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1. Dne 27. září byl slavnostně odevzdán naší vládě 1. čsl. tankový
sbor ze svazku americké armády. Přehlídka a slavnostní odevzdání
1. čsl. tankového sboru. 2, Slavnostní pochod Prahou. 3. Celkový pohled na Staroměstské náměstí. 4. V předvečer svátku sv. Václava
byly ve Smetanově síni zahájeny Svatováclavské oslavy slavnostním projevem, za účasti některých členů vlády, zástupců duchovenstva, vysokých škol, úřadů a čsl. kulturního života. Na našem obrázku
je pohled do vládní lóže. 5. Dne 28. září odpol. byl vzdán hold
ostatkům sv. Václava, vystaveným před pomníkem tohoto světce. 6.
Průvod Prahou. 7. Více než 100.000 Slezanů manifestovalo v nedělí
23. září na Ostré Hůrce u Opavy pro samosprávu slezské země a
vrácení hornoslezských krajů republice.

ai stranu, povataleckou techniku a
sdružování revolucionářů proti státu. Zápas o demokracii chce naopak
svobodné projevy vůle lidu a součinnost se všemi.
B. Ch.

Vzpoury v Tichomoří
»Americký plukovník byl sabit
vzbouřenci v Indouíné. Britské jednotky jsou spěině dopravovány vzduchem k hlavnímu městu Francouzské
Indočiny, Saigonu. Do pčti dní budou
po lodi dopraveny další jednotky spojenecké, včetně prvního francouzského kontingentu. N a Jávě se vylodily
jednotky britské námořní pěchoty.«
Takové jsou první zprávy z Tichomoří, které po japonské kapitulaci
mělo nastoupit cestu uklidnění a konsolidace. Formálné je mír, ale dodnes
tam padají spojenečtí vojáci pod palbou kulometů a výbuchy granátů.
Jisté že za povstáním annamitů v
Indočíně, kteří se bouří proti návratu francouzské správy této bohaté
země, jsou Japonci a jejich ïvlkodlackéc organlsuce. Nlcméné nechtějíII obyvatelé Jávy a jiných ostrovů
Východní Indie návrat holandských
kolonlsátorů, a nechtéjí-11 obyvatelé
Indočiny návrat Francouzů, není to
vše jen práce japonské páté kolony.
Je to též výsledek porážky bílých
vojsk barevnými (Japonci) v roce
1911 a 1912. Prestiž bílých, dosud neporazitelných, v Pacifiku upadla. K
tomu se přidružuje odpor proti kolonisačním methodám vůbec a touha
po svrchované samosprávě, která byla Indům, Indočííianíini, Burmanům
a obyvatelstvu Holandské Indie příliš dlouho odpírána. O tom, že nejde
jen o japonské Intriky proti návratu
Evropanů do Pacifiku, nýbrž též
o původní hnutí, svědčí skutečnost,
že velmoci nechtějí řešit vzpouru na Jávé a v Indočíně jen posíláním nových a nových jednotek, jak
se často dálo v minulosti, nýbrž též
ústavní reformou. Jak Francie, tak
Holandsko slibují dnes svým dřívějším koloniím, Indočíné a Východní
Indii, dominiální postavení. V čele
bývalých kolonií by stály vlády složené jak z barevných domorodců, tak
z usedlých bílých kolonistů. Je otázka, zda tyto návrhy nejsou poněkud
opožděné.

vé pronásledovat! NSmca, Ruský tM
má nejvítší úctu k "Američanům.
K d y ž Johnston vyslovil obdiv Američanů pro ruské hrdinství a vítězství, odpověděl mu Stalin Um, že oeenil spojenecké vylodění v Evropě
na pobřeží pevné drženém nepřítelem
jako prvotřídní vojenský výkon. Od
Němců bylo šílenstvím, že vedli válku takového rozsahu bez velkého
loďstva. Obchodní loďstvo nemůže se
obejít bez válečného a válečné musí
mít lt disposici obchodní, aby a něho
bralo svůj personál. Od obchodního
loďstva přešel rozhovor na obchodní
styky. Jc nyní otázka, co bude Rusko dovážet. Potřebuje hlavně kůži. Bude dovážet americké
levné střevíce nebo syrovou kůil a stroje k výrobě obuvi? Stallu odpověděl,
že oboji, poněvadž se musí vybavit
s americkou pomoct. Množství dovoženého zboží bude záviset! na délce
úv ru. í lrv . no bude rychle a přesně
podle uzavřených smluv. Výměnou
může SSSR nabldnoutl mnu vlny,
manganovou rudu, chrom, měď a
petrolej, dřevo, kůže, ba I zlato, kterého všechny kapitalistické zem'; potřebují — dodal s úsměvem. Sovětská výroba bude poéltutl s potřebami Spoj. států a může jim nabídnout!
jakékoli množství, dostnue-ll nutné
fltrole. Proto právě potřebuje dlouhodobých/ivěrů.
Na otázku, kolik času bude SSSR
potřebovat k doplnění sovětského industriallsačnfho programu, odpověděl Stalin: »Takový program není
nikdy ukončen. Nařiť • země Jo tak
rozsáhlá, naše potřeby tok velké n
náš vývoj tak pomalý, že nelze předvídatl, kdy bude moci uspokojit! všechny své potřeby. Obyvatelstvo SSSR
jich má mnoho a málo příležitost! jo
uspokojit. Výroba mnohého zboží je
příliš nízká. Tak výroba ocele bud o
rmalt h</> zvýšena z předválečných
22 milionů tun na 00 milionů. Bude
třeba rozmnožit! železniční sítě, vystavět! mosty a uspokojit! jiné domácí potřeby, takže na vývoz nu rovin a hotových výrobků bude lze pomýšlet až po delší době. Spojené státy vyrábějí nyní 100 milionů tun ocele proti 65 mil. předválečných. Co budou dělat s přebytkem?«

Johnston odoověděl, že se počítá
s rozšířeným trhem a že vývoz také
stoupne. Jeden z předních průmyslObchodní vztahy
rusko-americkéníků automobilových počítá, že až o
40% proti předválečné spotřebě. StaFrancouzský list »L'Ordre® uve- lin namítl, že americký vývoz před
řejnil obsah rozhovoru, který měl v válkou kryl jen 10'/ výroby, kdežto
říjnu 1944 maršál Stalin s předsedou anglický převyšoval 40%. To je abamerické obchodní komory Eric A . normální a nebezpečné Po válce buJohnstonem. Trval tři hodiny a tý- de hlavním americkým problémem,
kal se hlavně obchodních vztahů me- vyhnout se nezaměstnanosti a nové
zi oběma zeměmi Maršál Stalin, krlsi- Johnston mu dal za pravdu. Jo
který při něm kreslil ustavičné čer- třeba vytvořit prác! zvýšením výrovenou tužkou obrázky, uznal, že Spo- by. Dlouhé období míru ji podnítí a
jené státy velice pomohly sovětské- vzájemná pochopení obou zemí je
mu průmyslu, neboť ruské továrny velmi důležité pro jeho zabezpečení.
byly zbudovány s americkou pomocí Různost jejich hospodářského a soa na základě- amerických zkušeností. ciálního systému není příčinou k antaVláda í lid SSSR jsou vděčny Spoje- gonismu. Měly by se zavázalí, že neným státům za jejich pomoc ve vál- budou zasahovat do svých vnitřních
ce, za stroje, potraviny, letadla a záležitostí a že m budou vzájemné
hlavně nákladní auta, 8 nimiž Ruso- informovat.

O B Z O R Y

Hodiny odpracované a hodiny
promarněné
Nedostatek pracovních sil — to ti*
těch, které by skutečné pracovaly a
nechtěly jen práci řídit -—• jo opravdu tíživý vo všech oborech, Váiutf lidé to pochopili, tvoři pracovat družstva, oujUdtyl na místa, kdo volá nejnutněji* potřeba, iieohHiíejíee ao na
vlastni nepohodil, nastavuji neděle a
volný čas a iiachranujl republice neocenitelné hodnoty. Rovněž v některých odvětvích 80 pracuje tule nnmoare.jmO, jako by nebylo výjimečných
poměrů (dráhy, pošty a vůbec státní
ůřndy, elektrárny a plynárny, samostatni obchodnici n í.ivnoatniol a v
neposlední řadě
ženy hospodyně).
Bohužel, druhá polovinu lidi « ! umínlla, i o pracovat nebude, aspoň no
tam, kde pracovala dřív. A tak vidíme denně, jak desítky lidí si jezdi
s ručními vozíky daleko do «kladů
pro dřiví, ně drive stafiU jeden řUliň
auta »o závodníkem rozvést Jo ¡ut půl
dno do mnoha rodin. Takto »1 Itaídý
musí pro svůj přiděl nám, úředník
nebo děluUc «1 musí proto vzít polo
denní dovolenou (za krátili dobu nepoi ídí vypůjčení vozíku, flekáni vi>
skladu a odvoz domů) a několik hodin práce vlastni Je v.aincílkňiio. SSakrátko se totéž opakuje n odvozem
bramborů od obchodníka, který no
«ožene člověku, aby mohl brambory
dodat do domácnosti Jako dřlvo. Za
okupace byli k tomu nukomandovánl 1 studentI
co děla|l u nás mladí Němel?
Jiná boleni Jsou pomocnice a po
sluhovačky. Prostě nejsou. A ť paničky dělají samy. Naftu ženy opravdu
dělají, nebojí se práce, několik válečných zbohatlic nebo lenošných
fimellnářek netvoří vfltíHnu národu.
Ale doplácí na to zas jiné vrstvy. Od
švadleny nedostanete práci dřív než
za několik neděl ba měsíců a děti potřebují finty do Školy hned. Co však
plátno, když Švadlena nemá výpomoc
v domácnosti, jo na všecko sama a
může pracovat v živnosti jen odpoledne, kdežto dřív Sila od rána do
večera. V obchodech pročokáme hodiny, protože dlouho trvá, než obchodník rozváží dckugrnmové přiděly, oštříhá lístky, přijme peníze atd.
a je na všecko sám — jeho manželka, plně zaměstnaná domácností, nemá čas, aby v krámě vypomohla,
A tak jedna vrstva nepracujících
zdržuje práci mnoha ostatních.
Kdysi ne razilo líbivé heslo, aby
nesloužil člověk člověku. Ale kdyby
se měl svět podle něho « d í t do důsledků, dospěli, bychom k úrovni Jeskynního člověka. Ten si také nedal
»sloužit« ani od řezníka, ani od. krejčího nebo obuvníka, ale ulovil si sám
vše, co potřeboval k jídlu l k odění
— a jiných potřeb neměl. Bohudílt,
jsme J!ž poněkud dálo, a to jen proto, že jjkmžime jeden druhému podle
svých schopnosti. V tom Je cena člověka, Že ví, že Jeho práce Je platná
jinému jednotlivci nebo celku a odměnou mu je, že užívá výsledku práce ostatních.
—tfc~—
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K psychologii neklidu a zrady
Neuplynulo ještě ani půl roku od vítězného
zakončení světové války a obecný pocit, který
naplňuje lidi, je vzrušení i neklidu a strachu
před tím, co má přijití. Nejenom u nás, ale i jinde ve světě pátrají po příčinách tohoto zjevu.
Běží opravdu o to, aby tento zjev nebyl přehlížen, ale upřímné analysován a aby se mu čelilo
8 odvahou, hodnou těžkostí,'před kterými stojí
celý svět a nikoli jen náš stát. Snažme se tedy
pochopili nejdříve přirozené podmínky tohoto
neklidu a z něho vyplývajícího strachu. Není pochyby o tom, že většina lidí je náchylná posuzovali velké dějinné události podle prostého zákona kontrastu. Jedna z největších válek se
skončila, skončilo se bezměrné utrpení — je čas,
aby nastala idyla míru. Protože však každá válka přináší desorganisaci hospodářství, ale i právního řádu a ne v poslední řadě i mravního, vyplývá již samozřejmě z toho, že důsledky takové
desorganisace i při největším úsilí o jejich odčinění musejí se projevit! i na delší dobu v celém
dosahu života. A tu je velmi pravděpodobno, že
obecná mentalita lidí, proživších vc-lké utrpení,
je nakloněna přezírati tyto přirozené důsledky
války a přičítati je na účet buď nějaké schvál-.
nos ti vládnoucích anebo jejich neschopnosti, zahlazovali pohotově a rychle všechno to. co znesnadňuje příjemnější život. Neklid, pramenící
7. takového rozčarování, lze alespoň z velké části
odstranili upřímným doznáním těžkostí, jež tu
opravdu jsou, ale zároveň i pohotovostí příspěti
k jejich zmírnění všestrannými opatřeními, které se nejen plánují, ale také uskutečňují. Kdyby
tedy běželo jenom o neklid tohoto druhu, nepochybně by úloha těch, kterým je svěřena péče
o obecnou nápravu poměru, byla značně usnadněna a lidé by záhy sami tuto snahu nejen dovédli ocenili, ale hlavně zbavili by se svého neklidu v důvěře, že ozdravění přichází sice pozvolna, ale přece se dostavuje.
Ale kladu si otázku, běží-li v obecném rozpoJožení tohoto světa o takovýto neklid? Lze-li
dnešní lidstvo, prošlé tolikerým a tak nezměrným utrpením a strádáním, volati ke klidu a
rozvaze tímto příliš školáckým hodnocením jeho
neklidu a neznamená-li tento neklid v hlubším
metafysickém smyslu naopak oporu pro to, co
vzhledem k hluboké přirozenosti člověkově tíhne přirozeně k řádu a rovnováze.
"Nuže. buďme trpěliví v úsilí proniknouti smysl
právě tohoto neklidu, který není ani pouhou reakcí na stav minulý, ani zalíbením v hořkosti
a bolestínstvi. Je v něm něco podstatně hlubšího, jak jsem právě naznačil, je v něm utajena
podvědomá touha po nalezení rovnováhy, ohroženě těžkostnň zrajícího nového tvaru společnosti na jedné straně, na druhé pak obavou
před ztroskotáním možnosti, které tuto obnovu
lidské společnosti maji přivoditi. Kdyby šlo lidem jenom o tc nasycení žaludku, věřte, že by
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se svět nerozpakoval přijmouti jakoukoliv úpravu poměrů, kdyby se tím měla ukončiti jeho
trýzeň? Ale tomu tak není. Svět není ani zdaleka
tak špatný, aby se zneklidňoval touhami podobného rázu. Dovedl-li svět trpělivě strádati a snášeti i nejtěžší představitelné oběti války, tím
spíše dovede přinášeti oběti ve prospěch mírové
výstavby světa. Co tedy ospravedlňuje jeho neklid ? Podobá se pravdě, že objevuje v sobě mriohem hlubší mravní určovatele svého neklidu je
veden touhou po ujasnění vlastního pojmu mírové obnovy společenského řádu, ale i pojmů,
které s touto obnovou organicky souvisí, pojmu svobody, demokracie, sociální reformy a
method. které ji mají uskuteČniti a ovšem i
vlastního pojmu mravnosti, který je nejhlubším
předpokladem každé restaurace. Jakým právem
bychom mohli zazlívati těm, kteří jsou spravedlivě rozhořčeni vidouce, jak tyto základní pojmy jsou na různých místech světa nejen znevažovány, ale přímo zpřevracovány, když v jejich jméně dějí se věci. které jsou přímo jejich
popřením ?
A není to jen pojmová neujasněnost základních principů svobody lidské a jejich nepřípustná roztažitelnost, ale stejně i obava před jejich
naprostým zmaterialisováním. Neboť i v tomto
neklidu běží také o to, zda člověk, opojený silami hrubé hmoty, má pokládati tyto síly a usnokojeni z nich plynoucí za dostačující ospravedlnění jakéhokoliv hmotářství. Zde se v podstatě
odhaluje kořen každé bkly a veškerého nepořádku. Nesmí se zapomínati, že ovládnutí hmotného světa a jeho podmínek lidským intelektem
má hodnotu ontologickou, má co činiti s nejvlastnějším jádrem lidské složeniny. Určuje"
člověka, jako jedině schopnou bytost, která je
s to tento výboj uskutečniti a ukazuje tak zároveň, že nesmrtelná duše je spojena s fysickou realitou, a tak ji ospravedlňuje.
Je-li tomu tak, pak dnešní neklid nemůže býti
promarněn a dnešní těžkosti jakkoli paradoxní
zjeví svou vyšší podstatu a své konečné určení.
Ukazuje se již dnes zcela jasně, že v tomto bolestném procesu mírové stavby lidské společnosti vítězí, a to i navzdory křiklavým nesrovnalostem — velký mravní, v podstatě obecně křesťanský princip sociální nauky Kristovy; Milovati budeš bližního jako sebe samého! A to každého bližního bez rozdílu! Ano, v duchu Kristovy nauky každý úspěch na úkor jiných, na úkor
společnosti, nese již zárodek své blízké zkázy,
každé nespravedlivé blaho skrývá ve svém lůně
neznámé pohromy a bědy. A nezapomínejme:
také z této strašlivé války vyšlo jasné potvrzení
této nauky.
Proto nikoli vymezení mocenských sfér. nikoli-cordon sanitaire, ale jedině tato pravda
Kristova učení může dáti světu pravý mír a zajistiti pokojnou přestavbu lidské společnosti
A j e oprávněna naděje, že svět ji přijme. Ne-

O B Z O R Y

dejme se příliš zmásti pokřikem oněch clivalořečí, které mravní vítězství této války snaží se
připsati na účet materiálních sil, ba dokonce
materialistických ideologií. Opačné poznání dobude si časem také svého uznání. A tu se ukáže, že přízvuk bude nadobro přesunut, že to, co
dnes má svou odpuzující podobu, ztratí vývojem
svou křiklavou hodnotu a najde své konečné
určení nejen v celkové obnově společenského
řádu v duchu zákonitého procesu, ale i v celkové obnově vidomi křesťanského, jako jediné platné soustavy k plnému uplatnění všech hodnot
společensko-mravních.
A tu jsme již u základního východiska z přechodného pesimismu. Je na nás všech, abychom
nepodlehli tomuto svůdnému gestu beznaděje,
které není a nemůže býti za žádných okolností
činitelem tvořivým. Neboť ani největší bída světa by nás neopravňovala k tomu, abychom zůstali jen u svých nářků a neodvážili se spočísti
také své naděje. Vždyť již v samém rozpoznání
vad a úpadků určitých hodnot spočívá jakýsi
prvek spásy. A čím hlubší a bolestnější jo toto
konstatování, tím pevnější skýtá záruku, že se
nakonec dojde k cíli. Ve všech těch vírech a
zdánlivých nesouvislostech, v nichž se prudce
zmítají životní podmínky našich dnů, jo nepochybně znak skryté velikosti, dnes ještě špatně
chápané, která však zítra se zjeví ve své pravé
podobě, ve své pravdě. A dopouštěli bychom so
zrady na sobě, na své době a stejně i na budoucnosti, kdybychom ve jménu těch obtíží, které
nás skličují, odsoudili i tuto pravdu. Znamená
to také, že sami především necouvneme před těmito obtížemi, ale že je budeme ovládati tak
pevně, aby nás samy nepohřbily.
Zříkati se zápasů s těmito obtížemi, a to z jakéhosi pohodlí anebo i únavy, bylo by nejen nestatečné, ale i předem odsouzeno k zbabělé prohře, a tím i spravedlivému trestu. Je třeba naopaJc naplniti sudbu, již nám ukládá tato velká
doba. a naplniti ji přes okolnosti sobě odporující. Vždy je nutno napřed změřiti se s překážkami, dříve než můžeme mluviti o zbytečnosti takového úsilí. Nemylme se, všechny epochy, a to
i ty, které se jeví našemu zraku otevřenému
zpětným odrazem dob jakoby nejšťastnější a
nejidyličtější, nejen mohly a také skutečně otevíraly duchům neiopravdovějším pohnutky beznaděje, když konfrontovali hrubou skutečnost
nedostačuiící tělesnosti s vysokými hodnotami
duše, zaslíbené věčnosti. Ze jí nepodlehli, bylo
právě znamením jejich opravdovosti, která s
právem viděla v přechodném uspokojení z hodnot jenom materiální povahy zárodek příštích
nesnází a pohrom, které mohou býti odčiněny
nikoliv výlučně důmyslem Iidskvm, nýbrž též
spoluúčastí nadpřirozené síly Boží.

tafysické povahy na určovatele příliš pohodlní
snadnosti, totiž uraženou ješitnost, vyplývající
z dojmu přechodného vyřazování, nebo sklon k
pohodlnému zápec.nictví, které se vzpírá převratným pokusům. r ío jo zrovna tak nespravedlivé, jako trestuhodné hodnocení. Neboť budovatelský podii inteligence na všem tom, co posunulo naše dějiny v tak neočekávaně prudký a
složitý výkyv vpřed, je opravdu jui nessměřitelně
velký a podstatný, V jistém smyslu její posice
tváří v tvář toho všeho, co so jí zjevilo, jo asi
v podobném poměru, jako objev atomové pumy
zraku vynálezců. Mluviti tu jenom o jakémsi
přešlapování inteligence, která prý neví, kam so
má přiklonil i, jeví so téměř pochybným, protože
takové mínění nemá oporu ve skutečných znalostech poměrů opravdové inteligence, ale nanejvýš polnintoligenco. A tak ani pokus dělatl
z ní umělo kastu, nepovede k cíli, neboť bez odpovědné inteligence nelze učinit i ani jediný krok
vpřed bez nebezpečí historie plné omylů.
Jestliže se pociťuje její zastaveni nad hrňzou,
prožité minulosti, ale i před neočekávaně prudkým odrazem světla zo sil, které so pohnuly v
základech staré civilisace, aby přijata obnov-,
nou tvářnost z hodnot věčně platných, i když
celá staletí přezíraných, — v tomto zastavení
chci spatřovali rys její opravdovosti. Nuže, tato opravdovost zná vedlo vášnivé služby myš-,
lence též opodstatněnou pravdu dechu pozbývaného, jímž opravdu není nic jiného, než vlastni
nojhlubší hlas duše, zvoucí k reflexi o tom, co
má přijít! trvale v nový sklad světové organlsace myšlení a rozhodování. Pak v tomto smyslu dlužno mluviti o kladné hodnotě neklidu, který už není zradou, ale tvořivým zamýšlením
nad podstatou světového dění a jeho vlastního
smyslu. Chci v tom naopak spatřovali gesto
pokory, tolik nezbytné pro ni, která s vášní až
pathologickou se vyčerpávala ve stavbě toho,
co přišlo, a je neodčinitelně zde. A v gestu opravdové pokory není nikdy slabost ani zrada,
naopak v ní jsou vždy velká znamení, věštící
požehnání nejen lidské myšlence a kultuře, ale
i celé sociální struktuře společnosti. Po době
plné nejzhovadilejší pýchy nacismu a fašismu,
je nutno pozdravit! takový čin, neboť je s to
dalekosáhle napraviti jakákoli poblouzení pýchy i našich dnů. A mohli bychom posléze dodati, že v podobném postavení je i umění, jež
nadarmo budou štváti kritičtí biřici, aby vyřvávalo hluk, obdobný plechovému řinčení někdejších propagandistů. Ani ono nevydá však
jiného svědectví, než svědectví statečné odvahy k příštím zítřkům, ať jakkoli zachmuřeným,
jakož i svědectví nejníternějšího i nejbojestnějšího zernětřasu z toho, co svět právě prožil a
ještě p r o ž í v á . . .

V těchto souvislostech nelze pominouti postavení a postoj inteligence. Dnešní kritikové
a analytici tolik zveřejňované zrady klerků,
zrady inteligence, neisou plně právi svému postoji karatelů, jestliže svádějí problém až me-

Redakce »Obzorů« dékuje vňern Čtenářům za
dopisy a příapfivky, které vňechriy čte a nejpozotuhorJnčjňí postupně uveřejní. Nemůže váak nepoužitých rukopisů vracet.
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Otázky, které klademe
Autorka je známou britskou novinářkou, která
byla za války ředitelkou československého vysíláni britského rozhlasu. Nyní je dopisovatelkou velkého liberálního listu »Manchester Guardian«.
Napsala níkolik knih o Československu a tyto
dny navštívila náfi stát, UveřejnC-ná stať je psána
pro »Obzory«.

Před sedmi lety jsem byla naposledy v Praze,
ale když teď chodím ulicemi, připadá mi, že to
bylo včera — tak mnohé ae rni zdá být stejným,
snad tjftňí a smutnčjěí, tváře trochu Šedivější,
avšak Hrad na obzoru je nedotčen a nezasažen
a hrbolaté uličky a překrásné malostranské a
hradčanské domy nejsou válkou porušeny. Myslím
na města velikosti Prahy, kde jsou celé čtvrti
zničeny. Myslím na londýnskou City v troskách,
ná prostory kolem chrámu sv. Pavla. Myslím na
dům, v němž jsem po celý život bydlela, pěkný,
šťastný dům, který jo dnes hroznou zříceninou.
Myslím na všechny krásné budovy po celé zemi,
které zmizely navždy. Myslím také na francouzská města, města ruská, italská, belgická a holandská, Myslím také na německá města — Liibeclc a Hamburk a nikoliv naposled myslím na
Vídeň. Pro Evropana, byla všechna lato města
rodnými městy a jejich ztráta, byl! to byla města
nepřátelská, jsou evropskou ztrátou.
Na Lo všechno myslím a myslím na onen den
před více než sedmi léty, kdy js:>m se vrátila
těsně po ansehlussu z Vídně do Prahy, Němci
dobyli vítězství bez jediné kapky krve. Vídeň
zůstala nedotčena, ale nacistické vlajky, visící na

B r itannicus
Pentií k hlavním rozdílům, jimiž se Mime a
vMycky jsme se lišili od Němců, Se nedovedeme
být stádní. Není v naší povaze, abychom 'přejímali trpné a bez kritiky, eo se nám shora nařizuje nebo předkládá k věření. Nevěříme dogmatům,
jeS podrobujeme přísným rozborům a úvahám, a
než bychom si nechali vyrvat: své přesvědčení, raději za ně umíráme. Proto by u nás nikdy nezakotvil a nezvítězil xfilhrcrsystcnu, neboť jsme až
do morku kostí demokraty a takovými jsme byli
vždycky. Několik pohledů do naší historie nás
o tom přesvědčí.
Němci, byli přivedeni ke křesťanství většinou
násilím.. Karel Veliký siřil Kristovo učení lásky
ohněm. a mečem a pokřtění němečtí pohani byli
pak nejzuřivčjšími bojovníky za kříž mezi východními Slovany. Cechům nebylo třeba vnucovat křesťanství násilím. Přihlásili se o ně sami,
sami si vyžádali poučeni slovanských věrozvěstů,
když viděli l&ivost a nemohoucnost bůžků. Bylo
to vpravdě hnutí spontánní, kdy lid sice s vmzeným svým kríticismem naslouchal výkladům, ale
promýšlel je, prožíval a sžíral se s nimi a pak
roznícen poznanou pravdou, bez násilí, stal se
nadšeným a vroucím stoupencem i bojovníkem
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Shiela

Grant

Duff

všech budovách, je hyzdily víc než každá bomba.
Když jsem tehdy šla přes Karlův most, myslela
jsem si: Co bych přála Praze? Dojde-li k válce
pro sudetské Němce, Praha bude jistě zničena.
Je má nenávist ke všemu nacistickému tak veliká, abych já, Evropanka, obětovala jen pro potření nacistů toto evropské dědictví Prahy?
Tehdy jsem si byla naprosto jista. Všechno raději, než aby se nacistická vzteklina rozšířila po
celé Evropě.
Když teď znovu přecházím Karlův most, vzpomínám si na tuto otázku. Praha, pražské stavby,
vyšly z války bez pohromy. A musím připustit,
že miluji Prahu tak, že mne to pokouší, abvch
řekla: »Ano! Díky Bohu, že v tomto světě zkázy
a bídy se Praha zachovala.« Pak se však člověk zarazí. Jsou dědictví, o němž mluvíme, právě ony zůstavené kultur, památky, či cosi v duchu národa,
co vyrostlo z jeho zkušenosti? A je-li tomu tak,
je škoda na národním českém duchu způsobená
Mnichovem a šesti lety německé okupace větší
než škoda, která by vznikla v Praze, kdyby se
bojovalo?
Člověk se pokouší nalezli slávu v boji, mravní
hodnotu v odporu, třeba v beznadějné situaci.
Mravní hodnota se však ve skutečnosti nedá měřit v aktu boje. Teprve po skončení boje či když
se nebojovalo a je po všem, teprve tehdy ti, kteří
přežili, mohou rn.ěřit, zda vyrostli či ztratili.
Otázka, kterou si nyní kladou všichni přátelé
Československa — a máte mnoho, mnoho přá el
křesťanství. Byl to rovněž český duch kritický,
jejž vyburcoval Hus svým kázáním proti některým zjevům středověké církve. Na počátku to byla hlavně, kritika některých nepořádků a méně
otázky dogmatické, které se zdály být v prvních
chvílích podružné. Tak tedy i husitství i reformace mohou být do jisté míry povalovány za důkazy kritiěnosii českého lidu, který byl pak nakonec ve velké své části do reformačního hnutí
stržen a setrval v něm dlouho pies zákazy a tlak
zvenčí. Německá reformace vyšla sice Luiherem
také z lidu, ale chopili se jí brzy z vypočítá vos ti
někteří vládcové a přinutili své poddané k přijetí svého náboženství. Zásada ministerského
míru po třicetileté válce: Cuius regio, eius reiigio, t. j. čí země, toho náboženství, byla sice
ražena v 17. stol, ale vykazuje prvky naprosto
shodně s nacismem a fašismem, který taktéž nedbá vůle a názorů lidu a vnucuje mu názory své.
Po skončení bojů náboženských začal se u nás
útlak národnostní. Ani na tomto poli se nepodařilo Němcům zlomiti našeho ducha, i když se na
přelomu osmnáctého a devatenáctého století zdálo, že tento boj je už pro nás ztracen. Od české renaissance a národního uvědomění začátkem 19.
století bojoval český lid — a zase jen lid a nikoli
páni — celých sto let s nesmírnou houževnatostí
a statečností s habsburským násilím, nedbaje a?ii
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v naší zemi — je tato: jak působilo na Čechy
oněch šest let a zkušenosti oněch šesti let?
Oirávil Mnichov jejich vztah k západu? Jc rozdíl v hlavních zkušenostech okupace mezi Čechy
a ostatními zeměmi, kde byla prováděna jiným
způsobem; oddělil je tento rozdíl od ostatních
zemí? Mají dosud smysl pro své místo v Evropě,
cítí se dosud Evropany? Dokázalo pokořeni okupace nějak zprostředkovat vztahy Čechů k Němcům a Německu? Přiměl je fakt šesti let usměrňování a kontroly k tomu, aby nyní, kdy zničením
Německa se uprázdnilo místo, přijímali usměrňování a kontrolu z jiné strany? Jsou zastrašeni
šesti lety hrůzy i nyní, kdy jediná naděje bezpečnosti spočívá v přímosti a nebojncnosti ve
vztazích mezi jednotlivci i mezi národy? Je to
skutečný elán ve výstavbě republiky, skutečný
pocit nadšení, oddanosti i obětavosti, či váhá se
nad nedbalostí a prospěchářstvím, jež za okupace
byly považovány za vlastenectví i dnes, kdy
nejsou ničím jiným než špatností?
Klademe si tyto otázky, ale budoucnost nám
odpoví. A ve skutečné demokracii to není vláda,
která hledá odpověď a ani lidové masy, ale jednotlivci, každý muž a každá žena, celý národ,
jeden jako druhý.
Přel. Z.
KONTO G1.000 TOňTOVNl SPOftlTELNY V M A Z E
JE KONTO ZÁKLADNÍHO FONDU ČESKOSLOVENSKÉ STKANÝ LIDOVÉ, NAZVANÉHO

sebevětších obětí. Havlíček, Palacký a hlavně Masaryk učili nás dívali se kritickým zrakem na vší',,
co se dělo kolem nás, vytýkali
chyby,
bránili
pravdu a odpírali zlému. V zájmu pravdy neváhal
Masaryk dolknoutí se ani národního svatostánku
— rukopisů, protože byl lživý, a ve znamení pravdy zvítězil konečně nad hlasateli násilí a lži.
Dvacetiletá éra svobody nezbavila národ, jeho
schopnosti dívali se kriticky kolem sebe, posuzovali zkoumavě činnost svých vedxmcích lidí, a bylo-li třeba, i ji odsuzovati. Nová ztráta samostatnosti přinutila jej sice k opatrnosti, k povrchovému a zdánlivému aktivismu, ale ani nejtěžŠí
persekuce neoblomily
jeho ducha, který zůstal stejně kritický,
stejně pravdymilovný
i
pravdu hájící, stejně oposiční proti všem nepřár
telským útlakům i Istem. A tak vychází národ ze
šestiletého vítězného boje s německým nacismem
zocelen, utužen a naplněn novými pra/odami, které
vyšly z lidu.
Již více než tisíc let se tedy projevuje vždy o,
všude hloubavý a zkovma.vý duch české povahy,
který se nespokojuje pouhým přejímáním cizích
názorů, aniž je předem důkladně probádxd a rozvážil, a který zamítá vše nesprávné nebo aspoň
nevhodné, co není v souhlase s jeho povahou.: a nosturelem. Proto také odmítl s talcovou rozhodností
tak řečený nový řád a každou formu diktatury.
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Krátce ze světa
Cena lotu L o n d ý n - P a ř í ž a zpět: 4 libry
TiUo n o v í stanovená cena j e :nnčnč nlfcál, noř. pi'od
válkou, ledy i libry stála jenom jedna cesta,

187.500 letadel postavila

Británie

Bčhem v á l k y postavila Velká BrUannto sama
značný počet letadel do boje proti N&meoku,

N o v ý lék proti

tento

tuberkulose

Američtí experti uvedli nový lák proti tuborkuloso,
zvaný snbtllln. Laboratorní akoušky ukázaly, jia baelly
tuberkulosy jsou Íčkem radlkálnč ničeny.

Obchodní smlouva franoouzsko-španělská
í5. záři byla v ničstč Han Sebastianu podepsána nová
francouzsko-flpančlská obchodní smlouva, Francie bude
v y v á ž e t do Spančlska fosfáty, Železná odpadky, fcmuxlt,
elektrická stroje nt.il,, ňpančlsko bude posílat potraviny,
hlavní pomeranče, korek, textilie a nerosty,

Pasteurovo výročí
Dílo Pasteurovo dominuje moderní biologii, Otevřelo
cesty včdeokáho bádáni. I ) příležitosti fit), výročí jeho
smrti vzpomínají vflechny francouzská časopisy jeho
významu a připomínají hluboký patriotismus tohoto
svčtovčho včdce. »Jeho láska k vlasti,« plflo M U D r
Bonnet-Roy v » L o Mondiu, >so spojovala s láskou k včdC.« >Ze vňech národO bude první ten, který bude kráčeti na prvním mlstfi v myrtlčnkovó prAol a v Intullgonel,« pravil Pasletir a toto poselství Jo Francii posilou.

RudáarmádaevakujeNorsko
7. Oslo se oznamuje, žo přesní za jodenáot mářilofi po
osvobozeni Klrkenňs v severním Norsku sovátnká vojska opustila norská území. 27. IX. poslední skupiny překročily hranice za přítomnosti representanta norských
vládních kruhťi s. vojenských autorit;, srdeflnft zdraveny
jásajícím obyvatelstvem, loučícím se no svými osvoboditeli.

Nejde nám tudíž dobře na mysl, proč tento národ
se svou tisíciletou tradicí, se svým, tisíciletým bojem proti všemu cizímu, se svou vyspělou kritičnosti přijímá najednou aspoň v určité svó čásli —
nekriticky cizí ideologii, i tam, kde se nehodí na
naše poměry,ba kde by nás mohla přímo poškodit.
Tyto názory mají snad své uplatněni v mateřské
zemi, ale nelze je aplikovali na nás, na naše poměry, které jsou zcela, odchylné. Nezamítáme je
jako špatné, ale zastáváme se svého prána i své
tradice, abychom si z nich vybrali, co se nám hodí,
a ostatní zavrhli. To není jen naše prámo, to je
naší povinností. Tím jsme povinni svému národu
i své minulosti. Stejně lak, nemůžeme a, nešíráme
zavírat oči nad činy těch, kteří k nám. přicházejí s
těmito názory. I když uzná/váme jejich nesmírné
přednosti a zásluhy, nesmíme přehlížet jejich vady a nesmíme se bát jim je vytknout. Zá/Mý mi
sebezaujatější zastánce nových idejí mezi náminemůže být natolik slepý, aby nemděl, co se déje kolem. Co mu brání v tom, aby se staral o náproAM?
Místo toho slyšíme a čteme ještě omluvy, ba i
schvalování 'nehorázností, jež se tu dějí.
Část mšeho národa pozbyla kritické schopnosti, láerrou máme v krm. Dovedše n/j,m někdo vysvětlit, co způsobilo tuto ncvpoc}tfjpitél/n/ju změnu
v charakteru nó/rodM? At nám odpovědi ti, jichž se
to týlcá, neboť my to ned/wedeme.
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Město Mnichov po sedmi letech

Ivo

Ducháček

Neznal jaem Mnichov v dobé, kdy se v něm před sedmi
lety rozhodovalo bez nás o nás a proti nám; v době jeho
obludné slávy a našeho poníženi, před několika dny poznal jsem už jen Mnichov z doby německého pokořeni a
našeho vítězství. Ten starý nacistický Mnichov se už
ani nikdy nevzpamatuje k staré slávě. Neboť Mnichov,
podobně jako jiná německá města, je dnes už jen směsí
Šedivých rumišť a popelavých tváří.
Před sedmi lety v záplavě hakenkrajců a černých uniforem se v Mnichově rozhodovalo o naší smrtelné amputaci. Dnes je toto město sídlem Hlavního stanu velitele
Třetí americké armády, slavného generála Pattona. Po
mnichovských ulicích chodí tisícovky vítězných amerických vojáků; úřední vyhlášky na nárožích jsou napřed
v řeči anglické, řeči vítězové, a pak v řeči Herrenvolku,
to jest v řeči poraženého. V Mnichově, kde se kdys! parádovalo a hellhitlerovalo, ostře dnes kontrastuje skvělost
americké výstroje a fysické zdatnosti s bídou a sešlosti
tohoto kdysi hezkého bavorského velkoměsta.
Mnichov je dnes hnijící město, páchne to tu tlením ohořelýeh trámů a omítkou promočenou deštěm. Mezi
hromadami zbořených domů, mezí ssutinaml a zbořeništi
kalně se lesknou kaluže vody, z nichž tu a tam vyčnívá
zohýbaný drát. Na splavu pod kdysi výstavným mostem
rezaví ve vodě na půl ponořený cisternový vůz. Bůh suď,
jak se tam dostal. Stčny četných domů ještě stojí, ale
domy uvnitř jsou vykuchány až do sklepa. Stropy, podlahy a schodiště zmizely jako v propadlišti. Letěli jsme
docela nízko nrul mnichovskými domy. S letadla viděli
jsme stovky a stovky domů, které vypadaly jako krabice
bez viku a dna. Jen čtyři stěny, které ohraničuji smetiště, propadlé kamsi hluboko do bezedných základů.

Američané potřebují všech těchto Budov, protone mnichov je tines nejvetsim americkým střediskem pro všechny dovolence z amerického pásma v Nemecku. Z velkycn tu mnichovských leusť denně startují desitky
24stuaulovych Dakot nejriXcjaejšími směry. Su-avit au<i
na íeUati K-'i4 znamená, myslím, nahlédnout trochu do
budoucnosti letecké dopravy. Letauia zde přijímají a
vyulopují cestující jako pražská elektrika. Každé ráno
na U i sia amerických vojáku, z nichž jen asi deset procent jsou důstojnici, odittává do prázdninového střediska na francouzské Riviéře, Cannes. Jen si to představte:
každý den vojíni, desátníci, čeLari naseuaji v Mnichové
do připravených letadel a odpoledne se už procházejí
po Cannes — a jen je-li špatné počasí, jedou americkým vlakem přes Norimberk, pri čemž se jim ovšem
do dovolené zdlouhavá cesta vlakem nezapočítává. Jiná
letucaa vezou americké dovolence do Paříže, jiné do Solnohradu, do Alp, jiné do Londýna, jiné konecne do Plzně.
Vůe na letišti a kolem letiště je ovšem v americkém
měřítku. Je tu vybudován Hotel America s tisicem lůžek pro cestující, kteři musí přenocovat v Mnichově,
protože jim špatné počasí nedovolilo odletět. V bývalém
hangáru, dnes celém potaženém bílým plátnem a červenými ozdobami, je ziizena jídelna, kde denně vydatně
snídá, obědvá a večeří na 1.200 amerických vojáku. K
tomu jim hraje německý orchestr. Hrají americké písničky, hrají klasickou hudbu, ale hrají také Lili Marien,
kteiou kdysi hrávali do ouška německým oflcírům a
feldvéblům. Slyšel jsem je též hrát klavírní koncert
z filmu Půlnoční serenáda — byla to historie varšavské agónie z roku 1939, kdy mezi hroutícími se varšavskými domy polský pianista (hraný Adolfem Wohlbrueckein) složí zmíněné koncerto. Němci hrající vítězA mezí těmito ssutinaml a kalužemi chodí ponížení, ným americkým vojákům písničku z proUněmeckého
pokořeni, ošuntělí, zakaboněni Němci. Někteří se dívají
filmu s židovským hercem v hlavni ú l o z e . . . něco HO
HO zuřivou nevraživostí, jiní s tupou lhostejností. Není
v tom Bvětě přece jen změnilo!
vidět úsměvu. Vztekle mluví 1 mezi sebou. Těžko říci, co
V jiném hangaru, rovněž potaženém kilometry červebo děje v jejich svěšených hlavách a vyhaslých očích,
nobílé pruhované látky, je zřízena kavárna. Zase ovšem
když mezi záplavou amerických uniforem, na které si už v americkém měřítku, zhruba tak pro dva Usíce lidi.
musili zvyknout, zahlédnou pojednou československou
Zde od rána do večera se u jednoho baru čepuje černá
uniformu, československou vojenskou čepici a na rame- káva a u druhého bílá káva (a jaká káva!). K tomu
nou červeně vyšitý nápis Czechoslovalcla. Je jen vidět, se podávají americké kobližky. Každý americký voják
jak sl to československé označení pomalu slabikují. Co sl je samozřejmě obsloužen zdarma. Obsluhují Němky,
asi myslí, když vidi československou uniformu po boku
které většinou už mluví plynně anglicky. Zde čekají voamerické, jakožto uniformu vítěznou? Těžko odpovědět. jáci na svá letadla nebo vlaky.
Vím však velice dobře, co jsem si myslil já — dívaje se
Ve vedlejším hangaru j e zřízen polní biograf, kde so
na ně a na jejich město. S jakým hlubokým zadostiučiněním chodil jsem kolem mnichovských rumišť a nevra- hrají dva různé celovečerní filmy denně. Občas důstojživých pohledů jejich obyvatel. Cítil jsem: je přece je- ník dopravního odděleni vypne zvuk, aby ohlásil odjezdy dalších vlaků pro americké dovolence. A tak tiché
nom spravedlnost na světě.
vyznáni lásky na projekční ploše je najednou přerušeno
«
hromovým voláním: »Vojáci do Garmisch Partenkirchen nasedat za 10 minut! Cestující do Bruselu za půl
V poměru mezi americkou armádou a německým obyhodiny! Cestující do Norimberku za hodinu!«
vatelstvem panuje mrazivý chlad. Už sice neplati pro
Američany zákaz o styku s civilním obyvatelstvem. JenJak to nemá v každém Mnichovanu zrovna vařit
že v praxi to vypadá tak, že by mnoho mnichovských
zlostí, když vidí všude tu záplavu dobře živených a narodičů, starších žen a mladých mužů dalo přednost toladěných vítězů, kteří si jezdí — jako ještě nikdy žádná
mu, aby zákaz styku platil dál. Američtí vojáci se toarmáda ve světě — po celé Evropě letadly, zatím co
tiž skoro výhradně stýkají jen s mladými hezkými
Němec se nemůže hnout ani kilometr bez zvláštní proNěmkami — a to vzbuzuje u mnichovského obyvatelpustky, kontroly, prohlídky a příslušných amerických
stva skoro ještě větší nevraživost než dřívější obecný
šikan?
zákaz styku s civilním obyvatelstvem.
A přes tuto bezmocnou vzteklost, kterou můžete zaV tramvaji, kde přirozeně příslušníci vítězných armád
hlédnout v každém nestřeženém pohledu Němce nebo
neplatí žádného jízdného, Američané soustavně kouří.
Němky, každý Mnichovan poslušně přiskočí na pouhé
To je další příčina německé zlosti na Američany. Za
zakývnutí prstem a odpoví na danou otázku. Ptal jsem
prvé samí Mnichované nemají ani ídomovinuc, natož
se na leccos. Chtěl jsem vidět místo, kde si musel v roce
americké vonné cigarety. A za druhé Němci ve své po1923 Hitler honem honem lehnout na dlažbu, aby nebyl
korné služebnosti a úctě k rozkazům prostě nesnášejí,
zasažen salvou bavorské policie, zmobilisované proti
že Američané tak soustavně a vesele porušuji to, co
Hitlerově prvnímu puči. Je to poblíž Feldherrnhalle, kde
bylo Verboten za Viléma a po něm a co bylo za Hitlera
dříve stáli stráží dva SS a kde dnes zbývá už jen jedna
strengst Verboten. Německá děvčata a cigarety nejsou
socha a z nápisu připomínaiícího jména 16 tehdy padovšem jedinvml příčinami vytrvalé německé" nechuti
lých pučistů jen kousek otlučeného bronzu. N a místě
k Američanům. Je tu celá řádka příčin jiných. N a příHitlerova prvního puče setkal jsem se se dvěma ameklad to. že Američané si zabrali všechny h°zké budovy
rickými voiáky. Nevěděli, na jakém historickém místě
a hotely, pokud tu zůstaly, zatím co Mnichované musí
to stojí. O puči z roku 1923 také nevěděli. Jeden byl
bydlet buď daleko od města nebo v opravdových brloz Texasu, druhý z N e w Yorku. Ten první byl z rodiny
zích a děrách.
cowboyů, druhý se jmenoval pan Blumeníeld. Myslím,
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že si ani jeden ani druhý plně neuvědomili úžasnou převratnost naší doby. která zposoDUje, ze se u ísHucnovsKe
b ciiLiitri iii-iiaLie mvue zastavit na célé širi chodníku americky cowboy a americký žid a že se jun — vitezům —•
musí Herrenvoik vyhybat v uctivém pulkruhu, aby je
nevy rušil.
. jyLaval jsem se též na cestu k Hnědému domu. Jako by všichni Mnichované byli zasaženi ranou palici n
jako by všichni ztratili paměť. Ani jeden z tázaných
mně nedovedl povědět, kde Hnědý dum je. Jen jeden
vyzáblý číšník mně tvrdil, že pokud vi, Hnědý dům už
není v provozu. r>Nicht mehr im Betrleb,« řekl. Teprve
jakási starší pani, hledající v ssutinách svého domku
pohrbeny majetek,'smné ukázala Hnědý dům. Asi tak
jako Parížan by ukazoval Eiffelovku. Jako prostou pamětihodnost a nikoli jako prokleté místo, které konec
konců zavlnilo body této války — a také zbořeni jejího
vlastního domku.
Z mnichovského Hnědého domu zůstalo pb přímém
zásahu americkou pumou sotva jedno nároží. Jinak to
jsou rozvaliny, hromady cihel, omítky, dřeva a skla. ,
Ještě loni tu byly parády. A před sodml lety tu cvakaly podpatky vysokých esesáckých bot, když do Hnědého domu nejdříve vstupovali Hitler a Mussolini, a
pak Chamberlain a Daladler. Tady pndlo rozhodnuti o
smrtelném okleštění Československa. Nebyl jsem tehdy

před sedmi lety v MniehovtV Byl jsem jako novinář v
1-ariži. Neviděl jsem vycházet Hitlera a Hnědého domu;
viděl jsem za to vracet, se ministerského předsedu Daladiera pařížskými ulicemi, Bylo to skoro horši. S hořkosti a úžasem jsem slyšel, jak pařížský dav jásal —
nechápaje, že v Mnichové nebyl tehdy zachráněn mír,
ale pouze odhrnuta opona nad prvním dějstvím tragedie
naši země a Francie, a ajíonio celé Evropy, P r o Hitlera
to byl ovšem triumf. Patnáct let po jeho prvním nc.dařenom mnichovském puči romjell se britský a francouzský premiér za někdejším pučlstou Hitlerem, aby
n
mapy Evropy vymazali cenného spojence ve střední
Evropě, ale jnko kaidý trhiml' založený nn lži a násilí,
ani tento netrval a nemohl trvat dlouho.
Uplynulo sedm, třeba dlouhých, hořkých let. Hitler
zmizel. Mussolini byl pověšen Jako dobytče za nohy ve
výkladní skříni milánského obchodu. Chamberlain zemřel. Mnichov jako celé Německo je v troskách. Z Hnědého domu zbyla hromádka kameni a prachu. A v pivním sklepě, odkud Hitler řvával svoje nadávky, je dnes
klub pro důstojníky vítězných spojeneckých armád,
Sedm hořkých let to bylo. Ale na jejich konci Jo přece
jenom veliké, spravedlivé, vytoužené zadost učiněni.
(Část této původní reportáže byla vysílána ěsl.
rozhlasem dne MO. IX. 1IM5.)

K U L T U R A VE S V Ě T Ě I U NÁS
Poměry v rozhlase
Debata, která byla v poslední době
rozvířena o otázce československého
rozhlasu, týkala se hlavně dvou problémů: otázky politického vedeni rozhlasu a s ní dosti úzce souvisící
o. ,v/ vedeni uměleckého. Národně
socialistický tisk a někteří předáci
teto strany obvinili ředitelství rozhlasu z politické jednostrannosti či spfňe
jcdnostranlckostl a dožadovali se
řádného politického zastoupení a účastí zástupců všech politických stran
na řízení této významné instituce.
Ředitelství ťózhlasu se proti tenuo
výtkám ohradilo v »Rudém právu« a
dovozovalo, že výběr řečnfků jo přísné spravedlivý, jak o tom svědčí to,
že ve svobodném rozhlase nejmenší
počet přednášek mčli stoupenci strany komunistické a lidové. — Je ovšem okamžitě zřejmé, že nezáleží
ani tak na stranické příslušností jednotlivých mluvčích, jako na celkovém
duchu a zaměření celé rozhlasové
služby a zejména politického zpravodajství. O něm lze říci jen málo
pochvalného: denní rozhlasové zpravodajství způsobem stýlisace i přednesu volky nevolky budí dojem ne
dosti svobodné a stranickými ohledy
nezatížené novinářské práce, v nfž BC
tendenčním způsobem mísí fakta s
názory dopisovatelů či agentur a jejíž podklad tvoří jednostranný výběr
ze zpráv menších tiskových kanceláří, o jejichž politické i zpravodajské
integritě je nutno míti vážné pochybnosti. Ředitelství rozhlasu se dovolává
toho, že věrně sleduje politický program vlády národní fronty a jedině
jemu že slouží. Háček je ovšem v
tom, že každá strana může si vyklá(lati vládní program svým způsobem
a velmi rozmanitě j e j ideologicky
podkládat a osvětlovat.

rádius, vylučujíc kdejakou možnost
názorového střetnutí ba 1 přednášek
o lidech a myšlenkách, které nejsou
právé příliš populárními. A prcce
právě rozhlas, aby mohl vychovávat,
buvlt a poutat, musí dříve nebo později vyplout na fllré moře lidského
ducha a býti živou tribunou, v niž se
ani noumlčujl ani nepokřlvujl názory, nýbrž volně vyměňuji a vzájemně
soutěži o zinkání posluchačů. Dramatické odděleni na přiklad se rozhodlo
pro vysíláni celé serlo. historických
her na úkor nevyčerpatelného reper-.
toiru světového, zejména toho, který
vznikl za války a který si nalezl nové cesty a způsoby, dokonale vyhovující rozhlasové technice.
Bude jistě dobře působit, rozhodne-ll ministerstvo informací pod tlakem obecného míněni, aby byl rozhlas spravován malým sborem ředitelů, při čemž by se přihlíželo především k odborné kvalifikaci jeho členů, a výborem programovým, který
by se nebál vnéstl trochu čistého
vzduchu, nových podnětů, nových her
a pořadů a hlavně méně morbidnostl
do relaci svobodného Československého rozhlasu.

censurní zásahy v rozhlasových lottech. Není ovfíem možné, aby takovouto odpovědnou funkci mohl zastávat Jediný eiovčk, zvláště když jeho červenou tužku vedou splfle ohledy Ideové a stranlcko-polltlcké než
zájem Obecný. '/, toho vitého je zřejmo, Že Československá, veřejnost musí bedlivě sledovat poměry v rozhlase a dožadovat se vfludo, kde budu
třeba, demokratické nápravy věcí.
»1812«

profesora

Stupky

Na koncertu ze skladeb Petra .Tljlče Čajkovskébo, pořádaném Československou revoluční ornanisacl »Brutus*, odb, rov. or«. Bvazu slov. národů, ve Smetanové síni Obecního domu v Praze dno 22. záři, bylo provedeno Pťažským filmovým orchestrem za řízeni prof. Fr. Stupky též
40. dílo skladatelovo, slavnostní ouverturo, j.1812«.
ÚŽUJ3 návštěvníků koncertu byl dokonalý, když se v programu, za v y světlením díla, dočetli následující:
»Ačkoliv citování sovětské hymny v
závěru skladby jo historickým anachronismem (v originálu je totiž citován začátek bývalé carské hymny),
užil Jsem této krásná hymny záměrRozhlasová censura
ně (na tuto myšlenku Jsem přišel v
Nespokojenost zásadního rázu je dubnu 1041), abych tak dokumentonutno vyslovit s dosavadní censurní val vítězství ruských zbrani no/l svepraxí
československého
rozhlasu. řepým Némcem v této veliké vlasteVšechny přednášky, literární pásrna, necké válce, tak Živě nám připomíaktuality atd. podléhají předběžné nající tehdejší vlasteneckou válku
censuře, proti které je ztěží odvolá-, proti Napoleonovi. PoUžív několik poní (už z technických důvodu často čátečních taktů sovětské hymny, nenemyslitelné) a jež podle názorů zku- změnil jsern jiriak ani jediné noty ve
šených znalců protektorátní éry si co skladbě. Připadá rnl to tak, jako by
do rigidností a malichernosti í poli- sám Petr Xljlč Čajkovskij pamatoval
tické stranickostí nezadá s některý- při komponování tohoto díla na tuto
mi způsoby censury německé. Zdá se, zajímavou záměnu. •— Fr, Stupka. <
že dosud jedinou censorkou českoMůžeme panu prof. Btupkoví Jen
slovenského rozhlasu je pí dr. Outra- doporučí ti, aby při příštím provedePodobně i programové-umélecké tová, která z úředního pověření a ní díla použil též místo citace franvedení politicky zužuje svůj akční vlastního volného uvážení provádí couzské hymny, znázorňující proniká-
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ni Napoleonových v o j s k na svatou
Kus,
hymny n„meet£ií, zpestřené několika t a k t y z Horst vVesael
Lled, aby iiuae byla dokonalá, a. aby
pod t a k t o » v y l e p š e n é « dílo uvedl svoj e jméno místo jména P e t r a I l j í č e
Cajkovňkéíio. B y t by mu za tp jisté
vdéčnžjéí. B y l o by to i prozíravější,
neboť pří této úpravě »1812« j e důvodná obava z 03tré demaráe z e stran y Francie, která, by se mohla cítití
dotčena, ž e j e panem prof. Stupkou
vydávána za nepřítele Sovětského
svazu.
N u t n o konstatovat!, ž e u přítomných v o j á k a R u d « armády vzbudil
z á v é r díla upřímnou veselost. P o tvrdili nám, že v SSSR se dílo h r a j e
přirozeně bez sově také hymny.
Doufáme, ž e ac podobné >umctecké.'< pokusy o aktualisaci nebudou o pakovatí, jinak bychom se mohli časem dočkntí dalšího pokračování podle tohoto receptu, kde by se příkladná ze Sehumunnových >Dvou granátnlkůt mohli lehce státí ř D v a esesác l « , vracející se do Německa, jednoduchou
záměnou
Maraelllalsy
za
W a c h t am Rheln, protože jisté též
Schumann při komponování tohoto
díla pamatoval na tuto » z a j í m a v o u
záničnUT,
P ř t vysoké úrovni pražského publika, jeho krlttčnosítl a známém
smyslu pro humor v y s t a v u j e se tak o v ý t o samozvaný r e f o r m á t o r nebezpečí, žc bude po právu odměněn
spontánním výbuchem smíchu, což
b y 0111 umělecké prestlíe jistě nepřidalo.

Nedostatek papíru,
alo jen pro dobré knihy

Nadčasovostí v časovém!
K a m k o l i se v ť a l brutální spár okupačních let — a co před ním. zůstalo
ušetřeno? — všude zůstalo bez počtu
t ě ž k ý c h stop. M á j e vtištěny i česká literatura osudného šestiletí a bude jednou velmi z a j í m a v é a svědecky
prúkazEé, o v ě ř i t tyto stopy třeba
v pružném proudu básnického ducha,
pochopit a vysvětlit objektivně a
spravedlivě úhybná mimikry, v něž
se z a k r ý v a l jeho odbojný protest, a
zdůvodnit tím í postavit do pravého
světla také onu vytýkanou mu ponornost, v níž se odhodlávala aspoň
podzemím prosakovat zoufalá láska
či nenávist, j e ž se mučila vyslovit. —
Dnes j e tedy ovšem obraz naší poesie ( j a k o vůbec celého písemnictví)
z okupačních let ještě přirozeně torsovítý. Hlavní dva důvody jsou nasnadě: Jednak dosud chybí veřejném u vědomí pohled do t é části či spíše do toho významového jádra válečné tvorby, který byl censurou držen
» v zatmeníí, jednak není JeStě uzavřeno konto slovesného
materiálu
z oněch let, t. j . není Jeátě úhrnné
známo, co všechno přechovaly autorské a nakladatelské zásuvky z času
>za ž i v a pohřbených« do nové svobody. Z d r ž m e ee trochu u té druhé podmínky, j e j í ž splnění ještě chybí k tomu, abychom si mohli utvořit objektivní a celistvý obraz o našem slovesném umění z a minulé v á l k y : ž e j e
s j a k ý m i kaliv konečnými úsudky třeba čekat, dokud nebude zmíněná
i-tajnác část válečné tvorby dotištěna
a v rukou čtenáře. Není možno si zak r ý v a t , že se taliová díla budou setkáv a t s j i s t ý m i neoěekávanýtni, zvláštními problémy, s nimiž při svém
vzniku ( i je-li věrohodné v á l e č n ý )
patrně nepočítala- V y c h á z e j í c e totiž
mimo dějinný okamžik své vlastní
»sociální o b j e d n á v k y « , budou především mimoděk čtena s e zvýšenou dávkou kritičnosti, ba časem možná až
nedůvěry, j e ž přirozeně v y p l ý v á z čtenářova změněného psychologického
rozpoložení. L e g i t i m a c e pouhé i č a s o vostlc, t. j . třeba aktuálního vztahu
k událostem a ovzciuál let 1941 nebo
1912, nemůže už b ý t dnes schopna
podpírat svou f a k t i c k o u vahou cenu
díla ( j a k o b y j i byla. nesporné podpírala a umocňovala v dějinném okamžiku, k němuž se předpokládané dílo v z t a h u j e ) , protože dnes a ž prostě
u ětenáře neukojuje tytéž mravní a
citové potřeby, j a k o b y l y mravní a
citové potřeby člověka z r. 1941 nebo
1942. Dnea u í bude příkladně časovost básně z r. 1S42 žtt jen j a k o ž t o
sice méně sugestivní
áoícamentámost
s t a už oživuje estetickou hodnota
jea odvozeně. Pouhou časovou válečnou aktuálností t e d y už dnea, po válse, žádné slovesné ani jiné umělecké
i í l o neprorazí; j a k o umělecky hodlofcné bude již. mocí býtí vnímáno jen.
tehdy, bude-U m í t v sobé ještě š nsco
ladčaaového, r y z e básnického, lidsky
jiného a pravdivě tvůrčího.

S autoritativních mlat bylo sděleno, žc bylo zatím pozastaveno 362Q
•žádostí o povolení papíru na vydání
knihy. N e n í papíru a j e třeba vydávat jen to nejnutnřjší. Knižní trh Jo
n » t o m st tohoto důvodu pochopitelně velmi zle. Trochu lépe se daří časopisům. N e ovšem v e všcc.h odvětvích. A n i katolíkům, ani evangelíkům nebyl posud povolen časopis pro
studenty, kteří patrně nebudou smět
číst jiný časopis, než marxistického
»Studenta« s jeho zostřenými útoky
proti všemu křesťanskému. Jinak j e
časopisů a tiskovin různého druhu
spousta. P l a t í j e však všichni odběr a t e l é ? M á m e důvodné obavy, te z
v e l k é části jde o tiskoviny, které
skoro nikdo nečte a které j a k o reroitenda
putuji k a ž d ý týden nebo
snad i denně do stoupy, a b y p ř í š t í
znse v y š l y znova a zase zabraly stejné množství papíru, jehož j e nedostatek. Ale, nejzřetehiějšf j e tato nehospodárnost u plakátů. Všimněte si na
nárožích velikého plakátu se dvěma
rukama v pevném stisku, vedle nichž
j e napsáno R O H . Je to po g r a f i c k é
stránce dobrý, ba velmi dobrý plakát, A l p j a k á pohroma b y nás asi
byla postihla kdybychom j e j neměli ?
Anebo všimněme si menšího p!?.káfu,
na kterém je řečeno, f.e v í t á m e své
brance. Coá j e snad n e v í t á m e ? N e n í
D o m n í v á m e se, fe v « efrrfii, k d y
to snnd každému Cerha v$c .«-írnoFyeházf & chystá se v y l i t i s pfefcotJtřejmA ?
SES
íými a s d ě j e m i as úspěch pomalá už
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eápíava slovesných prací druhého &
třetího řádu pod konjunkturním Štítem. >Made in 1939-4-1« ( k t e r ý tím,
rozumí se, nechceme nijak, zsísadné
z n e v a ž o v a t ) , není zbytečné vážně u-pozornit na tyto objektivní okolnost^
t í m spíše, ž e se co nevidět patrnŠ
p r o j e v í prudká, únava z válečné psychosy v nejširším smyslu, j e ž s sebou
asi přinese 1 odvrat od válečných
themat v umění, n a j m ě od těch jea
» č a s o v ý c h « a s y r o v ě tendenčních.J. t

Proč divadla

ÚRO?

Otiskli jste v jednom z posledních
>Obzorúc námitky proti zadávání kin
Ústřední radě odborů. V z n á š í m tutéž námitku proti divadelním představením U R O , a to j a k o mluvčí v e l «
ké většiny opravdových vyznavač®
dobrého d i v a d l a Lidé, kteří d ř í v «
nadšeně navštěvovali divadlo, p o k ý v nou na znamení záporu hlavou, k d y *
se jich ptáte, co v poslední době hezkého viděli na scéně. »Copak je vůbec možno dostat l í s t k y ? N e ž abychom promarnili čas ve frontách, to
si radši ještě počkáme. Snad se zlepší časem i repertoir.«
Tedy, z valné většiny čteme na
plakátech, ž e ten či onen kus j e spolk o v ý m představením, převážné práv ě U R O . A kdo dostane lístky na taková představení? U R O rozprodává
sice lístky mezi úřednictvo a jiné z a městnance, avšak objednává-li kulturní pověřenec v úřadě, závodě atd.
lístky pro osazenstvo, dostane na 30
lístků do podřadnějších divadel a na,
nepřebrané poválečné kusy 1 či 2,
prostě pranepatrné množství lístků
do Národního a Stavovského divadla
nebo k TC. F . Burianovi do D-4S. A a
těchta lístků nevidí ubohý smrtelník
nic, protože si j e rozeberou páni
u pramene. A nelze se j i m divit,
v ž d y ť s rozprodejem lístků měli práci! Sami ž e h r a j í na tato spolková
představení a rozdělování lístků od
TJRO ze Zbořence.
L i d é už opravdu nedočkavě čekají
na to, aby si mohli j í t volně do divadel j a k o za dob opravdu mírových,
A cožpak nejsou? Jaké jsou zde ted y z á v a d y a n á m i t k y ? Chceme už
konečně dostat lístky jen několik dní
před představením nebo i t ý ž večer,
bez f r o n t y , která byla přece v ý p l o d e m válečným. N e n í to s lístky přeca
t a k špatná j a k o se zásobováním, ja
jich dostatečné množství, a divadla
se bát nemusí, že b y j i m u pokladny
z b ý v a l y . N a dobré kusy se v ž d y najde dychtivé obecenstvo, které j i m
rozumí ( o t y ostatní není co stát, ti
t a m chodili i za v á l k y přece z přinucení) a t y ostatní mohou b ý t stáže«
n y s programů, po těch nevoláme.
Chceme dobré umění, k t e r é b y mělo
volný v ý b ě r a ne, abychom dostali
jeden lístek z a drahnou dobu, a t a
ještě na mizerný kus, k t e r ý pano
kultur, referentovi U R O z b y L V . V ,

Administrace upozorňuje, že i.—4,
číslo >Obzoráí je zcela rozebráno &
že tudíž nemůže vyhovět reklamacím»

OBZORY

Anglické písemnictví za války
Je jedním z paradoxů této války, že za ní vůbec neplatilo staré rčení »musy mlčí za řinčení
zbraní«. V málokteré zemi paa doznala literatura za války takového rozkvětu jako ve Velké
Britanií, kde byli do válečného úsilí nasazeni
všichni, bez rozdílu třid, věku a pohlaví. Za válk y vyšly v Anglii doslova tisíce knih; a většina
z nich bývala rozebrána již několik dní po vyjiti.
Je zajímavé a potěšitelné, že se žádaly a dosud
žádají kniliy dobré úrovně, díla klasiků i současných autoru, krásná literatura i díla odborná; braková literatura, všelijaké krváky, erotické románk\' a pseudovědecké sensačky se již
zdaleka netěší takové popularitě jako před válkou. Touha po dobré četbě se neomezila jen na
spisovatele britské; také překlady dobrých autorů cizích šly přímo na dračku. Tolstélio » V o j na a mír«, jeden z nejrozsáhlejších románů, který není zajisté t. zv. lehkou četbou, vyšel za války ve dvou nakladatelstvích v ohromných nákladech a byl vbrzku úplně rozebrán; podobně
se to mělo. se Šolocllovem, s básněmi Majakovského a dokonce i s romány tak výlučného spisovatele, jako je Franz Kafka.
Tento hlsd po knize je snad ještě důležitější
f a k t než neobyčejná tvořivost britských spisovatelů. Příčina tohoto přímo lidového úkazu j e
trvalá; za války došlo totiž ve Velké Britanii
k pronikavým sociálním změnám. Nezaměstnanost zmizela, dělníkům se dostalo větších mezd
a delší placené dovolené, příděly potravin zlepšily výživu obyvatelstva, organisace koncertů,
divadelních představení a výstav zpřístupnila
umění širokým vrstvám; velikou práci vykonala
také moderně a vtipně přebudovaná lidovýchova, zvláště v armádě. Veliká kříse, kterou prošel celý britský národ, způsobila, že si každý
jednotlivec uvědomil, že mu patří právo vzdělávat se a brát podíl na věcech ducha, které byly
před válkou výsadou horní vrstvy. Jeden z hlavních britských nakladatelů nedávno pravil:
>Mobli jste pozorovat rozdíl, když si britský lid
uvědomil změnu ve válce, po červnu r. 1940. Došlo k hlubokému psychologickému přerodu. L i d
přijal válku. Náhle byli v ní plně a byla to jejich válka. Nastala chvíle rozhodnutí, která zasáhla hluboko do jejich života a zvolna a jistě
začal stoupat zájem o vážnější druh literatury.
Prodej románů a levnější prózy se zvýšil v rámci všeobecně vyšší poptávky po knihách, ale
poměrně šel velmi dolů. Typický j e třeba příklad knihy „Anglická sociální historie" od prof.
Trevelyana, která se stala nejvíce žádanou knihou. A v menším měřítku to bylo stejné i u všech
ostatních děl. O knihách, kterých bychom byli
před válkou prodali jen málo, si dnes můžeme
být jisti, že jich prodáme velmi mnoho.«
Po pádu Norska, odkud Velká Britanie dovážela buničinu na výrobu papíru, nastaly sice
těžkosti, ale ani t y nemohly zadržet rostoucí
poptávka po dobrých knihách. Vláda určila jed-
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n o u u j m nakladatelstvím přiděl papíru na základě spravedlivě rozdělených kvot, do samotného vydávání knih však nijak nezasahovala.
I za války byla v Anglii svoboda tisku —• autor
i nakladatel mohli vydat, cokoli uznali za vhodné. Angličané věří v schopnost lidí, utvořit si
vlastní mínění a dospět k vlastnímu úsudku a
pokládají jakékoli censnrní zákazy za zbytečné.
Tajemství čistě vojenského dosahu, jež by byla
pomohla nepříteli, nebylo ovšem dovoleno prozrazovat, ' ale názory druhých, uf politické nebo
filosofické a náboíenské, nebyly potlačovány.
Za války vycházely v Anglii i publikace panifistické a anarchiatické, mluvící otevřeně proti
válce. Obecenstvo v zemích, jež byly pod nadvládou nacistů, bude zajímat, že ve Velké Britanii za války nebylo zakázáno poslouchat nepřátelský rozlil na a sbírat, letáky, shazované nepřátelskými letci. Letáky, šířené nepřátelskou
propagandou, se dokonce prodávaly ve prospěch
Červeného kříže a jejich obsah často přetiskly
anglické listy, aby se jim, jako podařenému vtipu, mohli zasmát i ti, na něž se nedostalo. Za
války vyšla, na př. knížka »ChltrchiU v zrcadle
nepřátel*, kde byly shrnuty surové karikatury
italské, německé, japonské i Španělské; a tuto
knížka nebyla míněna jako anl.ipropaga.nda,
byla to prostě knížka kurionní, pro zasmání.
Srovnejte tento smysl pro humor, tato volné
dýchání demokracie, která i v zápase na život,
a na smrt sí dovede dělat žerty ze sebe samé,
b morósním pathosem diktatury, která bere samu sebe smrtelně vážně, a pochopíte, proč to
diktatura musí nakonec prohrát. A l e vraťme se
zpět ke knihám. Již před válkou bylo v Anglii
několik edicí, které přetiskovaly na dobrém papíře, ale menším typem písma, dobré romány a
odborné knihy, llomán stojí v Anglii průměrně
asi 7—8 šilinků, což jo asi 50 60 předválečných K, odborná kniha aai 12—20 šilinků, t, j.
asi 70—140 předválečných K V rozšířené edici
Penguín a Pelican se tyto knihy prodávaly za
6 pencí, t. j. asi za 3 K ; dnes stojí 9 pend, t. j,
asi 5 K , ale í tak jsou přístupny každému; bohužel, bývají rozprodány obvykle týž den, kdy
přijdou na trh.
Pokud se týče autorů samých, většina z nich,
pokud jim to dovolily věk a zdraví, pracovala
pro válku. Mnoho jich sloužilo v armádu, letectvu a námořnictvu, jiní, jako vedoucí mladSí
básník Stepheri Spender, pracovali v hasičských
Bborech, jint opět v protíletecké službě. Někteří
velmi nadějní, mladí, jako Alun Lewis, Sídney
Keyes, Richard Hillary a j., se již nevrátili. A l e
díla britských básníků a romanopisců se většinou nezabývala válkou. Nepsali vlastenecké
agitky; toho nebylo v Anglii zapotřebí. Zabývali
Be člověkem jako jedincem, jeho niterným světem v poměru k věčně palčivým otázkám, v poměru k širšímu společenství lidíTSnad proto vycházelo tolik básnických sbírek. Ze starších bá-
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sníků T. S. Eliot vydal čtvero dlouhých básní,
komponovaných jako čtyři komorní skladby,
v nichž shrnuje a jasné formuluje svůj náboženský názor na smysl lidského života; a také
mladáí, jako W. H. Auden, C. D. Lewis a Stephen Spender psali a uveřejňovali sbírky, jejichž básně bychom mohli školsky nazvat reflexivní, filosofickou lyrikou. Ani prozaici neumikli. Bernard Shaw vydal knihu velmi shawovskou pod názvem »Politické Kdo je kdo?«;
Somerset Maugham román o americkém letciinystikovi s titulem z indických Upanišád »Ostří
břitvy«. Aldous Huxley uveřejnil životopis francouzského myslitele z doby kardinála Richelieu,
otce Josefa, nazvaný »Šedivá eminence« a dva
symbolické romány, jeden o problému dlouhověkosti a druhý o rozporu mystického a živočišného názoru na svět. Ale pokračovat v pouhém
výčtu by unavovalo; doufejme, že mnohé z nových britských románů vyjdou brzy i česky;
některé z nich, jako romány mladého autora
Rex Warnera, připomínající Kafku, nebo díla
katolického romanopisce Grahama Greena, bu-

dou pro české čtenářstvo velikým překvapením.
Ale i t. zv. válečná díla, jako na př. Richarda
Hillaryho prosté autobiografické vyprávění
o přerodu člověka, nazvané podle citátu ze sv.
Pavla »Poslední nepřítele, jsou zcela jiná než
po minulé válce; autoři jsou mnohem svobodnější a nestydí se a nebojí psát to, co skutečné
cítí a myslí, bez ohledu na to, bude-li to pokládáno za »zbabělost«, »nevlasteneckost«, ¡»únik«
a tak podobně.
Kritik Raymond Mortimer právem napsal:
»Zůstane důležitým faktem, že Anglie byla v celé Evropě téměř jedmým místem, kde se mohli
tvůrčí spisovatelé těšit možnosti svobodného
vyjadřování.« Dodejme, že v této snaze po osvobozeném, přirozeném výrazu člověka, usilujícího o cestu z dnešního zmatku vnitřní, duchovou
a přímo náboženskou obrodou, může být britská literatura, jak už se ukázalo ve Francii,
vůdkyní i strážným andělem pro literatury na
evropském kontinentě, jež se po dlouhých letech
smrtelného spánku probouzejí k novému životu.

Kniha týdne
J. V. Stalin: O dialektickém a historickém
materialismu. Knihovna Rovnosti, Brno 1945.
Veliký sovětský státník, o jehož útlou, ale hutnou knížku tu jde, nebyl nikdy pouhým praktikem. Síla a soustředěnost jeho vůle, jejíchž velkých výkonů byla a je naše doba svědkem, prýští
i z těchto stránek. My sami k nim přistupujeme
jako k autoritativnímu shrnutí velmi rozšířené
nauky, která nás zajímá jednak jako křesťany,
jednak jako Slovany, mezi nimiž se nejvíce vyznává.
První a také nejsilnější dojem z její četby je
otázka: kde vlastně lze najít opravdový materialismus? Materialisté sami vesměs uznávají jen
existenci dvou názorů na svět: materialistického
a idealistického. Neberou na vědomí, že my křesťané nejsme ani jedno ani druhé, a házejí nás do
jednoho pytle s idealisty. Budiž. Ale jsou-li křesťané idealisty, kde jsou tedy skuteční materialisté? Četli jsme nedávno v Rudém právu« úvodník, kde se tvrdilo, že komunisté jsou po stránce
filosofické materialisty a po stránce mravní idealisty. Je opravdu možno být ráno černochem a
po obědě Číňanem? Proto jsme ve Stalinově knížce především pátrali po tom, jak důsledným je
materialistou. Zjistili jsme, že rozhodně důslednějším než úvodníkáři »Rudého práva«. Jeho stanovisko je mnohem pevnější. Je dáno Marxovou
zásadou: »Ideálno není nic jiného než materiálno,
přesazené do lidské hlavy a v ní přetvořené.« Dejme tomu. Ale křesťana, který' - opakuji - nikdy
nebyl idealistou, nýbrž vždycky spíše realistou,
nezajímá ani tolik, co je to ideálno, jako co je to
materiálno. Lze dnes, kdy přírodní věda více než
kdy jindy zápasí s definicí hmoty, opravdu psát
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filosofické pojednání, v němž se hmotný svět pokládá za něco naprosto jasného, jak tomu bylo
před sto lety za časů Marxových? A co pojem
života, ještě mnohem spornější? Na jiném místě
najdeme v Stalinově knížce tuto větu: »Ve světě
není nepoznatelných věcí, nýbrž jsou jen věci ještě nepoznané, které budou objeveny a poznány
úsilím vědy a praxe.« Ale co komplementarita,
která položila meze pozorování biologovu a fysiologovu? Co hranice měřitelnosti v mikrofysice,
které nejsou dány nedostatečností nástrojů, nýbrž
povahou pozorované věci samotné?
Otazník se ještě zvětší, když čteme tyto věty:
»Vědomí jest jen odrazem bytí, v nejlepším případě, věrným jeho odrazem. - Hmota, příroda,
bytí fysické je prvotní, kdežto duch, vědomí,
vjem, psychické je druhotné.« Kdyby se řeklo na
příklad, že vědomí je bytí jako každé jiné bytí,
bylo by snad pochopitelné. Ale jaký je rozdíl mezi »bytím« a »odrazem bytí«, mezi »hmotou prvotní« a »hmotou druhotnou«? A co je to vůbec »odraz« ? Proč třeba mluvit o prvotním a druhotném,
je-li to stále jen hmota? Velmi to připomíná z nedávné doby Freuda, který prohlásil, že báseň je
»sublimace« pohlavního pudu, ale nikdy nikomu
neprozradil, co je to sublimace. Stejným právem
mohu říci, že Dvořákův Karneval je třeba »fluorescence« ischiasu; a co tím vysvětluji?
S velkým zájmem jsme si také přečtli odstavec
o dialektice, která podle materialistického názoru
» v protikladu k metafysice pozoruje přírodu ne
jako stav klidu a nepohyblivosti, nýbrž jako stav
nepřetržitého pohybu a změny«. Jenže polemické
zahrocení těchto míst proti »metafysickému pojetí přírody« padá u nás jaksi vedle. To německá.
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idealistická metafysika, ta opravdu dělala ze sv!S- vá pro dějepisce a politika, nebudou nám věci jasta kolem nás jakási ztrnulá schémata. A to je me- nější. Marxistické dogma zní: »Jaké .jsou podtafysika teprve posledních dvou nebo tří století a mínky materiálního života společnosti, takové
jediného národa. Kdežto tři tisíce let stará meta- jsou její ideje, theorie, politické názory a polifysika antická a křesťanská se v tomto bodě dáv- tické instituce.« Stalin sám se ve své knížce zeno shoduje s názorem dialektickým, a mluví-li o vrubně obírá rozborem těchto »podmínek matevěcech jako o předmětech pevného smyslu, nijak riálního života« a shledává, Že jimi není ani zetím nepopírá - naopak často zdůrazňuje - že kaž- měpisné prostředí, poněvadž to se v Evropě nedý z nich, pokud jde o předměty hmotné, je při- změnilo, zatím co společenský řád se měnil a mětom časovým dějem. Škoda, že tato pravá meta- ní, ani růst obyvatelstva, poněvadž to jo hustší
fysika je knížce velkého politika o vojevůdce po- v Číně než v U S A a přece se v Číně míň změnilo
než v Americe, »Hlavní činitel v systému podmíjmem neznámým.
Na třetím místě nás ovšem zajímalo materialis- nek materiálního života společnosti,« říká Stalin,
» j e způsob dobýváni prostředků k životu, způsob
tické hodnocení. Je dáno touto marxistickou zásadou: »Každý společenský řád a každé společen- výroby materiálních statků.« A dodává: »Změny
a vývoi výroby začínají vždy změnami a vývojem
ské hnutí v dějinách je třeba hodnotit nikoli
s hlediska věčné spravedlnosti nebo nějaké aprior- produktivních sil, především změnami a vývojem
výrobních nástrojů,« Ano, ale i kdybychom přiní ideje, jak činí historikové, nýbrž s hlediska
podmínek, které vytvořily tento řád a toto spole- pustili, že SSSR, podle marxistů nejdokonaleji^
čenské hnuti a s kterými jsou spjaty.« Ale oprav- politický celek, má též nojlepší způsoby výroby
du to tak materialisté dělají v praxi ? Když si na a nojlepší nástroje - tedy i lopňí než Anglie nebo
příklad koupí nové boty - opravdu je nehodnotí U S A ? - neujde nám, že právě změny výrobních
s hlediska apriorní ideje, jak by jim měly pad- nástrojů nejsou přece vůbec přírodní podmínkou,
nout, nýbrž s hlediska krávy, z níž je kůže, a nýbrž naopak vzepřením proti přírodním podmíns hlediska osvětlení v ševcově dílně? Nebo když kám! Kudy z tohoto logického krulm?
jsou vybombardováni a národní výbor jim nepřiA jak potom rozumět světovým dějinám?
dělí bytu - nebudou onen výbor hodnotit s hle- »Když někteří členové prvobytně pospolné i;podiska svého práva na byt a budou j e j spíše hod- lečnosti ponenáhlu a bezděčně přecházeli od kanotit podle toho, v jakém manželském souladu žijí menných nástrojů k železným,« praví Stalin, »nečlenové výboru?
věděli ovšem a nepřemýšleli o tom, k jakým spoZejména záhadné je toto hodnocení tam, kde lečenským důsledkům povede tato novota, nechájde o lidskou společnost jako celek. »Materiální pali a neuvědomovali si, že přechod ke kovovým
život společnosti je objektivní realitou, existující
nástrojům znamená převrat ve výrobě a že povenezávisle na vůli lidí, kdežto duchovní život spo- de konec konců k otrokářskému řádu.« Je přelečnosti je odrazem této objektivní reality, odra- chod od jedněch nástrojů k druhým, složitějším,
zem bytí.« Je snad vůle lidí něco jiného než objek- opravdu bezděčný a neuvědomělý? Nepřipomíná
tivní realita? A co? Co tu opět znamená výraz to Chestertonovy drožky, které .tak dlouho hara»odraz« ? »Z Marxových slov však nevyplývá,« ří- šily po Piccadilly, až se změnily v autodrožky ká Stalin, »že společenské ideje, theorie, politické
jen samým harašením? A i kdyby tomu tak bylo,
názory a politické instituce nemají pro život spojak to, že členové dnes odumírajícího kapitalisticlečnosti význam, že nepůsobí zpětně na společenkého řádu - aspoň ti marxističtí - si toto odumíské bytí, na v ý v o j materiálních podmínek života
rání uvědomují a vědí, že povede k řádu socialisspolečnosti.« Může-li tedy odraz bytí působit na
tickému? Jak to, že dnes se »myslící hmota« chovlastní bytí, je nám záhadou ne již jen smysl vývá jinak než dříve? Byla snad tenkrát nemocna?
razu »odraz«, nýbrž také smysl výrazů »působeČi je dnes nemocna? Ale hmota je přece vždy
ní« a »vliv«. Co to všechno znamená? Jadrný nánormální, vždy sama sebou! A tak nás knížka
zor na svět je jistě něco jiného než slovní mlhovelkého vůdce sovětských národů, nesporně zajíviny německých profesorů filosofie.
mavá a výborně přeložená, ponephává přece jen
Ale i když opustíme theorii a omezíme se jen
bez odpovědi.
Bohdan Chudoba.
na otázku, co z dialektického materialismu vyplý-

Divadlo týdne
Lope de Vega »Vzbouření na vsi«. Hra o 11
obrazech. Přeložil Otakar Fischer, režie Josef
Jernek, scéna Josef Saal, hudba J. Ev. Zelinka,
Po prvé v Městském divadle na Vinohradech o.
října. — »Za Jiřím Ortenem«, tryzna v Realistickém divadle 7. října dopoledne.
Svou novou sezónu jako »divadlo armády« zahájily Vinohrady vyzkoušenou kolektivní hrou španěl-
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ského dramatika, který na naší scéně není nováčkem, i když se z jeho bohatého díla hrají jen
dvě hry, »Sedlák svým pánem« a »Vzbouření na
vsi«. Toto poslední vybrali si Vinohradští pro
skvělou politickou aktuálnost, jež nás co chvíli
nutí rny3let na naše i cízokrajné vypálené vesnice, jejichž obyvatelstvo vzalo na. se kolektivní
odpovědnost za politický čin. A diváku napadne,
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jak ta středověká persekuce feudálního Španělska byla vcelku nevinnou u srovnání s hromadným vražděním a zvrácenou zběsdosLí našeho moderního dvacátého věku. Námět vzbouřivší se
vesnice, která proti tyranii komturově volá po
liberálnější vládě krále a královny, jen aby byla
znovu šeredně zklamána, je moderní nejen svou
ideou, ale i zpracováním, které opravdu klade
hlavní dramatický důraz na lid, spravedlivě lidsky rozhořčený, bojující a trpící.
Jernekova režie jen ještě zdůraznila kolektivní
ráz hry několika (zbytečně dlouhými) davovými scénami, oživenými výbornými choreografickými zásahy Vlasty Skramlíkové, jež tu vykouzlila barevnou a hybnou podívanou, i kdvž
rytmem a veselostí spíš slovanskou než španělskou. Avšak hlavní cena večera patří dozajista
přebásňovateli tohoto Vegova díla, Otakaru Fischerovi: slyšte, češtinu mluvnou, avšak nevulgární, básnickou, avšak prostou, zpěvnou, avšak lidovou — nádhernou jevištní řeč. Zel, že tu není
herců, kteří by jí dovedli vládnout, že tu není
ani náznaku nějakého jednotného chápání jevištní mluvy — stará to a prohlubující se bolest českého divadla. Budiž proto na prvním místě pochválena Jiřina Stěpničlcová v roli Laurencie
nejen pro vřelý a dramaticky spádný herecký výkon, ale i pro vždy srozumitelný přednes a pro
znatelnou úctu i smysl pro český verš. Výborně
si vedl Gustav Hilmar jako nebojácný starosta
(jen místy ty výkyvy k expresionisticky přehnanému projevu) a Gustav Nezval v krátkém
výstupu jako Roderigo, velký mistr řádu calatravského. Jinak byl celý soubor poučnou ukázkou stylově nejednotné skupiny s vzácným neporozuměním pro český verš. Pochvalu zasluhuje Josef Saal, který vytvořil prostorově důmyslně řešenou ácénu z horizontálních podlah a
vertikálních slaměných víchů, výborně osvětlenou a po výtce funkční; a J. Ev. Zelinka za scénickou hudbu. A ještě něco: musí se i ve hře
tňkměř 400 let staré pobíhat s rudými roztrhanými prapory? Starý Lope de Vega je i bez
nich víc revoluční ve svém díle, než jeho moderní
vykladači.
Na pamět tragicky zemřelého básníka Jiřího
Ortena, nejposvěcenějšího a také nejvíce slibujícího básníka mladé české generace básnické,
uspořádalo Realistické divadlo na Smíchově
tryznu, jíž se zúčastnila rodina básníkova a mnoho jeho přátel. František Halas úvodem nastínil
lidský a básnický profil zemřelého a docent dr.
Josef černý provedl pak skvělý rozbor básníkova
díla, zdůrazniv hlavní složky, jež je vytvářely a
poukázav na zcela osobitý přinos tohoto tvůrčí
milostí posvěceného básníka. Členové Realistického divadla recitovali pak v Ornestově výběru a
režii ukázky z básníkova díla, z něhož mocně
působil zejména Jerenvášův pláč, báseň jedinečné
vise a metafysické dravosti. Marie Tauberová zazpívala několik písni, které na Ortenova slova
složil J. Krombholc.
Pauper.
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Rozhlas týdne
Rozhlasová činohra, která stojí dnes ještě
převážně a ovšem ien dočasně ve znamení divadelních her, těžících záměrně z nejvýraznějších
epoch našich děiin, přinesla v posledních dnech
hned dvě umělecky závažné hry, které čerpají
z dávné české historie a kleré z historických prvků formují novou skutečnost věčně živých výhledů po našich státních i národních problémech.
V předvečer svatováclavských oslav bylo vysíláno
drama F. Langra »Svatý Václav«, jehož dějové
zacílení vyrůslá pod vlivem politických proudů
i závazků pokrevenství v prudký konflikt, končící bratrovraždou. Pojetí Langrovo, které proti
světcově mravní vznešenosti, hájící nejvyšší hodnoty, staví sympaticky i Boleslavovu touhu nejen
po zachování, nýbrž i zmohutnění rodu i národa,
nenarušuje přes osobitý postoj k látce tradici,
která je u nás již vžita a jež má a bude mít svůj
velký národní smysl. S působivou hudbou A.
Střížka a v režii zkušeného M. Jareše, která přesvědčivě vyvážila zejména vzájemný poměr všech
tří hlavních postav hry (Václav, Boleslav, Drahomíra) a uplatni'a slavnostní, byť i poněkud
pathetický ráz dramatu, vyzněla hra neobyčejně
plasticky, takže ji dlužno počítat mezi naše nejlepší rozhlasová provedení divadelních her. Zásluhu o úspěch mají ovšem i představitelé hlavních
rolí, z nichž sluší jmenovati v roli knížete Václava V. Vosku, jehož zduchovnělý výkon byl ještě
podtržen účinnou konfroníací s ukázněnou výbušností VI. Smerala jako Václavova bratra Boleslava. Skvělým přednesem přiřadila O. Beníšková postavu Drahomíry ke svým nejlepším rozhlasovým kreacím. Z ostatních rolí sluší připomenouti S. Langovou, B. Hradila, B. Záhorského
a F. Le Breux.
Dr Karel Zajíček
Tak se píše . . .
v »Svobodném slově« (27. IX. 1945, str. 3.): »Pocta
Prahy padlým Rudé armády. Pražské veřejnosti
je m nt> známo, že Pralia vybudovala pomník důstojníkům Rudé armády, padlým v r. 1813.« (Poslali tři čtenáři, které odměňujeme á 40 K . )
v »Kulturní politice«: Jestliže padl Vančura a
několik jiných vynikajících spisovatelů, mohli
bychom vyjmenovat spousty spisovatelů, kteří nepadli. Jestliže padl skladatel Nejedlý, neznamená
to, že by byla padla většina jiných skladatelů.«
(Zaslal O. O., Praha X V I I I . )
v časopise »Mladá fronta« <27. IX. 1945): »Buenos
Aires. (U. P . ) Veškerá městská doprava byla zastavena, poněvadž zaměstnanci mjstských dopravních podniků zahájili stávku. Důvodem jsou vyšší
mzdy a kratší pracovní doba.i (Zaslala O. S.)
OBZORY, týdeník pro politiku a kulturu. Vychází každou solotu. Majitel a vydavatel »Lidová
demokraciet,
vydavatelská spol. s r. o. v Praze. Odpovědný redakor
dr. Jan Strakoš. Redakce a administrace v Praze II,
Václavská IS, tel. 457-51, ¡¡31-^1. Předplatné na rok
£00 K. na půl roku 100 K. na čtvrt roku 52 K. — Nevyžádané rukopisu sc nevracejí. — Účet pošt. spoř. 60.300.
— Tiskne Č. A. T. Českomoravské tiskařské a vydavatelské- podniky v Praze II. Dohlédaci pošt. úřad č. 25.
Toto číslo vyšlo 13. října 19!t5.

O B Z O R Y

t. Letky stihačů, které se zúčastnily bitvy o Britannii,
provedly nad Londýnem velkou přehlídku. Nad chrámem sv. Pavla. 2. Nad Trafalgar Square, S. V těchto
dnech uplynulo 15 let od smrti význačného ruského
malíře Ilji JefimovlČe Rěpina. Přinášíme reprodukci
jeho obrazu „Telěga". 4. Z osvobozeni Francie: Mohutná bronzová socha na némósti Bollacour v Lyonu
je obklopena tanky spojenců. 5, Snímek z konvojů
britských lodi, vezoucích váločný matorlál a zásoby
do SSSR. i . Na obrázku jsou tři hezká dóvčata z Moderního divadla v Lausanne v líbivých lotnlch šatech.

1. Velitel všech japonských vojsk na Manile, generál Damašlto, putuje
do vězeni. 2. S tímto listkem v ruce mohli se 3aponcl vzdát spojeneckým vojskům. 5. Tobruk: Velitelé dvou britských tanků přeji si vzájemně
dobrý lov. 4. Mr. Francis Biddie, americký soudce v mezinárodním vojenském tribunálu, který bude soudit válečné zločince. 5. Dálný východ:
Britská mateřská letadlová loď. Letouny so sklopenými křidly Jsou
spuštěny do podpalubí. í . Londýnská konference:"Mr. Byrnes, americký
ministr zahraničních věci so svými poradci.

The Japanese with this message h.n ceased resistance. Me
should be treated well in accordance with international
law. Take him to the nearest Commanding Officer.
t m e All I I'D f-ofii

