OBZORY
týdeník

pro

politiku

a

kulturu

Všechny obrázky: U. P.-ACME P H O T O .

1. Londýnští stavební dělníci žádají zvýšení
mezd. 2. První

zasedání

francouzské

sně-

movny. J. Arcibiskup z Canterbury vyznamenává nacisty žalářovaného norského biskupa

Eiviuda

B e r g g ' a v a . 4. Váleční

zločinci

z D a c h a u p ř e d soude—. 5. Z á p a s sovětského mužstva F. C. Dynamo proti anglickému
kiubu Cheisea 3 : 3.

Záběry ze Čtvrté republiky
Francouzský lid svým bezvýhradným referendem pro de Gaullea a rozdělením hlasů mezi jednotlivé strany o volbách především odzvonil Třetí republice. To ukazuje hlavně drtivá porážka radikálů, nejtypičtější strany Třetí republiky,
a ohromující vítězství lidovců a komunistů, stran,
které v Třetí republice buď neexistovaly nebo
neměly podílu na vládách a neúspěších Třetí republiky. Lidové hnutí (M. R. P.) před válkou
jako takové vůbec neexistovalo. Jen pět poslanců
ze strany lidově demokratické, kterou lze pokládat do jisté míry za přímou předchůdkyní dnešní
strany lidové, je mezi nově zvolenými 110 lidovými poslanci. Tedy procento tak mizivé, že se
francouzská strana lidová právem představuje
jako strana naprosto nová, ničím z Třetí republiky nezatížena. Komunisté pak za doby Třetí republiky byli vždy buď v oposici nebo aspoň v
kritickém postoji vůči vládě. Za lidové fronty
hlasovali pro Blumovu vládu, ale tato jejich
podpora byla jen podmíněná a už proto je nezavazovala k spoluodpovědnosti.
Režim Třetí republiky byl v očích francouzského lidu zřejmě odpověden za Mnichov, za porážku
Francie v roce 1910 a za utrpení, které následovalo. Ideologickým podkladem ne jak Li vnějších
složek resistence, komunistů a lidovců, byl nejenom boj proti fašismu a pangermanismu, ale
také proti malátnosti a zkorumpovanosti Třetí
republiky. Tu:o obecnou tendencí ještě neočekávaně podtrhly nedávné procesy proti vichystům,
jako Pétainovi a Lavalovi. Výpovědi generálů
a ministrů Třetí republiky při těchto procesech
a konečně chytrá obhajoba Lavala samotného
odsoudily více Třetí republiku než obžalované.
Příliš mnoho Francouzů si po procesu s Lavalem řeklo: »Jak mohly strany dopustit, aby zrádce a podvodník Laval byl tolikrát ministrem a
předsedou vlády? Bylo to jen jeho chytráctví nebo organická chyba režimu Třetí republiky?«
Tento generální proces nad chudákem Třetí
republikou pomohl do sedla tedy zejména lidovcům a komunistům, v nichž voličstvo vidělo
zúčtování s chybami Třetí republiky a příslib
lepší, demokratičtější Čtvrté republiky.
Hrdinové odboje
Vedle toho tu ovšem byla a je u obou stran
skvělá legitimace z podzemí. Lidovci od roku
1940, komunis é od roku 1941 ušlechtile závodili
mezi sebou o prvenství v aktivním odporu proti
okupantům. Lidovec Bídault, dnešní ministr zahraničních věcí, stál v čele Ústřední rady francouzského odboje. Francouzská strana lidová,
která, jak pověděno, neexistovala před válkou,
vyrůstala tedy, organisovala se a sílila v aktivním boji proti Němcům a Víchy. Pravda, část
vysokého kléru se s Víchy kompromítovala. Ale
strana lidová velice dbala o to, aby nejen mezi
těmito nehodnými kněěími, ale také církevní organisaci na jedné straně a lid. stranou na druhé
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straně byl činěn jasný a zřetelný rozdíl. Nekoníosionální ráz strany je jasným článkem jejího
programu. Ve straně byli a jsou vedle katolíků
i četní evangelíci i židé. Předsedou strany je konvertita Mauriee Sclunnan, politický pobočník generála de Gaullea v době války, snad vůbec nejala vnější mluvčí londýnského rozhlasu. Je ovšem
přirozeno, že se s ohlodem na naprostou většinu,
kterou ve francouzském národě mají katolíci,
jeví podobný poměr i v řadách stoupenců strany.
Podobně tak i u komunistů by nebyl stačil jen
jasný program přebudovat Francií v novou republiku s novou ústavou, kdyby tu nebyly bývaly ony nesčetné oběti, které v boji o novou
Francii přinesli podzemní bojovníci komunističtí.
Boj v podzemí a boj za Čtvrtou republiku, které byly, řečeno krátce, hlavními příčinami volebního úspěchu obou stran, jsou rovněž í důvodem
dominantního postavení obou stran nyní, po volbách a po ustavení první parlamentní vlády.
Třetí složka vládní koalice
Francouzské volby daly straně tuiciálně-demokratlckó prakticky stejný úspěch a míIu jako
lidovcům a komunistům, Byl to rovněž velký
úspěch, ale ne takový, jak se obecně očekávalo.
Pod vlivem anglických voleb vělňina, pozorovatelů předvídala napros é, ba drllvó vítězství francouzských socialistů. Tyto předpovědí ne nesplnily. Nicméně socialisté dosáhli aspoň takového
úspěchu, že podobně jako u komunistů a lidovců
nelzo si žádnou francouzskou vládu představit
bez účasti socialistů. Theoreticky tato možnost
ovšem existuje — a to dává dnešním politickým
poměrům ve Francii ráz trvalého napětí. Dvě
zo tří zvítězivších francouzských stran by totiž
mohly vždy stačit na to, aby vytvořily vládu na
základě dvou stran (za pomoci malé skupiny radikálů). A tak nad dnešní vládou, vytvořenou
na základě tří stran, visí slále mrak podezření a
obav: kdvby nedošlo vo vládě ke shodě, mohly
by se vždy zbývající dvě strany dohodnout
p r o t i třetí. Komunisté se proto bojí kombinace lidovecko-socialístícké a lidovci zase kombinace socialisticko-komunistlcké, Socialisté stojí
tedy v pravém smyslu slova m e z i komunisty a
lidovci. Zdálo by se. že za takové situace mají
francouzští socilalistó postavení klíčové. Hra socialistického vedení je však omezována náladou
mezi řadovými členy. Zatím co vedoucím socialistům by za určitých okolností nebyla cizí kombinace jen s lidovci a bez komunistů, mezi řadovými členy v místních a okresních organisacích
je dosti nálady pro splynutí s komunisty, zejména, když řadoví členové vidí, že na půdě Všeodborového svazu se stalo už socialisticko-komunístieké splynutí skutkem. Toto latentní napětí může
být řešeno jen tak, jak bylo řešeno de Gaullem
při tvoření dnešní vlády: tím, že trvá na nutnosti vlády na základe tří hlavních, stran.
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Hlavní postavy dramata
Vedle komunistů, lidovců a socialistů hraje
čtvrtou hlavní úlohu ve francouzském dramatu
»Růst čtvrté republiky« generál de Gaulle. Je to
herec silné individuality, který snad nemá mnoho smyslu pro souhru a pokyny režisérů. Ale přes
vytrvalou kampaň komunistů proti němu rná
přece jen za sebou stále velrni mnoho stoupenců,
s nimiž nakonec i komunisté musí počítat, jak
bylo ostatně vidět při tvoření první francouzské
parlamentní vlády, kdy se komunisté musili
vzdát .jinak jim náležejícího premiérství a také
poloviny požadovaného ministerstva národní obrany. (Dostali za to tři hospodářská ministerstva, což zaručuje, že Francie jistě znárodní
hlavní klíčový průmysl ještě před vydáním nové ústavy.)
Jako diváci tohoto dramatu jsou tu jednak
poražená strana radikální (která doufá, že z chyb
zvítězivších lidovců a socialistů bude těžit a hojit
své rány při příštích volbách) a pravice. Ta má

přes obrovské vftězsívi tří levicových velkvch
stran stále ještě osmdesát poslanců. Jsou nejednotní a roztříštěni, mají však k disposici stále
ještě dosti mocné zbraně hospodářské. Jsou to
tedy diváci, kteří mají trvalou tendenci rušivě
zasahovat do beztak velmi obtížné souhry na
vládním jevišti.
Jevištěm tohoto dramatu je neuspokojivá hospodářská a finanční situace ve Francii Ceny dostupují inflačních, astronomických výšek. Výrobno st je chabá. Pracovní morálka nevalná. Očekávání, že příliv cizích dělníků rozřeší problém
těžké a namáhavé práce, je znepokojující. Černý
trh je vžitou institucí. Nad oběhem peněz se
člověku tají dech.
Pro nás je vývoj ve Francii dvojnásob poučný.
Jednak pro podobnost daných poměrů a sil ve
hře. Jednak proto, že Francie má před námi časový náskok téměř jednoho roku, jak v osvobození, tak pokud jde o návrat k skutečnému
parlamentarismu.
(Psáno v Paříži, v listopadu.)

Kde my stojíme a kde vy...
Nás stát, který se před půl rokem vynořil
z válečného zmatku, začíná nabývat určitých
rysů, které vytvoří aspoň na určitou dobu jeho
tvář. Jistě nám všem záleží na tom, jaké rysy
to budou. Víme, že nebudou vytvořeny pádnou
holí nějakého diktátora, nýbrž že vzniknou jen
určitou rovnováhou ve smýšlení obyvatelstva.
Tak si aspoň představujeme vznik nebo obnovení demokratického státu. Winston Churchill,
který má za sebou zkušenosti nejstarší demokratické tradice v Evropě a prokázal svou věrnost; k ni státnickou odvahou v dobách nejliorfiích, v roce 10'1O, kdy druzí jen smlouvali s nepřítelem, vyjmenoval před několika dny v Bruselu pět bodů, označujících opravdovou demokracii :
1. vláda se opírá o svobodnou ústavní základnu;
2. je možno svobodně se vyjadřovat a svobodně posuzovat, vládu, která jo právě u moci;
3. bohatí i chudí, soukromnici i vládní činitelé jsou si rovni před zákonem;
4. práva jedince, i když zachovává své povinnosti ke státu, jsou dodržována, utvrzována a
rozmnožována;
5. vláda slouží lidu a nikoli lid vládě.
To jsou ovšem, abychom tak řekli, základy
technické. I když už je budeme mít, půjde o výstavbu ideovou a bude třeba hledat styčné body mezi jednotlivými názory. Ale dnes, myslím,
jde především o základy technické. Bez nich nebude dalších rysů v tváři našeho státu. Rádi
bychom je vybudovali co nejdříve.
Ale zde právě v posledních dnech začínáme
klopýtat o překážky, na nichž bychom si skutečně snadno mohli polámat nohy — a bylo by
po další práci. Pokusím se stručně vysvětlit,
o jaké překážky jde.
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Proti republice z let 1918 až 1938 má náš obnovený stát výhodu v jasnějším rozdělení politické práce. Ze sněmovny zmizely strany hospodářské a těžiště hospodářského života se přeneslo do ÚRO — které ovšem ještě čeká na řádné volby. Ve sněmu zůstaly tři skupiny, které
skutečně vystihují duchovni rozvrstvení národa:
křesťanské zaměření strany lidové, sociálně reformní zaměření strany národně socialistické a
marxistické zaměření skupiny komunistické. Jakou přízeň prokáží očekávané volby těmto jednotlivým složkám, na tom zatím nezáleží; je
s nimi zapotřebí počítat se všemi. Ale aby vytvořily společně jediný stát, k tomu je právě zapotřebí oněch technických základů demokracie
plus stálé vědomí, že jsou mezi námi lidé, kteří
mají poněkud jiný názor než my sami.
Je však toto vědomí a vůle zachovat ony technické základy demokracie také ve skupině marxistické? Je příliš mnoho zjevů, které nás nutí
odpovědět na tuto otázku skoro záporně. Slyšeli jsme prapodivný útok poslance Zápotockého na presidenta republiky. Byl to útok na presidentovo ústřední postavení ve státě. Jistě lze
i presidenta státu posuzovat tam, kde by snad
byl slabý ve vykonávání své úlohy. Ale nelze
mu vytýkat zřetel ke všem složkám politického
života, který je právě jeho povinností. V tom je
nutno jei naopak podporovat. I politikové, kterým se zdál být málo pevný jeho postup proti
straníkům nacismu v roce 193S, dovedli dnes
znova loyálně podpořit presidenta v jeho nové
práci. Pouze marxisté nikoli.
Ale tyto příznaky se šiří do okruhů širších a
iirších. I mladí lidé jsou jimi zasahováni. Posledně jsme tu ukázali, jak se vysílala delegace
na sjezd mládeže do Londýna a jak tam působila. Dnes můžeme přidat další zkušenost: stu-
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dentský kongres v Praze. A zase to není zkušenost veselá.
Tento kongres pojala za svůj úkol a také
pečlivě připravila skupina studentů, která od
17. listopadu 1939 protrpěla těžká léta v koncentračních táborech. V čele s Vojtěchem Jandečkou viděla v kongresu hned od počátku podnik, který by jednak důstojně oslavil památku
padlých a umučených studentů a jednak poskytl studentům z celého světa vyměnit si navzájem zkušenosti a názory a přispět tak vzájemným poznáním k pevnějšímu míru. Ani ve
snu je nenapadlo, že by tak vážné a slavnostní
příležitosti mohlo být použito k účelům stranicko-politickým. Všem zahraničním studentským
skupinám bylo proto také posláno pozvání,
v němž se výslovně pravilo, že počet členů delegace může být jakýkoli, poněvadž na kongresu
nebude žádného usnášení nebo hlasováni.
Ale co se nestalo? Hned při první velké pracovní schůzi, které předsedal ruský delegát, vymohla si jistá skupina studentů, aby se hlasovalo o určitých návrzích, které měly zcela marxistické zaměření, ba které chtěly všechen mezinárodní studentský život přímo začlenit do marxistické Federace mládeže, přichystané v Londýně. Když cizí delegáti protestovali, že nepřijeli hlasovat a že složení jejich družin není ani
poměrné ani representativní, dal předseda hlasovat o tom, zda se má či nemá hlasovat; řekl
sice při tom, že hlasovat budou jen delegáti, nikoli ostatní přítomní, ale právě o tom, zda se
vůbec bude či nebude hlasovat, dal hlasovat
všem přítomným v síni. Tak bylo hlasování přijato a ze zasedání se stal paskvil, o němž ostatně v tomto čísle »Obzorů« hovořím ještě i na
jiném místě. Krásné ovzduší kongresu bylo roz-

bito a ze slavnosti na paměť zemřelých a pro
hlubší vzájemné poznání spojeneckých národů
se stala politická fraška. Dovedete* si představit, jak to působilo mezi našimi hosty — zejména když se mnozí z nich začali vyptávat, proč
před sobotním Dvořákovým Rekviem nepromluvil velký český prozaik Jan Čep — jak bylo
určeno natištěnými programy — a dověděli "se,
kým a jak mn v tom bylo zabráněno a jakých
potupných názvů se mu dostalo.
Dobrá, tato nenapravitelná ostuda se již stala a nepochybně přispěla k charakteristice oběžnieového státu, již se dnes naSo vlast na tolika
místech těši. Nepochybujeme ovšem, že české
studentstvo si brzy zjedná pořádek pravidelnými volbami do svých organisneí. Ale marxistická složka tu bude i pak, nejen mezi studenty,
ale i jinde v národě. A bude snad život s ní znamenat, že si budeme musit trvalo zvyknout na
štvavé útoky, potupné nadávky a násilí pod
rouškou tak zvané »povinné jednoty«? Jsou tyto druhy činnosti trvalým znakem marxismu,
ěi je možno se součinnosti jeho přívrženců počítat také na slušnější a. demokratičtější úrovni T
Zatím odpovědět nelze. Odpověď mohou dát
jen marxisté sami, a to teprve v budoucnosti.
Pochopí-li, že jednota národa může být; pouzí»
jednota demokratická, to jest ve spolcích ředorativní — to se týká jak Svazu české mládeže,
tak organisací tělovýchovných — a ve sněmovně koaliční nebo poctivě oposiční, přiznájí-li HO
bez úchylek k technickým základům demokracie,
jak jsme je svrchu vypočítali, a škrtnou-II vo
svém programu násilí na druhých, bude možno
přistoupit k součinnosti s nimi. Jinak nikoli. .Jinak bude nutno spíše obnovit zákon na ochranu demokracie a republiky.

Kulturní poslání Britanie

Profesor S i r E r n e s t

Barker

Výsledky války v letech 1939—1945 vyúátily
ve vytvoření jakési m e z e r y v evropské kultuře. Každý evropský národ — a Československo nikoli v poslední řadě — vybudoval svou
vlastní národní kulturu. Avšak mnohé národy,
sousedící s Německem, byly b o n g r é m a 1
g r é přitahovány německou kulturou, německou vědou, německou filosofií a německou historiografií. Toto přestane — či již přestalo. Politické zhroucení Německa bude mít kulturní dozvuky; skončí, či vskutku již skončila německá
kulturní hegemonie, silně podporovaná politickými prostředky a sotva ospravedlnitelná zásluhami německé kultury. To zanechá jistou
m e z e r u . Každý národ musí do jisté míry čerpat ze zahraničních pramenů; a ať už může být
řečeno v oblasti hospodářské cokoliv, v oblasti
kulturní nemůže žádný národ dosáhnout tak zv.
»autarkie«. Jak vyplnit tuto m e z e r u a ze
kterých zahraničních pramenů může v kulturní oblasti čerpat národ jako Čechoslováci?

v rámci politiky či politickými prostředky. Bylo
by naprosto proti liberální tradici britské povahy užít kultury jako nástroje politického vlivu, či pokoušet se o rozšíření britského ¿vlivu«
či britského »prestiže« jakýmkoliv uváženým pokusem o vývoz britské kultury s postranními
úmysly. Nanejvýš lze očekávat, že »British
Council« — organisace státem značně podporovaná — založí Britské ústavy ve velkých evropských městech, kde ti, kteří budou chtít, budou se moci učit angličtině a zároveň nabýt jistých znalostí anglické literatury, britské historie a zřízení. British Council bude svou prací
šířiti i znalost britských knih a zakládat malé
britské knihovny při britských ústavech.*)
Skutečný přínos je však přínosem, který spočívá mimo — může se dokonce říci n a d —
jmy státu či organisací se státem spojenýchJe to přínos, náležející světu svobodného a vol-

Především je třeba říci jednu věc. Britanie
se n e b u d e snažit vyplnit tuto
mezeru

ho ředitelem bude skotaký t>¡láník Edwta MuJr. (Poss-
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* ) V Pra^e bude už brzo otevřen podobný ůBtav. Jenámka redakce.)
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Souhlasíme!
Retribuční dekrety nepostihly všechny
vinníky a institucím, neprávním bylo ponecháno do jisté míry na libovůli vypořádali
se s těmi, kteří se nedostanou před soudy
lidové a před soud národní. Po resoluci byly vydány jisté směrnice, jež třikráte byly
v denním tisku měněny a zmirňovány a podle nichž očista hospodářská, sociální i kulturní nebyla vždy spravedlivá, vážná a důsledná. Chyběly tu od prvopočátku zákonné normy i pro ty ostatní, na něž retribuční dekret nepamatoval. Již to, že tak důležitá věc byla ponechána více jak půl roku
přece jen jisté libovůli, vzbuzovalo naději,
že se dříve nebo později provede spravedlivá a zákonná revise různých revolučních
a porevolučních opatření, mnohdy diktovaných horkou hlavou chvíle. Zatím vyšel v
předvečer státního svátku celkem kusý dekret, který zřejmě odpírá nevinným rehabilitaci a nastoupení právní cesty za očistu
svého pošpinění, ale navíc odsunuje ještě
otázky tak spletité a tak správně choulostivé na kolej aparátu veřejné správy, složeného z politických veličin, neznalých
práva. Zamyslímc-li se nad zprávou denního listu jedné politické korporace, který
první tento dekret publikoval, pak chápeme, proč nevyšel dříve a proč nebyl vtělen
v parlamentní zákon později. Ve výkladu
lc dekretu se tam totiž píše, že revoluci dosud nevypadaly zuby a že pokraču je. Není
tomu tak dávno, kdy v témže listě byl otištěn velký obraz tří pankráckých šibenic,
schvalující v připojeném textu veřejné popravy. Obáváme se tudíž, že věci tak zásadní, těžké i spletité jsou u nás někomu
tak trochu politickým sportem a službou
římskému heslu: Chléb a hry.
H. Pánková v »Lidové demokracii«.
ného duševního styku, světu, který lze nazvat
»světem volného obcování ducha«. Tento přínos
může být určen třemi otázkami. Má Britanie
kulturní fond, který by mohl sloužit ostatním
národům světa volného obcování ducha? Za
druhé, je-li tomu tak, jak mohou národy nové
Evropy nejlépe čerpat z tohoto fondu? Za třetí,
jak jim lc tomu muže Britanie nejlépe přispět?
Má B r i t a n i e k u l t u r n í
hodnoty?
F r a n c i e j e z a j i s t é m á ; Angličan odpovídá na tuto otázku s jistými pochybami a
obavami. Nemůže však odpovědět jinak než
»ano«. V oblasti klasické řecké a latinské literatury — je to anglická vzdělanost, jež učinila
klasickou tradici (zejména ve formě dobrých
překladů) součástí moderního života a nejen
pouhou starožitností či kuriositou určenou pro
klasické učence. V říši přírodních věd je to velké jméno a tradice Darwina a jeho následovní200

ků na území biologie; Kelvina, J. J. Thomsons
a Rutherforda (a jejich novodobých následovníků) na území fysiky; Listera a mnoha jiných
na území medicíny. V říši anglické literatury —•
a ta je snad ze všech nejdůležitější — nacházíme bohatý a rozmanitý svět poesie a krásné literatury, zvláště krásné literatury ve formě novely. Jsou-li tyto příklady skutečnými vzory (a
jsou to příklady jen namátkou volené), zdá se,
že přece existuje britský kulturní fond, který
by mohl sloužit ostatním národům.
Jak mohou n á r o d y nové E v r o p y
nejlépe čerpat z tohoto
kulturn í h o f o n d u , jim určeného (budou-li chtít),
ze kterých částí budou čerpat a jakou methodu
si zvolí? V odpověď na tuto otázku je třeba se
zmínit o čtyřech věcech. Za prvé, každý národ
může čerpat z knih a časopisů, vydávaných ve
Spojených státech a v Britanii samotné. (Není
soupeření mezi Spojenými státy a Velkou Britanií: knihy psané anglicky, ať už kdekoliv vydané, jsou společným kapitálem.) Jsou nyní potíže s dodávkami anglických knih, pokud jde
o dopravu a měnu. Mohu říci jen jedno: »Prosím, snášejte trpělivě tyto nesnáze, dokud trvají; ale obraťte se na nás tak brzo, jak to jen
půjde.« Knižní a časopisecká komise, ustavená
konferencí spojeneckých ministrů výchovy,
podnikla již leccos, aby doplnila anglické knihy
v universitních a národních knihovnách spojeneckých národů; a jakmile začne působit nová
kulturní a výchovná organísace Spojených národů, bude možno udělat ještě více. Je to však
do velké míry záležitostí knihkupců a vzdělanců
národů nové Evropy: svépomoc totiž dělá skutečné zázraky. Za druhé záleží na překládání
nejlepších a nejpotřebnějších anglických knih.
Překlad býval příliš odbýván; nebyly vybírány
pravé knihy; vybrané knihy nebyly vždy dost
pečlivě překládány. Překladatelská rada. která
by pomáhala vybírat nejlepší knihy k překladu,
nalézala a ručila za dobrou úroveň překladatelů, by zajisté velmi prospěla věci. Snad však na
překladech tolik nezáleží; snad chtěií českoslovenští čtenáři i čtenáři jinveh národů číst anglické knihy v originále. To by zajisté bylo
ideální, a přivádí nás to k třetí věci. Jsou-li
britské kulturní hodnoty velmi prospěšné ostatním národům, budou zaiisté stále víc studovat
a čím dál tím lépe ovládat angličtinu. Angličtina má zvláštní význam jako jazyk dvojduchv,
poloteutonský a pololatinský — proto může
být nazvána jazykem přemosťujícím nebo 1 a
l a n g u e c h a r n i è r e . A ť je tomu jakkoli,
je jazykem britských kulturních hodnoť- Ústavy British Counc.il mohou pomáhat v učení. Nejúčinněji však bude anglickému jazyku vždy vyučováno na školách a universitách té které země. pracujících neodvisle a pro sebe. To nás přivádí k zmínce o čtvrté a poslední věci, pokud
jde o cestv a prostředkv, pomocí kterých evropské národy mohou neilépe čerpat z britského
kiilturofho fondu. Každv národ bv měl posílat
své studenty do Britanie, aby tak ovládli anO B Z O R Y

gličtinu a genia britské kultury ve vlastním
prostředí, a po návratu naučili své krajany tomu, co sami poznali Zde však, stejně jak v otázce britských knih — narážíme dnes na velké
obtíže. Britské university jsou přeplněny vracejícími se britskými studenty: najde se v zemi
za těchto podmínek místo pro cizí studenty?
Mohu zas jen opakovat: »Prosím, snášejte trpělivě tyto nesnáze, pokud trvají; ale prosím, pošlete studenty, jak to jen půjde.« Zatím však
se snad může mnoho udělat zvaním anglických
učenců a dodáváním přednášek či krátkých
přednáškových kursů. To může vést k překonáni zmíněných nesnází a k vybudování mostů,
jichž je třeba; přirozeně by došlo také k návštěvám československých vědců a vědců všech
zemí, které by přispívaly lt vybudování mostů.
Jak může Britanie pomoci ostatn í m n á r o d ů m č e r p a t ze s v é h o kult u r n í h o f o n d u ? Nejvhodnější odpověď na
tuto otázku lze opět dát pomocí čtyř již užitých
hlavních bodů. Britanie by měla organisovat
svůj export knih lépe či alespoň tak, jak jej
organisovalo Německo; i když nepotřebuje a
nechce sledovat tento vzor, přece jen by mohla
dělat více než doposud. Celá organisace britského knižního trhu byla diskutována již zmíněnou Knižní a časopiseckou komisí a byla vydána
a rozšířena zpráva s řadou návrhů. Jistě, že so
v otázce informací o britských knihách a v otázce dodávky nových knih národům nové Evropy ještě mnohé podnikne.
Na druhém místě je třeba v Britanii vyřešit
problém překladu. I zde je třeba překladatelské rady nejen k vybírání anglických knih,
které maji být překládány do jiných jazyků a

k nalézáni dobrých překladatelů, ale i k vybírání vhodných knih k překladu do angličtiny. (Jo
třeba dvojí cesty •— .anglické knihy ovlivňující
cizinu a k n i h y z c i z i n y , o v 1 i v ň u j í c í
A n g l i i . )

Za třetí je třeba nalézt dobré učitele angličtiny, kteří by v cizině učili angličtině a. literatuře
na školách a universitách, všude tam, kde si
toho budou přát. Nyní jo na našich universitách, aby našly místa — a to místa dobrá a přiměřená — pro studenty nové Evropy, kteří k
nám chtějí přijet studovat. Většina z nich je
již graduována; jinými slovy, dosáhli již na
universitě své země akademické hodnosti a chtěli by pokračovat v dalším studiu. K tomu se navrhuje založení nového typu ústavů při britských universitách, které by so mohly nazvat
»graduovanými učilišti«. Takových učilišt! by
snad bylo zvláště třeba při starých universitách
Oxford a Cambridge, kde by studenti z ciziny
pravděpodobně nejraději studovali. A bylo by
jich třeba i na ostatních universitách, na př. londýnské a edinburgské, o ostatních ani nemluvě,
Celkem je třeba říci, že Britanie sama musí nejdříve uspořádat vlastní dům, aby, budou-li chtít
a o to žádat: — byla. schopna, poskytnout národům nové Evropy to nejlepňí ze svého kulturního fondu nejlepňí možnou cestou. Doufejme, že
národy zaklepou u dveří Britanie a řeknou »žádáme o to a přejeme si toho«. Konec konců, Britové ve věcech kultury jsou ostýchaví čí nedůvěřují sami sobě. (Dokonce se Ipkají slova »kultura«.) Musí být přesvědčení o tom, že ma jí co
dávat. Podařili se národům nové Evropy jo
přesvědčit, že mají co dát, budou překvapeni —
budou však dávat. — Londýn, listopad 1,945.
(Psáno pro »Obzory«.)

Budoucnost našeho vývozu
Při současném nedostatku všeho zboži připadá nám
již jen jako krásná pohádka doba, kdy obchody byly
nabité vším, co jen hrdlo a srdce ráčilo, kdy bylo možno
ihned, volné a celkem levné cokoliv nakoupltl a kdy
vůbec nebylo žádným problémem, jak kterékoliv zboží
vyroblti, nýbrž jak je prodatl a příslušnou pohledávku
za ně od kupce vyinkasovatl. Než soudobá zásobovací
kalamita nesmí nám zastlratl jeden z nejdůležltčjšlch
aspektů naší hospodářské budoucnosti, že totiž pří tak
veliké výrobní kapacité čsl. průmyslu, přesahující daleko konsumnl schopnosti domácího trhu, vrátí se nám
v daně době — až totiž d o o p r a v d y roztočíme všechna kola svého hospodářství, zajistíme zásobováni nutnými surovinami atd. a arci za předpokladu normálního,
mírového vývoje — opět starý kardinální problém: kde
a jak umístiti veliké přebytky našich tovarů?
Někomu to bude snad už připadatl banálním, když
budeme znovu a stále opakovatl, že jsme státem vývozním, nicméně zůstává toto konstatování pravdou: máme-11 užlviti své obyvatelstvo a poskytnoutl mu nad to
slušnou a stoupající životní úroveň, musíme velkou část
své, především průmyslové výroby, prodávatl do ciziny.
To bylo nutností za prvé republiky a zůstane nezbytnou
nutnosti 1 dnes. Za války naše průmyslová kapacita
v řadě odvětvi, na př. zvláště v kovoprůmyslu, ještě
vzrostla. Projděte třeba takovými Vysočany a pozorujte, jaké nové ohromné tovární komplexy tu za války
narostly; nemá být! naší snahou než tyto krásné, mo-
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dernl objekty likvidovat), zapojili jo raději do nové, teď
arci mírové výroby? Jaké miliardové hodnoty poplynuly po prvé světové válce nufiomu národnímu hospodářství za to, So no tenkráte n plným úspěchem podařilo
všechny za oné války postavené dílny plzeňské Škodovk y zachovatl a převéstl na mírovou výrobu.
Dnes se klade často otázka, co bude » průmyslem
r našem pohraničí, který zvláště byl vývozně ori"nt;ován. Jest ovšem správným, žo přede vftoml ostatními
a často se křížícími postuláty musí ne tu uplatnltl Jeden
kategorický Imperativ: především vystěhovali pryč
Němce; zde můžeme n Jistou obdobou vzpomenoutl výroku císaře Ferdinanda n . : »Raděj! chci rnít.1 své země
pusté a prázdné, než obydlené kacíři.« přes to vfic však
musl býtl přece Jen nafilrn hospodářským programem
pro pohraničí no tamní průmysl co možná ruftltl, nýbrž
naopak Jej přes všechny obtíže, vzniklé odchodem Němců, co možná zachovatl. Avšak konec konců: vždyť
vnitrozemí českých zemi samo je se svým průmyslem
odkázáno na vývoz, jak zcela nepochybně ukazuje statistika zahraničního obchodu jak z doby druhé republiky, tak 1 z období t. zv. protektorátu, v prvé republice
z úhrnného tehdejšího čni. vývozu připadala zcela určitě
absolutně větší část na vývoz z českého vnitrozemí.
Vzpomeňme konečně Ještě, Jak četná, vysloveně vývozní
odvětví má Slovensko (řezivo, celuloaa, papír, kabely
atd.) a dále že odchodem NěrncCt, Maďarů a odloučením
Zakarpatské Ukrajiny ztrácíme nějaké 2 — 3 rnllioný do-
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e&vádních vnitřních' spotřebíťelů a po uvážení toho v S o
ho bude snad jasnýrň, že v Obnovené republice bude
naše závislost na vývozu při nejmenším stejně tak lnteaalvnl jako dříve.
Musíme tedy vyvážet!, abychom uživili, a to slušnou
mírou své obyvatelstvo; a stejní'; musíme vyváželi
1 proto, abychom mohli dovážet!, t. j. vývozem zaplatltl
vfie to, co nám naňe domácí produkce nemůže poskytnoutl. Co to znamená žít! autarkně, bez dovozu, prožíváme až přllifi Intensivní teď na vlastní kůži; kritický
nedostatek tuků, pončvadž ani normální neprodukujeme dosti sádla a nemáme olejnatých semen na výrobu
umělýeh tuků, nemožnost se pořádní; obléci a oboutl,
ponévadž nemáme zámořských textilních surovin, surových lcoží a třísel, celé naňe hospodářství by bylo
ochromeno, kdyby výroba železa uvázla pro zastavení
dovozu železných rud atd., atd. Žádný stát na světě
není sobCstačným, ani Rusko (na př. v obecných kovech
vlně, jut.6, přírodním kaučuku), ani U S A (vlně, Jutě,
vňcch tropických plodinách — Četl jsem kdesi, že americké ocelárny potřebují na výrobu jakostní oceli přes
100 různých surovin a polotovarů dováželi z ciziny),
tím méně náň menši a vnitrozemský stát.
Oprávněným je jistě sociální požadavek, aby náS tak
nesporně nutný vývoz nebyl prováděn na základě neúnosně nízkých mezd. V tomto směru jsou činěny průmyslníkům za dobu prvé republiky ěetné výtky, ač
ovňem s druhé strany se namítá, Že naňe nízké mzdy
musily vykupovat! nepříznivou dopravní polohu vnitrozemského státu h jeho velkou vzdáleností na vňcch stranách od mořo a od hlavních světových dopravních cest;
konečně, že také hlavně záleží na reálních a nikoliv nominálních mzdách a že naňe cenová úroveň byla značně
nlzlcou.
Než to Je leonofině minulost, jde nám teď o přítomnost
n budoucnost. Jistá věc jo: jestliže chceme a správněji
řečeno, musíme vyváželi, pak jo nezbytné nutným, abychom cenově obstáli v světové Boutěžl. Nemůžeme přece
počítntl b tím, že třeba Rusko bude kupovutl čni. stroje,
když jo v téže jakosti a laciněji dostáno z Ameriky.
Neohco-11 zajisté nikdo z nás zaklftdatl náfl vývoz na
nějakém mzdovém dumpingu, jaké pak přímo divy organlsačnl, technické, komerční bude musit! zestátněný
průmysl, hlavni to nositel budoucího naňelio vývozu,
dokáZlitl, uhy překonal přirozený náfi liandlkap, t. J.
svrchu zmíněnou nepříznivou dopravní polohu. A Jn.lt
1 celá hospodářská politika, zejména obchodní, bude
musltl jiti naňomu vývoznímu úslll »na ruku*, aby mu
odbyt do ciziny vfiomožně urovnávala a usnadňovala;
«nati můžeme počítali a tím, že už nebudou alranlckopolltloků vlivy ocluomovatl celou nafll obchodní politiku, jak tomu bylo dřlvo. Asi to bude ze všoho nejvíce
osvědčené jakost československých výrobků, která nám
nejaplůo bude razili cestu na světevé trhy. Jedno jo
jisté: pro zachování a rozvoj exportu bude zapotřebí
takového vypětí sil, žo sl naprosto nebudeme moci dovolit I, aby kterákoliv schopná vedouc! sila technická
neb komerční zahálela, na př. z důvodu nějakého vágního neb neprokázaného obviněni z asoclAlnostl, a í.o
1 osvědčeni podnikatelé, jlolví podniky byly zestátněny,
musí se dálo účastnili na vedeni průmyslu.

Chcl se zde jeátě zabývatl jednou, často vyslovovanou obavou, zda nebude budoucnost našeho vývozu
smrtelné ohrožena stále postupující
industrialisacl zemí dosud více méně
agrárních.
Tato lndustrialísace mohutně pokročila už za prvé světové války a po ní pokračovala zejména v zámořských
zemích za poaleůní války tempem ještě ostřejším a ja
faktem, a nímž musíme I pro budoucnost určitě počitatl. Této lndustrialísace svých odbytišť se však nemusíme tak obávatl, budeme-li mltl svou výrobu v dobrém pořádku a splnírne-11 svrchu zmíněné předpoklady
úspěánéhp vývozu. Agrární země se totiž vždy industrlallsují v určitém pořádku. Napřed začínají s takovou
výrobou, při níž je možno používati i nekvalifikovaných
neb jen málo vyučených a zručných dd-lníků, při níž není
třeba neb Jen poměrné zcela málo odborných vedoucích
sil (technikův a Jiných specialistů), a která konečné
nevyžaduje příllá velkých kapitálových investic (zemó
doLud agrární bývá obyčejně kapitálově chudou). Obyčejně sl tak zemó původně agrární vybuduje nejdříve
výrobu běžných konsumnlch statků, pro kterou platí
právě uvedené předpoklady. Nyní arci dojde k jistému
přesunu ve složeni dovozu této země ze starých průmyslových států: ustává v něm dovoz oněch běžných
konsumnlch artiklů za současného vzrůstu Importu výrobních prostředků potřebných na výrobu řečených běžných spotřebních statků; poněvadž pak lndustrialísace
zdvíhá současně kupní silu domácího obyvatelstva,
stoupá 1 dovoz lepších, jakostních výrobků, jež índsutrlallsujlcl ae země dosud vyrobili si nedovede, ale jichž
nákup z ciziny může sl teď při vyšší kupní síle dopřátL
Vezměmo sl příklad z oboru textilního průmyslu: takové agrární země, když se po prvé světové válce počaly Industrlallsovatl, budovaly nejprve tkalcovny; přádelny a počátku tak nikoliv, jeilkož ty už vyžadují
hodně kapitálu, poněvadž se vždy musí budovatl ve
větůlch rozměrech. Důsledek byl, že se omezil podstatně
dovoz obyčejných tlianln, zato však stoupl dovoz přize,
lučebnln, barviv, textilních strojů atd. pro nově založené
tkalcovny, lndustrlalisacl zvyšovaná kupní sila mohla,
pokud tomu nebránilo nerozumné ochranářstvl, véstl
I k větňlmu dovozu jemných hodnotných výrobků, třeba
zase 1 textilních, jež země teprvo se Industrlullsujícl
ještě neuměla vyrábčti.
To se rozumí, že průmyslový vývoj Indu3trlalísujlcl sa
země se nezastaví na popsaných prvních stupních; t e j
Jde dále, to, co tato země nemohla a neuměla vyrábět!
ještě včera, naučí se vyrábětl dnes. Jenže nově zaváděná
výrobní odvětvi vyvolávají pouebu zase nového a rozsáhlejšího dovozu nejrůznějšlch strojů, lučebnln, výrobních zařízeni atd. ze starých průmyslových států, poněvadž tyto sl udržuj! stále svůj přirozený, historický
náskok ve výrobě stále složitějších, umělejších a jemnějších tovarů, jež jsou mladé průmyslové země nuceny
právě pro potřeby své lndustrialísace od nich v rostoucí
míře kupovali, a jež v daném časovém momentu samy
ještě vyrábětl nemohou. A vedle toho nutno zase zdAoaznltl vliv lndustrlalisacl stálo zvyšované kupni sily na
rozšiřováni dovozu drahých, hodnotných a jakostních
tovarů ze starých průmyslových zemí.

Z dopisů redakci
Vážení!

pánové!

S radosti četla jsem dopis pana Miroslava Nováka,
vysokoškoláka z Prahy, uveřejněný v 11. čísle vašeho
časopisu. Sdílím jeho názor, že evropská morálka, založená na zásadách křesťanské lásky, je
silně ohroženu otř'esem samotných základů. Myslím však. io
nemoc, jež zachvátila německý národ, jlř. rozprostřela
svou nákazu na všechny národy, dříve Německem porobené. Jo to zhoubná otrava, jejíž zákeřné následky
široké vrstvy sl nedovedou uvědomit.
Řekněme sl upřímně, že podstatou této nemoct jest
totttllsnce, hybná páka všech fašistických vlád. Prá-
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vem Jsme my, jakož I Jiné národy, po dobu útlaka
brojili proti totallsacl, jenž nás olupovala o srvéprávi
politické 1 kulturní a všemožně omezovala Individualitu. Tím byla pozvolně podlamována osobni podnikavost, rozmáhala se lhostejnost a klesala morálka.
V této konstelaci nastal světový mír, jenž uvolnil
všechna pouta. První radost ze svobody utonula va
víru nespoutaných vášni a nenasytné mstivosti. Vzplanula revoluce a v podvědomí opět sahala k prostředkům dříve tak nenáviděné totalisaee. Tak se nanovo
uzavírají pouta ve všech dříve porobených státech. Ja
to žalostný zjev všeobecného poválečného úpadku. Záleží teď aa regeneračních schopnostech jak poraže-
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fiých, tak osvobozených států. Podle logických předpokladů nejrychleji se vzchopí ony státy, kde nastává
úplný přerod. Pud sebezáchovy posiluje oschni podzúkavost a současně morálku.
Poznáni je mravní povinnost. Jit za poznáním je
život svrchovaně činný, vyžaduje úsilí, trpělivost, vytrvalost, obětavost, poctivost, samé požadavky života
činného a života mravního. To jsou výňatky slov Maearykových, slavného průkopníka demokracie. Jo pro
nás výhodou ve výstavbě nového státu, že můžeme
navazovat na demokratickou tradici. Nesmíme si ale
zatajit velkou chybu, které se s oblibou dopouštíme.
Rádi se totiž vyhříváme ve výsluní minulé slávy, kterou znesvěcujeme samolibostí a velikáSstvím. Fráaovitostí oslněný lid v domnělé povýšenosti domáhá se
dalekosáhlých
práv,
podceňuje
však
odpovědnost.
Uplatňuje zásady totality a neuváží následky. Pod
rouškou spravedlnosti dochází k mnohým přehmatům.
Za účelem obohaceni neb osobní msty stává se udavačství národním sportem. Jsou to straállvé poznatky
úpadku. Velká část národa jíž poznala své chyby. Je
však třeba uvolnit a posílit nesporně velké schopnosti českého národa pro budovatelskou prác.1 v našem státě. Nepřehledný počet skutečně schopných
Jednotlivců stále Ještě nečinně čeká na příležitost, protože strach omezuje jejich průbojnost.
ArnoStka Wratislavová, Dírná u Soběslavi.
Vážený

pane

redaktore!

Jsem jen prostá čtenářka z lidu a přece sl vám dovoluji psát. Jsem horlivou čtenářkou »Obzorů«. Prosím,
pane redaktore, kdybyste viděl tu hrůzu na policejním
ředitelství v Bartolomějské ulici. Jak so tam zachází
s českými lidmi a mezi nimi Jest spousta, co jsou tam
zajištěni na udání ze msty. Jaká Je tam nečistota,
cely zavšlveny a štěnic celá hejna.
Cely jsou tak malé, Jen asi pro deset lidí a jest
Jich tam na takové cele až 60 lidí! Tak sl můžete
představit, jaké to tam asi je. TI lidé tam spi na holém betonu l teď, když Jest již zima. Tlučou Je tam
surově, a kdyby se nebáli, I oči a uši by jim řezali,
jako to dělali Němci. A jest mezi nimi spousta Udí
nevinných! Jen se přesvědčte, můžete s těmi některými chudáky přijít do styku, když jdou na práci a zeptat se jich. Jestli máte tu možnost, pane redaktore,
a Jestli vám Je zářivým vzorem
pan president
Masaryk a vede vás křesťanské Bvčdomí, prosím ván,
ujměte se toho, ať se taková hrůza nemůže u nás ve
svobodné republice díti.
Marie Marešová, Praha,
Váženi
pánové!
S hrůzou pozoruji nejen ee stanoviska osobního, ale
J celonárodního, v jakém víru se dnes naše Inteligence
nachází a k jakým koncům by to vedlo, kdyby se
uskutečnil program určité vrstvy národa — starší
Inteligenci většinou odstraniti a zbytek usměrnítl.
Copak jest naše inteligence ve svém celku protieociálnl, reakčnl nebo kolaborantská 7 Nebo neochotná
přinášetl oběti pro vlast? Již její původ, převážnou
většinou z dělnických a středních vrstev, mluví proti
tomu. Cl byla tak dobře placena llberallstlckým režim e m ? Víme přece, že živořila za první republiky a
tím více za okupace. Těch dobře placených, o nichž
by se mohlo předpokládati, že jim záleží na udržení
kapitalistického režimu, bylo pořídku.
Proč tedy ta nedůvěra, vrcholící v záátí proti vedoucím úředníkům v továrnách I ve státních úřadech,
se strany dělnlcťva? Snad se to dá vysvětliti tírn, že
po celá desítiletí bil socialistický tisk do vedoucích
orgánů průmyslových závodů, v nichž viděl ztělesnění
kapitalismu. Ty opravdové kapltallsty dělník neznaL
Těžko si dělník dovedl představiti postavení závodního nebo veřejného úředníka za okupace.
Měl provádět! nesčetná nařízení okupantů, ale Jeho
myšlenky se nesly při tom jenom ít tomu, aby oklamal nadřízená místa a gestapo a prováděl nařízeni
tak, že se minula Němci zamýšleným cílem. Přitom
musel «krývati tuto činnost před vlastními lidmi.
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Jak nebezpeční n vysilujte! by To kryti nesčetných
sabotáži zaměstnanců se strachu před «rádci a udavači, jichž bylo v jejich řadách vino, než se veřejnost
dověděla. Při tom kryti sabotáží, které byly někdy
velmi naivní, so vystavoval vedoucí nejvíStSImu nebezpečí. Chránil tím nejen, sabotéva, ale 1 celé osasanatvo.
Bylo to u mnoha velké hrdinství, A výsledek?
Když se taltový vedoucí dofekál konoo války, často se
dověděl, žo je osmvěovAn «a kolaboranta, roftkolonAřo
nebo asoelAla. Stačilo k tomu udáni některého zaměstnance, kterého někdy pokutoval několika korunami či mu nedal žádanou dovolenou a pod,
V tomto ohledu nestačí posudek dělníka, který
vedoucí orgán kolaborantem byl ůl nebyl. Na to |o
zapotřebí zase odborníků, jelikož dělník mohl vidět)
poměrně málo ss činnosti vedoucího a posunuje Jej jen
z nahodilých případů,
Jo nezbytně třeba, aby v této věci nastalo vyjasněni,
a to může docílit I hlavně tlak, jako jo Váíl, který by
s tohoto stanoviska lid Informoval a poučoval, ;|nlc
zabránltl event, dnlňím omylům, Jsem rozhodně pro
potrestání kolaborantů, ale
prokAwaných. Byl by
již čas, aby i Inteligence nabyla potřebného klidu k činorodé práci a aby 1 pro nl se konečně UBlcutoůnll
Jeden z Rooseveltových cílů •— o m v o b o a o n I O d
s t r a c h u , a aby I pro nl uskutečněny byly «Amidy
demokracie I
Pavla RozsypalovA, České Kralupy ti Chomutova,
Vážená

redakce!

Co soudíme o otázce odsunu nanleh Němců? Hloprocentfl, jako Vy. Není sporu • »A*tulní vflol, jde jen
o způsob provádění, ChAtře, která měla po ukončeni
revoluce být pflkAzAna do přlHluflnýoh mezí, neměl
býtl nikdy dovolen vstup do t. zv, SNB a r.de jmkmČovatl ve «výoh sadistických choutkách, věrně odkoukaných od svých nacistických učitelů. Do policejního sboru nepat.fi nezletilí výrostci, kteří do nedávná
byli postrachem pražské periferie, polAplcy n flAluiěl
z průjezdů.
Velmi výstižná byla poznámka v jednom z otištěných dopisů: republika podplácí dfilnlclvo (flAst) k většímu výkonu. Jménem koho mluví vlAdaT Prý lidu
a myslí tlm dělníky. Dělnici chtějí to r ono, dělnici
dělali revoluci, a tito dělnici, podle kterých se mění
řád, musí býtl podpláceni, aby pravděpodobně vůboo
pracovali a nesabotovall sami nebo, a už so experiment nepovede, bude za to moci reakce, která Je proti
každému pokroku. Mám velikou obavu, žo JIslA část
našeho dělnlctva neměla daleko k tomu utavu, kdo
Je dnefiní dělnlctvo německé.
Studentský kongres so pěkně rozběhl, cizinci byl!
příjemně překvapení přijetím. Bylo několik spontánních, nijak nepřipravených projevů nafieho studentstva,
naprosto upřímných, provolávajících slávu vfiem spojencům a také vfiem ostatním zastoupeným státům a
Jejich zástupcům. Bylo to právě tak, jak Jsme sl my
studenti představovali »bratření národů. Tu vfiuk nestranlckému vedení 8CM a studentstva napadlo, Jak toho využiti a ke konci sjezdu v organlsovaných průvodech
byla z popudu práčat vykřikována hesla, která nikterak nemohou přlspětl ke konečnému uklidnění světa
a Evropy. Přejeme Jistě Řecku a Indii, jako každému,
svobodu. Ale studentský sjezd má své úkoly a delegáty, kteří Je řeší, K tomu není potřebí ulice.
Ještě něco: Jediná »Lidová demokracie« otiskla Jména devíti popravených studentů, jinde mi mluví Jen
o Janu Opletalovi. O ostatních by k c nejraději nemluvilo; oni totiž nebyli ani marxisté, ani komunisté, ale
prostí vlastenečtí studenti, právě tak Jako všichni tl
ostatní, kteří manifestovali 28. října a 15. listopadu
1939 na Albertově, Karlově náměstí, Národní třídě,
Staroměstském náměstí a právnické fakultě (bez Jakýchkoliv buněk), kteří zpívali ná.-odnl >Un6 a vykřikovali hesla, volající po svobodě, T~> jest, po svobodě
státní, ale také osobní, svobodě náboženství, slova,
fihrorn&žďovací. — Miloš Štěpánek, Praha XII, Ital«ká 5, a další kolegové, vesměs studenti
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K U L T U R A VE S V Ě T Ě I U NÁS
»Brains Trust«
Britská společnost pro Československo uspořádala nedávno
»mozkový truaU - anglicky »Brains Truatí,
forma to veřejné diakuae objevená
za války v Anglii a velmi oblíbená
a rozšířená. N a myôlenku »Bral na
TruaLu« připadl v r. 1940, tedy v době, kdy Anglie byla nejvážněji ohrožena, mladý rov.hlasový režisér, který ch 161 připravit! poaluehačatvu nový způsob zábavy 1 poučeni. Vyzval
proto posluchače britského domácího rozhlasu, aby poslali ředitelství
BBC krátké otázky'o jakémkoli thernatu. Pále byly vytvořeny 'i až Cčlenné skupiny různých odborníků —
profesorů, vědců, umělců, příslušníků volných povoláni atd. — kteří
měli svého předsedu — chalrmana,
jenž vybral nejzajímavějšl otázky a
potom jo před mikrofonem předčítal.
Ohmově »Bralns Trustu«, kteří ru:~
srněll předem otázky znát, museli
«patru odpovídat na tyto otázky.
Podmínkou byla stručnost, věcnost
a vtip. Předseda řídil rozpravu, uzavíral debutu o otázce jedné a předčil ni dulňí, udílel slovo, na počátku
představil členy Trustu, a ko konci
debatu vtipně uzavřel. Tyto »Bralns
Trusty« «I získaly obrovskou popularitu nejen na britských ostrovech,
ftlo I v zámoří a odhaduje se, že
každou středu v 8.1.5—0 večer naslouchalo této rozhlasové diskusi na
100 milionů lidi. Posluchači se tu dozvěděli vo %ho<llně o životě zvířat
půl kilometru pod hladinou moře, o
tom, proč demokracie jo nejvhoclnějfií formou Hdovlády, proč krysy
opoufitějí loď, dři v« než no potopí,
zda jo možno věřit v převtělováni a
kolik už,bylo papežů. 71 toho snad je
Křejmo, že nároky, kladené na vzděláni a pohotovost, členů »Bral nu
Trustu«, bylo veliké, avšak nezřídka
se stalo, že některý člen prostě doznal, že odpovědi nezná, byť by byla

l z jeho oboru. Trustu se zúčastnili Zdeněk Vančura a spisovatel JIM
l cizinci a mezi
nejpopulárnějšl Mucha. Předsedou byl první sekretář britského velvyslanectví v Praza
patřil Jan Masaryk.
Je skvělým vysvědčením politické Earker. Některé z otázek byly velmi zajímavé. N a otázku: »Kdybysta
I občanské vyspělosti Britů, že tyto
byl na pustém ostrově a měl moždebaty ani za války nepodléhaly vůnost si vybrat jenom 4 knihy, va
bec censuře, a že přes časté ostré
kterých byste sl až do smrti musel
politické srážky rnezl jednotlivými
číst, které byste si vyhlédl.« rozhodl
řečníky nebyly nikdy přestoupeny
«'} iBrains Truste pro blbli, Shakesmeze slušnosti a veřejné debaty.
peara, dílo H. G. Wcilse, dílo Wortísv/orthovo a Robinsona Crusoe, co by
praktickou pomůcku. Na otázku, kdo
První pokus v Praze
je nejvýznačnějším žijícím
anglic»Mozkový trust« je dozajiata lá- kým romanopiscem a essayistou, odkavým příkladem pro náš rozhlas, pověděl »Brains TrusU jednomyslně
poněvadž je to nová a nevyzkoušená jménem E. M. Forstera, z jehož díforma, předpokládá výbornou kva- la byla přeložena do čeStlny jenom
lifikaci a svobodomyslnost účastní- jeho uCesta do Indie«. První pokus
ků, mohou se jí aktivně účastnit byl rozhodně úspěšný, odpovědi na
statisíce lidí (zasíláním otázek), ma- otázky byly zárovc-ft poučné i zájí výhodu před přednáškami svou ži- bavné a lze Jen doufat, že se tento
votnosti a zábavnosti, jakož 1 tím, že způsob diskuse ujme 1 u nás.
se dotýkají tolika různých námětů.
Rozhodně by byly vítaným občerstvením na jednotvárném jídelníčku, Jaká bude česká škola
který dnes spoutané, bázlivé a po«
v nove lidové republice?
liticky sešněrované p r o g r a m o v é oddělení předkládá ča. posluchnčstvu.
Tato otázka zajímá dnes nejen odPředpokládalo by to ovšem nejen od- borníky, nýbrž především rodiče a
borné vedeni, ale především by se mládež samu. Jde o to, vybudovat
musela překonat dnešní úzkoprsost Školství, které by odpovídalo revoa jednostrannost rozhlasové práce, lučnímu duchu a přece nezrazovalo
která se úzkostlivě a přímo progra- slavnou minulost české školy.
mově vyhýbá nejen jakékoliv poleÚvaha dr. Bohdana Chudoby j-O
mice, ale i thematům,
které by
š k o l u « (1. sv.
mohly i jen polemiku či nesouhlas n o v o u č e s k o u
knihovny i-Nové dílo«) řeší tento
vzbudit.
úkol klidným a věcným rozborem
V Praze byl učiněn první pokus a staví českou výchovu na křesťans »Brains Trustem« v anglické řeči ský mravní základ, bez něhož nena odpoledni, který uspořádala Brit- může škola sloužit ani státu, ani náská společnost pro Československo v rodu. Podrobně jsou tu probrány
Městské knihovně. Otázky, vzhledem všechny jednotlivé otázky, od učebk složení »Brains Trustu«, týkaly se ního programu školy obecné až po
jen literatury a Členy Trustu byli: organlsnci škol vysokých a, výchovu
anglická spisovatelku a předsedkyně učitelstva, a nasliněna východiska
londýnského Pen Clubu Miss Storm- z nesnází organisačnich 1 ideových.
Jumeson, anglický básník a literár- Cena 7 Kčs. U n i v e r s u m , naklaní kritik John Lehman, skotský bá- datelství CAT, Praha II. Václavská
sník a kritik Iídwin Mulr, profesor ullco 12.

Evropská lyrika za války
Mluvívá se hodné a stále znovu o poměru básníka k době a o tom, zda poesie a život jedno
jsou a zda básník musí či nemusí ve svých verších zrcadlit, dobu a její problémy. Je to otázka
snad stará tak jako poesie sama a nebudeme so
dnes pouštět do rozsáhlých výkladů o tomto
problému. Pohleďme však, jak se vyvíjela poesie na západě v těžké době válečných let, v době, kdy bylo opravdu smrtelně ohroženo všechno, čím Sil básník a čím žila poesie. Vždyť
osudy evropského lidstva i osudy člověka doléhaly se stejnou nemilosrdnosti i na básníky. Za
československé mobilisace na podzim 1938 mezi
muži, kteří se tlačili ve vagonech třetí třídy
s černými kufříky v ruce, byli i čeští básníci.
[ oni byli mezi plačícími davy 15. března 1939.
kdy do brau Prahy za deštivého rána vjížděli
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Pavel

Tigrid

němečtí cizáci. A jen asi o rok později byli to
francouzští básníci, kteří s podobnými pocity
pozorovali pochodující Němce — ubíječe lidská
důstojnosti a kultury — na bulvárech světlé Paříže; byli to oni, kdož neuniknutelné slyšeli hlasy milionů z věznic a koncentračních táborů. Ve
skupině Norů, kteří se přišli rozloučit s posádkou malé lodi, jež se vydávala na hazardní cestu do Anglie, byl i norský básník. V Polsku země sama, drcená a raněná, volala o pomstu:
kdo mohl lépe slyšet její pláč než básník toho
kraje?
A tak se v Evropě, obsazené Němci, počala
objevovat nová poesie; nejprve u nás, pak v Polsku, v Norsku, později ve Francii, v Jugoslávii
a v Řecku, v Belgii, v Holandsku a v Dánsku.
Tato poesie se jasně dělí na verše, uveřejňované
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tajně v IHegábiích listech nebo malých podzemních edicích (z nichž nejznámějši je francouzská illegální edice »Les Cahiers de MinuiU) a
na verše, tištěné a rozšiřované legálně a podléhající tudíž censuře okupačních úřadů. Tajně
vydávané verše jsou poesií po výtce válečnou:
bojové písně, které mají podnítit a posílit lid
v jeho boji. Jejich cena je spíše dokumentární
než literární, i když je možno mezi nimi nalézti
verše svědčící o dobrém ovládání básnického řemesla. Jak důležitou složkou národního života
byla tato podzemní literární aktivita, je zřejmo
nejvíce na příkladu Polska, které podle slov
guvernéra Franka mělo býti v několika letech
proměněno v intelektuální poušť. Jedinou možnou odpovědí polské inteligence na tento zběsilý program nacistů bylo: mlčení
•

Podobný byl vývoj poesie na příklad v Norsku. Norští nakladatelé raději zavřeli své podniky, než aby vydávali knihy, dodávané německými okupačními úřady a kvislingovskými pisálky. Je dobře znám příběh o Knut Hamsunovi,
tomto dávném obdivovateli nacismu, jemuž na
jeho narozeniny došly tisíce jeho knih, které mu
vraceli bývalí čtenáři v Norsku. I zde byla to
»válečná poesie«, verše naděje, viry a odhodlání, které podle vyprávění Norů, uprchlých z obsazené země, šly od úst k ústům nebo byly za
večerů předčítány v rodinném kruhu. A opět
jsou to verše družnosti, víry ve slavný a věčný
život člověka!
Pro literárního kritika i čtenáře poesie jsou
ovšem zajímavější sbírky veršů, psané a tištěné legálně; musí v nich tudíž býti myšlenka,
ukryta před těmi, kdož nemají porozumět. Tato
soudobá válečná evropská poesie bývá někdy
nazývána básnickými kryptogramy: avšak to
nesmí nikoho zmást. NeboC duchovní oblast této poesie je i nadále duše a slovo, jejím zdrojem osobní zkušenosti a dojmy básníkova života; avšak tento život byl mocně ovlivněn osudem, který stejně dolehl na lid i na jeho básníky, osudem, který mocně otřásl samými základy duchovního i citového života básníkova. Je-li
vůbec možno vysledovati společného jmenovatele této evropské poesie, pak je jim jistě pocit
nebezpečí, osamocení a zkáza a zároveň přímo
vášnivá touha uniknouti tomuto nebezpečí, spojit se či ztratit se v teplém lidském kolektivu,
anebo nalézt cestu k Bohu všemohoucímu. Není
to poesie v úzkém smyslu národní, mnohomluvná nebo sentimentální, ale především poesii věčných ideálů člověka i lidstva, umocněná láskou
a vírou k národu, k zemi, k jazyku a svobodě.
Francie nám v tomto směru poskytuje pohled na vývoj velmi zajímavý. Už dnes je nevyvratitelnou skutečností, že brzo po tragických
letních dnech roku 1940, dnech vojenských katastrof, zrady, mravní slabosti, kolaborantství
a všeobecného cynismu, nesl se jasný, životodárný hlas nad Francií: hlas hrstky těch »vzdě-
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lanců*. kteří tak často byli obviňováni ze zrady
svého lidu. — Už v září 1910 napsala odvážná n
odkazu Francie věrná revue »F o n t a i n e*,
vycházející v obsazeném Alžíru: »Jame poraženi
jen vojensky. Na poli duchovním jsme stále vítězi. Nepřetrvají ani Alexandr, ani César ba
ani Napoleon, nýbrž Plato. Vergilius, liacino.
Nuže, naše doba bude dobou Bevgsona, Valóryho, Claudela, Gidea a mnoha jiných. Hle, to
je přetrvání... Vítězství a porážky národů se
měří jedině na stupnici eivilisací.« A redaktor
této revue básník Max-Pol Fouchet napsal později: »Francie od chvíle příměří má jenom dvě
tužby . . . Chce svou zemi a chce svobodu , . .
Naším úkolem je obrana a proslaveni pořádku,
v němž člověk, vysvobozený % poddanství totalitního státu, naleznuv svou osobnost, bude moci se rozvinout ve svobodě jako bledá růže ve
větru. Co jest nám udržetl, nám Francouzům a
vám Američanům a Angličanům, je civilisaco
svobody, naše civlliaace, naše společná vlast,.«
A tak i tentokráte fysická přesila a zuřivost
dobyvatelů, slabošství a zrada Pétainů a Lavalů nezmohly nic proti několika jménům, jež
představují nesmrtelného ducha Francie. Ve
Francii bylo málo významnějších spisovatelů,
kteří za okupace spolupracovali h Němci, Naopak desítky spisovatelů a umělců zůstaly věrny Francii, jejímu odkazu a sobě samým, llergson, Gide, Duhamel, Thiorry Maulnler, Maríně
a mnozí jiní vystoupilí odvážně proti kolaborantům a dokázali, že Francie a její duch nemají se čeho obávali před náporem nacismu.
André Gide už v roce 1940 vystoupil ostře ve
F i g a r u proti defaitistickému Chardonnovi, a
Jean Schlumbergcr napsal odvážnou knihu .1 a1 o n h, v níž ukazuje věčnou cestu francouzského vzdělance. Byli jiní, kteří se raději odmlčeli,
než aby psali proti své vůli, jako Valéry, Claiidel a Malraux; mnohým se podařilo uprchnout!
z Francie a pozvednouti v cizině hlas svobodných francouzských vzdělanců.
Po celé Francii, ale. zejména v »neobsazeném« jižním pásmu vznikala dynamická poesie,
odpovídající době temnot, ohně a smrti, v níž
vznikala. Vyvstávali noví mladí básníci a zároveň byla tu nevídaná žízeň francouzského publika po poesii. Poesie zaplavila literární přílohy
francouzských listů. Sbírky básníků jako Aragona, Pierre Jeana Jouvea, Pierre Emmanuela, Audibertiho a j. vycházely z nákladech, jakým se ještě nedávno těšily jen oblíbené romány. Pařížské knihovny půjčovaly ve válečných
letech o milion knih více než za míru, z nich
mnoho sbírek veršů. I ve Francií nalezli lidé
v soudobé poesii nejvěrnějňí a nejryzejší projev
svých vlastních zkušeností, strastí., obav a tužeb. To proto, poněvadž, jak píše Henrí Heli
v revue Fontaine, »básníci nemohou už zpívatl
jako dříve: sobecky z pouhé radostí ze zpěvu.
Básník reaguje na událost svou duší, svým duchem, svým temperamentem. Pod otřesem události uvědomuje si básník své poslání jako člověk. Je člověk jako všichni ostatní: nemůže zú*
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stati lhostejným k dramatu, který drtí jeho
bratry, nemůže státi stranou ve jménu poesie a
svého umění; musí se j e j zúčastniti právě tak
jako ostatní.«
Ovšem, podobně jako v českých zemích, zápas francouzské poesie za čtyřleté okupace byl
především zápasem o hodnoty duchovní; uprostřed zmatků, nejistot a poprav poesie vzpíná
ruce k tomu, co je stálé a neměnné a vzývajíc
raněnou a muěenou vlast, nezapomíná na člověka a jeho širší úděl. Je to poesie času, který
se sesouvá, smrti, jež je všudypřítomná, naděje,
jež se ztrácí, ale nikdy nezbledne docela. Mladí
a nově příchozí, i již staří a známí básníci pod
nárazem evropské bouře dávají zrod této nové
poesii utrpení a věrnosti. Tak surealista Aragon.
vydal dvě válečné sbírky »dobové« poesie, L o
C r é v e - C o e u r (Rozdrásané srdce) a L e a
y e u x d'E 1 s a (Oči Elsiny), které měly značný ohlas ve Francii i v cizině. Vyslechněte v překladu Karla Brušáka úryvek z Le Créve-Coeur,
typický svým těžkým smutkem pro ono beznadějné léto po pádu Francie,
Po dvaceti letech
Cos zase zapřahá ve vozík pomalý
Své voly ryšavé, líné, jak bývali
Do listů ze zlata se nebo zatíná
Říjen elektroskop, jenž chvěl se, usíná.
Jsou lcarolinské dny, jsme králi zbabělí
Sny naše krokem krav se zvolna rozjely
Na konci krajiny již umírají snad
Co jitro udělá, nebude soumrak znát.
Pustými příbytky bloudíme jako stín
Bez čistých postelí myšlenek stížností
Jak přízrak strašidlo, jež světlo vzbudilo
Stín žití, v kterém se o lásce mluvilo.
Šatna zapomnění po lotech dvaceti
Nám staré návyky začíná vraceti
Pásma opakují svá gesta pokradí
A zdá se, že jim to naprosto nevadí.
Věk mechanických vět už zase nastává
Muž pýchu odkládá a něžná představa
Lásky, jež urputně mu na rty vtírá so
Je blbá písnička, již slyšel v rozhlas«.
Jen krátký dětský věk v těch lotech vtělen jest
Nám prvorozeným schystala krutý trest
Že znovu musíme vidět za dvacet let
Tehdejší nevinné, dnes s námi odcházet.
•

Méně známým než Aragon je katolický básník Pierre Emmanuel, jenž ve verších plných
vážného lyrismu vytváří před našima zaslepenýma očima mohutnou fresku utrpení, poddanství i velikosti lidstva. Emmanuel vydal v době
obsazení Francie dvě sbírky básní, C a n t o s a
J o u r s d e C o l é r ; v této druhé sbírce (vyšla v Alžíru v roce 1941) je jeho jedinečná
Hymna svobody, uveřejněná původně ve Švýcarech.
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Ani Paul Eluard, básník milostné něhy, nezůstal nedotčen požárem doby. Ve své poslední
válečné sbírce P o é s i e e t V é r i t é vyznává
se z úzkostí, jež lomcují dnešním člověkem
i z víry v lidskou hromadu.
Nikdo už není neviditelný
Nikdo už není v sobě zapomenut
Žádný stín není navždycky
Tam vidím lidi kde jsem jen já sám
Mé strasti jsou zlomeny lehkými úsměvy
Poslouchám jak slova velmi sladká křižují můj
hlas
Mé oči podpírají síť čistých pohledů
Procházíme pohořími nesnadných moří
Sílené stromy odporují mé přísežné ruce
Bludná zvířata mně nabízejí po troškách svůj
život
Co záleží na tom že se můj obraz zmnohonásobil
Co záleží na přírodě a jejích zahalených
zrcadlech
Co záleží na prázdném nebi: já nejsem sám.
A nemůžeme v tomto stručném výčtu opominout Paul Claudela a jeho sbírku » F r a n c e ,
m a p a t r i e « a melodického Audibertiho, v jehož básni » Č l o v ě k a d ů m * vítězí rozum a
krása nad silami zkázy:
Snad z tohoto letmého pohledu na evropskou
poesii za druhé světové války je zřejmě jistá
identita, pokud jde o ideovou náplň této nesvobodné poesie i pokud jde o její poslání společenské. Téměř ve všech evropských zemích, které
za druhé světové války ztratily svou nezávislost, byla to poesie, jež první vyzpívávala osudy
i víru, jež se staly osudem a vírou společnou
básníkům i lidu. Ta poesie, o níž se netřeba bát,
neboť ona »přežívá státy i národy«. A básníkům
bylo porozuměno jako snad nikdy před tím. —
»Rozmach poesie v těchto dobách je jakási milost, která sestoupila na duši Francie.« A byla
to milost, bez níž si nelze představit obrodu —
duchovní i politickou — nové Francie a celé
Evropy. (Předneseno v pražském rozhlase.)

Divadlo týdne
A. Arbuzov, Daleká cesta. Hra o pěti obrazech. Přeložili L. Fikar a M. Ludvová. Režie Fr.
Salzer, výprava Jan Sládek. Po prvé v Divadle
5. května 19. listopadu. — Molière, Misantrop.
Komedie o pěti dějstvích. Přeložil Sv. Kadlec. —
Alfred de Vigny, Strach má velké oči. Veselohra
o jednom jednání. Přeložil Jar. Zaorálek. Obé
hry režíroval ve výpravě Zd. Rossmanna Karel
DostaL Po prvé v Národním divadle 24. listopadu.
Referát o první z her, o nichž je nám dne3
mluvit, začněme poznámkou na adresu soudobé
české divadelní kritiky. Neboť i její vinou (a ta
není malá) je dodnes možné, že se ve velkých,
divadlech hraji takové dramatické primánštiny,
takou je Arbuzova »Daleká cesta«. Česká diva-
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dělní kritika — a to, prosím, bez výjimky — je.
provinciální, kulturně-politicky i intelektuálně
zbabělá a při vši své slovní šaramantnosti povrchní, často osobní a ještě častěji řemeslně neumělá. Nelze ovšem očekávat, že by v těchto
mravně chatrných dobách, kdy největším cílem
lidského usilování i lidských obětí má být hmotný blahobyt a obecná prostřednost, kdy účel
světí všechny prostředky — nelze očekávat, že
by tento mravní a intelektuální úpadek nezasáhl
i kulturu. Jsme-li ve veřejném životě u nás svědky nevídaného politického podlízání, nemůžeme
se s ním nesetkat na př. i v divadelní kritice.
Není dnes na světě dost slabomyslné a umělecky
bezcenné hry, která by nenalezla útulku, ba
přízně v záhybech širokého pláště českého kritika. Dovede v ní pohotově nalézt všechno, co jí
chybí: dramatický spád i zápletku, vtip, dialog,
poslání, tendenci, přínos, jímž je pro českou dramaturgii i scénu, politický či výchovný význam
— a to vše se pěkně zahustí několika pscudovodákovskými charakteristikami o výkonech
herců, poklepe se na rameno režiséru, o výpravě
se řekne, že byla buď těžká nebo lehounce nadýchnutá, a že pan Cicibus (osvětlovač) by měl
v druhém dějství přidat trochu světla. Ale to
všechno by nebylo to nejhorší, neboC, jak známo,
kde nic není, ani smrt nebere; největším zlem
je rozmáhající se i n t e l e k t u á l n í n e p o c t i v o s t — a to je nejhorší obvinění, jaké může padnout na pracovníky ducha. Představení
v politicky vyhraněných divadlech, jakými jsou
Bcény Divadla 5. května a různé pražské kolektivy, ačkoli umělecky naprosto bezcenné, česká
divadelní kritika nejen po právu neodsoudila,
ale umývala mouřenína ze všech sil a z průhledných důvodů. Očividně špatné sovětské hry —
a mizerná divadelní hra, přiznáte mi, může
vzniknout i v SSSR — se všelijak omlouvají a
vysvětlují a je to smutný pohled na kritika,
který v potu tváře snáší jedno nesmyslné slovíčko k druhému, jen aby našel aspoň tři dobré
chlupy; i zde důvody jsou očividné. Inu, český
divadelní kritik se bojí, ačkoli často šeptem a
dvakrát se ohlédnuv vpravo i vlevo, v přísném
soukromí kápne božskou. O tempora, o mores!
Těším se na referát o velikém divadle: až se
totiž trochu změní časy, budou se měnit náramně rychle i mravy. Do té doby lze s menším či
větším prospěchem diskutovat o tom, co lze
označit za intelektuální páteř české kritiky.
Arbuzova hra, jíž Divadlo 5. května rozmnožilo řadu svých uměleckých omylů, patří ovšem
výlučně na scénu sovětskou, kde před deseti lety měla své poslání a svůj smysl a jistě i svou
cenu uměleckou, a kterou by určitě sovětští divadelníci nedoporučili k vývozu; její problematika je ryze sovětská a nám úplně lhostejná,
poněvadž u nás lidé vždycky pracovali dobře,
odborně a bez vší slávy. Patří k ryze vnitřním
sovětským problémům — a není se tu za co hanbit — dosáhnoutí větších a lepších pracovních
výkonů; sovětská literatura a zejména drama
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daly se obětavě do služeb této propagace, jei
je u nás prostě zbytečná. Ale to nic nevadilo
umělecké správě, pokrokového divadla, která
nás i sovětské přátele přivádí do rozpaků touto
dramatickou slabotinou, nmoriul postavenou,
nedramatiekou, svými charaktery příkladně ueodlišuou (všichni jsou hodní komsomolci, obětaví, pracovití a všechno se jim daří — i když
je tu z počátku nadhozen problém, zachycený
v Pogodinových »Aristokratech«), krátce hra,
již tak tak že dovedla, pochválit i v kaSulírování zručná pražská divadelní kritika, Matouškové, Beníškové, Deyla a Hlavatého mi bylo 1U
to; o ostatních jsem si říkal, že mají Štěstí žít
v revolučních dobi\ch. které je vynesly na prkna
tak výstavného divadla, v němž by jinak směli
jen do hlediště. A když jsem se dozvěděl, žo
jedna z hrdinek hry je vynikající sraoionaliaátorkou«, zahořel jsem přáním aplikovat! tento
vědecký způsob bez odkladu v českém porevolučním divadelnictví. Ale žádné strachy: činohra Divadla 5. května chystá Gorkého Vas.ju
Zeleznovovou a možno-11 věřit zvěstem Informovaných, má už na to své pojetí: vfioohno se bude odehrávat, na pitevním stole, postavy Gorkého realistické hry budou mít gumové rukavice
— neboť, pokud jste to už, holoubci, neuhodli,
bude se tu před vašimi zraky pitvat prohnilá
lidská společnost. A pak že ne.nl u nás v kumštu
dost odvahy!
Ponechal jsem si málo místa na ostatní dvě
hry týdne, které si jistě zasluhují větší pozornosti než »Daleká cesta« a které, i když nejsou
velkým přínosem uměleckým, jsou přece jen
solidní divadelní prací. Moliěrňv »Misantrop«
ve výborném přebásnění Kadlecově je českému
obecenstvu dobře znám -— a přece lze vždy znovu nalézti v této komedii nejen nový půvab,<alo .
i nové, dotud skryté poslání. Když jsem naslouchal hrdým slovům Alcestovým, který za nic a
ani před smírčím soudem nechce uznat bídnou
rýmovačlcu Orontovu za dobrý sonet, napadlo
mě, kolik dnes chodí po světě Orontů, kterým
se kdekdo z důvodů zištných a nepoctivých klaní, a jak málo je Alcestů, strhávajících nemilosrdně masku lži, přetvářce, snobismu a paurnění. Moliěrova slova vyslechli jsme všichni právě včas a s prospěchem, přítomnou divadelní
kritiku nevyjímajíc. Škoda, že jak »Misantrop«,
tak i neznámá hříčka Alfreda de Vígny »Strach
má velké oči«, o šlechetném vévodovi, hysterické a zanedbávané ženušce, jejíž srdce slábne
zbytečným strachem a boudoirovým prostředím,
byly nedostatečně nastudovány v Dostálově
bezradné režii, potácející se mezi stylísací a
realismem. Matulová umí rozehrát svou Ceraelinu všude tam, kde jí režie nepředpísuje všelijaké tanečky (proč?) a kdy ovládne přemíru
krátkých a nervosních pohybů, které ruší. Kohoutův Alcest nepřesvědčí o níternosti své nenávistí, za to jeho vévoda ve Vignyho hříčce je
nad vší pochybnost ušlechtilý í vznešený. Spoléhat se přílišně na nápovědu při veršované hře
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je zatrolenS nebezpečný podnik. Ostatní byli
Vesměs velmi dobří — ale co naplat, opravdu
nadprůměrného herce poznáte, kdyby měl jen
toho »štěká«: takový Neumann v roličce Alcestova sluhy v okamžiku naplní jeviště i hlediště
— čím? Těžko nalézt slovo pro uměleckou dorostlost, řemeslnou zdatnost, tvůrčí bystrost,
lidskou vřelost. Krátce, poctivé, nefalšované
umění!
Pauper

Rozhlas týdne
Louis McNeice: Alexander Něvský. Rozhlasová hra. Přeložil Ota Ornest. Režie Josef Bozclíéek, hudba Václav Trojan. Po prvé v pražském
rozhlase 22. listopadu 1945. •
Počíná-li se pražský rozhlas dnes po několikaměsíční no vždy úspěšné epísodě divadelních her
v rozhlase opět vraceti k původním rozhlasovým pracím, znamená to nepochybně, že i na
tomto úseku tvůrčí práce se pomalu dospívá
k nutné konsolidaci ideové i výrazové. Tu ovšem
nebudeme a také nechceme nikdy spatřovat
v nějakém pohybování se ve vyjožděných kolejích pohodlnických šablon, nýbrž jen a jen
v možnosti soustavného hledání nových cest a
přesvědčivých výsledků ryzí rozhlasovostl. Jo
nepochybné, že zkušenosti z ciziny, kde rozhlasové umění se i přes určitá nutná válečná omezení přece jon svobodně vyvíjelo, mohou býti
,v mnohém směru prospěšné, i když ne vždy objeviteíské, a proto lze jen uvítat uvedení rozhlasové hry »Alexander Něvský«, jejímž autorem
j e významný anglický rozhlasový dramatik
Louis McNeice, autor řady původních rozhlasových prací, z kterých sluší zejména jmenovati
hru o Kryštofu Kolumbovi a hry »Cupido a
Psycho« a »Zlatý osel«. Na této v nové republice prvé velké cizí hře je ovšem zajímavé, a do
jisté míry i v radostném smyslu symbolické, že
anglický dramatik zde zpracovává látku z ruských dějin, jež má mnoho styčných bodů s nedávnými válečnými událostmi. Nebol! stejně jako v právě skončené válce šlo o ohrožení ruského národa německými násilníky, jež však na
hlavu porazil hrdinný lid Sovětského svazu, vedený svými nejlepšími syny, tak i ve hře »Alexander Něvský« se vzpíná mocná vlna odporu
proti řádu německých rytířů, který dík Alexandru Něvskému je poražen v rozhodující
osvobozující bitvě. A právě pro tuto spojitost
dávné minulosti s velkolepými událostmi poslední války má hra zejména horký vztah k dnešku, dotvrzujíc pečetí historických událostí věčně živou platnost svatých zákonů národní hrdosti, pevnosti a jednoty. Umělecká průraznost
této hry nespočívá ovšem jen v tom, že jsou zde
ukázněnými výrazovými prostředky, k nimž patří často i působivý dějový rytmus, vylíčeny pod
zorným úhlem velkých ideji svobody lidu, události dnešnímu posluchači blízké, nýbrž jde tu
o víc. Louis McNeice se ukázal iako dramatik
zduchovnělého vidění života i dějů, jež podřizuje nejen dobové i národní ruské atmosféře,
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nýbrž i jednotící linii mocné vůle národního kolektivu, který do jisté míry je ve smyslu ryzí
rozhlasovosti hrdinou hry. A tak, i když hra se
opírá místy více o popis událostí a nemá ani
vždy té dramatické údernosti a hloubky, jak
bychom si někde přáli, přesto nelze upřít jejímu
autorovi znalost rozhlasových zákonů. Je to
zřejmé i v tom, že McNeice se nedal zlákat k nebezpečnému a často se nabízejícímu pathosu, a
své postavy působivě zlidštil, i když ne prostředky vždy novými. Zde ovšem vystupuje do
popředí se svými zásluhami i režie Josefa Bezdíčka, který ve všech scénách, a zejména ve
scéně hlavní bitvy, dokázal svůj vzácný smysl
pro působivě přitlumené vyznění hry, přenášeje
se tak zejména zde přes nejedno úskalí této poněkud neúměrně dlouhé scény. Z herců na sebe
upozornil umírněný V. Vejražka v roli titulní,
dále vroucí E. Klenová, hlasově vyrovnaný M.
Nedbal, z ostatních pak Fr. Kovařík, K. Hoger,
O. Ornest a VI. Hlavatý. Ornestův dobrý překlad a hudba V. Trojana, místy snad jen poněkud příliš fanfárovitá, patřily rovněž ke kladům
relace.
Dr Karel Zajíček
Tak se píše

...

... na ohradé v pražském předm&atí: »Bob: Od
pondělka do soboty pracuj, v neděli odpočívej. Zápotocký: Od pondélka do soboty manifestuj,
v nedčll pracuj.« Zaslal A. M. Praha II.
vo »Svobodných novinách«: »Jeden z nich se dokonce protlačoval zástupem, v jedné ruce puSku,
v druhů kvfitlnu v kořenáči, to vSechno zabalené
V papíru,« (Zaslal J. K., Brno.)
vo »Svobodném slovfi«: »V Dánsku jsou velká
plebytky hovézího dobytka, hlavné másla a sýrů.« (Zaslal A . V., Praha.)
v »Lidové demokracií:: » . . . a odsoudil jej
k trestu smrti provazem. Výkon na přání obžalovaného prodloužen o 1 hodinu a vykonán neveřejné v 10.'16.« (Zaslal J. K., Poděbrady.)
v »Rudém právu«: »Projíždíme od Hlavního nádraží, rovnéž pobořeného, kde vSak již jezdí podle vystupujícího kouřo vlaky.« (Zaslal O. T ,
Praha.)
v »Lidové demokracii«: »Americký úřad pomocné akce pro CSR v Novém Yorku vSňoval Československu darem pojízdný oddíl paprsků X . «
(Zaslat J. B., Brtntco.)
ve
»Svobodném
smíru«:
»SuSená vejce
od
U N R R A byla dosud obrácena na Slovensko.«
(Zaslala H. S., Plzeň.)
Čtenářům, kteří nám poSlou perličky z českého
tisku, vyplatíme za uveřejnénou historku 40 Kčs.

OBZORY, týdeník pro politiku a kulturu. Vychází UaSríoii sobotu. Majitel a vydavatel »Lidová
demokracie:,
vydavatelská spot. s r. o. v Praze. Odpovědný
redaktor
dr. Jan Strakoš. Redakce a admi«¡strace v fráze
II,
Václavská 12, tet 457-51, SSl-UPř ca platné na rok
£00 Kčs. t;a pul roku 100 Kčs, na čtvrt roku SS Kčs. —
Netyyiádané rukovis* se nevracejí. — V čet post. spoř.
60.S00. — Tiskne Č. A . T. Českomoravské
tiskařské a vydavatelské podn:ku v Praze II. Dohlědaci pošt. úřad S-S,
Toto číslo vyšlo SO. listopadu 194$.

OBZORY

NEJLEPši AMERICKÉ S N l M K Y Z VÁLKY
Otiskujeme snímky amerických operatérů, které jsou pokládány za nejlepši původní záběry z této války. 1. Výrazný snímek leteckého velitele, který' nadšeně líčí útok
své perutí na japonské loďstvo. 2. Americký voják v Šalamounských ostrovech chystá se hoditi ruční granát na
japonský bunkr. 5. Američtí vojáci v boji proti Japoncům
pokoušejí se dopravili d o první linie munici a čerstvou
vodu. Dobře je zachyceno napětí v obličejích. 4. Padákové pumy, dopadající na japonské letadlo pří útoku
amerických letadel v hloubkovém letu. 5. Dvě italské
dětí, které našly p o ústupu Němců matku zabitou p o d
ssutinami svého domova.

1. Nava! p ř e d nádražím. 2. Uprchlíci
čekají rra vlak domů. 5. Rodiny táboří
na nádraží. 4. Neustále přeplněné
vlaky. ¡».-¿. Cestování na stupátku
s veškerým majetkem.

Všechny obrázky: U. P.-ACME P H O T O

