OBZORY

CENA K

4

Z OBSAHU: C o s e d ě j e v e s v ě t ě : Volby - Cizí armády v Československu. - Důsledně, ale slušně. - T ř i vojevůdci v Praze. - Co se děje ve
Zlíně. - Poměry v Německu. - Hospodářská dohoda maďarsko-sovětská. Znárodnění, ale jaké? - Roztočená kola. - Strany předpokladem demokracie. - Rusko a Západ. - Bloky nebo spolupráce? - Organisace německé páté kolony ve světě. - K u l t u r a v e s v ě t ě i u n á s : Kulturní
základna československé strany lidové. - České zpěvníky. - Ještě o německé kultuře. - Německá hudba. - Umění nadnárodní. - Film a rozhlas týdne.

V minulém týdnu vítala Praha vzácné hosty. Ve čtvrtek dne
11. října navštívil naše hlavní město D w i g h t D. Eisenhower,
velící generál armády Spojených států amerických v Evropě
a v pátek 12. října přiletěl na ruzyňské letiště maršál Sovětského svazu Koněv.
1. Generál D. D. Eisenhower vystupuje z letadla na ruzyňském letišti. 2. Příjezd maršála Koněva. í . Maršál Koněv
navštívil předsedu vlády Zd. Fierlingera. 4. President Dr. E.
Beneš přijal na pražském hradě v přítomnosti předsedy
vlády maršála Koněva, jehož doprovázel velvyslanec SSSR
V. A. Zorin. 5. Slavnostní jízda generála D. D. Eisenhowera
Prahou. 6 . Maršál Koněv pří přehlídce čestné roty. 7. Rektor
londýnské university, Sir Alfred Egerton, který dlí právě
v Praze a j e hostem Karlovy university.

Strany předpokladem demokracie
Nedá se říci, že by u nás kdy bylo nějaké
veliké nadšení pro politické strany. Musíme se
dokonce přiznat, že velmi mnoho lidi bylo stranickou politikou tak znechuceno, že se ostře vyslovovali proti stranám vůbec a zprotivila se jim
tím i politika. Měli ti znechuceni pravdu, nebo to
byla jen přespřilišná, neodůvodněná kritičnost?
Bylo to, upřímně řečeno, oboji, jak už to bývá,
pravda byla asi uprostřed. Žádná strana nemůže
plně vyhovět voličům, ale přes svou nedokonalost
musí být strany, protože jsou dosud nejdokonalejším prostředkem lidovlády. Jistě by bylo zdánlivě dokonalé, kdyby se o každém zákonu a nařízeni rozhodovalo zvláštním hlasováním. Tak by
byla plně zaručena právu většiny stejně smýšlejících občanů ve státě. Ale to prostě nejde. Není
to jen proto, že takové hlasování je velmi nákladná a obtížná procedura, nýbrž také proto, že by
to nevyžadovalo jen prosté odevzdání hlasu;
všichni občané by totiž musili mít tak všestranné
vzdělání a věnovat politice tolik času, že by stěží
mohli dělat něco jiného. Nu, a to jistě není možné.
Nechci tím tvrdit, že poslanci jsou tak pilní a
všestranně vzdělaní, aby obsáhli vše, co má zákonodárce v podstatě vědět, t. j. téměř vše. Právě
proto jsou členy strany, která musí hledět, aby
měla v řadě svých poslanců význačné odborníky
ze všech oborů, a ti zastupují stranu a jsou jejími poradci, je-li toho třeba. Strana a voliči jim
mohou důvěřovat, že budou jednat podle programu strany, poněvadž s tím souhlasí, což by
u jiných odborníků nebylo. Jednotlivec by byl
v mnohém prostě bezradný a buď by vůbec nehlasoval nebo jen tak, jak by mu napadlo, podle
toho, co někde slyšel nebo četl. Připravované zákony by se nemohly v přípravných komisích, složených z poslanců, v jednotlivostech měnit, a tak
by se dosáhlo jednak toho, že třeba v zásadě
správné opatření by bylo občanstvem odmítnuto
pro nějakou snadno odstranitelnou chybu. Ale
hlavně by se tím, že by se návrhy zákonů vypracovávaly v úřadech, dosáhlo zvětšení moci byrokracie a zmenšeni moci lidu. Tedy by se tak,
ač to na první pohled vypadá paradoxně, dosáhlo
opaku zamýšleného.
Mnozí lidé vždy tvrdili: nechceme volit programy, chceme volit lidi, kteří se nám líbí a
v něž máme důvěru. Ani ti nemají pravdu. Toho,
koho chci volit, musím dobře znát. To znamená,
že by se volili jen místní pracovnici, jejichž zájmy
jsou ohraničeny krajově a kteří by byli až příliš
odvislí od svých voličů a svých soukromohospodářských přání, výteční řečníci a známí a oblíbení
žurnalisté.
Nechci nijak snižovat jejich zásluhy, ale je
jisté, že parlament, složený jen z nich, by nebyl
ani představitelem rozvrstvení národa, ani nějak
vynikajícím pracovním tělesem. VždyS přečetní
výborní, svědomití, moudří a vzdělaní lidé, kteří
mají tu nejlepsí snahu a schopnost zvelebit stát
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a zlepšiti úroveň občanstva, nepatří do žádné
z těchto skupin. A jedna z hlavních funkcí strany
je, aby právě těmto lidem dala možnost k tvůrčí
zákonodárné práci v zájmu nás všedi. 2 těchto
a ještě jiných Četných důvodů se musí občané
spokojit s tím stavem, jaký jo, a uznat, že instituce stran, i když plně a ve všem nemůže vyhovět, je naprosto správná ff nutná.
Má však právo žádat, aby strana, do níž so
odhodlal vstoupit, byla stranou opravdu dobrou,
která splní alespoň přibližně dokonale svůj úkol.
A má také plné právo žádat, aby se nepokládala
za vůdce, nýbrž povSřence svých voličů. Musí
být jejich mluvčím, což znamená, žo musí jejich
názory nejen uznat, nýbrž jich i dbát. Proto
musí mít celou sít! svých místních organisací a
být ve stálém styku se svými voliči. Jen tak jo
zaručeno, žo strana bude znát pravou vůli lidu
a stane se tak nutným a dobrým doplňkem lidovlády. Není správné tvrdit, že voliči souhlasí
vždy a ve všem se svými parlamentními zástupci
jen proto, že souhlasí » programem strany. Program strany je přaoe jen rámcový >1 nemůže
v něm býti počítáno se vším, co bude v parlamentě projednáváno. A tak by se mohlo stát
a také sc velmi často stává, neni-li styk strany
s jejími voliči dostatečný a není -li jejich míněni
dosti dbáno, žo vznikne mezi voliči a vedením
strany hluboký rozpor v názorech, což znamená
ztrátu tlůvčry vo stranu; důakdky jsou vážné,
neboť volič jo zklamán u má dojem, žo jej strana
v jeho právech zkracuje. Domokratisaeo stran
je tudíž nutným předpokladem zvěluení moci lidu
a zvětšení důvěry voličstva vo své pověřence.
Ani pak ovšem nerozklcno se mezi všemi voliči
a stranou duha míru a všeobecné spokojenosti.
VždyC strana musí nějak překlenout názorovou
různost mezi svými voliči, a to jo práce nesmírná,
když každý z nás má tak trochu odlišný názor
na všechno. Nebude tedy synthesa přání jednotlivců tak stoprocentně vyhovovat skoro nikomu
a strana nesmí ani takto upravená mínění svého
voličstva prosazovat, je-li v rozporu m státním
zájmem. Proto je další povinností strany, aby
svým straníkům jasně vysvětlila, proč má v té
které otázce takový a ne jiný postoj, neboť jen
při plné otevřenosti je možno zachovat si důvěry.
Není snad ani třeba dodávat, že Btrana jen výjimečně prosadí tento názor ve své plností, když
jiné strany přijdou 3 názorem jiným. Ale lo je
právě znakem demokracie, že se nestane to, co
si. přeji já nebo můj soused, nýbrž to, co si přeje
většina.. Ani ta není docela spokojená, jedincí
z ní si to v podstatě přáli, ale přece ne zcela v té
formě.
Je to velmi nemilé, ale budeme si na to už
jednou musit zvyknout a nevinit nikoho jiného
než různost lidskou. Jinak bychom nebyli demokraty. Je pravda, "že snad nikdo z nás nepotkal
člověka, který by pří rozhovoru o politice neprohlásíl: »Panečku, kdybych já dofftál moc do ru-
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kou, to byste viděli, jak bych vše báječně zařídil!« To si tedy myslíme o sobé všichni, ale nikdo
z nás si to nemyslí o torn druhém. Proto jsme
velmi nespokojeni s tím, že nejsme sarnovládci,
avšak přírno nadšeni tím, že jím není nikdo jiný.
Přiznám-li si jednou, že diktátorem může být jen
jeden z milionů a že to nebudu já — hned mi
bude demokracie i se svými stranami a kompromisy ze všeho nejmilejší. Nechci tim říci, abyste
na strany a politiku nehubovali, to by bylo rnoc
žádáno a nebylo by to ani dobré. Chci jen, abyste

na ně hubovali jako na něco, eo máte rádi a na
čem vám záleží. Asi tak, jak matka hubuje své
dítě. Byla by to špatná matka, která by své dítě
.jen chválila.
její dítě by bylo asi také velmi
nedokonalé. Máme přímo povinnost být k veřejnému životu kritickými, protože je to náš stát
a naše strany, my je tvoříme a ne ony nás, a my
se musíme snažit, abychom je vytvořili co nejlepší, a to se mlčením nepodaří. Nepodaří se to
ovšem ani štítivým odklonem od politiky a nedůvěrou k politickým stranám.

Rusko a západ
Uvcřejnfiná stať z anglické revue >The New
ytttteHmftn and Natlon* obráží názor britských ao.
clallHticltých kruhů n/i vývoj mezinárodních
losti,

Nezdar konference má hluboké příčiny. Pramení z dějin a struktury států. Ruské veřejné mínění je přesvědčováno, že vina spočívá jen na
západních spojencích; čtenáři našeho tisku předpokládají, žo chyba je zcela na ruské straně. Ruská diplomacie so zakládá na hlubokém podezřívání západu. Podezřívání bylo jednou z charakteristických známek carského Ruska a bylo ještě
zesíleno dlouhou « hanebnou historií nepřátelství
a bojkotu západu, počínaje ozbrojenou intervencí
spojenců po minulé válce až k Mnichovu a odmítnuti spojení se Sověty v roce 1939. Ti, kteří
so nedávno vrátili z Ruska, nám řekli, že odmítnutí spojenců, aby atomová puma byla dána
k disposici výboru pro bezpečnost, značně zvýšilo obavy Ruska z našich záměrů. (Jak doufáme,
nikdo nenavrhuje, aby tajemství výroby atomové
pumy bylo posláno doporučeným dopisem do
Moskvy či do jiného města, ale je nepodařeným
pokusem použít atomové bomby jako hybné páky
pro vytvoření pravé organisace bezpečnosti.)

ších úmluv. Zdá se, že mysli jen na vlastní bezpečnost a na nic jiného. Jejich diplomati vědí
jen málo o britském a americkém veřejném minění či o síle různých skupin; přehánějí maličkosti a nemohou pochopit, že zahraniční ministerstva našich kuriosních západních demokracií pokračují v intrikách proti nim i když státníci
pravdivě vyhledávají jejich spolupráci. Když Molotov trvá na požadavku Tripolska, není to vážný
nárok na základnu v Středozemním moři; chce tím
jen nediplomatickou řečí říci, že Rusko má stejné
právo na zastoupení v severní Africe jako Anglie
na Hong-Kong či Amerika na námořní základny
v Tichomoří. Když Američané rozumně navrhují,
abychom so všichni zúčastnili práce na mzv ¡i
dopravy na vodních tepnách v Evropě, nevidí
v tom Kreml nic jiného než intriku se snahou
vybudovat systém špionáže a protisovětské aktivity na Balkáně. Je-li Sovětský svaz ochoten
uznati, že zahraniční politika nemůže spočívat na
podezřeních, Bevin a Byrnes udělali mnoho, aby
tato podezření potvrdili. Nemohli si nalézt horší
záldadnu, než nedostatek demokracie v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku. Rusům to musí připadat jen jako pokrytectví, když mocnosti, uznávající Franca ve Španělsku a autokraticky vládnoucí dílům světa, odmítají uznat balkánské vlády proto, že jim nejsou demokratické. V á d a Maďarska, která v poslední době provádí pozemkovou reformu, žádanou každým liberálem a socialistou již po generace, je zajisté daleko representativnější než správcovství Horthyho, který se
v roce 1919 dostal k moci silou spojeneckých bajonetů. Jedním z mála určitě dobrých výs'edků
této války .je, že Evropa bude zbavena maďarské
aristokracie, jejíž tyranie byla prováděna s jedinečnou krutostí a brutalitou, která byla střediske veškeré nesnášenlivosti a nepřátelství mezi
první a druhou válkou a která byla zcela otevřeným spojencem nacistů během války. Případ Bulharska a Rumunska je téměř stejně důrazný.
V žádné z těchto zemí nikdy nebyla demokracie
západního typu ani podmínky k nL Předstírat,
že tomu tak je, je nepočestnou hrou se slovy.

Vítězné Rusko po nesmírném úsilí a ztrátách
v této válce — obyvatelstvo Ruska se zmenšilo
o dvacet až třicet milionů lidí — smýšlí intensivně nacionalisticky a je velmi citlivé. Rusové
jsou často nemírní, podráždění a tajuplní. Jednají
jednostranně a ne vždy ve shodě s duchem dřivěj-

Nedosti na tom. Sovětskému svazu musí být
divné, když jsou mu vytýkány snahy o zřízení
uzavřené zájmové sféry ve východní Evropě a
shledá-li, že britský tisk nekritisuje také jednostrannou a imperialistickou politiku Spojených

Pro konferenci zahraničních ministrů je snad
lépe, že se úplní) zhroutila, než měl-li být nezdar
«kryt neupřímnou formulací. Když se státníci nemohou shodnout ani o komuniké, jímž ohlaóují
neshodu, je lépe, když se rozejdou a včc si znovu
rozmyslí. Protože o některých otázkách bude muset být; rozhodnuto, budou si to muset tedy také
rozmyslet. Spor o proceduru, který vedl k formálnímu přerušení konference, byl jen sovětským
prostředkem, jali zakončit rozpravu, která nevede
k cíli. V náhradu Molotov nyní navrhuje řadu
smluv, podepsaných mocnostmi se speciálními zájmy, zatím co Byrnes ve smířlivém prohlášení
plánujo novou mírovou konferenci všech hlavních
účastník ň války. Předpokládáme, žo Bevin tento
návrh přijme; stejně tak bude uvítán dominiemi
a ostatními mocnostmi. Stanovisko Ruska je méně jisté. Molotov odletěl nyní do Moskvy, aby se
poradil so Stalinem.

134

OBZORY

států v Pacifiku. Sovětské Rusko vskutku není
jedinou mocností, která pohlíží na čilý zájem Ameriky o strategické ostrovy a její politiku v Japonsku jako na vytvoření rozsáhlého
prostoru výlučně %'ojenského významu. Je pravdou. že nacionalismus a imperialismus byl válkou
posílen, a že to není jedna mocnost, která postupuje zhoubným způsobem, ale že všechny velké
státy opět provozují starou mocenskou politiku
novým a hrozivějším způsobem.
Není dosud jisto, ale je nejpravděpodobněji,
že velké mocnosti se prakticky rozhodly rozdělit
svět v pásma svých vlivů. Stavěli jsme se
této koncepci na odpor pokud to šlo, neboť
plány na mír nemohou býti uskutečňovány ve
světě, kde tři velké státy jeden proti druhému
buduji svou sílu na rozsáhlých sférách výlučného
vlivu. Je-li však situace taková, musíme jí čelit
a snažit se co nejlépe, abychom snížili risiko války a v dalším období pozorně vyčkávat možností
k vybudování organ,sace svě f a. Musíme změnit
své myšlení a uvážit, co je životně důležité pro
civilisaci, kdy je třeba použít síly, kdy bude
na nv -tě diplomatická intervence a kdy bude lépe,
abychom vůbec nezasahovali.
V jednom bodě musíme mít naprosto jasno.
Mluví se o »uspokojení« Ruska a sovětské zásahy
se srovnávají s postupem nacistického Německa
před válkou. Toto srovnání je nicotné, mylné a
krajně nebezpečné. První snahou sovětské politiky je zachovat mír. Věřit v něco jiného je
buď omezeností nebo urážkou. Jen málo rodin
v Sovětském srazu nepřišlo o živitele; zničeni a
útrapy, jimiž bylo Rusko nuceno projít, jsou převládající myšlenkou každého sovětského občana.
Nepochybujeme, že Stalin to myslel naprosto
poctivě, když v interviewu se senátorem Pepperem (Daily Telegraph, 2. října) se vyjádřil, že
Rusové »obětovali nejvíc ze všech spojenců.
Obešli se během této války bez přiměřené stravy,
oděvu a ubytováni. Bylo by pro nás sebevraždou,
kdybychom se věnovali něčemu jinému, než úsilí
dáti lidem všechno, co jim tak dlouho chybělo«.
Rusko žádá velkou půjčku od Spojených států
k vybudování země a jako záruku, že peněz nebude použito k vybudování válečného-průmyslu,
uvádí Stalin faktum, že téměř čtyři miliony vojáků Rudé armády byly již demobilisovány. Mohou-li Spojené státy vidět v Rusku obchodiuho
partnera, je to zárukou míru na generaci, během
níž se mohou vyvinout okolnosti, které by zabránily pozdější válce. Každý rozumný Američan
a Rus musí s tím souhlasit, neboť válka mezí
těmito dvěma mocenskými bloky by se nikdy
nerozhodla a byla by pouze bitvou, která by oba
zničila, v níž by města obou národů byla rozmetána atomovou pumou, ale jedna mocnost by
přece nezvítězila nad druhou.
Jaká tedy má být britská politika? Budeme-li
mít všichni své zájmové sféry a nebude-li mít
Rusko právo zasahovat ve Středomoří či v jiných
částech impéria, bude lépe pohlížeti na východní
Evropu jako na ruské pásmo a nezasahovat do
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Souhlasíme!
»Tisíce, ba desetitisíce příslušníků inteligence, a to lidí čestných, charakterních,
schopných, vzdělaných a pro spolupráci na
obnově našeho hospodářství vysoce potřebných vystrčeny byly ne ke dveřím, alo za
dveře, zatím co neostyšně derou se na jejich
místa břidilové a diletanti, lidé so známým
čelem a lokty, příživníci revoluce. Těmto lidem byla dána bra jakéhokoliv oprávnění,
ba přímo proti znění zákonů, v plen řada
nejvýznamnějších osobností, ředitelů, pvokuriatň, inženýrů, vedoucích oddělení, a to
ne nějakých representantů starého režimu,
nýbrž příslušníků pracující inteligence v nojvlastnějšim smyslu a tedy součásti lidu, Nálezy této samozvané justice ao podobají rozsudkům hrdelních nebo slunných soudů.
Téměř výhradně propuštěni, a to okamžitě
bez výpovědi pro „ztrátu důvěry" podle ustanoveni par. 34, jehož bylo vždy používáno jedině k rozvázání služebního poměru se
zloději nebo deťroudanty. Dokonce si osobují zbavovat! „obžalované" |jonae, zasloužené dvaceti- až třicetiletou podivou prací.
Podle směrnic mají tyto „nálezy" býti definitivní a nezměnitelné, není proti nim odvolání. Každá pomluva je dobrá. Rízcuí jest
nikoliv veřejné a úatnf jako před každým
soudem, nýbrž tajné a tajnŮBtká.řaké, inkvlsiční. V jednom z největších ústavů závodní rada na základě referátů dvou lidí z tak
zv. vyšetřovací komise, kteří viděli obžalované po prvé v životě, zatajovali jim jména
svědků, předstírali nepravdivé výpovědi
svědků neslyšených, neprovedli, jediný z důkazů obžalovanými navržených, vynášela
„rozsudky" bez jakéhokoliv líčení, natož veřejného, při čemž nejzákladněji zmatečnost
a absurdno«: spočívá v tom, že podle směrnic T)RO právě závodili rada má funkci žalobce a soudem býti nesmí. Jsou zde tedy
rozsudky neexistujících soudů při neexisfcujícím soudním řízení pro neexistující delikty. Spravedliví lidé pociťují nesmyslnost toho, když samozvané soudy bez zákonného
podkladu vynášejí proti nevinným lidem,
kteří obyčejně jen někomu překážejí v příliš
rychlé kariéře (znám případ takto propuštěného ředitele velkého podniku, jenž byl
tři roky v koncentráků), rozsudky, které
jsou v každém případě morální popravou a
mohly by býti nazvány justiční vraždou,
kdyby celé řízení nebylo výsměchem nejprímitivnějšímu pojmu justice.«
¿Svobodné noviny* v článcích *Co rak inteligence na srdci.«:

prostorů, kde nemáme dost síly k dobrému působení a mnoho příležitostí k vyvolávání rozporů. Je však naší povinností se ozvat, kdyby ruská
politika zvyšovala stávající zlořády v Evropě. Tak
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na příklad nám záleží na hromadném vystěhování Němců z Polska. Stručná odpověď Poláků či
Rusů zní, že věci, které se dnes dějí s Němci,
jsou méně hrozné, než to, co Němci dělali se
slovanskými národy po celou dobu okupace.
Pomsta není stá nícká. Bovin, jak doufáme,
vyložil Molotovovi, že výsledek této politiky je
právě opačný, než jaký by si Sovětský svaz
přál. Vojáci a dopisovatelé, vracející se z Německa., jsou na základě toho, co tam viděli, vedeni
od bezrozdilné nenávisti ke všem Němcům ke
stejně bezrozdílnému odporu k slovanství.
Na západě jsou přesvědčení, že se jedná o lidí;
že děti narozené za Hitlera nelze volat k odpovědností za zločiny, napáchané jejich vládci; a všichni pociťujeme jako neštěstí, když tisíce lidí
umírá hlady a vysílením v příkopech — takové
jsou upřímné a pravé pocity celkem všech vrstev
západních demokracií. A kromě toho, se stanoviska rozumu bezpečnosti, je naprosto nutné
okamžitě ukončit tento postup, který hrozí rozšířil; nákazu po celé Evropě. Lékaři nyní důrazně
mluví o nebezpečí »chřipky«, epidemie, podobné
oné, která po poslední váíce zabila v Evropě a
Asii na 25 milionů lidí. Pod názvem chřipky se
rozumí spousta nákaz, které nemohou být isolovány. Bacily so nezastaví na hranicích.
K této věci je třeba, aby Britanií? a Amerika
právem protestovaly a spojily protest s konečným praktickým návrhem na rekonstrukci Evropy — počínaje mezinárodním schematem pro
Rursko a Porýní. Došlo-li Rusko nyní tak daleko
ve svých podezřeních, že nechce spolupracovat a
když naopak zamýšlí politiku, zvyšující bídu a
ohrožující svět; nákazou, je pro náš jedinou mož-

ností realisticky uvažovat, jak bychom my mohli
vybudovat soběstačnou západní Evropu, která by
pokračovala v tradicích humanitní demokracie.
Na základě této analysy je politika západu
nevyhnutelná. Trvá-li Sovětský svaz na výlučné
zájmové sféře ve východní Evropě, není protisovětským cítěním, ale pouhou nutností, co vede Velkou Britanii k tomu, aby hledala přátelství
na západním břehu kontinentu. Bylo by směšné,
kdyby »Pravda« napadla tento postup jako
příklad protisovětské aktivity. Britanie v každém
případě musí hledat těsné spojení s Francií,
Skandinavíí a přímořskými státy, neboť Britanie
je částí kontinentu, spojenou s nim společnými
kulturními, ekonomickými a politickými svazky.
Hlavním předmětem je hospodářská obrana proti
americkému kapitalismu, který se čile snaží snížit Britanii na svého pouhého satelita. Všechny
tři mocnosti se skutečně zabývají intrikami proti
sobě na Středním Východě — prastarém klíčovém
postavení — a my hledáme sféru, v níž by staré
evropské demokracie mohly žít, aniž by byly
drceny dvěma obrovitými kontinentálními mocnostmi. Kdyby bylo možno dosíci užší jednoty
na západní evropské pevnině, demokratický socialismus by nabvl nového sebevědomí a též naděje, že si vyslouží větší pozornosti a důvěry SSSR
v úsilí o zastavení evropského rozkladu. V žádném případě by tato jednota neohrožovala SSSR,
pokud ovšem by nebyla poplatnou Spojeným státům. Naopak se domníváme, že jejím cílem by
bylo uchránit Velkou Britanii před takovýmto
poddanstvím.
Přel. L.
(Wlth acknowlodgement
nmn and Nntlon«,)
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Bloky nebo spolupráce?
Evropského občana, který měl příležitost číst
v posledních dnech britský, americký a sovětský tisk, komentující naprostý neúspěch první
konference zahraničních ministru tří vítězných
velmocí, zmocnila so nevýslovná stísněnost. Čtyři měsíce po porážce Německa a jen několik týdnů po skončení obrovské válečné konflagrace,
z něliož evropská pevnina vyšla k nepoznání
zkrvavena, politicky rozeštvána, mravně nahlodána a hospodářsky zplundrována, dochází k mezinárodně-politiekómu rozkolu mezi dvěma mocenskými .obry — Sovětským svazem a Spojenými státy — jehož důsledky pro věc světového
dorozumění, ba i pro věc míru mohou býti krajně nebezpečné. Události zdály by se nasvědčovat! tomu, že veliká mravně-společenská krise,
protkaná v první polovině tohoto století několika krvavými válkami a revolucemi, neskončila
ani tímto posledním šestiletým konfliktem a že
tu dosud stojí proti sobě v neúprosné logičnosti
dějinného vývoje síly a zájmy, o jejichž smírné
vyrovnání se s malým zdarem pokoušejí politikové a diplomaté, z nichž zdaleka ne všichni hovoří pravoplatně jménem svého lidu. Malé národy nemohou než bezmocně přihlížet! k velmo-
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censké hře »Velké trojky«, kt^rá se snaží skrýt
pravé důvody tak, aby se neukázalo, že se spojenci vracejí k nebezpečné politice mocenské.
Neodpovídalo by skutečnému stavu věcí, kdybychom přílišně dramatisovali neúspěch londýnské konference: už několikráte propluli úskalím,
na která narazila mezispojenecká jednání. Stalin, britský ministerský předseda a president
Spojených států, prostě tím, že některá z mocností slevila něco ze svých požadavků, získávajíc i když ne maximálního, tedy aspoň částečného úspěchu. Je tudíž pravděpodobné, že i na
příští schůzce vůdců těchto tří mocností bude
sjednána dohoda na řešení těch problému, o které údajně ztroskotala konference zahraničních
ministrů. Optimistický projev Molotovův před
odjezdem z Londýna je toho předzvěstí. Tím
však ani zdaleka nebude překleuuta propast
nedůvěry, která se co den prohlubuje, a nebude
odstraněn zdroj nebezpečí, jež lirozí evropským
národům.
Z předcházejícího článku britské socialistické
revue zdá se vyplývat, že ani jedna ze zúčastněných mocností není bez viny na sledování sobecké mocenské politiky, a to přes slavný slib. daný

OBZORY

v Atlantické chartě a později několikráte obnovený, že totiž Spojené národy nevedly válku
proto, aby rozšířily oblast svého politického a
hospodářského vlivu a aby měly teritoriální zisky. A přece je dnes už jasné, že Spojené státy
provádějí na Dálném Východě sobeckou politiku, pokládajíce Japonsko za americkou vojenskou základnu a výlučnou sféru amerického hospodářského zájmu. Podobně je tomu s tichomořskými ostrovy a s rostoucím zájmem Američanů
0 asijskou pevninu. — Tváří v tvář této politice
Sovětský svaz, tradičně nedůvěřivý ke všem
úmyslům západu, buduje si rychle a samostatně
svou zájmovou sféru. Východní Evropa se dostává pod vliv sovětského hospodářství. SSSR
uzavřel nedávno smlouvu s Maďarskem, podle
niž má padesátiprocentní účast v maďarském
průmyslovém podnikání. Zároveň zajistilo si
Rusko podíl na zisku z vývozu minerálních olejů
z Rakouska a zajišťuje se politicky i strategicky v jihovýchodní Evropě. Velká Britanie pak
— která je dnes už saturovanou imperialistickou mocností — se upevňuje v severní Africe a
ovšem bedlivě střeží vývoj událostí na Středním
Východě, kde velmoci mají plné ruce práce s vzájemnými intrikami a odkud co chvíli docházejí
znepokojivé zprávy. Bylo by omylem se domnívat, že zájmy Ameriky a Anglie se vždy kryjí
a že obě mocnosti si hrají do ruky při jednáních
s SSSR. Koncem záři napsal »The New Statesman and Nation«: »Jsme ve skutečnosti mezi
Ruskem a Amerikou. Jsme evropským národem,
vědomým si svých hospodářských a kulturních
vztahů k zemím evropské pevniny a připraveným
k spolupráci s Ruskem, kdyby toto nám uvěřilo.
Spojené státy nemají velkého zájmu na Evropě,

(kdy už zařadí politikové tento pojem do svého
slovníku a svých jednání?) — pak bude dřív než
se nadějeme Evropa rozdělena do dvou velkých
bloků, východního a západního, téměř hermeticky od sebe oddělených čínskou zdi podezření,
intrik, a houževnaté přípravy k vojenské obraně
před možným výpadem s té či oné strany. A kdo
se domnívá, že by toto nebyl konec Evropy, tomu uniká železná zákonitost, ba dialektika moderního života hospodářského, sociálního a kulturního.

Londýnská konference zahraničních ministru
dosáhla jednoho nečekaného výsledku: britské
politické kruhy (a snad už i britská vláda) se
zřejmě rozhodly pro tuto politiku bloků, neboť
už ani socialistická veřejnost nevidí jiného východiska ze situace, jak se sobeckou politikou
velmoci vyvinula na evropském kontinentě. Lord
Vansíttart, vášnivý odpůrce všeho německého,
se v týdeníku »Spectator« jasně a. důrazně vyslovil pro vytvoření západního bloku a volá dokonce po rozpuštění »Velké trojky«. Smýšlení
konservativní části britského veřejného mínění
nalezlo vyjádření v nedělním »Obseryer« z 30.
září, v němž HO praví: »Rozdělení Evropy mezí
Rusko a Západ je cena, kterou musíme zaplatil,
za své totální vítězství nad Německem a politiku „bezpodmínečné kapitulace". — Ze toto rozdělení Evropy nese n sebou veliké nebezpečí, je
na bíle dni. Bylo by však unáhlené tvrdit, že by
muselo vésti nutně ko stálým konfliktům a zlé
vůli, tím méně k další světové válce. Při správné
politice bylo by možno se toho vystříhat. Naopak, takovéto rozdělení pravděpodobně nastíňuie cestu, po níž svět konečně dojde klidu, to
1 když jsou slále vice nadšeny výkonností ně- jest mírovými ujednáními, spočívajícími na vzámeckých strojů a vyhlídkami na získání němec- jemné dohodě dnešních spojenců o demarkační
kého průmyslu.«
zájmové linii.« — Podobně i socialistické listy
Je tedy z vývoje evropské politiky i denního netají se obavami, že rozdělení Evropy na výživota na této pevnině zrejmo, že zatím co se chodní a západní oblast bude jediným, možným
mocnosti dohadují o řešení problémů, které se východiskem z dnešní nesnesitelné mezinárodní
týkají všech, každá ze zúčastněných mocností situace, i když takovéto řešení je na horiy vzdásama tyto problémy řeší v i a f a c t i na Bal- leno politickému úsilí a Ideálům britského sokáně, v Německu, v Tichomoří, na Středním Vý- cialistického hnutí. Ve Francii politické kruhy
chodě, v západní Evropě. Dává se tudíž vývoj blízké de Gaulloví i vlivné skupiny socialistů
neihorší možnou cestou jednostranných řešení, (čítaje v to 1 Léona Bluma) se netají svými
smluv a politických tahů, které možnost celo- sympatiemi k návrhům o vytvoření úzké jednoty
evropské. natož celosvětové spolupráce už pře- západních národů. Anglo-francouzské porady
dem vylučují. Jestliže se Angličané dožadují po- o obnovení e n t e n t e c o r d i a l e se příznivě
litického vlivu na Balkáně, nemohou ovšem rozvíjejí a pokládají se za první krok k »nutné
oslyšet nároky Sovětů na účast při kontrole ital- konsolidaci západní Evropy«. A mezitím pod
ských kolonií. Kdyby si Sovětský svaz budoval záštitou a často za přímé podpory a účastí Sosvou výlučnou politickou a hospodářskou oblast větského svazu vznikly a upevnily se v Jugove střední a jihovýchodní Evropě, pak nesměl by slávii, Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku a Polbýti překvapen podobnými tendencemi Britanie sku režimy zerni Sovětů buď přímo poplatné
v Evropě západní.
nebo aspoň komunistickými stranami dostatečně
A tak jsme u základního problému a zároveň kontrolované. Už dnes jsou protesty západních
— domníváme se — největšího nebezpečí pro mocností, pokud jde o složení vlád či organisaci
světový mír: poroste-li nedůvěra mezi velkými voleb v těchto zemích, sotva více než bezúčelspojenci a zvítězí-li sobecké mocenské zájmy nými diplomatickými zákroky, a naopak, sovětnad zájmem evropského společenství národů — ské žádosti o vliv na správu italských kolonií či
O B Z O R Y
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protesty proti tvoření západního bloku jen hlasem 7o'r.iíeíbo na poušti.
¿Obzory« od prvopočátku poukazovaly na nebezpečí, které hrozí Evropě z těchto poku:;ů
o rozdělení cyropské pevniny na dva či více zájmových »bloků«. Všechno nasvědčuje tornu, že
politikové odpovědní za osudy poválečného svéta
bylí rychlým sledem událostí zahnáni do této
řtleoé uličky mezinárodních vztahů, z níž opravdu není východiska. Lze už nyní ukázat na mapě
oblosti, kde by mohlo do jít k osudnému střetnutí
zájmů a k dalšímu konfliktu.
Nebylo by nebezpečím pro mír, kdyby státy
l.é či oné oblasti tíhly k ohniskům, která představují jednotlivé velmoci, Je přirozeno, že státy
Střední a Jižní Ameriky tíhnou hospodářsky
k hospodářské velmoci Spojených států. Je rovněž přirozeno, vidíme-li podobnou tendenci
u Francie a Belgie v poměru k Anglii a u Polska
a Československa v poměru k SSSR. Takové užší
vztahy, které se organisují regionálně proto,
aby tím byla posílena spolupráce obecná na
evropském nebo světovém podkladě, jsou užitečné. Leč vytváření užších vztahů na regionálním
podkladě za tím účelem, aby nespolupráce, ba
konflikt byl tím podtržen a zdůrazněn, jsou
škodlivé a krajně nebezpečné.
Otázka skutečné spolupráce, mezi v š e m i
národy či jen spolupráce národů vnitř jednoho
čí druhého bloku dotýká se životních zájmů našeho státu, Německo mohlo pohltit v roce 1938
a 1939 naši zemi ne proto, že bylo nejsilnější
velmocí, ale protože bylo silnější než v neshodě
a, vzájemné nedůvěře žijící Západ a Východ. Naše země, opírající se věrně o přátelskou a spojeneckou smlouvu s SSSR, leží na předělu dvou
kultur. I kdyby vznikl proti západnímu bloku
blok východní, byli bychom jeho nejzápaduějšim výběžkem a k l í n e m , a protože tuto země-

pisnou skutečnost nikdo na světě nepředělá, je
prostě v životním zájmu Československa stavět
se proti všem tendencím, které by chtěly zařazovat malé národy do jednoho či druhého systému, ovládaného jednou velmocí. Malé národy
mohou dýchat svobodné jenom tehdy, budou-li
sdružovány ve větší zájmové jednotky velmocenskou spoluprací a nebudou-li od sebe (nebo
i vnitřně) rozervávány konflikty mezi velmocemi. Bylo už mnohokrát zdůrazněno některými
našimi politiky, zejména presidentem Benešem,
že záruka naší zdravé budoucnosti a všestranného vývoje je především ve vlastní práci (to
jest spoléhat na své schopnosti především a
nikoli přisluhovat jiným), mezinárodně politicky
pak v bezvýhradné podpoře oněch sil, které pracují k opravdu velkorysému mezinárodnímu dorozumění, bez něhož nemůže být trvalého míru
ve věku atomových pum a verneovských možností vnésti válku na sebe vzdálenější světadíl.
V tomto smyslu by měla československá politika opustit dosavadní pasivitu a v zájmu celého
národa podporovat usilovně ony síly, které se
upřímně zasazují o mír organisovaný všemi
Spojenými národy, o kolektivní bezpečnost a
mezinárodní politiku, hospodářskou a kulturní
spolupráci. Nikdo nepodceňuje regenerační
schopnost Německa. Nicméně po jeho zpustošení dobře se cítí, že pro dohlednou dobu nehrozí
malým evropským národům ani tak nebezpečí
se strany Německa, jako spíše od nesvorných
spojenců. Uvědomujeme si, že případná delimitační čára mezi případně vzniklými bloky jde Německem, Rakouskem a buď podél našich hranic
nebo dokonce přes naše území. Jen regionální
spolupráce, zasazená do rámce evropské nebo světové spolupráce, může být příspěvkem míru. V ý1 u c n é bloky, ať už se jmenu jí románský nebo
slovanský, západní nebo východní, mírovou organísaci podkopávají.

Organisace německé páté kolony ve světě Victor Henry
Historik, který bude psáti životopis Hitlera
a dějiny národního socialismu, bude překvapen
zaslepeností světa během prvních několika let,
které následovaly po »uchopení mock v Německu původně říšským kancléřem a pak Fiihrerem
a diktátorem >Velkoněmecké říše« Adolfem
Hitlerem. Oni exaltovaní mladici, defilující v ulicích německých měst »pnradeschrittem« a zpívající »Dnes nám náleží Německo, zítra celý
svět«, ani první akty brutality nového režimu,
ani morbidní snahy osobností Třetí říše, ani konečně varování uprchlíků před hitlerovským režimem a hlasy několika znalců, kteří jasně viděli vyvíjející se politiku nacistů, nemohli přesvědčit vedoucí politiky evropské o nesmirnosti
nebezpečí, které mělo později biěovati celý svět
Byl to teprve »anschlusss — krvavé obsazeni
Rakouska a rozbourání Československa, které
uvědomilo svět a postavilo jej tvái i v tvář do138

konale organisovaněniu zločinectví. Ale to bylo
již za pět minut dvanáct.
Svět byl několik kroků od propasti, neboť nacionálii! socialismus, směřující k světové hegemonií (spolu s Japonskem a Itálií), vytvořil nejhroznější a nejpustší komplot proti svobodě,
který kdy byl znám, a válečný aparát pracující
s přesností hodinového stroje, byl povolán k tomu, aby theorii o nadvládě podepřel praxi Chyba evropských stítníků v mezidobí obou světových válek byla v tom, že nepochopili vlastní
charakter nac. socialismu, neboť hleděli na toto
hnutí jako na novou obdobu pangennanismu
Ale nacionální socialismus byl mnohem hora
než Německo BSsmarckovo nebo Viléma H , neboť přinášel s sebou navíc mimořádný dynamisrniis a revolucionářský jed ve světě, který byl
v objetí velké hospodářské krise a ideologické
stísněnosti. Mezi politickými a vojenskými konO B Z ORY

©epceml říše se vyskytovala methoda, která jíž
cd začátku zaujala mimořádné místo v taktice
německých úspěchů. Spočívala v tom, že »předmět útoku« musil býti předem zevnitř nahlodán
a nakloněn, aby byl potom armádou doražen.
K tomu účelu vytvořil nacismus dokonalý aparát, podpořil jej finančními prostředky zcela neomezenými a vybavil technicky nejmoderněji.
Mohutností užitých prostředků a dokonalostí
své struktury tato organisace zasluhuje, aby
byla nazvána »Centrálou dobyvatelů nacistického světa«. To byla tak zvaná pátá kolona.
Začínalo se tvořením německých kolonií v cl*lně, strany NSDAP so všemi jejími rozvětvenými pomocnými institucemi více nebo méně přímo odvislými. Potom, dík fundaci peněžní a rafinovaným podplácením získal se pro »německou
věc« určitý počet prodejných osob, obyčejně
málo známých v politické aréně, zato však ctižádostivých a bez skrupulí. Tito lidé pak začali
vo svém státě pracovat. Zde se dá mluvit o tak
sváném »pronikání« německých myšlenek a
»světového názoru*. Čtyři mocenské prvky o vládaly tuto práci: 1. Oficiální orgány německého státu. 2. NSDAP. 3. Organisace, zdánlivě neodvislé od říáo a strany, a 4. sít! špionážní.
Všechno začínalo u Hitlera, kterému přímo byl
podřízen hlavní spojovací štáb, v jehož čele stál
It. Hess. On sám, jakožto zástupce Fiihrera,
dozíral na činnost německých sdružení v cizině.
»Oficiální práci« v cizině konalo ministerstvo
rahraničí, jjřemuněné Třetí říší na aktivní centrum propagandy a tajné politické činnosti v citinó.
Dálo to byl »Volksbund fůr das Deutschtum
lm Analand«-V. D. A. V čele stál profesor gcopolitiky a generál v. v. D. K. Iiaushofor. On
vypracoval dobyvačné plány Hitlerovy a udal
hranice »životního prostoru« Německa, přizpůsobené proponovaným 200 milionům obyvatel
říše, která měla překonat staletí. Rovněž Haushofer vynalezl nacistickou aplikaci německého
imperialismu po vzoru wilsouovské theso o sebeurčení národů. Dalším činitelem vedle NSDAP
(jejích .zahraničních složek) byla to »Světová
služba«, která na základě antisemitismu a antibolševismu rozprostírala své sítě po všech státech. Ve spojení s V. D. A., která měla 25 sekcí
v Německu, vlastní vydavatelství, které zásobilo
všechny zahraniční organisace a zasahovalo do
tisku, sportu, radia, pracovních otázek a kulturních akcí, dokazovala světová služba, že hranice
německé myšlenky přesahují široce hranice říše. Již v roce 1934, tedy rok po uchopení moci,
byly ztrojnásobeny výsledky z roku 1933; Světová služba se skládala z 24.000 oi-ganisací a
skupin v cizině. V roce 1936 bylo zaregistrováno
více než 5000 shromáždění, manifestací a propagačních cest strany do zahraničí. To byli ti »turisté, odborníci a znalci«, kteří provozovali
v různých státech špionáž. Aby byla ještě zintensivněna pronikající akce propagand}' do
ciziny, NSDAP vytvořila navíc dva nové
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organismy: Sdružení pro rozvoj osobních vztahů s cizinou a Středisko pro výzkum. První
se sídlem v Darmstadtu (v oficiální budově) mělo theoreticky umožniti svým členům
navazovati »osobní vztahy« s cizinci, »kteří se
k tomu podvolí«, a organisovati jejich zájezdy
do říše, »aby byli řádně informováni«. Prakticky to ovšem bylo zpracování penězi a domluvami
pro věc Německa.
Druhá organisace sídlila ve Stuttgartě a měla
obdobné cíle. Souhrnný obraz nacistické organisace, jak je znázorněna na schematické tabulce,
by nebyl úplný, kdybychom se nezmínili o organisaci všeobecně známé jako gestapo. Gestapo
stálo pod komandem H. Himmlera, ale zasahoval sem také von Bouhler, šéf osobní kanceláře
Hitlera, Buch, vedoucí soudu strany (USCHLA),
a R. Hess. Bylo rozděleno na pět hlavních sekcí.
1. Dozor nad dopravou na zemi a na moři. 2.
Dozor nad illegální činností socialistů a komunistů. 3. Dozor a kontrola nad bývalými členy
ostatních stran, jako katolické centrum atd. 4.
Dozor nad nacionálně socialistickou stranou a
všemi jejími filiálkami. 5. Protišpionáž hospodářská, průmyslová a vojenská.
Místní sekce, založené na stejném principu,
byly odvislé na centrále. Nicméně vedle těchto
pěti hlavních sekcí bylo pět dalších, vedlejších
sekcí, které jsou neméně zajímavé: 1. Dozor nad
emigranty z Německa v cizině. 2. Dozor nad cizinci, kteří emigrovali do Německa. 3. Dozor nad
poštami, telegrafem, telefonem. 4. Dozor nad
»podezřelými« vůbec. D. Dozor nad »politicky pochybnými« mezi policií a gestapem! (Byl tedy
někdo v Německu, kdo nebyl pod dozorem?) Potom zde byla ještě zvláštní skupina, zvaná »pozorovací«, která rovněž podléhala centrále a
měla tři skupiny: 1. Dozor nad veřejným pořádkem vůbec. 2. Dozor nad SA a 3. Dozor nad
továrnami a průmyslem
Ve skupině služby pro dozor nad veřejným
pořádkem fimgovala služba zvláštního zpravodajství SS. Sem se scházely raporty až od nejnižžích složek, dozorců čtvrtí, dozorců bloků, dozorců ulic, dozorců domů a dozorců domácnosti
(Tak mohl otec udávat syna a naopak).
Gestapo mělo čtyři policejní instituty: v Berlíně, Hamburku, Lipsku a Dortmundu, kde bvli
cvičeni agenti provokatéři a »informátoři«. »Žáci« studovali marxismus a museli ovládat dokonale strukturu míst, kam byli posláni, aby
vstoupili v činnost. Byli zasvěceni do nejnovějšich illegalit komunistických, socialistických a
katolických, objevivších se v říši Konečně při
absolvování kursu gestapa dostali do rukou
kartotéku členů gestapa a poslední instrukce.
Již v roce 1935 byl počet »personálu« gestapa
podle »National Zeitung« 48.000 osob. K tomu
přistupovalo 2.450 gestapáků v cizině a 20.000
»obyčejných« informátorů, rozsetých po celém
světě.
Celá práce, podnikaná gestapem v cizině, byla
řízena speciálním generálním štábem. Byl složen
O B Z O R Y

£ nejlepšíeh znalců policie pro informace a
kontrašpionáž a veden důstojníky;, kteří byii
specialisovaná pro tento drah práce plukovníkem Nicolaiem (ministerstvo války, 7. sekce).
Tento generální štáb měl k disposici nejmcidernější zařízení a informační centrum, kde se hromadily zprávy z říše i z ciziny. Obrovský archiv
knih, časopisů a žurnálů byl po ruce. Pečlivě
vedená kartotéka, agentů vlastních i cizích byla

neustále-doplňována. Vlastní vysílačka, n u m o ř á d né výkonnosti podávala »přizpůsobené« zprávy.
Ive štábu náležela zvláštní formace »destinikSnk,
atentátnická a sabotážní.
To je asi v hlavních liniích nástroj, vybudovaný říší k chráněni jejích zájmů, a který, i při
své mohutnosti, nemohl zabránit rozkladu a pádu Hitlerova, impéria.
Přel. Porthoa
(Copyright. by -r.n FYiuuui Tntérlouro*)

K U L T U R A VE S V Ě T Ě I U NÁS
Kulturní základa
čsl. strany lidové

pěvy mu ji přimo svůj pot valný vy
zniun v IOWMIEI církevního roku.
Ale tím včtSI hnutími jo pro nún
Csl. strana. lidová chce ve ttv&m žalostná zanedbanost', v Juků českou
programu a praxi zdůrazňovat!, že chrámovou píseň dnes nnehiV/lnw.
národ žije svou kulturou a že bez ní PřodcvSím jo Um ovňem viunu t.tOimrtrácí vlastni smj'sl svého kolektiv- ská netečnost biskupů. GrdlnAř, kteního bytí a své místo v dějinách mozl rý dal své a chváleni k tlulcu apůvnárody tohoto světa. Proto péče o niku >CíjBta k spáno«, uživenému
kulturní hodnoty musí státi v popře- bohužel — stálo JeAté v brnůUNké
dí. Dosud jame dobře obstáli v kul- dlecéHi, nepřečetl patrné iml stránky
turním závoděni národů a díla našich této žalostná tiskoviny, vu které jo
vědců 1 umělců získala úctu českoslo- nůé mateřský Josiyk komolen a havenskému jménu za hranicemi. Stra- noben způsobem, jakého by ne nena si přeje, aby tento zdárný vývoj odvážil íintul unl nepřátelský cizinec.
nebyl nikterak zpomalen a abychom Jlndo zase su nn věci projevila povynaložili víte k novému kulturnímu divná zaujatost vůči historické minulosti čeakú plánů; to je. případ *Cenvypětí, jež právem očekávánu? po loltého kancionálu*:, užívaného v pražtech válečného ničeni. Kulturnímu
ské arcldlccésl, jehož «Wadafcelé niživotu musíme dátl vňeohny jeho
kdy nefltudovall — BU přimo UMÍ
předpoklady, nejen hmotné, avšak též
nenáviděli
ČCHICOU barokní počni i
Ideální. Zejména musíme úzkostlivé
a její nojki-átmějftl plnnň zkomolili
atfežlt svobodu vědeckého a umělecpředevňtm v textech, alo čit/;to také
kého projevu, na předním místě svo- v nápěvech. Poměrné nejvýřm slojí
bodu tisku a védeckého bádáni. Trvá- ještfl zpěvník arcldlecéue olomoucké,
me na samosprávů naáich. vysokých ulo aul ten nedosahuje úrovně, kleré
Skol a přejeme si, aby po svém zno- by bylo izo dosáhnout.
vuotevřeni navázaly zpřetrhané, styky s učilišti zahraničními, východníCo si počít? Dnen jsou skoro vilumi i západními.
de zpěvníky rozebrány a naskýtá ne
tedy příležitost, která by neměla
Jsme přesvědčení, že kulturní svobýt promeškána. Vydat nový zpěvboda prospěje náboženskému životu
ník, jednotný pro vňechny? I to by
v naSÍ vlasti. Přejeme sl kladný pobyla cesta schůdná. Bylo by vňak
stoj státu k církvím a podporu jejich
Skoda zůstavit zapomenutí krásné
úsilí o mravní výchovu mládeže a
staré písnč, které jsou známy jeti
mravní zdokonalení člověka.
v jednotlivých krajích. Proto budu
Československá strana lidová věr- snad lépe, vyjdou-li zpěvníky dlena svému pojetí demokracie bude césní, nebo, kde to jc možné, zpěvusllovatl o to, aby mravní přesvěd- níky jeStá menáích otaskú. Ale orčení širokých mas lidových, založené dlnářl by měli dohlédnout, aby nána zásadách, křesťanství, nalezlo svůj pěvy 1 texty vScch. ptaní, které
výraz v naáem zákonodárství a veřej- v nich budou »společné, proňly nejném životě. Jesrt přesvědčena, že tato dříve určitým jediným střediskem,
Její snaha nalezne plného pochopení nějakým tJstavem pro českou duu všech, jímž záleží na tom, aby zá- chovní píseň, který by se staral o to,
kony byly prodchnuty duchem spra- aby byl zachován jejich starobylý
vedlnosti vůči vžem stavům, třídám T&.-A a také jejich původní zněni textové. Profesor Venhoda, ředitel ústaa skupinám obyvatelstva a rozumně
vu A-Schota cantorum,< by byl nejřeáily poměr celku a jednottivců.
lepči osobou pro takový podnik.

České zpěvníky
Lidový zpěv v naálch katolických,
kostelích je jakýmsi nepsaným, církevním privilegiem. Nikde jinde na
světě jej neuslyšíme v té míře a
v takové souvislosti B liturgií, snad
krom3 Německa, jehož církevní provincie částečně — a s
nevelkým
zdarem — napodobily český zvyk.
Naáa chrámová píseň se tak úzce
přimyká k liturgii, že některé ná-

OBZORY

A jistému uměleckému dozoru by
měly být podrobeny 1 písně nové.
Vt na příklad provlnciál jesuita o
svrchovaném nevkusu, kterého se
dopustil jeden člen jeho řádu, rozšiřuje rnySIenkovS 1 poeticky naprosto bezcenný text maríánský k
nápěvu, který si v českých chrámech
již dávno vysloužil místo v liturgickém údobí velikonočním? Komu
jo takovými zrůdnostml slouženo?
B. Ch.

Ještě o německé hudbě
Čluiuk, niuvivuý »PoviHlouh nillnv
niku hudby*, imuvjnény v pátém nule i.Qtaora«, jintft patři nuwl ty hlUsy, po kterých již dávno volalo HVČ>,
(lunu velké Oituti posluchačů a Který
vyjadřoval túi jejieii vlnntut iuV/.or
na pronramy čni. ro/.hliinu, VukutUu
Jdou v není určité »mCiny nutné, neniá-ll hrozit kulturní »trfttia, které <ii
Jeho vedoucí ani uojMou včdoml.
Nopochybujemo o dobrém úniynln
tvůrců naflloh poimlú, IctoiM ni urMII
za úkol, přiblížit vflom ptinluahučůiii
hlubokou la-ftiiu fleulcé hudby 1 nenniV
mlt Je h vruholiiýml výtvory národů
slovanských a některých národů Ji'
nýclL Jejich cil ni ziiHluhujd plného
nouhluitu, nebol.' Ml umínili probudili
lánku It hodnotným skladbám u >u\|ňlrňíeh vrstev a prohloubil: obdiv u
těch, kteři nlovannltě skladatele a Jív
Jich dílo /.nají domnt Jen čňntcěné,
K jakým výnledltům vrták vede nuku
tečrtovdnl stanovených úmynlrt ?
Každý pro/íram
• Ihoutiejno, min
politický čl kulturní
muM hýl) v
souladu it živou «kutofinontí, Sílvotom
0 jeho mnohotvárnontl, ktevú, také ve
vécecll duchovních ne řidl vlastními
zákony. 1'únobení hudby na dufll Hlinkou zajisté Je mocí ohroinnoui a npoluvytváři její tep. Tato oUolnoňt Jo
známa 1 rozhlanovým pracovníkům,
u ti chtěli proto zasáhnout způuobnm,
který iw mohl ukázat velmi účinným.
Kdyby wl totiž v pdfémSta horlIvunM
byli uvědomili, Že stavba lidské dufle jo nesmírné složitá a bohatiA.
Avrtak nfi.fi rozhla« al posto,vil píerl
sebe určitý cíl a k Jeho uskutečněni
zhotovil pián, podle kterého — v pfípo/lě, že by by) propracován po dl o
pravidel- stavitelství
by se dal vybudovat palác, naplňující obdivem,
nikoliv vňak řídit vnitřní život člověka. Programoví vedoucí se doplatili několika závažných psychologických omylů.
Nuáe hudba jo vskutku účinným
prostředkem k tomu, abychom naučili českého člověka hlouběji cítit
česky. Bude-ll vňak núfí pohled světxivéjáí, naže vnitřní, bohatství neomezenější, staneme se tím JeSté opravdovéji českými. Světová hudební díla
nás budou v naSern růstu jen podporovat. Tuto pravdu uznává i náfi
rozhlas a jeho programový vedoucí
nás ujistil, ža opět uslySírae Baelm
1 Beethovena, napřed se však musíme
očistit, stát se dufievně silnějšími.
A právě podobné názory se rriusí o-
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pravdu hluboce dotknout naňeho posluchače.
Jsme hrdl na to — a zajisté ne
nepraveni, že éesícý genius opět ukázal svou nezdolnost a vyóel nezeslaben z doby nejvetňíno nebezpečenství,
kdy nepřítel útočil přirno na kořeny
duchovního bytí národního. Rozhlasoví pracovníci s radostným zadostiučiněním vypravuji, že posluchači porozurnčli 1 tčrri nejnkrytéjňím narážkám, vysloveným hudbou čí slovem,
a 8 vřelým povdůkem na nú reagovali. Český čiovčk nepodlehl hrozbám
ncjkťutojňím, ale nedal se oklamat
ani lží, podávanou v nejrařlnovančjfiim zaobalenl, Tento vitěz nad nejnebezpečnčjňím ohrožením temnoty a
ďábla nemusí být B obavami chráričn před domnělou možností nákazy, ktorá by mu prý hrozila i od skladatelů světové úrovně, avňak německého původu, kteří vo skutečnosti vo
svých díioch způsobem výmluvným
sami bojují proti každé zbloudllostl
a malosti, odsuzuji tedy tím bouřlivěji ničemnost nacistického otroctví.

Umění nadnárodní
Ozývá HO vflalc též sobovédoml člověka, hrdého na svou lásku ic duchovní svobodě. Není tomu jcíltfi tak
dávno, kdy jsme H opovržením hloděll na kulturní vandalství Nóinců,
ktořl vyřazovali z knihoven díla světové úrovně a nadčasové hodnoty jeu
proto, že jojleh autoři byli Kunové,
Angličané čl Francouzové, Jak Jsmo
so cítili povzneseni nad úzkopraoflt
nevzdělanců, neschopných chápat Jakýchkoliv hodnot a zavrhujících vfie,
floho nemohli zneužít pro své zotroCovaol úůolyl A tím silněji jsmo so
těfllll na chvíli, až nad námi zazáří
duchovni svoboda a pravým hodnotám uo vrátí místo jim patřící. Ta
nynňjal jednostrannost v nás proto
vyvolává trochu zarážející pocity.
V kulturním řádu platí základní
skutečnost, Z o dílo, které dosáhlo
světové úrovní, zaujímá své povně
vymezené xnlsto v řetězu hodnot a
vývoje a nodá no žádným Jiným výtvorem nahradit. My jsmo so vflalc
po celá léta těfllll na slavnou dobu,
až nám bude opět možno zaposlouchat NO (lo velebné sily A prorocké
jasnozřlvostl, která tryská z hudby,

zakazované zotroěltell. Proto Jest
nám vnitřní nutností věnovat se právě těmto skladbám, po nichž jsme
tak dlouho toužili. A teprve, až bychom dostatečné vychutnali Jejích
závratnou krásu, obrátili bychom ae
občas 1 k německým skladatelům.
Neboť se nechceme vyhýbat jejích
dílu z toho důvodu, že bychom v nich
viděli přísluónlky určitého národa,
kterým vytýkáme jejich původ. Ale
prosté nejkrásněJSÍ chvíle by nám
darovali naSl slovanští mistři. U cizích bychom si pak poslechli, co nám
říkají všelidského. V tomto ohledu
milovník vážné hudby, která mu Je
částí vlastní dufie, nepotřebuje výchovy, jejíž účinky by byly též u nejfilrfiích vrstev posluchačstva zcela Jiné, než so předpokládalo.

Německá hudbu v rozhlase
Podívejme se proto, co čínl aáů
rozhlas. Předevňim vidi v posluchačích bytosti duchovné ohrožené, proto jo chce léčit. A hned je přesvědčuje, žo Mozart, Beethoven I jiní
jsou v prvé řadé Němci a teprvo potom hudebníky — aspoň prý v očích
nynOJfiích českých posluchačů. Proto
také vylučuje jejich skladby z programu, který obsahujo sice díla hodnotná, alo nebezpečí vézl právě v
tom, žo jo přímo vnucuje. No, neodsuzujte domnělý nedoutatečný zájern
a zlou vůli nechápavých, vlna Jo
vskutku na straně rozhlasu! NaSl lidé se dovedou nadchnout pro uměni
ufllechtllé, ale nesmi Jo nikdo neSetrn6 předkládat. Zdá se totiž, že byl
«ostaven seznam určitých skladeb —
a to dosti omezený, z kterého pak so
vybírá program. Stává so aspoň, že
některá čísla slyňimo téměř každý
den. Byť by to byly ty nojlibeznějál
molodio, musí posluchače omrzet,
stanou-ll so donnl «amozřojmostl.
Znalec hudby dovede případné objovlt v leaždá intorpretací novou krásu. AvSak průměrnému posluchači
zovflední 1 ten nejdrahoconnějšt hudební klenot, vyprchá z něj opojné
kouzlo, hraje-11 so vleekráte za sebou.
A zdo lirozl vážné nebezpečí. Nerozflířl-U rozhlas počet provozovaných
skladeb o dalSl autory — třeba o Italské mistry a jiné, budou posluchači
naslouchat geniům naái hudby bez
vnímání hloubky a krásy. Někteří

pak budou lovit v etheru stanice cizí
a je pravděpodobné, že se zastaví tél
u pořadů nehodnotných. Nemusí konečně ani chytat vysílačky, ležící za
československými hranicemi.
Stačí
vytočit sl Bratislavu a uslyáí nejen
arie z italských oper, ale 1 Straussův
valčík.
Výchovný program by se tedy naJen minul účinkem, ale také by zbavil krásu žádoucnostl, protože by
přestala být vzácnou a postrádala
by rozmanitostí. Tím by svedl k zájmu o hudbu bezobsažnou a bezduchou.
!><eboť umění Jest pouze Jediné, nesmírné bohatství, jež spoluvytváří
vfielidskou kulturu. A hlas krásy
musi vábit svou vlastní vnitřní podstatou. Jeho Btálým reprodukováním
až do únavy «e Jen otupuje Jemnost
dufle.
M. Z.

Mezi západem a východem
»Od některé doby z neznámých
přičíň vcflla do verňů mladých i nemladých naíich básníků církevní terminologie, václijaké blbllcko-evangollcké příměry a podobenství. Básník
má konečně na vůli psát Jak chce,
ale já nejsem přesvědčen o tom, žt
vědomé nebo bezděčné uctívání mystiky náleží k povinnostem Udí, kteří
nl dělají nárok na název inženýrů lidských duál socialistické společnosti.«
Alexe) Burkov ve stati o
ruských básnicích za války.
»Ukazovali, že nad troskami vražděné clvlllsace, nad zmatenými stíny
Evropanů dosud září ono světlo, a i
opuStěné, ač slabé, které nemohou
zuatinít ani cynické požáry vražděných měst ani ohňostroje slibovaných
rájů, které o překot vypalovali politici. V době, kdy se Jednotlivec stal
pouhým číslem polní posty, pouhou
položkou na listině ztrát, pouhou
značkou v koncentračním, pracovním
nebo zajateckém táboře, nepřestávali,
zcela v tradici řeckých myslitelů a
středověkých mystiků, věřit v Božskou Jiskru, která hoři v duál každého Jedince.«"
Karel Brušák ve stati
angl. básnicích za války.

•

(Oba citáty x »Kritického měsíčnlku«.)

Film týdne
Jednání o filmový dovoz. — Věrni zňstanomo.
Vyrobeno informační službou ministerstva zahraničních věcí. Scenario, střih a režie čsl. scén:
Jiří Weiss. Hudbu napsal a dirigoval Vilém Tauský. Po prvé v bio Blaník 12. října 1915.
Obrovský zájem československé veřejností
o budoucnost našeho filmu 51 zejména o dovoz
filmových děl z ciziny, o která filmové obecenstvo bylo ochuzeno po dobu války, přinutilo
dnešní filmové zplnomocněnce nejen k rychlému
jednání o filmový import, ale dokonce i k veřejnému oznámení dosažených výsledků. Zplno-
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mocněnec československého státního filmového
Dodnikání pan Elbl byl v Paříži a v Londýně a
po návratu do Prahy informoval novináře podrobně o úspěchu svého jednání. Výsledkem je,
že se u nás v nejbližši době budou promítat hodnotné snímky francouzské a britské produkce a
že je cesta otevřena k další — doufejme, že podnětné — spolupráci s francouzskými a anglickými producenty. Finanční podmínky jsou pro
nás vcelku výhodné a nebude-li úzkoprsých zásahů censurních, lze se těšit na nadcházející zimní sezónu.
O B Z O R Y

K dohodě s americkými producenty a půjčovnami, bohužel, dosud nedošlo z důvodů, které
byly vysvětleny jen částečně. Pan Elbl ani část
našeho tisku nešetřili zatrpklými poznámkami
o neochotě a přílišně obchodnickém duchu amerických firem — právem potud, pokud se Američané chtějí vměšovat do vnitřní organisace našeho filmového průmyslu. Už ve druhém čísle
»Obzorů« jsme napsali, že američtí producenti
nema jí mnobo chutí sjednávat obchodní smlouvy se státním filmovým monopolem a dovozovali
jsme, že snění možné, aby hrozbou filmového
embarga se tyto soukromé společnosti vměšoval v do organisace našeho filmového průmyslu
a snažily se ji tímto způsobem ovlivňovat«;. —
Tolik o nesnázích, zaviněných Američany. Je
však příznačné pro celkovou atmosféru v našem kulturním životě, že se ani pan Elbl ani
kdokoli jiný nezmínil o druhé překážce, která
stojí v cestě americkým filmům do našich biografů a o kterou jsme se přičinili my. Je jí dosud
nepublikovaná dohoda sovětsko-československá,
která stanoví, že z promítaných filmů v ČSR
bude 60ír sovětských a zbylých 40% ostatních
»cizích«, čítaje v to i produkci ostatních slovanských národů. Napsali jsme už před dvěma měsíci v tomto listě, že »Američané poukazují na
tento nepoměr dovozujíce, že obrovská výroba
americká, francouzská a britská má se spokojili
40% nromítaných filmů, což je nejenom naprosi v nepoměr, máme-li na mysli pouhý p o č e t
filmů v jednotlivých zemích vyrobený, ale zároveň se tu ignoruje doložka o nejvyšších výhodách při dovozu do ČSR. na kterou Spojené
státy mají nárok už z dobv předválečné.« Z toho ie zřejmo, že vinu na dosavadní situaci nemají výlučně Američané. Ostatně dopis, který
nám poslal čtenář dr. K. K. z Prahy, osvětluje
mnohé v této zamotané záležitosti, V dopise se
praví:
»Americké firmy nezastavily k nám dovoz filmů
v r. 1934 pro zřízeni dovozního poplatku. K zastaveni
dovozu došlo již v r. 1032. Vyhláškou min. obchodu
z 21. XII. 1631 čís. 133.119/31 bylo totiž u náa zavedeno t. zv. povolovací řízeni dovozu ve formě k o n t i n g e n t u , podle nějž směl ten, kdo vyrobí 1 český
film, dovézti nejprve 7, pak 6 a později 5 filmů cizí
produkce. Americké firmy odmítly za těchto podinínek
dovážetí s odůvodněním, že nelze na nich žádatí, aby
zde filmy vyráběly, když mají své výrobny v USA.
Hajitelnost tohoto jejich názoru postřehl ministr inf
Doatálek a vyhláškou zo 14. X n . 1934 čís. 131.126/34
nahradil kontingentní systém systémem registračním a
zřídil současně Filmový poradní sbor. Tímto způsobem
bylo zabráněno hospodářsky neodůvodněnému zakládání nových filmových půjčoven a stát získal vliv na
výrobu i dovoz filmů. Současně zrušena, byla odvlslost
dovozu od vyrobení filmů v tuzemsku & zaveden poplatek registrační za povolení dovozu filrnu ve výší
20.000 K za 1 dovezený film.
Toto řešení umožnilo překlenoutl rozpory s Američany, kteří ve zřízení poplatku dovozního spatřovali
iiaša vnitřní opatření, jemuž se podrobili, naproti tomu ale v systému kontingentním spatřovali nátlak na
svůj průmysl, aby překládali výrobu do ciziny. Ač
zavedením FPS, v němž zasedali zástupci šestí ministerstev 1 odborových a kulturních organ5sací, bylo
v tomto oboru u nás zřízeno v podstatě řízené hospo-
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dářství se slátat kontrolou, neničil proti tomu, jako
naši vnitřní záležitosti, námitek.
Při této piileř.itostl dovoluji al Vás upoaornitl n;v
skroslený a véenň nesprávný článek p. Jiřího Weisse
v časopise K. P„ který volá, žo by se mftln jiň říct
pravda o filmově smlouvě s SSSR, a hned uvádí oko!nosit, prokazujte! prý výhodnost: UM o smlouvy pro nnšo filmově podnikání.
Pravdou jo však «ňsiedujiei: Jiří Weiss tvrdl, fco
obchodně jo tato smlouva pru 1111a nojvýhodnějM, nehol'
nu kino připadne 70 proc. čisté tržby a na výrobou
i půjčovatolo pouhých 30 proe„ ledy Icní.dý ir, nich, t, j,
naSo státní půjčovna a ruský výrobou obdrM jen po
XS p.-oc. Toto llět jako novinku a v.vmoí,emisi.'
Předně Bovětakě filmy jsou iwulrivAuy biografům »a
rťumých podmínek. Tak v pmnlěřo minimálně na
3Gproc. pudil při osvobození filmu od dávky ve zábav
avySujo so o 5 proc,, tudy na 40 proc. čl mé ťif.by. Tedy
přesně ¡r.a sazby stanovené nařízením CMlěVf 'no dno
3. VI, 1943 čís. <10/43 Vést.
Tento způsob participace nabývali dříve Američané
smlouvou na 00:50 (fllfty-flťty oontract), to jest,
půjčovně, odvedeně biografem, no děli stejným dílem
m e d výroben a půjčovnu. Sía takových podmínek UKHviraly alu nuAo půjčovny smlouvy Jun nerady, v krajních případech, pH mimořádných rilmoch. Nafto půjčovny fmař.lvaly so koupili filmy za fixní cenu, která
byla vždy mnohem výhodněji!, případní docilovaly výhodnějšího procenta. Nejedí)A «0 ledy o řádnou novinku.
?.édný producent světu ale doposud no.doatal zaruíono předem 00 proc, vftec.h hracích terminů, t. |„ *o
a dewtl filmů v kaírJém kině braných fteiit inutď být i
ruakých, jak tomu jfcat; vo mnlouvě, uravřtmé drm/taiíml
plnomocnlky, Žádnému filmu nu předem ncxarufioval
ťwpfioh. Byl-ll dobrý, byl žiVMn, nehyl-ll, pak propadl.
.Toliko?, potilo noticky, uwhijnínfi ve „Svobodných
novinách" u příležitosti imavřoiU této smlouvy, «ovít
aký záBtupco prohlAslI, fa) tuto mnlouvu unpotíefoujo
ani CIstl, jsa přesvědčen o její správnosti, nutno mttl
za lo, že tento neobyčejně tíživý a douml jedinečný
vnstek nebyl požadavkem novísinkým, ale vyplynul sko
Hlužebničkoviiní nebo neznalosti řmfllch ziifitupců, K< 1
Rusové na tomto závazku smluvním nyní trvají, jo
samozřejmé, když sami také vfioehny podmínky mnloúvy hodlají plnili,
Kromň toho HO alo zavázni! páni zmocněnci odobrMI
prvním roltciri 10 a každým dalfllm Vř.dy o 5 proc. Vlco
filmů ruských, samozřejmě, aniž tyto viděli, nebo snad
alespoft výrobní program znali, Takováto smlouva by
FPřl nemohla býtl nikdy Hchválcna, Tak alo omlouvá
byla uzavírána bez jakékoliv kontroly a bez ohledu
na potíže, které státu z 11Í nutné rnunely vzniknout!
a jichž H! předem, zejména pan Elbl, který svého Ca«u
sn zúčastnil jednání s Američany, muacl býtl vědom.
Smlouva obsahuje prý ale jefitS dalfií neobvyklý závazek o povinné prolongacl při dosaženi 70 proc. brutto tržby za pátek, sobotu a neděli.

K tomu jen poznamenáváme, že už opravdu
nade&el čas, aby ministerstvo informací uveřejnilo filmovou smlouvu, uzavřenou mezi SSSE a
ČSR a též se jasně vyjádřilo, zda její případnou
revisí by bylo možno překonati nesnáze, spojen/;
dnes s dovozem filmů amerických.
Na tomto případě ukazuje se znovu nejen jak
významnou složkou i v kulturním životě je veřejná a svobodná kritika a jak veřejné mínění
upřímně míněným zájmem může ovlivnit významná jednání, ale osvědčuje se i staré pravidlo, že celá pravda je lepší než jen půl a že i pan
Elbl ve své jinak objektivní zprávě mohl nám
říci vše o nesnázích s dovozem amerických filmů.
Snad by výpady některých listů proti americkým producentům byly o stupeň mírnější.
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A že pravda vyjde vždy na světlo jak olej na
vodu, o tom svědčí historka, spojená s filmem,
0 němž nám je tento týden referovati. Mladý
režisér Jiří Weiss natočil za války v Anglii dokumentární film, zachycující vojenský a politický boj Čechoslováků ze druhé světové váiky,
a síře i válečné úsilí spojenců, zejména, Rusů a
Britů. Dějové pásmo začíná smrtí T. G. Masaryka a končí předinvasními dny v červnu 1944.
Totiž — tak končí, při promítání v Praze. V původní versi, která už zde mela své krkolomné
osudy, byly ještě začleněny snímky z in vaše na
francouzské břehy a závěr tvořily symbolické
scény, opěvující nově nastolený mír a novou výstavbu Československé republiky. Tento závěr,
jímž Welasův film »Věrni zůstaneme« logicky
1 umělecky vrcholí, byl z příkazu ministerstva
informací vypuštěn. Jde tu zřejmě o censurní
zásah, ktorý si nelze jinak vysvětlit, než hledisky politickými, které v daném případě musely
být opravdu přímo hystericky ůzkoprsé. Zásah
ministerstva informací je tím nepochopitelnější,
že celý film byl už v Londýně příslušnými úředníky vlády i několika ministry schválen a promítán před presidentem republiky. Takováto censurní praxe, tajně prováděná, by ovšem vrhala
velmi špatné světlo na ty, kdož jsou dnes odpovědni za český film a jeho budoucnost.
Takto zbaven konce, Welasův film utrpěl po
stránce dokumentární i ryze filmové a dramatické. Je to škoda, neboC to mohl být dosud nejlopší český dokumentární film. Má množství vysoce dramatických scén, výborný, místy lyrlsující střih, efektní montáž, skvělou fotografii a
jistou vnitřní dťamatičnost, ústící ze správného
psychologického zvládnutí námětu. Výstižnou a
dramatickou hudbu pro Londýnskou filharmonii
složil Vilém Tausky, československé scény filmovalo pět zkušených britských operatérů, zvuk
měl na starosti Ken Caraeron a komentáře namluvili spolupracovníci československého vysílání z Londýna, Josef Fraenkl, Pavel Tigrid a
Ivan Jelínek. Film nyní končí projevem presidenta republiky a slovy, která by si měl vzítl
k srdci i český film, clicc-li zůstat věren české
duchovní tradici a býti tvůrčí složkou v našem
ohrožujícím se kulturním životě.
T a k se

píše

v t>N ovin Ac.lv národního výboru v Nymburce«:
»hord HlUtťax jode do Némecka a setkává a o
a Hltlorom, kteréžto setkAnt trvalo 2 hodiny
a K tohoto dvouhodinového sotkAnt Hitler dvň
iv půl hodiny vykládá svoje stanovisko!< (Zaslal F. H„ Nymburk.)
v »PrAvu lidu«: »Ani velký lcotee (přihnula)
nesmi být přeopAu mnoha odrostlými králíky,
jak to bývá chvalitebným zvykem. Čím menši
počet lcrálIkO v jednom oddélení, ttm lépe.« (Zaslal B. H,, Hrudou Králové.)
v »Cínu« « 2. října tíM5: »Henrl Beauval, velitel
speciální brigády, kterou zřídila smutečné proslulá vláda ve Víchy, byl odsouzen k smrti.« (Zaslnl ,T. S„ Vsetín.)

...

Rozhlas týdne
Otakar Fischer: Přemyslovci. Hra. Režie Bohuš Hradil, hudba Mir. Ponc. — Josef Hrůša:
Ubohý čaroděj. Rozhlasová komedie. R,ežie Jaroslav Budil, hudba Jan Ev. Zelinka.
Fischerova takřka legendická hra »Přemyslovci« s motivem věčně živé odvahy bránit se
německé rozpínavosti a nenasytnosti má jistě
zejména dnes opět svou závažnost, odhalujíc
příčiny, jež vedly k zániku českého královského
rodu a jež konečně stmelují v jednotu i zdravé
národní síly. Cliceme-li však hodnotit objektivně rozhlasovou průkaznost této, v minulých
dnech vysílané hry, musíme konstatovat, že
ačkoli starší již úprava V. Sommera měla nejlepší snahu přizpůsobit hru rozhlasovým předpokladům a ačkoli režie B. Hradila usilovala
0 vytříbený rozhlasový projev všech hlavních
postav hry, přesto vliv ne vždy pro mikrofon
únosného textu byl až příliš rušivý, než aby to
mohlo být současně při nadměrné délce relace
přehlédnuto. Ze některá místa, hlavně v druhé
polovici hry, vyzněla přesto působivě, o to vedle
režiséra má 1 zásluhu yýrazově prostý, ale tím
působivější výkon Karla Hogra v roli Václava
III., proti němuž Hilmarův Václav II. dopadl
poněkud mdle. Kladem hry byly i výkony O. Beníškové a S. Langové, rovněž nevtíravá, byt i poněkud zbytečně fanfárovitá hudba M. Ponce byla
na místě.,— Josef Hrůša, jehož veršovanou milostnou komedií »Ubohý čaroděj« o Václavu IV.
a jeho čaroději Zitovi se pokusil zase jednou
splatit svůj dluh rozhlasovým autorům, není literárním nováčkem. Před lety již psával do časopisu »Cesta«, vvdal i knihu próz »Modré s nebe«, sbírku veršů a konečně napsal i rozhlasovou hru »Romance o kamenickém ševci«. Svou
novou prací »Ubohý čaroděj« osvědčil dobrou literám! erudici, smysl pro barvitý i melodický
verš, vtip a při částečné dějové statičnosti i jistý
postřeh pro gradaci dialogu. Přesto však hra,
1 když usilovala o jakousi spíše ovšem poetickou
než rozhlasovou fikci, neměla v sobě mnoho rozhlasových prvků, které by přispělv k tvarovému
rozvití i zlidštění příběhu. Ani režii J. Budila,
používajícího přiléhavé hudby J. Ev. Zelinky, se
hru nepodařilo zcela sevřít ve stejnorodý výrazový celek, v němž by jinak dobré výkony zejména O. Korbeláře, M. Šupitové, F. Filipovského, J. Pivce. A. Zíba a méně již tvárné M. Valentové došly plného uplatnění. Dr Karel Zajíček
OBZORY, týdeník pro politiku a kulturu. Vychází každou sobotu. Majitel a vydavatel »Lidová demokracicc,
vydavatelská spol. s r. o. v Praze. Odpovědný redaktor
dr. Jan Strakoš. Redakce a administrace ť Praze II,
Václavská 12, tel. 457-5!, ¡¡Sl-il. pfeaplatné na rok
200 S, no půl roku 100 K, na čtvrt roku 52 K- — Nevyžádané rukopisy se nevracejí. — Účet pošt. spof. 60.300.
— Tiskne O. A. T. Českomoravské tiskařské a vydavatelské podniky v Praze II. Dohlédaci pošt. vfad č. 25.
Toto číslo vyšlo 20. fíjna 19$5.
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Před rokem, 7. října 1944, americká armáda
poslala z leteckých' základen v Itálii první
pomoc hrdinným slovenským povstalcům na
banskobystrické letiště „Tri d u b y " . Z této
dosud neznámé stránky slovenského povstání, o niž se před dvěma týdny zminil
veřejně po prvé pan president, přinášíme
původní snímky,
t . „Létajíc! pevnost" přistála na slovenském
letišti. 1. Vyložený náklad, zejména protitankové zbraně. 5. Vedeni slovenského povstání (zprava doleva):'Dr. Urslny, plk. Vesel, gen. Golián. 4. Američtí a angličtí
styční důstojnici, kteří b y l i později dopadeni nacisty a zavraždění: kapitán námořnictva Green a major Sohmer. 5. Amorícká
posádka „Létající pevnosti". 6 . Prázdné
benzinové nádrže, shozené s amerických •
letadel.

PORAŽENE

Spojenci jsou rozhodnuli nedovolit Německu, aby
se znovu vojensky vzchopilo. Nn letišti ve Flensburgu
jsou německé letouny připraveny k odletu na spojenecká letiště. Krávy jsou zatím nerušeny. 2. K oblíbeným německým zbraním náležely také „pískajíc!"
pumy, vybaveno zvláštním laflzenlm, způsobujícím
hluk, Nyni němečtí zajatci nakládají tyto pumy na
vozy — pro spojence. 5. Použitelné části německých
letadel so rozmontovávajl a pNpravujl k odesláni.
Na obrázku jsou vrtule z německých stíhacích strojů.
4. Letáky, které spojenečtí letci shazovali nad městem a které byly významnou součásti „psycholog i c k é " války proti Německu, S. Německé železnice
na podzim 1945,
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