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1. Americký kardinál Spellman vyznamenává gen. Donovana
řádem sv. Sylvestra za zásluhy o církev. 2. Nová francouzská
vláda. Z leva do prava: de Menthon, 3. Moch, André Philip,
Felix Gonín, M. Thorez, 3. Duclos, G. Bidault, M. Schumann,
Charles Tillon a Naegelen. 5. Bruchsal, Německo. Poprava
Němce, který se čtyřmi společníky zastřelil v srpnu 1944 šest
zajatých spojeneckých letců. 4. Nejnovější, lehce přenosný
model,umělých plic' jezkoušen vLos Angeles,U.S. A. 5. Zákopníci v Londýně odstraňující německé bomby používají v polední přestávce bomby jako stolu.
U P.-ACME PHOTO

Německo po porážce
Politická a hospodářská situaca v poraženém
Německu musí býtl stále předmětem pozornosti,
zejména jeho sousedů. Je také nutno bedlivě
sledovat v ý v o j situace v zemi s hlediska psychologického. Uveřejňujeme dnes překlad Článku,
který vyžel v anglické revue J-Tho World Today«, vydávané Královským ústavem pro mezinárodní politiku. Obsahuje objektivní a velmi poučný obraz současných poměrů v Německu.
Němci po zhroucení přijali vojenskou okupaci a úlevou a chovali se k okupačnímu vojsku servllně. Odpor nekladli žádný. Koncem minulého roku se vzpamatovali z počáteční konsternace a začínají Spojence krltlsovat. K britskému vojsku se staví většinou příznivě,
nebo alespoň neutrálně, ale jejich sympatie k Američanům značně poklesly. Ve francouzském pásmu, kdo
se nyní ujal zprávy lepší typ francouzského úředníka,
jsou Francouzi spokojení g chováním obyvatelstva. Pokud jde o ruské pásmo, spolehlivé zprávy mluví o
tom, že obyvatelstvo se již přizpůsobilo ruské okupaci
a bylo by spokojeno, nebýt toho, že Rusové » ž i j i .ze země«. Na počátku zimy na přiklad poměry v lipsku
a Drážďanech nebyly horší než v PoruM. Podpora,
kterou Rusové poskytuji antlnaclstům, jakož 1 komunistická propaganda burcuji obyvatelstvo z apatie a
nutí je, aby se staralo o budoucnost. Universita v Jeně
po slibném začátku byla zavřena, poněvadž profesoři
i studenti projevovali příliš kritického ducha.
Nápadný je nedostatek všeho sociálního svědomí mezi Němci. Nikdo neprojevuje nejmenSlho zájmu o německé oběti nacistických koncentračních táborů. Nikdo nepodá anf nápoje zuboženým členům německé
branné moci, kteří se vlekou zemí od východu. Luteránský biskup durynský pří pohledu na nešťastníky
v Buchenwaldu cynicky prohlásil: »Konec konců, mnoho je jich Poláků r Tato naprostá apatlo k lidskému
utrpení je nejhorSím dědictvím nacismu.
Němečtí průmyslníci zprvu skládali velké naděje
v západní spojence, ¡de dnes jest Jim už jasno, že
Spojenci to mysli vážně se snížením německého válečného potenciálu. Přesto se chovají k okupačním úřadům poníženě a nikde není známek, že by provozovali
nějakou pasivní resistencl. Nedostatečné pracovní tempo je hlavně zavlněno válečnou únavou a nejistou
budoucností.
Německé úřednictvo spolupracovalo se Spojenci dobře — příliš dobře, podle úsudku mnohých demokratických Němců. Nacistické živly se v západním pásmu
sice postupně z úřednictva vyřazují, ale pomalost postupu způsobila již mnoho zlé krve. Proti tomu Rusové neváhají činit ve správě drastické změny a povolávají do ní obyčejné občany. Čistku ponechávají německým protlnacistům, čímž se stalo, že aktivní nacisté byli ze správy odstraněni. Proti tomu západní
Spojenci provádějí čistku sami a jejich methody postup zdržují. Vysoká německá byrokracie drží při sobě a je vyloučeno, aby se navzájem denuncovala.
Německá mládež je proti všemu očekáváni normální,
žívá a schopná nové výchovy. Je v ní ovšem značný
počet darebáků a morálka mladých lidí je uvolněna, ale
není to horší, než by se mohlo v poválečných poměrech čekat. Mládež se nadmíru zajímá o Ameriku a
Anglii, vypadá to tak, jakoby Goebbelsova propaganda byla z Anglosasů učinila vyšší rasu, zasluhující
zvláštní pozornosti. Ve starší mládeži se kupodivu projevuje nechuť k nacismu a v západním Německu
mnoho mladých lidi nosí protěžový odznak, který původně v Porýní byl projevem odporu proti hltlerjugend. V německé dospělejší mládeži se projevule veliká touha po vědění, starý to sympatický rys Němců.
Málo se mládež zajímá dosud o různé organlsace mládeže, což je jaksi zdravá reakce proti hitlerjugend.
Se školami jsou dosud veliké potíže, poněvadž je rná]n tířnbiíc a nolitjckv spolehlivých učitelů. U n i v e r s i t
dávají přednost příslužriíkúm wehrmachtu a vylučují
ka.".dého. kdo hrál význačnější úk>hu v WMerJuwd.
Universitní profesoři jsou v celku velmi Spatní,
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protože větSIna jich spolupracovala s nacisty. Vynikající osobnosti mezi nimi jsou většinou velmi "staří páni.
Mezi domoblltsovanýml vojáky se jeví vesměs pokles Inlclatlvnostl, Nepokládají poviVKUu v,a svou vlnu,
ale vůči okupačnímu vojsku se nestaví KvláStě nepřátelský. HorSI to bude s válečnými v.njatel, kteří st
v Anglii a Americe nachovali nacistické přesvědčení
a hotoví se podle pověsti »súětovat se KvádeU, Kontrolní komise nakázala vřseohny organlsaoo bývalých
vojáků, což se přijímá bez námitek. Jo Ironií, zo právě britské úřady «avlnlly v,načnou měrou zachování
ducha wehrmachtu.
Okolnost, í.o ponechaly i-.bytoěně
v činnosti správu vojenského okrsku v Hamburku a
na půl milionu zajatců bez domova nechávaly v koncentračních táborech pod německou vojenskou správou, vyvolaly u německých vyňiilch důstojníků dojem,
žo má být německého vojska použito k boji proti Kusům. Pochopitelně, že se tyto pověsti doslaly ve «kreslené podobě k maršálu ÍSnkovovl, který požádal o vy
světlení. Nyní toto nedopatřeni bylo napraveno, ale
bylo by třeba, aby němeětí důstojníci ne neobjevovali
na veřejnosti v autech, vykonávajíce jisté 1'unkoo pro
okupační úřady; jen tak ne uělnt přítrž vSom němou
kým vojenským nadějím.
Masy zahraničních dělníků Již z Německa zmizely,
zůstalo tam pouze na půl milionu polských dělníků.
Až tito dělnici zmizl, zůstane jefUě dlouho dědictví
po jejich vynuceném pobytu: německá nenávist proll
Slovanům a strnolv /, nich, Jakož 1 přesvědčeni o ně
mecké superioritě nad nimi,
Důležitou úlohu v prvních měsících okupace hrály
»untlfy*, t. J. anllťartlsl lelcó místní výbory. Jejich ěln
nost nyní značně polevila v důsledku zofllUvňlho odporu proti MlenunclanliilvI-. Jo to nám o sobě důležitý
zjev, který snad značně zavlnili Hpojoncl tím, žo ponechávali na mlatech fafilstlcké úředníky n k> »Uliti
f á m « se nechovali zrovna nejlépe,
Tato věc patrně hrála I velkou úlohu v nynfijňlni
stanovisku německé levice v Poruří, KomuiilslA tam,
poslouchajíce direktiv nojsohopnějfllho svého vůdce
v britském pásmu, senátora Dotmamiu z Hamburku,
odmítají každé cizí zasahování do své stranické poli
tiky. Dotmann prohlašuje, žo zápsdnl Spojenci maji
v úmyslu zotročili a ožebračil: Německo, a žo jon Husové mohou ochránili zájmy německého dělníka. V tom •
to svém postoji má patině schválení berlínského vedení strany. Je zajímavé pozorovali, Žo komunisté
jako jiní Němci
dělají vfto možné, aby Hpojonco
rozdělili. Němečtí komunisté sl vftalc Jsou vědomi své
početní slabosti a vědí, že nemají opory v ftlrokýoh
vrstvách. Proto naléhají na spojení HO socialisty, kteří v britském a ruském pásmu nujspífln dostanou nejvíce hlasů. Socialisté si však uvědomují, Žo by byli jon
žebříkem pro vzesluo komunistických vůdců. Nicméně
komunisté kuždý odpor jejich potlačují pokřikem, že
»tříňtí dělnickou třídu*, a tak socialistické vodění
v Berlíně, učinilo '/.¡i. prosince usnesení, žo bud» spo
Iupraeovtttí « komunisty v každém směru. To naznačuje, že komunisté prosadili svou. Je ovflom otázka,
zda socialisté na západě uposlechnou berlínského vedení. Podzimní socialistická konference v Hanovcru
ukázala značné diference mezí berlínskými zástupci a
dr. SchuhmachereiT), který vede socialisty v britském
pásmu a berlínské únt.í'<lí považuje za otrocky podři
zené Rusům.
F<'1M'hacherov:i skaními představuje neJvCňí čásl
socialistů v britském pásmu. Málo pofielná jo skupina
staré sociálně demokratické gardy, vedená bývalým
ministrem dr. Karlem Sevorlngcm, který |o příliš
spjat i>". smutným koncern výmarské republiky, aby
rnohl být porsilární. Socialisté so ze všech sil snaží
působit! na Spojence, aby co nejméně redukovali prfi
rnvslový potenciál žerné. Tvrdí, že závadu byla v kar
tek-r-h. nikoliv v továrnách
Křesťanští demokraté a llberálové mají v ruském
pásmu nesnadné nastavení. Komunisté na ně prudce
útočí a Rusové odmítají každou jejích kritiku pozem •
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kové reformy.
Jejich hlavním citem jest, aby přežili
Jako strany přechodnou dobu rozdělaní Némecka na
okupační pánma. N a západé katolické duchovenstvo
se postavilo proti obnoven! strany středu a doporučuje
katolikťlm, aby zůstali u demokratů. Přesto byl v Poruří učiněn pokus o obnovení strany středu.
Pravicové živly sr; v ruském pásmu skrývají pod
firmou llberálň, v britském pásmu tvoří malé rnísí.ní
frakce s rfi/.nýrni názvy jako »občanská strana«, ademokratická strana« a pod.
Separatistické linutí neučinilo žádného pokroku. N a
počátku okupace se sice mluvilo dosti o ziegíonalísmn«, ale prfiběhern doby loto heslo úplně vymizelo.
Bavorský ministerský předseda dr, Hoegner se s výhradami kdysi vyslovil pro Jakousi federální unii mezi
Bavorskem 1 Vlrtemberskern, Bádenskeni a HessenHkom, když ne vrták vftechny tři hlavní okupační mocnosti rozhodly pro centrální správu, sotva co vzejde
z této niyňlenky. Vzpomínky na separatlsMcké pokusy
v Porýní po první svfitové válce Jsou |"ňtč v přlllá živé parnčtl. Každý Němec, který by obhajoval aeparatlsmus, byl by probláňcn za cizího agenta n patrné
by se stal obětí útoku. I nejvíce frankofllsky založení
Porýňané, včotnč bývalého zahraničního ministra dr.
Ernesta Curtla, prolilnflují, že jejich sympatie k Primcouzfim nejdou tak daleko, aby al pf-áli připojení Porýní 1c Francii, Hlavní strany, včelnů socialistů, prohlašuji, že se rozhodné staví proti seporatlsmu v každé formě.
Odborové linuli je v ruském pásmu napros1 o ovládáno komunisty. Závodní rady mají vůdce, jmenované
komunistickou stranou, a Jsou voleny aklamací. Tyto
rady hraji hlavni úlohu ve vedení továren, ěfniž Je
alespoň dosaženo toho, že dělnici lnou zainteresováni
na podnicích a vykonávají vliv na docházku do práce,
která jo hlavním problémem v západních pásmech.
Proti tomu v britském pásmu odborové hnutí mysli
v termínech reformované dělnické fronty, v e d m é snlfte shora než budované ze spodu z továren. To způsobuje, že odborové hnutí na západě se utápí v mlhavých programech. Až bude uBkutočnůna centrallsaco,
pravděpodobné ne vflooh pásmech dostanou ke slovu
zlaiňení komunlst lě.tí v (idol, už proto, ži< s'aři vůdci
jsou konmromltovánl kapitulací odborových organlHaci r. J0Í1.1.
Jo nutno zdůraznili, praví autor v závěru, že v Ně-

mecku vSeobecnž převládá apatie k politickým c ' á z kám. Všechny strany a odborové organizace jsou organísovány jen ve velmi nepočetných skupinách, jej.chž
sílu je nemožno odohadnout. Antinacisté jsou naprosto neznámá veličina a podle všeho existují převážně
ve svobodných povoláních a mezi čilejčími dělníky.
Mirno sedláky a obchodníky nikdo z Němců nemá
jasno, kde leží jeho hospodářský zájem. Němci sice říkají, že jsou liberálové, socialisté nebo komunisté, ale
tyto pojmy pro ně znamenají pramálo. Dvanáct let nacistické diktatury Němce oloupilo o všechen politický
úsudek. Začínají se zajímat o politiku teprve, když jde
0 řeSení problému jejich bezprostředního okolí. Jestliže spojenci budou mít Německo obsazeno po celou
gcneraci, pak je patrně nejlepSÍ postup, který je zachováván v britském pásmu: nejprve usilovat o zainteresování Němců v mfHtních věcech a teprve později
přecházet na záležitosti provinciální a celostátní. N e bude li okupace dlouhá, lepší by byla možná ruská mcthoda: předat řízení záležitostí do rukou energické
protinacistické skupiny, jíž by bylo svěřeno poslání
získávat další přívržence.
Zmatek v Německu je patrně zavlněn z valné části
tím, že spojenci podceňují sílu tradice v německém národě Němec reaguje velmi silné na smýšleni venkova,
kde se snadno může vyvinout.! nový mythus, který po
skončeni okupace zvrátí 1 nejlépe organizované komunistické linuli. Toto hnutí má velikou nevýhodu, že se
ztotožňuje se slovanskými zájmy. Nacistický mvíhus
byl zabit vlastním nezdarem a sotva by se vzkřísil k
novému životu, I kdyby se znovu objevil H Í U . T . Starý
vojácký mythus ještě živoří, ale je nenrnvděpodobné,
že by rnohl Němce ovládnout po své druhé pohromě
v dvacátém století. Není také naděje na nějaké náboženské obrození v Německu. Pozornost by měla být
věnovánu universitám, na nichž by se mohl zrodltl nový
romantismus, jak toho jsou četné příklady v německé
historii. Nová hesla mohou naliti pftdu mezi nespokojenci a bude dosti chytrých Němců v nol'»lce, snrávě
1 průmyslu, kteří dovedou použiti každ*ho hnutí ke
svým účelňni a vytloukali kanltál z netbllžfil mezinárodni příležitosti. Proto musí Spoienecká kontrolní komise dbát! toho, aby zajistila, že nové Ideály budou
směřovali ke znovuzrození pokrokového Německa v
evropském společenství. Také prý se musí uvážit 1. zda
postuplmská deklarace sama o sobě poskytuje nejúrodnějňl pole pro takový zdravý růst.

Spojenci a budoucnost Poruří
Poruří tle má stál samostatným územím pod mezinárodní správou. Anglie, Amerika, liusko a Francie by
byly hlavními admlnlstrátory, Poruří, které by mělo
zhruba pět milionů obyvatel, bylo by chráněno mezinárodním vojskem. Rumký těžký průmysl by byl z velké části rozebrán a přenesou do Francie, zbytek ponechán a vytvořeny kromě toho některé pomocné průmyslové podniky, aby se zabránilo nezaměstnanosti.
Hospodářský styk Poruří se zbytkem Německa by bvl
do jisté nitry zachován ovšem pod naprostou kontrolou mezinárodni autority ruraké. Místní správa byla by
v rukou místního obyvatelstvu.
Tak v hlavních rysech vypadá francouzský plán na
úplné odtrženi Poruří od Německa., Francouzi prosazuji tento svůj ptán dosti vehementně, tvrdíce, že kdvž
bylo Německo ukrojeno na východě ve prospěch Polska ft Ruska, posunulo se Jeho těžiště příliš na
západ. Jo prut o třobit okrájet Německo také na západě, a tak vytvořit novou rovnováhu.
Se strany velmoci jo tento plán různě kritlsován.
Sovětský svaz, který nechce, aby nikdy Německo
v žádné formě nezískalo průmyslovou sákladnu nutnou k obnově útoě.nlcké války, by asi nejraději viděl naprosté znlčonl a rozebráni rurského' průmyslu.
Rusko má větší obavy z možnosti nového
rozkvětu
německého průmyslu než z hospodářských následků,
které by mělo «ničeni Poruří pro střední a východní
Evropu.
Britské stanovisko jo poněkud odchylné. V Anglii
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se projevuje obava, že zbytek Německa, ochuzený o
Slezsko na východě a o Poruří nu západě, nebude
schope n života. Takové Německo se ani neužtví ani
nebude moci průmyslovým vývojem zaplatit to. čeho dovozem potřebuje. Tak by se stnlo ok nitěné Německo podle anllckého soudu nakonec přítěží pro
celé evropské hospodářství. Má-ll tento názor jisté
odůvodnění. Jo třeba též říci. že se v něm projevuje
typický antický postoj k Německu: nedovede st prostě představit Evropu bez německých továren
Protože zároveň má Anglie zálom na tom. aby se případně zachovalá část uhelného průmyslu rurského nestala vážným konkurentem pro anglické uhlí ve Francii, omezuje se britský návrh jen na mezinárodní
hospodářskou kontrolu Poruří bt / transferu rur?': >ho
ocelářského a leteckého průmyslu do Francie a zejména bez politického odtrženi Poruři od Německa.
N a to Francie namítá, že hospodářská kontrola, třeba vybavená Štábem techniků a znalců, stykv Poruří
s Německem neuhlídá. Buď by t i k o v ě hospodářský dozor byl dokonalý a opravdu > vodotěsný? — pak by
německá suverenita platila jen podle jména a prakticky by se takový r e i i m rovnal odtržení. Xebo by hospodářský dozor nad Poruřim ncbvl dokonalý, a pak
by sc celý plán minul účinkem.
Londýnský deník >Tlmes< srovnal ve zvláštní analyse francouzské podněty a britské protinávrhy. P r o tože jde skutečně o otázku značné důležitostí pro celou
Evropu, otiskujeme zde podstatnou část této analysy.
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která
vzbudila
pozornost
mezinárodni
veřejnosti:
Francouzi tvrdí, že hospodářský dozor bez finanční
au se mine účinkem. Stane-li se Poruří části Německa,
miÉB být finanční kontrola vykonávána jedině ústředními správními orgány v Berlině. Manipulace oběilva,
tak, jak byla praktikována Německem po poslední
válce a j e j í důsledky, mohla by překa&lt práci hospodářské kontroly. Francouzským plánem je, aby P o m M
byla dána finanční samostatnost, což znamená i samostatný politický status. Politický dozor, který by doprovázel zrození Porurskěho státu, nemohl by byt pozvolna uplatňován a opomíjen, jak by se mohlo stát
při dozoru čistě hospodářském.
T y t o francouzské námitky proti britským návrhům,
ač velmi naléhavé, přece nemohou rozptýlítl britské
pochybnosti o francouzských plánech. T y t o pochybnosti lze stručně v y j á d ř i t dvěma slovy: zmatek a konkurence. Francouzský plán předpokládá v rámci reparaci zrušení čl transfer velkých železářských, leteckých
a ocelářských podniká. Znamenalo by to také značná
snížení dovoleného maxima výroby ocele. Francouzi
navrhuji oboustrannou výměnu surovin mezi Lotrlnskem a Poruřím, a to tak, aby l o t r i n s k o mohlo dodávat Poruří část ocele pro pomocný průmysl. Poruřf by
mělo dodávat uhlí, kterého se Lotrinsku nedostává.
Zachováni a rozvinutí rurské uhelné těžby na nejvyáál možnou míru, neohrozilo by, podle francouzského
názoru britské trhy. V minulostí bylo ve Francii britské a německé uhlí nakupováno k naprosto jiným potřebám. Francouzi jsou přesvědčeni, že počet dělnictva
v Poruří může být udržován na výfll 250.000. Nezaměstnanosti, která by byla následkem zastaveni volné
části těžkého průmyslu bylo by částečně zabráněno
snížením počtu zahraničních dělníků, z nichž vělftlnu
je dnes již repatriována.
Rozvinuti pomocného promyslu pomohlo by odstrnnlt dalňl přebytky pracovních
sil a zbytek byl by pak vyrovnán záměrně podporovanou emigrací.
Na námitku, že stát tak vysoce induHtrlallyovnný a
přitom tak malý jako je Poruří, byl by pro Evropu
vždy břemenem, neboť by se mu nedostávalo pružnosti přizpůsobovat se » v ě t o v ý m hospodářským v ý k y vům, odpovídají Francouzi, poukazujíce se závislí na
Belgii. Francouzi soudí, že národy, které budou administrátory Poruří, a tedy vlastníky a podílníky výrobních prostředků, budou mítl dvojí výhodu v tom, že
budou moci přizpůsobovat jak výrobu rurslcou, tak výrobu
vlastních zemí změnám světové hospodářské
situace.
Byly vyjádřeny obavy, že francouzský návrh by měl
za následek katastrofální snížení německé životní úrovně, i když by fiyla zachována mrská výroba v plné
míře. Francouzi považují tyto obavy za přehnané. I
když Německo ztratí přímý prospěch z rurské proaukce a zisky z ní, bude na druhé straně zbaveno odpovědnosti za výživu Poruří a také Saarska. Zastavení dovozu pro válečné účely zarazí silný odtok německých plalů do ciziny. Průmysl v Sasku, Duryňsku a
v hlavních německých městech může být ro^Slřen lepším využitím přírodního bohatství, zvláStě paliva. Francouzové dokazují, že dobývání paliv bylo dosud využito
jen způsobem, který nejvíce vynášel. Soudí, že německá důmyslnost zajisté velmi brzo najde jiné způsoby,
jak co nejlépe zužitkovat tyto dosud nedotčené zdroje.
Jednou z podstatných částí francouzského plánu je
konečně návrh, aby, nebudou-11 německé přírodní zdroj e dostačovat, část rurské aktivní bilance byla dána
k disposici Německu na zaplacení dovozu. To ovňein
předpokládá, že rurské území bude aktivní. O tom
Francouzi nepochybují. Francouzský plán neobsahuje
návrh na osamostatnění obchodu a jiných h o s p o d á ř ských spojení, která existují mezi Poruřím a jeho
někdejšími zákazníky či dodavateli.
Francouzi považují zachování a rozvinutí výměny
zboží mezi Poruřím a ostatním Německem za velmi
důležité. Domnívají se, že nerií důvodů k obavám, ž e
by se německý obchod oríentov-1 •• 'hradně nit východ
a důsledně nedbal o území n;i
ad od skuteěnýeh
hranic mezi západní a východní Evropou. Jsou přesvědčeni, že východní a s'řední Evropa nebude jeňtě
dlouho mít tolik vývozních přebytků, aby vytlačila
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»Byl-li nomeeký okupační režim v něčem vynalézavý, tedy v tom, jak ubíjet
mravní život a cit narodit. Byly obavy, jak
česká mládež vyjde z této sskoušky, Lsso-H
soudit podle studentstva, vyšlu z ní lépe,
než se očekávalo. Je-l.i nftkdo ve styku
s touto vrstvou mládeže a má-li dost citlivý smysl pro tyto věei, nemůžeme nepoznat, jak ona, jako už dávno žádná jiná
mladá generace, je proniknuta duchovní
žízní, touhou po veřejné mravnosti. Snad
právě proto, že jí to vňe bylo tak dlouho
odpíráno, a že ten, kdo tak činil, byl nepřítel se zřejmé zlou vůlí. Dávno už nebyly
duše tak otevřeny, aby přijaly poučení. I,
tito mladí lidé oVňem nfikdy bloudí, neboť
která mládež ještě nebloudila? Ale nehledě na to, politik má nejdříve odhadnout,
s jakým materiálem jest mu co čin 1ti. Zajisté, i této mládeži, jako nám vfiem, lze
trochu vládnout násilím, a zastraSování jo
snad rychlejší mothoda než duchovní vedeni. Ale (o by byl méněcenný způsob
vládnuli. A jaká škoda být draný a netrpělivý a nevyužít tohoto zřejmého, nabízejícího se idealismu! ¡Žádná politická struna si nemá říci, žo na tom nezáleží, jestliže
se s ním rozejde. Zlobili jsme se na studenty, že způsobili politické potíže, a nepřejeme ai, aby lak jeiitě kdy učinili. Mohou způsobit více zlého, než jim říká jejich malá politická zkušenost. Ale, jestliže
chybují, nepouStčjine hned na nč otrlé politické profesionály. Celá aféra může být
pozorována i H více povznášejícího hlediska. Iíle, zde mladí lidé našli «kreslenou
zprávu o tom, eo sami zažili. Vzrušili a
rozčílili sebe i jiné. Je však možno si i vážit toho, že jsou uráženi tím, co mají /.a
nespravedlnost, že nesnáSejí lhostejné to,
co pokládají za nepravdu, a že jsou pro to
ochotni vzít na sebe i risiko.
V říjnu jsme oslavovali výročí památného, statečného odporu studentstva proti
německým okupantům. Jak brzy po tomto říjnu přiéel tento únor! Jak brzy po
tom, co bylo velebeno jako národní hrdina, bylo studentstvo haněno jako národní
nebezpečí! V tom musí být nedorozumění.«
F. Peroutka ve »Svobodných novinách*.

Poruří a západní Evropu z postavení hlavního dodavatele hotových výrobků Německu.
Podle francouzského názoru bylo by Německo vázáno k Poruří trojím způsobem: Dostalo by v ý m ě r JÍ celkové těžby uhlí; nakupovalo by hotové výrobky, v ý měnou za suroviny a vlastní hotové v ý r o b k y ; a byl
by mu poskytnut podíl na rurské platební bilanci. N ě mecko by vSak zůstalo závislé, pod přímým dozorem,
který by pomocí Poruří vykonávali
administrátoři
tohoto •/ Evropě prvního pokuau o ^mezinárodnění.*
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Hospodářská situace Evropy
Zvláňtní dopisovatel liberálního anglického listu
2Manchester Guardian« uveřejnil výsledky svých
pozorování hospodářské situace Evropy,
Naží
čtenáři snad s prospěchem poznají, jaké jsou hospodářské poměry v jiných zemích na podkladě
tohoto objektivního vylíčení.
Dnes tu není jen jeden »nemocný Evropan«; je jích
mnoho, Kontinent je sanatorium, jehož chovanci jsou
v různých stupních léčení. Někteří pacienti jsou jíž
na nohou, jiní dosud upoutáni na lůžka, avšak mimo
nebezpečí, zatím co ještě jlrií imisí dostávat transřuse
z U N R R A , aby se udrželi na živu. Je třeba především
tři věcí; pšenice, uhlí a dopravní prostředky,
S k a n d i n á v i e , Skand. země (kromě Finska) se
vrátily k normálu dříve než ostřit ni. V Dánsku na př. ( které
nemá žádný problém s výživou, celkový seznam v ý roby dosáhl W.% (proti 1030) ke konci r, 1045, přestože uhelný dovoz činí Jen polovinu předválečné výňe, a
seznam stavební činnosti se zvýšil na 74% z r. 1038.
jftk bylo lze očekávat, situace ve Švédsku jest ještě
lepši. Výrobní seznam překročil nedávno úroveň z r.
1030, a ceny staveb rychle vzrůstají. Uhlí Je na krátko, |e vfinlc nahrazováno dřevem, a vysoké pece jsou
vytápěny dřevěným uhlím, Norský seznam celkově výroby dosáhl 82% (1038) v listopadu, a produkce elektřiny byla vělňi než před válkou. Spotřeba potravy, ačkoli ne tak vysoká, Jako v Dánsk.u a Švédsku, se blíži
2,500 kalorii na den, včetně bezpřidělových potravin ( v e
srovnáni s 2.850 kal. ve Velké Britanii).
B e l k 1 o sl vede dobře v uhelné produkci, bližiel se 80%
předválečného stavu, a těžba oceli, ačkoliv zatím Jen
45% úrovně z 1030, rychle roste. Dopravní situace
se zlepšuje, a usl v polovině ledna stoupl počet použitelných vagonů v zemi na 05.000, srovnáno se
310.000 před válkou. Ke konci 1045 byla průměrná
denní spotřeba kolem 2,800 kalorii.
Ve F r a n c i LI je potravin méně a distribuce mezi
městem a venkovem je nerovnější, městská spotřeba
je kolem 2.000 kalorii na den nebo méně. Produkce
oceli jako v Belffll, dosáhla 45% předválečné úrovně v prosinci, Nicméně jedinečný výkon Francie Je
V toni, že dosáhla svého předválečného stavu v těžbě ulili, hlavně s použitím válečných zajatců. Na dru-
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P avel ' T ygri d
Dojmi/, ůlrHlcy « četby i myšlenek, rozhovory s přáteli, okouzleni ao setkáni, přírody, snů
jak so mi
ttllbl, tak chrl rozmlouvat
se svými čtenáři na těchto
síoupoioh, jeS maji bytí pravidelnými.
lhali* li nad a po
praxnló řečeno, ¡Se myšlenka titul nikterak no mí a byla
Má dávno uskutečněna. v periodickém
linku těch zemi,
kdo poměr mázl novinami a čtenáři je mnohem důvěrnější a demokratičtější
a kde smysl pro drobni'' včel
Mvota, pro lidskou nedokonalo.it a takč pro humor jc
vyvinutější
neOs v nifroeW našem. Jsem ni stále
rírc
Vědom naléhavá potřeby toho. aby lidé mezi sebou mluvili lidsky,
a to i v parlamentu, nu schůzích, s tribun
a v novinách. Povšimněte
si jen tě neuvěřitelné
uroily
/»'(krt, hesel, bombastických
provoláni,
manifestaěních
resolucí. Pomalu ni téměř nic nebude se v ti<i,s- dělat
pro vnitřní uspokojeni člověka, ale pro nějakou •¡•věc .
PrAoo nebude .Uvolni
samozřejmosti
dospělých,
ale
^vlasteneckou
povinnosti*.
Vhodit do divadla nebo tio
koncerty nebude u.$ požitkem pro ty, kdo se dovedou
těšit is dobrého umění, ale zkulturni povinnosti
celonárodního zájmu«, Lyžaři nebudou provozovat svůj sport
ís radosti z pohybu, dobrého výkonu a svěžího vzduchu,
ale 3>t> zájmu dobrého zdraví národní. A v létě houbaři
nebudou sbírat houby pro své potěšení a na přik>p50H0ii
svó poválečné diety, ale >na podporu národního hospodářství*. To i dovolím si mřu rif pokud jen možno prostě,
rovittě a s nejmenMm moOným počtem
frází.
Dovolím
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si také mluvit

jen a výhradně

za sebe, vy-

hé straně vSak uhelný dovoz je daleko za normálem,
takže celkový výsledek jo kolem 80% předválečného
stavu. Doprava se poněkud zlepšila, a v lednu činilo
denní ložení vagonů 27.000 tun, srovnáno s 41.000
v roce 1938.
H o l a n d s k o , které utrpělo velké ěkody, se zotavuje
pomaleji, a klade stále důra.z na výtěžek z vod. cest a
celkové dopravní soustavy. Uprostřed ledna bylo v zemí Jen 16.000 použitelných železničních vozů, srovnáno s 29.000 před válkou. Uhelná produkce stěží dosáhla 00% předválečné úrovně, a průmyslová činnost
kolísá mezi 25 a 50%. Spotřeba potravy se blíží 2.000
kal. Nádavkem ke svým hmotným nesnázím Holandsko těžce pohřešuje německý obchod v Rotterdamu a
německý trh pro své zahradnictví.
N ř m e c k o. Bude ještě dlouho trvat, než si bude mocí
dovolit takovýto přepych. Spotřeba potravy kolísá od
aul 1.000 kal (včetně nepřídělových potravin) v americkém pásmu k 1.700 v britském a méně ve f r a n couzském pásmu, a obilí se nyní dováží z Anglie a
z Ameriky. Tak dalece byla obnova zaznamenána
hlavně v uhlí a dopravě. V prosinci dosáhla uhelná
těžba v Poruřl 40% a v Snarsku 45% předválečné
úrovnft. 4. listopadu byl Rýn otevřen od Koblence
¡i někdy v březnu by mohly být vodní cesty v britském
pásmu splavně. Těžba oceli se dává do chodu, bude
vfink trvat několik měsíců, než získá 10% předválečúrovně.
R a k o u s k o doplňující své zásoby dovozem, shledává,
že Jeho sousedé jsou na tom stejně špatně, a příděly
ve Vídni nejsou vyňfli než 1.000 až 1.700 kal. (1.000 je
holé minimum, podle U N R R A , pří němž Je možno zachovat sl zdraví). Jen asi třetina normálního uhelného
dovozu plvne do země, a průmysl je vážně poškozován ruským odsunem strojních zařízení a rušivými
účinky kontroly čtyř mocnosti.
V Č e s k o s l o v e n s k u , ačkoliv je dost co jíst, se pohybuje městský přiděl mezi 1.700 -1.900 kal., a ie potřebí
přispěni U N R R A .
Výtěžek kamenného uhlí dosáhl
v lednu 75'; předválečné úrovně, a dovoz železné rudy započal nedávno. Doprava se zlepšuje (železniční
snoleni H Mn.ďnrskem má býtl nodlo očekávání brzo
obnoveno) a lokomotivy jsou dodávány z pmer. zásob.
jadřovat své myšlenky nebo citovat myšlenky a výroky
jiných a plně za. to odpovídat. Naše doba hernií se pověrami o »kolektivních
výkonech.x, »kolektivních
snahách.*, >>kolektivním myšlení a tvořettíc.
Přiznám se
hned, .ie ničemu takovému nevěřím, zejména tic kokktivnímu
myšlení, poněvadž každému
byl dán mozek
k laskavému použiti a iádný kolektiv
na světě ještě
nikomu nevyřešil jeho nejvnitr rnější problémy a nezodpověděl otázky, kterým se nikdo nevyhne. Máme teď
na př. v divadle samý kolektiv;
má se tím
obyčejně
zakrýt umělecká a tvůrčí nemohoucnost a také ty. kdo
mají odpovědnost. Kolt ktivisovat se můic jen opravdová
práce, ať ui rukou či hlav; a ta potřebuje
pracovitých
nebo tvůrčích jednotlivců.
A jednotlivce,
má-li srdce a
hlavu na pravém místě, jc nepoměrně cennějším
pro
lidskou společnost, ne i sebelépe organisovaný
a hlučivý kolektiv
tu peň. tlučhubů a budiikničamů.
At sr
zase pozná platnost této pravdy, bude u nás i ve světě
lépe.
A tak, co tu říkám, jsou mé osobní
názory,
které nechci nikomu vnucovat,
ba které ani zdalrka
nechci pokládat za správné nebo platné, Někteří
se
mnou budou souhlasit, jiní nikoli a ještě jiní mi budou
lát. Ale kdybychom nedovolili lidem vyjadřovat sc tak,
jak jim velí jejích intelekt, cit. v í m i si-ědomf, kdybychom jim nedovolili sc mýlit — jak beznadějně šedivým
a nudným by byl náš svět! Brzo by vymizeli
dobrodruzi,
badatelé, tuláci, básníci, proroci, zakrnělo by všechno
umění, které rastr jen z konfliktů, wbylo by požehnaně
diferenciace,
která byla, jest a bude v životě, myšlení
l uměni.
*

Rtdakcc
řuji se

dostávají mnoho dopisů, v nichž sc Udě svěsoHÍ.-ron>t/mi strastmi Jc to neveselé čteni.
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P o l s k o , normálně vývozce potravin, je nyní závislé
na dovozu z U N R R A . Úrodni příděly ve
městech,
na něž mnozí musí být živi, obsahuji něco přes 1.500
kalorii, ačkoliv velký počet lidi si přiděly nevybere,
nýbrž žije z r černého trhu«, který opatří více — za
přiměřenou cenu. Uhelná produkce obnáSi asi polovinu předválečné úrovně polského zvětšeného ůzeml.
Vcelku je nesnadné uvésti průmysl v chod, protože
mnohé kraje jsou vylidněny.
V f t c c k u zajistila loňská sklizeň jen polovinu spotřeby, a U N R R A dodala veliká kvanta potravin, aby
vyrovnala úbytek. Spotřeba potravy ve městě je ca
1.700 kalorií a méně v mnohých částech země
neobvyklá situace, zavlněná chatrnou dopravou a nedostatkem kontroly oprávněných úřadů. Průmyslová
výroba ěiní méně než r>0', normálního stavu, a je
rušena Inflací, jež rovněž podtrhuje schodky tím, že
působí hromaděni zboží.
V J u g o s l á v i i rcnněž vynesla úroda obilnin jen polovinu normál, množství. Příděly v některých částech
Bosny nebyly vySSf než 1.200 kal., aváak nedávný přísun
1.000 armádních vozů umožnil nyní lep SI distribuci.
V 11 a 1 i l lze řici totéž o nevalné sklizni obilnin a úpadku průmyslu. Letos bude muset být dovezeno dva miliony tun obili
dvojnásobek normálního dovozu. Vfle,
co může být spolehlivě řečeno o velikosti přídělů, je,
že tak dalece zprávy U N R R A uvádějí málo případů
nemocí z podvýžlvy. Uhelný dovoz, na němž italský
průmysl hlavně závisí, dosáhl sotva polovinu předválečné dodávky.
Kontinent jakožto celek bude jeátě dlouho potřebovat
pomoc zvenčí. Lodní náklady s příspěvky U N R R A se
blíží milionu tun za měsíc, opatřují vSak jen holé minimum, jak právě může být seznáno z fakta, že strava, která dává na papíře dosti kalorii v krajích Řecka, pozůstává 7. chleba a vody, a podle současného
plánováni má býtl I tento stupeň pomoci zastaven
během r. 1040. Světový schodek obilnin, který na nás
doléhá, pfiRobí již pohyb k východnímu břehu Ameriky. Rostoucí produkce uhlí v Pornřl opatři dostatečnou pomoc sousedům Německa, avflnk dopravní
prostředky, jako vSechno ostatní, Jsou neúměrně rozděleny. Kdyby tohoto roku měla U N R R A selhat, něco
by jl muselo nehradit. N a hospodářské a sociální radě Spojených národů spočívá těžká odpovědnost.
které bych určil za povinnou četbu některým
našim
veřejným a placeným optimistům. Hospodyniě se ptají,
jak maji uživit rodiny z několika slovek měsíčně při
•veliké drahotě a vypočítávají do puntíku, Ze z 1.000 Kčs
měsíčně opravdu nelze žít. Jsou lidé, zejména mladí a
svobodní, kteří nemají ani tolik, aby si koupili vSeohno,
co jim dává přídělový systém. Platy mladých učitelů,
a středoškolských
profesorů jsou prostě hanebné a nedůstojné státu, který si dal do svého štítu heslo sociální
.spravedlnosti. Tak se stane, Se tito z ncjlepšlch našich
lidí budou brzo ztraceni pro budovatelskou práci. Bylo
by na. čase, aby vláda a. parlament věnovaly
pozornost
těmto dnes zproletarisovaným
středním vrstvám,
které
nepochybně patřily lc nejaktlvnějSím
v nedávném• boji
za národní a státní svobodu a jejichž význam v národním životě je nepopiratelný. — Napadlo vás někdy, jak
nesnadný život a jak veliké starosti musí mít hospodyně v těch domácnostech, kde vzhledem k zaměstnání
živitele není možný pravidelný rodinný život?
Myslím
tu zejména na železničáře, tramvajáky, dělníky nočních
směn a jiné, pro které jejich ženy musí
připravovat
jídlo v nejnevhodnějších
hodinách nočních i denních —
a co to znamená v této době nedostatku uhlí, omezeného
tlaku plynu, a vypínaného elektrického
proudu, to vědí
jen ti, kdo se denně musí střetávat s těmito
vyčerpávajícími nesnázemi. Zdá se mi, že naSim ženám, pracujícím D domácnostech, se dosud nedostalo uznání, kterého -si zasluhují. Jejich práce je dřinou, nevd/iénou a
obyčejně zneuznávanou, a je opravdu skoro zázrak, že
po celá ta leta hospodyně u nás (často i při
jiném,
celodenním zaměstnání)
se trpělivě potýkaly a těmito
nesnázemi, jako ten pohádkový rytíř se sedmlhUivým
drakem. Kromě toho matky přivedly na svět celou no-

Z dopisů redakci
V á ž e n á r e d a k e e!
Používáni Vaši v ý * v y v 0. čísle »Ohr.onV a sděluji
Vám svůj náv.or o uveřejněném pamětním spisu
>me.čilých nuáleh osobnosti.
Přlroaeně úplně s pamětním spisem souhlasím, neboť
dosavadní otrocká vázanost kandidátních listin jo pro
české voliče, vesměs lidi sečtělé, nedůstojnou, Degraduje voliče, r. něhož přece má vycházel víleelmu moe ve
statě, na pouhého poshihu, klerý y.e svého bytu m\B0
do volební místnosti určitou písemnost, nu n'(i>, nesmi
nic změnili
/i tři alternativ, v pamětním spisu navrhovaných, je
allernatlva první ovňeiu nojlepát. Za nynftjál politické
konstelace považuji vňnli v,a nemožné, aby byla uzákoněna; ba I druhá alternativu byla by aul sotva dosiu>,ttelnou, Možno snad ledy pi nkl leky uvnžovutl o o
kamžlté reallsuei jen třetí alternativy, í.e h,v totiž volič
obdižel iv Čechách a na Moravě! ěťyíl jednotlivé kandidát ni listiny, v, nichž by do urny směl vhoditI Jenom
jednu, ale měl by právo určití na ni etťruml pořiuli
kandidátů podle svého náy.oru a své vůle. Kdyby tohoto
svého práva neuplatnil n odevzdal kandidátní lliitimi
tak, jak Jl obdržel, bez připsaných pořadových čiulle,
předpokládalo by se, že soiihlnsl II tlm pořadím, |uR j e j
navrhla politická strana. Ovňem cifry pořad! s n M b.V
připsali, aby zde byla odstraněnu kaftdrt moJíím»!; rlwl
vůle, tepi-ve /.a plentou, takže volební komisi musil by
před tlm ukázali viVehny •! Uandldrtl.nl list,lny hen jakýchkoli vplsfl, v původním Hlavu, Kdyby nu některé
kandidátní listině tyto vpisy uň měl, musila by mu
býtl tato listina vyměněnu KU Jinou, čistou, znějí«! pro
tutéž politickou stranu.
Při Hkrutlnlu dulo by zjl/11'ovilnl pořadí alce trochu
víc práce, ale na tom nezáleží, bude II konečný výnle
dek znám o hodinu ěl dvě po/,ději, Hlavni vět'l
í>,e
loto zařízeni je plece Jen demokrat lětějňí u více dbá
voličovy vůle, než ustanovení dosud platného volebního
řádu.
Jak správně pamětní list požaduje, měly by volební
okresy volltl najvýfle j o poslanců. Clrn méně, tím lépe,
Docílilo by se tlm výběru kandidátů Inkových, které

lil

VOK f/ntoraní dělí, která, i když vypadají
nejzdravěji
v celé IUvropů, nutno bedliví5 chránil, před volkým nepřítelem • tulnivkulosoH. nic, další úkol pro ntítil vládu. Óiny budou přcnnfldčlvčjšl,
virí ty najmolbUtnějšl
manifestace.
*

Jenom a anyltckých, novin jsem ne dozvódůl, Žo ti(inlcoslovenský noční sl.íliafl nadporučík, letna Karel. Kulte!•wanchcr hodlá, nadobro ne unldl.ll, v An//Ui « vstoupil do
služeb britského letectva,. KuUchvanelmr je ňafám nejtthvčlcjším nočním nUliaěem; za války námi, nenlřeUl neméně než VJt německých
letadel, vél/Hnou přímo vail,
německými základnami nad Francii, lede číhal na, Huny,
a v bleskových soubojích je v pla.me7i.ecli. posílal lc zemi;
má, vysoká československá. a, britská vyznamenáni, mezi
nimi britský DFO
záslužný kříž; prospěl našemu
zápasu za, osvobození nejen svými bojovými výkony, ale
i cennou propaf/a/mí a inntruklorskou
pro,cl, zejména,
za, svého turné po Hpojených státech; v A nu lil patří
mezi nejoblibeivější
Icl.ce britské i cizí a, je patrně po
presidentu Benešovi a. Janu Masarykovi v Britanií nejznámějŠím žijícím
Úechoslová.kem; má. tříletého
syna
Uuwa a dvojčata Marií a, Věru; jeho žena,
WeUimka,
pobyla Sest měsíců, v Československu a po svém návratu
do Anrjlíe prohlásila, novinářům, že se už z Britanie
ani nehne.
Nevím přesně, co přímMo tohoto skvělého letce «
zasloužilého
a přitom nadmíru skromného
bojovníka
k rozhodnutí nabídnout své služby AMf/liěmŮm. Lze ne
však důvodně domnívat, že rozmnožuje fauly těch výborných českých hodvů-letců, kteří ne stměle vyznamenali v bojích na zú.paAé, k nimž ne osvobozená, vlast
zachovala vpravdě mo-cešslvy, a kteří, bolestně zlcl/jmá-
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jsou tomuto volebnímu okresu bllžží a voličstvu známější. Také požadavek, aby po odstoupivším nebo
zemřelém poslanci nastoupil poslanec nikoli jmenovaný
nebo určený postupně z náhradníků, nýbrž proSlý novou doplňovací volbou, je nejvýš spravedlivý a demokratický, Toto ustanovení rnělo by také za příjemný
následek, že by k hlavním volbám bylo kandidováno jen
tolik kandidátů, kolik poslanců rná býtl v tom kterém
volebním okresu zvoleno, a že by na kandidátních listinách nefungovaly desítky nebo dokonce stovka jmen,
jichž nositelé nemohou rnítl prakticky vůbec nadéjí, že
by se někdy poslanci stall, 1 kdyby mezi těmi, kteří
Jsou před nim, vypukl těžký mor.
V minulých právě dnech byla z vládnoucích kruhů
nadhozenu otázka přlpufitění Jakési nové strany nespokojenců, jimž má býti dáno »právo« odevzdatl prázdný
hlasovací Ustele, Tyto lístky by se sčítaly, aby prý bylo
zjištěno, kolik hlasů má tato »strana« nespokojených,
ale, nebylo by na tyto hlasy přirozeně žádného mandátu.
Ryl bych rozhodné proti takovému pokusu, Márn zato,
že 1 kdyby byl uzákoněn, bylo by j e j velrnl nepatrně
použito, Nartl voličové Jsou politicky natolik vzdělaní,
že vědí, že by tím nejen ničeho nedokázali, ale že by
tím 1 státu ufikodlll, kdyby odevzdali prázdný lístek.
Vždyť bylo by to totéž, Jako kdyby k volbě pro3tě nešli, čili jakoby prohlásili, že jim na tom nic nezáleží,
jakými cestami, bezpečnými čl krkolomnými, pojede
státní nniíe loď, na niž se přece plaví I oni. I když Jsou
k volbě přlpuátěny za daných poměrů Jon Čtyři politické strany, přece každý náň volič dovede si z nich najiti
tu, která jo jeho názorfim nojbllžňl alespoň v celku,
I když v detailech by sáni chtěl Jít cestami Jinými, a
této straně odevzdá svOJ hlasovací lístek, upravený dovoleným označením pořadí.
Toto pořadí musilo by vftak býtl respektováno
I v druhém, po případě 1 ve třetím skrutlnlu.
Frant, Flanderka, Praha II.
Vážená

redakce!

V úvodu ke článku »Před osnovou volebního zákonu«
(0. číslo, sir. 88.) Jato otevřeli diskusi na thému vázaných kandidátních listin. Dovoluji si tímto sděllti své
názory:
ni, no chtějí vrátit mvai m>i britská druhy t> HAF,
MnoKÍ c nich byl\ nespravedlivá eařaaoni a Jejich a<lsluliy ttlctióovAny; někteří dud nes nemají řádný byt; jiní
ni pHvosIt nnijUcleó manželky, letori bát/ pomoci a přítel
u iauto aa nasiiadných povnirfl hmotných si tu těžko
av/jkiijl. /nit, jo to uS stará, ale o nic mini
smutná
pravdu, ňv my Ůcšl « trestuhodnou
Lehkomyslnosti
,vlnícíma právě nojlepšl svá lidi: buď jo nijakým
-působeni qanvdbávdnw, nebo na nd pořádáme- Mvunicc.
Nezbývá, i«i.S přát KuttelivusehoroiH
a jeho rodině
hodně &t istl o nové vlast i.
*

Připadl jsi a i it(.<(at'Mi) na kázáni anylikánskiho duchovního o odvaze při.mat sc k chybě. V kázání se
mimo jhitl pravi; 'Jedním s neomylných znaků skutečné
moci a autority je ochota dosnat vlastni omyly. Člověk.
jchoiS autorita je gdravá a jeho motivy spravni, nebolí
si přižnut, /Se se v ti ii oni .¡álciitoati mýlil a {.< nikdo
jiný mil pravdu.
naopak ilovik, který si svou autoritou mft)l jíst. jehož svědomí jo nejisté, citl jasně, So
iiemúte sitm doznat seilj omyl.
Pravdivost toho se
nám půtvraujo v každodenním iivotě. Ncjnesnadifčji se
pracuje pro ilovika, který se dovolává autoritu nebo
uSivd moci, o iiíí .-¡i »rul jist. So je správnou; který si
není jíst správností roekazň, která vydává, a nrri také.
:da jo povolán k tomu. aby je vydával. Ve svém srdci
je vystrašen. A g tohoto strachu vznik-á tyranský poměr, který nedovolí doznat zlý skutek, poněvadž t; tomu
ehybi odvaha. Chybí fu kuráž přiznat sc. Kaidadenně
tisíce lidi tím trpi.%
»Nic by nebylo edmvijšt, nic
vltanijšl, nic rychleji vedoucí k plni víře a důvěře. ttrí
pohled na vládu, která by vyŠkrtla ze sbírky -nkonft
a aařícrní zákon. který stťnY« schválila a nirní prosti
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.Tměna autorů pamětního spisu dokazují, že jde o osoby, které zajisté mají nejiepáí vůlí přispět svými návrhy k vypracování nejlepší mcáné osnovy volebního
zákona. Mám však dojem, že nemají dostatek zkušenosti z politické praxe. Pokud mne se týče, jsem rozhodné proto, aby ústředí stran si určovala kandidáty
sarna. Je samozřejmé, že je účelné, aby se to dělo podle
určitého promyšleného plánu, při čemž je přihlíženo
k mnoha hlediskům, jako k teritoriálnímu rozloženi
poslanců, zastoupení různých zájmových skupin a potřebného počtu různých odborníků atd- Poslanecký klub
strany totiž musí být sborc-m, který má pevnou organlsacl, poněvadž jen tak je zaručeno, že parlamentní
zastoupení strany splní řádně veškeré úkoly na né uložené. Kdyby se volba osob ponechala úplně na vůli
voličstva, nikdy by se nedosáhlo této potřebné methodičnostl. Vždyť voličstvo všechny kandidáty nezná a
ani znáti nemůže. Bylo by potom nebezpečí, že by většinu hlasů dostali právě kandidáti méně kvalitní nebo
méně potřební a to jesi náhodou proto, že dovedou hlasitěji mluvit a objeli větáí část volebního obvodu, nebo
že někde byli jako poslední, mají větší schopností vemluvit se do přízně lidu, nebo líbivější tělesné vzezření,
nebo jsou déle ve struně.
V tomto ohledu je nutno souhlasit s ministrem
Gottwaldem, že lid voli stranu, strana pak si určuje
kandidáty a to proto, že Jsem k témuž názoru došel již
dříve vc své praktické politické činnosti.
Voliči hlasuji pro Ideje. Politické strany jsou jejich
nositelkami. A to kolektivně, nikoli Jejích jednotliví
poslanci... Strana kolektivně ručí svým straníkům za
účinné hájení Idejí strany a proto musí mít volnost
v určování nejvhodnějšfch 030b pro Jednotlivé funkce.
Voličstvo může snad podat široký návrh kandidátů,
ústředí strany však musí mít právo provést užší výběr
a nesmí být vázáno pouze na navržené kandidáty nižšími organlsaceml strany.
Má-ll být parlament složen z opravdu vhodných
poslanců, což je podmínkou, aby dokonale splnil své
poslání, musí sl strany určovat své kandidáty samy.
Ani ve státech, kde se voli většinově, kde se staví třeba jen dva kandidáti vc volebnim obvodu, voliči nevoli
osoby, nýbrž strany, které representuji.
Strany pale k výběru kundldátů působí již při vysíláni kandidátů do jednotlivých volebních obvodů. Získářekla: „Udělali jsme chybu." Jenom vláda, která věří
vc svou autoritu a své) motivy, by si mohla dovolit takový čí«.*
•

Dva názory nu tisk; iTLsk, aby mohl splňovat svůj
úkol s plnou nezávislosti a tudlt k největšimu
veřejnému prospěchu, nesmi nikdy vstoupit do úzkého ii :ávazného spojenectví se státníky své doby, tím méně
pak smi propňjěit své sluiby cjunémi
moct kterékoli
vlády.*
John Thadeua Delanr. S. II. isr>2.
"...novinyi
maji splňovat tři poslání; Za prvé ohveSflovat, za druhé Imvit a za třetí a hlavně — mást.t
Ernest Bevin. H II 1910.
A tři názory nu atomovou pumu:
Patrné
nejoblibcnčj&im tnuMem v Americe jc dnes ballimorttký vědec,
pracující Tia atomové pumě, dr. David IngVis, který
chce, aby atomová puma byla vyzkouš nu na typickém
americkém městě tak, aby veřejnost byla vjfburcf.rét .ta
ze srtS lhostejnosti. Dr. Inglis prohlásil: „Pak sňat! by
si lidi uvědomili. x jak strašlivě ničivou sílou r á>ue
co dělat."i
Daily Sxpretx, roku 19)6.
nakonec poznámku. Proč jsem přišel sem T To
nerim. Kam půjdu? Na fo jc sbyteimt se ptát. Vprostřed myriád £iřicich a mrtvých svět A— hvězd — systémů — ti řkoucíma — proč bych se měl
znepokojovali
atomem řt
Gearar Gordcm. Isord Byron, roku IHl}.
+Xadc#cl ias. kdy je třeba zabývati ,?<- hlouběji véd nu
štěstí a klidu spíše nci technikou rychlosti a hromadného vra.idění. Jediné na této cestě leží pokrok a rozvoj
naši rivilisace.i
Sir StaffOrd Oripps, roku 7.0Jff.
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11 některá straní většinu, snadno obsadí všechnu důležitá místa vhodnými osobami. Zůstane-li v menšině,
nepotřebuje toho, poněvadž stejně Eůstane v opoalei.
Avšak u nás, kde se poěitá s koaliční vládou všech
stran na delší dobu, musí být strany zvláště opatrně,
aby měli parlamentní zastoupeni vskutku znamenité.
S. 2.
Vážená

redakce!

Gottwald uá ohlásil, že Národní Fronta se rozhodla
pro kandidátky vázané. Co tedy j«.\st ěinlti, aby se opravdu uplatnila pří volbách vůle lidu? Nejde jen o to,
které strany bude volit Ud, jde též o to, koho strany
vyšlou do parlamentu, ZNV atd. Uvědomujeme sl napřed, že stranické orgány, které delegují své Cleny do
veřejných korporaci, nebyly dosud všude a vo všech
stupních ustaveny volbami. Někde vznikly v porevolučních dnech nahodile, jinde sl je sestavil přikázaný vedoucí okresu či kraje, jinde byly »zvoleny* při manlfestaěntm nikoliv pracovním sjezdu příslušného distriktu, na kterém byla náhodná většina účastníků z místa
konání sjezdu utd.
•lde tedy o princip demokracie. O jeho uplatnění ve
stranách a o jeho nejširšl uplatnění ve volbách. Chci
přednésti návrh, proti jehož uskutečněni nemůže býtt
žádné vedeni opravdu demokratické strany. A ť o poslaneckých kandidátech a o jejich pořadí rozhodne politicky orgunlsovaný lid podle těch zásad, podle kterých
se budou poslanci a členové Z N V atd. volit.
Dnes se přesně ví, kolik členů má každá místní politická organlsace kterékoliv strany. A ť Jsou vyzvány,
aby na každých 100 členů zvolily velitele, jehož jediným úkolem bude. navrhnoutl kandidáty. Ke zlomkům
do 50 se nepřihlíží, zlomek nad 50 se počítá za 100
hlasů
Tito delegáti budou svoláni a budou uvědomění
o svém úkolu.
Každý delegát má právo navrhnoutl s odůvodněním
kandidáta. Každý delegát má právo vyslovili se o něm,
Každý navrhovaný, jestli je přítomen, má nárok na závěrečné slovo.
Pak se. zvolt tajně, lístky, stanovený počet kandidátů. Pří druhé volbě se určí pořadí. Vedení strany má
právo přednésti věcně svůj úsudek. Ale tak, aby nerozhodovalo prestižně. Takto sestavené kandidátky jsou
závazné. Pro všechnu skrutlnía.
Bude-li přijat tento návrh, přiblížíme tírn i vnitrostranický život zásadám demokratickým. Obávám se,
že politické strany budou hlásat demokracii, když se
dožadují poměrného práva oproti stranám jiným, ale
svůj stranickopolltlcký život že budou pěHtlt oligurehicky, tedy total ! t'ié.
Při vysílán!
-:tupcú do P. N. S. nebylo dbáno hlasu
lidu. Můj návrh tento nedostatek může odstranit),
Jan Konopka, Olomouc.
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redakce!

České studentstvo se nikdy nedalo zlákat Moravcovou propagandou. Jasným důknsiom toho jest 17. listopad 1039. Proto s tím větším podivením jsem přečetl
slovu panu ministra Informaci, jak totlř. o jeho I < èl
referoval denní tisk. Pan ministr vo svém rcfenilě o
brněnském lne.ldetu označil studentstvo tohrožovalelem klidu v republice, ro»vratUclem národní jednoty a
vskut ku n o š t ě s t í m národa*. Proti tukovému i.i
řčoní musíme my, studenti, co nejdůrazněji protos'ov,»!.
V ž d y ť nacistickou okupaci jsme nosit daleko Uř.c než
ostatní složky národa, ku př, dělníci, kuyřt měli
stejně jako teď •
růwié výhody, Katím co nám Myl.v
zavírány školy, profesoři totálně nasazeni u my posíláni do reichu nu nucené práce nebo v.uřusiováni do
jToehnlsche NothUťo«. Němci věděli, proč Je nutné bavit! národ Inteligence, která by se s jejich zásadami
nikdy nesmířila.
A nyní, když nám konečně vysvitlo slunoe svobody,
jsme napadáni a nazýváni fušlsly,* a to jon proto, .e
bereme svoji svobodu příliš vážně it do důsledku, ř.o
neuznáváme růr.ná učení, letová možná někomu hoví,
jež však my považujeme za Špatná a proto pro nán
nepřijatolná.
J, Votava, studující, Třebíč,
V áženi

p á n o v é!

Jsem posluchačem pražské techniky s plši Vám pod
dojmem projevu, který uělnil p. ministr Informaci vo
«chůzi parlamentního Informačního výboru a klový
jlslá část tisku otiskla v nonsaCnt úpravě, která není
daleku přímému vyhrožováni, Pan ministr použil slov,
která mohou být považována posluchači brněnské
I pražské techniky za urážku, Mimo to, používáni po
dobnýeh výrazů Jo nodůslojué Jeho postaveni. Jsem (lalok toho, souhlasit HO vňlm, co s o v Urně událo, ale
jedno budiž Jasné; podobné melhody v Informováni veřejnosti musí jednou pro vždy zmizet a nosml, se zneužívat tak vysoce exponovaného poslu,voní k obyčejné
politické agitaci
Nedovedeme pochopit, proč jo neustálo Mtudonlslvu
spi láno fašistickou reakcí a lioždý jeho projov posukován z tohoto hledisku. Nesmi se zapomenout no to, že
studenti Alt Jako mladí vždy v prvních ladách revoluce
a jc zbytečná diskuse o lom, zdu-)l li o studentstvo za
okupace osvědčilo, Po revoluci nám bylo dáno mnoho
slibů, které byly předem určeny k tomu, že se jejich
splněni nedožijeme
budiž, chápeme těžkou hospodářskou situaci nsftcho státu a nédoinábámo se jejich
splněni, Těžce však neseme nedostatek snahy o pochopení sn. strany p, ministru, který nafto činy měří jediné
podle politického měřítka.
Z, Matula, Praha I, Itcvolněni I.

Od našeho londýnského dopisovatele H.C..Taumssiga

Na valném shromáideni v Londýně dohodly sc Spojené národy, že se první zasedání patnácti soudců n<>vého Mezinárodního soudu bu/le konat začátkem února.
Mezinárodni sowi bude hlavním právním orgánem oryanisacc. Spojených národů, a nahradí tah Stálý iiov.d mezinárodního práva, který husle rozpuJit.Cn při chystaném
posledním zasedání Společnosti
ruírodú.
Existence mezinárodní soudní stolice není pouze symbolem právního řádu ve vztazích mezi jednotlivými
národy. Má také nesmírný význam pro rozvoj
meziiuírodnilio práva vůbec. Zdá se však, Ze jediné moHný lorjleký
systém spolupráce
mezi vSemí státy svitu, dozrával
velmi dlouho a ze zhroucení Společností národů, vidíme,
že ani naše doba nemůže být nazývána 2zlatým včlcsím
moudrosti
Pokusy o řešení sporů, smírnou cestou dohody jsou
tak staré, jako sám zdravý rozum. Nalézáme je u starověkých východních císařství, í v Sivotč starověkých řeckých států, hrály významnou roli. Můžeme je sledovat
středověkem až do novověku, ledé jejich prvním
výraO B Z O R Y

Vážená

zem je Jayova dohoda a roku l"/!l'/. Tehdy
panorulo
znaáné napátí mezi Britanii a Amerikou, něhot! mm>h/<
otázky, vyvolané americkou válkou o nezávislost, Zvhr,té
otázka, kanadských hranic, nebyly vyřc/ívny.
Americký
vyslanec v Londýn/:, John Jay, H<wrht tehdy untimani
společného výboru, který móí sen lával, ze a tejného podia
pián lupali obou stran. Tato smlouva, která, mdta znavienité výsledky, byla před.ehúdcem dohod, kterými byly
v devatenáctém, století r/y řemeny mnohé sporné
olá.lry
a uvedla, met hodu smírného oy rovnáni do moderní díplúrrm.cle.
TJaVtim krokem kupřed.u byl tak zvaný i/Alabawt-.ký
přípoj],« v roce JH71, kdy jistý počet lodí prováděl vládo v, o,utorl>í(jva,né ;,plrátstvi'i, a, který vedl k ústave ní
prvního mezinárodního
tribunálu v moderní dobři, 'AuéaMněné strany, Velká, Britu/nic a Spojené státy. přikovaly k zasedání HvfjcarHké, italské u, brazilské ijtáínllry,
Alabamský případ podnítit vytvoření tJslávu pro mc.ínárodnl právo, který v roce Jfí1t> vylál pr-tyrtA pravidla
jrro smírčí
tribunály.
Pak přiftla, okázalá konjerence v JJwjuju. Byla svolána
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na návrh ruského cara Mikuláše TI., který
navrhoval,
aby mocno»ti ne přestaly nabývat válkou, omezily zbrojení a dohodly se na vyreronání mezinárodních
rozporů
smírnou cestou. Car, vedle opravdového přémí po svétovém míru, byl Jc tomuto kroku pohnut nesnázemi, se
kterými ne unikával hrabě de Wílt, jeho ministr
financí,
při získávání per téz 1c moils<rnísování ruského dětostřeleetva.
Pokud jda o odzbrojeni, netkala se heutgská konference i) naprostým neúspěchem. Avšak v otázce řešení
rozporů smírnou cestou bylo <loaa&eno určitých
výsledků. Byly položeny základy mezinárodnímu
tribunálu
ustavením sekretariátu,
který měl přijímat stížností a
ná/nrh/y a vydat listiny pravidel
a seznam
spolehlivých prózvniků. Do Haayu byli vysláni diplomati, pověření dohledám na tuto miniaturní orfjanisaei. Když se
mocnosti roku IVO7 sešly v Haayu k druhé
konferenci,
vážnější pokusy o ustanovení stálého
mezinárodního
soudu ztroskotaly, neboC nedošlo k dohodě o methottě
pravidelného nasedání. Ale rozhodčí tribunály přece vykonaly záslužnou práci a od roku 1.809 až do vypuknuti
první světové války bylo jich použito v patnácti
případooh.
Potřeba uvétové autority mezinárodního
práva byla
uznána shromážděním
Hpoleénosll
národů, které navrhlo, že by měla být jmenována rada, podléhající členům Společnosti národů, která by se zabývala zřízením
stálého soudu mezinárodního práva. Nato se v Haagu
skutečné sešli odborníci,
aby se poradili o rozsahu
pravomoci, kterou by soud měl míl.
Před zahájením
přelíčení
bylo zapotřebí
souhlasu
obou síran. Společnost národů šla však dálo. Soudní pravomoci nemusel se stát podrobit, ale, soud měl vynášet
rozsudek na základě stížnosti jedné strany, bez ohledu,
sonhlasUa-H strana druhá či nikoli. Došlo ko kompromisu, t. tiv. >klausuli o dobré vůlli, podle niž státy
mohly dobrovolně přijmout rozhodnuti soudního dvora,
11 v roce ¡OHI) považovalo .18 států rozhodnuti
tohoto
soudu za závazná. Mnoho států si však kladlo určité
podmínky.
'Vak velká Britanie
přijala v roce 1930
klausulí o dobré vůli jun na deset let a vyhradila ,<ti
terminování přijetí po této době. Její souhlas byl omezen a nevztahoval se na rozpory s ostatními členy britského impéria nebo na otázky spadající pod domácí
soudní
pravomoc.
V leihiu /Mí! sešli se zvolení soudcové v Haagu k zaha.jova.ci schůzi Stálého soudního dvora
mezinárodního
/oliva. Od tó doby vydali přes třicet rozsudků a stejný
počet doporučujících
výrolců uo věcech značné mczlnái oilni důležitosti, které byly význam ným,
příspěvkem
k prvním všesvěiovým snahám o zabezpečeni mí rit mezi
národy. Doporučující
výroky byly •vydávány na žádost
buď rady ticho shromážděni Společnosti národů,.
Povuůuji za nutné podotknout, ¡So smírčí soud, ustavený t> roce 1.80!), nebyl světovým soudem zbaven působnosti a že dosud existuje. Také charta Spojených nároihi, podepsaná, v Sun P'ranclskn. výslovně dává svým
eli nům právo pověřit řešením sporných otázek i jiná
soudy no<3 Stálý soudní dvůr mezinárodního práva. Členové smírčího soudu, který se sestavuje pro každý případ zvlášť, jsou voleni soupeřícími sli tinami a jsou také
jimi placent. Naproti
lomu Mezinárodní soudní dvůr
sestává z patnácti placených stálých soudců, kteří jsou
stále k disposici a kteří jednají podle pevně stanovených
pravidel. Své rozsudky zakládají
na
mezinárodních
smlouvách, sestávajících z pravidel uznaných soupeřícími stranami, na mezinárodním zákoníku a na základních zásadách práva uznávaného civilisovanými
národy.
\'aInd část práce stálého soudního dvora byla spojena
s mírovými dohodami
po první světové válce. Jeho
prvním rozsudkem
byl s-případ Wimbledonu*.,
který
vzbudil velkou pozornost, neboť to bylo po prvé v dějinách, kdy rozepře mezi dvěma státy byla řešena předvoláním jedné strany stranou druhou před mezinárodni
sond. Rozepře vznikla takto: V březnu 1931 byl orfnífnut průjezd Kielským
průplavem
britskému
parníku
Wimbledone,
který byl najat francouzskou
společnosti
a et zl munici <řb Polska. Úředník, který průjezd odmítl,
odůvodňoval své námitky iksiuHorcnímt německé neutra-
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lity. Leč podle veraailleskě smlouvy byl průplav volně
přístupný všem válečným a obchodním lodím národů,
které byly v míru a Německem. Po dlouhém a těžkopádném dohadování navrhlo samo Německo, aby případ
byl předložen haagskému soudnímu dvoru.
Spojenci,
Britanie,
Francie,
Itálie a Japonsko, zavedli
řízení,
které skončilo odsouzením Německa, jež muselo zaplatit
HiO.OOO francouzských franků náhrady škody.
Doporučující
výrok soudního dvora ve věci rakouskoněmecké celní dohody měl veliký výena m pro evropský
politický život. Bylo shledáno, že sanschlussi by odporoval Saintgermainské
dohodě a ženevskému
protokolu,
kterými se Rakousko zavazovalo, že si zachová nezávislost.
V jiném důležitém případě přela se Norsko s Dánskem o Gronsko. Norsko se chystalo zabrat toto území,
leč soudní dvůr uznal nároky Dánslia, které
Gronsko
od roku 17 Hl mírumilovně
a nepřetržitě
spravovalo.
Bylo také zjištěno, že v devatenáctém století
Norsko
jrfi rozmanitých
příležitostech
uznalo smlouvami
dánskou svrchovanost v Grónsku.
Soudní dvůr se zabýval hlavně hraničními spory, většinou mezi Polskem a Německem,
menšinovými
otázkami, monopoly a koncesemi. Neobyčejné vzrušeni způsobil >případ Borchgravet.
Baron Jaques dc Borchgrave, člen belgického vyslanectví v Madridů, opustil v autě
vyslanectví
a již se nevrátil. Jeho těla bylo později
nalezeno na jednom madridském předměstí a jeho vůz
byl vypátrán vo středu města. Španělsko
zaplatilo
Borchrjraveovč
rodině milion franků a. případ byl vyřízen. '
Atlantická charta takřka doslova opakuje statut Stálého soudního dvora mczííuirodního práva u Spoleé-nosti
národů. Kromě jména bylo změněno jen péir článků.
Ale přece je to naprosto nová organísace, neboť (i7ii
SSSR '¡'¡i Spojené státy nebyly dleny haagského soudního dvora, kdežto všichni členové OSN jsou automaticky členy nového mezinárodního
soudu. Byla však
věnována velká péče, aby byla zachována
souvislost
in/zi starým a novým soudním dvorem. Nový soud budí
také zasedat v Ilaagu, ale existuje doložka, že může
zasedat kdekoli, bude-li toho třeba.
Zněni klausule o dobré vůli nebylo směněno a ani
charta ani nový statut neobsahuji
zvláštní
doložku
o provedení rozsudků soudního dvora. Zdá se však, že
přece není bezbranný. Nepodrobí-li
se člen OSN rozsudku soudního dvora i> Jakémkoli případě, v němž je
účasten, má druhá strana právo odvolal se k Radě
bezpečnosti, která rozhodne o opatřeních, která by jwpřípadě zdůraznila rozsudek. Stranami u mrzinárodniho
soudu mohou být ovšem jen státy. Ačkoli
jednotlivec
ni má přistup k soudu, může slát vznést žalobu svého
příslušníka o předložit jí soudu.
Jedna zc změn v novém statutu proti starému týká
se volby soudců. U starého soudu byli každých devět
let znova voleni všichni soudcová, čímž byla ohrožena
souvislost v samotné instituri.
XJ nového sondu bude
každého Iři tího roku voleno pět z patnácti soudců na
devět let. Vedle ustanovení. Se nikdy wstněji být dva
soudcové těle národnosti, maji být soudcové volrni bez
ohledu na národnost z nejiepších právníků světa
Nesmíme zapomínal, že mezinárodní soudní dvůr je
jen čilsti velké organisace k zachove.ni míru. Jc sícc
organem mezinárodního práva, mni však s to vyřešit
všechny rozepře, které snad povstanou.
Mezinárodni
právo není stejným systémem jako právo státní. I výrok samotného soudu není ~á vazný, ačkoli by měl být
brán v úvahu. Na konec totiž -ál^ii hlaenč na dobré
vůli národů, chtěji-li zachovat mír.
Spravedlnost jc nejvyššim cílem, ke kterému
míří
vScchny snahy o ;ai'Ciirn{ normálního života mezi národu světa. Základní zásady chartu Spojených
národů,
podepsané v Sun Franriscu. jsou: přinést pokrok a blahobyt těm národům, který > dosud chybí, chránit je
před nezákonným napadením. zaii-t;:
jim život rr spo- -řádaném světě, kde za r:<~zinárod~• i právním řádem
stoji všechny cřviliso:"ié
slát-;. A
¡.národní soudní
dv&r jt nejpřirozeněpSlm vyjádfer.l- i těchto zásad.

O B Z O R Y

K U L T U R A VE S V Ě T Ě I U N Á S
Rozprava
a spekulativní myšlení
Dnes jsou oblíbeny přednášky spojené s rozpravou — a plným právem: v ž d y ť přednášku sl může každý
přečíst s mnohem větším užitkem
sám, n má-li čas a chuť, může uvažovat a zkoumat, jak osobni nebo
doktrlnálnl zaměření autorovo určovalo výběr a výklad zpracovaní
látky; teprve s k u t e č n á r o z p r av a může ukázat nezaujatým posluchačům veřejně pravý stav vícl,
ovšem, je-li správná, t. j. vede-U se
oboustranně s úmyslem dobrat se
pravdy padni komu padni. U takových rozprav je proto samozřejmým
požadavkem, že řečník přímo a poctivě odpovídá na dotazy, věcní' 1 závažní, bez všelikých zámlk a obcházení a je-li třeba, raději pomine dotazy okrajové noho nezávažné pro
celek a celou obec účastníků, zvláště
tvrdi-li o sobě, že se obírá m y š 1 ením spekulativním
a zdá-11
ee mu, že u jeho partnerů není pravého ponětí o povaze nauk a metliody, které zastává. Proto uhne-11 takový řečník věcným obtížím prostě
odkazem na své příští články v denním tisku nebo jiné přednášky, které
jednou bude mít, j e si těžko vyložit
jeho jednání. — Proto nemůžeme
souhlasit s jednáním pražského universitního profesora K o 1 m rui a, na
jeho přednášce, spojené s rozpravou
o »filosofických důsledcích soudobé
f y s i k y « zc dne 12. II. t. r., pořádané
filosofickou jednotou v Praze, v budově filosofické fakulty, v níž se snažil dokázat, že učení marxismu je
potvrzeno plně výsledky odborného
bádání přírodovědeckého a v našem
století že
jediný
oprávněný
závěr je marxismus. Po přednášce bylo
dotazů hojně, z nichž nejdůležltější,
po našem soudu, řečník prostě vynechal nebo přešel: máme na mysli
dotazy o platností nekonečna, o
entropii, o vztah pravděpodobnosti a
pravidelnosti v přírodním dění, o
a z kantovského způsobu mvšlení.
o pochybnosti z moderní psychologie
a z kantorského způsobu myšlení.
Vlastní obtíž o platnosti nekonečna
řečník obratně obešel: wsvětlení. jak
lze uvést ve shodu učení marxistické
s entropií, která popírá možnost neomezené řady o přírodním dění, ne-

podal — prý napíše o tomto sajimavém thémalu celý článek; podobná
prý obhájí své tvrzeni, že K pravděpodobnosti pochár.í pravidelnost. Pochybnosti knntovské řešil spiše Žertovné a školsky poučné než váftně
vědecky — ř,krátká sspŮBobem nedůstojným filosofické fakulty. Proto
takový způsob ro. pravy - a chování
účastníků — může být ssajlmavé pro
výzkum sociálně psychologický, nikoliv však pro myšleni z víSdosloví přírodovědeckého a pro celkovou koncepci přírodovědnou, a v účastnicích,
kteří přišit s úmyslem něčemu se přiučit, nemohl než v.aiiachat. trapný dojem.
A . U Š.

roxkoš. Kdosi se tárnl jednoho význačného skladatele, jestli má rád
jedno iso svých děl, které bylo poněkud úseěné a drsné. j>Neviin, »dali
je mám rád,« r.iuMu odpověď, j-ale
bylo lo něco, co jsem minii navmaělti>x, Ploáseovti malba je tak plna významů, že skoro přestává býlí malbou. Má moc, která se aul nezdá
příliš podivná dnes, ve světě třesoucím se před uvolněnou atomovou silou. V této moci spočívá děsná kvalita jeho maleb. T y t o nové děsivé
podoby, někdy děli, ěasto Žen, podoby volských hlav, na které nelne
zapomcnimU, to vše hovoří o vraždě,
fcánlku a krutosti, nikoliv v duchu
pomstychtivosti, nýbrž
nesmírného
Terezín
smutku. T y t o podoby ná« nutl, fascinuji, uchvacuji, zlobí a urážejí. JaAnna Auřednlěková: Tři léta v Teko by se « l á l o , že se upíše ony dírezíně. Za redakce A. C. Nora vydalo
v a j í na nás než my jm nfc.
nakladatelství Alois Hynek, Pani Anna Auřednlčková, neúnavná propaPle,anso je fipaněl a při UMU vynoco
gátorka české literatury v cizině, Bubjektlvnl a
romantický
umělec.
která přeložila před válkou vlce než Může hýtl sentimentálni a krutý.
70 Českých spisovatelů do »věto- Má mnohé vyjadřovací jr,vlrtí1tnonli n
vých literatur a která je také autor- symboly, které matou a poptwujl ty,
kou životopisného díla o choti pre- kteří nejsou obeznámeni w obrazy
sidenta osvoboditele, pani Charlottě středověkého uměni. Ale to vílo přiMasarykové, byla nucena strávit ta- chází, «nad podvědomě, si hloubky jeké tři léta v koncentračním táboře
ho tvořivého uměni. Dvojitou hlavu
v Terezině, n co v něm prožila, HČl
pí frontálním 1 profilovým pohledem
v knize » T ř i léta v Terezině«, již
nebo plný pohled na oko v hlavě
doprovází
Ilustracemi
malíř
Lev
Haas, který rovněž prožil několik JÍ profilu nacházíme ve Španělských
roků v Terezině a jenž na webe velmi miniaturách r. 10, století. Jeho »pftvýrazně upozornil nedávnou výsta- «ob umisťováni několika ofll na Jedné
vou obrazů z tohoto tábora, uspo- hlavě má nápadnou paralelu n pořádanou v Krásné jizbě D P v Praze. divnými éolnuwnl na katalánských
Anna Auředničková llfií své zážitky freskách a. rukoplsoúh. fl mnohými
poutavě, věcně a pravdivě, a proto španělskými sochaři má přehnaný
je její kniha bezprostřední a živá. pathos, po svém krajanu doyovl
Působí sugestivně a bude jistě patřit zdědil schopnost naCrtnoutl jnnnou
mezi nejlepšl knížky, jež o koncen- a silnou hrůzu,
tračních táborech byly nnpsány,
Začínám však vysvětlovali a ospravedlňovali, oož jsem Hlllif 1 na začátku, že nefoudu ělnlt, Spíše bude
Kulturní poznámka
lépe posleclinoutl ni Ploiutsova vlastK vášnivé diskusí o tom, rxla ni slova: »Kííždý chce rozumět, mal¡¡•Obzory« měly ěl neměly seznámit bě. Proč se Hepokufiejl porozumět!
svoje čtenáře a posledními výtvory písním ptáků? Proč jsou lidé «pokonejvíce diskutovaného žijícího malíře, jeni, jestliže mají rádi noc, květinu,
otiskujeme
výňatek % přednášky vše kolem sebe, aniž by no pokoufioll
Phillpa .Tamese, jednoho z nejlepůlch jim porozumět, íAá(> by si měli přeanglických kritiků současného malíř- devším uvědomit, že umělec tvoři z
ství, kterou přednesl při otevření vý- vnitřní nutnosti, Že 1 on Jo praprvok,
stavy dvou snad nejvýxnačnějňích kterému by neměl». )>ýtl přikládána
soudobých malířů Plcossa a Matlssea. větňl důležitost, než ostatním věcem
» P l casso nebere v úvahu naše v přírodě, které nás okouzluji, ale při
smysly, nesnaží w poskytnoutl nám tom zůstávají nevysvětlitelné,«

Kniha týdne
Vercors: Moře mlčí. Z francouzštiny přeložila J. Kvapilová. Nakladatelství » P r á c e « . 30 Kčs.
V úvodě k londýnskému vydání Vercorsovy povídky
z roku 1943 čteme: » T i , kdož otevrou tuto knížku, nechť
znají její osud, a co představuje. Není to pouhá shoda
titulu, že vychází jako první v řadě »Sešitů mlčení«. —
z-Mlčení m o ř e : vyšlo před několika měsíci ve Francií,
péčí tajné edice, která se pojmenovala » L e s Editions de
Minuit« (půlnoční). Tím, že napsal tuto novelu, dal .autor, který se skrývá pod n3eudonymem Vercors — možná, že je to autor už slavný, ale dozajista, ať už j e
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znám nebo neznám, spisovatel veliký — v sazku krk,
Ten, kdo poskytl kapitál, tiskárnu a obstaral papír v
době, kdy ho mají nedostatek 1 nakladatelé n e o f i c i á l nější a nejchráněněji, ten Francouz dal v sázku krk;
dali v sázku krk sazeči, kteří sázeli text, sešívačky,
které vázaly archy, zatím co černé půlholínkové boty
nepřítele dupaly v ulicích nad jejich hlavami.«:
Václav Černý vylíčil už Českým čtenářům v »Kritickém měsíčníku* práci francouzských autorů v podzemním odboji, vyjmenoval jména a naznačil Ideové rozvrstvení. Řekl tem, kdo je Vercors, 1 Jaký je původ to-
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hoto pseudonymu. Povězme sl dnes néco o Jeho novele
»Míření moře« a o dojmech, které budí v českém čtenáři.
Je to příbčh vypravovaný v první osobě, formou
tak přímou, prostou a samozřejmou, jak se sluší na námét tohoto druhu. Vypravující je stařec, snad rnalíř,
který žije se svou mladou neteří někde na francouzském venkově. Dostanou na byt mladého némeckého
důstojníka-lnvalldu, který se jmenuje Werner von Elrennoc. (»Jméno není německé; snad potomek protestantských emigrantů, rnél jsem sl kdy rychle pomyslit.«)
Otevrou rnu, zavedou ho do Jeho pokoje, ale žádný z
obou hostitelů nepromluví slova, Němec chodí potom
večer co večer - nejprve v uniformě, později se nejprve převléká do civilu - k nim do přízemí, karn se uchýlili nu zimu, a vede k nlrn nékdy kratfií, někdy delší
francouzské monology, na které rnu hostitelé slovem
neodpovídají a na které on, zdá se, ani neočekává odpověď, Dovídáme HO Z nich, že je to hudební skladatel,
že vždycky voJml miloval Francii, ale jeho otec, »veliký
vlastenec«, prý nu něm vynutil na smrtelné posteli slib,
Že vstoupl na její půdu jonorri » v přilbě a v botách«, —
Werner lituje pohromy, která Francii stihla, opovrhuje
zrádci a zbabělci a váži prý sl Francouzů hrdých a
čestných, Je prý přesvědčen, že z této pohromy -v/.ojdou
pro Francii, pro Německo a pro celý svět »velké věci«;
že dojdo k jakýmsi zásnubám ducha francouzského a
německého, které jsou komplementární.
»Tolik věcí so hýbe zároveň v duál Němco, 1 toho
nojlopňlho. A byl by rád, kdyby ho z nich někdo vyléčil!« — Vzpomíná na dívku, Ictorou znal domu v Německu a kterou mu chystali za nevěstu. Jednou na procliázco prý byla vflocka nadfíenu krásou přírody, květinami, p t á k y . . . a vykřikovala, Jak miluje tyto d a r «
boží. Alo potom JI fltípl komár a onu za trest vytrhala
prvnímu, kterého HO JI podařilo chytit, Jednu nohu po
druhé. On JI od té obvilo přesáta! milovat. — »Vlin,«
praví Némoo, »žo moji přátelé a náfl fllhror mujl nejvznoňonějfll u nojufllochtllejflí Idojo; nlo vím také, žo by
vytrhali komárům jednu nohu po druhé. T o so stává
Němcům vždycky, joou-ll přlllfl sami. A. kdo Jo vleo
sám, než lidé též.o strany, když so stanou pány? — N a
ňtěslí nejsou už teď sami; jsou vo Francii. Francie jo
vyléčí. A já vám řeknu, oni to vědí. Vědí, žo Francie jo
naučí být, lidmi opravdu velkými a čistými.«
Hám přirovnává Francii k dlvco z pohádky o princezně a medvědovi. Německo jo toa medvěd, který prý
čoleft jenom na to, až zahlédne v očích prlncoznlných
osvobozující zákmit lásky; v tom okamžiku s něho
Spadno modvňdl kůže, a on so promění r »krásného
a jemného prince«,
Němoo so limito řečmi nouchází jenom o lásku
Fronoto, alo l o lásku mladé hostitelky, v které vidí
ztělesněnou francouzskou duňl, Jemnost n hrdou čistotu l francouzské utrpení. Pťohlnáujo, žo Jo schopen
čekat a ucházet so trpělivě třeba léta. Dívka mu odpovídá jonom mlčením; Je Jako socha, alo jako »oduílevnělá socha«. Vo skutečnosti jo zřejmě uvnitř hluboce zneklidněnu. — »Není nelidské, odpírat mu bez
jediného slova?«, ptá se jl stařec, alo ona tvrdošíjně
mlčí nad svým pletením. Atmosféru so stává čím dál
tím napjatější.
Jednoho dno odjedo Němec nu dovolenou do Paříže,
za svými »přáteli« — a když so vrátí, neukazuje so
několik dní za sobou. Hostitelé nevědí, co sl myslet. Konečné přljdo, objeví so v uniformě jako první večer, v
tragické musea. Žádá Jo, aniž překročí práh, aby zapomněli na vůo, co mluvil těch Šest. měsíců. Joho přátelé, mezi nimi 1 jeho vlastní bratr, so niti vysmáli. Přiznali so, žo mají jenom joden cil: zničit Francii, zneuctít. jl před ní samou, proměnit její duál » v plazící se
fenu«. Není nodějo pro něho ani pro Francii ani pro
Německo, Požádal, aby byl poslán na frontu. Nezbývá
mu než cesta, která vede do pekla. »Sbohem«, je jeho
poslední slovo, a dívlca k němu proneso své první a
poslední slovo: »Sbohem.!« —
Na tomto vypravování,
připomínajícím
námětem
Barrěsovu » C o 1 o t; t e B a n d o c h e«. je především zajímavé, ¿So mohlo vzniknout v této formě, tak dokonalé
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a klidné, uprostřed hrůzy samé okupace, z bolavé látky denního utrpení; že autor mohl vyvinout tak překvapující úsilí o objektivní spravedlnost k příslušníku
národa a armády dobyvatelů a utlačovatelů. Je ovšem
zřejmě částí Jeho uměleckého .záměru, že si vybral
Némce jaksi výjimečného, Němce »idealistu«. Příběh
tím- nabývá přízvuku přesvědčující lidskosti a zároveň je v tom obsaženo símě tragické situace, která
se rná rozvinout.
Českému čtenáři zní thematika tohoto vypravováni
v leckterém směru dosti známě. Také nám mluvívali
Němci o Jakýchsi duchovních zásnubách obou národů,
0 jakémsi vzájemném kulturním oplodňování. Věděli
Jsme ovšem, že je to řeč falešná (jako řeč vlka z pohádky, který sl dal přibrousít Jazyk), a že jim jde nakonec o jediné: o úplné zafikrcení českého národa. A l e
1 kdybychom připustili, že aspoň někteří z nich to
myslili s těmi »zásnubami? relativně doopravdy: jaký
obludný psychologický omyl, chtít st vynutit lásku toho, koho Jsym dřív znásilnil a zneuctil! I když časem
pobmkávall na tuto strunu, bylo jim to jenom prontředkem ke konečnému cíli: proměnit českou duál v
»plazící se fonuí a zneuctít jl před ni samou. Odtud pochopíme, že HO vrhali s takovou dychtivostí, s takovým zvráceným, ale často neúchylným pudem na jisté
duchovní skutečnosti, na představy, ideje a symboly,
které tvoří takřka dřeň a duší naší národní cti a hrdosti, našeho tradičního povědomí, naší vnitřní Identity. Proto so nám snažili tnk rouhavě zprostltuovat
na př. postavu sv. Václava a váecko, co se k ní v našem povědomí pojí. Šlo jim zřejmě o to, abychom se
odcizili a zoSklivIU sami sobě, abvcliom sami naplili
nu svou podobu v zrcadlo svých dějin, abychom sami
znečistili živé zdroje svého duchovního života, zkrátka
stall se puncharty bez vlastního já, bez minulostí, bez
duše u beze cti. Bylo by jistě ďábelsky Ironickým rubem jejich vojenské a politické porážky, kdyby se jim
bylo podařilo naštěpovat nám do krve nedůvěru nebo
opovržení k tomu, co nám má být drahé jako vlastní
život. —
Bylo vždycky podivnou vlastností toho padlého a
zbloudilého národa, že so cítil Jaksi necelý 1 v své silo
u pýše. V středověku ho to pudlvalo nu jih do Itálie,
později do Francie a na slovanský východ. Svou středověkou kulturu, poesii a umění stavitelské přijímal ze
sousední Francie (křesťanský apoštol Němců, sv. Bonifác, byl Anglosas), a francouzské kultuře podléhal
znovu a znovu, až po Goetha, Helna a Nletzscheho.
Byl vždycky žádostlv cizí duše, ale nedovedl se o ni
ucházet rytířsky a s láskou; nedovedl čekat, až sa
mu sumu otevřo v rovnosti a svobodě. Nakonec se
rozhodl, jakoby vy drážděn touto svou nestálou a v
ss'ých očích ponižující potřebou, ukojit ji jaksi zvráceně tím, žo zneucti, vyhladí a zničí ohniska její přitažlivosti. Chtěl se postavit zcela sám na sebe, vybudoval sl obludný mythus germánské síly a pýchy. Medvěd sežral princeznu, která ho měla vysvobodit zo
zakletí jeho zvířecí kůže. —
Puthctlcký Němec z Vercorsovy povídky se nakonec vyjadřuje takto o sobě a o svých přátelích: >Na
křižovatkách vám řeknou: Dejte se touto cestou. —
A lile, tato cesta se nezvedá k světelným
výšinám
vrcholků; je vidět, jak sestupuje do příšerného údolí,
jak so boří do páchnoucích temnot chmurného l e s a . . .
Kde jo má povinnost. Bože můj, ukaž mi mou povinnost!« —
Co může zachránit tohoto Němce od smrti v propastech? Dějiny nás učí, že národy musejí odpykávat
spáchané viny. Ostatně t v životě jednotlivců vede cesta z hříchu a z mravní bídy jenom skrze upřímné uznání chyb a skrze ochotu, vzít jejich následky na svá
bedra. Není jiné cesty ani pro Němce a pro Německo.
Kéž se v nich utrpením probudí člověk, zapomenutý
a obludnou pýchou zadušený křesťan, kterého pokřtil
a za kterého vycedil krev sv. Bonifác!
Adolf Hitler se tolikrát dovolával Boží Prozřetelnosti,
až nám vstávaly vlasy na hlavě. Nynější osud jeho národa je strašlivou odpovědí na toto rouhání; kéž ji ani
ostatní národy nepřeslechnou! —
Jan Cep.
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Divadlo týdne
Jean Anouilh, AnUgona. Přeložil I v o Fleischmoiin.
Režie Antonín Kurš. Výprava Josef Gabriel. Zvuková
spolupráce Jan Seidl. Divadlo 5. května, po prvé 15.
února.
G. B. Shaw, Pygmulion. Veselohra o pěti dějstvích.
Překlad K. Muška. Upravil Jan Cep. Režie Vojta Novák. Výprava V. Gottlieb. Po prvé 16. února 19-JS vo
Stavovském divadle.
Buď Buh pochválen — hrůzy uplynulého desetiletí
začínají být vykupovány. Všechna tu špínu, zvířectví,
zvrácenosti, všechny ty ponižující řády i neřády zrodily básníka. N a velikém hospodářském i mravním
smetišti Francie zrodil se dramatik a promluvil p r v n í
s v o b o d n é s l o v o . Svobodné, rozuměj: oproštěné.
Osvobozené — vlastně víc: osvobozující se před našima
očima — od vši nesvobody, zbabělosti a kompromisů,
jež v jeho vlastním nitru nuniosl čas. Hledání nových
kontinentů pravdy; a cestu vede po moři ještě plném
min a lodivod ztratil svůj kompos; jen vnitřní hlas
mu radí a tento hlas opět není sám: jsou to dva, tři,
čtyři hlasy uvnitř něho samého a jen proto, jen pro
toto poznání vnitřní dialektiky může pochopit dialektiku všecli věcí, dialektiku světa. Jaká to krásná pravda
může vyrůst z rozporů jedné veliké duše! Jaký bude
teoi nový kontinent! A zaliyne-11 na rozbouřeném moři,
stálo hledání za to, neboť ji nám dalo uvidět.
Přitom ho neznáme, viděli jsme Jen jedinou jeho
divadelní hru, ale říká se nám, že ovládl francouzské
jeviště. Šťastný národ! Anebo se stal módním autorem V
Pochybujeme, neboť jeho obecenstvo je odchované Cocteauem, Glraudouxem a jinými. Kolem jeho hry se prý
strhly vášnivé diskuse, neboť každý viděl v symbolice
hry jen tu svou pravdu, neboť nikdo nedorostl nni takového Kreona; a přece si jistě každý myslil, že právě
on je Antigonou. Protože vo věčné vzpouře, Antlgony
proti řádu, proti civlllsacl, proti autoritě je naše mládí,
je mládí předválečné Evropy. Je to vzpoura n a dč a s o v á , je to vzpoura i n d i v i d u á l n í . Jo to však
v Anouilhově dramatu především vzpoura, o s u d o v á,
a jen proto si básník podává ruku přes tisíciletou propast se Sofoklem. Antigona pokračuje ve své vzpouře
i když ví, že předmět jejího úsilí je z bláta; je vlečena
vzpourou, ve vzpouře je její vyžití; v e smrti jest její
vyžití; což není Oidipovou dcerou? Také Kreon pokračuje ve své hře v šachy 1 když zná předem celou partii
nazpamět; ne však z osudovosti, neboť Kreon je osvícenec, Kreon je moudrý; oč smutnější jo jeho úděl!
Vrcholem hry je právě střetnutí těchto dvou světů,
pudového a rozumového, ve chvílí, kdy Antigona donutí
Kreona, aby jí dal popravit. Je tu však ještě jeden
svět, tak charakteristický pro Francii: stráže, bodrý
lid. Země, na níž zraje réva. Hned kyselá, hned malátně sladká. 2írná půda. — A pak je tu chór; nikoliv
jako Fatuin, ale jako pozorovatel nad věcí a proto
úsměvný a vědoucí o pak — jako našeptavač, druhé
já, otazník v našem nitru. Ví, jak vše dopadne ne
proto, že ztělesňuje osud, nýbrž proto — nu, dejme
tomu, protože četl Sofokla a vzal si z něho poučení.
To totiž stačí, to by stačilo. Hledejte si své politické
jinotnje, nivelisátoři všech stran! Hádankářské koutky
všech Malých čtenářů (a diváků) světa vám nepomohou rozluštit >co chtě! básník říci-!: anebo J-koho tím
myslel«; ale přemýšlejte o skutečném, duchovním významu slova ^-Svoboda". Pak možná budete blíže pravdě
a tím i blíže opravdovým básníkům a vůbec 'všemu velikému na tomto světě.
Budiž především vzdána chvála dramaturgií Divadla
5. kvěna za tento čin. P o uvedení x-Tlustého anděla
z Rouenu« a vedle chystaného Jonsonova 2-Volponai
j e to cesta vzestupná. Divadlo slibuje ještě jednu
Anouílhovu hru; bylo by dobře najiti lepšího překladatele, který by kromě znalosti francouzštiny, ovládal
též duch jazyka mateřského. — Režie Antonína Kurše
má velkou zásluhu o to, že jsme skutečně slyšeli a viděli básníka a nikoliv ^režijní pojetí«. Vzorně vypraO B Z O R Y

covaný dialog, střídání ticha I ruchu, řeči I zámlk. Jeviště bylo vysunuté do orchestru a hlas tu směl
někdy nepřirozeně dutě, jako m l u v w ý do mikrofonu.
Používáni metronomu a »osudových« tum-tiunů bylo
sbytočné, neboť nlo nepodtrhlo mil noaiikrylo. Talcé
nebylo třeba, aby Jvreou mluvil některé své »krAsuóvc
řeči jako melodrama; touto r,působ byl tu přece JI?,
osvědčeně zavedou velikými mMséry dneška jako » a krýváni nedostatku dramatické přesvědčivosti horáckého výkonu. Pryč « nim s českého jeviště! Gabrielova
scénu byla velmi působivou «krátkou celého děje. Kamenem úrazu bylo obsaxonl, Plwuho 5, května nebylo
s to o bandit, titulní ixill m vlastního pfospočolného ensemblů, Jako nebylo » to obs'ullt, již několik předešlých
lu r ivk. hostující Sulanová, Korbolář, ba I inbulí honservutorlsté). Hostující Milada Mntysová byla právu veliké roli jen črtstočně; Jen tehdy, když r,n nkadmtloky
čistým výkonem a dobře artikulujícím I modulujícím
hlasem bylo cítit človéika ve vňl nahotě. T y t o okamžiky,
bohužel, byly řídké
«mul jen dva: vo vrcholné scéně
R Kroonem a ve scéně se stráží před popravou. Jinak
běželo o recitaci více méně burlanowflcélto raženi, při
niž imVň vždy splňe představu voskové figuríny, než
dračího spáru, jaký byl na místě, 1 ty JoJI pohyby byl.v
(zejména v první půli) příliš hutné a vypočítané až do
způsobilosti. Vejnižkův KreonI Pozoruhodný výkon na
herce tak mladého. P o překonáni počáteční nejistoty
hlasové I pohybové (zdálo se na počátku, Že jeho uhluzenosl je až trochu klaekovslcá nebo filmová, elmotivH)
dobral se zejména v druhé půli přesvědčivé přemýšlivosti a zralosti. Bylo zajímavé právě na jeho výkonu
sl ověřit, jak (na rozdíl oil Mal.ysové, kdo se tento pro
CCH děl obráceně) z herecky uchopené myšlenky plyne
do našeho vědomí také báanleká Jirrtsa slova,
Výborný a patrně ncjbllžíil všemu ťruneouzakAmu, co bylo
ve hře, byl Felix le Breux, který mluvil CUidr, Civilní
n usmívavý dovedl své herce uvádět. 1 prodávat; jeho
vnitřní klid a nasycenost byly přímo hojivě konejšivé,
Dobrý strýček Rozum! Také Bolek Prchal sl zaslouží chvály za lidsky protepleného strážníka. Jeho
druzi mu sekundovali poněkud zmateně, A nyní přicházíme k vlastnímu kameni úrazu, který jo podle našeho skromného názoru neomluvitelný: jo to opět: onen
zapeklitý provlnclonallsniua, který se na nás /.i tohoto
jeviště už načlše) víc mež dost. Roli Tsrneny hraje Zdenka Štěpánová, Jako byste poslouchali rozvrzané skřipky; brní vás v uších a nevíte, kam ne H hrůzou obrátit.
Roli Halmonu hraje Kurel Houska; princ Ilaimon V
N i k o l i v ! ? Gigolo, utancovaný, nicméně stále profeulonálně sladký — jako «aehurln čl kterákoliv jiná
náhražka. Posla odříkává jaksi beznadějně Rudolf
Jurda, Toho věru nebylo třeba. Pražské obecenstvo má
za drahé peníze, Jež platí za lístky, právo být ušetřeno
takovýchto nouzových opatření.
A l e běžte, abyste zhlédli Antigonu; běžte poslouchat
básníka Anouílhaj budou tak. činil. Ještě mnohá pokolení po váfl.
Současná společnost, její rozpory, konvence, nadšení
1 deprese, nemají vtipnějšího gíosátóra a analytika nad
Shawa, který letos oslaví devadesáti ny. Jeho inspirace,
v základě — možno-li tak říci
daleko víc sociologická, učinila z jeho děl jakou/li tolik potřebnou a tak
zdravou sůl uskutečňujících se i nově «c rodících společenských theorH a konvemi.
Konec konců je to tak,
že Shawovi je celá lidská společnost 1 a jejími reformátory (třeba» i fablánsko-BOciallstickýrní, k. nimž má
sám iwíjblíže) tím, o četm »nelze nepsat) « a t y r u « . Je to
ncjdúsledněJŠÍ relativista. A tak jíž méně světlil padá
z Shav/ova bystrého posměchu na život člověka Jako
individua. Průkazný je pro to právě 7/Pygmalion«, Je
to jakási mozková etuda genia vtipu na sociologické
thema. Profesor Bígglna, typ intelektuála citové uzavřeného, žijícího víc nervy a mozkem, napodobí P y # maliona z řecké báje a chce udělat dámu, rovnou všem
dámám ostatním, z předměstského děvčete. Hárn se
zabývá fonetikou a porlle zkušeností z ní dělí lidí na
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skupiny a třídy. Jakmile dojde mezi tSmlto třídami
J Í pohybu míšení (předměstské cJévče Líza se vskutku
stao-í podobnou dámám), vychází ze hry velmi prosté
poučení, že v čJovéku je ještě něco hlubšího, než jeho
sociální zařazení — že ho jen toto zařazení nebo přeřazeni nemůže zmínit ani determinovat. Po tomto poznání, k němuž dochází po třetím dějství, mohla by hra
rozvinout thoria psychologické. A l e to není Shawúv záměr. Pohrává si i v posledních dvou dějstvích s postavami Jako s demonstračními prostředky svého mínéní,
že nic tak dobře necharakterisuje lldl-čieny společnosti
jako smé&nost jejich ustavičných pokusů žít mezi sebou
harmonicky.
Psychologicky
zůstávají
charaktery
v ; .Pygmationu'í jaksi otevřeny, niidotvořeny. To ovšem
dělá hořcům potíže
zvláště hercům takovým, kteří
nemají dost individuální živclnosti a opravdovosti, aby
mohli dát společenským typům, určeným textem dost
fiiroce, svou hlubší, věrohodnou osobitost, Tak tomu
bylo ve. Stavovském divadle. Eduard Kohout založil svou
úlohu proř. íllgginso dosti zběžné na neširoké ňkáli;
nervnlcli, okázalo mladicky hbitých pohybů, Jež nijak
diváku nepomáhaly uvěřit, že tento profesor Je vskutku
moderním zaujatým Pygmulionom. J. Sejbalová, Jako
Tjlza, 1 když v prvním u druhém dějství byla s to probudit v hledišti smích svou výslovností slangu a neúpravnými gesly, přece nás zcela nevyvedla v. dojmu,
žo jde o intolnktuálku, hrající si na předměstské děvče.
Pana Htolmara hrál pan Slelmar, 1 když to měl být
podle programu plukovník Plclcoring. Vedle Sejbalové
dal nejvíce do hry IjUdvIk Veverka v svém popeláři, otci
Tjlzlně, Právě Jemu, zdá se, nejvíce pomohla úprava
textu, provoděná výborně Janem Copem v tom smyslu,
aby londýnským slangům byl dán co nejlépe odpovídající Český výraz, Růženě Noskové dostalo ne bohatého
potlesku za JeJi návrat: na Jeviště I za to, Jak b w zbytečných efektů a H vkusnou clvllnostl provedla svou
nepříliš exponovanou úlohu Hlgglnsovy matky. Režisér
Vojta Novák, zdá se, neomezoval ani nepovzbuzoval herecké temperamenty a spokojil so urunžováním, což při
této příležitosti Jo hodně málo, Podobně bez nápadů
zhostil so své výtvarné spolupráce V. Gotttiob. Co bylo
u příležitosti Shavvovýoh dovadosátln dramaturgicky
lia místě, zůstalo divadelně nevyužilo. Hhuw nl s naši
strany zasloužil vlo opravdové a zaujaté práce.
Paupor.

Hudba týdne
Dirigent Charles MttiioU a Hugo WciHgitU (ve Smetauově slul 8. ii 12, února).
V krátkém rozpěli několika dní vystoupili na pražském koncorLnfm podiu dva cizí dirigenti: Francoux
Cit. Mnnoh a Američan H. Welsgall. Oba koncerty byly
významnými Událostmi společenskými — prvého so
zúčastnil sám pan president s choti — I hudebními,
nebol' přinesly několik děl u nás dosud neprovedených.
Tím nám byla dána příležitost, porovnat tvůrčí l reprodukční stránku moderní hudby západních spojenců.
Prvý večer se vydařil opravdu mimořádně zásluhou
jedinečného uměleckého projevu Ch. Muncha, který
bo/.oaporu patři mezi noJvětSl světové postavy dirigentské, Jsa obdařen všemi přednostmi své. rasy, má oheft,
který nespaluje poesii, románskou jasnost, která nepostrádá lehkosti a fantasie, temperament, který nikdy
nepřekročí mor,o vkusu a pevné, elegantní gesto, jímž
dociluje maxima výkonu v orchestru a maxima obdivu
v hledlňtl. Všechny předvedené skladby byly interpretovány se suverenitou znalce, v jehož taktovce je zakleto všechno živelné zaujetí pro rytmické vyjádření
skladby, rozsáhlá škála dynamická, půvabná něha llnlo
melodické 1 nejhlubší vnitřní požitek, jak nám to přesvědčivě dokázala Bcrllozova novoromantlcká předehra
k opeře Beuvenuto Cellinl, jemně cítěné Debussyho
Faunovo odpoledne, diskrétně doprovázený Milhaudttv
violoncellový koncert, výrosně tlumočený B. Heranem
(i-vukově poněkud ochuzen tím, že mnoho pasáží probíhá v hluboké, nesmělé poloze), vzdušná 1 vulkanická
Rouoselova suita z baletu •¡•Bacehus et Ariane«, Messlaonova bouřlivá symfonická meditace ->I,<\s Ofťrandes
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oubliéea« či Ravelův efektní Valše. Orchestr Csl. rozhlasu, ¡¡tržen osobností ' dirigentovou, podal svůj cejlepší výkon. NadSení obecenstva nebralo konce.
H. Welsgall, další americký dirigent v uniformě, ja
pro Angloaaay stejně typický jako Muneh pro Romány,
Jeho projev je střízlivý, vojensky odměřený, jednoduchý a přísně objektivní. Hrál s orchestrem FOK, rozestaveným po vzoru Stokowského: vievo 1. housle, proti
sobě 2., vpravo cella a kontrabasy, vzadu nástroje bicí
a dechové. Kdežto v předchozím koncertu byla středem
zájrnu osoba dirigentova, bylo těžiště tohoto večera ve
Angličana R. Vaughan-Wílliamse a Suitě z baletu >Bildvou u nás dosud nehraných skladbách — 5. symfonii
ly the Kldíí« Američana Coplanda. P r v á nás zaujala
svou xiíekvapujícl niternou hloubkou, citovou náplní bez
jakéhokoli vnějškového pathosu, silové se pohybujíc na
předpisu pp až p, zřídka mz a výjimečně f. Je to
skladba tvarové konscrvatlvní, bez hledačství nových
cest, ale Jestliže přesto na nás působí tak mocné, je to
jen důkazem, žo hudba věčně zůstane v prvé řadě záležitostí citové emoce a nikoli střízlivého či dokonce
vypočítavého intelektu, po jehož bludných cestách jde
tolik moderních skladeb. Skladba Ooplandova zdaleka
nedosahuje úrovuó předchozí. Je místy vtipná, místy
laciná a celek je nesourodý.
Večer byl zakončen Smetanovou Vltavou, kterou mr.
Welsgall podal vo zrychleném, proudívém tempu, jež
sice potlačilo jakoukoli sentimentalitu prvé půle, avšak
druhou připravilo o její majestátní velebnost. Obecenstvo bylo s dirigentem, orchestrem 1 programem spokojeno.
IG.
»

P r o nedostatek místa musili jsme odložit poznámku
o »tanci kalorií« a článek o j-právním pořádku ve věcech uměni* do příátího čísla.

Tak se píše . , .
v »Mladé frontě«: »Chtěli bychom teď spočinout
objektivem na listech vrch. inspektora Oppelto,
který vypráví o druhém setkáni s obžalovanou.< — (Zaslal S. G., Praha.)
v » P r A c k : .-'Své spoutané ruce skryl pod kabátem a urazil mnoho kilometrů, než našel místo, kdo so jich mohl zbavit.« — (Zaslal B. G.,
Mor. Ostrava.)
v »Právo llduc » V e vedeni rozhlasu jsou nyní
v proudu programové porady pro přiští čtvrtstoletí.« — (Zaslala A. F., Nusle.)
ve »Svobodném zítřku r: >Aby pamatovali, že blaho státu je příkazem nojvyššlm, aby mu neobětovali nic, pranic!« — (Zaslal P. A., Strašnice.)
v »Československé demokracii«: »Umřete-ll ve
vlaku, nebo při nehodě, vrátí váni železnice cenu za neprojetou trať.« — (Zaslal M. H., Zlín)
vo »Svobodných novinách«: sGrolesknost nápadu
tkvi v nenadálém, s nebe. spadlém bratru, jehož
so hrdince dostane po smrti otcově. Její matka
ho tajně měla a Italským operetnlm tenorem a
zemřela na něho.« — (Zaslala B, T., Praha X I X . )
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého
tisku, vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
OBZORY, týdeník pro politiku a kul faru. Vychází každou sobotu. Vydává Výkonný výbor čs. sírany
lidové.
Odpovčdný redaktor dr. Jan Strakoš. Redakce v Praze
1!. Karlovo nám. 5, I. posch. Redakční návštěvy každou
středu 15—17 hod. Administrace
v Praze II. Václavská
ul. ¡2. Telefony redakce i administrace 457-51, ¡¡31-)l.
Předplatné
na rok 200 Kčs, na pňl roku 100 Kčs, na
čtvrt raku 52 Kčs. — Nevyžádané rukopisy sc nevracejí.
— Účet pošt. spoř. S0.S00. — Tiskne Ó. A. T. Českomoravské tiskařské a vydavatelské podniky v Praze
II.
Dohlědaci pošt. úřad 25. Toto cis!o vyšlo 23. února 1946.
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l>opot,, odpol. I voí, kursy pro muMUrnV I pokroA. Připrav»
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Nakladatelství JOSEF A M I R O S L A V
Brno-Praha

XII,

STEJSKAL.

Vilímovská

ulicc

Učebnice katolického
ThUr Redlich*
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pro III. třídu středních Skol príví vylila,

č. x.

Druhé, v podstfttř neiniínživiS vyiliini.
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OBLÍBENÉ Š K O L Y K R E S L E N Í A MALBY

VYJDE PŘISTI MĚSÍC • P Ř I H L A S T E S E I H N E D
I L U S T R O V A N Ý P R O S P E K T Z A 2 KČ« Z A Š L E V A M

Š K O L A D E K O R A T I V N Í C H UMĚNÍ

V PRAXE II, Vodákova S< (palác lucerna) - TIIÍFON J70-M.
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dodává od t. února 114 í
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TÝDENÍK KUI.TIJRNÍ PÍÍTOMNOHTI
V Y H E H B A D
Kriticky Informuje o ftowloMin ílvoté v literatuře, v )>u«ll>6, v uméňi
výtvarném, v divadla, ve védách duchovních i přírodních. Mim» t/i přlnMI
poeall I prtou ptivodnl n ¡iMtitcnim n vybrané ukázky grafického uménl.
Do prvních dvanácti ,ĚI»el přispali;
J, Albrecht, I. Andrenlk, O. /•'. Ilahler, VI, hatím, M. Iteidik, >>. /Mu,,
J.fílaíbrti-Matd,fr Cirvk,./. dep, 11. Černí, deridnka, J. defovtkú, DanUl.
Rop,, J. Dokuta, K.OotMO, 1 Outtn. K.UaMk, li.FuHk,ti.(Manilová,
re Hála, A. TteUlUr, VI. HeUmuťi-lIrauner, i, llofká, ,/. Jelen, H. KtHrek, J. Kořen, K. Kvetoeá, O. Kotatmá, <). Krá li, Vr. KftHm, J. Kurz,
A. Ismg, f. jMtf, n. U/kn, 1. 11. MníA, ./, o. Marllnotekt, M. M alula,
.1. M'reM, I'. O. Merílt, K. MeJ.t/k, !'. Mika, /,. fHenlfek, !', 1'nttor, U. 1'ec
L. Pefkh /.fiw,11. lU.ynek, V. IHmet, Zd. UnnU-i, l. Hlrudk, .1. Sokol,
J. .'Mula, O.fílehiUr,Zd, ňrr.ld, ./, ňoUAa, K. Stepmi'!, íl.ňlorm, V TtUleh,
O. A. Tis/í, V. Urbánková, ./. Valis/r, VI. Vokolek, ,/. Zivada, 81. Zedn
M-, ./, ZtěHna. — Malíři; K Gabriel, ./. Herink, K. llolnn, f!. Mha,
A. M. Maehovrek, V. Matek, VI Koďi, 11. HiUeHoti, II. fiVrrm, M. fiviUruííi,./. Urbánek, V V,hni, VI. WUo.
Předplatné n* ítvrt roku K/r, «
, tra pfil roku Kin UW-,
K doetání « okech knihkupců.
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LABUTI

V Ý Š E H R A D

Insermí objednávky vyrixaje insert ní oddělení Č. A. T. Prala» I I , Václavské *émi*t(

TÍBBHÍK PKO KÍESfAKSUtOO KULTURU
¿1ntf> 1«. TeleJfon íihin 491-41, HHU-OH.
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Délnlcl žádají ivýšonl meid a zkráceni pracovní doby. 1. Lodi v pNstavoch novyplouvajl. J. Průvod
demonttrantů. 5. Policie si novodo
nikterak JctmntV 4. Oólnlcl rvnhAxoll
stávkokazy do bláta.
U. P.-ACME PHOTO

