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Ko dni národního svátku SSSR, přinášíme několik
dobových obrázků z ruské revoluce. 1. Revoluce
v Moskvé: dobyti Kremlu. 2. Kalinln, budoucí
předseda nejvyššího sovětského orgánu, mluví
k vojákům a továrním dělníkům.5. Leninova skrýš
do říjnového převratu. 4. Stalin, člen ústředního
výboru bolševiků před Říjnem.

Dějinná událost

Ministr František Hála

Vzpomínajíce listopadové revoluce řuskS g ro* solutismus, takže v hodině odplaty přirozeně
ku 1917, chceme si připomenoutl datum, které projevilo se rozvášnění třeli, kteří se cítili- nejse stalo historickým nejenom pro dějiny Ruska» více postiženi. A ovšem na druhé sthině jsem
ale Evropy a světa vůbec. Tenkráte před 29 le« zase velmi dalek toho, abych takové zjevy ot y málokdo si plně uvědomoval, jak velké a hlu- smlouval; smysl však pro objektivní hodnocená
boké dějinné sily se tu uvolnily ze struktury všech psychologických momentů vede mě k tospolečnosti, aby se jednou staly základem k re» mu, abych zdůraznil, že dílo krvavé revoluce jts
volučním přímo směnám v sociálním a hospo- vždy spíše dílent těch, kteří neudržitelný stav
dářském ústrojí největší části Evropy. Jestliže porušené struktury společnosti chtějí hájitl,
to tvrdíme, nečiníme tak proto, že bychom byli místo aby j e j odstraňovali. A to platí především
stoupenci ideologie, která je vládnoucí sousta« 0 předpokladech i průvodních zjevech listopa1.
vou státní ve státě, z níž revoluce ta vyšla, dové revoluce.
Téměř po 30 letech můžeme se díval i na listonýbrž z prosté objektivity poznáni a ovšem
1 hodnocení dějinných fakt "na podkladě psycho» padovou revoluci z odstupu ne sice pln? dostalogického ozřejmění všech těch komponentů d5= tečného, ale přece natolik jistého, abychom
.mohli zvážiťi její klndy nejen pro Rusko samé,
Jinných, které je vpravdě zdůvodňují.
Bylo by jistě nesprávné, vykládati listopado- ale i Evropu a svět. Bez ohledu na ideologii bolvou revoluci jako důsledek vojenského zhrouce- ševismu dílo listopadové revoluce v mnohém
ní Ruska v třetím roce první světové války, nám připomíná osudy revoluce francouzské
i když se to nabízí povrchnímu pozorování. Jistě z konce 18. století. A jako revoluce francouzská
vojenské nedostatky ve vedení války se strany proklamováním lidských práv n svobod umožRuska tu byly, i když ne takové, aby mohly při- nila především měšťanským vrstvám, že HO
emancipovaly ze závislosti na šlechtě a zeman»
vodit! přímo jeho zhroucení, ale ty nejsou ani
stvu, tak zase revoluce ruská umožnila »tejný
zdaleka vlastním vysvětlením pro „vznik listopaproces uvolňovací proti stavu dělnickému. Hlavdové revoluce. VždyC odklad jarní ofensivy rusní zásada této revoluce, totiž osvobození pracuké vzhledem k postupující desorganisaci vojska
jících vrstev od vykořisťováni kapitalismu, nei hospodářského aparátu naopak zachránil v hojen se stává, ale v dohledné budoucností měla
dině dvanácté německou armádu před předčas- by se ntátí obecným majetkem celého světa.
ným zhroucením na Východě, jak doznal ve V tomto smyslu kladné podněty listopadové resvých pamětech sám Ludendorff. Hlavního či- voluce přestávají již býti výhradní výsadou bol- '
nitele ruského zhroucení nutno hledati ve žpuch- ševismu a stávají se programem í jiných poliřelém ústrojí carského samoděržaví, východní» tických ideologií, buďfli » odchylným názorem
ho to absolutismu, který v pracujícím lidu vi- ná v ý v o j sociálních a hospodářských prablémft
děl především prostředek k rozmnožení statků nebo na duchovni zaměření a zvnitřnění klada moci carské rodiny a kapitalistické šlechty ných výsledků revoluce. Z d 6 s e n a b í z e j í
í velkostatkářské vrstvy ruské. Není jistě bez 1 v e l i k é t . v ů r S í ú k o l y i p r o k ř e s zajímavostí, že ještě y předvečer listopadové ť a n s t v í , k t e r é u ž s v ý m u č e n í m o>
revoluce Kerenského pokus, ostatně marný, r o v n o s t í v š e c h l i d í p ř e d B o h e m a
udržet! rovnováhu mezi silami, vycházejícími z d ů r a z n ě n í m l i d s k é
důstojnosti,
z lidu, který se dožadoval radikálních náprav j a k o ž i p l n é s p r a v e d l n o s t i p r o v š e sociálních a hospodářských, a mezi těmi, jež se c h n y l i d i m á t a k v e l m i b l í z k o k ©
opíraly o kapitalistický řád, dokumentuje nej- k l a d n ý m p l o d ů m l i s t o p a d o v é , r é lépe obecnou náladu ruského lidu, odmítajícího v o 1 u c e. O tom všem náa jistě poučí další výnejenom carský a velkostatkářský feudalismus, voj.
ale stejně i kapitalistickou demokracii, v níž
právem spatřoval jenom další ohrožení svých
Ale to nám nezabraňuje, abychom jíž dnes co
požadavků sociálně reformních. Není proto di- nejupřímněji a s pocitem hrdosti nad tím,. že
vu, že bolševická strana, ačkoli neveliká, záslu- největší národ naší slovanské rodiny přispěl
hou Leninovou dovedla využiti vhodně této k vítězství myšlenky tak převratné ve prospěch
obecné nálady lidových mas a obratnou strate- všeho lidstva, nepozdravili dílo listopadové regií uskutečnila dílo ruské listopadové revoluce, voluce. Činíme tak s tím větší radostí, že nám
takže Rusko takřka přes noe stalo se ze státu v Československu podařilo se uskutečnit! totéž
dílo právě v předvečer 28. října postátněním
absolutistického státem socialistickým.
Ze revoluce "ruská probíhala nadmíru vzruše- klíčového průmyslu a bank, jakož i dekretem
ně a že ji provázely zievy, které mají všechnu o závodních radách, a to nikoli krvavou revoluhrůzu brutality, lze pochopiti právě z příčin, kte- cí, nýbrž procesem uváženým, spořádaným a
ré jsem přinomněl. Nenáleží nám, abychom tyto klidným, jak se sluší na národ vpravdě míruzjevy soudili, majíce na paměti, že hlavním je- milovný a kulturní. V t o m t a k é s p a t ř u j i
jich vinníkem byl celý ten dlouhodobý a neudrži- n á š n e j e e n n ě j S í p ř í s p ě v e k k o c e telný stav, v jakém Rusko udržoval carský ah- n ě n í v ý r o č í l i s t o p a d o v é r e v o l u c e .
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K výročí velké sovětské revoluce
Po prvé po dlouhých letech hmotné a duchovní poroby je nám dopřáno jako svobodným lidem zase uvažovat o velké historické události
ruské revoluce roku 1917 a oslavit její výsledek,
Sovětský svaz.
Ruská revoluce se neobjevila náhle a neobjevila se jako přírodní feno man; .vyrostla logicky
5s daných životních a duchovních podmínek, a to
vývojem, který se začal v prosinci 1825 povstáním slavných' dekabristů. V těchto devadesáti
dvou letech prošlo revoluční hnutí hlubokými
duchovními změnami, cíl však, svrhnout carskou sartio vládu a vystavět na jejím místě společnost od základu novou, se nezměnil. Dekabristé r. 1820, tato hrstka pokrokových důstojníků a vzdělanců, zaplatila na popravištích a ve
vyhnanství ,v Sibiři draze za svůj pokus. Jejich
oběť však nebyla marná. .Jim následovala dlouhá řada ruských intelektuálů, vědců a spisovatelů, kteří tfaJoŽíli slavnou tradicí ruské inteli• gene«, která, puk dekády a dekády pevně a bez
váhání odmítala samo vládu a vytvořila nová,
• morálnější měřítka.než znal carismus. Bez mužů jako Herěer>, Čoniyšěvský, Bajkunin, Turgeněý, Tolstoj, Čechov, Óorkij není myslitelný výv o j moderního ruského dělnického hnutí. A bez
lllich není myslitelnou ruská revoluce.
Ruská revoluce je především ruská, vyrostla
X ruských podmínek hospodářských, duchovních
n národnostních. Ale nikdy nebyla v celém průběhu oněch devadesáti dvou let rusky soběstačná. Přijala učení a vlivy francouzského socialismu, přijala francouzský utopismus 18. stoičtí
«, křesťanský, socialismus Saint Simona a Lamennaise; přijala průkopnický socialismus, jak
se jevil ve francouzské revoluci v letech 1789
a 1793, zejména Babeufe (kterému Ilja Ehrenburg věnoval zajímavou knihu) a nevyhnula se
také vlivu anarehismu, stejně jako vlivu Fouriera a Cabeta. Dějiny ruské revoluce ukazuji,
jak ruský duchovní život všechny tyto vlivy přeměnil a takřka poruštil.
Již ušlechtilý pokus dekabristů měl jednu
organickou vadu; dekabristé věřili, že hrstka
jednotlivců, statečných a nezištných, může osvobodit ruské masy, lhostejno v jakém stavu
nevzdělanosti a hmotného a duchovního ponížení jsou. V osmdesátých a v devadesátých letech i později se tento tragický omyl opakuje.
Tuk zvaný ruský nihilismos je zase toho názoru, že činem statečného a sebeobětujíeího jednotlivce by bylo možno vysvobodit ruský lid a
svrhnout carskou samovládu. Hrdinské postavy
jako Perovskaja a Fignerová obětovaly život a
svobodu a celý proud mužů a žen končil na šibenicích a na Sibiři jako marný přiklad hrdinství.
Proti všem těmto učením a revolucionářům
postavili ruští marxisté své učení. A proti hrdinství jednotlivců postavili hrdinství širokých porobených mas rolníků a dělníků. Marx a'Engels
již velmi brzo pochopili velký význam ruské
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revoluce a skutečnost, že podaří-li se, bude svobodné Prusko mít obrovský vliv na evropskou
politiku. Marxovo dílo našlo v Rusku ohlas velmi brzo, ba skoro dříve než v jiných zemích
Evropy a celá řada učenců uplatnila zásady
marxismu v jednotlivých vědách, a to v době.
kdy učenci ostatních evropských zemi vůbec
ještě marxismus neuznávali. Ruští marxisté tedy uplatňovali v politické diskusi s ostatními
revolučními hnutími zásadu, že porobený lid nemůže osvobodit nikdo jiný než tento lid sám.
Ruskou revoluci nelze pochopit bez poznání
dlouhé a slavné tradice ruského marxismu od
Danielsona až k Plechanovovi.
Ruští marxisté si kolem roku 1900 vybudovali
svou vlastní stranu, ruskou sociální demokracii,
v niž brzo začaly diskuse a spory menševiků
s -bolševiky, v ý v o j příliš komplikovaný, než aby
byl zde líčen. Prohraná revoluce 1905 potvrdila
bolševické křídlo o správnosti jeho názoru,
správnosti politické diagnosy a taktiky. Ale tatáž ztracená revoluce nám ve střední Evropě
jasno demonstrovala, jak velký byl její význam
pro celou Evropu; pod jejím dojmem podařilo
se socialistům a slovanským národům ve starém Rakousku prosadit všeobecné hlasovací
právo.
V ztracené revoluci 1905 promluvil po prvé
hlas ruského lidu slyšitelně k celému světu a
třebaže byl tento hlas brzo zase utlumen, všem
pozorovatelům bylo jasno, že ruský lid při první
příležitosti promluví znovu a že pak se tento
hlas prosadí.
Od prvého dne první světové války čekalo se
všude na hlas ruského lidu. Ve vzpomínkách
francouzského velvyslance v Petrohradě, Paléologuea, se čte, jak málo revoluce roku 1.917
překvapila.
Tato revoluce dozrála tedy jako obilí, jako
zjev přírody. Když v únoru vypukla, byli bolševici malou stranou a stáli proti nim všichni.
Ale tito odpůrci všech směrů, od caristů a konstitučních demokratů až k menševikům a socialistům revolucionářům se prostě nedovedli
dorozumět s nejvyšší instancí každé revoluce —
s lidem. Bolševici to dovedli. Dovedli to a ne
snad nějakou náhodou nebo shodou šťastných
okolností, nýbrž proto, že byli svým učením a
svým učitelem vychováváni k tomu, aby poznali,
co lid chce a jak s ním mluvit.
Největší učitel marxismu a jeho pokračovatel
byl Lenin. Poznal tři největší problémy ruské
řiše, které carismus nikdy nebyl schopen vyřešit: agrární problém, problém industrializace a
problém spolužití ruského národa s ostatními
evropskými a asijskými národy Ruska. Lenin
prozkoumal tyto tři problémy, ukázal, jak je
vyřešit, a narýsoval politiku, kterou se k tomuto
řešení dojde.
Marx a Engels vystavěli své učení na základě
zkušeností v zemi tehdy průmyslově nejpokro-
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čilejší, v Anglií. Lenin pokračoval v jejích díle,
aby jejich učení uplatnil v zemi tehdy tak txilisné od ostatních zemí Evropy. Právem mluví
dnes bolševická strana o učení Marxe-EngeíseLenina, neboť bez tvůrčího pokračováni Leninova není j í l marxismus myslitelný.
Když bolševici 1917 odstranili neschopnou
yládu únorové republiky a provedli s v o u revoluci, velice dobře věděli, co dělají, co po vítězství dělat budou. Provedli svou revoluci pod
vedením Lenina. Lenin a Stalin vedli ruskou revoluci vítězně občanskou a intervenční válkou
a mohli pak přikročit k přestavbě Ruska v nový
stát, v Sovětský svaz.
Hlavní výsledky ruské revoluce jsou: Výstavba společnosti, která nezná vykořisťování dělníků kapitálem; výstavba nové zemědělské soustavy, v které patří úroda a půda všem. Výstavba ústavy, která se pokusila vyřešit rozpor
mezi právem kolektivu a právem jednotlivce.

Není řízené revoluce
Nevím, zda mnoho mých čtenářů reaguje právě tak citlivě jako já na_vtipné a zároveň naivní
nápady americké propagandy. Ať. je jejich počet jakýkoli, doufám, že všichni ocenili nejnov ě j i fotografii, která odhaluje světu presidenta
Trumana, sedícího před svým klavírem s tváří
člověka, který právě dohrál Eroiku a pomalu
se navrací k r e a l i t ní a ke skutečnosti. Tak se
svět okamžitě dovírl.i, že americký president, ať
již byly jeho první zkušenosti ve veřeiných záležitostech nebo v politice jakkoliv těžké, nebude mít nic z Babbita a zasluhuje opravdu jméno, které mu dějiny neodepřou, jméno Evropana — ve smyslu Scipia Afričana — i my máme
své.klasiky
Budiž mi odpuštěno, že začínám tímto žertovným tónem — ostatně též trochu bolestným —•
obávám se, že pokračování bude až příliš vážné.
Každý ví, že se nestarám o zahraniční politiku
nebo o to, co se dnes tím jménem nazývá,, ze
zvyku, dokonce ještě po vynalezení atomové pumy. A l e setkání generála de Gaulla s presiden, tem Spojených států znovu rozpoutalo v kolovrátku tisku refrény, které známe až příliš -dobře. Nuže, náš národ nechce už tancovat podle
těchto písniček.,
Uvážíme-li některé příznaky soudobé situace,
může se toto tvrzení zdát velmi odvážným. V e
chvíli, kdy píši tyto řádky, domnívají se obrovské hospodářské organísace, jimž lze jen s váháním přiznat jméno národů, že mohou vůči
nám opustit svou starou vyčkávací politiku.
Seklo by se, že Francie osvobozená od nepřítele
j e znepokojuje daleko méně, než Francie zaíatá, tajemná, nepřístupná, beze zraku a bez hlasu. Snaží se a spčehaií, aby vás včlenili do hry,
to jest do h r y politické, jeiíž všechna pravidla
znaií a v níž se domníva jí, že zvítězí dříve nebo
později, počítajíce trumfy, které jim zbyly, a ty,
které m y jsme ztratili.
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Není mošno vylíčit nebo jenom naznačit krátkým článkem všechny nové aspekty ruské revoluce a sovětského života. Chceme dodat jenom tento f a k t : Na Sovětský svaz zaútočila 1941
vítězná německá armáda, tehdy nejsíluějši armáda celého světa, a byla poražena, Německý
nacismus od prvního dne s\óho života prohlašoval, že jeho taženi j e vedeno proti rusiké revoluci a že ji chce jednou provždy vymaaaat z dějin
lidstva. Ale teto revoluce z vítězila a vyhnala nepřítele ze sovětského území, obstála v nojté/šl
zkoůšce, které molvla být podrobena. Obstála
nejen vojensky. Obstála i politicky a jo to dnes
vysvědčením i její moudrost i. Že se Sovětský
svaz vrátil do mezinárodni politiky, Xo mohl
uzavřít Velkou alianci, která vyhrála tuto válku, alianci, uzavřenou mezi anglosaským demokratismem a bolševickou revoluci, n Hanči, která
osvobodila Evropu a která, je nezbytná pro mír
a budoucí blahobyt «věta.
G e o r g e s B e r nanos
Je velmi dobře možno, že tento manévr odloží na dosti dlouhou dobu neodvratnou revoluci.
Je velmi dobře možno, že vstoupíme do nového
údobí uklidnění, suuhtředěuí a práce, v jejíž prospěch bude znovu použito směšného i-iI.ovi.iiki»
z Víchy, zároveň realistického 'í homI ¡mentálního.. Neboť jo opravdu mnoho zpnnobň, jak přijmout risiko velikosti, ale, je, bohužel, jen jeden
způsob, jak je odepři!
ale co na tom! Co má
přijít, přijde.
Víme, že revoluce je zlom, že revoluce je absolutno. Není revoluce umírněné, není revoluce
řízené, která by se podobala řízenému hospodářství. Ta, kterou hlásáme, bude provedena
proti celému stávajícímu systému nebo nebude
provedena vůbec. Kdybychom se;, domnívali, že
tento systém je schopen sám se reformovat, že
může sám zastavit svůj osudný v ý v o j 1c diktatuře, k diktatuře peněz, rasy, třídy nebo národa, rozmýšleli bychom se jistě riskovat explosi
schopnou zničit mnoho cenných věcí, které budou obnoveny jen za cenu mnoha času, vytrvalostí, nezištnosti a lásky. Ale systém nezmění
běh svého vývoje, z pádného důvodu, že se jíž
nevyvíjí, že se pouze organisuje za účelem trvání a přežití sebe sama. Dalek od toho,, aby předstíral, že vyřeší své vlastní nesrovnalostí, ostatně asi nerozřešitelné, zdá se čím dál tím více nakloněn vnucovat je násilím. Ostatně každý den
nám přináší doklady o tom, že údobí ideologické
je překonáno již dávno jak v N e w Yorku, tak
v Moskvě a Londýně. Vidíme impéria,lístíekou
demokracii anglickou, plutokratiekrm demokracií americkou a marxistickou říši sovětských
dominií když rte kráčeti ruku v ruce, tedy
aspoň sledovat stejné cíl, to jest udržet za každou cenu i za cenu zdání, že j e j potírají, vnitřní
systém, jímž všichni nabyli mne a bohatství.
Neboť konec konců pusko netěžilo méně ze frvého systému než Anglie nebo Amerika ze systé-
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mu parlamfentârniho, kde se 'bohatne i v o posici.
Zkrátka, systémy dřív si odporující v ideologii
jsou nyní úzce spojeny technikou. Svět získaný
pro techniku je ztracen pro svobodu.
*

Mluvím-li takto, nedělám si nic z toho, že
skandalÍBují slabé duchy, kteří staví proti sku' tečnostem slova nebezpečně" zbavená podstaty,
jako na, př. slovo demokracie. Co na tom! Jestliže jste příliš zbabělí, abyste se mohli dívat na
svět tak, jak je, odvraťte oči, vztáhněte ruce
k jeho poutům! Nezesměšňujte se předstíráním, že v něm vidíte něco, co žije jen ve vaší
představivosti neb ve žvanění advokátů. A hlavně se nedopusťte urážky tím, že dnešnímu systému budete prostituovat slovo revoluce, toto
svaté slovo, toto slovo nábožné, crčící skrze staletí lidskou krví. Nedávejte mu též jméno pokroku. Nikdy nebylo uzavřenějšího systému
, nežli je tento, nikdy žádný systém neposkytoval
méně perspektiv, a katastrofy, které v něm následují s monotonní pravidelností, mají tak vážnou tvář jen proto, že se odbývají v prostoru
zcela uzavřeném. A ť si již dává jméno kapitalismu nebo socialismu, byl tento systém založen
na určitém pojetí člověka, který byl společný
národohospodářům 18. století a" liberálům *" 19.
století, jako Maratovi, Marxovi nebo Leninovi,
Říkalo se kdysi o člověku, že je živočichem náboženským. Náš systém j e j definoval jednou
provždy jako živočicha národohospodářského,
no jenom jako otroka, ale jako předmět, materiál téměř neživý, neodpovědný, determinismu

Město bez úsměvů
Od mé poBlodnl návátflvy v Německu v roce 1043 se
volml mnoho amflnllo. Třebas již tehdy tvář Berlína byla
poznamenána řadou jizev způsobených leteckými nálety, Berlín zůstával tím pyšným mfistom, které svojí
studenou výstavnosti a neosobnoatí nedovedlo vzbudltl
obdiv, tím můnň puk přátelství u clzlueů. A nejen u clsslnoft. I německý venkov, zej mina jih, těžko snášel tu
pruskou a junlcorakou povýšenost. A ta utrpěla nyní
těžkou ránu. Sruuljeňtň před dvěma, třemi roky mohl
se Berlín ohlubltl svými ranami jako jizvami utrpěnými
v mužném zápolení. Dnes by takové chlubeni vypadalo
jako slova Invalidy, který ztratil ob¡5 ruce, nohy 1 zrak.
Tak připadá ml Berlín dnes. KurfUrstendamm, lulyai
nojelogantnôjai třída berlínská, kde život o půlnoci byl
nomůnĎ rušný než v poledne, je dues ulicí ticha. Mezi
řadou vypálených a pobořených domů není ruchu, není
aut. Ojedinělí chodci zádumčlvýeh tváří jen ještě zvyšují ponurost. Ano, zádumčlvost a ponurost je vldětl
na vfleoh v Berlíně i v. jiných městech. Na otázku příslušníka cizí armády jako by se probudili ze svého snění
a dávají žádanou Informaci ochotni, až devotně.
Podobně vypadají 1 ostatní ulice. Nikde zůstala neponížena řada domů, a?, ovšem na okna, jinde zase
jako zázrakem v moři zbořenišť zůstává trčeli zdravý
dům, u něhož jsou jenom okna vytlučena. Nejhiubší
dojem na mno učinila Wilhelmstrasse, sídlo říšského
koncléřstvl, zahraničního úřadu a Goebbelsova ministerstva, ta pyšná Wilhelmstrasse, bývalý nerv německé
zahraniční politiky, který chtěl býti hybným nervem
celého světa. Byl jsem tam v dopoledních hodinách.
. tedy v dob5, kdy dřlvo nebylo moíno nalézt! tam místa
. pro parkováni auta a kdy tato tepna velkoměsta bila
rušným pouličním Životem. Dnes místo aut parkují
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ekonomického, bez naděje zbavit se ho někdy,
protože nezná jiného poháněče než vlastní zájem a zisk. Omezen na sebe sama, vlastním sobectvím, jednotlivec "se nezdá být ničím jiným,
než nehodnotnou jednotkou, podléhající zákonům velkého množství. Nebude ho možno jinak
použiti nežli v masách, díky znalosti neměnných
zákonů, které j e j ovládají. Tak se stává, že pokrok není již v člověku, ale v technice, ve zdokonalování method, které umožují každý den lepší využití lidského materiálu.
Co tvoří jednotu strojové civilisace, to jest
duch, který ji oživuje, to jest druh člověka, kterého vytvořila. Je hanebné mluvit o diktaturách
jako o strašidlech spadlých s měsíce či s planety ještě vzdálenější do pokojného vesmíru demokracií. Kdyby prostředí moderního světa nebylo
vysoce příhodné pro tyto netvory, nebyli bychom viděli v Itálii, v Německu, ve Španělsku
miliony a miliony lidí, jak se obětují tělem a du. • svým polobohúm, a všude jinde — ve Francii, v Anglii, ve Spojených státech miliony jiných lidí, kteří veřejně nebo tajně sdíleli nové
modloslužebnictví. Nepozorovali bychom ještě
dnes ten podivný komplex méněcennosti, který
i ve vítězství postihuje bezmocí demokracie tváří v tvář režimům, podle všeho již ztroskotaným
— režimu Salazarovu a Francovu — jako za
časů zahanbující neodčinitelné války v Habeši
a za ještě zavržitelnějšíeh časů španělské neintervence.
»La Bataille«.

Miroslav

Suk

podél chodníků hromady trosek a ssutln, vypálen stoji
zde zahraniční úřad, v troskách Goebbelsovo ministerstvo. Pátrám, kde asi byla velká zasedací síň zahraničního úřadu, v níž jsme se při velvyslanccké konferenci
pomnlchovské bránili proti nčmeckým snahám, vyloěitl
si mnichovský diktát pro nás ještě " katastrofálněji.
A ten dřlvějSI ruch na ulici? Nepotkal jsem ani človíčka.
Marně hledám nějaké přirovnáni.
A všude obraz stejný: Unter den Liňden, Potsdammcr
Platz, Lelpzlgerstrasse. Všude jen trosky a mezi nimi
lidé zádumčlvých tváří, bez nejmenšího úsměvu. Obraz
bídy a hrůzy, který nelze popsati a vylíčili. Zde by nestačila ani fantasie a básnické péro Dantcho.
Některé ulice jsou pak postiženy ještě hůře. Tak požádal mě přítel, který zanechal v Berlině svůj zařízený
byt a odjel krátce před válkou do Ameriky, abych mu
vyšetřil, zda jeho nábytek nebyl příliš poškozen. Našel
jsem ulici, kde bydlíval, ale nejbližš! kus zdi, na níž zůstalo i číslo domu, bylo o čtyři domy dále. Vylezl jsem
na ssutiny, abych odpočítáním zjistil, kde stál jeho dům,
ale nepodařilo se mi to. Ve změti trosek nebylo možno
ani zjistit!, kde který dům začínal a kde končil.
Velkým problémem Berlína je doprava. Město, již
svým počtem obyvatelstva z největších na světě, je
v poměru lt jiným světovým městům tím rozlehlejší,
že v rovinatém terénu, kde nebylo přírodních překážek,
stavitelé nešetřili místem. Před válkou dopravní problém byl zvládnut hustou sitf podzemní dráhy, pouliční
dráhv, městské dráhy okružní a autobusů. Tato sic je
však nálety silně rozrušena. Podzemní dráha a městská
dráha je na mnohých místech přerušena, takže vlaky
jezdí jenom na úsecích. Je tudíž třeba často přesedati,
případně části tratí jití pěšky anebo cestu kombinovat!

OBZORY

různými dopravními prostředky. Nejhůře j e na tom pouliční dráha. Z několika desítek tratí je v provozu jenom několik nejdftležitějšich. Nejzatiženějšími jsou pak
autobusy, snad právě proto, že je jich poměrně málo
a že jezdí jako spojky na úsecích nejtíže nálety poškozených, bez jakéhokoliv jiného spojeni. Byly vydány přehledné mapky berlínské dopravní sítě s vyznačením přerušených tratí.
Podobná spoušť a zkáza jako v Berlíně je i v jiných
městech. Frankfurt, dnes sídlo amerických okupačních
úřadů, má některé části města, zejména čtvrť kolem
dómu, úplně zničeny. Naproti tomu severní část je jenom
málo poškozena. Tam také ve čtvrti, obehnané ostnatým drátem, sídlí americká vojenská vláda a cizí vojenské misse. Připomíná to trochu cizí koncesi v čínských
městech, a proto Američané sami jmenují tuto čtvrť
žertem Šanghaj, zatím co Němci, jimž je tam přístup
zakázán, mluví o ghettu.
Z mést, která jsem viděl, je nejpostiženějSím Norimberk, aspoň jeho vnitřní město. Není již spletl ltřlvola1tých uliček, krásných starých domů. Vše jenom bezútěšná poušť kamení a cihel, z níž ční kostel se svými
zelenými věžemi, jen jako zázrakem zachráněný.
Naproti tomu vesnice a malá venkovská města jsou
nedotčena anebo jen málo poškozena. Tím stává se
venkov skutečně jádrem příštího hospodářského vývoje
Německa, jak aspoň v západních zónách jo prý také
spojenci plánováno.
Uvážíme-li, že německé zemědělství trpělo vždy nedostatkem zemědělského délnlctva, které v milionovém
počtu přicházelo každoroční na "sezónní práce přodovším z Polska a z ČSR, je jasno, že německé zemědělství
by mohlo absorbovatl značnou část dělnictva ze zbrojního průmyslu, ovšem na úkor životní úrovně.
Dnes ještě nelze nahlédnoutl do duše německého člověka. Je úplně desorientován. Pád z nadoblačných výšin, kam ho nesly Hitlerovy plány a Goebbelnovy sliby,
byl příliS prudký. A puk dnes jo cele zaměstnán starostmi do přicházející zimy. Problém otopu v městech
je dnes vážnějším než otázka vyživovací. Třebas přiděl
masa a tuků ještě někde vázne, chleba, aspoň v Berlině, je dost, a to krásného bílého chleba z kanadské
mouky, dovezené Angličany. S dovozem ulili však nelze
počítati. Není dopravních prostředků. Zásobování uhlím
stačí sotva na udržení elektráren, a to při silnč omezeném provozu. A tak je vlděti všude sháňku po otopu.
V podzemní dráze a v tramvajích lidé vlekou batohy
a pytle s dřevem, v Berlíně organlsují se i společné výpravy za dřevem. Všichni jsou si vědomi toho, že zima
bude zlá.
Uvědomují sl vSak Němci, že vinu za dnešní bídu nesou sami? Každý národ má vládu, jakou si zaslouží. Oni
nejen že Hitlera trpěli a zvolili sl ho, ale radovali se
s ním z jeho počátečních úspčehů. Dnes ovšem svaluji
vinu na bývalý režim. Stěžoval sl ml jeden Nčmee, který
sám žil deset let v Cíně a u něhož bylo spíše možno očekávat správnější a jasnější úsudek: Lid prý Je dobrý,
ale vedení bylo špatná. Vždyť prý ani nevěděli, že Jsou
v Německu koncentrační tábory a co se v nich děje.
Pravda, cizí rozhlas o tom mluvil. Ale měli prý po většině jenom malé přijímací aparáty, jimiž slyšeli jenom
Goebbelsovu propagandu. — A tak se domnívám, že
bude dlouho trvati, než Němci poznají, že chybovali všichni a že dnešní trest je spravedlivou odplatou za jejich viny.
Zatím--je mezi nimi ještě mnoho i hodně nenapraví-

Souhlasíme!
» A tak marný německý tlak na naši kulturu měl jenom ten výsledek, že se í eský
lid tím vděčněji utíkal v měkkou, in-unie
svého umění rodného. Jak horouoně bylo
oslaveno na příklad jubileum Boženy Němcové, Mikoláše Alše. Josefa Mánesu a jiných! Jak osobní osud každého součinného umělce zajímal všechnu společnost a jak
se v jediném dni dovedla rozrušit;, když
zpráva o novém takovém zatčení proletěla
zemi rychlostí blesku! A bylo to, jako by
se národ v závratné bolesti zapotácel, kdykoliv z amplionu zaznělo některé jméno.
Každý tulil prismatem té obecné bolesti,,
že nikdy nedohlédne a nedoeíti to, jaké
peklo musili prožívat! oni, zjemnělí milci
života. Hledíme nyní na obrazy Josefa
Čapka a v dojetí čteme jeho básně, tvořené
v koncentračním táboře, jeho vzývání
spánku, jeho vzývání větru. Vzpomínáme »
Vladislava Vančury — toho silného, rozsochat.ého tvůrce — vmýSlímo se do jeho
smrtelné poutí ke kolům v Kobyl i ní cli —
ale marně,
„Člověk je smrtelný, práce je živá,"
můžeme si jen šeptnout. A proto také s u»
spokojením přijímáme letošní řešení o udělení státních cen, Ano, ať za mrtvé so rozhovoří jejich dílo! Ale nejen to. Ani jejich
osobní osud nechť nezůstane neznám! Všechna svědectví o nich nechť jsou sebrána
a pečlivě zaznamenána, aby příští generace, až budou hledětí zpět k naší době, poznaly, že tito mrtví tvůrci, padnuvše, jak
zákony kázaly jim, živí vešli v duši svého
lidu.<c
B. Mlíčím ve »Svobodném «lovů«
telných: ve Frankfurtu v americké dňstojnlekťí jídelně
viděl jsem v kanceláři německého vedoucího kuchyně
obrázek s nápisem; »Budiž U útěchou v každé včel GiJtai
von Bcrllchtngcn.« Obrázek pak představoval tohoto
rytíře v posici, aby bylo vSom Jasno, že onen rytíř svá
hrubá slova myslil doopravdy. Podle známého ďoethova
dramatu použil Gfitz svých ostrých slov k zamítnuti
výzvy ke lcapltulac'1. Při takové příležitosti je snad třeba
použiti slov I hodně nesalonních. Pak ovfiem nejsou
útěchou, nýbrž chlapsky hrubým povzbuzením odvahy
v boji. Ale dnes po úplné porážce a v době, kdy se mluví
o převýchově a kdy diskusi dne Je ¿fraternlHaee* německého obyvatelstva s Američany, Je takový obrázek
pouze dalším dokladem toho, jakým velkým úkolem
bude s k u t e č n á převýchova německého národa.
(Původní repOJtáž :iObzorů<t:)

Z dopisů redakci
Vážení

pánové!

S uspokojením jsem četl dopis p. I. Haise (uveřejněný na str. 153 vašeho časopisu), pojednávající o tom,
že některé naše orgány někdy nejednají se zajištěnými
osobami — i české národnosti — tak, jak bý se předpokládalo u národa s masarykovskou humanitní tradicí.
Konečně tedy promluvil jeden občan, který se nebojí
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veřejně psáti o záležitostí tak delikátní, a nalezl se
časopis, jenž dopis přes nevábný obsah uveřejnil. První
vlaštovka a dobré znamení vSem, kteří to «e svobodou
čsl. tisku myslí upřímně.
Větóina národa, ovlivněna dlouhotrvajícím tlakem
Btředověké brutality, s názorem p. Haise snad nesouhlasí; to vňak neznamená, že o něm nesmí býíi dlskiv
továno. Právě svoboda tisku předpokládá, že bude při169

V á ž e n íp á n o v é
puStžn k alovu a nezůstane neoslyáen t í ž hlas menáí
části občanů státu, i když j e pravda, žft doc-a více než .
Naším tiskem proála diskuse o tam, že se ínteUgenca
•kdy jindy musí být přísným přezkoumáním oddělen
•zdaluje veřejného a politického života v osvobozené rev oposlct plevel od dobrého zrna — rozkladný živel od
publice. Různě Je to vysvětlováno, odůvodňováno nebo
tvořivých složek.
dokonce kritisováno. Nikdy vSak nebylo jasně definoNejen u.ná», nýbrž í v clzlné, kde Jsou na tyto otázky
váno, kdo je pod názvem Inteligence rozuměn, kdo do
velmi rozdílné názory, naáll bychom zásadní souhlas
této nyní přehlížené kategorie naáeho společenství patří
mnohých kompetentních osob a vývody p. Haíse. Zvlášnebo nepatří.
tě příznačný je výrok jedné z nich, že Hitlerové přicháKaždá ze čtyř politických stran zvolila po 40 členech
zejí a odcházejí, alo německý národ zůstává. Proto,
N. S„ zájmové organisace povahy v5»národní pak rovl když na německé strané jo nesporně tíživá vina za
něž 40 členů, celkem tedy máme 200 členů národního
akutní hmotný 1 mravní úpadek mnoha evropských náshromáždění. Poněvadž kandidáti v zájmových odborech
rodů, Je třeba velmi ostražité bdít, aby téžká nemoc,
navržení byli ve funkcí odborníků, aniž by se označilo,
jež dolehla na némecký národ, nezachvátila Jako zhoubdo které politické strany náležejí, dlužno j e v rozboru
ná nákaza národy jiné. To by Uyl eaidtele konce vysoké
uvést! oddělená.
tivropiikň morálky, xaLo&ané na nmmrlalných eduaddch
povoláni:
ít. air. a, kom. a. čem,
lid.
odb. celfcem
křeaťanaké lánky 1 k nepříteli a odjmitónáy a na vfidomí,
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Jak řádí u nás reakce, nejlépe vysvitne z téchto případů: Na př. kdo nesouhlasí H Um, Že po zavedeni praK úplnosti je třeba uvéstl, že váachny strany kandidocovní povinnosti jo třeba tvořltl pracovní brigády a odvaly ženy, a to strana čs. nár. soc. 6, komunistická 6,
vAd,ňl;l z jednoho pracovního odvOtví zapracované sily
eoc. dcm. 3 a lidová 2, celkem 10.
do jiného odvfitvt, v němž zapracovány nejsou, zalím
co vdejvácl no veselo potulují po vlastech českých a
55 uvedené tabulky je zřejmo, že Inteligence Je dobřa
flmollnařJ vi)l|n možným, jo zakukleným renkclonářem.
icastoupena, neb v parlamentě bude dosti členů s vysoKdo nedovedu pochopili, že jeSttS není uměním, co HO
koškolským vzděláním, což Je dobrou zárukou, že mohou
nám' dnes na jevištích Jalco uměni předvádí, jo reakelobýtl delegování do vácch odborů a sekcí. Úřednický stav
nář. Kdo nesouhlasí s tím, aby u nás v dobd nouzo
j e rovněž dobře zastoupen, takže mnohá odvčtví hospo& papír, fllcolní'učebnic« a o flkolní pomůcky vycházela
dářská a samosprávní jsou tím zastoupena, zejména pospousta časopisů, jež pflnájejí tytéž zprávy nebo oplkud jde o sborý zaměstnanecké a družstevní.
fiují Jodnit a tutéž vf.o do omrzení, je člověk, který jo
Stav zemědělský j e chránčn delegáty vSech stian a
Jisté vl) službách nojtdmnfijaiho zpátečnictví. Reakci
odboru, počtem 29 poslanců, dčtnictvo počtem 25 poslanslouží také tl, kteří' notltískajl řečníku, tvrdí-H, že nyců. Naproti tomu však odvčtví výroby, řemesel a živnfljfll vláda vykonala za 4 mísíce více, než vlády prvé
ností a průmyslu vychází tentokráte slabě zastoupeno.
republiky za 20 lot
Bezpochyby nestalo so tak záměrně, avšak jest povinZpátečnictví vidí také reformátoři našeho hospodářností všech vrstev podnikatelských, aby prostřednictvím
ského, kulturního a sociálního životu v tom, že se tyto
politických stran hledaly zastání. Obchodní, průmyslové
reformy, jlstů v mnohých úsecích naSeho života nutné
a živnostenské komory musí pilné spolupracovat! s po4 potřebné, neprovádéjl ve 21 hodinách, že. se v .lak
litickými a správními činiteli, aby naše důležité odvětví
o nich jedná vzhledem k jejich důležitosti a nejvétňl
národohospodářské bylo přiměřené přizváno k rozhodopečlivostí a rozvahou po týdny a mísíce. Pokráčovatl
vání o v í ech nyní projednávaných a připravovaných zábychom mohli do nekonečna. A tule konstatujeme dnea
konech a opatřeních. Jinak by nesli velkou odpovědnost
a denně, že nejaUnčjaím argumentem určité části žurdelegovaní členové Národního shromáždění, až by stanalistiky a některých řečníků p?l obhajobě různých
tistický úřad konstatoval pokles produkce některých
nápadů, nuiohdy národu a státu i Škodlivých, jest resložek národohospodářských, zejména ve styku meziakce», veakolQn&ř a roakčn|.,
Dr. F. 9., Smíchov.
národním.
V. K.

K U L T U R A VE SVĚTĚ I U NÁS
Kulturní styky se SSSR
Ve dnech, kdy vzpomínáme velké
sovětské revoluce, není snad nevhodné
všimnoutl sl problému kulturních styků našich se Sovětským svazem. Je
opravdu
zajímavý nepoměr
med
množstvím článků, projevů, ujišťováni a slibů, týkajících se našich kulturních styků ao Sovětským svazem a
množstvím práco skutečně vykonané.
Slyšime na všech stvauách vyslovoval
správnou ř.ásadu. že naše kulturní
styky s Ruskem musí být! úzké, stálé,
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Živé, že BO musí prohlubovat a rozšiřovat a tak podobné, ale zdá se prozatím, že zůstává j i n při dobré myšlence. Všlmnéme si jen, jak máto skutečné hodnotných informaci se nám
dosud dostalo v period.ckém tisku o
sovětské poi.su, sovětském románu ěi
sovětské hudbé za války. Dosud téniěř nic nebylo přetaženo se sovětské
krásné literatury, a co překvapuje ještě více, nevyšly dosud ani politické
knížky, napsané za války v SSSR ěi
díla o válečném úsilí této země. Svaz
přátel SSSR a organ ¡sace jenra po-

dobné omezuji se dosud na nejpovrclméjší niož.iou informaci a pekud
bylo uspořádáno několik odborných
přednášek, stalo se tak ca podkladě
zkušeností a informací před válečných.
Budiž k tomu. zásadně řečeno toto:
o kulturní styky se SSSR m s : m e usilovat snmi. Naše kulturní organisace,
naše nakladatelství, naše dramaturgia
musí sama iniciativně h l c ü t ve v&ch
oblastcch literární a umělecké tvorby,
co je vhodné pro kiútami dovoz, a na.
smí při tom býci ani úzkoprsou. ani
bázBvtra, neboř - jsk o tom svědčí čas-

OBZORY

té diskuse v sovětském odborném tisku - je i v SSSR sdostatek kulturního
braku. Neočekávejme také nějaký
ohromný příliv kulturních hodnot z této země; válka příliš tíživě a ničivě
dolehla na všechna odvětvi života v
Sovětech, než aby bolestně a zhoubně
nezasáhla i život duchovni a přímo f y sicky sovětské literáty a umělce. Zouf a l ý nedostatek ruských knih ze všech
«borů literární a vědecké tvorby, ba
i nedostatek normálního propagačního
a fotografického materiálu v Praze,
neni dozajista výsledkem jen nesnadného dopravního styku.
A konečně: uvažujme chladně a bez
škodlivého velikášstvl o svých možnostech jako kulturního mostu mezi
výehodem a západem. Dospějeme patrně k názoru, že ani Rusko, ani západ těchto našich prostředniekýeh služeb vcelku nepotřebuji a že se o své
vzájemné kulturní styky starají docela dobře samy. My usilujme raději
o růst a rozvoj své svéprávné kultury české a slovenské, jež má tak veliký duchovní odkaz a takměř nevyčerpatelně zdroje, a o své vlastní kulturní styky s celým ostatním světem.
Válečná duchovní práce západu zdá se
k nám už rychle pronikat. Je na těch,
jejichž úkolem je udržovat kulturní
íftyky s východem, aby nezůstali pozadu.

Strach nebo psychologie otroka?
Jistě všichni milovníci hudby bylí
udiveni, když uslyšeli slavnontní ouverturu P. I. Cajlcovského 1/1812«
v podání prof. Stupky, kde v závěru stará ruská hymna byla zaměněna soudobou sovětskou. O této nevkusné záměně bylo napsáno v 8.
číslo Obzorů.
Co bylo u velkého ruského skladatele podle mínění prof. Stupky nevhodné a nesoudobé, bylo zaměněno
jiným, vhodnějšíih. Avšak redakce
časopisu Svobodný zítřek řešila podobný případ »aktualisace« klasických děl jednodušeji. Tam se »nehodící se« prostě škrtlo, a dílo bylo
přizpůsobeno nynějším poměrům. A
jako naschvál obětí toho druhého násilí stal se jiný velký Rus, básník
M. J. L ě r m o n t o v.
Ve 3. čísle časopisu Svobodný zítřek byla na poslední stránce otisknuta báseň M. J. Lěrmontova s-P r or o c t v k (doslovný překlad: Předp o v ě ď ) v překladu Dagmary Eisncrové. Překlad básně je velmi dobrý,
ale bylo by zajímavé, kdo se postaral o samovolné zkrácení básně: redakce nebo překladatelka?
Vždyť
pod názvem básně nebylo uvedeno,
že je to úryvek.
i Znáte jistě pravidlo, že citátem,
obratně vystřiženým z celku, může
člověk vzbudit třebas právě opačný
dojem, než o j a k ý celek u s i l o v a l . . .z
napsal Dr J. Stránský (viz Svobodné
slovo ze dne 10. října 1945.) Toto
řpravidlo'í nebylo asi tehdy ani překladatelce ani redakci Svobodného
zítřka známo, když otiskl část Lěrmontovovy básně jako celou. A práv ě tento citát /obratně vystřižený
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z celku* v&buBHje »opačný dojem,
než o j a k ý celek usiloval!« I^ěvmontovova báseň, napsaná v r. tS30
s autorovou poznámkou s-Moje myšlenky«, nepotřebuje komentáře, neboť mluvi samu za sebe. Cleme-11 tu
báseň dnes, můžeme jen konstatovat
následující: buď so proroctví, tak jak
j e j básník napsal, splnilo, anebo ne!
Chci zdo ještě podotknout, že každý, kdo zná život a dílo Lěrmontova,
nemůžu ho obviňovat z konservntísmu
a kladného postoje k tehdejšímu ruskému t. zv, »policejnímu režimu«
cara Mikuláše I. Jeho láska k prostiinu ruskému Hilu, utlačovanému
robotou, byla tak veliká, že přímo a
ostře vystupoval proti utiskovateli.
Jeho záporný postoj k tehdejšímu režimu jasně dokazují slova cara Mikuláše I., který, když se dozvěděl
o básníkově smrti nu souboji, řekl:
»Psu psi s m r t ! «
Zdo uvádím JLěrmontovovu báseň
v úplném znění. Prvních 12 řádků je
otisknuto beze změny podle překladu
Dagmary Elsnerové, posledních (!
v mém doslovném překladu.

vadla zavčas se vzpamatuje ft pro
svůj operní soubor najde ve světovém
vepevtoiru díla lepši" a českému sluchu přijatelnější
-jer.

Česká literatura
ale jaká ?

do ruštiny,

V SSSR není jiných nakladatelství,
než ta, která spravuje stát, Stěží
budo tedy asi možno mít nějaký vliv
na lo, co v nich bude vycházet v
překladech v. češtiny a slovenštiny.
V některých případech bude však
možno Rusům aspoň doporučit určité knihy. Vo věstníku min. Informaci
je v těchto dnech zpráva o takovém
případu; pit) překlad do ruštiny byli doporučení tito spisovatelé.: Kubka, Vančura, Mařánek, Olbraoht,
Kratochvil, Hrubín, Holan. Konstatujeme především, že nejde o Kratochvíla, autora sPramenů*1, románu,
kterého sí P. X. Saldu cenil nejvýše
a celé legionářské literatury n který by bylo velmi y.áhodno Rusům
nabídnout', i když by Jej snad nevydali. Ale to jen (ak namátkou, Jiná
věc Je Távužnftjřií. JHOU uvedená jména opravdu rcpresentačnini průřeA přijde černý den a toho dno
zem českého plflomnlctvíY Kdo y,ftKoruna carů v bláto upadne,
Tu k těm, jež cUvňl, vzplane davu Hta.ll na příklad Oep a Zahradníček ?
hněv, Cl ,|o snad zéhodno, aby napřed lioi
»lom vstoupilí do komunistické strapotravou jim bude smrt a krev;
ny Jako jejích někdejší druh ItruTu dětí nezaslané HO a žen
01>,
UŽ starý zákon, jenž byl zavržen; bln ?
Tu puch a mor so v. mrtvol vyvalí,
On do vsí dá se mezi úvaly
»Vracím se do pekla« —- kniha
A šálkem budo /, chat a chýší y.vňt;
kněze z Buchenwaldu
Tu zuboženou zemí ztýrá blud
A rudý Oheň v řekách zaplane.
Na cestě z Buchenwaldu do Francie
V ten don pak mocný člověk povstane. utrpěl kněz belgického původu It.
T y poznáš ho, — a ihned uhodne«, P. Delolr, člen řádu Bílých Otců afrických, při srážce autu těžký rtrax
Proč drží v ruce ostrý meč:
A šátkem bude z chat a chýftí zvát.; a zemřel vo stáří 98 voltů,
P. JUilplr byl polním knězem ra
Mu budou jenom posměchem;
A vše v něm bude temné, příšerné, hrdinnou postavou miMjnlstů, zbožňován svými tvrdými kumarádyJak jeho plášť a čelo vztyčené.
partyzány, n nimiž žil uprostřed lesů
-kij. urdennských, podkopávaje základy

Veselá vdova — poslední úspěch německého panství vo Francií. Když
byl polapen Němci a odvezen do vězGoebbelsův v Praze
níce v Nawur, jeho skupina vytáhla
V těchto dnech připomněli, jame sí
šedesáté narozeniny K . H. HUara, divadelníka, který před dávnými časy
vyhnal operetu •/. vinohradského divadla, v době, kdy tento slabomyslný
dramatický
útvar,
zrad Iv
tradici
offenbacbovskou, právě
kulminoval
fabrlkttci bezduchého buržoasníbo tex<tařeni,
zhudc.bňovaného
obratnými
němeeko-maďarskými
komponisty.
Správně se usuzovalo, že národ český, sám hudebně nadaný, nepotřebuje
se napájet z prolhaných a lechtivých
zdrojů této komposiční provenience.
A tak, až do příchodu Němců, byla
opereta vykázána na periferii, karn
dávno patřila, a snažila se o Hvhj
vlastni, český projev.
Německé divadlo — nyní Divadlo
5. května — bylo vždycky a patrně
chce i nyní zůstat pěstitelem této
zábavy,
Goebbelsem
tak chráněné.
Pod zástěrkou eatíry vpravuje opět
do učí posluchačů melodie Denárový,
kterými se tak rád a Čaíto <2al un ári e t HitJér. Očekáváme, že «práva di-

až k Dlnautu, aby no pokusila, vysvobodit. svého oblíbeného vůdce a kněze.
P. Deloír byl dvakrát odsouzen
k smrtí, unikl jí, byl v koncentráku
Buchenwald a, vracel so po útrapách
Jenom dík své silné povaze. Během
svého věznění v táboře skládal vcrSo,
Protože neměl ani papír ani tužku,
rnusll si vfio pamatovat. P o osvobození tábora pak jen sedl a psal —
400(1 verftů.
Jako posmrtná památka bude v Paříží vydán soubor těchto verftů, nazvaný »Vracím se z pekla«.
P.
Toto 3.1, číslo O B Z O R O vylilo
« příležitostí 28. výročí velké sovětské revoluce, — Přičti číslo
OBZORŮ vyjde, vc wnyslu příkazu ministerstva informací o zastavení vňcho týdenního tisku v mísící listopadu, až v prvním prosincovém týdnu. Pro/Jíme své čtenáře,
aby (listopadová čísla nerekJar/iovalí.
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Karel Brušák

Anglické romány s válečnými thematy
Probíráme-11 se poměrně rozsáhlou románovou,
knihovnou, kterou britští spisovatelé za války na«
psali, a hledáme-li díla, která by přímo záchyt
covala, aC už celistvě nebo zlomkovltě, zápas dvou
světů, jejž jsme za druhé světové války prožilí,
shledáme, žs takových románů bylo poměrně
málo. A srovnáváme-li tyto romány, přímo se
obírající válkou, s romány o jiných thematech,
poeí dujeme neuspokojení; í když běží o díla dobré
úrovní, není v nich experimen tátorství, toho tvúr»
Síto a myšlenkového novátorství, kterými se v y «
aanačují romány, jež nemají těžiště v epice válečných dějů a činů. Vysvětlení je lehké.
Hašek, Barbusse, Rolland a Remarque, abych
jmenoval několik obecně známých a typických
autorů, kteří znamenají vrcholy románu, jenž
vySel 7. minulé světové váíky, měli anadnéjSí ¿kol
než dneSní spisovatelé. 'Mezi bojujícími stranami
v první světové válce nebylo tak hlubokých rozdílů, jako mezi oběma frontami této války. Válka,
již jsmo prožili, byla zápasem dvou světových
názorů, z nichž jeden, jak poznamenal Winston,
Churchill, usiloval o vyhlazení evropské křesťan. skó civilisacc; po prvé v dějinách bojoval tu lid
za svou společnost, která, aij jakkoli nedokonalá*
byla přece jen demokracií. A tento charakter
zápasu měl vo Velké Britanii dva význačné důsledky na polí písemnictví. Za prvé, í nejzarytější
pacifisté a nejpříímějáí krilici demokracie «i uvědomili, že je třeba bráníti soustavu, v níž, i když
nejsou favorisování, jsou aspoň, respektováni,
soustavou), jež dovoluje svobodu osobní, politickou, i svobodu myšlení a vyjadřování. A za drahé, profesionální paliči a rozdmyehavači vlasteneckých a bojových vášní byli zbyteční —- lid
přijal válku proti nacismu za osudovou nutnost
?i dělal zázraky, aby ji brzy ukončil; nebylo na
místo provádět v tisku to, čemu Francouzi říkají
výstižně »nacpávání lebek«. Spisovatelé se octli.
v naprosto nové situaci. Logika událostí eliminovala romány protiváMné i romány, oslavující válku. Psát tedy epos ve smyslu vergílskeho
"aurma vlmmque cano«?'V tom ohledu předběhly
román, jednak film, jednak reportáže. Dokumentární i pclodokumentánií snímky o armádě, letce řvu, námořnictvu, o bojovnících v civilu a pracovních pláštích, publikace, vybavené mnoha fen
togniftemí a psané Svižně známými autory,
zbavily britský válečný román povinností realistické kroniky. Nasnadě byl jiný, mnohem
důíečitójší úkol; zabývat se válkou a člověkem
v hlubším smyslu, v plném dosahu jejich vzájemného, tragického, poměru; mluvit o člověku ve
válco a o válce v Člověku. Všímat si člověka jako
jednotlivce v celé jeho rozeldanosti, i jako sociální bytosti v jeho kolektivismu a konformismu.
Kdybych měl vybrat dílo, které v této snaze
po obnažení konfliktu se mi zdá nejupřímnější a
nezdařilejší, jmenoval bych, s rozpaky, knihu
Richarda HiHaryho T H E L A S T E N E M Y (Poslední nepřítel). S rozpaky proto, poněvadž nelze
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a určitostí prohlásit, že tu běží o román. Pdchard
Hillary, který jako oxfordský student létal před
válkou ze sportu, bojoval jako stíhací letee
v bitvě o Britanii a byl v září 1940 sestřelen do>
moře a těžce popálem Když se po dlouhém léčení uzdravil, zachytil svou historii v prosté knize*,
Ale život na zemi, mezi civilisty, j e j neuspokojoval; přesto, že nebyl úplně zdráv, vrátil se do
činné služby a v r. Í943 jako letec zahynul. Jeh©
kniha p o j i v á svědectví o vnitřním přerodu
anglických mladých intelektuálů, kteří zprvu
přijali boj a nacismem jako sportovní utkání a
teprve po hrozných zkušenostech a utrpení si,
uvědomili pravou podstatu boje proti fašismu.
Autor, který v nerovném boji »několika« britských letců proti nacistické převaze, za pobytu r
nemocnicích a ve styku s lidským utrpením a mí»
losrdenstvím prožil blahodárný a bolestný otřes,
si uvědomuje, že je třeba duchovní změny v uspoa
řádání světa, nemají-li být všechny oběti zmařeny. Kniha Híllaryho je velmi anglická a ačkoli
by ji kontinentální čtenář těžce chápal, jistě by
mu přiblížila zvláštní psychologu britského lidu.
Uvedu jediný příklad Hillary se ptal kaplana ze
čtvrti londýnské chudiny, jaká je reakce obyvatelstva na německé nálety. Kaplan odpověděl?
»Bojím se, že moje lidi opustila milost Boží; počínají být poněkud zatrpklí proti Němcům . . . «
Podobný přerod lidí zachycuje román G.Kershe
T H E Y DIE W I T H T H E I R BOOTS C L E A N
(Umírají a vyleštěnými botami); je opačným
pólem ke knize Híllaryho, ale obě se doplňují
jako dva póly magnetu, v mocný a srozumitelný
celek. Také"tato kniha je typicky anglická. Kersh
maluje obraz v procesu, jímž jsou nováčci v různých cvičných střediscích přeměňováni v tvrdé
gardisty. Lidé ze všech koutů Britanie, ve stáří
18—41 let žijí pohromadě, nosí stejnou uniformu
a jsou ukuti v ukázněný bojovný stroj, při čemž
se musí vzdát své civilní totožnosti, svých individuálních nadějí i štěstí. Muži, vytržení z individuálních prostředí, zakotví na společné základně, dané tradicí anglické minulosti a anglické
velikosti, stmeleni kázní a kamarádstvím. Jsou
nemilosrdní bojovníci s podivuhodným individuálním charakterem a podivuhodnou obrazivostí;
jejich tvrdost vyvažují jejích dobrota a citovost,
které se často projevuji, ačkoliv j e stydlivě ukrývají.
Z románů o válečném životě civilistů si zaslouží
pozornosti kniha J. B. Priestleye D A Y L I G H T
ON S A T U R D A Y (Sobotní děn). Je to román
továrny na letadla; do tohoto rámce vtěsnává
autor osudy a názory celých desítek lidí, zachycené s porozuměním a jemnou ironii.
Mezi romány o anglických civilistech, pracujících pro v alku, patří také zdařilé dílo začáteč=
nika Nigela Balchina T H E S M A L L B A C K ROOM
(Zadní pokojík). Na počátku války nazval ministr pro válečnou výrobu Lord Beaverbrook
britské vědce za scénou >hoehy ze radního pofa>

O B Z O R Y

jíku«. O těchto Mech píše Balehin. Jeho hrdina
je mladý muž, plný komplexů, který musí vzdorovat intrikám, byrokracii, osobním nepřátelům
i problémům nerovného manželství; nakonec však.
když byl rozřešil tajemství německé pumy, vítězí vědecky i lidsky. A práce pokračuje — bez
medailí a bez fanfár tisku kdesi » v zadním pokojíku« neznámí a velmi lidští človíčkové, podezíraví i nesobečtí, škorpiví i moudří, ctižádostiví
i obětaví, ustaraní i lehkomyslní, dosahují nadlidských výkonů, jimiž se tolik zasloužili o vítězství spojenců.
Mluvil jsem na počátku o nedokonalosti britských románů s válečnými thematy, vyplývající
z toho, že spisovatelé vstoupili na zcela novou
půdu. Ale přes všechny vady jsou romány, jež
jsem jmenoval, vážnými pokusy o vytvoření válečné epiky, která by snesla přísná měřítka umělecká. jsou příslibem do budoucnosti, o níž prá~

vem napsal anglický •rkrítík Jack Marlowe;
»Vidím známky, jež mne nabádají k tomu, věřit,
že brzy vystoupí nová „národní" literatura. Čas
je zralý. Utrpěli jsme mnoho porážek, ale dosálili
jsme také velikých výkonů; bitvou o Britanii
jsme si uvědomili. Se jsme společenství, víra; než
čímkoli jiným za celá desítiletí a náš vývoj od té
doby, byť i se nám zdál pomalým, směřuje neodolatelně k rosdrcení těch vysokých Bdí, jeř,
v minulosti stály mezi „dvěma národy" v jediném národě. Myslím, že ani v nejhorŠích dobách
minulé války nebylo toho pocitu, Že bojujeme wi
své životy proti něčemu, eo ohrožuje celou naší
národní minulost a naši lidskou budoucnost. Skutečnost., že tyto dvě věci jsou v takovém nebezpéci, způsobuje, že si jo ještě intensivněji uvědomujeme; a podobné vědomí se musí, dříve fit
později, odrazili výrazněji také v literatuře.«
Londýn říjen 1945 Psáno pro Obzory

Divadlo týdne
Konstantin Šimonov: Ku Stí lidé. Drama o devíti obrazech. Přeložila Zdeňka Níliusová. Režie
Jaroslav Průcha, výtvarník Václav Gottiieb,
hudba Miroslav Ponc. Po prvé ve Stavovském
divadle dne 13. října. — J. B. Priestley: Cesta
v poušti. Hra o dvou dějstvích s mezihrou. Přeložil Vladimír Vendyě. Režie Gabriel Hart, výprava Vlastislav Hofman, scénická hudba J. Ev.
Zelinka. P o prvé ve Vinohradském divadle 23.
října.
Konfrontace, již nám v rozhraní deseti dnů
umožnila dvě přední pražská divadla, je tím radostnější, že vedle dramatického vyjádření dvou
světů — západního a východního — za války,
byli jsme svědky též prvních překladů sovětského a britského válečného repertoiru. České
obecenstvo, dávno zvyklé na to, aby si mohlo
ověřovat hlásané skutečnosti vždy z několika
pramenů, bude jistě spokojeno, půjde-lí takto
v ý v o j dál, to jest bude-li mít možnost poznat
smýšlení, v ý v o j a náladu pokud možná největšího počtu světů, od nichž bylo válkou odříznuto po šest let. Prospěje to nakonec vždy jen
hodnotnému, zdravému, pokrokovému, chcete-li.
Jen demagog skrývá thesi opatrně za zády,
chrle do lidí své obratné antithese. A nejde konec konců vždy jen o protiklady; právě na konfrontaci dvou spojeneckých světů se přesvědčíme — a uvěříme — o styčných bodech, jež spojovaly národy: o společné nenávisti, udatenství,
strachu i pathosu, i když se projevuje jinými,
slovy, i když j e dramaticky rozličně vyjadřován.
Ne, nikdo se nemusí bát konfrontace; prospěje
všem. Není ani třeba psáti opatrně do programu
britské hry, že přece, proboha, ten jeden anglický voják tam říká, že oni nebojují za anglickou banku, svaz průmyslníků a toryovce, žádný strach z plutnkraeie, holoubkové! Těšíme se
-upřímně na další hry světového válečného n
bohdá i poválečného repertoiru, těšíme se na
další konfrontace knItmrj sovětské, britské,
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americké a francouzské a doufáme, že nám žádná x nich nebude odměřována na lékárnických
vážkách pro neduživé!
Sovětská válečná hra je hrou prolitých, velikých a ve «vem hrdinství nesmrtelných lidí. Je
nabita vzrušujícím dějem, jimž probíhá obvyklými překážkami ke konečnému vítězství obklíčené posádky. Je tu hrdinství a udatnost bojovníků, zákeřnost a špatný konec r.rfidríi, hrubost
a Badisimis nepřítele; jsou tu i postavy fcolíaibjití; je tu samozřejmost mnrtí za velikou vře;
je tu i přiznání strachu na straně udatných m
konečně í láslca. Vře bez oné vnitřní problema^
tiky, jaké jsme byli zvyklí u klasických děl ruské dramatické literatury; vše h jednoduchostí
mnohde až čítankovou, rozhodně však upřímnou a působivou; nejméně působivou tam, kde
vyznívá agítačně a heslovitě; takových míst je
tu však jen poskrovnu. A Průchova režie v Intencích předlohy stvořila jednoduché dílo, nevtíravé svou ideologií a veliké svým čistým pathosem. Skoda, že se mu tentokrát sešel soubor
až provokativně nesourodý! Opravdu překvapuj e u Národního divadla, Že není s to vytvořit
soubor, jenž zde více než kde jinde by měl být,
representativní! Několik díl «tuniských výkonů
ubere tolik na účinnosti představení, že přímo
poškozuje i výkony herců opravdových. A těch
opravdových, velikých herců je tu ovsem celá
řada: Peškův lidsky proteplený korespondent
Panín, Pívcův robustní, smrti pohrdající felčar
Globa, Boháčův přemýšlivý velitel Safonov,
Kreuzmannova strhující studie prušáckého Vernera, i "Rolandův zbabělý zrádce Charítonav.'
Glázrová, aniž chceme tuto herečku vyřazovat?,
z těch nejlepších, si tentokráte nějakým nedopatřením zahrála na »Svéhlavičku šoférkou«;
vytvořila postavu tak nepravdivou, jak jen bylo možno. Zde by byl zásah režie jistě prospěl,
Smrdným faktem však zůstává, že Národní divadlo nemohlo ve hře, jíž byla zajisté věnovánu
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nevšední péče, obsadit role obou starých žen,
Marty a zejména pak Marji Nikolajevny tak,
jak by so na prvou českou scénu slušelo.
Je-li u sovětské hry patrný nedostatek problematiky a nadbytek děje, je tornu u Pries tleyovy hry prává naopak. Lovíc ve vodách starého G. B. S., je to hra, na jaké si naše obecenstvo bude musit ještě trochu zvykat. Neboť její
primitivní děj pení tu prostředkem k přiblížení
a zjednodušení myšlenky, nýbrž naopak k jejímu komplikování. Šest britských vojáků je zavlečeno na poušť a je jim poskytnuta příležitost,
aby nejen vyměnili mezi sebou své protichůdné
názory, nýbrž aby se vypořádali s rozpory
uvnitř sebe samých. Vůdčí myšlenkou je tu humanita a liberalismus sociální; avšak zejména
se tu dokazuje, z jakých p o c h y b se rodí poznání a pravda. A s hlediska čistě dramatického má přirozeně daleko větší účin, když po všech
rozporech a povahových i názorových protikladech dojde ve třetím jednání k jednotě v akci.
Kdo vrcholí děj; avšak myšlenková náplň od této chvíle začne očividně klesat a hra je nedopověděna ideově — právě tak, jako dějově. Naplní však velikou zásobou látky k přemýšlení,
což jo dnes značně důležité. Bohužel, byl Priestley macešsky odbyt pokud jde o režiséra,
Představení na Vinohradském divadle nebylo
totiž režírováno vůbec, bylo pouze naaranžováno jako výkladní skříň. Ze z něho něco vyšlo,
bylo zásluhou herecké inteligence několika hlavních představitelů, TI ovšem nemohli zlepšit
chabou souhru šesti vojáků na nepravděpodobné scéně V, Hofmana, a téměř nemožně osvětlované. (Již Kořenský píše, že na poušti nena-

stává noc jako třeba v Praze; kromě toho vsak
to přesně předpisuje Priestley v originálu, z něhož byla kniha překládána.) Překlad, zhotovený
patrné napilno, je místy ledabylý; tak na př.
básnička v 1. jednání. V mezihře j e mylně překládán escribe« jako »písař«. Scénická hudba
je vkusná a dobře vystihuje atmosféru. — V popředí hereckých výkonu stojí Donnington Svatopluka Beneše, jemuž tento herec dal vše, čeho
bylo třeba a ještě mnoho nadto. Nejen že fysicky
vyhovoval naprosto představě anglického graduáta; i všechny psychologické znaky byly věrny autorově kresbě. Výbuchy cynismu a rozervanosti, pod nimiž se ukrývá plachá dětská
duše; lehká ironie promílající se s láskou k poesii, rodné zemi i druhům v boji; nejistota hledání, pohrdání vším, co by byl tolik rád miloval:
otce, děvče, práci. Intelektuál, seismograf všech
otřesů své doby, své generace, všech otřesů tak
typických. To vše přímo vyzařovalo z hercova
výkonu. A v mezihře to byl onen podivuhodné
jemný osvícenec, jemný a krutý, diplomat dávných dob. — Jaroslav Marvan vykreslil osvědčenými tahy postavu vojína Rámuse, Zdeněk
Hodr si s chutí a vervou zahrál Walesana. Václav Vydra, jemuž připadla nejkonstruktivnější
role večera — židovský četař — se příliš spolehl na dutý pathos vnějškový. Laciněji už to
věru ani nemohl chtít. V mezihře, kde mu byl
vzorem Václav Vydra st., zapomněl, že pouze
c i t u j e zlé, fanatické Jehovovy proroky, sám
však že má být prostým pastýřem, zaníceným
sice, ale přesvědčujícím svou prostotou a snad
— kdybychom nežádali příliš —• jistou poesií
své rolo,
Pauper

Film týdne
O d p o v ě ď mu o t e v ř e n ý d o p i s z p l n o m o e n č n c e
d o v o z a v ý v o z f i l m ů -I. l í U> > n

pro

Vážený pane,
promiňte, že maše odpověď přichází poněkud
opožděně. Věnoval jste nám v poslední Filmové
práci opravdu hodně místa. Je jenom škoda, že
jste ho nevyužil poněkud lépe a nepoučil nás
trochu věcněji. Abych však neplýtval místem a
časem, který nám laskavě věnujete, tož tedy
přímo k Vašemu článku. •— Především se musíme omluvit v záležitosti oněch dvou pozvání,
jichž nevyužitím jste se cítil tak dotčen. Není
tak zcela naší vinou, že příslušný redaktor
dostal prvé pozvání na stul o 24 hodiny později
a že v druhém případě nebyl právě přítomen
v budově, když jste pro něj laslc. nechal poslat
auto. V každém případě však přijměte naši
omluvu.
Vyjmenoval jste ve svém článku všechny
smlouvy, které byly dosud uzavřeny buď Vámi nebo příslušným úřadem (za války), jak
s filmovými činiteli ruskými, tak anglickými a
francouzskými. Jak Vás zajisté už napadlo, záleží nám v tomto případě především na smlou-
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vách s filmem sovětským. Záleží nám především na H a 6, a to hlavně na tomto šestém.
Proto si dovolujeme tento článek ocitovat:
><ad 6. Smlouva, kterou zplnomocněnec ministra informací pro dovoz a vývoz filmů se souhlasem ministra informací a v dohodě s ostatními zúčastněnými zplnomocněnci, jakož i v dohodě s příslušnými zástupci poverenníka Slovenské národní rady pre informácie sjednal a
podepsal dne 12. července 1945 s místoředitelem
Sojuzintorgkina v Moskvě panem Ivanem Bolšakovem v Praze, zavazuje nás dodatkem ke
smlouvě uzavřené dne 11. června 1945 v Praze
k distribuci v Československu 100 sovětských
filmů všeho druhu podle našeho výběru, přičemž
v následujících letech trvání smlouvy má se tento počet každý rok pravidelně zvyšovat o 5%
s podmínkou, že takto odebraným a censurou
k promítání připuštěným filmům bude v čsl. kinech vyhrazeno 60% všech volných termínů a
programy ze sovětských filmů sestavené budou
se v kinech exploatovat dotud, dokud tržba neklesne na 70% vyprodaného domu. Tento čsl.
závazek je v řečené smlouvě junktimován se závazkem sovětským, podle kterého se Sojuzin-
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torgkíno «avasuje saměstnávat nadbytečneti
kapacitu čsl. filmových laboratoří objednávkou
nejméně 1SO.OOO m positivních kopií, 84.000 m
dtíbl-negativu na 35 mm filmu, 120.000 m positivních kopií na 16 mm filmu a synehronisací
do jiných než českého nebo slovenského j a z y k a
150 dílů dokumentárních a 3 celovečerních sovětských filmů měsíčně pro potřebu sovětského
vývozu do jiných zemí, při čemž se Sojuzintorgkino dále zavazuje, že dodá všechen potřebný
surový materiál k výrobě těchto kopií a prací
a vedle toho všechen surový materiál, který
Československo bude v pivním roce trvání
smlouvy potřebovat k výrobě kopií sovětských
filmů, určených k promítání v Československu.
O dodávkách materiálu, potřebného k tomu poslednímu účelu v příštích letech, budou sjednány
příslušné dohody. Závazným ústním výkladem
při podpisu smlouvy bylo dohodnuto, že k dosazení stanovených 60% všech volných termínů
dojde postupně průběhem trvání smlouvy, která
byla sjednána na 10 let ode dne podpisu.«
Ostatní smlouvy a podmínky v nich obsažené'
jsou běžné, nebo alespoň za daných okolností
pochopitelné. Jestliže se v dalších odstavcích
svého článku odvoláváte na fakt, že smlouvy,
sjednané čsl. vládou v L<ondýně za války, jsou
daleko nevýhodnější než smlouvy sjednané Vámi, dovolíme si namítnout, že tím ještě nejste zdaleka oprávněn sjednávat v míru závazk y stejně nebo nepatrně méně nevýhodné. A takovým závazkem onen bod. č. 6 nesporně je.
Nezajímá nás tady ani tak poměr půjčovného
(ani v tomto, ani v ostatních případech), to bychom zašli do příliš odborné oblasti, jež naše
čtenáře sotva může zajímat. Ostatně jsme toho.
názoru, že tyto věci budou ještě záležitostí jednání instituce jistě k tomu povolané, totiž N á rodního shromáždění. Jde nám tu daleko spíše
o další závazky z této smlouvy vyplývající, totiž o těch 60% programu, o t o 5 % roční zvyšování sovětských filmů, jde nám o dobu 10 let,'
na kterou byla ona smlouva uzavřena a jde nám
dále ještě o řadu detailů ze smlouvy v y p l ý v a j í cích, jež nám Vámi uvedenou citací' nejsou ještě plně objasněny. Jelikož na těchto smlouvách,
jak jste sám prohlásil, pění nic tajného, byli bychom V á m velmi povděčni, kdybysté mohl uveřejnit doslovné znění smlouvy, uvedené pod č. 6.
Dovoláváte se dále ve svém článku naší spojenecké smlouvy se Sovětským svazem a jenom jí
odůvodňujete tyto závazky. T o ale potom, dovolte, vypadá, jako by si Sovětský svaz chtěl
od nás (podle Vašich slov, že, se máme k závazkům vůči tomuto spojenci ehovati upřímněji á počestněji) na konto našeho osvobození
Rudou armádou vybírat nějaké poplatky? N ě c o
takového přece nemyslíte-vážně? — Dovoláváte se svého přátelského poměru k Spojeným
státům, jako bychom my chtěli U S A dělat nějakého advokáta, jenom proto, že v tomto případě se zastáváme věci ameríckvch filmů. V í mé dobře, jaké jsou v tom přír>adě potíže a nehodláme V á m Vaši posici v tom směru' nijak
O B Z O R Y

Za

nocí

K o n s t a n t i n

plaše
Simonov

Za nocí plaše zašeptáno
já slýchal tiché »miluji tě«.
L e č po noci když přišlo ráno,
»snáším t ě « myslila jsi skrytě.
V těch nocích jenom rtům jsem vířil
& lstivé mluvČ horkých dlaní,
však vzdechům věřit já se střežil,
jež někdy šeptala jsi maní.
Jak můra ohněm polekaná
dne dusily sc, uhořely,
a vždycky s prvním světlem rána
tvé oči chladně na mne zřely.
Vím,
vím,
však
když

pravdomluvná že jsi byla,
že jsi milovat mne chtěla;
v noci lhalas, duše zpilá
umdlévá pod vládou těla.

Puk ve střízlivém jitřním čase
so duše silnou opět stala,
a já jsem doufal, přál si, zase
své »ano« abys zašeptala.
Před spánkem nový něhy příval,
vděk za to, že jsem za den celý
ni aldvem vzdechů ncwz|>omíiiftÍ,
jež v noci na rtech se 11 chvěly.
Jo válka. Odjezd. V shonu, křiku
jo málo místa pro objetí.
,
Vlak z Kljazmy, vláček výletníků,
v němž do Urostu ijlž muf)ím jeti.

.

,

Je Vtíčer bez naděje na > noc,
vlahé lože, něhu tvoji; • <
Jak výkřik: nikde žádná pomoc.
Chuť polibků na stejnokroji.

v na

Snad to, co v noci řekla jsi mi,
neměla poplést denní slova;
snad proto ústy sevřeným*
to »miluji t ě « šepilas znova.
Takovou
A ž tento
Miluji...
A žalem

neznal jsem tě ještě.
odjezd. Tato chvíle.
Noční nástupiště.
chladné ruce bílé.
( S toboj i bez tebja, 1941—1942);
Přeložil Karel

Brušák.

zhoršovat nějakými dalšími poznámkami, poněvadž věříme v možnost dohody a v dobrou vůlí
jja naší straně, zejména když jsme se dověděli
o novém zprostředkovateli mezi námi a U S A .
Dovoláváte se svých zkušeností a své práce
v tomto oboru. Váš životopis nás samozřejmě
velmi zajímal, ale nemůžeme se zbavit dojmu,
že j e to psáno v tónu jakési dotčenosti, která
nám má snad vsugerovat, že jen V y jste. povolán a schopen uzavíral mezinárodni filmové
smlouvy. Promiňte, ale o vlagtní chvále se už
odjakživa říkalo něco divného-.
'
. ,
AC u ž tak nebo onak, neorlmluviteptóýmfaktem
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je, že 50% nebo ještě více sovětských filmů
u nás zatím uvedených, podfe přísného censurního měřítka, které ohlásil pan sekcní šéf V. Nezval, na plátna našich biografů nepatří. Nepochybujeme, že ze sovětské produkce ještě uvidíme ledacos hezkého, přesto však nám tento
fakt vnucuje domněnku, že 60% pro sovětský
film jo číslo přehnané.
Abych zůstal věren Vašemu zakončení: máte
pravdu —. nejen Pompejové, nýbrž i Césarové
padají.
Nu, nezlobte se na nás a přijměte od nás přání mnoho zdaru, zejména v tomto případě.
Vám oddaný filmový referent »Obzorů«.

Rozhlas týdne
M. Balcarová-Fischerová: Zlatý pramen. Rozhlasová hra. Režie M. Jareš, hudba V. Trojan.
•— K. čapek: Matka. Hra. Rozhlasová únrava
F. Kožík, režie M. Jareš. — St. Lahodný: Talisman nejvzácnější. Rozhlasová hra. Režie Janko
Tichý.
Minulý činoherní týden v rozhlase byl ve znamení reprls nebo obnovených her, které si však
"vesměs zaslouží přesto několika připomínek.
První z nich, lyricky laděný »Zlatý pramen«,
hra o mateřství jako nejvČtší kráse života, byla
vysílána jako vzpomínka na autorku této hry
Milenu Balcarovou-Fischerovou, lektorku rozhlasu, herečku, spisovatelku a především vzácnou ženu a dobrou Češku, již Němci dlouho věznili v koncentračním táboře a konečně letos popravili. V Jarešově režii a s hudbou V. Trojana
zaujala hra nejen rozhlasově účinnou formou a
šťastnou myšlenkou, nýbrž i výkonem R. Libertinové v hlavní roli. — Z dalšího pořadu připomínáme reprisu závažného díla Karla Čapka
»Matka« v rozhlasově citlivé úpravě Kožíkově,
ve střídmé režii M. Jaroše a s krásným vvkonem O. BenSškové v roli matky. —• Do třetice si
zaslouží zmínky i práce významného českého
autora St. Lahodného, již po Praze uvedl nyní
i rozhlas bratislavský pod názvem »Talteman
nejvzáctiěiší« v pečlivém převodu VI. Olerínyho
a v režii Janko Tichého. Hra. v níž hlavní rolo
vytvořil Laco Chudílc a M. Vancíková, zazněla
opět plným kouzlem romantikv cizích světů,
třebas místy se mohla režie přičinit o ostř^ší
tempo hrv. Vcelku však provedení přesvědčilo
o tom, že bratislavský rozhlas je na dobré cestě,
a jeho — nikoli nfihodnv —- zájem o České autory lze jen vítat. Při té příležitosti třeba vyslovit
politování nad tím. že obsahem i rozsahem chudičký časopis fcNřiš rozhlas«, který se v záplavě
jiných, opravdu iiž representnčnícli časopisů
krčí -fako němá výčitka, že pražský rozhlas "Amá Vště ani svůť rlfistoiný list. že tento »Náš
rozhlas* penřlníiš! dosud ani výtah v z hodnotních noř^dA br« tišin vsi'* stanice, zatím c.o velmi někný list slovpnskěhn roz^l^su si v5í~iá
bedlivě rozhlasových relací v českých zemích.
Dr Karel Zajíček
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Tak se píše...
v »Cinu«: »Přijměte mne za člena a Ihned mna
registrujte. Pomohu Vašemu klubu k vzestupu.
Jsern 4S!etý řezník Každého vola jsem lehce
porazil a dokáži to I v budoucnosti.« (Zaslal
A V., Rajhrad.)
na standartě dělníků závodu Ringhoffer-Tatra
při manifestaci 25. října:
»Účtujem navždy a duchem otrockým
v éele se soudruhem Zápotockým.«
(Zaslal A . V., Praha II.)
v »Hlasu mládeže« (22. IX. 1945): »Nedostatek
učňů a uěnlc zmenšuje čili zaviftuje zmenšení výrobní kapacity průmyslových podniků a živnostníci nemohou aplnltl včas objednávky.« (Zaslal
R. ft.)
v »Tvorbě«: > . . . skutečné a silné umění musí so
u t á t . . . eoclallsátorem snu, citu, myšlenky, vše,
ho, co pohání život k větší plnosti a kráse.«
ve »Svobodném slově«: Z reportáže o návštěvó
presidentové v Mělníce: » K r a j biblického ovoce
poznání, vinné révy, M ě l n i c k o . . . « [ V ráji stál
utrom poznání a Eva bývá zobrazována, jak
podává Adamovi jublko . . .J (Zaslal K. K „ Praha IV.)
v »Obzorech«: » . . . Právě byli pohřbení tak zvaní hrdinové práce. Lékař se svou ženou, zůstávají po nich dva sirotci, a dva krejčí, otec a
s y n . . . « (Zaslal R. Florian, Praha VII.)
v »Rudém právu«: »Svět se v těchto dnech
konečně dověděl, jak dopadly zářijové okrasní
volby ve Francii. — Levicové strany triumfovaly
nad reakcí. Komunisté s 3,380.000 hlasy jsou
nejsllnější francouzskou stranou, za nimi následují socialisté s 3,700.000 a radikálové s 2 mil.
54.000 hlasy« [aneb už jo méné více?] (Zaslal
8. S., České Eudéjovlce.)
vo »Světu práce«: »Nabídl jsem mu 23. září, že
so vzdám funkce osobního lékaře, nemá-li již ke
mně důvěru, kterou míval. Odpověděl: „Lepšího
bych nedostal." Také v tom je vidět poruchu
v myšlenkové sféře.« (Zaslala M. B., Praha X I I . )
v »Mladé vysočině«: »Domnívají-11 se někteří
oktavánl, že jej ch hlas je dnes hlasem lidu. maji
pravdu. Říkám však jasně „dnes", poněvadž
slovo „zítra" a jeho náplň sl asi nedovedou dost
dobře představit.«
v »Rudém právu« 2G. října: »Dnes mají být podepsány dekrety. Dekrety se stávají najednou středem hovorů. Dekrety se zavěšují na rty ž ™ před
obchody a v obchodech.« (Zaslal L. Ch., Praha XIX.)
v »Naší pravdě«, Zlín: »Byli jsme mezi svými.
Lidé, země, lesy I ta stáda pasoucího se dobytka
hovořila měkkou bratrskou řeěí. Naší řečí.«
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého
tisku, vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.

OBZORY, týdeník pro poliťifcu o kulturu. Vychází kaš*
don sobotu. ¡Hajitcl a vydavatel >Lirfová
dcmokřadec,
vydavatelská spol. s r. o. v Praze. Odpovědný redaktor
dr. Jan Strakoš. Redakce a administrace v fráze
II,
Vuoíausfcíi 12, tel, 457-51, iSl-ilPřcaplatné na rok
SfíO K. na půl roku 100 K, na čtvrt roku 52 K. — Nevy¡¡ádanč rukopisy se nevracejí. — Účet pošt. spoř. 69.509.
— Tiskne O. A. T. Českomoravské tiskařské a vydavatelské podniky v Praze II. Doh)čdací pošt. úřad č. 25.
Toto čislo vyšlo 7. listopadu 1545.

O B Z ORY

1. Lenin se svými spolupracovníky v říjnu r.
1917. 2. „Do zbraně!"
3. Vojsko se spojuje
s revolucionáři.4. Ruské revolučnldělnictvo
5. Boj o zimní palác
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