mOlo býtl vzorem, zvlúilté tflm, kdož co chvílí pochybují o účelnosti 1 dftložltostl
naSIch duchovních styků HO západem.
V Sovětech oo, tuším, o tom uedobatujo. Angličtí klasikové', vycházejí vo
statisícových
nákladech.
SovCtslcá
vláda už za války uzavřela v Londýnů rámcovou smlouvu a nojvětSím
nakladatelstvím na světů, Hutchlniion Ltd, které vydává už po léta téměř výlučné překlady nových ruských knih a zároveň vo velikých nákladech tiskne r u s k y díla anglických autorů, která JMOU po lodích dopravovftuu do Rusku lc distribuci T o
jo příklad Inteligentní, praktické politiky kulturních a ty krt mezi dvěma
velkými zeměmi.

Náš kulturní vývoz
Je noménů důležitý než vývoz všech
ostatních tovarů, neboť jeho v ý z n a m
jo nejen hmotný, ale především mravní. Může podstatné podpořit své politické „nahý ve světě a posílit svou
povést kulturního a tvořivého národa. Naše hudební tělesa, reprodukční umělci, naše opera musí často do
světa. Moderní česká poesie v A n g l i i
za války upoutala na sebe po prvé
pozornost širší čtenářské obce; překlad druhého zpěvu Máchova M á j e
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byl literárním objevem, takže do řady velkých romantických básníků
přistoupilo nové jméno, v anglosaském své té dosud neznámé. X zde možnosti jsou veliké; předpokladem Jsou
dobří překladatelé — v praxi se v ý borné ouvédčlla spolupráce Čecha s
básníkem národa, do jehož řeči se
dílo překládalo. T a k é výstavy českého malířství a grafiky, Jakož 1 české knihy, měly by na západé d n e s
nesporné velký úspěch. Je však nutno. připravovat tento kulturní v ý v o z
už teď, dokud Jsou dosud v živé paměti válečné osudy naSl zahraniční
akce. Bylo by snad dobře, kdyby přísluňné ministerstvo, pověřené kulturními styky s cizinou, uveřejnilo
své plány a obeznámilo fllríií veřejnost so vflcml přípravami, tak aby
bylo možno podrobit plán veřejné
kontrole. Času opravdu není nazbyt.

Programy Národního divadla
N a programech Národního divadla
jo novinka, vymoženost závodili rady
patrné. Jsou tam jako vždy uvedena
jména autora díla a účinkujících umůleů. T o bylo vždy a je to přirozené. Stopujemo vzestup a nélcdy i sestup umělců. Dnes jeňté slyšíme nadšený projev: V tom jsem vldél hrát
Vojana, tu nrli skvéle zpívala Maturová atd. Dnes Jsme ale poučeni zevrubné, kdo lc celkovému efektu ještě přlspél. Jsou uvedena jména lnsplclenta,
napovédy,
elektrotechnika,
manipulanta svčtla, osvětlovače, strojmlstra, mistra jeviště, mistra provaziSté, mistra
propadu, rekvlsltářo,
vrchního čalouníka, vrch. nábytkáře,
vrch. vláacnkáře, vrch. gardohíéra,
oponáře.
A ž so rozhrne opona, budeme přenvýžleti, jestli tak učinil p. P . Dolejší, až začne pěti paní Podvalová, budeme se dívatl, jak jl naonduloval p.
I í . Hašek atd.
A l e je tu velká mezera. N a programu nejsou uvedena jména členů sboru pěveckého, baletního, nejsou tu
jména členů orchestru, kteří jsou absolventi konservatoře a začas té mist r y svých nástrojů. Jaká to do nebe
volající nespravedlnost! A kdo tiskl
p r o g r a m ? K d e jsou jména šatnářek,
kterým bespefině svěřuieme dnes tak
vzácný obal, jak se dovíme, kterak se
jmenovala ta ochotná bíletářka? Zde
musí nastatl náprava, a pronikavá.
P r o g r a m musí návštěvníka informovatl dokonale. A pak od nás bude poučena i cizina.
J. B. ~

Filmový ústav
Nemáme téméf filmových autorů,
zato máme značný nedostatek scenárista a režisérů, zejména bude-li v ý roba rozšířena na oznámených 20
filmů ročně. A přece se právé v tomto nejožehavějslm místě nepodniká
nic. Jedním z důsledků dekretu presidenta republiky j e rozno-inuti v y tvořit Filmový ústav, jakožto odborné učiliště všech oboru práce u f i l mu, jno režiséry a scenáristy, postavené na roven vysoké ňkole. V rámci
Svazu české mládeže se vytvořil t.
zv. Kádr miadých filmových piacovnlků, který sl za svůj pivní a hlavni
úkol vzal úsilí o vybudování Filmového ústavu a částečné připojeni
tohoto ústavu ke krátkému filmu,
kdo by se adepti cvičili s menším
risikem finančním i uměleckým, než
je tomu u filmu celovečerního. Nuže,
druhá část úkolu byla částečně splněna. T í m dosáhli někteří vedoucí lidé
svých osobních cílů a dost. Od té
doby se nic nehnulo. Rady mladých
lidí čekají, aby se mohly vyškolit k
této odpovědné práci, která jo dnes
ještě na mnoha místech vykonávána
lidmi kvalifikace podivné. Co tedy
zdržuje odpovědné činitele? Finanční
otázky to asi nebudou. N ě j a k á ta
místnost by se také našla — ostatně
nebylo by jích potřeba mnoho. Otázka učitelů by šla řešit velmi snadno.
P r o Satnáře, rekvlsltáře atd. by šlo
pravděpodobně stejně o formu večerní školy. A pro nastávající režiséry
a scenáristy by se, myslím, našlo
také dost učitelů z řad režiséru, scenáristů a kameramanů, kteří nejsou
zaměstnáni nepřetržitě a dále z řad
filmových kritiků. Zdá se však spíše,
že někteří lidé m a j í z á j e m na tom,
aby celá akce usnula. Je to snnd
strach z konkurence? Je bezpředmětný, pakliže jsou sami řádně kvalifikování, nebot je a bude práce pro
všechny dost a nejsou-li, smete je v ý v o j dříve nebo později stejně, jea
ještě s horšími následky.
Jiří Sila v í P r á c t e napsal, že neočekává okamžité zlepšeni v českém
filmu, ba, že neočekává ani brzká
zlepšení. Teprve coba tu musí pomoci vybudovat nově hodnoty. A m á
plnou pravdu. Nezafadime-li do práce nové mladé, odborné vyškolené
umělce a pracovníky, nemůžeme očekávat zlepšení.
V době, kdy se rozbíhají všechny
české školy n?jrůznějších druhů, často za nejsvfzeinéjšieh podmínek, ja

O B Z O E Y

záliodno, aby se rozběhl i F i l m o v ý málo, ale přece něco. K a ž d ý rutinoústav, neboť jen odtud může český vaný filmař vám řekne, ř.e filmová
povídka vlastně ještě nic není. Dokud
f i l m nassát novou mízu.
s-a
neni na stole scénář, můžete se s tím
j i t — lidově řečeno — klouzat. A l e
Úkoly filmové dramaturgie
pokrok tu je. Stejně však není česV denním tisku se začaly opět k ý m filmařům příliš ke cti, že na
zhusta objevovat ¿lánky na thema sebe nechali tak dlouho čekat.
^Problémy naší dramaturgie«:, >U koA l e nás zajímá víc jiná včc. Objely naší dramaturgie v p r a x i « • a po- vila se správa, že dramaturgie sl podobné. A to je vždy známkou, že zvala na poradu režiséry a scenáněco neklape. Nechceme se tu blíže risty, pravděpodobně, aby unikla z
zabyvati nadhozeny au thematy, ale choulostivé situace. V ý v o j jde tedy
jen na tuto diskusi navázat) neboť směiem zpět, poněvadž podle Kabeúspišné provedení úkolů dramaturgie líkova plánu výroby celovečerních
j e conditio sine qua non.
filmů má dramaturgie hledat a naJe tu především otázka námčtů. lézat náměty a pildělovat je scenáNejsou, nebo alespoň nebyly. Ateliéry ristům resp. režisérům, při čemž je
jsou zaměstnaný dotáčením rozdela- celá práce těchto činitelů po celou
ných filmů z é r y -prote.ttorátní. T y dobu vzniku a vzrůstu díla dramabudou však v nejbhžší době dokon- turgií kontrolována. T e ď však jsou
čeny a naskýtá se olázka, co polom? režis&ří a scenáristé pozváni, aby sl
Sáhne se patrné k dalšímu rozděla- zase přinášeli své nápady a navrhos-a
nému filmu. A to j e řeSenl podivné, vali, co by chtěli toěit.
uvážíme-ll, že od kvétna uplynuly jíž
čtyři mísíce. N e j d e nám tu samozřejmé o néjaké obvinováni drama- Potíže s americkými filmy
turgie, i když — alespoň její část —
Z á j e m veřejnosti o zahraniční filzklamala.- Bez námStú -se ovšem ne- my je značný. Vzala proto a uspokodalo nic dělat. N a štěstí prohlašuje jením na vědomí úřední zprávy, že
inž. K . Smrž ve svém obšírném člán- jednáni o dovoz filmů z některých
ku ve » F i l m o v é práci«, že dramatur- států setkávají se. s ÚKpfichem. Jegie už má asi 18 20 námětů alespoň nom u amerických filmů JHOU prý zav e íormě filmové povídky. Je to alce tím ještě určité potíže. — V době na-

M e z i a m e r i c k ý m i umělci
Yaddo
V létě 1912 byl jsem pozván mezi americké
umělce na zámek Yaddo poblíž Saratoga Springs
ve státě New York. Ten zámek má jakousi dlouhou a ne příliš zajímavou historii, kterou jsem
už zapomněl. Patříval podivínským boháčům,
kteří milovali umění, a z téhle lásky a trochu
pro rozptýlení podporovali básníky, malíře,
skladatele, vědce, a zvali je na zámek, kde jim
poskytovali všemožnou péči. Kromě umělců bývaly na zámku slavné osobnosti ze světa politického, dokonce prý i korunované hlavy. Najdete tam křeslo, v němž odpočívala nějaká rumunská královna, a může se vám přihodit, že
budete spát na téže posteli, v níž kdysi ležela
jiná vznešená bytost, patřící dějinám. Balad a
legend kolem Yadda je mnoho. Jedna pověst
vypráví, že právě zde napsal E. A . Poe svého
»Havrana«.
Dnes spravuje Yaddo společnost, v jejímž
předsednictvu zasedají potomci původních majitelů^ Zámek je vždy v létě dán k disposici
americkým umělcům. Leží na nízkém návrší a
patří k němu lesy, luka, růžové sady, jezero —•
obrovské komplexy pozemků s cestami a pěšinkami. To obzvláště zdůrazňuji, protože pěšinek je v Americe neobyčejně málo. Američané
jezdí, létají nebo se plaví, ale neprocházejí se.
Yaddo dnes není pro americké umělce jen. rekreačním letoviskem, nýbrž i ideálním místem
práce. Kdo je pozván do Yadda, musí prokázat
ředitelství, že tam chce na nějakém díle pracovat nebo aspoň studovat. Je zajímavé a pří-
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ši nesvobody byla natím natočenu
hezká řadu amerických i umu. Výběr
byl by tedy snadný. Nebo naopak
vzhledem k jejich všeobecně vynikajíc! hodnotě velmi obtížný.
Jo zajímavé, r,o roku 1084 měli
jsme také starosti s dovoaem amerických filmů. Tehdy amer, půjčovny, resp, výrobci melt námitky proti
našemu dovoznímu režimu. Dlouhou
dobu nás vůbec opomíjeli . . , Kťlojšt
dovozce cizího, tedy I amerického
filmu, dostat totiž povolení k dovozu
jen tehdy, aloiil-ll za kní.dý Ollíl film
zvlášinl dovozní poplatek, /. t.čeht.o
poplatků byl pak tvořen registrační
fond v ministerstvu obchodu, z něhož
dávány podpory na výrobu českých
filmů.
Jednání o nějaké narovnáni stálo
vázla. Ministr obchodu Inž. Doatálek
zřídli proto tehdy narychlo vsvláfttnt
f i l m o v ý poradní sbor, jehož předsedou byl Jmenován vrch. odb, rada <lr.
Kathauský. Tomuto filmovému poradnímu sboru, vedle ostatní filmové
agendy, bylo také svěřeno urovnáni
filmové » v á l k y * a Američany. 'Úsilí
bylo tehdy záhy korunováno Únpěeliem. Došlo k dohodě a čosltá veřejnost zanedlouho viděla vňeelma veledíhi americké filmové výroby. Doufejme, že podaři HO brzo (talií o dohodu 1 tentokráte.
V, N .

E g o n H ostovsk ý
značné, že sociální poměry kandidátů nepřicházejí v úvahu. Na. zámku mezí hosty najdete chudáky i boháče, kteří by docela klidně mohli prožít léto v Mexiku nebo na Kubě, Legitimací
k pozvání je dosavadní práce, kterou ředitelství
zkoumá, a pak pracovní program, který předložíte. Nejprve jsem se domníval, že jsem zván
do jakési donucovací literární pracovny. AIo již
po několika dnech pobytu jsem shledal, že vůbec nikdo na vás nenaléhá, abyste »tvořili*, žo
však nicméně i největŠí lenoch je zde bez nátlaku přinucen něčím kloudným se zabývat. Vymyšleno je to neobyčejně chytře. Spíte na zámku, kde každý má svou ložnici. Kromě ložnic©
má každý z hostů pracovnu uprostřed lesa. Je
to domeček, bývalá hájovna, bývalé skladiště
nářadí nebo upravená garáž. V domku máte
stůl, kamínka, abyste mohli zahánět vlhko, pohovku a několik židlí. S ostatními hosty se vidíte jen večer při společné večeři a po ní, hlavně
v bývalé kapli, upravené dnes na koncertní síň.
Vstávat můžete, kdy se vám zlíbí. Dostanete
snídani a pak odejdete do své pracovny. V poledne se vrátíte na zárnek, který vám připadá
liduprázdný. N a dlouhé lavicí v prvním salonu
najdete torbu se svým jménem a v torbě oběd.
Máte-li nějaké přání, týkající se jídla, napíšete
je na papírek a vložíte do torby. Nazítří se vám
vyhoví. Pak zase odejdete do své pracovny, do
níž nikdo jiný nemá přístup/ Poněvadž do města
je daleko a poněvadž celý den nikoho nevidíte,
uznáte na konec, že nejlépe utratíte čae, dáte-li
se opravdu do nějaké práce.
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Na zámku je znamenitá knihovna a čítárna
s hlavními deníky a téměř všemi závažnými
uměleckými a vědeckými revuemí. V bývalé
kapli je klavír a gramofon, na němž si můžete
zahrát, cokoliv vám z klasické nebo moderní
hudby přijde na mysl. Ve skříních podél stěn
jsou stovky desek. Hrát ovšem smíte až po šesté hodině odpolední. Hudebníci, pozvaní na Yaddo, mají klavír ve svých pracovnách mimo zámek. Služebnictva je patrně velmi mnoho, ale je
takřka neviditelné. To se ví, že jsem mezí nimi
našel Cechy, Zahradníka a dvě služebné. Byl
jsem právě druhý host za mnoho let, s nímž
mohli hovořit v mateřštině, a tato skutečnost je
dojímala až trochu nebezpečně: měl jsem strach,
žo onemocním z příliš velkých porcí. Jejich čeština je již silně pošramocena, narodili se v Americe, ale užívají občas krásných, starých výrazů
a přísloví, jakých jsem doma již neslyšel a
7. nichž by jistě Vladislav Vančura měl neobyčejnou radost.
Byl jsem nadšen tímto domem umělců, jakých v Americe jo velmi málo. Jistě takový společný život lidí, kteří by so jinak nikdy nesetkali, několik měsíců klidné práce, při níž je postaráno o všechno pohodlí, výměna názorů, společenství intelektuálů všech možných ras a barov, přináší dobré ovoce. Stinnou stránkou jo
jen to, že podnik je soukromý. Ze výběr hostů
jo talcé záležitostí soukromou. Ze délka pobytu
jo závislá na sympatiích a libůstkách stálých a
neměnných správců Yadda (někteří umělci tam
žijí již mnoho let, jiným tato možnost byla poBkytnuta jen jednou v životě), žo sociálních poměrů pozvaných nikdo nedbá a žo dříve či později — právě proto, žo jde o podnik soukromý
— zavrou se před umělci vrata zámku navždy.
Stát odměňuje záslužnou činnost společnosti
odpisem daní.
Jací jsou
V Yacldu jsem se seznámil s umělci proslulými, méně proslulými i zcela neznámými. S malíři, sochaři, komponisty, básníky, kritiky a
vědci. S lidmi bílými, černými i žlutými. Mezi
černé patřil známý komponista a jeden výtečný
lyrik. Znal osobně Vítězslava Nezvala, s nímž
se setkal na nějakém spisovatelském kongresu
v Paříži. Prvním radostným a nikterak samozřejmým překvapením pro mne byla ta okolnost, že jsem se octl ve společnosti bez rasových předsudků.,Nedomnívejte se, že tak snadno najdete v Americe vetší, náhodně seskupenou společnost ze všech koutů Spojených států,
jež bude pokládat za samozřejmé, sedí-li u společného stolu lidé černí i bílí. Kdykoliv jsme so
octli s některým z černých přátel ve městě,
vrhali již lidé na naši skupinu podezřelé nebo
užaslé pohledy. Hosté Yadda překonali v některých případech svou aversi jen z úcty k tvorbě Černých hostů. Jeden spisovatel z Jihu mi po
čase svěřil, že je sice demokrat, ba, dokonce socialista, ale ať prý dělá, co dělá, nemůže v sobě
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zabít štítivost před černým plemenem, a je prý
šťasten, že není nucen používat na zámku společné koupelny s některým černým kolegou. Nemohu se zde zabývat jedním z nejvážnějších
problémů Ameriky. Když však již odbočuji, rád
bych napověděl, že rasismus má zde nejfantastičtější podoby a vede k nejtragičtějším i nejgrotesknějším závěrům. Stalo se na příklad jedné mé známé, že si v universitní posluchárně
sedla vedle černošky, všemi běloškami zřejmě
ignorované. Černoška si změřila onu dámu od
hlavy k patě a pak se jí zeptala:
»Proč jste si sedla vedle mne; nejste židovka?«
»Ano, jsem!«
»Tak si laskavě sedněte jinam, já nechci sedět vedle vás, nemám ráda židy!«
Je velmi těžké nalézt znaky, jež jsou příznačné pro americké umělce. Najdete mezi nimi nejrozmanitější osobnosti a charaktery. Mně osobně se zdá, žo jsou k sobě vesměs shovívavější
a mezi sebou snášenlivěiší než vzdělanci evropští. Je pochopitelné, že jsem po čase mezi nimi
odkryl spoustu drobných žárlivostí, závistí,
předsudků a disharmonie. Ale nestalo se mi ani
jednou, zeptal-Ii jsem se na tvorbu někoho z
hostů, abych (já, cizinec) slyšel: »Ten? To je
přece mazal, hlupáček, škrabal, plagiátor!« Pak
mají ještě jeden vzácný rys: umějí debatovat a
polemisovat. Vzbudíte jejich zájem nejspíše tehdy, když s vámi nesouhlasí. K americkým umělcům a k Američanům vůbec měli by chodit do
školy všichni ti naši samozvaní soudci kulturní
a političtí, kteří pokládají za velezrádný každý
názor, který se nekryje s jejich názorem. Je jasné, že lidé, kdeří umějí debatovat a polemisovat,
umějí nejen mluvit, ale také naslouchat. A z toho dále plyne, že mnoho vědí. Americký vzdělanec bývá většinou skutečně vzdělaný člověk. To
nevylučuje naivnost, snobismus, manýry, alo
většinou to vyluču je zabedněnost.
Za jednoho deštivého večera skupinka asi
osmi umělců krátila si čas tím, že si kladli otázky z jakéhosi »Vševěda«, jaký je v Americe velmi populární, zejména v rozhlase. Takový »Vševěd« je knížka otázek a odpovědí z neirůznějších oborů. Z historie, dějin umění, hudby, literatury, matematiky, astronomie, politiky a podobně. Žasl jsem. co všechno ti lidé vědí. A jsou
dychtiví vědět stále více a více.
Má to také snad svůj negativní rub. Američané věří, že se při dobré vůli lze všemu naučit. Na
všechno možné i nemožné mají školy a kursy.
V Yaddu jsem se seznámil s absolventkou
»školy spisovatelů«. Ta dáma byla živý literární
slovník. »Co píšete?« ptal jsem se jí. »Povídky!«
»Jaké povídky?« »Teď právě asi toho druhu, jaké psal Kafka. Ale myslím, že toho brzv nechám,
Kafka je autor autorů a takový druh literatury
lze těžko ve Státech publikovat.«
Ptal jsem se ji, proč ji přitahuje Kafka, a zjistil jsem, že ji vůbec nepřitahuje, že ho prostě napodobuje, aby sama sobě dokázala, co všechno
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umí. Věděla o Kafkovi téměř tolik, co o něm ví
jeho přítel a objevitel — Max Brod. Leč pro poesii Kafkova díla a jeho mysticismus byla hluchá
a slepá. Zajímal ji asi tak. jako psychiatra zajímá blázen a pohotově ho dovedla vyložit Freudem nebo Adlerem.
Byl bych nerad, kdybyste se domnívali, že podobný poměr k uměni má většina amerických spisovatelů. Ale zato většině amerických spisovatelů je měřítkem ceny jejich díla — úspěch. Úspěch
je slovo, jaké se nejčastěji vyskytuje v jejich hovorech. Měl jsem příležitost nahlédnout do vztahů mezi americkými autory a jejich nakladateli.
K nemalému úžasu jsem shledal, že téměř všichni spisovatelé, pokud nejde o slavné literární
hvězdy, ač i o nich to zhusta platí, respektují pokyny svých agentů a nakladatelů. U nás byl
autor ochoten zrušit smlouvu, naléhal-li nakladatel na vyškrtnutí jedné věty. Zde spisovatel
klidně vyškrtne dvě kapitoly a pět dalších předělá, přeje-li si to nakladatel. Nakladatel vládne
často autorem zcela diktátorsky. Na příklad:
Československý zastupitelský úřad požádal jednoho známého autora o článek pro publikaci o
Komenském. Autor odpověděl, že článek napíše,
dovolí-li to jeho zdejší nakladatel. Ale nakladatel
sdělil úřadu, že má svého autora na jinou a důležitější práci a že mu prostě nemůže dovolit, aby
článek o Komenském napsal a publikoval.
Jestliže autor měl jednou opravdový úspěch,
může si později leccos dovolit. Bez úspěchu si nemůže dovolit nic. Málo známý romanopisec sotva
najde nakladatele, nemá-li jeho román minimálně 400 stránek. A těch 400 stran musí mít proto,
aby kniha stála aspoň $ 2.50. S knihou povídek
je to ještě obtížnější než s tenkým románem. Literární kritika, jakou my známe, je zde velmi
vzácná. Články a glossy v nedělních přílohách
deníků se navlas podobají našim nakladatelským »šimlům«. Spisovatel tvoří svobodně vlastně jen tehdy, když už je známý. A známým se
možno stát v Americe všelijak. Evropská tvorba je respektována, zejména francouzská a německá. Ruská již daleko méně. Na evropských
básních a prózách se lze lecčemu naučit, ale rčení » j e to příliš evropské« znamená, že nějaké
dílo je zvláštní, exklusivní, nevhodné pro Ameriku — a to zase znamená, že je neprodejné.
Analysujete-li, co nakladatelé vydávají, shledáte se často se snobismem a módou. Amerika
na příklad neobjevila Kafku stejnou cestou jako Francie. A Thomas Mann nebyl zde vydán
proto, že měl Americe co říci.
A přece zde najdete jedinečné básníky, skvělé
dramatiky a romanopisce nejlepší z nejlepších
( v Americe najdete vůbec všechno). Jejich cesta k publiku je však naprosto jiná než cesta
evropských tvůrců.
Každého nezasvěcence překvapí, že i méně
hodnotné americké umění má vždy jednu složku naprosto dokonalou: je to složka řemeslná.
Nevím, snad je to jen můj osobní dojem, ale
zdá se mi, že zde nic není improvisováno. Irn-
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provisace I s prvky geniality je, myslím, v Americe odsouzena k zániku.
V čem si nerozumíme
Slyšite-li někoho z našinců kritJsovat americké
vzdělance, dovíte se téměř vždy, že Američané
přeceňuji svou zemi, že i nejehytřejší z nich nerozumí politice, že nic nevědí o Evropě a při tom
ji chtějí napravovat, že srdcem nejsou v toto válce a že mají sklon k zábavám tak bezduchým a
divošským, nad jakými slušnému Evropanu zůstává rozum stát. Tak tohle všechno dohromady
je pravda i není; nebo lépe: je to jen polopravda
a ta bývá horší než lež.
Američan, zejména americký intelektuál, není
o nic horší, leč ani lepší vlastenec, než kterýkoli
jeho kolega z Evropy.
Dobrá třetina všech hostů Yadda cestovala
kdysi Evropou. Nejlépe znají Francii a pak Německo. Vědí o nás dost.
V Evropě vidí věčný zdroj talentů, nového
umění a nových myšlenek. Chorobám Evropy nerozumějí; na to, co se stalo od r. 1933, nestačí
jejich představivost. Pokud se stýkají a uprchlíky, slyší jen a jen o zvěrstvech, hrůzách a. zradách a hladu. Vedle zpustošené Evropy připadá
jim Amerika jako ráj. Nechápou, proč člověk,
který utekl z Evropy, říká, že se chce vrátit, ačkoliv zde našel zaměstnání, přátele a nový domov. Pokládají to tak trochu za nevděk. Vytýkat
jim, že nevědí, oč v Evropě jde, může jen Z U H I C pcnec, jemuž připadá, že tento problém je vňudo
mimo Ameriku zcela jasný. Americký vzdělanec
nemluví jenom s propagandisty nejrůznějňích informačních kanceláří, s těmi mluví asi nejméně;
jednou mu vykládá polský dělník své stanovisko
k Rusku, po druhé polský vládní žurnalista, po
třetí Čechoslovák ho poučuje o střední Evropě,
po čtvrté bohatý Maďar — a Američan většinou
prostě resignuje. Ne proto, že by si nedovedl vysvětlit nejprotichůdnější názory lidí, s nimiž mluvil, podle jejich společenského postavení, vzdělání a osobních ambici, nýbrž pro vratkost všech
těch názorů a jejich proměnlivost. Jsme-li již
přísní k Američanům, buďme stejně přísní k Evropanům a uznejme na příklad, že Američan, který poctivě sledoval vývoj československo-polských vztahů a všechny deklarace kolem, tohoto
poměru, je nakonec trochu zmaten a pak užaslý,
když původci jeho zmatku mu pomohou výčitkou: »Inu, vy Američané nerozumíte Evropě!«
Ano, nerozumějí nám, nebo jen zřídka a málo,
ale může se domnívat nestranný pozorovatel evropských politických kuchyní, že si sami rozumíme? A není to především naše chyba, když nám,
cizí vzdělanec, přístupný, umírněný a nezatížený,
nemůže rozumět?
Poměr amerického vzdělance k válce je většinou opravdu vlažný. Jako v každé zemi, válkou
téměř nedotčené. Ále i v tomto ohledu třeba dávat. pozor na evropské kritiky. Už jsem řekl, že
americký vzdělanec je člověk opravdu chytrý a
prohlédne velmi rychle častý podvod cizích »hor-
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Živců*. A neuzná, že člověk, který žije pohodlně
jako on, má na sebe a na Američana rozdílná
měřítka, nazývaje svou nečinnost, vycpanou
řečněním a frázemi, bojem, a způsob Američanova života ulejváctvírn.
Je pochopitelné, že Evropané, příslí nedávno
do Ameriky, mají v duši mnoho nenávisti, jakou
zdejší človék nikdy nepocítil. Ta nenávisL éasto
vybuchuje v prázdnu, hledá nepřítele po všech
koutech, protože skutečný nepřítel je daleko. I to
je překážkou vzájemného porozumění.
V Yaddu jsem opravdu nechápal způsob americké zábavy. Nechápal jsem, jak si mohou vzdělaní lidé při nejrůznějSích příležitostech hrát na
malé děti. Křepčit, výskat, tančit a smát se věcem, jež nejsou k smíchu. A oni zase nechápali
mou nerudnost. Dnes myslím, že vina je ve mně:
Američan se umí radovat, i vznešený americký
vzdělanec, my už to neumíme. Američan umí být
dítětem, hlasitě vykřikovat a všemožně demonstrovat svou lásku k životu. Nic nám není tak
vzdáleno! Ale neodvracíme se pohrdlivě od této
složky jejich života jen proto, že jim závidíme?
Není moudré a krásné překypovat radostí? Milovat dětsky život všemu navzdory?
Co o nás vědí
Nejvíc toho vědí o naší hudbě: Dvořák, Smetana, Janáček, Martinů jsou jména, s nimiž, pokud jdo o popularitu, sotva kdo jiný z našinců
může konkurovat v prostředí amerických umělců. Tato jména nejsou známa jen mezi zdejšími
odborníky a profesionály. V Americe patří na
školách hudba a malířství do předmětů vyučovacích. U nás z cizích kultur jsme se ve škole dovídali jen o literatuře. V nejlepším případě. U maturity se nás češtinář ptal i na Josefa Jahodu,
alo nikdy nikdo se nás neptal, co víme o Smetanovi.
Amerického zájmu o hudbu využívámo propagačně pořád ještě nedostatečně. A ovšem nejdo
jen o hudbu a nejdo jen o Ameriku. Musil bych
zopakovat všechny stížnosti, jež se objevují občas v kulturní rubrice Čechoslováka a v Kulturním zápisníku. Jsme prý národ neobyčejně vyspělý. Opakujeme to sobě i světu do omrzení.
A v praxi to znamená, že výplodům kdejakého
politikáře věnujeme všechen zájem, upravujeme
mu cestu 1c veřejnosti, sháníme papír pro jeho
brožury nebo Časopisy, jeho »Činnost« podpíráme
finančně, zatím co vzácné zrno skutečné kultury
je většinou zaseto v cizině bez našeho přičinění.
Jednou se budou lidé zajímat o to, čeho se z našeho umění dostalo v době exilu světu. Být »povolaným činitelem« — měl bych už dnes trému.
V tomto článku není místa k rozváděni nadhozené otázky. Ale nechť si čtenář povšimne Ua
mnoho jiných příkladů), kdo sestavil a umožnil
vydání anglické anthologie České prózy v souboru prózy evropské, jež právě vychází v Americe.
Domnívám se, že není rozumné a taktní, strkat
cizincům pod nos, co je nezajímá. Neměl jsem
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v úmyslu hrát si na propagátora. Ale zájem mezi
americkými umělci o Československo byl tak živý a upřímný, že jsem si napsal do New Yorku
o všechnu propagační literaturu, vydanou anglicky nebo francouzsky. Dal bych za to nevím
co, kdyby potom v mé kůži byl někdo z těch »činitelů«, kteří za naši propagaci mají odpovědnost. Byl jsem přece mezi lidmi, jejichž slovo má
váhu, mezi vychovateli americké mládeže, mezi
muži a ženami mluvícími pravidelně do rozhlasu
a rnezi několika častými návštěvníky Bílého domu. Zájem byl mimořádný a příležitost jedinečná. Chyběla jen maličkost — materiál. Je mi líto,
ale to, co oficiálně a polooficiálně vydáváme anglicky, tito lidé nečtou. Zájem se projevil jen o
publikace presidenta Beneše a o hospodářské "
essaye Baschovy, Munkovy a Hančovy — bez
ohledu na to, zda čtenáři s autory souhlasili či
ne. Ale čeho bych byl potřeboval jako soli, byla
taková »Review 43«, jež tehdy ještě neexistovala. Překlady z Máchy, moderních lyriků, z Saldy,
skutečná tvorba a skutečné čssaye. Všichni hosté Yadda četli na přiklad první svazek sborníku
»Daylight« s překlady našich lyriků a se studií
Brušákovou, vyptávali se na autory, debatovali
o nich, slovem: byli získáni.
Nechci říci, že zájem o Československo vzbudíme jen a jen naším uměním. Také brožurkami
bez uměleckých ambicí a věnovanými nejrozmanitějším otázkám. Ale i běžný propagační materiál musí zpracovat někdo, kdo umí psát a zejména vypravovat, a kdo nepodlehl odbojovému žargonu. Ten odpuzuje každého myslícího našince,
neřlcu-li cizího vzdělance. Je to těžké? Není!
V Yaddu mě navštívil kapitán E. Voska. Tento muž umí prostě a krásně vypravovat. Ne nadarmo napsal S. Maugham podle jeho vypravování jednu ze svých slavných povídek. Seděli
jsmo při čaji kolem dlouhého stolu, obklopeni
americkými umělci. Kapitán Voska vypravoval
historky z prvního odboje. O tom, jak hrstka
českých nadšenců krkolomnými činy demaskovala rakouské zastupitelské úřady a pana Papena. O Wilsonovi a Masarykovi. O špionáži. O pašování lidí. O revoluci. Vypravoval klidně, bez
pathosu, bez nadsázek a usměvavě. Jako o zlatých, starých časech. America.íé ani nedutali.
A Československo triumfovalo!
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