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1. Britové provádějí nyní kontrolní pokusy 5 německou tajnou zbraní V-2. Obrovská nálož
je přivážena k palební základně 1. V-2 je posunována do palebné polohy. 3. Ve vertikalni
poloze, připravena k vypálení.
4. V-2 na cestě k svému čilí,
rychlosti větší zvuku Bude jí —
a její hrůznější družky, atomové
pumy — ještě třeba, nebo se
lidstvo vzpamatuje a7 zachrání
sebe i svět

Poslání studentstva
17. listopad o ď a s i svědomím celého světa.
Stal se symbolem nacistické lirůzovlády a smvou studentského bojovného idealismu.
_ J roč to byiy právě násilnosti na studentech,
jez vyvolaly Dowi odporu proti Němcům? Vždyť
již dávno před tmi se dopouštěli nejhrozuějšich
krutostí na celém našem národé a všude jinde,
cely svět o nich věděl a přece mlčel? Bylo to
proto, že studenti jsou polaádáni za výkvět každého národa a kaiidý m o k proti nim je pociťován za největší barbarství.
Proč všichni z nás uznávají, byť i neuvědoměle, že nekřivdíme nikomu, kuyž stavíme student y tak vysoko nad ostatní? Jistě by mnozí
z nás, kteří j. me už dostudovali, mohli pociťovat jakousi trpkost nad tím, že dokončením studií nic nezískali a naopak ztratili mnoho ze svého privilegovaného postavení. Ano, každý dostudovaný svlékne se sj^be kabát studenta a
stane" se občanem li! dajícím zaměstnání, jedním mezi -mnohými jednotlivci, kteří jsou ve své
cestě za chlebem vyt.taveni stejným těžkostem,
starostem a řevnivosti druhých jako každý jiný.
A přece nereptají. A ti, kteří nestudovali, také
uznávají, že saiuenti jsou něco jíněno než všichni ostatní a uznávají je za předvoj národa
i když váhají přiznali totéž místo komukoliv jinému. Čím to, že právě studentstvo je tak plně
uznáváno a je mu přiznáno mnohé, o co by
jiní marně bojovali? Student smí a má chodit
mnoho do divadel a koncertu, smi ovšem mnoho
bez ohledu na hodiny číst, smí se mnoho bavit,
používat hantýrky, posmívat se takřka všemu,
smí mluvit a hlučet, kde jiný má mlčet, smí chodit po kavárnách^a schůzích v době, kdy jiní
musí pracovat. Je mu prostě přáno mnoho a
mnohé, co by j i n ý m b y l o vytýkáno a lecjaká
jeho pošetilost je a vždy byla posuzo\ýána se
shovívavým úsměvem.
Není to však jen jejich mládí a jejich těžká
duševní práce, která je staví mimo obvyklý rámec kritičnosti. Vždyť i jiní jsou mladí a pracují leckdy více a lépe než oni. Jejich zásluhy
jsou jiné.
Jejich síla je v tom, že jsou bojovníky myšlení a lidských ideálů. Je pravda, že i všichni
ostatní měli své ideje a názory, které pokládali
za svaté a za něž chtěli bojovat do posledního.
Ale neúprosný praktický život je zatáhl do
svých osidel a naučil je slevovat ve všem a všude. Nejkrásnější myšlenka, jejíž prosazení si
kdokoliv z nás stanovil za svůj cíl, je životními
praktiky odložena s úsměvem jako nevhodná,
nepoužitelná a při provedení příliš drahá nebo
náročná. Má-li někdo z nás veliké štěstí, pak
mu prohlásí, že je to skutečně krásná idea, že
však pro praktický život potřebuje jakýchsi
úprav, aby byla proveditelná. A taíi vám cíl vašeho snažení opravují, pozměňují a přepracovávají tak dlouho, až zjistíte, že z něho nezůstalo docela nic vašeho a je to snad ještě smutO B Z O R Y
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nější, než kdyby byl od začátku odhozen: A co
proti tomu mu..ete dplat? Vyskočit z řady a jit
si sám? In o, to život nepřipustí! iíijome ve společnosti a z ní nelze uniknout na poušť a vsdát so
tak nejen chleba, nýbrž i boje, '.tim by se ničemu v
a nikomu nepomohlo. A tak jde každý z nás dál
a denně slevuje ze svých cílil, ohýbá se před přesilou, až se mnohý vzdá úphiě a táhne a ohnutou
páteří a očima, «kloněnýma k zemi dal. Spokojí
se tím, že žije a že se uživí. To je úplná životni
resiynace, svléknuti své osobnosti, odhození všeho vyššího a plné podrobení pudovosti. A ť se
děje, co se tli je, jen když to prožije a, má se při
tom podle možnosti dobře. lanová sice vytrvají
a bojují, ale to, co se jim podaří prosadit, jsou
jen pouhé zlomky nebo zkomolenina. A ti všichni jsou posuzováni podle tohoto nepatrného
výsledku a nikoliv podle velikosti myšlenky,
s niž přišli. Nedojdou tedy ani tito zvláštního
uznání, třeba leckdy riskovali vůe, aby i toho
mála dosáhli. I oni se jeví jako lidé kompromisu a snad i pokřivené páteře,
Ne tak student. Každý z nich ni vytvoří na
podkladě nově získaných a. čerstvých vědomostí
své zásady a ideály. Je možno přesvědčit ho
0 tom, že cesty jeho myšleni byly chybné a že
Ledy ani jeho zásada není správná. Tu je pak
ochoten uvažovali o její změně i když nerad,
poněvadž všichni lidé neradi doznají svou chybu. Nikdy j e j vňak nepřimějete, aby ustoupil
se svého stanoviska, neprokáže to-li mu naprosto přesvědčivě, že se mýlil. Neustoupí nikdy Jen
proto, že se jeho pravda nelíbí někomu mocnějšímu a silnějšímu. Zkomolení svých zásad nebo vědeckých poznatku při převádění v praxí
naprosto zavrhuje a považuje je za políček
v tvář, tomu nejvyššímu, crj mátne, lidskému .
intelektu. Je to pro něj nedůstojný a nemožný
ústupek ducha hmotě. A to je to krásné j t obdivuhodné u studentstva a mládí vůbec, že neuznává kompromisu, který je denním chlebem
dospělých lidí praktického života. V tom je jejich mravní síla. Je až ku podivu, že všichni
ostatní jim ji tak plně uznávají, ačkoliv jinak
v podstatě vládne hmotná převaha a pro mravní
hodnoty mnohdy nezbyde než shovívavé pohrdání zkušených, životem zkrušených nebo
protřelých lidí, kteří soudí, že neuskutečnitelný
ideál nebo pravda je jen plané snění. Snad je
u těchto lidí jejích postoj k studentům podmíněn sentimentální vzpomínkou na jejich vlastní
mládí, kdy jejich zásady ještě 'nebyly nahlodány
a pokřiveny hmotným tlakem životního boje.
Přece však je v něm uznání nadřazenosti ducha nad hmotou, pravdy nad silou. Studenti
jsou tak tou poslední reservací lidského ducha
1 v době ne.jhrnotařštější a u nejotrlejších jedinců. Oni nesou vysoko nepošpiněnou vlajku lidského intelektu, neboť^jen jim se věří, že ^nezneužívají své intelektuální převahy k zvětšení
svých hmotných výhod,
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Zavrhování kompromisu není tak nemoudré
a neživotné, jak by se želalo a nem ani nedemokratické, třeba HC musí uznat, že demokracie je
leckdy vládou kompromisu. Nikdo z nás, ani
studenti, nejsou totiž tak pošetilí, aby se domnívali, že prosadí pravdivé a správné požadavky v plném rozsahu. Ba dokonce ví, že se jim
to nepodaří většinou ani při sebeusílovncjší
snaze. Ví vňak a poctivě to prohlašují, že kompromis je porážka jejich požadavku a nesnaží
se namluvit ani sobě ani jiným něco jiného.
Uznávají, že to, co bylo kompromisem dohodnuto, platí, ale nikdy nebudou tvrdit, že je to
proto správné. Nedají se koupit bonbonkem
malého ústupku a nic je nepřiměje, aby se za to
připojili k hlučnému chvalozpěvu na nové uspořádání a uznalí, že jsou jeho spolutvůrci. Nejsou
ocliotni nésti odpovědnost za kompromis, ktery je podle jejích názoru v rozporu s vědeckými poznatky a morálkou. Snad by se to zdálo
sobecké a příliš pohodlné stanovisko, protože
' zásadní odmítání odpovědnosti je vskutku nemístné. Ale není to tak, protože pravda se korumpovat nedá a nesmí. Snad se mýlí, a to, co
•pokládají za jedinou pravdu, ve skutečnosti
pravdou není. To vňak nic nemění na zásadní

správnosti jejich postoje. Pokud je někdo přesvědčen o správností nějakého názoru, pak jej
nikdy nesrm zradit z jakýchkoli taktických důvodů. L i d s k é
poznání
nám
musí
u r č o v a t , c o srníme c h t í t , a ne lids k é c h t ě n í , c o m á m e a s m í m e poz n a t . Kdo to nechce uznat, je buď hloupý nebo obmysiný, ale nejčastěji zoabělý.
A studenti snad mohou býti hloupí, každý
z nás se múze mýlit a někdy mýlí, nejsou však
obmyslní a zbabělí, a proto si jich všichni vážíme. Mohou svou pravdu prohrát, avšak nikdy
jí nezaprodají. V tom je jejich čest, sláva a sila, v tom by nám měli byt příkladem.
Kdybychom je všichni v tomto následovali a
nesnažili se zakrýt propast mezi tím, co je pravdou, a tím, co bychom chtěli mít jako pravdu,
lesklou zaplavou rrazi, paK by byl svět o mnono
jasnější a poctivější a pokrok nepoměrně rychlejší. Vždyť zamaskováním skutečného stavu
veci nic nezměníme a jen ztížíme jeho nápravu.
Važme si proto dále studentu a mládí. Život
je možná nepoučil, ale také nezkorumpoval. Oni
hledají pravou, třeba neschudnou cestu. Tem
ostatním záleží příliš na tom, je-li dlážděná.

Svétová mládež rozpráví o svobodě
Zatím co k jihoanglickému pobřeží podzimní
bouře přlplavovaly ještě uvolněné německé miny a zatím co zahraniční ministři velkých mocností so vraceli domu po málo úspěšné konferenci nebo chystali se na nové porady o výrobním tajemství atomové bomby, chystal se
v Londýně Světový sjezd mládeže. Není ovšem
docela správné tyto události přirovnávat. O minách a o ministrech se v Londýně bavil kdekdo,
kdežto o sjezdu mládeže takřka nikdo nevěděl
a jeho zahajovací sezení v Albert Hall zelo
prázdnotou. Nebyl to žádný div, poněvadž celý
podnik byl pořádán malou skupinou ne právě
mladých lidí kolem sira Stafforda Crippse, poslance Labour Party, který se mnoha politickými i jinými názory značně liší od svých drulhí ve
sněmovně. Bylo to vidět již na výkřicích, kterými ho přivítalo rteěotné poslucháčstvo v Albert
Hall —• třebas bylo většinou sehnáno z jeho
stoupenců. »Kdy už sir Stafford podnikne něco
věcného?« a podobně zněly jejich hlasité dotazy. Když jsem se v té chvíli rozhlížel po účastnících sjezdu i druhých přítomných a viděl jsem,
že vedlo veliké delegace sovětského Ruska jsou
na příklad Spojené státy zastoupeny hrstkou
lklí, kteří — jak so již v předchozím náhodném
rozhovoru ukázalo — ani nevědí, jaké organisace mládeže v jejich vlasti existuji, pomyslil
jsem si, ze tento »soukromý sjezd« bude mít
asi dokonale jednostrannou povahu. Sám jsem
byl přítomen jako poulí ý pozorovatel. Jako pozorovatelé, nikoli jako delegáti, byli tu také
naší přátele z Francie. Rómy Montagne a Mauriee René Shftonnet, a také příslušníci jiných
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státu. Shodli jsme se hned první den na tom, že
se asi nedovíme mnoho, co bychom si již napřed
nedovedli představit.
Ale po té strance jsme se mýlili. Hlavní pořadateiKa podniku, pravá ruka sira Stafforda,
postarší marxistka Margot Uale, neodvážila se
předstoupit pred britskou veřejnost s britskou
tleiegaci, která by byla jednbsiranně vybrána.
Cizí delegace mohly být jelmi jednostranné —
viz 11a přiklad československou, složenou jen ze
zastupcu marxistického Svazu mládeže — aie
britská, poněvadž domácí, musila přece jen něco representovat. Pravým representativním způsobem to ovšem nešlo, poněvadž tak zvaná
Standing Conlerence of National Youth Organisations, vrcholná britská asociace, která v sobě sdružuje všechny velké britské organisace
mládeže, od YMCA a YWCA přes National Catholic \outh Association až po skauty a skautky, prohlásila se vůči podniku páně Staffordovu
a slečny Galeové naprosto odmítavě. Nezbyio
tedy pořadatelům nic jiného, než pozvat soukromè několik mladých mužů, kteří jsou zároveň členy organisa« sdružených v SCNÏO, a
prohlásit, že juni jsou tyto organisace v britské
delegaci na sjezdu zastoupeny. A v těchto čienech britské delegace vězel právě důkladný háček: dali se na sjezd pozvat a pak na něm beze
všeho začali projevovat své vlastní mínění.
Tak se naše očekávání nesplnilo a místo nudného odhlasováni marxistických formulek jsme
byli přítomni několika velmi zajímavým debatám. Hned v první politické komisi se vyskytl
názor, že rozprava a dorozuměni mezi národy
O B Z O R Y

může být jen tehdy úspěšná, bude-Ií se docela
věcně rozlišovat mezi státy demokratickými,
v nichž je možno projevit politické smýšlení
organisováním samostatné politické strany, a
státy, které také trvají na názvu státu demokratických, ale připouštějí jen stranu jedinou.
Navrhovatel, Kanaďan, sklidil ovšem řadu přízvisek — »fašistac, »reakcionář« a podobně —
ale jeho postřeh se ujal a stal se celé další rozpravě pojmem docela běžným. Ještě zajímavější
byla rozprava v komisi, která se měla zabývat
svobodou svědomí a náboženských vyznání.
Mladý muž, který vystupoval jako delegát Venezuely, prohlásil, že je třeba všechno náboženství vymýtit, poněvadž všichni kněží, které on
zná, sympatisují s režimem generála Franca.
Na to vzácný přítel našeho národa, baskický
student Pedro de Beitia, docela klidně odpověděl
výpočtem, kolik set baskických katolických
kněží padlo v boji proti Francovi nebo bylo
umučeno jeho policisty, a prohlásil, že v baskických zemích naopak všichni liberálové a atheísté se hned od počátku přidali k fašistickému
režimu. Pak se teprve začalo mluvit o ideových
základech věci. Dva zástupci britské delegace,
protestant Penry Jones a katolík Bernard Iloehay, rozvedli základní myšlenku, že svoboda
náboženství neznamená jen svobodu kultu,
nýbrž také svobodu propagace, tedy i výchovy,
a svobodu politické činnosti osnované na náboženských a mravních základech. Když bylo toto
hledisko prodebatováno, přijala celá komise —
s výjimkou hlasů Ruska, Jugoslávie a Venozuely — tuto resoluci:
1. Každý jednotlivec je strážcem svého vlastního svědomí a žádná vnější síla nemá práva mu
do něho zasahovat; zejména však žádná náboženská společnost nesmí být pronásledována.
2. Náboženské společnosti mají mít plné právo učit podle svého vyznání na svých vlastních
školách, kolejích a universitách.
3. Hodnota každého vyznání má být respektována příslušníky druhých vyznání, aby se vzájemná úcta a součinnost stala základem náboženského souladu.
Když tato resoluce přišla do plenárního zasedání — kam zatím také komise, pojednávající
o výchově, dodala resoluci zahrnující požadavek
soukromých náboženských škol pod státním dohledem — zvedli proti ní námitky dva francouzští učitelé, členové oné pověstné organ isace
francouzských učitelů, která před touto válkou
prohlásila, že je lépe přijmout německou nad-

vládu než nastoupit do zbraně. Utkali se v debatě zejména s Angličanem .Michaelem Ivaserern, který naopak stupňoval požadavek do resoluce nezahrnuty, aby totiž stát byl povinen
podporovat náboženské školy úměrně k počtu
příslušníků vyznání, kteří mu přece platí daně.
Nakonec se však dospělo k znění, podle něhož
světová mládež žádá svobodu kultu i propagace s výslovným upozorněním, že jde o svobodu propagace i vyučování na vlastních školách.
A tu se stalo něco, co vzbudilo všeobecné veselí.
Vedoucí ruské delegace, který svým druhům vydával pokyny, jak hlasovat, nařídil znenadání,
aby delegace návrh podporovala, a tak byla tato
resoluce přijata velikou většinou. 1 Jugoslávie
a Polsko šly věrně za Ruskem. Proti hlasovali
jen komunisté z Venezuely a. Ecuadoru a —
Československo.
S Československou delegací, v níž měli hlavní
slovo pánové Schling, Schoen, (loldstueeker a
Lieben, jsem měl půvabné intermezzo. V průběhu prvních diskusí začal se mnou její vedoucí
chodit a žádat, abych přestal býtl pouhým pozorovatelem a promluvil za ně jako delegát. Poněvadž jsem viděl, že v diskusích se rozvijí
opravdová svoboda, svolil jsem a, dostal jsem
legitimaci delegáta, Potom však čenkoMlovenskou delegaci jalo podezření, a když jsem oznámil, že budu mluvit v komisi o svobodě náboženství, prohlásili, že jim musím obsah svého projevu napřed sdělit. Učinil jsem tak
ideově byl
nůij projev takřka shodný ri návrhem britským
a bylo mí řečeno, že za takových okolností
tedy mluvit nesmím. Odpověděl jsem, že jako
delegát mám nyní právo mluvit aspoň za nebo,
a také jsem pak v komisi podporoval stanovisko
Penry Jone.se. Na. to delegace prohlásila, že jsem
porušil jednotu myšlení, a usnesla ne zažádal,
pořadatelstvo, abych byl zbaven delegátské legitimace. Že ovšem pořadatelstvo ani nenapadlo
něco takového učinit, je jasné a tak jsem delegátem zůstal až do konce. Naopak tato příhoda
i ono venezuelské hlasování se stalo předmětem
četných poznámek jak o delegaci samé, tak
o vyslanci Palečkovi, který ji provázel. Ale jak
může dnes člověk zabraňovat ostudě své vlasti?
Jsem opravdu zvědav, zda bude náš Svaz
marxistické mládeže loyáíně uplatňovat resoluci
o svobodě náboženských škol, podepřenou i hlasy delegátů sovětských. Ovšem po zprávách
které právě přicházejí a k nímž se příště vrátíme, mnoho důvěry nemám. Nikoli jen v květnu, nýbrž patrně zejména teprve teď jde o to,
budeme-li či nebudeme-li opravdu svobodni.

SSSR, Britanie a Československo
Přátelé Československa v cizině — a j e jích
věru mnoho — vzpomněli koncem října už po
druhé za jednu generaci známého proroctví Komenského; a vzpomněli.ho s vděčností a obnovenou důvěrou. Vichřice hněvu přešla, Bůh obO B Z O R Y
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novil svobody českého lidu a před Třetí republikou leží zcela nové údobí.
Bylo by jistě domýělivé a bláhové pokusit se
na tuto vzdálenost a v této chvíli, kdy všechno
je dosud ve stavu formování, o ocenění sociál183

Souhlasíme!
»Jestliže byl sedmnáctý listopad prohlá- |
šen mezinárodním svátkem studentstva
(stejná tak jako se Lidice staly později jakýms'. mezinárodním dnem lidskos.i), je potřebí, aby si právě inteligence uvědomila,
čím by měl být mezinárodním trva'e: u n i v e r s a l i t o u d u c h a s v o b o d y , který
musí být pečlivě pěstěn a ošetřován, aby
ani nezplaněl v žabí kaluž", národní domýšlivosti, ani se nestal — mluvě o svě ovosti
— neskutečným,, odtažitým pomyslem či
heslem, dobrým leda pro předscdnickou
tribunu sjezdovou. Duch svobody, a podle
toho poznáte jeho pravé pěsťtele a vyznavače, se pozná neomylně podle jednoho jediného znaku: p o d l e m í r y p r a v d y a
o p r a v d o v o s t i , s jakou člověk přís' upujo ko kterémukoli jevu tohoto světa, ke
kterémukoli problému a ke kterémukoli
člověku. Nestranná, ale přitom hluboká
s p r a v e d l n o s t provází tu'.o opravdovou pravdivost, jež nemá předem podjatých
akci dogmat třídních, stranických, bůhvíjak ideologických, ale jež měří sobě i všem
ostatním jen podle zásady: » P r a v d a —
p a d n i už, k o m u p a d n i ! «
R. Konečný ve »Svobodných novinách
nich a politických experimentů, jimiž chcete
zvládnout a kontrolovat revoluční poměry. Po
dvacet lot, která leží mezi oběma válkami, bylo
Československo — a to museli uznat i ti, kdo je
neměli v lásce •— nejurovnanějším a také nejvyrovnančjším a nejvíce tolerantním ze všech
nových nebo obnovených států střední a jižní
Evropy; a není pochyb o tom, že právě jeho
úspi.šný rozvoj byl v očích Hitlerových největším hříchem tohoto mladého státu. Dnes, více
než kdykoli jindy, je nesmírně důležité, aby si
Československo uchovalo tyto výborné vlastnosti a vyhnulo se těm extrémním stanoviskům,
která přinášejí bídu a zoufalství a ohrožují
dnes, jak se zdá, ne jednoho ze sousedů. Jeho
strategické postaveni na kontinentě bylo vždycky důležité — a to vysvětluje, proč tolik válek
historie bylo vedeno na jeho půdě. Výsledkem
drastického přeskupení sil, k němuž došlo "na
evropské pevnině, však bude (jak se mnoho lidi
domnívá), že Československo se stane pravděpodobně ještě významnějším činitelem než kdy
před tím, a, to v naprostém nepoměru ke své velikosti a počtu obyvatel. Je dnes obecně uznávanou pravdou, která bohužel se zračí v praktické politice jen několika málo politiků, že budoucnost Evropy do velké míry závisí na uchování anglo-ruské aliance a že hlavní překážkou
zdravého vývoje britsko-sovětského poměru je
nedostatek osobních styků a úzkých vzMiů.
spočívajících na vzájemném porozumění. Věřím,
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že Československo, které má výsostný zájem na
zacnování a prohloubení tohoto spojenectví, muže býti velmi důležitým činitelem jako prostředník mezi slovanským a anglosaským světem.
Ideologický základ války pochopil velmi jasně
všechen britský lid a jeho opravdu velcí vůdci;
a vědomí, že po pádu I' rancie byly britské ostrovy nejvčtší možnou měrou ohroženy, způsobilo,
že se vyvinulo úsilí, jaké nemá příkladu v dějinách britského lidu. Avšak právě proto si Britové dosud plně neuvědomují, že to byla také
slovanská válka, a že tu šlo, pokud jde o Slovany, rovněž o jejich největší zájmy — ba co víc,
že bylo v sázce samo přetrvání všech pěti nezávislých slovanských států. Válka a vítězství
nám otevřely oči: dnes je téměř každému jasno,
že Rakousko, Československo a Polsko byly výpadními branami do Ukrajiny a Velké Rusi a že
Hitler a jeho generálové plánovali »knock outový« výpad proti Moskvě, který by ponechal Britanii jako poslední bod odporu v Evropě, odsouzený ostatně k pádu dříve, než by Amerika této
ostrovní zemi mohla pomoci. Obyvatelstvo Polska a Cech mělo býti vystěhováno na východ
a velká část zemí mezi Rigou a Oděsou byla by
se stala dějištěm největší germanisace v dějinách lidstva. Německo by pak ovládalo naprosto nezranitelná postavení; s Francií už porobenou byli by Slované i Britové rychle sdíleli její
osud.
Je-li pravdivým tento nástin Hitlerových plánů v jejich nejgrandiosnějším rozsahu — a málokdo to dnes bude popirat — pak je zřejmé,
do jaké míry jsou Britanie a Rusko na sobě závislými. Nebýti neustálého tlaku britských námořních sil, Němci by bývali pronikli do Moskvy a do Leningradu; a nebýti hrdinné Rudé
armády, boje, které vedla spojenecká vojska od
Normandie k Rýnu, by se sotva byly skončily
vítězstvími. Avšak v míru potřebujeme společného úsilí více než kdy jindy, poněvadž možnosti nedorozumění a nesnází jsou mnohem
větší. A i v tomto případě věřím, že Češi, kteří
pravděpodobně mají mnohem intimnější vztahy
k Rusku než -kterýkoli jiný národ a zároveň
vzhlížejí k západu pro vzor konstituční a representativní vlády, mohli by se značně velkým
úspěchem býti prostředníky mezi těmtito dvěma
světy.
Nedomnívejte se, že toto je levná fráze. Když
jsem téměř před 40 roky po prvé přijel do Prahy, počet lidí, kteří mluvili anglicky, byl nepatrný a naopak převaha německého jazyka
byla nepopiratelná. Tehdejší tajemník primátorův dr. Sum a budoucí president republiky byli
téměř jedinými anglicky mluvicími občany, s nimiž jsem se setkal: je ovšem zbytečné dodat, že
obnovením nezávislosti se tento stav věcí úplně
změnil a že znalost angličtiny a anglických institucí, i když nemohlo soutěžit s podobnou znalosti Francie, rostla rychle téměř od prvního
dne. A samozřejmě, že tento vývoj byl ještě
urychlen nuceným pobytem tak mnohých ČeO B Z O R Y

choslováků, vojáků i civilistů, v Britanii v druhem údobí druné světové války.
Kromě toho tu byl i podobný rozvoj s druhé
strany. Když vypukla první světová válka, malá
skupina, která založila Anglo-ěeský výbor, musela zápasit s obrovskou nevědomostí lidí o Čecnách a vlastně celé střední a jižní Evropě.
Avšak způsob, jímž Češi zasáhli do minulé viliky, a na neposledním místě, i mistrná propaganda, vyvíjená profesorem Masarykem, a velká
odyssea sibiřská, to všechno vzbudilo rychle
pozornost a zájem; a od toho dne sympatie pro
československou věc stále rostly.
Nebudu tu mluvit o Mnichově — řeknu jen
tolik, že podii, který jsme měli na jeho vnucení
Čechům, byl velmi ostře odsouzen v širokých

Na pomoc hladové Evropě
AmerlCané by mohli bez ohrožení vlastní výživy pomoci hladovějící Evropě. Daji-li sc do akce na základů
posledních objcvň vidy o výživě, budou moci dokonce
zvětšit svou vlastní potravinovou basi a současně zachránit životy lidí, jejichž nouze je daleko bozn uk\jnější než potřeba Američanů v některých oborech
výživy.
Podle slov Ilerberta Hoovera nastává dvanáctá hodina na úplné vyhladovění Evropy. Amerika může poslat jen málo ze svých vlastn ch celkem nepatrných
zásob standardních proteinových potravin — masa, vajec a mljka; může sice nalodit pšenici ze svých obrovských přebytků, ale pšenice postrádá proteinu, nutného
k výstavbě těla. Nyní se však chemici postarali o opadnou odpověď: proměnili sojové boby ve vydatnou proteinovou stravu, která je chutná. Úrodná sója, jakož
i žírná pšenice může změnit evropské hladové přídély
v potravu, která na otázku »život nebo smrt« znamená
kladnou odpovéď pro miliony.
Americký informační úřad podává zprávu, že v mnoha osvobozených evropských zemích je průmórná hodnota potravy 1800 kalorií denně, což nestačí pro udržení
tělesné kondice na dlouho a ani zdaleka nemůže dát
lidem sílu k výrobě, která by mohla zvýšit příděl potravin, jehož je jim tolik zapotřebí. Ale zpustošená pevnina není ohrožována jenom oslabením energie. V minulých čtyřech letech žili Evropané z přídělů, které mčlý
nebezpečně malý obsah proteinu — a nedostatek proteinu plodí epidemie. Již dnes vzrostla znepokojivě tuberkulosa. Nejen pro dobrý sousod3ký poměr, ale
z vlastního zájmu musí si Amerika pospíšit s naloděním proteinu nad smrtí vítězícího pro Evropu, která je
nyní semeništěm infekcí 1 pro americké vojáky i tím
i pro samu Ameriku.
Pro ty. kdož o těchto věcech; přemýšlejí ve starých
nevědeckých pojmech, jsou vyhlídky chmurné. Britský
ministr výživy J. J. Llewellin prohlásil, že se světu nedostává 2,030.000 tun masa, X 400.000 tun cukru a
1 000.000 tun tuků a olejů a že tento deficit potrvá nejméně tři roky. Naříká, že potraviny připravované v zámořských zemích znamenají pro nadcházející hladovou
katastrofu v Evropě asi tolik, jako jahoda pro slona.
Avšak toto neradostné proroctví nepočítá ještě s nedávnou revolucí ve vědě o výživě.
Moderní bojovníci s hladem nemyslí už dávno v pojmech jako je maso, mléko, máslo, vejce a zelenina,
nýbrž mluví o kaloriích, proteinech, minerálech a vitaminech. Kalorie mohou pochá.zeti z kterékoli potravy;
původem proteinů nemusí býtí pouze maso, vejce a mléko, nýbrž lze je získat také kombinací luštěnin a obilnin; a synthetické vitaminy jsou stejně hodnotné jako
vitaminy obsažené v mase, zelenině nebo mléce.

Chmurní proroci nepočítali se sojovým bobem, no-
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vrství.ch v Anglii jnko potupení a po"íí!ení. Po
pěti letech velmi úzkých styků s českými a slovenskými exulanty v Britanii doufám," že se nemýlím ve své víře, že britské veřejné mínění už
dávno uznalo svůj čestný dluh k oběti Mnichova a že nové přátelství mezi oběma návodv spočívá na vzájemné úctě a na mnohem hlubší znalosti, než kdykoli v našieli dějinách.
S vroucí nadějí, že vývoj těžce zasažené Evropy nás ještě úžeji přimkne ke všem slovanským
národům, malým a velkým, posilám svůj pozdrav všem těm mnohým nadšeným lidem," kteří
už dnes jsou v plné práci za obnovu Československé republiky. Vivat! Creseat! Pravda vítězi!
Psáno pro »Obzory«.
Paul

de

K r ui f

vým mocným Mnltelom mezi americkými plodinami.
Z roční Bkllsmů 10,000.000 buňiů v rooo 1080 vyňvihl no
tento bujarý nováček moiíl luštěninami na 200,000.000
buftlů a zúrodňuje americká polo živl dobytek a dodává
chemikálie americkému prúmynlu,
Vydatnost sojového bohu pro výživu lidi I ¡svlPat; jo
nesporná. Jo deset a?, patnáctkrát bohatili nu minerály
než pBeniůná moului, pět už desetkrát bohatili na důležité h vitaminy n čtyřikrát bolllltíl nu proteiny, Obiiuhuje proteinu téměř tolik Jako nejlepfll hově/l nmiio. Po
150(10 let byl Hojový bob jídlem čínnké chudiny. Avfiult
lato mnohostranná zeleninu má jednu vadu: lidem y.o
západu většinou nechutnala a odmítali JI,
Nu štěstí pro ohrožení* miliony Evropanů překonali,
nyní chemikové tento nedostatek /lojového hřibu, //bavili
jeho protein hořkosti, takže dostane nyní chuť kterékoli potravy, a níž HO umíchá, Již hlad v Boolcu minulého
jara byl úHpěfině přemáhán pomoci Hoje, Dnen vňak vlní
hrozba hladu n ul celou Evropou. Hudn možno učinit
sojové boby tuk chutnými a požlvutolijýinl, aby «polil
0 pšenici byly hlavním evropským jídlem?
Kladná odpověď přišla z Kalifornie. Clifford 10. Clinton, majitel velkých kufoterll v LOM Angolou, se (Ital
v roce 10dii potravinovým poradcem ministerstva války
a UNURY. Předvídal dnešní hlad v Evropě a dal vědcům
z kalifornského Institute of Technology podnět n úkolem jej rozřešit, Obstaral také hmotnou základnu pro
Jejich pokusy.
Dr Henry Bprsook obrátil methody obvyklého výzkumnlctvf vzhůru nohama tím, žo začni v kuchyni,
místo ve zkumavce. Najal obratnou francouzskou kuchařku Mme Soulange Berzccllor a výtílodltem jejich
spolupráce koncem roku 1044 býlo MPJVT. (z anglického
multi-purpose meal, což znamená ani tolik Jako mnohostranné jídlo;.
V Jeho chuťové skladbě převládají šedesáti osmi procenty sojové vločky, h malým obsahem tuku a velkým
obsahem proteinu. K nim jsou přidány dehydrovuné
brambory, zelí, rajská jablíčka, cibule, pór, pofcržel a
koření. Přidává na kal cl um, koncentrované vitaminy A.
a D, jakož i synthetický vitamin B. Jo to uspokojivá
výživná potravina; lahodí zraku 1 chuti.
Příprava MPM je jednoduchá. Je zapotřebí jen k o l í ku. vody a ohně k půlhodinovému povaření. Néco pře»
6 dkg MPM. suché váhy poskytne hezkou porci velmi
chutného a výživného jídla pro jednu osobu. Podle toho,
kolík vody se přidá, může být! kašovitýrn jídlem, omáčkou nebo polévkou. Přidají-ll se tři dkg jakéhokoli tuku, stoupne kalorická hodnota MPM na jednu třetinu
denního přídělu stačícího k životu. Není-ll po ruce žádný tuk, obstarají tutéž službu dva krajíčky chleba.
Přídá-lí se do MPM kousek ryby, masa nebo zelí, dostane Jídlo chuť rybího, masitého nebo zeleninového
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pokrmu, Čímž je možno případně rnčnlt Jednotvárnost
tohoto jídla.
Nový pokrm je vßak výhodný tak'': a hospodářského
hlediska. Za pět centů, t. j. ani Kčs 1.50 dá MPM výživnou hodnotu, ""která ne rovná pokrmu, složnnérnu po
15 dkg z hovězího masa, hrachu a brambor a tří čtvrtí
litru rnléka. MPM je kompaktní a lze jej snadno nalodit,
protože je dehydrován.
Ovšem nejlepfiírn důkazem pro oprávénost superlativů
o MPtó je v tom, že se tento pokrm vskutku jí a že
triumfoval ve váech 'pokusech, liyl pravidelné podáván
7000 dčtern v Burbanku (Kalifornie) U ve 200 jiných »kolách v jižní Kalifornii, při čemž se mezi žáky 1 učiteli
tňňil velké oblibě, Byl ]><>árLw!m v různých předkrmový/íh kombinacích v počtu 400 porcí denní» v Clintonových knfeterlích v LOM Anfiele». MPM. obstál v přísné
chuťové zkouííco u Jiřího MardllcHna, majitele slavné
Omarový restauraco v Han E'ranclsku, a pod jeho vrchním dozorem hyl pravidelné podáván delegátům konference Spojených národů, Nic v MPM líeporufiuje obyčeje u pravidla stravováni kteréhokoli národa; a delegáti

z» všech částí světa mluvili s velkým uznáním o jeho
chutnosti.
Vynálezci MPM nezažádali o patent, takže jeho složeni
a receptura je volně k disposici každimu, kdo si ji vyžádá od kalifornského Institute of Technology, Pasad':na. Jakožto pokrm čistě nouzový neohrožuje ovšera
MPM obchodně obvyklou potravu. Přes svou mnohostrannost nechce nahradit! hovězí maso tam, kde je lze
dostat; avSak »rozmnožuje« hovězí tam, kde je ho málo.
Tak jo sojový bob ve své nyní chutné formě připraven
na pomoc americké armádě, ministerstvu zemědělství a
organlsaeí UNRRA, kteréžto til složky se ze všech sil
snaží zmírnit hlad v Evropě. Americký potravinářský
a dehydračnl průmysl má všechny surovinv, aby mohl
vyrobit 5,000.000 kg MPM měsíčně, což se rovná
70,000.000 jídlům. Pro toto množství je třeba méně sojových bobů než činí jedno procento celé americké roční
sklizně. Znalci z oboru potravin opatrné tvrdí, že by
mohlo býtl dáno k disposicí k nouzovému použití na lidskou potravu Jefltě desetkrát větší množství soje, aniž
by se tím^uňkodilo americké výživě.

Z dopisu redakci
Rožnov p. R., 2. listopadu 1945
Vážení

pánové!

Nedovedete ni představit, Jak mne překvapil dopis
pana Ivo Halse, uveřejněný ve vaSfvri časopise, ne snad
pro jeho obsah, afo hlavně proto, že se opét i ěkdo odvážil přinést kus pravdy na Mvětlo boží. K Jeho doplau
bych rád připomenul, že přehmaty, o nichž pli5e, nejsou
záležitosti minulosti, t:, j. tloby revoluční a krátce porovolußnl, nie bohužel Jeňlft časové. Uvádím jeden takový smutný případ. Před třemi měsíci byla zaj'ätöna
jistá rodina; Otec, původem Němec, přlhláfiený jako
C'eoh, a jeho tři tivnovň (čtvrtý je u nafll zahraniční
ftrmftdy), vfllchn) Čeřil. Bo riökolllui dnech bylo oznámeno, žb se jeden- ze synů otrávil. Ostatní zaJISt énl
byli propufitěril. Ale žena onoho domnělého sebevraha,
česká učitelka, Jež měla k tomu aal závažné důvody,
podala žalobu na vyňotřujlcl orgány. Byla nařízena
exhumace a na co HO nepřišlo. Tělo ubožákovo neslo
stopy po boíitlálnlm mučeni. Nyní vás lutde J'stö zajímat, Jak vypadola ona *vyflet:řovaot komise«. Byli to
vesměs mladí lidé,
kteří a oblibou nosili na rukávě
pásek p honosným nadpisem »Odboj«. To by byl jeden
vlnnllc a druhým je onen úřad, který dal nepovolaným
lidem zmocnění k vyslýcháni. Nyní so případem zabývá
„ trestní senát krajského soudu v Novém Jiölrö. Co so
vfiak nestalo, Existuje mnoho lidi, kterým se příllS zalil II nacismus a jeho surové methody! Tak se stalo,
že zamöstnancl dvou větších podniků podepsali petici,
v niž pod hrozbou zastaveni práce žádají propuštění
íatflonýoh. Proč se tito lidé staví proti zákonu na stranu
bezpráví?
•
Mr, Ba., Rožnov
V á ž e n á r e d a k c e,
zamysleme se nad naší milou republikou, nad její technickou vyspělostí a směšně bezvýznamnou vojenskou
mocí, která so opět zhroutí při prvém nátlaku nepřítele,
a to z těchto důvodů: Jest početné slabá a jest složena
hlavnft z.členů, kteří minulou válku prožiji ve spokojené
spolupráci s německými okupanty, zaměstnáni hlavr.ě
v jejich administrativních složkách, a proto postrádají
jakýchkoliv' zkušenosti moderních válek. Pále postrádá
morální a charakterové vyspělosti. Jest to Společnost
úzlcuprsých, k vrchnostem pokorných, k podřízeným
arogantních a hrubých úřednička, postrádajících velkorysosti a přílišná sobeckost a osobní zájem bojkotuje
taždou snahu k sjednocení a vzájemné podpoře a sno
upráct, bez níž jakékoliv další mravní
předpoklady
cnždé armády není možno budovatl. Tak vypadá dnes
máe armáda, armáda lidí, kteří přes noc vyměnili hitové kříže za české vlajky, "dosedli na svá předválečná
nlsta a začínají tam, kde skončili 15. března 1P39.
fčch, kteří splnili svou povinnost a šli bojovat proti
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Němcům, jo tak mizivé procento, že jest dnes vzácnosti
vldřt uniformu zahraničního vojáka, nebi dé k tomu,
že několik krásných frází, vyslovených po jejich příchodu zpět do vlasti, je- t a c l vše, čeho se d;,čkali od
svého národa, kterému zajistili svobodu. Jejich vojenské
zařazení jest celkem bezvýznamné, takže jejich válečné zkušeno.-itl nemohou míti vliv na strukturu organlsace a výcviku v naší armádě.
A náš národ? Stálo provoláváme slávu našim hrdinům, partyzánům, barikádníkům, a to jest asi vše, co
pro ně děláme. Je to pouze křik, kterým chceme přelil uSIt hlas svého svědomí, pokud j'Stě jaké máme,
který nám říká, abvehom raději obrátili svou pozornost
na lidi, kteří do těchto skupin lidí nepatří a kterých
jo převážná většina, Praha dovedla ubytovat 300.000
Němců, ale doposud ještě neubytovala .100 zahraničních
letců. Mám kamaráda letce. Byl to mladý hezký hoeh
a do boje proti utlačovatelům s" vrhnul s mladistvým
zápalem. V boji o Evropu utrpěl těžké zranění. ?,&r
hořícího benzinu zanechal těžké stopy na jeho mladém
obličeji a celém téle.
Je stále ještě v nemocničním
oSetřování v Anglii. B.vlo mu pouze dovilcno pedívati
st» do své vlasti na krátkou dovolenou. Když jel vlakem
domů podívat se na svou matku, kterou již šest roků
neviděl, náš »vděčný« lid jej výhod1! z vlaku. Všude,
jako každý z nás, se setkal s neúctou, neochotou a nevděčností. Tak se mu odměňoval národ za jeho tragickou oběť. Jeho duševní stav tím utrpěl natolik, že mám
vážné obavy, aby neskončil tam, kde jsru lidé žijící
mimo tento svět. Prvý 28. říjen na osvobtzené půdě.
Bylo mnoho oslav, dekorováni a díků l'd;m, kt?řl se zasloužili o naši svobodu. Ani jediné slovo o letcích z
Anglie, přestože to byla jediná jednotko, která od samého počátku války podporovala svou činností nnší
vládu, která může hlavně naším letcům děkovat. že ona
a náš nárok na opětnou svobodu byl uznán a schválen
velmocemi.
Štkpt. let. Z. L,
Vážená

redakce!

'

Jménem řady důchodců Všeobecného pensijního ústavu v Praze prosím Vás snažně, abyste ve Vašem časopisu, jehož jsem odběratelem, ujmiilí se ta^ké nás a raších zájmů. Rozhlasem i v novinách bylo tvrzeno, ža
v naší lidové republice nebude a nc-smí nikdo hiadavět.
Jak nepromyšlená a klamná bvla tato fráae. My, důchodci, hladovíme už teď!
Zatím co na všech stranách reste nezměrná drahota
všeho, co k životu je nutné, důchody naše nediz aly
nejmenšího zvýšení. A jsou to důchody velmi nepatrné.
Od 600—-700 Kčs a od 1200—1400 Kčs. Jak je možno za
tento obnos ř.fti dnes, a jak t?prve později, až se na nás
přivalí ohlašované zvýšení cen k živobytí nazbytaých
produktů?
"
*
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Děln ; ctvu upravují se mzdy pron ; kavým způsobem ve
všech oborech výroby, jenom my, kterým stáří neb choroba vyrazily pero z ruky nebo vyčerpaly duševní silu.
stojíme strarjjeu jako Popelky.
Nezávidíme dělnictvu jeho dnešní vysokou mzdovou
úroveň, kterou podplácí republika jeho chuť k práci,
ale chceme, aby ani na nás nebylo zapomíná ¡o. Pohled
lačný neni závistivý, chceme však. aby při tomto hýření penězi bvlo i na nás počítáno, zkrátka chceme být i
živl!
Těším se, že ve Vašem týdeníku upozorníte na náš
neutěšený stav a znamenám se v úctě
Rudolf Veselý, Pardubice.
Dašická ul. 1064.
Vážená redakce!
a
Chci Vám napsati, jak se u nás podporují vysoké školy. Jsem 36 let stár, v roce 1989- jsem absolvoval vysokou školu elektrotechnického inženýrství na pražská
technice, jsem ženatý a mám dvě dčti. Chybí ml tri
zkoušky. Doufal jsem, že po pádu Nětnecka rychle clo
studuji. Avšak představte si můj žni, když nyní, půl
rojíu po revoluci, je stav na technice tukový, že suplonil
nejsou jmenováni, a proto nejsou ke zkouše, i posluchačů oprávněni. Jde vesměs o velmi kvalifikovaná síly,
která si již dříve za republiky odbyly asistentská lála
a prošly pečlivým výběrem dřívějších, dnes j'ž starých
nebo popravených profesorů (na př. prof. Felber) a
mají dlouholetou praxi v průmyslu. Tito nadšenci opustili .výhodnější místa v továrnách a z lásky k vědě a
k mladému státu se přihlásili na vysoké školy. Bez jejich obětavé pomoci by dodnes vysoké školy technická
tebyly zahájily činnost. Již v prvních dnech po revoluci, místo planého mluvení zařizovali dílny, laboratoře, posluchárny, kabinety, rýsovny. Suplovali přednášky
i cvičení, jen nby staří posluchači rychle mohli dokončit! studium, přerušená gestapem. A jak je jejich práce
odměněna? Za celých 6 měsíců nedostali od státu ani
haléře. Z továrny pochopitelně nedostávají také ničeho
a tak při cadcliázejlcí měnové úpravě budou i hc svými rodinami bez prostředků. Toto nemorální zacházeni
může míti za následek velké škody pro vysokou Školu:
může se státi, že kandidátům profesury přejde chuť
marně čekati a bezplatně pracovali, a že půjdou zpět
do průmyslu a naše vysoká škola bude bez učitelů.

Upozorňuji na tento neudržitelný stav. n velmi prosím
Jeho Magnifieenei pana rek turu českého vysokého učeni
technického v Prase, aby stojné jako lcdysl prof, Dr
Bělehrádelc, doporučil obsaditl přislnš. é místo referenta
v ministerstvu školství soh pnějštm úředníkem. Půjdete li okolo Karlova náměstí, iwtavto se na technice
p. prof. Šimka a uvidíte tam nápis; >NoKkouít( so.-s
Jmenování není provedeno. Bylo by na čase veřejné
zjlstltl, kde je vlna, a příslušného úředníka pohnuti
k odpovědnosti,
J. Král, Hodkovtěky 2-i.
V ážen í pánové
!
Prosím vás, tlumočníky strany katolické, jíž Kristus
Je symbolem božství a nejkrásnějšlho lidství, nehol'
umíral umučen a přece se
své nepřátele modlM, nerozviřujte pokud možno národnostní nenávist, nooliřívejte jl znovu a znovu. Voláni lc vám jako věiiet katolička
kazí se tím vším národ í charakter. W . d tft
chce vraždit, nadává své bábě, která nosí pásku Jako
Němka, svini atd. (Promiňte ml ten výrni'., ale bylo
skutečné použilo kromě tohoto Ještě horStho,) Jiné dtto
volá: »Pojď sl, Mirku, také do ni (Němky) kopnoutt-t;
A voják, kdysi tichý, dobrý hoch vypráví o tom, Jak
byli voláni na pomoc proti opilým ltusům a, Jak bil
hlava nehlava, až lebky praskaly. Snad ho chtěl Jen
»vytáhnout«, kde však je ta jeho mírnost7
.líný
«otřásající případ se udál právě vňem. Oběsila se tu ve
vyšetřovací vazbě nenávidě á Němku, Její mrtvolu položili do márnice. Inu, jedinečné divadlo pro kulturního
člověka v polovině dvacátého století
vyhublá mrtvola
oběšené ženy. I děti no přilily podívat. A také itl koply
do ní a plivly all
A co řeknete pánovi Z o filžliovtl,
který se vc vlaku honosil, žo Jako zatímní velitel sběrného tábora prosil své podřízené, aby Intcriiovuné dovedli zpět z„ práce napoft živé, ŽO Jiti llfl ručí. Když
jednou do krve rozedrftni přlflll zpět. a Jeden ul zoufale
držel rozpárané břicho, aby mu střeva nevyhřczla, kopl
Jej a pak mu milostivě dovolil, aby íiI »ty střeva
drželi! Pro samotného Boha prOHlm, vzpamatujte HO
a zadržte všechny ly, kteří nevidí dál, Zlo ne1 léčí Jen
dobrem a no Ještě liorfiim zlom, Dobro nonl wlaboHt, jo
naopak morální poví; ností. Spěli bychom k zániku a
Htlhl by nás těžký trest. Nemohu to už unést, nuislm
vám to napsat u prosit, když jo na mnoha místech
tolik nerozumu.
R.
D.,VclkéMeziříčí,

K U L T U R A VE S V Ě T Ě I U N A S
Hudební sezóna v USA
Nová divadelní sezóna přináší ve
Spojenýcji státech zajímavý operní
program. Z programů, která oznámila společnost Opery Metropolitan
pro sezónu 1915—1946 í jiná vedoucí
operní společnosti po celé Americe
jest jasno, že v této prvé poválečná
sezónč nebude sice význačných novot, ale jejím význačným přínosem
„bude jednak řada zkušených zpěváků a ředitelů ze zámoří, jednak oživení a uvedení na scénu celé řady
děl, která nebyla provedena za války a konečně, že mnohé nové společnosti vezmou na sebe rísiko otevření nových scén.
Pracujíce bez státní subvence, nebo vyjímaje Metropolitan bez kruhu
starých předplatitelů, operní společností vo Spojených státech jsou méně finančně zajištěny, než filharmonické orchestry, které této finanční
bezpečností dosáhly na základě neustálých zkušeností a úspěchů. V
posledních dvou letech opera New
York City Center pod městskou záštitou byla jak po stránce technic-
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ké, tak i finanční do určitá míry příkladem pro jiná města.
26. listopadu otevře Metropolitan
svou 61. sezónu' Wagncrovým »Lohengrinem*, se švédským tenorem
Torstenem Ralfem v hlavni roli, kterou se tento po prvá uvede na scénu
opery Metropolilan. Druhým deblitantem večera bude dirigent Fritz
Busch, narozený vo Vestfálsku, který dirigoval opery a koncerty v Evropě a během války v Jižní Americe.
Pěvecký
ansamble
Metropolitan
zahrnuje čtyři nové Američany a
tří cizí zpěváky, Joela Berglunda,
švédského barytonistu, Piorrotta A larie, kanadského tenora a p. Ralfa.
Ceká se, že v lednu přijede mladý
italský dirigent Antonio Votto. Ke
společností Metropolitan se navrátí
dva členové po delfjí nepřítomností.
Jussi Ejoerling, švédský tenor, a
Arthur Kent, americký baryton, který se navrátí po tříleté vojenské
službě. Běhém sezóny, která potrvá
18 týdnů a ukončí 30. března 1&4S,
bud? zvláštní pozornost »věnována dílům Pučcinlho. Padesáté výročí 7,Bohémy« přinese dálňí tři z jeho oper

>Mtulumu Butterfly«, která nebyla
hrána po celou válku, »11 Tulmrro«
a »ToHca-c. Kritika lituje, že letoňního roku nebude dáván »Pollens a
Mellsandu«.
Avňalc
znovuuvedenl
Verdlho
»Othella*
a
Gounodova
»Romea
a Julie«
a Wagnerova
»Tannliausera« Slibuje, že na dramatickou ntránku oper bude kladen
větfií důraz,
Zřízení baletu a baletní ňkoly pod
vedením baletního mistra Edwarda
Catona, ukazuje na zvýfienou pozornost věnovanou tanci, 'Nedostatek
pěveckého materiálu, potřebného k
nastudování nových oper, byl nahražen přílífi pozdě, takže se nedá doufat!, že bude zahrnuta do této sezóny Prokofjevova »Vojna, a mír«, se
kterou se rriufjí posečkat) do příští
sezóny.

Prodaná nevěsta«
Tří důležité operní společnosti již
zahájily novou sezónu. New York
City Center zahájila Puceinibo »Toskou'i 28. září h Dorothy Sernoff
v hlavní roli. Pod vedením Laszlo
Halaszem zaznamenala- tato společ-
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nost úspěch předvedením, oper, které »Obrany slovanského písma t od mni- Problémy tanečního umění
so obvykle v Metropolitanu nehrají cha Chrabra a dvé knížky Jana Zaa zdůrazněním dramatických prvků hradníčka z doby válečné: »Svatý - V poslední době proběhly novinami
v provedení, jakož .1 tím, že na je- Václav* a »Stará zernč«. Z novější zprávy sice neúřední, ale z míst dosti
vlňtfi uvedla umělce z rtížných scén, cizí literatury Calvetova kniha «O dobře informovaných, o »vysoké škole
a že se polcouňí o operu v angličtině. katolická kritice«, v překladu Vrlo- tanečního uračnic, jindy opět o »vysoNová
anglická
verse Smetanovy vii a Chestertonův »Život sv. Fran- ké škole pohybové« a r.a ministerstvu
»Prodané nevěsty«, » textem upra- tltka z Assial«, v překladu Cepové. školství se mluví o stolicích tanečníveným londýnskou Sedler Wellsovou, Souborný překlad latinských, hymna ho umění při umělecké konservatoří
operní společností jest Jednou z nej- otí Jana I.okuliia bude'následovat.
v Praze. Zeptánr;.-!i se však našich tai-ozkoňnéjfiieh příslibů sezóny. Dva
ntči.ic a výkonných pedagoga »v^ech
debutant! přilákali pozornost kritiky Čtrnáctiletí sněmovali
smérú uměleckého tance, gymnastiky,
a vzbudili srdečnou sympatii obecenrytmiky, byli-11 též přizváni k tčmto
Při ústřední-knihovně hlav. města důležitým poradám a rozhodováním
stva. Jan Couman, dvaatřicetiletý
newyorský strážník, podal ukázku Prahy byl nedávno zřízen Klub čte- Jalíožto odborníci, dostáváme o.lpověď
pěkněho í-crioru a slibná dramatické nářů ústřed. knihovny hl^rn. Prahy, zápornou. Je to překvapující a nem.ié
schopnosti v roli Turldda v »Caval- který organlsuje čtenáis. vo tčto kni- zároveň, že při rozhodujícím jednáni,
lerla
Rusticana«,. zatím co Tedd hovny, aby mohlo hájili své zájmy kdy £-e vlastně začii.á úplně znovu,
Duncan, čcrnoáský baryi on, známý a ujiiatřiovatl své požadavky. Tato
dopouštějí se úřední činit.ié cfcyb,
svou roli Porgy v Oer/fhwinovd nová organlsaco zřizuj,: si ve formě
sdružují které vlastně maji odstraňovat. A do»Vt)VI',y a Besw*, zapěl svou roli To- pododborů sekce, v nichž
readoru v »Carmen«. Na posluchače zase U z čtenářů, kteří mají spe- vídáme li se, že určitě směry se nezapůsobil svým ovládnutím říceny, ciální zájmy čti-ná/ské. Jako*první budou uplatňovat, protože prý js^.u
pododbor byl péči spisovatele 1 "reyo německé, je nám asi jako těm, kteří
bravurou hry a inocnostl zpěvu.
zřízen pro čtenáře 11. až Mleté od- slySIvali před léty stížností a výtky
Chicagská operní společnost pod- bor pro mládež, kde by dospívající na nčmcckost Smetanovy hudby a
nícena zlsltom minulého roku, • který hoši a děvčata mobil ii!c i to, co pod. Bylo typickou známkou okupace,
,byl prvtym v jejich dějinách, zapo- si myslí. Myšlenka jistě velrril pěkná že podněty, které byly zaměřeny na
čala prodlouženou fieslInedělnl sezó- a záslužná. První shromáždění tohoto cit, ušlechtilost, tr uhou po svobodě
nu v Chleuipi i), zdi l Massenetovou odboru mládeže při Klubu čtciá<-ů a tak pod., byiy označeny jakožto ne>Mnrton« 11 líldu Hayato, populární bylo velmi poučně názory, jež byly žido.icí a byla pro cé urče..a v něta
brazilskou soprunlslkou v titulní ro- proneseny. Asi padesáti přítomným
vlaatlzrádrjýí, takže ?» nesměly uli. 1'od vedením, Wauslťi ('leva zahá- navržena byla za předsedkyni l lletá vé tl do veřejnosti. Uplatůovati tyto
jila tuto společnost, s dobře známý- Vlasta Ůepeláková; v předvolební názory z dob okupace, ovíem v opačmi zpěváky, Jako jest Gladys Swart.- debatě dvanáctiletý junák vyalovll ném směru, bylo by známkou skutečhout, Cilovannr Martlnelll, Martini so proti navržené, že je komunis- ného rcakclonářství. Nesmíme zapoSlgher, Jennotito MucDonald a Law- tkou, jiný měl námitky proti jejímu mlnatí, že uměni je nadčasové a trvarence Tlbbett. Mimo Cleva JHOU mládl a jedno děvče prohlásilo, že lé hodnoty.
JeiUě dirigenty Bruno Walter, Clttor- Je pro navrženou, ježto Je schopná,
go Szoll a Ifiugeno Ooossons. Před- při čemž tta politické příslušnosti a
staveni »Purslfala* a »ťol/ťinHo a Me- vňkti nezáleží. Když navržená pro- Odborníci především
Ilsundy« zpestřuj» program starých hlásila, že jo bez politická příslušChceme-lí, aby se kdoicoli z občanů
oblíbených kunti, jako Jo »Toaca«, nosti, byla jednomyslná
zvolena. dovedl správně orientovat I v uměni
»Carmen« a »Rlgolloto«.
Jakmile so však sešel celý lOčlenný tanečním, musíme především zařídit!
Potilo nflkollkn nových změn v opo- výbor, prohlásila předsedkyní, žc cílevědomou výchovu jeho uměleckéře, dá no usuzovatl, žo přišit léta navrhujo ve funkci předsednlclcé ho vkusu již ve škole, v rodině a
přinesou mnoho nového. Mezi plány střídání vflech doseli členů výboru, ovšem 1 vo veřejnosti a dáti správný
jest též vytvořen' nová skupiny v a to v Intervalu týdenním, což bylo směr opravdovým
talentům nebo
Baltlvvvoru, která bude následována schváleno proti dvěma hlasům. Když
vzbuzeným zálibám jednotlivců. Jsou
l akuplnuml v jiných městech, ve bylo shromáždili l mládeže dotazovákterých no mladí zpěváci a studující no spisovatelem Froyem na speciální na př. lidé, kteří mají rádi balet, a
zpěvu vénu jí podrt.nl opor v angličti- přáni, pronoBona byla tato přáni: ačkoliv mnoho 1'dí tvrdl, žc je to přeně. Plánovaná organlsace 110 bude aby v slnl knihovny pro mládež ve- žitek, budou Jej požadovatí a budou
nazývali National Opera Association dle podobizen Benešovy a Stalinovy na něj choditi. Běží však o to, aby tu
li jojl výkonný ředitel, R. R. Ifld- byly zavěšeny také podobizny Roo- byli lidé. kteří dobrý balet dovedou
wards, uvodí 23. záři v »Baltimore seveltova a Churchlllova, aby so hro- předvést. Totéž platí i o tanečních
Suna., žo jejím ellem jest »Americká madnů navštěvovala představeni v bio- směrech, ať je to směr Isndory Duncaopora«, /.plvaná americkými zpěvá- grafech, alo hrající jen filmy ruské, nové či Dalcrozův, Labanův, moderní
lcy, čehož budu postupně dosaženo protože americké jsou přiliš mělké, pantomimy či stepu. K tomu je arci
tlm, žo mladí pěvci budou cvičeni na aby každý týden bylo přítomným ře- třeba dvou činitelů, toho, kdo věci
lehkých operách, jalco Jsou opery čeno, jaké nové knihy pro mládež dobře uml a své umění dovede také
skladatelů Viktora Horbortft a Sig- vyšly, aby byl jim stálo po ruce na- reallsovatí, pak ten, kdo něco podobmunda Romberga. V plánu jest oh- učný slovník, kterážto kniha je pro ného chce vidět, po př. se oddati tomu
fioáono té i /.řízo ní Národního ústavu ně nejcennfjšl, aby se vedle li- onomu druhu tance. Tento problém
pro Americkou oporu, pro zvláštní teratury ruská nezanedbávala lite- nelze ovšem rozřešití j.dnim máchnuodborné Skoleni pěvců tohoto druhu. ratura jiná, a to zejména česká, a tím, nebo jedním nařízením, a během
konečně, aby so zásadně nepůjčovn- jednoho či dvou let nebo jedním či
ly
v knihovně knihy, napsané kola- dvěma lidmi, protože kromě těch, kteNakladatelství Akord
boranty. Jak vidno, byla to bohatá ří budou rozhodovat, bude tu řada a
Jedno a menších českých nakla- žeň námětů nejroznmnltějšich... Do vlastně větš:na těch tanečníků a tadatelství, které opravdu nllcdy ne- výboru byla zvolena také l-lletá Jit- nečn!c a bude zde i široká návštěvopustilo výSlny. Jeho program pro ka Vávrová z Hradčan, která- píše nická obec, a všichni ti se budou munejbllžšl dobu zahrnuje především reportáže do časopisů mládežo ze ži- set snad F°dřldit rczhodnuU, ale nedva básnické překlady Josefa fTe- vota junáků u táboráku. Účelem to- budou s nim spokojeni a budou se zcegera ze Starého Zákona: »Dvanáct hoto kruhu mladých čtenářů je kaž- la. pochopitelně dežadovati oprav. Mísmalých proroků« a »Knihu Moudro- dý týden informovat i děti o * novin- to plodné spolupráce bude zde napětí
sti«. Další, zejména »Ruth« a »Kni- kách na knižním trhu, rosprávětl o protisměrného tahu, dvou sil, které,
hy Jeř.lže Slraeha«, budou následovat. přečtených
knihách a losováním kdyby j'm bylo dovoleno působití jedKromě nich tan\ vyjde v péči pro- přiřknout! vidy každý týden nějanosměrně. jistě by vykonaly kus záfesora Vašíci a úpravě Oldřteha kou novou knihu některému členu.
služné práce. I tanec. j3ko každé jiné
Menharta nové, doplněné vydáni
uměni, předpokládá především dobré
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řemeslo a tvůrčí fantasii v dokonalé
synčheso. Po stránce řemeslné souv si
tan^c jisté nejvíce s tělesnou kulturou
a tělesnou výchovou, nemůže být teoy jenom na základě svého zvýieneho poslání uměleckého be^ jakéhokoliv vysvětleni přeřaděn pod péči uměleckých a hudebních estétů a kritiků.

A informace
Režime jednou od základu otázky
•velmi důležité, proto nedopusťme, aby
tí, kteří přijdou po nás, museli stejně
pykati za nevědomost a iuuvědoměXcst naši, jako to my nyní tvrdíme o
svých předchůdcích. Je zde široká
obec tanečnická, jsou zde přátelé tanečního uměni, jsou zde sólisté a sbo-

risté, vá'chni se dožaduji práva býti
informováni a práva tásaU st.\ kdo a
proč tak č : onak rozhodl, kde a které osoby rozhodovaly, kdo pracoval
na reformě, kde byly porady, kdo je
autorem osnov a proč ten či onen
směr zastoupen nebyl. O poradách
vlády vydávají so zprávy tiskem denně - SC N M informuje o svých výborových schůzxh ve svém časopise, i Jockey klub oznámí v tisku přátelům
o své první valné hromadě, divadelní
rada vydala své koinuu ké a tuk pod.
Prozatím nás došla zpráva o valné
hromadě Svazu tance, rytmika, gymnnst„ka, ale ani slovíčko o tom, J.o by
zasedal nějaký přípravný výbor pro
reformu tanečního uměni a jeho škol-

Několik znaků anglické literatury
Jedním z osudných a nevyhnutelných překážek pro vzájemné porozumění mezi národy jo
záludná šalebnost překladatelské literatury.
Čtenáři si zřídka uvědomí, že to, co se jim předkládá jako »anglická« nebo kterákoli jiná
»knihovna«, není úměrná reprodukce té či oné
cizí literatury, ale velmi složitý produkt výběru, určený nejen cizím prostředím, z něhož
originály pocházejí, ale i literárními a osobními
sklony překladatelů, vydavatelů, zástupců autorů a čtenářů, pro které se překládá. A proto
naši Udě v Anglii marně hledali »Bouřlivé výšiny«, které jim ještě nedávno jistý český kritik doporučoval ke čtení; Oscara W i 1 d e a jim
připomene jen žalář v Readingu, a ačkoliv
S h a w o v y hry mohou teď sledovat i v biografu, neuslyší, snad ani jedinou narážku na
jeho clilo v rozmluvách se svými hostiteli. A stejně je tomu s K i p l i n g e m , kterého Angličané teď hodnotí jen jako skvělého, vypravěče
a objevitele mluveného slova, zatím co po jeho
imperialistiekém smýšlení jim zbyla v ústech
poněkud nepříjemná chuť. — Mimo tyto autory
četl se u nás, pokud vím, ještě hodně H. G.
W e l l s , G a l s w o r t h y , a v poslední době
pronikal Aldous H u x 1 e y. Ti dva první pomohli našim lidem vytvořit si představu o duchovním klimatu a aspiracích anglické střední
třídy, a Huxley stvořil adekvátní obraz o mravní desintegraci člověka po první světové válce.
Moderní angličtí básníci byli u nás téměř neznámí. Ze starých byl vžitou literární kulisou
B y r o n - romantik, především pro svůj vliv na
Máchu; ale už méně byl znám Byron-cynik, a
čeští čtenáři byli daleci toho obviňovat ho
z pozérství. Živou skutečností byl však za to
Shakespeare, zásluhou skvělých inscenací na
Národním divadle.
Ale všechna tato jména nedávají ještě intimní znalost anglické literatury. Myslím intimní
v tom smyslu, že i když jsme nepřečetli zvlášť
mnoho, přece jen velmi konkrétně, téměř smyslově reagujeme na to, čemu se říká anglická
literatura, právě tak jako reagujeme na dobře
známé lidi, i když si třeba nepamatujeme barvu
O B Z ORY

ství u nás, kromě nepatrných narážek
a všeobecně platných běd, které so
tak často objevovaly v tisku, 'kdyí, so
nemohl or.ruuMtl prnvý stav věci. Dožadujeme so. proto nápravy n ffuU.ěUo
informováni, neboť jo to n.,iv demokratické právo
'
V, O.iíkovň.

Oprava

>

V 11. čísle řUbieorů« na str, ITt
v MAnku pod násvont »Strach nebo
psychologie otroku« so vyskytla tisková chyba, která ruSt smysl cltvivané v něm básně: Ve ětvi tém řádku
od Uouoo místo slov' »A. šátkem bude a chat. a chýší uváU- mělo být,i
vytištěno:
*T v ft J p 1 á ě,
tvůj
s t. o »,«
.«-

M. Weatherallová,

jejich očí. — Když jsem před loty ukazovala
Nezvalovu příteli, nakladateli Fromlcovi, okolí
londýnských doků, Froníek litoval, že toho nemůže vidět Nezval; byl by prý říkal: »Lidi, já
zešílím, to je hrůza, já zešílím!« —> Ano, Nezvat
měl jaksi na své kůži poznat. Londýn; a pak by
nepřímo, z ohlasu v díle českého básníka, čeřití
čtenáři pochopili třebas jen tento fnkt z anglické literatury: že Pickons nebyl pouhý bltulermayerovský romanopisec, ale Londýňan pronikavé obraznosti, který jako Dante proříel když
ne paklem, tedy uspoří předpelclSm, a dovedl til
zachovat zdravý rozum. A to je anglická literatura v jednom svém aspektu: zření reality stejně hrůzné, a snad ještě hrůznější pro mlhy a
studené moře a lepkavou Spinu továren —- a
přece, nad-tím vším. pohoda zdravého rozumu.
Ten zdravý rozum se může projevit různě.
TJ nedávno zemřelého .James J o y c o se na příklad projevil tím, že se v jeho díle beztvará
hmota velmi smyslové skutečnosti vykrystalisovala v útvar, na jedné straně usměrněný řádem antického eposu, na druhé straně výbušným proudem slov, vybraných aspoň z půl tuctu
jazyků. O dvě stě let dříve spoutal poloňílený
děkan dublinský, Jonathan S w i f t , surrealistické zření drsné skutečnosti jazykem monumentální prostoty, v němž epitheta jsou téměř
vyloučena a řeč plyne tak, jako vlna naráží na
vlnu. A ještě dále v minulosti nalézáme Tomáše
B r o w n a a jeho »Urn Burial«: zde opět je
barokní zření života a smrti suverénně zvládnuto nádhernou barokní prózou. A chcete-li
mít požitek z poctivého zdravého rozumu v pohledu na život, pak si čtěte romanopisce J8. století, F i e 1 d i n g a.
U anglických básníků se setkáváte s něčím
podobným. Je mezi nimi jen málo »prokletých
básníků« ípoětes maudits). Ze 14. století zní lahodná. hudba G h a u c e r o v a, S h a k e s p e a r e titánsky spoutává blanoversem milence,
šílence, hitlerovské ctižádostivce, a totéž platí
i o vášnivějším M a r l o w e o v i . Renesanční
krasavec S i d n e y a jeho přítel S p e n c e r
jsou literáti a básníci na výsost civilisovaní
v době, která měla téměř stejně barbarskou
189

justici, jako má dneSní Německo. — A zatím
co protestantské hnuti bylo u nás záležitosti
tak zoufale žitou, že teprve v Komenském se
mu dostalo uměleckého ztvárnění, v Anglii klasické dílo M i l t o n o v o vyrostlo z neporušené tradice, a je spíše živeno sluncem antiky než
osvětlováno pochodní Wyclifovou;
Anglický romantismus je ovšem kapitola pro
sebe; ale mezi skladbami diktovanými opiovým
i apokalyptickým snem a spontánními i méně
spontánními vášněmi, weltschmerzem a libertinstvím, nalezneme i W o r d s w o r t h o v u
»Excuraion«, a dětsky prosté a průzračné verše
v takové »Slunečnici« Viléma B1 a k e a.
Doba panování královny Viktorie je dobou
zdravého rozumu po výtce a dobou mravního
optimismu až do znechuceni. Ne nadarmo stávají se slbva, která Robert B r ow n i n g vložil
do úst mladičké dělnici Pipě, slovy okřídlenými:

?,God's i n h i s h e a v e n — A l l ' s r i g h t
with the world!«
A opět je charakteristické pro fakt, který
jsem uvedla na počátku (že totiž překladová
literatura je spíš determinována duchovním klimatem národa, do jehož řeči se překládá, než
naopak), že z viktoriánské novelistiky se u nás
překládaly sestry B r o n t e o v y , subjektivní
a romantické, avšak bez povšimnutí zůstala
předviktoriánská Jane A u s t e n o v á , kterou
někteří Angličané (podle mého mínění neprávem) kladou na roven Tolstému a která je dodnes musou anglických novelistek. Steině nepovšimnutí zůstali T h a c k e r a y ,
Mered i t h a v Anglii usedlý Američan Henry J arn e s. Zejména Meredith a James jsou výborní
vykladači psychologických nuancí civilisovaného Člověka, který si může dopřát určitých životních problémů, pro něž lidé bez zajištěné životní renty nemají prostě ani čas ani trpělivost.

Divadlo týdne
Jaroslav Pokorný: Plavci. Režie E. F. Burian,
výprava M. Kouřil, hudba J. Hanuš. D 46. —
Moliěre: Don Juan. Přeložil Iíanuň Jelínek. Rež'o Jan škoda, výprava Jan Sládek. Realistické
divadlo. — N. V. Gogol: Ženitba. Přeložil Bohumil Mathoaiug. Režie Aleš Podhorský, výprava
Josef Šálok. Stavovské divadlo.
Uvedení Pokorného hry »Plavců« na scénu divadla D 46 pokládáme za umělecký, dramaturgický, ideologický, režijní i herecký omyl. Hra
o lidech, kteří po smrtí přijdou lc řece, bojí se
druhého břehu, projevují se každý po svém, přou
so a převozníkem a nakonec odjíždějí anebo zůstávají, by nebyla špatným námětem, kdyby v ní
šlo o l i d i a ne o papírová, bezživotím říkadla
bezduchého klišé. Převozník, vědec" (brejťčky,
nosní, povýšený tón, suchý, »vědecký«), prorok
(velká gesta, skoro jako Hitler, mluví jako prorok, rád by byl falešným prorokem, ale je spíše
hloupým prorokem), vorař (zasněně hledí na tu
řeku v dálce, falešně zpívá, touží po tom svém
děvčeti, je prostý až k pláči), žena (ach, nebohá
pápěrka, s mollově modulovaným hlasem, má asi
být krásná, nemá problémů, nu, co chcete, ženská!), básník (nejodpudivěji! klišé; blaseovaný,
neurotický, povýšený, ovšem všechno neživotně
a rádoby), nezaměstnaný (hurá! má vždycky
pravdu, ten jim to pověděl, zlatá povaha, zpívá
na motiv »Jetzt gělť ieh zum M a x i m . . . « (z »Veselé vdovy«), atd. Kdysi v obecné škole jsme
u příležitosti národního svátku nabflovali slavnostní scénu: Na podiu stála Matka Vlast, která
měla prolog a epilog, a postupně ji odříkali své
veršované povídání školáčci, představující Čechy,
Moravu, Slezsko, Slovensko, Podkarpatskou Rus,
Lužicko, Hlučínsko, Těšínsko atd. Nebylo to o nic
horší klsé než Pokorného hra »Plavci«. Náš mladičký autor to kdysi nepochybně,myslil dobře a
napsal metafysfckou rozprávku s mírnými soeiál190

nimi motivy, ale nic víc, nic víc. Obnovovat nyní
tuto hru a snažit se v ní r e ž i j n ě dokazovat
ex post nějaké jinotaje tehdejšího bouřliváctví,
pokládáme za zbytečný alibismus. — Jnak sc
hra hraje na praktikáblech, vestavěných do orcheetiT a z páté řady není již na některá herce
po celou dobu představeni vidět. Světla se po celý večer nemění. Doufáme, že E. F. Burian nespoléhá na kredit oněch známých komiků, kteří
v prvním jednání tak rozesmějí obecenstvo, že
stačí, aby si ve třetím cvrkr do nosu a obecenstvo se válelo smíchy. Konstatujeme s nelibostí,
že na rozdíl od předválečných představení není
mluva Burianových herců ani zdaleka tak vzorná
a pečlivá.
Režiséru Janu Škodovi se naopak daří vzácné
a v Praze nad jiné záslužné dílo: budovat celistvý
soubor, jenž od představení k představení nabývá
větší jednoty stylové. Představeni »Dona Juana«
jo malý zázrak, je rozkošnou, vkusnou pc dívanou
na úchvatné scéně Jana Sládka. Dá se tu téměř
říe!, že režie a souhra, jakož i scéna tu posloužily
autorovi, neboť »Don Juan« je nesporně nedotaženou, poloimprovisovanou komedií. Jak poeticky
tu působí kontrast barvitých venkovských výjevů s osudovým zjevením komtura (hra Dona
Juana sa svícnem!). — Z herců dlužno jmenovat
na prvém m:s.ě Bohuše Záhorského snad v nejlepší roli nejen své herecké dráhy, nýbrž v jedJié z nejlepších rolí, jaké jsme za poslední čas na
českém jevišti byl' svědky. Jará, ukázněná a přece tak rozevlátá komika, lidová moudrost a lišáctví, jedním slovem kemediantství par excellence. J. Dohnal předvedl propracovanou studii
Juana, jen tu nebví dost patrný vnitřní boj o duš": kon1 rast lehké líbivosti s pýchou utajovaných výčitek svědomí nebyl tu vystižen ve vši
psychologické šíři, kterou role poskytuje. J. Smejkalová překvapila naopak niternou vroucností své
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Elvíry, spojenou s půvabem zjevu a gesta. Pozoruhodnou studií byl tež Juanův olec nnadéno
J. Pravdy. Pevná dramaturgická lin e a u.ěšený
růst celistvého souboru dává Realistickému divadlu veliké možnosti do budoucna.
Ve Stavovském divad.e obnov li z osvědčeného
ruského repertoiru Gogolo\ai hříčku o starém
mládenci, který se po dlouhém vnitřním boji a
s pomoci dohazovačky i ochotného přítele rozhodne k ženitbě, jen aby v poslední chvíli utekl
oknem nazpět do svého mládeneckého pokoje.
V novém nastudování v mluvném ajiivném překladu Mathesiově je to povýtce záležitost herecká, a členové činohry N. D., obeznámení už dávno podrobně s realistickými ruskými figurkami,
hrají i Gogola schopně a s chuti, dávajíce jim
v se, čeho potřebují. Podhorského režie soustředila se také moudře výlučně na herce a dala jim
dobré předpoklady k rozvinutí všech možností,
které Gogolova komedie skýtá; a i Šálkova scéna, vtipně řešená (i když na hony vzdálena pořádné ruské jizbě), jen pomáhá hercům rozhýbat to panoptikum postav. Fr. Smolík jako dvorní rada Podkolesin znovu prokázal, že je hercem
velikých kvalit; jeho střídmost a civilní ukázněnost, jeho promýšlená gesta, vždy funkční a

v naprostém souladu s vytvářenou postavou, dávají Podkolesinu všechny kvality nerozhodného
dobráckého ruského ouředníka, který okounlujo
a rozesmává zároveň. Ale všichni ostatní boa výjimky jsou výborní; nejvíce snad rozesměje Jar.
Vojta ve skvělé masce robustního Gubkina, takto exekutora, který si vše napřed sám odhadne
a zjisti; L. Veverka jako "Křivonohý pensionovaný důstojník námořnictva a Jos. Gvuss jako jeho
komisní druh 7. armády; Pivec hraje s vervou a
inteťgeneí KVčkarova, Neumann rovněň ve výborné masce sluhu Štěpána a Karel Kolár jednoho 7. nápadníku, kupce Staříkova. Dámy se nedají zahanbit: Řejbalová si vytvořila z nevěsty
Agaty Tichonovny přihlouplou, pomalu mluvící
a ještě pomaleji myslící postavičku, Baldová
kupeckou tetu jak má být, a Pnčová dohazovačlui, řečnou a škodol bou. Představení se
jistě budo líbit, všem, kdož prahnou po osvobozeném smíchu v osvobozeném hlavním městě; alo
přece jen nutno doufat, že už brzy pražská
dramaturgie vybředne z dnešního svého programového zaměření a pustí se odvážně na širé moře světového dramatu bez ohledu 11a to, kam
ukazuje kompas,
Pauper.

Film týdne
Moře — náš osud. (»In which we serve«.)
Scenario, režie, huuba a hlavní úloha: Noel Gowurd. Po prvé v bio »Lucerna« 16. listopadu.
jro zhlédnutí tohoto snímku, který jíslě patří
k nejbásnic Lcjším a zároveň nejiidsléjsím l á m o vým taium, jez vznikla za války a z války, napadne oivuku otáziía, jaké k v a l i t y vlastně řadí
angueké iůmy posiedmeh let do popředí světové
kiuematograxie. bvymi náměty a technickou
ú r o v n í neniohou se měřit s prouukcí hollywoodskou, čistě iiimové-básnickym uchopením nedosauuji briiantnosli předválečných filmu irancouzsKýcn, ba nevymicají ani skvělou a experimernuj-cí iocogi'cuu ci zvlášť velkými herecKyrni
V ý k o n y . iviusi tedy jejich hodnota být v nécem
jiném, co leží patrné mimo vlastní rámec filmové techniky. — Předevšňn britské filmové uměni si naiezio svůj naprosto osobitý a nezaměnitelný vyraz; nesnázi se napodobovat ani americky, ani francouzský film, nýbrž vyrůstá ze
sveuo speciiického prostředí, je psychologicky
naprosto homogenm s tím, co lze nazvat britSKjin způsobem života a myšlení a tvořivě j e j
exploatuje. Slovem, nalezlo — na rozdíl na př.
oci xiímu našeho — svůj myšlenkový a umélecKý
profil. A z této intelektuální a citové poctivosti
vyvěrá jistě ona čistá a uchvacující vřelost, ono
poselství lidskostí, jež tu čiší snad z každého
gesta a slova, ten záchovný, osvobozující smysl
pro humor, který rozpřádá své jernňoučké sítě
i nad situacemi hluboce tragickými. O všech
těchto kvalitách jsme se mohli přesvědčit ve
všech pěti -anglických celovečerních filmech, kte-
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ré až dosud byly 11 nás promítány: »Tho Sllvor
FlecU, »Mine Mon«, »Foreman went to France«, »Desert Victory« a nyní také »In which we
serve«.
Všimněme si podrobněji tohoto díla Noela Gowarda, zázračného dítěte z předměstské londýnské cuudiuy, typického produktu anglické »10wer-middle-clatítí'/, muže, který i,e pih, byslrotítí
a nevšedním nadáním vypracoval na rornaiiopiHce, dramatika, easayisiu, divadelního krílíita,
herce, režiséra, skladatele vtipných popěvku za
první světové války a úspěšneuo filmařů za druJué světové vojny, ledy kromě Jihnu, který j o nyní promítán v Praze, vytvořil, ještě výbornou
filmovou komedii na podkladě své divadelní hry
»Biitli Spirit« (Duchové 11a zemí) a filmovou
báseň z prostředí, z něhož sám vzešel, »The
happy Breed« (Stastný r o d ) . Jeho *Jn which
we serve« je historií jedné lodi, od jejího
vzniku v loděnicích, až do chvíle její zkázy na
širém moří. Je to zároveň filmový hold prácí
britského válečného loďstva a šíře i britskému
lidu. Neboť on, drobný britský člověk, tak, patheticlcý, nehrdinský, j e hrdinou tohoto filmu;
vidíme j e j v nejrtiznějších situacích, Často tváří
v tvář smrtí a někdy í už v jejím nemilosrdném
objetí: a přece ani v těchto chvílích není tu náznaku nějakého pathosu, gesta, theatrálnosti,.
nevykřikují se hesla o posvátném posláni této
války, nýbrž naopak lze tu vycítit její obžalobu, vědomí o její bestiálností a zběsilé nelídskostí. Nic se tu nepropaguje a nikomu se nekáže
a nikoho nernentoruje, jak to bývá neumš191

leckým zvykem v tak mnoha válečných filmech.
A přece 7/tendence« filmu je stejně jasná jaKo
je veiiká; říká asi ťolilc: pohledne na nás, své
lidské druliy, jak jsme se chovali v Šeredných
situacích; nepředstíráme várn zhola nic, zejména ne, že jsme jen černí nebo bílí, jen dobří nebo jen zlí: jsme zatraceně všelijací, přímo příkladně nedokonalí, prostě lidé se všírn, co dnes
k tornu pojmu patři. Jako vy, máme své tram«poty, své slabostí, své vášně; bojujeme, poněvadž cítíme, že musíme, cítí to naše ženy při
věčných loučeních, no, krátce je to v nás! Někdy máme sakramentský strach, jindy jdeme
na pomoc kamarádu a »dostáném t o « ; život není žádná legrace, ale přece stojí za to, aby se za
něj člověk rval; totiž za určité pojetí života nebo chcete-li, za určité pojetí svobody, jak my
Britové jí rozumíme; patrně není dokonalá, ani
nás nenapadne, abychom ji někomu doporučovali, alf! nám ona, tak říkajíc, vyhovuje!

svých obětech, svém usilováni; nad tím, zda
opravdu příspěvek Britanie k válečnému úsilí a
vítězství je tak malý, jak se někdy tvrdí; zda
přece jen by nebylo možno místo nenávistného
šovinisrnu, oslavování války, uctívání vůdců a
vzývání mas oslavovat prostou lidskou snášelivost, vzájemnou úctu, střídmou denní prací;
zda bychom místo frází o chimérickém blahobytu zítřka neměli usilovat o prostředně slušnv,
důstojně svobodný, sociálně poctivý — dne"->k.
tgd

Na záchranném gumovém člunu se uchytí několik mužů a důstojníku z posádky britskéno
torpedoborce, který byl torpedován. Mezi trosečníky je i kapitán lodi. VSechny tyto muže
poznáme blíže z řady básnicky vmontovaných
»l'lashbacks«, záběrů do událostí a scén časově už minulých; seznámíme se s jejich rodinami, prostředím, láskami, slabůstkami; spatřímo
loti' v jejích slavných dřívějších akcích, v boji
proti nepřátelským lotadlům, u Dunkirlui, v nočním střetnutí s německými torpedoborci; vidíme námořníky při práci, odpočinku, umírání.
Jsou tu scény nezapomenutelné svou vnitřní
pravdivostí, svou otřásající prostotou: téměř
hysterická radost matky, když dostane telegram se zprávou, že její syn-námořník se zachránil; napětí, s nímž kapitánova žena otvírá
telegram, který nese poselství o životě či smrti;
a následující, nesmírné a mistrně zachycené
uvolnění; neuvěřitelná a přece (cítíte) naprosto
pravdivá civilnost poddůstojníka, jenž dostáno
zprávu o smrti své ženy v troskách pumou zasaženého domu, který jen řekne: »Snad by bylo
lepší, kdybych se trochu šel projít na palubu.«

v »Průlomu«, listu valašského lidu: »Upozorňujemo všechny občtl druhé svčtové války a fašistické persekuce, aby si podaly pílhlášky o zaopatřeni.«

Herci, Noel Coward, John Mills, Bernard Miles (snad nejlepší soudobý filmový herec figurkář), Celia Johnson, Joyce Carey jsou výborní
a do posledního gesta pravdiví a přirození;
ostatní — co herec, to typ, přesvědčující charaktery jak je dovedou vytvořit jen ještě Francouzi a Rusové.
Cowardova režie je inteligentní a bystrá, sestřih a »časování« scén téměř dokonalé (jen lidem ne dost vnímavým bude se film zdát zdlouhavý), zvuková část a hudba vysoce funkční
a české titulky výstižné, jasné a nerušící.
Rád bych, aby se diváci po zhlédnutí tohoto
filmu zamyslili — i politicky. Nad tím. zda pojetí britské demokracie (jejíž životnost je, myslím, v tomto filmu v nesčíslnvch drobnostech
skvěle vystižena) a britský způsob života nejsou opravdu blízky našemu: nad tím. v\k v^1lcý národ střídmě dovede mluvit o svém boji,
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Tak se píše...
v »Mladí; frontů«: »Od Rusů se učíme provádět
soclallsacl, hledat cestu k bratrství všech lldt-i
dobré vůle, žit jeden za všechny a všichni za '
jednoho. Od Američanů a Angličanů Jsme se
v téžo dobó naučili žvýkat gumu, tančit boogiewoogle a znovu mluvit o př Stí vále?.«

v «Rudém právu«: »Malý človíček, který tady je,
vzbuzuje už teď nadčjl, že půjde po stopách
otcových: vldčlt Jsmo totiž, jak ze své peřinky
zvedal svoji zaťatou pčstlčku.« (Zaslal R. K ,
Praha.)
v »Rudém právu«: Cena časopisu: 1 Ksč!
slal V. D., Pardubice.)

(Za-

v »Československé demokracii«: »Svaz osvobozených politických vězňů uspořádá dnes 3. lis:opadu t. r. o 20. hod. v nové radnici v Mor. C stravě
besedu přátel koncentračních táborů.« (Zaslala
V. K., Moravská Ostrava.)
v měsíčníku ministerstva lnformncl »Československo«: »Krátco před válkou se lanovka vyšplhala až na samý vrchol: dnes visi s jeho beder zdrásaná Nómcl.« (Zaslal J. J., Praha X I X . )
ve »Svobodných novinách«, části insertnl: »Hledáni JASNOVIDCE, jenž pomůže nalézt ztracený prsten v bytč.« Znač.: »Dobrá odmčna«. (Zaslal O. H. R„ Frnha.)
na poštovním úřadů IV.-Plzeů: »Výměna známek
a Hitlerem odepřena.« (Zaslala H. S., Plzeň.)
v »Lltovelském kraji«: »Povstala myšlenka založit! pivovar, jelikož 1 při národních slavnostech
byli jsme nuceni piti pivo z blízkých Hanušovic.«
(Zaslal C. K.. Litovel.)
ve »Výběru«: » . . . z a s í l á m e vám 1. číslo obnoveného Výběru a dovolujeme si vám oznámit!, že
jej již n e v y d á v á m e . . . « (Zaslal J. K., Praha.)
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého
tisku, vyplatíme za uveřejněnou historku -10 Kča.
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1. V Burmě jsou něktoró kraje postiiony naůrodou rýío. Brltskó vojenskó
letouny zásobuji obyvatelstvo nojnutnéjSIml statky donnl potřeby. 2. V batavijských dokách stávkovali dĎlnIcl.
Britsko vojsko proto pomáhalo pil vylocTovénl dútoilt. zásob 5. UNRRA dodává Rocku, zohněna krajům v Eplru,
potraviny a Šatstvo. Vzhlodom k úplné dislokaci doprav spojů so uílvá
k pfopravó i přistavil obyi, povozů,
4. Obyvatelstvo radostno pflJImA z á
soby, Jel dodAvA UNRRA, 5, Tyto ancjl.
d6tl byly so svými rodiči v Japon, zajateckých táboroch. Nyní Jsou na cos
tě domů, v ochraně a púčl loňských
pomocných sluiob

Ve čtvrtek 15. listopadu se loučila českosfov. armáda s jednotkami P.udé
armády, za účasti presidenta Dr. í. Beneše. 1. Nadšené ovace Pražanů no
Václavském náměstí. 2. Tribuna
pro vládu a čestné hosty před sochou sv.
Václava. Projev předsedy p r o z - Nár. shromáždění 3. Davida. 3, pan president doprovázen generálplukovníkern Žadovem, přehlíží pěší gardový
pluk Rudé armády. 4. Odchod ruských jednotek z Václavského náměstí. 5. Z usnesení vlády je malíři V. Rabasoví přířčen titul národního urnélce.
Píínáší-rte reprodukci jeho obrazu: „Výměnkářka". 6. Dne 15. listopadu předal pan pre:'dent vyznamenání In memoriam studenta 3. Opletala nej-

