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Politická anatomie světového m í r u
K e konci roku 1945 vyšla v N e w Y o r k u kniha, která
vzbudila obrovský — a výjimečně zasloužený — zájem.
Jmenuje se The Anatomy of Peace.- (Anatomie miru),
napsal ji E m e r y Reves a vydalo ji nakladatelství Hnrpers and Bros v N e w Yorku. Možno říci, že kniha odpovídá bez zaujetí, poučené a odpovědně na nejpalčivější otázky m y s l í c í h o člověka dneška.
Všechny čelné americké listy otiskly otevřený dopis,
podepsaný býv. členem Nejvyššího soudu Spojených
státd, Chvěn J. Robertsem, sen. Fulbrlghtem, Albertem
Einsteinem a Thomasem Mannem 1 dalšími americkými předáky ze světa obchodního, dělnického, v němž
se Američané v y z ý v a j í , aby knihu četli a diskutovali
o ni s přáteli i na veřejnosti. Dopis zdůrazňuje, že
v nové skutečnosti atomické války jest osvojení NÍ
myšlenek této knihy nezbytnou potřebou, nemá-ll civllisace zahynout!. Pokládáme za svou povinnost seznámili své čtenáře s hlavními myšlenkami knihy, která
by méla co nejdříve být přeložena do češtiny.
Ústřední argumentace knihy je jasná: dokazuje,
dosavadní methody k udi-žení míru jsou nedostatečné.
Všechny už byly vyzkoušeny a zklamaly. Všeobecného
míru bude docíleno, až absolutní suverenita stálil, která vyvolává anarchií v mezinárodních vztazích, ustoupí .jjniversálnimu zákonitému pořádku
až vztahy mezi národy budou regrulovány zákonem, nikoli smlouvami.
V první části knihy autor dokazuje, že v nynějším
stavu národní suverenity všechny státy spěji neodvratné k totalltarlsmu (Výtah z druhé části, pojednávající
o základních otázkách národní suverenity, o marnosti
diplomacie a o nezbytnosti světové vlády zákona, přinese časopis v lednovém čísle.)
Autor dovozuje, že naše politické a sociální myšlení
prochází Unes revoluční érou, podobnou oné, jakou prodělávala astronomie a abstraktní véda v dobách
renesance.
Žádná z dřívějších theorlí nemůže uspokojivě řefilt
dnešní zmatené a složité problémy. Se svými nedostatečnými představami, zděděnými ze středověku, pociťujeme úplnou bezmocnost.
Ačkoliv mánie ohromný rozsah dopravy, nemůžeme
zabránili nedostatku a hladu v mnohých částech světa,
zalíit\ co jinde je přebytek potravin. Stamiliony Udí
zoufale volají po zboží a při tom nemůžeme odstranit!
hromadnou nezaměstnanost. Máme dosti zlata a nemůžeme stabilisovat i iněny. Ačkoliv mnohé země potřebuji suroviny, kterých je jinde nadbytek, ačkoliv můžeme vyrobili zboží, které jiné země potřebují, nezmohli jsme se dosud na uspokojivou výměnu zboží.
A konečné, zatím co včlňína lidstva nenávidí násilí a
touží po míru, nemůžeme zabránit! stále se opakujícím a stále destruktlvnějSím válkám.
Pokud jednotlivé státy si zachovají úplnou suverenitu, jsou Válečíé srážky mezi nimi neodvratné. Přišla
chvíle, kdy
musíme uvědomili, že naše zděděné
methody naz. átu na politické otázky jsou dětsky prlmitivní, beznadějně nedostatečné a úplně chybné.
Chcerne-li docílili alespoň začátku spořádaných vztahů mezi národy, musíme se pokuslti o vědečtější
meíhody řešení Musíme omeziti suverenitu států a vytvořit! světovou vládu, která by upravovala vztahy
mezi státy a řešila životní problémy »věta.
Za dnešního stavu mezinárodních vztahů obviňuje
jeden stát druhv z nejpodlvnějších úmyslů. Fafiisté
tvrdí, že demokracie a komunismus jsou stejné n že
demokracie vede k bolševismu. Komunisté prohlaSují,
že jak demokracie tak fašismus jsou kapitalistické
systémy, v nichž soukromý kapitál vykořisťuje dělníctvo a že fašisrtjus je prostředkem reakclonářů ke
zničení socialismu. Demokratické žerně zdůrazňují, že
fašismus a komunismus jsou totalltární diktatury,
potlačující každou svobodu a přivádějící jednotlivce
do otroctví.
Ve skutečnosti všechna tato obvinění jsou povrchní
a poněvadž svět právě ukončil válku o tyto koncepce,
je třeba objektivní' definice.
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N e dosta tk y k a p i t alis mu
Kapitalismus byl vládnoucí hospodářskou filosofií při
zroseni iudustrlallsmu. Když počátkem U>. století nastal průmyslový rozvoj, byla politická revoluce a posledních let předcházejícího století už konsolidována.
Demokratické národní státy byly pevně zakotveny
v západním světě. Bylo přivozené, že vttě.iié politické
ideály staly se také aáklndníml zásadami hospodářskými.
Svobodné podnikání, .svobodny obchod a svobodná
soutěž šly ruku v ruce s politickou svobodou. .Me lidská svoboda je pojem relativní. Svoboda, o klovou
člověk usiloval po vloe než ¡>000 lot, znamená v praxi
jen správné začlenění do lidsko společnosti a může bytí udržena jen omezením lidských pudů ¡xákonom.
Svoboda jednotlivce nesnil zasahovali do svobody jiných
Stoupenci svobodného podnikáni nepostřehli, že hospodářská svoboda nemůže hýli absolutní ve světě, v
němž není úplné rovnosti lidských schopností, v němž
majetek se dědí a v němž nezačínají vřtlohnl lidé stejně
ničeho. Proto svoboda podnikáni a stejná příležitost k úspěchu miř o byli při nojlepíilm relativní.
Dnes, kdy četná průmyslová odvětví jsou lak zmonopoltsována, že nové podniky nemohou hýli vůbeo založeny a noznionopoltsovanó nemohou s uhni konkurovali, nemůže nynější stav .v kaplinllatlokýoh zemích
vůbec býlí nazván svobodným podnikáním.
Moderní průmysl nejen že vytvořil nesmírné bohatství pro hospodářsky silně jedince, aie i bídu a nesvobodu pro miliony spoluobčanů, klořl mohou nabídnout!
trhu jen svou práci. Takový atav vyvolal přirozenou
reakci a nakonec vedl k modernímu socialismu, Proto
ZUři už skoro celé století l Mdlil boj, a lo pfos to, žo
celý ten spor Je založen na ncdoro/,uměni. Kapllullstlok ý systém nezklamal proto, že kapitál Je ovládán jednotlivci, nebo soukromými společnost mi, nýbrž proto,
žo pokládal svou svobodu za absolutní a nikoli za lidský Ideál, jenž potřebuje neustálého přizpůsobováni a
zákonlté regulace.
Propast, mezi kapitalismem a prololnrláleni začala
ne v moderní době překlenovali experimenty a odborovými oiKanisacenil, sociálním pojlAtěnlni, daní z dědletvl a Jinými iJoelálnlml opatřeními. Zkůňenoeil, uňl,
že tímto směrem lze dosfcl řoňenl proiilémn, poněvadž
byl takto do značné míry vyřeften v Dánsku, Švédsku
a Norsku. Skutečnost, že vývoj vyžaduje přesun některé činnosti jednotlivec na stát, znamená, že zájmům
společnosti a svobodě Jednotlivců ne poslouží lépe, když
některá činnost, na níž iriajl vňlehnl zájem, Jo pod
konfřolou společnost i.
Hospodářská svoboda, jako svoboda politická, musí
znamenali omezení takové činnosti, která vede Je potlačeni svobody jiných, Neomezená svoboda hospodářského podnikáni ve skutečnosti zdržuje hospodářský
pole rok.
Jeňié vél SI překážkou svobodného hospodářského
rozvoje je konflikt mezi Industrlallamem a politickým
nacionalismem, který ohrožuje positivní výsledky celých dvou HtoieK. Moderní průmysl potřebují! svobodnou výměnu zboží a svobodnou dopravu Jofitě více než
svobodnou Iniciativu u soutěžení Jeho účelem je maximální výroba zboží. T o znamená svobodný přístup
k surovinám a svobodný trh světa,* T o jsou předpoklady
pro rozvoj a jako takové byly uznávány hlavně v Anglii, kde svobodný obchod byl někdy oficiální politikou
vlády. Ale později začaly mnohé státy budovat! vlastní
pí umy i. a vycházejíce z úzkého hlediska soběstačnosti, zřizovaly 1 takový průmysl, kU-.i </ neměl hospodářského odůvodnění ;>. musel býtl chráněn vysokými cly.
Za několik desítiletí potom musel býtl dalfií v ý v o j průmyslu zastaven. Průmyslové země ne,měly vlastních
surovin a nemohly samy zkonmirnovatl vyrobené zboží.
Od zavedení celních přehrad nelze už rnluvltl o svobodném podnikání. Hospodářské zásady a nezbytností
dostaly' se do konfliktu n názory nollUCT.ýrnl a bojovaly předem ztracený boj, poněvadž byly sice rozurnpé, ale bezmocně proti Irracíonálnírn národním váňním.
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Poněvadž už nebylo nových trhů nebo nezabraných kolonií, dostaly ne národní «táty nevyhnutelné do sporů
mezí sebou.
To, co dnes "Jmenujeme světovým obchodem, je ve
skutečností hospodářským bojem a jeho převládajícím
motivem není obchod, výroba, konsurn, ba ani ne zisk,
nýbrž úsilí o posílení hospodářské mocí nacfonálního
státu. Národní hospodářství, sevřené v politické státní
kazajce, nemůže ťungwatl, leč pří používání umčlých
stímulantů. Kapitalist^ začali odstraňovat! soutěž,, jež
Je základem kapitalistického systému. Byly vytvořeny
trusty a kartely, jen aby se mohl obejít) železný zákon
nabídky a poptávky, regulování výroby a udržování
vysokých cen. Naproti tornu délnictvo vytvořilo odborové a politické strany k ovlivnění zákonodárství a
získání politické moci.
Veřejné míněni v západním světě obviňuje dnes trusty a kartely, stejně jako dělnické politické strany a
odborové or^anlsace, že ohrožují svobodu individua, že
plánovité hoHpodářwtvi směřuje k diktatuře a ke zničení demokracie. ,íe to bezesporu pravda. Je Jen podivné, že obhájci svobody, kteří tolik odsuzují lakový
vývoj, nedali si práci s analysou nynější kříse.
Národní zájmy donucují lid a vlády k hospodářské
soběstačnosti, Ite zbrojení, k hospodářskému plánováni. Politická struktura naclonálriího státu je v prudké oposlcl proti hospodářskému systému svobodného
podnikáni. Není dbáno hospodářských zákonů
ve
světě národního Industriallsmu Jsou to děla, která reKnlují výrobu, obchod a spotřebu. Následkem toho se
z občanů postupně stávají více méně otroci státu.
Práva jednotlivce, získaná za takových oběti koncem
IK. století, ustupují před novým tyranem, naclonálním
státem. Výhody svobodného hospodářského systému,
vyflíl životni úroveň, vétftl zámožnost, lepši bydlení,
vyflňí vzděláni a vlce prázdna, znamenají pro zasleoeného občana otroka naclonálriího státu méně, než jeho
nacionální Šovinistické vářlně, Lid ochotně se zbavute
své svobody a blnhobyt.u, aby se mohl věnovali modloslužbě svého národa a jeho symbolům.
N e d o s t. a t k y s o c i a l i s m u
V r. 1017 ohromné Hnsko započalo svůj experiment
so socialismem. Komunisté zvrátili starý režim, earlsivuis a kapitalismus. Ale tato revoluce nevytvořila
hospodářskou rovnost: ani sociální spravedlnost.
Idealisté, kteří poctivě věřili v kolektivní společnost,
byli přesvědčeni, že když soukromé vlastnictví půdy
a výrobních prostředků přejde do rukou státu, docílí
se líni Hoclálni rovnosti a že se vytvoří nová, vzkvétající a ňťaslná lidská společnost.
Ale už /.a několik let po revoluci stalo so zřejmým,
žil absolutní hospodářská a sociální rovnost je neslučitelná s lidskou přirozenosti. Soukromá Iniciativa je
nezbytným předpokladem pokroku a určitý soukromý
majetek je potřebný pro Utlukou svobodu. Byla zavedena seile reforem, které vedly k takovému odstupňováni příjmů a moci, jako v kterémkoliv kapitalistickém státě.
>
Sovětský lid po dvě desítiletí pracoval energicky a
oddaně ua základech průmyslové moci a na vyzbrojeni Kcmč proti útoku, ale jolio životni úroveň zůstala
velmi lil/,ltá. Ačkoliv přírodní zdroje a výrob íl prostředky jsou kolektivním majetkem, vztahy mezi vedením a dělnlctvem jsou stejné, jako v AngHl nebo
v Americe. Většina dělnletva je připoutána k továrně,
dolu liebo půdě a nemá svobody ve volbě místa i-aměslnánl. Ve 20 letech po odstranění vyšších a středních tříd vykrystslisovala se nová vládnoucí vrstva.
Generál, vysoký úředník, schopný Inženýr, autor, malíř nebo dlrljvent orchestru, stoji stejně vysoko nad masou, jako v kapitalistické i.emi.
Tvrdlme-ll, že skoro áiádného r.e sociálních ldeátů
Marxe a Leninu nebylo v Sovětském svazu docíleno,
nei'.namenA to, ř.e bychom chtěli slohčovat úspěchy sovětského lidu. Žil v neustálém strachu před napadením
a proto věnoval své sily k posíleni moci centralisov m é h o státu. Udržení výsledků revoluce bylo dominujícím motivem Stalinovy vládv. Alo při tom původní
niosiliiárodnl myštenka vybledla a na její místo na-
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stoupila myšlenka nac-ionálního komunismu. V této
myšlence byla vybudována průmyslová a vojenská moc
sovětského státu a tato myšlenka umožnila sovětské
vládě, že mohla požadovali od lidu všechny oběti
Nacionální vášně sovétského lidu byly probuzeny a
rozplameněny stejnými proslovy, hesly, prapory a hudbou, jí/k o v kapitalistických státech. Pro vybudování
moci nacionálního státu musel se lid vzdáti na dlouhou
dobu naděje na lepší život. Výroba spotřebních statku
byla udržována na nejmenší výši, aby národ se mohl
vyzbrojíti. Německý útok dokázal, že to bylo nezbytné,
vítězství u Stallngradu potvrdilo úsnéch této politiky.
Při tom však byly aspirace sovětského lidu po svobodě pozvolna škrceny. Po r. 1930 bylo jasno že sovětský stát se vyvinuje k úplnému ovládáni lidu au'okratlckou státní administrativou. Zr\ 25 let po svém
založeníina zásadách Marxových a Leninových, byl tu
nejvétňí nacionální stát světa, s všemocnou byrokracií,
s riejvélSÍ stálou armádou, s jedinečnou policejní mocí,
která sledovala počínání knždéto občana, s novou sociální hierarchií, v níž vedoucí lidé požívají neobyčejných výsad.
Může se namitatí, že je nespravedlivé vytýkati komunistickému režimu, že se vyvinul v silný, centralistický stál, poněvadž Sovětský svaz byl obklopen nepřátelskými státy, což j e j donutilo k politice národní
obrany. Ovšem, že tomu tak bylo: ale skutečnost, že
Sovětský svaz byl komunistický a jiné státy kapitalistické, je úplně nezávažná. Jednou z hlavních ořiěin
vývinu Sovětského svazu v mocný nacionalistický stát
byla existence jiných mocných nacionalistických států,
a pokud takové státy existuji, dochází mezi nimi vždy
ke sporům a srážkám, bez ohledu na jejich vnitřní
hospodářský systém.
Sovětská politika je vedena touto skutečností. Během války představitelé Sovětského svazu hájili stejné
stanovisko, jako zástupci kapitalistických s f átů: neomezenou státní suverenitu. Sovětská zahraniční politika se rozvinula podle stejných směrnic, jako jiných
velmocí: spojenectví, sféry vlivu, účelnosti a kompromisy, když
toho situace vyžadovala;
expanse po
vítězství
Ve sporu mezi kapitalismem a socialismem není místa pro dogmata. Oba směry prohlnSujl, že mají za účel
pozvednout! materiální a kulturní úroveň lidu. O tom,
který směr splní lépe tento úkol rozhodne zkušenost,
nikoli nesmyslný boj. .Tes* líže některé národy, zvláště
slovanské, jsou už z minulosti nnkloněnv kolektivnímu
vlastnictví, a jestliže jiné dávají tradičně přednost soukromému vlastnictví, pak není žádného rozumného důvodu. aby oba rozdílné systémy nemohly existovat! a
spolupracovali.
Zápas o prvenství může pokračovali po desítiletí a
může se státi, že jeden systém porazí druhý Tím ale
si1 problém našeho století nevyf"ší.
Stoupenci kapitalismu a socialismu si musí jednou
uvědomili, že zápasí v uzavřeném povozu Boj v něm
o lepši sedadlo a trochu pohodlí nemá smvslu, poněvadž oba jsou neúprosně neseni ke stejnému cíli. Povozem je nacionalismus a cílem je totalítarismus.
Neodolatelný v ý v o j poměrů v posledních desítiletích
vedl všechny průmyslové státy, jak kapitalistické. t-<k
komunistické,
k všemocnému
naclonálnimu
státu.
V některých zemích, v nichž tento tlak byl největSí,
vedl k zavrženi demokracie a k vládě fašismu, k ' " i ý
prohlásil stát za konečný cil lidské společnosti.
Toto nové hnutí, tak odporující vš :n základním zásadám křesťanství, demokracie a socialismu, rozřírilo
se jako divoký požár po celém světě.
Co znamená fašismus? Na tuto otázku nemůžeme odpověděn. aniž bychom se předem zbavili citových nň?dsudků. Při chladném uvažování zjistíme, že ve fašis i:u
Jsou složky jak kapitalistické, tak i socialistické, přes
to však zůstává fašismus spíše" mystickou koncepcí.
Fašismus je v podstatě reakci na v ý v o j posledních
dvou století. Člověk je zmaten a rozčarován materiální
nejistotou a bankrotem demokratického individualismu
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T dob5 z á ř í c í c h se nacionalistických států. Proto s^
ochotně vzdává své svobody výměnou E S sociální zabezpečení. Pro íaáistu neexistuje žádná lidská a duchovní hodnota kromě státu. Stát je pro něj universální ethickou vůli a původcem práva. Fašismus není
hospodářskou koncepcí, nýbrž je v podstatě politickosoeiáini doktrinou. Jeho účelem je úplná regulace osobního života, podřízeni veškeré činnosti člověka zájmům
státu a zotročení jednotlivce. Fašismus je totalitai-lsmus
v jeho nejhorší formě.
Od r. 1917 do r. 19-12 žádná z demokratických kapltastických zemí se nestala komunistickou, ale asi dva
tucty jich přijalo fašismus. Předrevoluční Huško nebylo ani kapitalistické, ani demokratické; byla to země
v podstatě feudální a zemědělská, ovládaná autokratickou dynastií. Ale už od počátku komunistické revoluce můžeme sledovati stejný zjev, jako v kapitalistický státech: neodolatelný tlak směrem k centrallsované byrokratické státní administrativě. Komunistický stát dneška, stejně jako kapitalistický, se v y v í j í
směrem k úplnému totalltarísmu. Z toho vyplývá, že
fašismus nemá nic společného s hospodářským systémem, ať kapitalistickým či socialistickým,' nýbrž že
vyvěrá z jeho obsahu
z industrlalismu.
V naší době není nesmiřitelného sporu mezi individualismem a kolektlvlsmem, ani mezi kapitalismem a
komunismem, nýbrž je tu konflikt mezi Industrlnllsmem a nacionalismem. Jaký účel má všechna ta nedůvěra, nenávist a boj mezí kapitalismem a komunismem? V ž d y ť oba systémy směřuji k totalltarlHmu. Je
nejvyšší čas, abychom si uvědomili a započali společný boj za lidskou svobodu a blahobyt proti společnému nepříteli, proti šovinistickému nňclonálnimu státu.
Oba t/iboiy j:ou dnes hypnotlsováliy fašistickým pojetím, že bez suverenniho státu nemůže býtl. osobni
svobody. V této koncepci jsou potřeby moderního Indusirialismu úplně podřízeny diktátům všemocného nacionalismu.
Lid v demokraciích, pokoušející se o zjištění, zda
nebezpečí tkví ve fašismu nebo v komunismu, .'¡ni o
svoboaě rozhodování, kterou nemá Není tu výběru:
všichni spějeme k fašismu a už do značné míly jsme
v něm. 1 kdyby zvítězila komunistická revoluce v tě
či oné zemi, nezměnilo by to ničeho v našem sklonu
k totalltarísmu.
J nové komunistické státy by ne
brzo připojily k houfu, vedenému neodolatelným plštcem k suverénnímu naelonálnímu státu
Ani lndlviduollstický kapitalismus, ani kolektivní socialismus, nemohou svobodně působltl v rámci naclonálního státu. Nezáleží na tom, který směr sl vyvolíme,
poněvadž nacionální stát směřuje neodvratně k totalitarismu
fašismu.

Z f a 1šo v á n í n á b o ž e n s t v í
Zbožňováni nacloiuUniho státu dosáhlo nejvyššlho bodu ve fašistických Kůrních, ale /falšováni náboženství
za účelem nacionalismu je znatelné ve všech zemích.
Revoluční myšlenka křesťanského untvorsallamu, dle
ntó jsou st všichni lidé rovni před tvAM jediného Boha,
ustoupila v naelonálnieh státech do poradí. Universální
mravní zásady nejsou aul universální aut mravné, jestliže utají tultl platnost jen v u.-.nvřoném okruhu lidi,
Pilkár.ání t-ne.sbiješ^ nouhVíe '.'.naiueuatt, ňe je hříchem vražda tta spoluobčattu. ale že je ctnosti vražda
civ-lho občana ve vrtíce.
Lidstvo sl tri nutsl uvědomit, že hůř, vlivu mouotheU
stlekého světového náboženství na lidskou
svobodu
nemůže demokracie existovali.
Lidstvo mttže hledal
¡/.áohrami jedině v unlversullsmu. Jestliže se ctrkve v
praxi nevrátí ku svým podstatným ".ásndám,
vimlvil
před náporem nového náboženství imlvcrNnltmwu, jen?;
vzejde /, trosek nacionalismu
V1 áda zákona
V historii lidstva jediný činitel měl úspěch ve vytvořeni sociálního řádu, v němž člověk našel ochranu
před vraždou a Jinými i.ločlny, svobodu myšleni, pro
Jevu a víry. Tímto činitelem Je wVkon.
Ale vláda zákona byla dnami možná Jen uvnitř hranic, jednotlivých států, nikdy mezi ulály, Spory a války
Jsou neodvratné, kdykoli ¡invereiml stály přijdou do
styku.
Závěr Je jasny otázka trvalého m i m spočívá na vytvořeni zákonitého řadu me/l Jednotlivými attUy a nad
nimi. Vyžaduje přesun ěántt suverenity na uníveraálnt
Instituce, na světovou vládu, která by byla schopna
vytvořili universální aákonltý řád.
Věk válek mezi národy MU blíži ke konci, Války zml
zi, snad ještě v tomto Hlol(>tl, n nastolením vlády tinl
vi-rsálních zákonu k regulování lidských vzlahtí. Takový universální řád bude zaveden bud' rozumnou cení ou, anebo nánlllm.
Po prvé v historii muže Jedna velmoc dobýll a ovlád
noutl svět. Bylo by ne lo léměr podařilo Millerovi. l'o
liticky Ji1 lakové sjednoceni světa možné, JmiílMto ne
bude vytvořen zákonitý rád, Jenž by uspokojil touhu
lidstva po bezpočnosll.
Význam krlue XX. století spofllvá v tom, žo nafto plil
neln umal býtl přivedena pod centrální kontrolu zákonu Našim úkolem a NUŇI povinnosti Je, aby HO talc
stalo cestou demokratickou a bez krveprolévánl. Joullize toho nedocílíme, nifižome n jistotou očekávali, že
tvrdý zákon historií! donutí nás 1c dalším válkám, stálo
hroznějším a ničivějším, už konečné jednoty uvfila bude dosaženo jeho ])odmaněnlm nojrrtncriějším státem.

Mravnost v politice
11. února bylo výročí tragické smrtí dr. Alfreda
Fuchsfe, umučeného v Dachově, významného katolického myslitele, spisovatele a publicisty. Uveřejňujeme
Část jeho studie o politice a mravnosti, která, ač psána v roce 1038, neztratila nic na své platnosti a aktuálnosti.
»Mámeli se zabývati otázkou politické
morálky
s hlediska katolického, musíme si především položití
otázku, zda náboženství a politika nejsou v naprostém
vzájemném rozporu. Lze slučovat! praktické požadavk y státního života s mravní závazností vůél Bohu ?
Není pochyby o tom, že obojí postulát sloučit.! lze,
neboť křesťan jest Bohu odpověden i za politické řády, jež se za jeho součinnosti vyvíjejí, nebo za řády,
jež svou trpností připustil.
Katolický ideál ovšem zní: Státi se světcem! A pod
-světcem-? sl představuje svět obyčejného člověka, exaltovaného, mystika od světa odvráceného. Ale životopisy přemnohých světců nás přesvědčují o torn, že jest
možno spojovat! nejhlubší zbožnost s naprostou praktičností a rozumovou přesností. A toto rozumné myšlení nám diktuje, abychom se postavili proti vládě zla
na světě, ať se jeví v jakékoli podobě. Jest možný dvo-
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ji omyl: Zanedbávali duň! pro politiku a pro jiné podobné světské zájmy, ale také po loliitojovaku neodporoval) zlu, čilí v praxi nechuti mu volnou dráhu,
Nepokoj srdce, toužícího po Bohu, ovšem nepřehluňli
¡i nesmíme přehlušovat! žádnou vnější činnosti,
máme povinnost odvracet! utrpení od svých bližních. Sociální bída může být) mírněna, mohou býtl
dávány rozumné zákony. I když víme, že bolest J50
života nikdy nezmizí, přece může býtl její rozsah
urnenftován. T y kříže, které sl lidé dělají sami, mají
býtl a mohou býtl odstraňovány. Zde jest místo pro
ěinnost extcnslvn! a proto také pro politiku.
Katolická Církev bylo. vždy politicky aktivistická a
aktivní. Byla ni vždy vědoma toho, že, jest nutno pojiti
věcí časné H věčnými. Věděla vždy, že Kristovo království není sice » tohoto světa, ale že jest na tomto
světě. f"írkev nikdy nebude vyznávat! ěeskobratrství
nebo tolstojovství, Teorie o dvou mečích nebyla a
nebude nikdy Církvi opuštěna.
Církev chce a dovede umožnit všecky životní formy. Dovede umožnltl askesl I rytířstvi, radost ze života i poklid občanské domácnosti. Pro soukromníka,
pro bojovníka, pro mnicha 1 pro politika nalezla normy a formy.
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Zápas o politickou formu
křesťanské
společnosti
není bez tragiky. Byly i doby, kdy se duchovni cíle
zatemňovaly. A l e po takových téžkýeh vnitřních kriBlch oživoval vždy zase duch v Církvi tím vítězněji.
Církev chrání «tatky věčné tím, že nezavrhuje věcí
časných, nýbrž snaží se moudře je spravovat! a ovládat! a chránit) statky časné tírn, ž e chrání a spravuje
statky věčné. U t sic transeamus
bona temporalia,
uť, non amittamus aeterna.
Proto také papežové zaujímali vždy stanoviska k olázkám politickým, jakmile se tyto problémy dotkly
oltáře. Katolík nikdy nebude pokládat! náboženství za
véc soukromou. Člověk podléhá Bohu i ve své činností
veřejné a proto nent možno vyloučit! politickou činnost ze sféry náboženské. Politika jest jednak védou,
protože dává soubor utříděných vědomostí o stár/-,
jaký jest ii. jaký by měl být). Za druhé jest uměním,
neboť namnoze závisí na šťastném nápadu, na vnuknutí, na intuicí. A jest posléze činností ryze praktickou; moudrou a obezřetnou správou národa role zdědičné.
Cirk o. v se neztotožňuje ovficm s žádnou politickou
stranou, i když tato strana rná v programu hájili zájmů Církve, Orgány politických stran nenáležejí do
hierarchického řádu Církve a nejsou jejími orgány. Ve
věcech víry a mravu platí ovficm pro každého katolíka
a tudíž i pro katolického politika papežská autorita
neomezeně. O poměru Katolické akce k politice promluvil nynůjňí svatý Otec Již v roce lf)2fi k chovancům
koleje mondmgonské. (.Test to kolej, v níž jeBulté vychovávají světské ftloehtlco, tedy lidi, kteří pravděpodobně budou Člnnl v Italské politice. Mondragonaká kolej jest: asi lim, čírn býval staré monarchii rakousko-uherské Kalksburg.) Bvatý Otec tehdy pravil:
»Katolická' akce nemá sice politiky pěstovatl, ale má
katolíky poučovali 1 v tom, jak by politiky nejlépe po
užívali, k čemuž jsou povoláni všichni dobři občané
bez rozdílu a pří'devfiím katolíci, neboť katolická víra
od nich žádá, aby byli ne|lepňíni( státními občanv
,Tp dosti těch, kteří mají v politice smysl jenom pro
chytrost, ale nikoli pro moudrost. Chybí Jim často
smysl pro normu. A přece si lze představili život, který so skládá ze sta drobných porážek a končí závěrečným vítězstvím, Lze sl představili naopak zase osud,
který se skládá ze sla drobných vítězství a končí se
porážkou celého života,
Demagogie mfiže na čas
získali velkých úspěchů, ale platí o ní slovo amerického státníka, že lze po nějaký čas vodit i za nos všecky
lidi, po vňechen čas několik lidi, ale nikdy po všechen
řas víteoky lidi, Kdo Jest nesou Ideou, kdo ví, co chce,
kdo ví, komu uvěřil, přenose ne přes všecky dočasné
porážky. Iden dodává mu pevnosti a Idea si dovodí'
najít vždy nové o nové formy, aby) pronikla. Jest silně,|íii, noř, vňechen kapitál a všecky zbraně. Dovede si
nakonec obojí podmanit, třeba šla do boje s holýma
rukama. Jedině ten, kdo slouží Ideji, nalezne v sobě
dost trpělivosti ve snášení porážek. T o jest. nutno sl
připomínat zvláště v ducání době, ltdy toneme v politickém životě v chytračení, mueehisvollismu. násilí
a gangst.erlíMui,
Politika jest: tvorbou v pravém slova smyslu. Z beztvaré nmssy má být tvořen národ, národ politický, stát.
Jak Sťuston Jest národ, který tvořili světci a světice,
jako byli svatý Váolav nebo Panna Orleánská! Tam.
kde by bylo jenom násilí pramenem autority, měl by
pravdu svatý Augustin, když napsal, že státy bez
mravní myšlenky jsou
inagna lutroclnla.. Provádění
politických plánů nelzo sl nv.Vm představili bez skutečné moci. Ale abychom se doslali k moci, musíme
v,(skut přůdovátm duše lidí. Kdo chce získat kanóny,
musí získat kanonýry. Moc duchovní jest klíčem k moci hmotně.
Na tuto duchovni stránku zapomínají hlasatelé materialismu. Jest to duch, který vtiskuje rán době a politik. který chce nabyli formátu státnického, musí mítt
smysl l pro ideje, jimž Btsmarck řikul nmponderabl11a«. Věděl, že tato Impoudcrabilia jsou často v politice rozhodující. Moc jest konec koncil vláda nad lid-
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skou myslí. Zajisté jest třeba počítat především s f a k ty. Bylo by velikou chybou oddávatí se v politice optimismu, pokud jde o lidskou p o v a h u , neboť- následkem
dědičného hříchu jest rozum lidský zatemněn a vale
ke zlému nakloněna.
A l e f a k t a jsou dána člověku
k tomu, aby Je hodnotil a měřil a aby si kladl cíle a
fičely, nikoli aby v nich utonul po způsobu posi ti vistů.
Z literární historie jest známo, že největšími literárními odpůrci Macchiavelliho byli jesuité, a to snad
nejenom pro povážlivost prostředků, jež v politice doporučoval, ale i pro povážlivost cílů, ježto není podle
katolického světového názoru možno, aby stát byl nejvyfiélm Ideálem křesťanovým. Víme, že i dnes zbožněním národa, rasy, krve a státu se omlouvají všecky
ťiskoky a násilností.

e

V politice dále straší ještě mnoho z nadčlověčenství a
titáni srnu minulých období filosofických. Falešný kult
silné osobností pronikl jíž dávno ze sféry umělecké a
filosofické do života politického a hospodářského. Jeho kořeny jsou v renesanci, jež hlásala svobodu individua a později národa a svézákonnost ve sféře politické. V renesanci bvl ponejnrv hledán Ideál politiky,
odpoutané od posledních cílu lidské spásy.
Vždyť
Macchiavelll vc svých >Storie Florentine« velebí Florenťany za to, že raději dali nad svým městem vyhlápiti Interdikt, než by bvll obětovali svoje městské svobody. Podle této filosofie by byl politik jakýmsi nadčlověkem nebo Titanem, jenž pro svoje domněle nadlidské cíle se siní dopustití revolty i proti Božímu zákonu, ba 1 snad proti Bohu samotnému. Jiní podobná
absolutní práva nepřlznávají nice jednotlivému politikovi, ale přiznávají je národu a pak ovšem také těm,
kteří Jej vedou. Jde o soudobý z j e v vfldcovské monokracie.
6
Naše doba zapomněla na pojem slávy, jenž vrcholí
v blaženém
lumen gloríae«. protože ztratila absolutní měřítka věcí. Tento svět vSik nahradil mnoho duchovních hodnot svými náhražkami.
Mís f o pokory
zná svět skromnost, místo ctnosti má světskou čest.
A'fsto slávy zná úspěch. Snaha po rychlém úspěchu
pOsobí, že není smyslu pro hodnoty, jež zralí pomalu.
Kde je pokora minulých generací, jež sázely st roní v
pro budoucí poutníky a poutnice? Kde je posvéfná
oddanost architektů gotiky, kteří stavěli pro věky,
kdežto nám padaji na hlavu železobetonové kons'rukce, protože Isme morálně nedorostu na to, co bvchom
technicky již dovedli. A jsou také vždy naše politické
Instituce náležitě podepřeny mravní solidností?
Máme dost smyslu pro slávu ? Slávu je nesobecká,
kdežto úspěch je sobecký. » N e nám, Pane, ne nám. ale
Jménu svému dej slávu!« To neznamená, že máme
úspěch podivínsky odmítat, ale nesmí být měřítkem
díla. Vlastností úsoěchu v umění, v literatuře jako
v politice jest rychlá pomíjivost. Sláva s° však wziahu.lo k hodnotám věčným. Proto také lidé, kteří ž'li
v dobách viry. měli velmi jemný postřeh pro rozeznávání slávy a úspěchu. Teprve naše doba setřela tuk řka
úplně rozdíl mezi oběma pojmv. V horečné honbě za
úsuěchem a v nedostatku smvslu pro slávu a pro odpovědnost před generacemi budoucími, v nedostatku
úcty k tvůrčí myšlence zračí se dohře odklon lidsHa
od Boha a jeho sklon k hmotě. S poimem Boha jest
spojen pojem slávy, kdežto s poimem hmotv lest snojen pojem úspěchu. Ztotožnění slávy s úsněchem iest
dokladem úpadku velmi hlubokého a ve'ml nedostatečného smyslu pro hodnotv duchovní a duševní. Není
všecko dobré, co má úspěch, a ne každé dobro jest
úspěšné. Tím není řečeno, že by úsV^cri sám musil
být znamením méněcennosti. Není pros'ě měřítkem
mravním. Kultura, jejíž hodnoty by závisely jenom na
náhodných konjunkturách, by musila brzo dohosnodařlt. Kdo hledá jen sebe, nepracuje pro slávu, nvbrž
pro úspěch. Jeho dílo není požehnané, b v f zdánlivě
l «kvétalo.-:
Ze sborníku "Správnou cestou-. vydalo L i dové nakladatelství v Olomoucí, 193S>.
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Poučení z londýnského shromáždění
K banálním, často pronášeným pravdám patří ujištění, že v době rozhlasu, filmu, raketově doručované
transatlantické pošty, úžasného rozvoje letectva a
atomové energie se nám naše zeměkoule překvapivě
zmenšila a scvrkla. Stále jasněji si uvědomujeme, že
ž i j e m e všichni na maličké planetě, kde brzy nikdo si
nebude moci dopřát být sám, žít v odloučenosti a
isolaci od ostatních. Vzdálenosti, oceány, hory nás
už od sebe neoddělují. Moderní v ý v o j techniky a hospodářských styků způsobil, že je cely svět nu sobě
závislý. Bylo tomu tak do valné míry již před druhou
světovou válkou, jenže jsme si bez trpké zkoušky
válečných běd a poválečných hospodářských rozvratů
tak plně neuvědomovali, jak plnou pravdu měl sovětský komisař Litvínov v Ženevě, když nás všechny varoval: » M í r je nedělitelný.«
N a ustavující konferenci organlssce Spojených národů v Londýně mnozí delegáti připomněli i veřejně
Litvínova a jeho slavné devisy. .Ten nově ji doplnili:
» M l r a b 1 a h o b y t jsou nedělitelný.* Je všem dnes
jasno, že bída a nezaměstnanost může být jiskrou
válečného požáru právě tak jako • na první pohled
místně omezený — hraniční konflikt mezi dvěma státy.
Leč, právě proto, že se nám svět tak zmenšil a že
vytvořil tolik vzájemných závislosti, je vňeclmo ještě
daleko složitější než kdy předtím. Stálili
hranice
odděluji od sebe sféry svrchované státní moci
ale
nic víc! Záchvěv kříse vypuknuvši třeba u protinožců,
velice rychle proniká na opačnou polovinu zeměkoule,
přes všechny hranice a hradby.
Jeskynní člověk snad se mohl starat Jen o svého
souseda. My musíme mít na zřeteli nejen všechny
svoje sousedy, ale též sousedy svých sousedů.
S tímto vědomím vzájemné závislosti jednoho na
druhém proběhlo první valné shromáždění Organlaace
spojených národů.
Toto vědomí samo o sobě je jistě už pokrokem. Je
otázka, zda minulá poučení byla lak přesvědčující,
že z nich led" vyvodí Spojené národy všechny potřebné důsledky.
Stojíme všichni před těžkým úkolem. Kdyby všichni
lidé a národové přestali být šovinistický sobeckými,
\ kdyby všichni dospěli k hlubokému přesvědčeni, že
jsou rodinou, žijící na nevelké planetě, skutečně mezinárodní cítění a spolupráce, by bylo logickým důsledkem. Nebylo by k tomu třeba ani komplikovaných
Ustrojí a orgánů. Jenže to bychom žádali od lidí příliš nmoho: aby nebyli chybujícími.
Proto podobně jako v životě národa je třeba policie,
hospodářských organlsací a zdravotních institucí, povinného očkování a léčení — protože lidé sami o sobě
nedovedou být dost rozumní — tuk také v mezinárodních stycích je třeba vytvořit různé Instituce,
/ ústavy, orgány, které nutí nebo účí národy mezinárodnímu cítění a spolupráci kde jí není. Tedy místo
orgánu, které by vznikly jako přímý důsledek mezinárodního cítění, tvoříme Instituce v naději, že se.
v nich teprve naučíme všichni svoje sobectví omezovat
a promítat svoje vlastní z á j m y do širšího rámce obecného zájmu celku. Jde o to, aby společnost 51 národů
neznamenala prostě jen s o u č e t 01 sobeckých zájmů a ambicí, nýbrž vytvoření nadnárodního řádu,
jemuž se postupně, ne bez obtíží, naučí národní sobectví ustupovat.
Poměr veřejnosti a tisku k Organlsací spojených
národů je podobný jako ke všem jiným událostem nebo institucím. Největší zájem o Organlsací Spojených
národu j e vzbuzen, když hrozí kriso nebo když britský zahraniční ministr Bevin zcela otevřeně vyčíní
sovětskému zástupci Vyšínsklmu. Musíme se už asi
smířit s tím, že nikdy asi neuvidíme noviny, které
by obsahovaly jen hezké z p r á v y o klidném a Bpokojeném životě rodiny X Y , o hlubokém pokojí a míru
v e vesnici A Z : o rodině X Y se dozvíme jediné, když
v ní v opilství dojde k vraždě, a o vesnici AZ, když
se tam serve polovina národnho výboru s druhým.
Podobně skreslený obraz o mezinárodním životě a
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stycích musí pochopitelně mít náš čtenář 1 o prvním
valném shromážděni Spojených národů. Ve všech novinách n rozhlasových referátech světa našlo se pochopitelně velmi málo místa na « p r á v y o práci v těch
komisích a výborech organlsace S. N „ kdo práce šla
hladce a svorně kupředu. P o r.práváoh « liev.pečnostni
rady musel mit každý dojem, že IVrsle, Řecko a Indonésie byly jedinými .starostmi londýnské konference.
Byly zajisté hlavními starostmi, protože při nloh šlo
o neshodu mer.l Anglii a Kuskem; a jak wiánio, bev,
shody ment vcbnoceml nou! aul trvalý mlr aul Oi
ganlsaee spojených národů možná, Nicméně nebyla lo
starost jediná.
Zatím co še na přiklad živě debutovalo v Hezpec
nos!ní radě o přítomnosti britských vojsk v fleuku, v
jiných komisích a výborech pracovali' svorně sovětští,
američtí a angličtí ť.ástupcl spolu s delegáty střed
nich a menších Ntátů na jiných závažných otázkách,
které by se též mohly stát nebezpečím pro mlr, kdyby
nebyly včas a patřičně řešeny. Řlo na přiklad o pro
blém, běženeů, který se tak podstatně i.měnit od chvíle,
kdy byly smeteny do propasti ony režimy, před nl
mlž svobodně myslící a Jednající lidé musili utíkat.
T I Poláci, Jugoslávcl a Heliové, IcleM ŽIJÍ dnes mimo
hranice země, nejsou často uprchlici před nacismem,
nýbrž před demokracii. V jiné komisi A10 o prodlouženi
biahodárné činnosti 1 1 N U R . A , kterážto orgunlmiee není
ničím jiným než Jednou v. dílčích Instituci OrgauUmee
spojených národů Jinde šlo o zlepšení dopravy, o osud
bývalých maiidálnleb ůzeml, o připuštěni
poradního
hlasu
světové
vňeodborové
organlsnee, o atomovou
energii, o kontrolu prodeje omamných jedů.
Valné
shromážděni
Spojených
národů
nemohlo
v krátké pět tnedélnl schůzi učinil vice než položit, z A.
klady k řešení vňec.h těchto problémů. Vytvořilo při
slušné orgány a dalo patřičné direktivy u vědomi, Ž<
mlr, klid, prosperita n zdrav) může hýl lUUilvu vrá
ceno jen postupnou usilovnou prael ve v U c o h 1 čelilo
oborech.
Bezpečnostní rada,
iiejdulcžltfljšl orgán Bpojcných
národů, ji' vybavena 1 výkonnou a vojenskou moc! u
zvláštním výborem vojenským, aby zmařil výpad ůtočnlckého státu nebo aby řeřill situaci, která způsobuje mezinárodní napěli, Nicméně to JMOU UŽ případy
krajní, dramatické, kdy v době atomových .pum víte,
opravdu vše může visel, na tenounkém vlásku. ,
Jestliže jHOU plným právem upřeny z r a k y celého
světa k činnosti zejména tohoto orgánu OMN, bylo by
omylem spatřovat činnost a hlavní pole působnosti
jenom tam. Ostatní orgány Spojených národů maji
totiž za úkol působil preventivné, zamezit vůbec vzniku takových situací, které by pak musela ř<iH\l Bezpečnostní rada. Hospodářská a sociální rada má bránit,
tornu, aby bída, nezaměstnanost ji nesprávná distribuce nedala v té či oné oblasti vzniknout situaci, kterou by vládce v zoufalství chtěl řc.filI. výbojem nebo
válkou. Všechny musí zajímat i tuková otázka
zdá/Tlívô velmi odlehlá
Jako obchod omamnými jedy
neboť, Jak Známo, Japonci používali opia nejenom Jako obchodního artiklu, ale zejména jako prostředku k podlamování odolností Asiatů, a tak sl vlrisl
né připravovali půdu pro svoje Imperlallstlcké taženi.
Dnes, kdy se nárn svět tak zmenšil, dnen, kdy rrilrrio to
jsme- se stall přímými sousedy Sovětského svazu, jenž
je přímo ínteresován na vývoji v Asii, dokončí! i P r a hu musí zajímat, zda tisíce kilometrů od ní hynou
asijské národy otravou ople.m a kokainem. Žádná epidemie, žádná bída není od nikoho na světě dnes tak
vzdálena, aby se jí nemusel zabývat. Vfte. w. týká každého z nás a každý z nás má mít aktivní zájem o vfic*
na světě, co by mohlo ohrozit základ mezinárodního
míru a klidu, prosperity a zdraví, pokroku a svobody.
T o je, podle mého soudu, základní poučení z prvního
valného shromáždění Spojených národů. Opravdu, více než kdykoli předtím platí; mlr, blahobyt a svoboda
jsou nedělitelný.
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Výzkum za války i v míru
J/Vank Thless líčí ve své knize Cuálrna úchvatným
způsobem anabasl ruské válečné flotily, která v říjnu
1.004 vyplula z Libavy, a obeplula celé kontinenty, aby
se nakonec dne
května 1.905 utkala v beznadějném
zápase a loďstvem japonského admirála Toga. Nadlidské výkony ruských vojáků nebyly s to vyvážití převahu japonského loďstva, spočívající v lepším a modernějším ťe.chn'ckérn vybaveni. Baltská eskadra chrabrého
admirála P^ožděatvenského byla předem určena k zániku, právě tak Jako ruské pozemní vojsko, Spatně vyzbrojené v Port Arthuru,
Devět let potom propuká 'náhle světová válka, přináší
překvapující nflVinky v bojových prostředcích, veškerý
průmysl doznává nenadálý pokrok, neboť válčící strany
si uvědomují důležitost technicky dokonalé výzbroje. Ve
strojním průmyslu, vidíme rozvoj automobilismu, letectví, používání ušlechtilejších materiálů, v chemické
produkci objevují HO nové výbušniny, otravné plyny,
zdokonaluje so příprava sloučenin Známých i nových,
prvky jsou získávány novými methodaml atd. Důvody toíioto ti cluťckéhy rozvoje jsou zřejmé, uvftgfme-11, že vojenské operace vyTvofci celou řadu technických problémů, jož musí býlí zdolány za každou cenu l za cenu
lidského Života, Bezpečnost jednotlivce, Jež hraje v mírovém životě velkou úlohu a vylučuje mnohé experimenty, Jo Ut bohužel I bohudík bez významu a hlavním
účelem Je úspěch, zdokonalení, novinka v technických
prostředcích, jimiž má být: zdolán nepřítel. Nešetří se
vynaloženým časem, nešetří se peněz) a vynalézavost
lidského mozku Jo vybldována strhujícími událostmi ko
krajním výkonům, (,'elé myšlení lidstva /¡e stane pružnějším a přizpůsobivějším vůči novým potřebám, požadavkům 1 poměrům, Botva «o zacelily rány v hospodářském Životě po pi vní světové válce a mírová produkce
začala využívali nových poznatku technického rozvoje
pro mírovou výstavbu, Již HO rýsovala na obzoru mračna
druhé světové války, Tato přichází proti vjSem nadějím
v zachováni míru a stává se kolosálním zápolením národů, nejhroznějňlm v dějinách lidstva, První fázi války
vyhrává převaha motorisovnné armády a letectva útoč
nllta a vynucuje si vystupňovanou produkci stejných
nebo nových účinnějších zbraní na druhé straně. Celý
svět Jo v horečném napětí a sleduje v ý v o j válečných
událostí na všech frontách. Obě válčící strany se
snaží dátl svému početnému, dobře vycvičenému vojsku
k -ťHíijMWol Co riejlepňl technickou výzbroj. Každému Je
naprosto zřejmé, že tam, kdo byla nasazena nová zbraň,
má nepřítel těžkou posílel a těžké ztráty, nebyl-11 vůbec
donucen k ústupu, Ód okamžiku, kdy se objevila materiální převaha na straně spojenců, zaráží se postup útočících vojsk, IrMovnl llďo mocně kolísá, projevují se první
úulppy, Jedinou naději Němců le nová zbraň, Již může
přinéstI pouze věda
výzkum, Činnost vědeň a výzkumeů le hnána ni1, k šílenství, avšak výsledek se konečně
hlásí • Jo to f V l*. Kolik so lidst vo nnsnllo o podobném
problému v mírové ilobě bez výsledku! T o musela přijít
válečná vřava, abv přivedla lidstvo k realisael ditvělflího smi.
sV

a po ut
V".! působí zprvu zděšeni v Anglii,
ohromné škody a oběti, pale roste opět reakce a všechny
technické vymoženosti Jsou nasazeny, aby se čelilo této
nové Zbrani. Velké procento střel je zneškodněno dříve,
než dopadnou na cil. Odplatou Jsou obrovité létající pevi osli, seřazené v mohutné letecké bombnrduvaci svazy,
které svrhujt bomby nebývalých rozmění, úžasně tříštivé, jož systematicky ničí průmyslový potenciál Německa a Japonska. Sin vynaloženi velkého úsilí připravuji
so nová technická překvapeni - chystá se na přiklad
in v ast\ Tato staví spojenecká vojska před velmi vážné
problémy. Jde o zkonstruování celého umělého přístavu,
který má být po částech přepraven přes Canal la Manche.
a na předem starovoném místě francouzského pobřeží
podle předem stanovených plánů sestaven během bojůJo to gigantický projekt, jehož íoaHsace je neuvěřitelně
obtížná, a přceo je vzdor nepřisávvývu povětrnostním
podmínkám tak skvěle proveden. Oěelu bylo dosaženo,
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Jsou vyloděny útočná jednotky, za nimi těžké bojové
prostředky, navázán přísun materiálu a zajištěny další
úspěšné operace pozemních armád, které spolu s rusk ý m spojencem začaly svírat Německo do kleští, z nichž
nebylo již uniknutí.
T r i u m f e m americké techniky a vrcholným překvapením této války Je svržení atomové bomby a jeji účinky
v japonských městech Hirošimě a Nagasaki. T í m okamžikem končí prakticky druhá světová válka, začíná
nové mírové období a zároveň se otvírá nová epocha
v technickém pokroku.
N a d těmito událostmi, jež jsou dosud živé v naší paměti, je třeba se zamyslíti. Je snad možné vykonat!
takové činy bez úmorné práce vědeckých pracovníku,
bez bádání a výzkumu. Ne, jistě že ne. A to si také
již dávno uvědomily různé státy a důsledné věnovaly
výzkumné a badatelské práci velký zájem a podporovaly jl do krajnosti.
Spojené státy severoamerické zaujímají v přítomné
době vedoucí místo, pokud jde o průmyslový výzkum.
Dotace na výzkumnou práci jsou jednak udíleny státem,
jednak jsou zásluhou průmyslových závodů, v dotčeném
oboru Interesovaných. Pochopení pro věc přišlo vlastně
z praxe samotné, díky jednotlivým činitelům, kteří velmi
pružně uvažovali a správně pochopfll, kde vězela příčina
nedostatků, a našil prostředek, jak zjednali nápravu.
Můžeme sl to ukázatí na jednom z mnoha případů: průiny.nl gramofonový na příklad.
Příchodem rozhlasu a radiopřijímačů byla posice továren, vyrábějících gramofony, silně otřesena. Dlouhou
dobu před tím vykazovaly tyto podniky zdán ou prosperit u, aniž měnily zásadně konstrukci svých výrobků
a dokonce aniž so snažily přlnéstl jakékoliv zlepšení
a zdokonalení. Tu vyvstalo radlo jako mocný konkurent
a Ihned bylo zřejmo, že jeho prostřednictvím se doslané
posluchačům jakostnějšího hudeb* ího rozptýlení a že
věrnost přednesu bude nesrovnatelně lepší, než při podání z gramofonových de«ek- Výrobci gramofonů měli
na vybranou: buď se rychle jakosti hudby a jejího přednesu vyrovnatl radiu, anebo zavřití své provozovny. Tak
také mnohé závody skončily. Schopnější podnikatelé
však hbitě navázali spojení s odborníky v novém oboru
sdělovací techniky a intensivně podporovanými pokusy
a výzkumem dosáhli žádané nápravy. Ukázalo sc\ že se
Jakost zápisu nekonečně zlepšila elektrickým nahráváním, přednes nabyl neobyčejné věrnosti a dynamiky použitím elektrické přenosky a zesilovačů a rozhlnsníkyReprodukované hudbě z gramofonových desek objevila
se takto nová budoucnost. Kvalita přednesu byla nejvíce oceněna faktem, že 1 do programu rozhlasových
stanic je často zařazována hudba z gramofonových desek, při čemž běžný posluchač sotva může rozeznat,
žo hudba není přenášena přímo z orchestru Smrtelně
ohroženou produkci gramofonového průmyslu zachránil
tedy vhodně nasazený a vedený výzkum
Jiný příklad: laboratoře f i r m y Western Electric Compiuiy zj'slily, žo určitá slitina železa s niklem má o několik procent větší magnetickou perm. abililu než dosud
používané železo ;t zkusily jeji použití pro výrobu podmořských kabelů. Tím se umožnila větší rychlost telegrafování a následkem patentové ochrany ohromné
přednosti před výrobky konkurenčními
Abychom si udělali pojem o roxsahu amerického výzkumného podnikáni, můžeme uvésti, že jenom na elektrotechnický výzkum bylo vydáno ročně přes 300 milionů dolarů, a to nikterak bezúčelně. Výsledky bádání
byly takové, že jejich použiti v praxi zvýšilo čistý výnos o 1.5 nž 3 miliardy dolarů, tedv o plnveh ;"řÓ0 až
1000'';-.
Spojené státy severoamerické byly si před i béhem
toto války zvláště vědomy nesmírné důležitosti průmyslové výzkumné činnosti, a proto také v dobé své
válečné aktivity věnovaly na výzkum fantastickou částku 4 miliardy dolarů. Ukončením války neskončila vý-
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zkm^nA činnost rr můžeme s plným oprávněním říci, že
nym věnuje statni pokladna U S A krajní moř. ě obnosy,
jen aby si j e j í výzkum podržel své světové prvenství.
Japonsko, lmano snahou v v r o v n a t i se Evropě a A m e rice, předčiti je v průmyslové výrobě jakostí a hlavně
lácí, budovalo si cílevědomě vlastni průmyslový výzkum, nehledě k průmyslové špionáži, kterou vždycky
provádělo. Zvláštní péče byla věnována tomu, aby v ý sledky bádáni přecházely ihned do technické praxe. T a k
byly zřízeny laboratoře ministerstva průmyslu, ministerstva války a ministerstva námořiVctva, státní výzkumné ústavy řízené vědeckou radou pro výzkum, .leden z hlavních je Industrlal Research Institute of Tokyo. S v ý d a j i pro výzkumné a badatelské práce nebylo
šetřeno, neboť na příklad jenom pro elektroprůmysl
bylo uvolněno 50 milionů dolarů ročně
Svaz sovětských socialistických repubpk zřídil si
v době po první světové válce kolosální výzkumné ústavy. kde v mnoha stech fyslkálně technických laboratořích pracuje tisíce vědeckých pracovníků, a stát v y nakládá na tuto akci ročně závratné částky. P ř í m ý m
výsledkem prací této ohromné instituce je povšechné
zvelebování sovětského průmyslu ve všech jeho odvětvích. takže Rusko aspiruje nu čestné mlslo ve světové
produkci a pokroku. Nyní, po druhé světové válce, si
plánuje vědecký 'program mnohem větší, než kterákoli
jiná země a má snahu hnáti výzkumné tempo takovou
měrou, aby svými výsledky zastínilo za 20 let t Spojené
státy severoamerické.
V Německu vzniká j ' ž nn sklonku minulého století
Phys'kalísch-Technlsche Relehsanstalt v Berlině. Němci
chtěli vždy uplatňovati své prvenství, a proto vedeni
touto snahou správně poznali, že na přední místa v průmyslu se dostanou jenom tehdy, budou-ll jim patřit poslední novinky a budou li tyto jejich duševním majetkem T o znamenalo provádět! vlastní bádáni, podpořili
a vybudovat mohutný výzkumný aparát. T a t o snaha našla velké pochopeni i n význačných průmyslníků (o založeni výše uvedeného ústavu se př'člr lil W. Siemens)
a průmyslových závodů vůbec, a tak při knždém větším
závodu jest zřizováno výzkumné oddělení a roste se závodem, a závod roste z jeho výsledků a probíjí se na
čelné místo ve státě o světovém trhu vůbec s touhou
býtl na místě prvním. T a k vyrostla celá řada průmyslových výzkumných ústavů, státních výzkumných ústavů a pro školení potřebných vědeckých pracovníků byl
založen velký počet vysokých škol a universit. Výsledky
jejich oráče pomáhaly německému nrům"slu ke skvělém výkonům a to 1«k po «st ránce jnkostl. tak 1 s hlediska kapacity produkce. Mohutný německý průmysl
dodával světu prvotřídní v ý r o b k y a za války ukázal se
mocněni so"r>eřem průmyslu r u s k é h o a U S A .
Badatelská činnost v Anglii a její organlsace Je přímo vedena státem, a to ve spoluprácí s nrůmyslem, Celným výzkumným ústavem je National Plrysical I>abOrotory v Teddinetonu a státní výzkumné oddělení D e ,
partment of Scientífic and Industrlal Research.
Jejich program je nejen ryze výzkumná činnost, nic
i užitý průmyslový výzkum, neboť i Angličané rádi vid!
ve všem praktický význam. Celkově možno říci, že výzkumná činnost v Anglii je velmi Intensivní, podobně
jako ve výše jmenovaných zemích.
Neisou to jen .velké a bohaté země, ktéré si dovolily
rozsáhlý a značně dotovaný v ý z k u m . Je m o ž r o jmenovat; i menší země jako na příklad Švýcarsko, Holandsko Švédsko, které omezily racionálně výzkumnou práci na obory pro ně zvláště zajímavé a dosáhly znamenitých výsledků k prospěchu svého průmyslu.
Nynější doba. ačkoliv přestala býtí válečnou, zůstala
přece /po určité stránce dobou chaotickou. Mnoho nevyřešených otázek víří v ovzduší a výsledky nových v y nálezů silné podněcují obrazotvornost těch, kteří se snaží
zamysliti se nad budoucností. Píše se o tom, jak by
vynadala příští v á l k a a zbavíme-11 t y t o předoovědf veškeré fantasie, z b ý v á přece jen J'stota, že příští válečný
konflikt, nebude-li mu jrozumně zabráněno, stane se
v í c e než dosud problémem technické zdatností válčí-
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Souhlasíme!
» N e c h y b í m e mnoho, tvrdíme-li, že v celém vzdělaném světě j e praktickým zá.ldadenť mravnosti křesťanský názor životni
jakožto osvědčená a přijatá forma humanity. Není to však základ ztrnnle neproměnný. Pokrok vědy stále na něj ňtoěí a
poskytuje i křesťansky založené ěásti lidstva ěasté svody, s nimiž je třeba se mravně
vypořádat. Tak je věda přímo i nepřímo
stálou buditelkou lidského mravního citu.
Není nástrojem ďáblovým, ani dílem andělským, ale je velkým darem božím, Hřeší,
kdo ho zneužívá, hřeší, kdo jím pohrdá, a
hřeší i ten, kdo trpí, aby ho bylo zneužíváno.«
P r o f . dr. Jan Bělehrádek ve » V ě d ě a životu«

cích stran, bude IKIJCIU strojů a bojových proutf, dloi.
ovládaných Člověkem na drtlKu pomoct rad'n a televise
Válka Jako celek lnulo rozhodována převážným dílem
v laboratořích, odkud vyjdou překvapující novinky Jak
v útočných, tak I v obranných prostředcích a budou
směrodatnými pro výsledek zápoleni.
Snad není důvodu viděli budoucnost přen tak éerná
sklu a musíme doufat, že všechno toto horečné 'vřeni >»'
rozptyl! a zavládne skutečná mírová pohoda, v niž VIIYkerá lidská pile a vynalézavost »to obrátí k úkolům ml
rovýni. V každém případě čeká nás vrtali hoj o vyfinl
životní úroveň a o uplatněni Jali Jednotlivce, lak I státu.
Naše republika platila vždy za zdatný celek, který «1
dovedl uhájili posice a svůj prestiž na mezinárodním
fóru, a proto je třeba uvědomili nl zvláště nyni zdravé
zásady k zajištění zdárné jejl budoucnosti,
V í m e dobře, že mnoho průmyslových odvětvi v d f č )
za svůj vznik pouze technickému rozvoji posledních let,
nebo desetiletí. T i m se koniperisuje snížen) potřeby pracovních /til zaváděním výkonných strojů a dokonce vy
tváří se potřeba nových a, dalších pracovních nII v piů
myslu a napomáhá tím zuměHtmuioall obyvatelstvu,
Dálo víme, že náš stát potřebuje z ciziny hlavně MU
roviny a má možnost platit za ně z menši části plod «
numl, hlavně pak prací svých občanů, utajenou v hotových výrobcích. Abychom mohli Jimi platit anebo byl
dokonce í nad to o ně zájem, Je třeba, aby to byly výrobky nad jiné hodnotné a po své stránce rovinkou, Tu
může vydatně pomoc! jen vlastni rozvoj technického po
kroku, neboť Jinak by se domácí průmyslová výroba,
omezovala na napodobování cizích výrobků, nebo by
byla značně vázána zahraněními patenty a z nich p l y
noueíml. eventuálním) licenčním) závazky, I T o náš stát
se jl/ítě více vyplatí podpořit) tuzemskou výzkumnou
a badatelskou činnost, než)' dovolili tomu, aby miliony
K č s odcházely do zahranič! v licenčních poplatcích a
naše zboží by si těžko razilo cestu na světové trhv. kdyby
bylo pouhou napodobeninou konktireriéních výrobků /i
nedovedlo tyto předě'U svou dokonalostí a novosti.
Potřebujeme jakožto pokrokový stát pro šťastnou
budoucnost Intensivni výzkumnou a badatelskou činnost.
Poněvadž nám nerií možné prováděli to na lak široké
základně, jako to mohou činili velké státy, musíme «>
omezili jen na ta odvětví celostátního významu, 1 'pro něž
jsou v Československu zvláště výhodně, podmínky a
předpoklady. Vzhledem k dWtež!t.0Htí výzkumu a bádání
je třeba pochopení nejen se strany státu, avšak i prit
myslu a celé široké veřejnosti.
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Z dopisů redakci
Vážená

redakce!

Naše veřejnost by »1 měla válmnoutí více prázdných
volebních lístků, jak už to naznačil ve svém dopise
pan dr. O. Landa-Kobr, který jste otiskli ve svém
čtvrtém čísle, Připusťme, že náš národ v příštích Volhách, bý se dovedl konsti uktívné zařadit do programu
naňích čtyř stran. Pro nikoho dnes není stejně naděje
na vytvoření dalších politických stran u nás. Nezbývá
nám tedy nic jiného, než volit tu stranu. Jejíž program
se shoduje i\ přesvědčením každého z nás, anebo se
našemu přesvědčení co nejvíce blíží.
Nač tedy ty prázdné lístky? A tu nám napadá něco
jiného. Připadá 'nám, jakoby některá ze stran, ať už je
to kterákoliv, se obávala svého neůsoéchu v příštích
volbách. Pak by bylo pro ni ovšem výhodné, kdyby co
nejvíce rozdrobila řady těch, kteří nesouhlasí s jejím
programem. Tito občané by pak měli ÍStyřl možnosti:
volit; některou ze tří stran, nebo prázdný lístek. Volbou prázdným lístkem by se jednak vyloučili z účasti
na konstruktivním budování našeho státu, ale nadto
též by se stall' neregistrovanými odpůrci té které politické strany. A Jsouce neregistrovaní, nemajíce nikde
zastoupení, nemohli by účinně a spontánně projevit
svůj nesouhlas a tím by se vlastně sami zneškodnili.
Vytvořili bychom tím vlastně pátou politickou stranu,
stranu begp programu, stranu neregistrované oposice.
A. nejvíce by z toho těžila ta strana, která by se této
oposice nejvíce obávala. A napadá nás, že bychom tím
vlastně podali ruku reakci, aby ukázala, kolik čítá
stoupenců. Chtěli bychom, aby každý náfl rozumný
občan si toto uvědomil, než přistoupí k volební urně.
IjJubomlr Vališ, Brno.
Vážená redakce!
Jsem jedním ze studentů, kteří za. německé okupace
nueenň pracovali ve zbrojní továrně, Kdyby to dnes
někoho zajímalo, mohl by sl snadno zjistit, jak vysoké procento z dnešních vysokoškoláků bylo nasazeno
na práci bud' u nás nebo v Německu. To tedy znamená, že nořil vysokoškoláci velikou většinou byli c^ělníky.
Snad Jen rok, dva, tři 1 více, ale l to postačilo k tomu,
aby nnřílt k dělnické otázce své vlastní osobní stanovisko, podepřené určitými zkušenostmi a zážitky.
Pochopitelně se tehdy pracovalo za nojobtlžnějšlch
pracovních podmínek, Jak by mohl vyprávěli každý,
kdo překročil práh nacistické továrny. Naši studenti
tedy poznali noční směny. Svůj dyn jsme dělili na 12
hodin práce a 1,2 hodin odpočinku, pokud jim lze nazvat; spánek nu splasklém slainnlku v továrním lágru
nebo Jízdu na stupačce přeplněného vlaku a tři, čtyři
hodiny spánku .{kuna.
S kniarády-dělnlky jsme stáli u jednoho ponku, jedli
u Jednoho stolu a spali na lední lavici. Bojovali jsme
všichni Jeden boj a podpírali se Jeden o druhého. A. tak
tam, ů strojů a ponků, jsme sl my studenti uvědomili,
oo od nás bude jednou očekáváno a žádáno, až se zase
vrátíme lce své práci, svému studiu: Aby příští generace duševně pracujících znala z vlastního názoru práci rukou a dovedla jl ocenit. Moderní inteligent nebude fpánonvs. který viděl továrnu jen od brány a
ponětí o práci v nl má mlhavé, který se stydí vzít
do ruky lopatu a nedovede spravit plot u vlastní zahrady, nýbrž bude to člověk, jehož stanovisko k f y sické práci je realistické a kladné.
První týdny a tuěSJce v osvobozené vlasti Jsme měli v rukou častěji lopatu než pero a kromě toho. že
sl studenti sanit opravili poškozené fakulty, pomáhali
v továrnách, na bouračkách, na žních a v pohraničí.
Od našeho osvobozeni uplynulo j l * devět měsíců.
Před brněnskou technikou se zahem.Mto modrými pracovními halenami (těmi, které jsme před nedávnem
svlékli). Byli ft> zbrojováct. Na vv-vu své or^anlsace
přerušilo deset tisíc dělníků práci' a pod vedením závodní milice vyšlo do brněnských ulic Snad proto při-
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šli, aby pomohli studentům opravit poškozené budovy?
Ne. Dovídáme se, že jdou trestat ty, kteří v počtu
dvacetkrát menším se dožadovali před redakcí
Rovnosti« satísfakee pro důstojníka naší armády v tomto
listě napadeného.
Tato ¿demonstrace
byla prý namířena proti jednotě našeho státu a bylo na ni třeba rázně odpovědět.
Zaťaté pěstě davu před technikou se zvedají, ochraptělé hlasivky selhávají
Nevěřím a neuvěřím, že toto je opravdové mínění
našeho dělnictva. Viděl jsem mezi nimi lidi, kteří stáli
před rokem s námi u strojů a přáli naší studentské
věci. TI nekřičeli, ale kroutili hlavami. Viděl jsem 15!etého učně, jak mává hubenými pěstičkami a přeskakujícím hláskem vykřikuje hanbu studentské reakci.
Jak tento hošík k těmto názorům přišel? Od kdy jsou
studenti reakce'' A tak přes komičnost tohoto výjevu
táhnou mou myslí myšlenky neveselé. Kdo a z jakých
důvodů má zájem na tom, aby štval dělníky proti studentstvu a tak hnojil ptidu pro demonstrace, které
svými následky poškozují stát a tíin přece obě strany?
Jde tu jen o nevhodný a náhodný výstřelek čl Jde o
plánovaný postup, který je ovšem v rozporu s programem všech našich stran ? Kam nás tato cesta zavede ?
Je ještě čas. Snad se domluvíme a porozumíme si tak,
jak jsme si rozuměli tehdy u ponku.
Karel Sláma, stud. med.. Brno.
Vážená

redakce,

po našem osvobození zachvátila revoluce celý národ,
všechny jeho vrstvy a složky. Všichni se chopili
organlaace našeho nového státu. Také stav studentský byl zachvácen touto revoluční horečkou a počal
tvořit nové řády pro sebe a pro své představené. Bylo
mnoho organisováno a přetvořeno. Byly zakládány
studentské organlsace, studenti mají svoji samosprávu
na školách atd V mnoha případech sl vzali na sebe
úkoly pánů představených. Nyní, kdy revoluční doba
pomíjí a nastává doba uklidnění, můžeme posoudit
kvalitu této studentské revoluce. Musíme přiznat, že
bylo učiněno mnoho dobrého, ale nesmíme popřít, že
jsou na druhé straně také negativní výsledky a jedním z nich jsou neustálé bezduché kritiky a polemiky
mezi studenty a studentskými organlsacemi. Myslím,
že mnoho času. kterého hv u správného studenta a
zvláště u studenta dnešního, jenž má tolik nedostatků
ve vědomostech následkem okunace. mělo hvl noužlto
k úsllovnénul studiu a přiblížení ie výši vědomostí
předválečného 8'nden'a. le n " ' • r ' " > sch f t "'"h a iřl
polemikách, jejichž úroveň je pochybná. Vždyť středoškoláci jsou základem naší nové vědy > techniky a
jedině 7, jejich řad odcházejí posluchači na vysoké
školy. A myslím, že čím větší budou znalosti našeho
studentstva středoškolského, tím dříve a za menších
obětí hmotných a časových dokončí svá vysokoškolská
studia a tím více ušetří rodičům a státu finančních
výloh. Bylo by zajímavé sl spočítali, koltk korun vynakládá náív dnes tolik ochuzený stát na jednoho
středoškoláka čl vysokoškoláka po dobu jeho studií,
Evláště dnes, kdy výnosem našeho p. piesidenta bylo
Studium středoškolské n vysokoškolské zbaveno poplatků a školného
Miroslav Drda, student. Plzeň
Vážení pánové!
Svobodni učitelé doslali přídavek na zdražen' 3 tisíce Kčs ročně, t j. 250 Kča měsíčně Z těchto 250 Kčs
ml srazili na daně 221 Kčs a nn léč. fond 2 Kč5. T o znamená. že j«em dos1 ala 27 Kčs nn zdrsižeiif.
Svobodní nuvií přídivek jen 3 tiši - K(>, eis*v.h 32Î
Kčs ročně a nikdo se neohlíží na to. že často musí
žlvltl rodiče, kteří nemnjí žádného Dři jmu. neb jen nepatrný: 250 300 Kčs měsíčně. Myslím, že srv^ho-fntf
v tomto případě musí míti domácnost jako ženatí'.
Nebo má staré rodiče vyhnati?
M. R.. Hradecko.
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K U L T U R A VE S V Ě T Ě I U N Á S
Obor československých studií
v Oxfordu
Zahájeni Česko slovensky cli studií v
T a y l o r o v ě ústavu slavné university
oxíordské je významnou události našeho nového vědeckého života a zaslouží si ještě větší pozornosti, než
jaké se j i v českém a slovenském lišku dostalo. P o dobu v á l k y oxfordská
universita umožnila mnoha československým vysokoškolským studentům
dokončit svá studia;
rektor tohoto
starého učiliště, profesor Livingstone,
vzácný přítel našeho národa, dokázal nyní znovu svou přízeň zřízením
stolice československých studií, jež
byla zahájena výkladem prof. Selona-Watsona o Československu a jeho
postavení v Evropě. Zásluhu o zřízení
čs. stolice v Oxfordu má v nemalé
míře pres'dent republiky, který za
svého pobytu v A n g l i i věnoval mnoho
pozornosti tomulo projektu a zasadil
se aktivně o jeho realisaci. Dik patří
také ministrům Masarykovi a Ripkovi a ovšem celé oxfordské universitě,
jež je starší a vznešenou sestrou pražské university K a r l o v y , s níž ostatně
v minulosti měla nemálo vědeckých
styků. Zahájení čs. stuďí v Oxfordě
je velkým příspěvkem ke kulturnímu
sblížení brltsko-českoslovcnskému.

N o v ý anglický koncert pro
violoncello
N o v ý koncert pro violoncello od
anglického skladatele E. J. Moerana
byl v Anglii po prvé hrán na koncertu Filharmonické společnosti v L i v e r poolu. Sólistkou byla Pelrs Coatmore,
Irčanka, choť skladatelova, které je
nová skladba věnována jako svatební
dar. Vůbec po prvé byl fiový koncert
pro violoncello hrán V Irsku, a to,
jakož i osobní spojení skladatele s I r skem zajisté vysvětluje keltský tón
nového díla. Moeran až dosud používal zřetelného anerlického idiomu, odvozeného z lidových písní a skladeb
z doby tudorské.
První věta ie Aupaslonata, do níž
Je vložena střední část
ve f o r m ě
Schc-rza. T a t o pomalá věta má velkou
lyrickou krásu, vyžadující nejčlstší
zlaté
tóny, jakých
je
violoncello
schonno. Ve finale, jehož hlavní thema připomíná irský tonec. dokonale
vypracovaná coda vede skladbu k účinnému zakončení. Tento nový koncert
pro violoncello se důstojně řadí k houslovému koncertu téhož skladatele a
jistě bude vítaným rozmnožením dosavadního malého počtu koncertů pro
violoncello.

V ý s t a v a sovětského umění
v Moskvě
Podle referátu N . M a í k o v c e v a v
moskevské ¿ P r a v d ě « byla 19. ledna
t. r. ve státní tretjakovské galerií zah á j e r a výstava obrazů, soch a g r a f i k y . Je to první poválečná přehlídka
sovětského umění, ukazující práce
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nejlepšich umělou všech svazových
republik
posledních let.
N a předu! místo řadí referát velký
obraz tehoránské konference • od A .
Gerasimova. Umělci podařilo se výstižně zaohytltl individuální charakteristiku jednotlivých účastníků konference, mezi nimiž vyznačuje se tvář
J. V. Stalina klidnou moudrosti, všoobsáhlým rozhledem a nezdolnou vůli.
T ý ž autor v y s t a v u j e řadu dalšioh
prací, zvláště portrét J. V. Stalina v
inaršálskó uniformě na cestě po Rudém námě-stí od mausolea, datovaný
1941—-194-1.
Pozornost účastníků búdl obraz F .
Bogorodského Sláva hrdinům«. Nud
tělem padlého námořníka sklonila so
jeho matka, s očima zalitýma slzami.
P ř e d padlým kleči na Jednom koloně
velitel, dálo v hloubce obrazu symholisují dva rudoarmějcl silu mstitelů.
N á m ě t y z oslavy vítězství přinášejí
obrazy O. Savlckého (Přehlídka na
Rudém náměstí), V. ňtrunloha a K ,
Juona (Salut a Iluminace M o s k v y ) a
zvláště N . Tolkunova.
N a realistické půdě upevňuji sovětské umění Ještě více žánrová tliunuita
leningradských umělců: J. Nikolajova
» N a velkou žemlo, L, Frolovy-Bugrej e v o v y 'Komaolfiká pomoc« a 11, ltaJevské-Rutkovské Vyznamenaný modřili!*.
Obraz
B. Jefanova
představuje
nemocného spisovatele Gorkého, u
jehož lože so aeáll Stalin, M o l o l o v a
Vorolilov. Obraz mladého umělce V.
Cyplukova zachycuje vzníceni tvůrčí
mysli Gorkého, který pozoruje Volhu
s jejími stržemi a pobřežní krajinu,
oživenou přístavem.
Historické motivy vyjadřují obrazy
S. Gerasimova ¿PugaSev«, V. Bérova
velký obraz /.Vjezd Alexandra N ě v ského do P s k o v u « a dalňi.
Krajinářství zastupují na výstavě
takřka slavnostní práce 8. Geraztmova, dále lyrické obrazv G. fiegala,
poetická díla N . Romudina, mistrné
obrazy G. Nlsského a V . Měškova,
světlé leningradské k r a j i n k y V. Pakulina a konečně řada obrazů dalších
krajinářů starší i mladší generace.
Ze svazových a autonomních republik vyznačují se zvláště díla umělců
arménských. Čestné místo získávají
také Gruzíni, Bělorusové,
Estonci,
Lotyši. Mezi velmi význačnými pracemi Ukrajinců vyniká zvláště historická serie - Bohdan Chmelnlcký«, jejímž autorem je M. Děregus.
Značnou pozornost na výstavě upout&vají práce sochařské, kterým
se v řadě případů podařilo dosábnoutl
nových výšek. Podobně Jako v malířství, je i zde zastoupena řada jednotlivých portrétů. Nejvýznačnéjší JHOU
tu díla V . Muchiné. Mladý sochař 8.
Orlov vystoupil a řadou prací, kterým
lze předvídat! širokou popularitu: jsou
to ruské zkazky a byliny. P r á c e připomíná avou kouzelnou krásou ural-

ský folklor, obživlý v tvorbě Bnžovii,
nrohangolské pověsti B. Řegr'nn, mistry Palooha a Mstěry.
Silně jo na
výstavě zastoupena gr.iťika, u některých sv&isovýQh republik dokonce 1<5
po. noř. malířství a sochařství. .1, M

Výstava francouzských plakátů
S. V. Purkyně v y s t a v u j e v Praze
mv Příkopě pod záštitou J, 10. Mmirico Dojoana, velvyslance ropubltkv Francouzské, a dr
l-otra
enkla, primátora hlavního města Prahy,
francouzské plakáty v, poslední
doby. Ukazuje nám tak v přehledu
řadu dokonalých prací
francouzských g r a f i k ů a «do to irvo si divák
plně uvědomuje, jak zlá a škodlivá
byla pro naše v ý t v a r n í k y , kteří se
z a b ý v a j í užitou grafikou, těsná, pro
toklorátnl klec, ze které jsme viděli
jen strohé a přísné německé práce,
postrádající vtipu. Dnes ni konečně
můžeme zhluboka vydechnout! a být
šťastni, že před námi opět. defiluji
jména, jako Cnrlu, Coiln, Jean Plcart
lo Doux, Bouehor, Olomjat, R do
Valorlo a J.
Co jistě překvapí naftoho normál"
nlho diváka, Jo technické zvládnuli
motivu. V tomto směru HO budeme
muset Ještě hodně učili, Htaěi, když
poroviiáme některý z vynta.vonýeh
plakátů h plakáty našimi, třeba n tě
ml revolučními,
Všimněme si, Jak
Frar..",onzl dovedou použit z k r a t k y
a j a k pracuji ii plamem,
Byl by velmi těžký úkol vybrat
na v ý s t a v ě nojlepíii nlakát, Těch, Jež
JHOU vysoko ( a hodně v y s o k o ) nad
průměrem, ;|c celá řada, T a k jmenujeme alespoň »Quudolupo, smaragdový
ostrov«,
pohádkový
plakát,
plný poesie. (Jean P l c a r t lit Doux.)
Luelon Bouehor jo autorem dvou plakátů » A i r France*, krásných barevně. Z a j m a v á je v ý s t a v a domáckého
průmyslu Jean Carlu.
Prostorovým
sugestivním řešením do hloubky překvapí
Colinův
plakát
XiZáriiořaká
Francie, I.-r Většina z nás bude jistě
znát plakát » Z á m o ř s k á Franciu, II".
od téhož autora již z plakátovacích
ploch v Praze, N a tomto plakátě bylo totiž překresleno písmo u byl použit pro propagaci výatavy. Původní
název také vysvětluje, proč ne na
výstavním
plakátě
oblevuje ruka
domorodce. Bylo by chybou nezmínit
se také o technicky bezvadné práci Dumpoullnově j-Paříž 20. srpna
1.044'4 a vzdušném, lehkém plakátu
x-Vstupte do francouzského letectva« (Olouqat).
Českého návštěvníka překvapí odvaha, k jakou dovedou Francouzi
propagovat plakátem musea a v ý atavy. A l e nejen odvaha,
hlavně
vkua. Jsou tu plakáty R. de Valerto
;,Ktředovéké
francouzské
nástěnné
m a l b y « , /-Nové přírůstky národních
rouscí", /-Malířská- mistrovská díla,
obrazárna v Louvrů*. U těchto prací
překvapuje kráaný tisk.
K,
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E. M. Forster, člověk a dílo
E. M. IJorster je nojvýznaónéjáím žijícím anglickým
romanopiscem, kt.f;rý Je u nás bohužel znám jen svou
knihou //Cestu do Indie« (1924). Uveřejněná, studie
vyůla v prosincovém ótele francouzská revue ¿Fontalne«.

Nezamýšlím pod a ti v omezeném rozsahu, který
je mi k disposici, kritický nástin Forsterova díla,
o kterém byla již napsána nejedna kniha. T o
ostatně není možné. Považoval bych se již za
šťastného, kdyby se mí podařilo připoutat pozornost několika čtenářů na spisovatele, jehož
knihy — více než kteréhokoliv jiného současníka — přinesly svému autorovi vděčnost těch milovníku knih, které Anglie považuje za nejpřemýňlivSjší a nejobrazotvornější.
Forster překročil šedesátku a jeho první díla
spadají na začátek století. Jeho obliba, která
měla dostatek času k svému zrání, spočívá hlavně
na pěti románech. Dva z nich, ctižádostivější a
přesahující svým dosahem ostatní, jsou vskutku
prvního řádu: H o w a r d s E n d (1.910) a A
P a H 9 a g e í: o I n d i a (1924). Žádný současný
spisovatel nevytvořil díla stejně pozoruhodná
m dvojitého hlediska jak lidského zájmu, tak spletitosti skladby. Forsterovo dílo se rozvíjí s technickou přesností, podobnou oné, která vzbuzuje
obdiv u prvotřídního pianisty. Maně si říkáme:
»On ví, co činí; a jen on to muže vykonat; jsme
uchváceni a udiveni, že můžeme pozorovali jeho
pohyby, naslouchali mu a objevovali, že člověk
jo schopen ho sledovat.« Obě jmenované knihy
mají jeden společný'rys: předvádějí nám konflikt
lidských tvorů. Howards End je studie anglického života v materialistické epoše Eduarda V I I .
Líčí příběhy dvou rodin, z nichž jedna se obrací
k přítomnu a snaží se žíti v souladu se svou dobou, zatím co druhá se naopak snaží žíti v neuhasitelném světle duševna, představivosti a citovou!!. Obě rodiny se průběhem děje potkávají,
často dochází k prudkým srážkám a nakonec se
usmiřují. Není nesnadné uhádnouti, na kterou
stranu se přiklánějí autorovy sympatie, poněvadž
vňalc nejsou u Forstera zdaleka prostředními,
mohou so stejně tak dobře vztahovat i >na lidi
z ostatních vrstev. T í m , že nám ukazuje, jak dalece jsou si nezbytni muž činu a žena s citovostí,
nám připomíná, jak snadno zapomínají lidé, které
bychom zhruba mohli zařadili do kategorie materialistů a idealistů, na skutečnost, že jednak stí
tyto dva typy vzájemně doplňují, jednak se svět
nemůže obejít bez prvé ani bez druhé kategorie,
čtenář si uvědomuje v jistých okamžicích skrytím přítomnost kazatele nebo moralisty, avšak
romanopisec, jenž vášnivě hledá pravdu, má zajisté právo v y v o d i l i důsledky ze svých analys
lidského chování a v y t v o ř i l i román nebo drama,
aby ilustroval své závěry. Požitek, který nám
připravuje umělcova virtuosita, se druží k ponaučení, vyvěrajícímu z vyššího poznání.
'Údobí čtrnácti roků uplynulo mezi vydáním
H o w a r d s End a A Passage to India. V teto poslední knize jsme svědky konfliktu mezi rozlič-
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nymi rasami, mezi Evropou a A s i í . Poznání a
citovost, které mohly analysovati způsobem zcela
novým mechanismus života anglických měšťáku,
které mohly tušiti a zhmotniti nepředvídané a
netušené elementy anglické duše ( k t e t ý m vděčíme jíž několik století za nejbohatší rozkvět poetické literatury), se obracejí nyní věštecky ke
světu, jehož uskutečnění stále ještě očekáváme,
ke světu, jehož rasy a kontinenty budou donuceny, nechtějí-lí se vzájemně zničit, ne pouze pracovati dohromady, nýbrž snažit se též o porozumění mezi'sebou. Jiní angličtí spisovatelé byli by
snad bývali ohromeni především nesmírnými překážkami, které se staví v cestu dorozumění mezi
indickými rasami, a byli by snad naznačili, aČ
s menší originalitou a dosahem, nedozírné pole,
otevřené vzájemným nedorozuměním. Forster
učinil více. I když jsou lidské bytosti uzavřené
ve Svých oddělených totožnostech juko vězni ve
svých celách, mohou se přece dorozumívati mezi
sebou a styk sé skutečné navazuje: tlukou na
stěny, domlouvají se pohledy a šepotem. Förster
má schopnost obzvláště vyvinutou t y t o znaky zachycovali a uniká-li jejich význam těm, kterým
jsou určeny, nabízí se k jejich přetlumočení.
A č k o l i v není spisovatelem nadprůměrně plodným — jeho knihy nejsou nikdy pouhými slohovými úlohami ducha nebo výrobky, zhotovenými
z několika kusů, jsou to organické růsty. K r o m ě
pěti zmíněných románů napsal jistý počet jiných
děl, z nichž uvedu pozoruhodnou essay o románovém-uměni a sbírku kritik a historických staM,
které svědčí o rozmanitosti jeho vzdělání a o lehkém satirickém humoru. Jiným jeho di'em jsou
dějiny Alexandrie spolu s průvodcem, dílo snad
více známé v E g y p t ě než # Anglii a o němž j e
možno tvrdit, že » s t v o ř i l o « toto město asi tak
j a k o romanopisec tvoří své osoby. B v l o bv zcela
nespravedlivé zařadili jeho ostatní díla pêle-mêle
do kategorie druhořadých výtvorů. Vezměme na
přiklad brožurku, vydanou roku 1930 s nadpisem
W h a t I b e 1 i e v e. T o credo se doporučuje zároveň pozornosti těch, kteří v z ý v a j í jakoukoliv
tradiční formuli náboženské víry, i těch, kteří
cítí potřebu nalézti nějaký přístav, kde je možno
zakotviti uprostřed divokých a zhoubných bouří
naší doby.
Forster odmítá především jakoukoliv víru ve
Viru. K d o by mu to mohl miti za zlé, ve veku
bojujících věr, že se obrátil k Erasmovi a Montaigneovi. Jeho první článek v í r y j e vytvoření
důvěry k lidským vztahům: Pouze vyeházím-li
z nich, nacházím trochu pořádku v současném
chaosu.« Jest proto stoupenec demokracie, méně
zavrženíhodné než ostatní f o r m y současnvch vlád,
poněvadž ona předpokládá důležitost individua a
poněvadž j e potřebí všech druhů individuí k v y tvoření civilisace; poněvadž demokracie ponechává jistý stupeň svobody tvořitelům a poněvadž
p ř i j í m á kritiku. Lidé. kterých si Forster váží.
jsou ponejvíce ti, kteří se chovají, jako by bylí
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nesmrtelní a jako by společnost byla nesmrtelná.
T i tvoří » a r i s t o k r a t y « , na které věří. T i netvoří
aristokracii moci. založenou na hodnosti a vlivu,
naopak:
• Aristokracii rozumných, umírněných, udatných. Její představitelé se nacházejí ve všech národech a ve všech třídách a ve všech dobách; od
okamžiku, kdy se potkají, v y t v o ř í se pak*mezi
nimi skrytý vztah. Představují opravdovou lidskou tradici, jediné trvanlivé vítězství naší divné
rasv nad krutostí a chaosem.«
Tragedie spočívá v tom, že nebyl nalezen doposud žádný systém, který by přenesl jejich osobní ctnosti z okruhu zájmů soukromých na záležitosti veřejné, poněvadž »držení moci j e přiměje
žiti v oblasti, kde lidská počestnost se nikdy nevyplácí«. A tak se vracíme k těmto » s v ě t ý l k á m « ,
malým, ale neuhasitelným, patřícím k forsterovské aristokracii, která se spokojují tím, že v y měňují mezi sebou povzbuzující signály,
F^rster definuje své credo jako souhrn úvah
individualisty a liberála, který nalezl liberalismus hroutící se pod jeho nohama a který to z počátku pociťoval jako trpké ponížení. B r z y si však
všiml, že nemá pro to žádný zvláštní důvod, poněvadž nejistota druhých byla stejně velká jako
jeho. Jeho víra a naděje nerozumějí očekávání
zlatého věku nebo změny v srdci člověka. Jak
prohlásil v přednášce, proslovené v r. 1941, j e
zbytečné mluviti o - N o v é m řádu«, poněvadž řád
j e něco, co se vypracovává z vnitřku a nikoliv
něco, co se vnucuje z vnějšku. Rád v tomto pojetí je záležitost mystika a umělce. Forster není
mystikem.
Snad mně bude dovoleno připojili několik poznámek rázu spíše osobního, nikoliv v duchu
anekdot, ale z jednoduché příčiny, že autor není
osobou abstraktní a jeho čtenáři mohou pociťovali jistou zvědavost vzhledem k Forsteru-Člově-

ku. Jeho vzhled by snadno mohl projiti bez povšimnutí u zběžného pozorovatele. Je protikladem
elegantního muže a cestující, kteří by ho potkali
ve vlaku, by ho rychle umístili s jeho starým nepromokavým pláštěm a obstarožním kufrem do
kategorie venkovanů. Byli by velmi překvapeni
(jestli by překvapení byii vůbec schopni), kdyby
se jim řeklo, kolik zkušeností, vzdělání, živosti a
bohaté vnímavosti nových dojmů se skrývá za
tímto šalebným vzezřením. Ti, kteří ho znají nejlépe. nemyslí na n ě j nikdy v souvislosti s Časem.
Nápadné jsou u něho jisté pohyby a sklonění
hlavy, které v y v o l á v a j í představu ptáků, jasná
modř jeho očí některé dny, takže se zdá, jako by
jeho oči opravdu měnily barvu; vře 1 ost jeho
úsměvu, zákmity satirického smíchu probleskujícího skrze lehce rozčepýřený knírek, skutečná
zdvořilost, nespokojující se jednoduchými formalitami, laskavý ohled na bázlivější a skromnější
členy společnosti, ve které se nalézá.
Nakonec j e nutno říci, že se Forster nalézá ve
stejné závislosti na Francii jako ostatní oívlliaovaní lidé. Nebylo by přesné tvrdili, že kultura
francouzská je pro něho první ze všech; konec
konců j e Forslor Angličanem, který dluží svou
kulturu klasikům ř e c k ý m ř í m s k ý m i své země.
Jeho inteligence nepracuje jako inteligence Fran
couze a nemá pro to konečně žádný důvod. Poctu,
kterou vzdává Francii, jo neomezená, pocta, vladaři,|ve kterém je obnaženo to nojlepňí, co Fran
cíe lim. Následkem vzpomínky a sympatie vytvořil se trvalý styk mezi jeli o srdcem a jistým
domkem, ztraceným kdesi v Provence; strunti a
naděje obyvatelů tohoto domku staly HO jeho
vlastními strastmi a nadějemi, Hpočívá-lí lásku
k cizí zemi na tomto základě, je často silnější
než ona, která se ustavičně tříští v hluku veřejných oslav.
Přeložil Miroslav Berka.

Film týdne
Francouzská filmová produkce bojuje ne stejnými
potížemi jako naše.
Studia a laboratoře , pracují
vzhledem k nedostatku elektrického proudu jen tři
dny a tři noci v týdnu. Celkem se francouzská filmová
produkce nachází ve stavu příprav, ale přesto se již
nn.táéí několik fihnů. Tak J. Cocteau dokončuje právě
f i l m La Belle et la Běte«. Jeden z Cocteauových filmů,
Věčný návrat«, viděli jsrne jíž v Praze. Tato nepodařená transposice středověkého příběhu o lásce TrJstana
a Isoldy byla u nás nadšeně přijata těrnl, kdož považují
sentimentalitu a vyumělkovanost za přínos filmovému
umění a patrně umění vůbec, označujíce ji za poesií.
Podobně film ¿Konec Bohémy«, který zpracováním románu Henrího Murgera (román sám j e knihou na pok r a j i literatury) o životě pařížské umělecké mládeže, je
vyčichlým a sentimentalitou rozbředlýrn dílem nepravé
romantiky, která vpravdě nestojí za to, aby byla křísena. Pozornosti zaslouží herecké výkony ve francpuzskýeh filmech, které jsou jeho hlavním kladem propracovanosti a životnosti epísodních postav, ukázek hereckého umění, jaké má být, a dále zvlááté v »Konci
Bohémy^ fotografie, tak čistá, objevná a dokonalá, jak
jsme ji ještě neviděli v žádném filmu promítaném po
válce na plátnech našich kin. René Pagnol natáčí film
xCabasson-í s komickým Fernandelem, a známý režisér
J. Duvivier přikročí v nejbližáí době k natáčení filmu,
jehož název není dosud stanoven. Zajímavým pokusem
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bude zfilmováni románu 1«' M Dontojevského, které byle
nedávno zahájeno,
Luclen Vlttet, filmový povéíenoe fmncouznkého ministerstva Informací, přivezl do Prahy asi šedesát fllm^i,
z nichž film M. Carného >lJětl r á j e « byl předveden filmovým novinářům. Film st! skládá ze dvou dílů:
Boulevard hříchů« a »Muž v bílém« a bude uveden
v nejbJižfií době na program nafilch. biografů. Vlttet
odváží do Paříže některé české filmy O-Oech panen
kutnohorských«, > No ční motýl«, »Kouzelný dům«, '/Rozina sebranec ), které budou promítány v Paříži. C"/)koslovenské aprobaění komisi byl již také předveden francouzský horolezecký f i l m »První na laně«, natočený
v Chamonlx podle, námětu li. Pr^son-Itoche, v režii Louis
Daqulna. Tento film vzbudil velkou pozornost na mezinárodním festivalu v Basileji,
V některých městech Sovětského svazu jsou promítány volební filmy » řečí J. V. Stalina, kterou pronesl
na mimořádném sjezdu Sovětů. Lchf'ÍJm dokončil nedávno film ./Armádní generál«, j<thoTWi»&f napsal B.
Cirskov. Režisérem je F. KrroJer (jeho film ¿Ona brání
vlast/- jsine již viděli v P r a z e ) . ,Te to opět jeden z filmů
v jádře propagačních, kde hlavní postavou Je Stalin,
jehož hraje M. G';lovanl. V Sovětském svazu byl rovněž
dokončen nový dokumentární fllrn Povídka o naších
dětech v režii A, Oyaněsové,
t>.
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Chtěli bychom říci, že rozhlasové 1 divadelní hry českých autorů, vysílané slovenskými rozhlasovými stanicemi, aí získaly na Slovensku značnou oblibu, sku-.
tečnost to, kterou nelze podceňovat. Bude dokonce tře(3. n . a H. II. koncerty České filharmonií;, 4. II. preba, aby i náš rozhlas brzy zařadil do svého pořadu
miéra Carmen, 0. II. koncert ¡Bedřicha Janáčka.)
dobré původní a rozsáhlejší slovenské rozhlasové hry,
Svůj nedělní koncert věnovala Č. f. ruským mistrům.
jichž sice není ještě mnoho, ale při dobré váli by se
Clazunovův Karneval je dodnes působivá skladba, i
jich už několik jisté našlo. Nedávná hra Housles od
když postrádá masopustní bujnosti v míře, jakou se
V. Markovíčové-Záthuřecké je rozhodné příslibem, ktevyznačují Karnevaly Berlíoze, Liszta Smetany čí Dvorý zavazuje i autorku. Dramaticky nemálo působivý
řáka. Rimského-Korsakova Pohádka čerpá svůj nájnét
příběh houslisty, jehož životním osudem byly vzácné
•/. říše nadpřirozených sil a jejich anthropomorřických
housle, j e ' sice ještě formován poněkud filmové, ale
doplňků.. Vane zde romantická nálada Weberova lesa
pohotový a přirozený dialog a hlavně vřelý tón lida trochu 1 Dvořákovy Rusalky. Velmistr ruské hudby,
skosti, znějící celou hrou, patří kc* kladům relace, jeP. I. Čajkovskij, byl zastoupen rozkošnými »Variacejíž režii, záměrné neefektní, měl A. Bagar, a v níž se
mi na rokokové t.hcma' pro violoncello, Jež vytříbené
uplatnily zejména hlasově vytříbené kreace R. Porubpřednesl M. Sádlo, a slavnou, elegleky se nesoucí 5.
ské, M. Banclkové a ukázněného J. Budského.
symfonií, jež byla přijata zvlášť vřele. Prof. Stupka
Pokusem o novou hru byla rozhlasová práce Miloše
všechna díla řidli se zaujetím a v posledním
dosáhl
Krno Veliká hodina«, jíž vysílala Bratislava a která
vzácné jednolitosti.
po počáteční rozvleklostl se soustředila . s výrazovou
Ve čtvrtek se objevila Č. ť. opét Jednou pod vedením
úsporností na prohloubení dějového motivu, ale jejíž
R. Kubelíkn, 7. abonentní koncert obsahoval skladby
závěr nebyl dosti přesvědčivý. V režii J. Budského v ní
českých autorů, komponované za války. Jako prvá hráhráli: I,. Ohudlk, J. Sodoma, V. Ozábal, M. Piechovská
na Revoluční předehra mučedníka R. Karla, dílo záa j. A tak i když zmíněné rozhlasové hry neměly ještě
pasí vé a dramaticky vyhrocené. Svou koncertní preté dokonalosti, již by sl bylo přáti, aby mohly zapůsomiéru slavila Dobiášova Symfonie pro velký orchestr,
bit! na slovenské posluchače třebas tak, jako některé
skladebné zajímavé rozvržená, ale zvukové velmi sydivadelní hry bratislavskou stanici v poslední době vyrová. Pořad zakončila II, symfonie B. Martinů, která
sílané (níi př. Kornejčuk: Případ chirurga Krečeta,
byla JIŽ několikráte provedena s ŮMpéehem v Americe.
Ostrovsklj: Na rušném místě. Šrámek: Ostrov veliké
Je to moderně znějící dílo optimistické nálady, velmi
lásky, a j.), přesto se lze radovati z poctivé snahy
vynalézavé
Instrimientovuné, užívající velmi šťastně
slovenských autorů í ostatních rozhlasových pracovklavíru jakožto organické éástl orchestru, který podal
níků, kteří musejí překonávat často mnohem více povelmi pečlivý výkon.
tíži, než my, a kteří svým zájmem o práce českých
Provedeni Blzetovy Oarmen v Divadle í>. května je
dramatiků posiluji nemálo vzájemnost Čechů a Slováků.
nesporně úspěchem dirigenta a režiséra Kašlika, jehož
Dr. Karel Zajíček.
zásluha spočívá hlavně v tom, že ji dovedl naplnit rušným pohybem a taneční lehkosti. Úskalí tohoto pojetí
spočívá v tom, že Jo-lt tuto motorická složka přeexponovánu, Jak se stalo hlavně v 1. jednáni, působí tato
T a k se píše . . .
přímá předchůdkyně opery verlstlcké operotmf.1 Tento
v »Nedělních no vlnách t : N o v ý rok bude velkým
dojem jo Jen zesílen neůslrojnou vložkou zpěvu sevlllrokem výstavby československého zemědělství,
slcýe.h děti. Orchestr měl švih a sebevědomí. Výkony
ať jde o poctivé, kdysi agrární nebo luďácké
pěvecké, Jako obvykle, kazí trochu dojem. J. Pallvcová
rolníky, 1 bohaté rolníky.«
• (Zaslal K. C„ Prapodává výkon velmi slibný, má pro titulní roli dost
ha X I I I . )
temperamentu pohybového, ale málo pěveckého, neboť
jejt příjemný lyrický niezzosoprán postrádá nutné drav » R o v n o s t i : »Stavěl se také proti diktatuře jedmatické průraznosti. O clonu José R. Vonáska lze říci
né strany, protože patrně ve své zaslepenosti netéměř totéž, ač Jeho hlas nemá techniku Pullveové;
vidí, že právě spolupráce čtyři našich politických
ale Jo zřejmě schopen vývoje. Omylem Je obsazeni
Stran a všech ostatních složek Národní fronty
lOacanillIa p. Kokklnlsem, Skladatel pro luto postavu
je jedním z předpokladů úspěchů naší práce.« —
předpisuje »vysoký bas . Kolcklnls má pouze vysokou
(Zaslal J. P „ Brno.)
kaní Henu, ale už střední poloha
natož jadrné hloubky
chybí. Nemožnou výslovnosti se nechceme zav »Mladé frontě : 'Surrealismus by se stal dnes
bývat', neboť zřejmě není Čech. Z ostatních se uplatnil
realismem a stejné jako on by rýsoval skutečnou
zvonivý hlas .1. Pechové v cikánce, vhodně doplňované
tvář světa.. Světa, jenž dnes už je ve svém životě
lllobllovou. Vymazalová na pěvecky velmi obtížnou" úa ve svém dějstvování se přeměněn revolucí,
lohu Mlcaely dosud stoprocentně nestačila. Trtistrova
uskutečňující to, co bylo významem, který vedl
výprava účelná, clíčreogmfte .Hrstkové převážně vkuske konstrukci všech uměleckých visí.« — (Zaná,
slal B. P., Praha X I I . )

Hudba týdne

Rozhlas t ý d n e
Vlern Mnrkovlčová-Zátliurecká: Housle, Rozhlasová
hra. líežle A. Bagár.
Miloš Krno: Veliká hodina.
Rozhlasová hra. Režie Jozeť Budský.
Obě hry byly
vysílány bratislavským roub lasem.
Mnoho se u nás hovořilo před časem o jistě nepochybné nutnosti kulturní deeentrnltsaee, zejména
v práci divadelní a rozhlasové, kritiku slibovala všímali st l mimopražských divadel, ale brzy se na mnohé
tyto sliby patrně zapomnělo. A tak čtenář pražských
deníků se vlastně skoro nic nedoví o činnosti regionálních scén, »nepíše se ani
až na několik výjimek
o práci divadel v Brně a Moravské Ostravě," o slovenském divadelním životů pak se toho napíše ještě méně. A ačkoli další sliby, týkající se n:\5eho .-.újmu o
Slovensko, se obývaly kolem pražského provedení zajímavé hry talentovaného slovenského dramatika P.
Karvašo, přesto poměry se stále ještě v tomto směru
mnoho nezlepšily.
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v »Rudém právu :
Hledáme politicky uvědomělé odborníky polí, luk, pěstitele dobytka, vepřů, drůbeže, ryb, včelaře a pod. Nabídky idealistů osvobozené práce pod zn.: „Kolektiv Svoboda". « — (Zaslal M. S., Michle.)
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého
tisku, vyplatíme za uveřejněnou historku JO Kčs.

OBZORY,
týdeník pro politiku a kulturu. Vychá
každou sobotu. l't/ď<ii(j Výkonný výbor čs. strany
lidové.
Odpovčdný redaktor dr. Jan Strakoš. Redakce r Praze
II, Karlovo nám. 5.
posch. Redakční narZtčvy každou
středu !•'• 17 hod. Administrace
v Pra:e II.
Václavská
lil. I
Telefony redukce i administrace
457-51, i.?2- 5 /.
Před pln hit na rok 200 Kčs. ua půl roku lOff Kčs. r.a
čtvrt roku 52 Kčs. — A"t vyiádani; rukopisu st
nevracejí.
— Ode t pošt. spoř. 60.300. — Tiskne C.A'T.
Českomoravská tiskařské o vydavatelské podniky i? Praze
II.
Dohlědaci pošt. ii{-'id SS. Toto čisto vyšlo 16. února 1916.
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Osvědčené adresovací

stroje

AIHmESSTYJP

Z NOVÉ Č E S K O S L O V E N S K É
V Ý R O B T
ruční i e l e k t r i c k é , pro b l á n o v é i k o v o v é mntrico
d o d á v á o d 1. ú n o r a 1?4é

ADDBESSTYP
PRAHA

- EMIL

Ci

ELTEELEIJf,

X I I , P ř e m y s l o v s k á ulieo 24 I. — Tolefon ¿ í ( l o 525-58.

RUŠTINA
ANGLIČTINA
pro

začátečníky

i pokročilé

Příprava k universitním a státním zkouškám
í nformaccj

'

Ostav moderníoi ře6ř ÛR0
PRAHA U , S p á l e n á 18 - Telefon ř. 236-76

I n. a e r t n í

objednávky

vyřizuje

Iniíertní

oddělení

il. A. T . Vraha

XI, V á c l a v s k é

nám. číkío

18.

„ K O N C E NĚMECKÉHO
ŽIVOTNÍHO PROSTORU"
V bývalých protlleteckých krytoch na Hlavním
nádraží v Borllnň byl zřlien „hotel", 1. Vchod
do „hotelu". 2. „Hotelová hal a". 5. Nutná opa*
tření pfod spénkam. 4. Místnosti jsou zaflxony
veškerým komfortem.
u, P,-ACME PHOTO

