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1 1 J L _ L j L 2. Ruděnko, hlavní sovětský prokurátor v Norimberku, obviňuje Němce ze zločinu spáchaného v Lidicích.
5. Nejvétší britské dopravní letadlo Avro Tudor 11 pro 60 cestujících. Rozpětí křídel 40 rn, délka 30 m. 4. Vůdce bojující Francie, gen. de Gaulie na odpočinku. 5. V Chile byl pří demonstraci zabit dělník, protestující proti rozpuštění
odborových organisací. 6. Anglické hospodyně protestují proti snížení přídělů potravin ve Velké Britannil.
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Moskva a W a s h i n g t o n
Známá britská revue pro studium
politických otázek i-Political Qaarterlj-c uveřejňuje článek socialistického
poslance S. Crossmana o Anglii a západní Evropě. Autor konstatuje, žo
porážkou a úplným zhroucením Německa byla zničena evropská rovnováha sil a vstup Ruska a Spojených
států z jejich dosavadní kontinentální
isoiace do světové politiky vytvořil
novou s v ě t o v o u
rovnováhu sil,
jejíž ohniska nejsou již v Evropě,
nýbrž v Moskvě a ve Washingtonu.
Mocenské rozvrstveni se změnilo jeátě
více tím, že technický vývoj zbrani
by dnes dovolil věsti válku jen Spojeným státům nebo Sovětskému svazu.
Argl'e vyšla sice z druhé světové války jako vítěz, avšak j.iko vítěz, který
stejně j i ko vítězná Franc'e v r. 1918
by si již nikdy nemohla dovolit véstl
válku ještě jednou.
V této druhé,
opravdu světové válce byla utvořena
mocná koalice, aby mohl být zmařen
německý pokus o hegemonii. Hlavni
střeďska světové moci přestala být
Cistě evropskou záležitosti a Evropa
nebyla jíž také jediným hlavním ohniskem konfliktu. V r. 1945 relze již
vůbec mluvit o evropské rovnováze
s'l, neboť není žádných evropských
velmoci.
Zvláštní vývoj ruského a amerického lsoiaclonismu po r. 1918 umožnil
trvání systému rovnováhy, zatím co
skutečná rovnováha světová se již
počala přesunovat mimo Evropu. Důkazem toho je také, že Společnost národů. ryzo evropská, nebyla schopna
zasáhnout v konfliktech mimoevropských, jako v případě Mandžuska.
Drphá světová válka tento vývoj dokončila a hlavním! středisky světové
politiky se definitivně staly Moskva
a Washington. Na základě těchto f a k t
Crossman dovozuje, že má-H již zůstat britskou politikou snaha o zachování rovnováhy sil, pnk to musí být
rovnováha sil světových a nikoliv jen
evropských, a Britan'e se pak musí
postavit r a odoor každému pokusu o
světovou hegemonii.
Objevem atomové energie se stala
britská politika rovnováhy zastaralou, pokračuje Crossman, neboť britské ostrovy jsou v jakékoliv třetí válce zcela nehajitelné.

Mez! R u s k e m a Amerikou
Anglie by se ovšem mohla pokusit
o vytvoření koalice, která by měla za
úkol čelit jakémukoliv pokusu ať "USA
nebo SSSR o světovou nadvládu, ale
kdyby došlo k válce, byla by omezená moc ostrovní říše nevyhnutelně
odsouzena k zániku a Anglii by
potkal asi osud Francie.
Teprve proti tomuto pozadí světové politiky, pokračuje Crossman, lze
vidět v pravém světle cenu všech pokusů o vytvoření nějakého západního
bloku jako protiváhu proti případné
opětné útočnosti Německa v budoucnost:. Je-li Eevinova politika, založena
opravdu jen na snaze, zabránit dalží
útočnosti Německa, pak je to zcela
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mylné posuzováni situace. Německo
Již čtyřikrát v dějinách Evropy, dojiž nikdy nemůže ohrozit světový vozuje Crossman, byly činěny pokusy
mír; Německo a kterýkoliv jiný ev- o vytvořeni evropské jednoty, a vždy
ropský stát by mohl Anglii napad- sloužila myšlenka evropské jednoty
nout jen jako menši spojenec Ruska jen jako pláštík pro hegemonii jednonebo Ameriky.
ho národa. Napoleon, Vilém II, po r.
Crossman cituje poté řeč Mr. Edo- 191S nový francouzský pokus a kona 22. XI. 1915 o ruských opatřeních nečně Hitlerův snový pořádek«, to
v Německu, vo které se Eden tázal, jsou milníky na této cestě. Byla to
proti komu jsou r u s k á opatření namí- právě AngVo, která sů všem takovým
řena. Rusové tvrdl, že jejich politika pokusům postavila vždy na odpor, a
je diktována poi.r.e snahou zamezit nal»o konečně předpokládat, že by
pro příště německou agresi. I anglic- sjednocená Evropa musila být Šťastká politika je založenu na tomto po- nější než Evropa, organlsovaná jiným
žadavku a Mr. Eden dodal, že věří, způsobem.
žo ruská politika není namířena proti
Nolzo také oddliikutovat. nesouroAnglii a že ujišťuje, že anglická po- dost evropských národů. Jedinými,
litika nesměřuj« proti Rusku.
upřímně evropsky orientovanými náCrossman poznamenává, že toto jo rody jsou podle autorovu názoru Ratypický přiklad, jak mohou být ná- kousko, Československo a do jisté mírody oklamány vlastni propagandou. ry i Polsko. Všechny ostatní s t á t y
Dokud noohrožujo Rusko Ameriku jsou orientovány buď převážně na výnebo naopak a dokud jeden SJ nich chod nebo na západ.
nedovoluje za tím účelem znovuvyMusl-U tedy Anglie upustit od konzbrojenl Německa, aby mohl překva- cepce západního bloku t od myšlenky
pit svého protivníka, nemůže být ani evropské federace, pokračuje Crossřeči o německém nebezpečí.
man, zůstává tu Jen více nu''ně mlhoProblém Německa jo především vá koncepce západního «vazu (Wesproblémem vzájemné důvěry mezi tern Union). Anglie je úzce upjata HO
velmocoml. Rusové se obávají němec- západní Evropou, otázka obnovy zákých vědeckých organlsučnleh scliop- padní Části kontinentu je pro Anglii
nostl, jichž i>y jednou mohlo být po- životni otázkou, nebolí jsou tam trhy
užito v novém protlbolScvIckGm taže- a odbytiště, bez nichž by ne Anglie
ní; mnozí lidé v Anglii by zuno chtěli stala vusalem Ameriky. Britanie má
založit britskou politiku na stejných však nu západoevropskými státy Ješzákladech, aby Německa nebylo po- tě Jeden důležitý společný zájem, zdůrazňuje CroMHiimn, totiž, že žádný
užito prot.l Anglii.
z těchto států nemůže a nesnil dovoP r o ruskou politiku lze n a j i t jisté lit, aby byl zatažen do atomové války
důvody: Sovětský svaz by mohl vál- Tato skutečnost tvoři ze všech těehlo
čit proti americkému Imperialismu států přirozený neutrální svaz, ujednona evropských a čínských bojištích, cený společným rozhodnutím nedat so
daleko od hranic SSRR. Americká Vtáhnout do zápasu mezi Ruskem ft
strategie by HO v takovém připadlí Amerikou o světovou hegemonii.
snažila získat Anglii a spolu s nl záBylo by možně HO tázat, Jaký jo
padní blok států jako předminulou
vlastně rozdíl mezi západním blokem
americkou základnu.
západní unii. Autor odpovídá, žo Izo
Na pozadí těchto f a k t a vzhledem avelmi
přesně odlišovat, Západní blok
k zranitelnosti Velké Britanie v ny- jo
strategická knneepeo, spoléhající
nějším období válečnictví, byla by vlastně
lilavně na americkou ozbrojeveškerá britská politika, směřující 1c nou moc,
Západní nnlo vyluěujo již
vytvořeni nějakého západního bloku,
definici jakoukoliv americkou
zcela nesmyslná. Anglie by mohla svou
Aby její členové mohli získat
uvažovat o podobné politleo jen tehdy, účast.
Ameriky l Ruska, musí hned
kdyby již byla menším společníkem důvěru
počátku dávat najevo, žo zůstanou
Spojených s t á t ů v jejích protlruské vod každém
konfliktu stíij co s t ů j nestrategii a kdyby byla ochotna podří- utrální.
dit britské z á j m y zájmům americZápadní unie, jejíž členové uzi.ávakým.
Každá, skutečně národní britská jl svou nedůlejsitost a nepatrn&at v
politika se rnusí postavit n a odpor ja- atomové válce, dostává tuk jiné úlrokémukoliv pokusu ať americkému ne- Jy: zvýšení životního standardu uvnitř
bo ruskému o vytvoření západního un'e a společná hospodářská politika
nebo východního bloku, diktovanému vůči ostatnímu světu.
Po prvé v dějinách se naskýtá možstrategickými potřebami. Anglickým
zájmem Je neutraťsovat Evropu v pří- nost úzké spolupráce, tím spíše, Že twpadě rusko-amerlcké války a odmít- to skupina zánadoevropslcých s t á t ů jo
nout účast na ni ať na jedné nebo na nyní sjednocena společnou filosofii sociální demokracie, jediné možné zádruhé straně.
kladny federálního soužití nezávislých
států.
,

Evropská federace

V další části článku se Croasmaja zabývá možností a žádoucností organisace Spojených států evropských, neboť Je-H pro Anglii politika 'eventuálního západního bloku nežádoucí, je nasnadě hledat správný postoj ve snaze
a utvoření evropské federace.

Politické pozadí boje
o americkou p ů j č k u Britanii
Americká , půjčka Velké Britanii,
k t e r á musí být' ratifikována kongrepj-m, aby vstoupila v platnost, byla až
do nedávná jen otázkou času, Britská
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vláda se domnívala, že k ratifikaci
dojde koncern března. Nyní je však
jasné, že potrvá, «nad měsíce, než kongres vůbec začne o půjčce jednat. Ke
dosti na toru. V poslední c"obé vysiovíli samí členové Trumanovy vlády
britským úředníkům ve Washingtonu
«vé obavy o osud -^ůjčky v ko.;;re«u,
a britsk'- ministr obchodu Sir St.afford
Crinns zmínil se v řeci k bírminghamským dělníkům o možnosti, že
americký kongres odmítne půjčku
udčiití.
Bylo by mylné domnívat! se, že tento obrat nastal vlivem zménéné politiky americké vlády, neboť vláda se
1 nadále snaží půjčku prosadit. Vládní akce, jejímž úkolem Je vysvětlit!
americkému lidu ootřebu půjčky (80
procent dopisů, Jež dostávají čle..ové
kongresu, vyslovuje se nroti ní), bude
zesílena a Jejím vedením bude povéřon Btát.ní tajemník Willlarn Clayton. Pro «chválení ptijčky promluvil
ministr zahraničních věcí Byrnea;
vzroste-li odpor, již nyní velmi silný,
předstoupí před mikrofon nám president Truman. Vládní politiku podporují mocné obchodní organisace jako
Národní svaz výrobců a většina obchodních komor. Americká novínářka Dorothy Thompson naléhavé doporučila okamžitou ratifikaci půjčky a
poukázala na to, že Již pouhá debata
o ní v kongresu byla by ranou rekonstrukcí mezinárodního poněžnletví a
obchodu.
Proč tedy nejistota o osud půjčky?
Příčinu nutno hledat; v americké politice. Četní Trunianovl odpůrci v kongresu chápou 00 každé příležitosti,
aby napadali kdejakou vládni p ř e d l o hu a vyzískali z ni politický kapitál pro
volby, které no budou konali v listo-

padu. Váeobecnč se uznává, že vliv
presidenta 'irumana na kongres neustále slábne. Projeviio se to velmi
zřetelně v netečnosti, s jakou přijal
kongres presidentův legislativní program. V řadách opo3ice se objevují
zvučná jména jako bývalV ^resident
Hoover, známý politik Baruch a bankéř Jesse dones. Hearstuv tisk útočí
na fjujčku v úvodnících s nadpisy:
»Americká nadílka Anglii?«
Boj o půjčku začal. Je si pfáti, aby
kon^rea půjčku ratifikoval, a to brzy,
neboť Jinak bude britské hospodářství porušeno tak vážné, že to pocítí
celý svét a tedy také Amerika.

O sídlo Spojených národu
V dnefiníra čísle otlukujeme několik
snímků oblasti budoucího uídia Spojených národů a zábčíy z protestních
schůzí amerických občanů proti Jeho
výbéru. Patři k podivnostem tohoto
svéta, že si každý človčk přeje mir,
ale orgnnisacl, která se má o zachování míru starat, nechtí někteří lidé
poskytnout ani těch několik liekiarů
půdy. Jak známo, v poslední schůzí
valného shromážděni Spojených národů bylo definitivně rozhodnuto - ples
všechny protesty a námitky - že trvalé sídlo bude v oblasti Westchcater,
kolem měst Stamfordu a Grcenwiche.
Než toto sídlo bude vybudováno, bude
zatímně
Organisnce
spojených
národů zasedat v největfllm městě
světa, v New Yorku.
Proti volbě New Yorku za zatímní
sídlo Spoj. národů měly četné delegace veliké námitky. Francouzi, kteří vůbec těžcú nesou, ie se OSN přenáší z evropské půdy na půdu americkou, uvodil několik opravdu pád-

ných argumentů proti New Yorku.
Biavní námitkou fayio, že tak veUxé
město a biografy, divadly, bary a tiinčírnami bude odtahovat d s ^ g á t y od
budování míru do viru - jak se před
lety říkávalo ->světského poziátka-c.
Jinou námitkou byio, že různé národní skupiny, které tvoří obyvatelstvo
tohoto méně amerického a spíáe kosmopolitního města, budou vykonávat
nepřípustný nátlak na jednotlivé národní delegace. Newyorský tisk bude
prý rovněž nepříznivé působit na práci Spojených národů. Jinou námitkou
proti New Yorku, kde ž je tak veliký
počet židů, byla možnost nepřípustného tlaku na OSN v případě, že by
Spojené národy projednávaly otázky
arabské, zejména problém Palestiny.
Tuto francouzskou námitku podporoval na příklad zástupce Svrie, který
neváhal prohlásit, že by se Spojené
národy neměly scházet ke své důležité
práci v nejrušnějáím městě světa,
nýbrž spíše v klášterním Uchu a odloučeností. »Ačkoli mohamedán - řekl
syrský zástupce doslova - doporučují
Spojeným národům, aby si vzaly příklad z největší a nejosvědčenější mezinárodní organisace, která přetrvala
tisíciletí, z církve katolické. Jako mohamedán doporučuji, aby si Spojené
národv vybraly takové Gidlo, v němž
by jejich rokování mělo ráz konklave.«
Přes to bylo z různých praktických
důvodů (poloha naproti Evropě, velký
počet hotelů atd.) nakonec přece jen
rozhodnuto ve prospěch Nc ; Yorku.
A tak tedy, dokud nebude postave o
nové měnto míru v oblasti Westchcsteru, budou Spojené národy zasedat v
New Yorku, velkoměstě, které má
tolik obyvatel jako celé Cecily.

Anatomie světového míru (II.)
Uveřejňujeme dulňl část obsáhlého referátu
o druhém dílu knihy Američana Emery K o v eH o >Tho Anatomy of Poaco*, jež patří k nejvýznamnějšlm politickým publikacím posledních
lot. Výtah z .1. dílu knihy přinesly »Obzory, ve
svém f). číslé.
Poměry v dnešní lidské společnosti ne nápadně podobají poměrům v době mezi .10. a 13. stoletím, kily
vládl feudalismus. Když cowlrnllsovaná vláda západního
«věta so* zhroutila pádem římské říše, ztratil tkl ochranu svých statků a životů proti loupežníkům a cizím
útočníkům. Ti tohoto chaosu se vynořil politický systém
feudalismu, v němž lidé hledali a našli bezpečnost u
jednotlivých Šlechticů. Vztahy mezi pány a poddanými
byly upraveny zvykem a nepsaným zákonem, ale vztahy mo/.l jednotlivými Šlechtici spočívaly pouze na rodinných páskách, přátelství a smlouvách. Přirozeně, že
vznikly muzt nimi Žárlivosti a spory, takže docházelo
lc nájezdům a bitkám. So zdokonalením komunikací a
VSÍ růstem obyvatelstva boje byly častější a úpornější.
Ivaždý jednotlivý feudální pán se díval na moc a vliv ®
svého souseda s obavou a podezřením. Nebylo jiné možnosti získat bezpečnost než porážkou souseda, zabráním jeho statků l poddauých, nelwll rozmnožením vlastnl moci.
Tento vývoj vyvrcholil v úplném chaosu s neustáleni
bitkami. Trvalo dlouho, než si poddaní uvědomili, že
místo bezpečnosti a ochrany naíSU u svých šlechticů
jon stálé boje, nejistotu, bídu a smrt. K ukončení tohoto
stavu došlo postupným upevňováním královské moci.
I3'4

Jež tehdy představovala ústřední vládu. Feudální systém, jenž ovládal svět po 5. století, se rozpadl, jakmile
lepší komunikační spoje a rozšíření nových myšlenek
umožnilo centrální vládu na širší základně.
Podobnost této dlouhé a bědné historie středověké
společnosti s problémem 20. století tkví v základních
předpokladech pro lepší uspořádání lidských vztahů.
Lidská společnost neustále zápasí o lepší formy a
methody k dosaženi takového sociálního řádu, v němž
by byla zajištěna jak svoboda tak I bezpečnost člověka. Historický vývoj dokazuje, že těchto ideálu může
být! nejlépe dosaženo, jestliže jednotlivec má přímý
vztah k ncjvyšálmu, ústřednímu a universálnímu zdroji
práva. V historii západní cívllisace byla tato pravda
dvakrát vyjádřena: v monotheistiekém náboženství a
v demokracii.
Základní doktrínou židovského, křesťanského a mohamedánského náboženství je monotheism, víra v jediného Boha, nejvyššiho zdroje práva. Na tomto základě byla vybudována západní civllisaee. Ale v době,
kdy tato these byla prohlášena, poměry byly příliš primitivní, aby mohly umožoiti její uplatněni jako politické doktríny a tak předpoklad rovnosti lidí před Bohem v universálním právu zůstal jen článkem viry.
V 1S. stoleti konečně zahájtii zakladatelé moderní demokracie zápas proti absolutním vládcům, kteří utiskovali a zotrořovaii lid. Záp3s byl vitězně ukončen prohlášením zásady, že lid sám je zdrojem práva.
Tato základní zásada demokracie je politickým doplňkem rnonotbňlsmu. Podle ní je Tůle lidu zdrojem
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práva, v němž jsou sl všichni rovni. Je jednou s velkých
tragedií historie, že prohlášení této zásady přišlo o jedno
etoletí příliš záhy.
V době prohlášení lidských práv nebylo ještě jejich
universální uplatnění technicky možné. Svít byl ještě
příliš velký, nemohl býti ústředně ovládán a byl výlučně zemědělský, se starověkými poměry hospodářskými. Místo všeobecnosti našla se náhražka v národním státu, v němž demokratické zásady mohly býti
uplatněny.
Po dlouhou dobu se zdálo, že problém je uspokojiv?
vyřešen a občané moderních demokratických států těšili se dosud nepoznané výši svobody, bezpečnosti a
blahobytu. Ale s ohromným zdokonalením a rozšířením
mezinárodních komunikací dostaly se rňzné státy do
bližších styků a stejně jako ve středověku tyto styky
vytvořily neshody a konflikty. Občané dnešních států
nemohou se těšltl ze svobody a nemají bezpečnosti ani
ochrany, jsou naopak stále vystaveni útlaku a násilí.
Početnost svářících se národních států v lidské společnosti ničí každou stopu svobody, bezpečnosti a
ochrany, jež byly původně lidu zaručeny.
Uprostřed 20. století žijeme v době absolutního politického feudalismu, v němž národní státy zaujaly
místa středověkých rytířů. Svémooné a umělé rozdělení lidské společnosti donucuje národní státy k stejnému postupu vůči občanům a sousedním státům, jak
tomu bylo za časů feudálních pánů.
Je sebeklamem, když se Američané, Angličané nebo
Francouzi domnívají, že jsou »svobodným národem«.
Mohou býti kdykoli napadeni a přinuceni k válce, ftljl
ve stejném strachu a nejistotě, jako jejich předkové
pod tyrany, kteří zasahovali do jejich svobod, kdykoli
se jlin zachtělo.
Systém nacionálního feudalismu uvrhl zpět clo barbarství a zničil skoro všechna práva osobnosti 1 lidských svobod, získaných tolika obětml naňlcli předků.
Není nejmenší naděje, že můžeme změnltl vývin, v němž
spějeme, ještě k větší nejistotě, ničení, nenávisti a barbarství, pokud se nerozhodneme ukončitl dnešní systém
naclonálně-feudáluích států a nevybudujeme nový sociální řád, založený na svrchovanosti celé lidské společnosti, jak sl ho představovali zakladatelé demokracie a jak je v souladu se skutečnostmi dneška.
Jediná pravá příčina války
Všeobecně se má. za to, že válka vzniká z nespočetných příčin a že pokus o odstranění těchto pflčln by
byl beznadějný. Musíme odmltnoutl takové zdánlivě
pravdivé tvrzení, nemáme-ll se státl bezbrannými obětml pověry.
Při povrchním uvažování by se zdálo, že válka má
různé příčiny. Mezi primitivy bojovaly rodiny a kmeny
o potravu, přístřeší, ženy a loviště; později při větší
civilisaci bojovaly větší skupiny a města mezi sebou
z různých příčin. Potom byly obchodní války mezi velkými středisky, dále dynastické války i války náboženské. Konečně budování velkých národních států přineslo války osvobozovací a nyní Jsou na řadě gigantické srážky celých bloků vyzbrojených národů.
Válka vypadá jako mnohohlavý drak. Sotvaže jedna
hlava je useknuta, objeví se druhá. Ale když analysujeme mnohé příčiny minulých válek, zjistíme, že skutečný
původ jejich byl ste.jný.
Válka je nevyhnutelná, jestliže skupiny lidí, tvořící
sociální jednotu — kmeny, dynastie, církve, rněsta a
národy — maji neomezenou svrchovanost. A války rnezi nimi ihned přestanou, jestliže svrchovanost: se přenese na vyšší sociální útvary.
Příčiny všech konfliktů, jak to uvádí historie, jsou
nezávazné, poněvadž trvaly dále, když už války byly
dávno vybojovány. Města, země a státy spolu soupeří.
Náboženské rozpory jsou dnes stejně nesmiřitelné, jako
za dob náboženských válek.
Jestliže si uvědomíme základní příčinu vfiech válek,
pak je nám zřejmo, že vášnivé debaty o zbrojení a
odzbrojení jsou dětsky bláhové. Když -zorganizujeme
lidskou společnost tak, že vztahy mezi různými jejími
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Souhlasíme!
»Nesmíme zapomínat, žo jsou n a světě
hodnoty, které nelze zvážit ani n a nejjemnějšíeh v a h á c h analytických, natož n a decimálce. A přece jsou nesmírné ceny pro
člověka a pro občana. Jednou z těch hodn o t je sebeúeta. Člověk může Sít bez ledačehos, bez přátel, bez ťispčchň, bez bohatství, i bez zdraví, bez očí, i bez nohou; ale
nemůže žít bez sebeúcty. Bez ní je to joto
ubohý položivot p a n á k a z h a d r ů . K tomu,
aby si člověk zachoval sebeůctu, jo t ř e b a
mít mravní silu a smysl pro j e m n é r o zd í l y . Buďme si upřímní! Toho smyslu pro
jemné rozdíly nebylo u n á s nikdy nazbyt.
Mluví se v současné době o převýchově
myšlení a o převratových změnách vo
s t r u k t u r o lidské společnosti. Nechť se přitom nezapomene na jemné rozdíly p K tomu, abychom je viděli, je t ř e b a myslit.
U r a i t myslit. A M a s a r y k říkával, žo myslit
bolí. Národ, lid, který ne naučí myslit, je
nezdolatolný; to už věděl VolttUre. Bez
smyslu pro jemné rozdíly ní nelze představit! ani Bcboúctu, ani mravní pevnost, ani
národní c h a r a k t e r . — Jhou to po čertech
choulostivé kvčtlnky a mimi HO pěstit opatrně, od dětství. Nftňe tíkoly, unií i učitelé
a profesoři budou mít nesmírně těžkou a
odpovědnou práci, aby tyto vlastnosti, nevyvažitelné zlatem, vň típl JI dětem, budoucím občanům republiky.-*
Dr. F . Škorpil ve »Svob. novinách«
Jednotkami budou upravovány demokraticky kontrolovanými legálními Institucemi « případným použitím
mezinárodní vojcnsko-pollcejnl moci, pak nebude mezi
nimi válek. Jestliže vňak ponecháme těmto jednotkám
úplnou svrchovanost, bez úpravy Jejich vzájemných
vztahů mezinárodním právem, můžeme odstranit! vfiechny zbraně až do kapesního nože a lidé »1 budou rozbíjeli hlavy klacky.
Po roce 1D1Í) byli mirotvorei posedli Ideou, žo Zbrojení vede k válkám a že vficobecné odzbrojeni jo předpokladem pro světový rnír. Tato myfilenka ovládala mezinárodni svět 15 let. Nyní nafll vůdcové hlásají právě
opačnou Ideu: dokazuji nám, že pouze mocné armády
udrží světový rnír. Tjito myfilenka Je stejně bláhová,
jako odzbrojení. Zbraně maji stejný vliv na mír jako
žáby na počasí.
Problém «větového míru Je sociální a politickou
otázkou, nikoli otázkou technickou.
Význam
suverenity
Základním problémem míru je problém suverenity.
Blahobyt, fitěflti a sám život každého Jednotlivce závisí na správném chápáni svrchovanosti. To ¿neni žádná
theoretická debata, nýbrž otázka žlvotnějňí než mzdy,
ceny a daně, poněvadž řeňení vfiech n art leh denních
problémů závisí na řeňení problému války.
Co vlastně suverenita znamená? TJž v prvních stupních vývinu lidské společnosti bylo zjištěno, že máme-U
klidně žiti v rodině nebo kmenu, musíme uplatnit!
určitá omezení svých přirozených pudů, zakázali jisté
věci, které bychom rádi dělali a donutili se dělatl takové, které činíme nerad), Lidská přirozenost je už
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taková, že člověk nepřijme pravidla svého chováni,
leč jr-íou-Ji. nařízena vyňňí autoritou. První svrchovanou
autoritou byl Bůh, původní zdroj práva — nadpřirozený
symbol. Mocnáři se těsně připjali k náboženství a prohlašovali, že vládnou z vfile boží, aby zachovali svou
autoritu a donutili své poddané, aby je uznali za nejvyfiňí zdroj práva. V 18. století zvítězila revoluční zásada, že žádný jednotlivý člověk není suverenní, nýbrž
že svrchovanou autoritou práva, je lid sám. Tato revoluční zásada vedla k zřízení americké a francouzské
republiky a k parlamentnímu systému v Anglii a v jiných státech, v němž král vládne, ale nerozhoduje.
Ideál státní suverenity byl při svérn zrodu- velkým
pokrokem a povzbuzením pro lidstvo. Vrcholu tohoto
vývoje bylo dosaženo v mírových smlouvách v r. 10X9,
kdy mnoho národů získalo státní svrchovanosti. Za 20
let vňnk tyto hrdé suverenní národy byly zaSlapány
v prach a dnes více lidi než kdy v historii je zotročeno
a uvrhnuto v bídu.
Stalo se tuk proto, že politický systém národních
států, založený na Ideálu z 18. století, je v úplném rozporu s po móry, jež vládnou v naňem století. Ideál národního státu, Jeho neodvíslosti a svrchovanosti, byl
slco zázračným úspěchem v 18. století, v němž svět
byl tak, velký, ale průmyslová revoluce 19. století zménila vfiochny tehdejůí předpoklady. H rozvojem techniky
a zvláňtě komunikací náň svět se zmenfill, takže suverenita národních států má nyní příliš omezenou
základnu.
Dva dominující proudy naňoho věku, nacionalismus a
liKluslrlaUsmufl jsou ve stálém a nevyhnutelném rozporu.
Industrlallsmus usiluje zachytit svou účinností celý svět;
potřebuje suroviny odevfiad a hledá v celém světě odbytiště pro své výrobky. Nemůže dbátl politických,
geografických, náboženských, rasových, Jazykových nebo národnostních přckážolt. Nacionalismus naopak
udržuje svět rozdělený na malé noodvíslé skupiny.
Po celé století mohly tyto dva proudy působltl vedlo
sebe. Mnohé národní státy byly dosti velké pro rozvoj
vlastního průmyslu. Ale počátkem nafleho století se
dostaly tylo síly do prudkého konfliktu, a je to srážka
mezi naÁlm politickým životem a hospodářskými
1 technickými potřebami, která je původcem ltrlse 20.
století. Politický rámec nu.floho světa, v němž soupeří
asi 80 suverénních států mezi sebou, Jo nepřekonatelnou překážkou průmyslového pokroku, osobni svobody
a, sociální bezpečností.
Prvním krokem k ukončení nynějšího chaosu jo překonání citového zaujetí, které nám překáží, abychom
sl uvědomili, že Ideál suverénního státu je dnes příčinou vfíoeh nafllclv nesnázi a běd.
Významným znakem nynějflí krlse je, že ani tiejmoenějň! flfcáty, Jako USA, Velká Britanie a Sovětský «vaz, nejsou dosti mocné a svrchované, aby splnili
úkol, pro který byly zřízeny. Nemohly zabránit poliromám, jakými byly obě světové vňlky. Jestliže suverenita tak mocných států nestačí k ochraně vlastních občanů, pak nepotřebujeme ani uvažovat! o frlktlvnl
svrchovaností na př. Rumunska.
Prostě řečeno, ideál svrchovaného nacionálnlho státu
Je v bankrotu, Náíi stát nemůžo zabránit 1 váloo a <Jchránltl své občany před Jejími bídami. Poslední válka
také dokázala, So ani nejmocněji!! státy nejsou hospodůPsky soběstačné.
Neodstranltelué hospodářské a technické skutečnosti našeho věku nutí nás k novému zhodnocení pojmu
suverenity a k vytvoření svrchovaných instituci, spočívajících na jednotě světa podle původní demokratické
koncepce. Nad svrchovanosti národů musí stát svrchovanost lidstva, v níž sl národy budou rovny stejně jako
každý jednotlivec před zákonem clvtllsovaného státu.
Nejde o to, abychom se vzdali národní suverenity.
Nemůžeme se vsdftti toho, co nemáme. Otázkou je, abychom vytvořili něco, co jsme neměli, ale čeho nutně
potřebujeme. Utvořeni universální svrchovanosti Je jen
další f á i í ve vývinu světové historie — rozšíření vlády
práva a pořádku na pole, v němž dosud vládne anarchie.
Ve stálém lidském pokroku měnící se poměry vyžadují stálo vsákladny pro suverenitu, aby mohla plnlti
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svůj úkol: ochranu lidu. Demokratická, suverenita lidn
rnúže býtí správné uplatněna pouze tehdy, jestliže místní záležitosti budou spravovány místní autoritou, národní záležitostí národní vládou a mezinárodní světové
záležitosti vládou světovou.
Suverenita se uplatňuje v institucích, ale není a nikdy nebyla s nimi totožná: Předpoklad, že svrchovaná
práva musí býti věčně spojena s kteroukoli Institucí —
dnes 3 nacíonálním státem — je čirý totalitarismus, největéí to nepřítel demokracie. Jakmile státy, které od
svého lidu dostaly moc k provedení určitých úkolů,
nemohou už zajlstitl mír, pak se stanou zdrojem velkého nebezpečí a musí býtí reformovány.
Není třeba zrušení státních hranic. V každém státu
mají obce, okresy a země své hranice, ale svrchovanou
moc nemají jednotky, které je rozdělují, nýbrž stát,
který je sjednocuje. Až se lidstvo, demokratický zdroj
svrchované moci, rozhodne, že bude lépe chráněno, když
předá část své svrchovanosti mezinárodním institucím,
pak neztratí nic, nýbrž získá právo a pořádek tam,
kde dosud nebyly, zároveň s ochranou a svobodou pro
všechny.
Klamnost mírových smluv
Jestliže kdy od stavby babylonské věže existovalo
zmatení jazyků, pak Je to dnes. O zachování míru a
vytvoření světového pořádku bylo napsáno tisíce knih
a článků, v nichž autoři dokazují, že našil správnou
formuli pro mírový plán a že po zhrouceni tisíců mírových smluv mohou vypracovali novou, která válku
odstraní.
Ale mír v lidské společnosti znamená, že vztahy
mezi lidmi Jsou upraveny zákony, že jsou zde demokraticky kontrolovaná zákonodárná ústrojí a že za účelem
prosazeni zákonů lidská společnost m á právo použiti
moci. Mír jo řád, založený na právu. Jině definice nenl.
Dosud po každé válce následovaly nekonečné debaty
o znění mírových smluv. Podávají se s t a návrhů, ale po
podepsání Jakéhokoli míru dochází k dalším válkám.
Na obsahu mírových smluv nezáleží — chybná Je sama
idea. Mčlí jsme již tisíce mírových smluv a žádná z nich
netrvala dlouho. 2ádná nezabránila nové válce z toho
jednoduchého důvodu, že lidská přirozenost vede ke
srážkám, pokud svrchovaná moc je rozdělena mezi skupiny lidské společnosti a dokud nenl přenesena na
celek.
Mezinárodní vztahy nemohou mítl základny v mírových smlouvách, poněvadž ty jsou v podstatě neměnné,
nýbrž musí spočívali na zákonech v podstatě dynamických.
Lidskou společnost nelze zvládnoutl statickými prostředky, poněvadž je sama dynamická. Podstatou života je neustálá změna, neustálý vývin. Až dosud jsme
se vždy snažili zachovat! status quo, hermeticky zapečetěný v mírové smlouvě. Změna nebyla možná leč
válkou. A to je groteskní pojetí míru. Až si uvědomíme, žo mír není status quo, že nikdy nemůže býtí negativním nebo statickým pojetím, nýbrž že je methodou úpravy lidského soužití, pak problém míru se může
jasně defiuovatl a správně řešitl.
Pokus o zamezen! války politickou cestou se podobá
pokusu o uhašení ohně hořlavinami. Dohody a smlouvy mezi suverénními státy nemohou být trvalé, poněvadž jsou založeny na nedůvěře a strachu. Právo je
jediným základem, na němž sociální život lidské společnosti může existovat!. Nemůžeme spoléhátl na závazky lidí, že nebudou vraždit, krást nebo podvádět.
Proto máme zákony, soudy a policii, jichž povinnosti
a funkce jsou již napřed definovány.
Nadstát a jednotlivci
Odpůrci myšlenky jednoty lidstva operují rétorickým
heslem: :Chcet.e žiti v nadstátu?« Heslo to nevyjadřuje pravý stav věci. Uplatnění právního řadu na štrěí
základně nevytvoří nadstát. Měřítkem nadstáfu je míra, jakou stát zasahuje do osobních svobod.
Naším Ideálem je demokratický stát, takový stát,
který nám zaručuje největši stupeň osobní svobody.
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Ale když v našem století průmyslový rozvoj začal podkopávali ideu starého naeionáiního státu, každý se
etátu použil umělých prostředků k posíleni své s t r u k tury. Ve větší části světa započal vývin, vedoucí k úplnému popření osobní svobody.
V některých státech, jako v Itálii, Německu a Španělsku, byla tato změna provedena otevřeně a záměrně
potlačením osobní svobody a prosazením zásady, podle
níž spása je ve všemocném totalitním státu, jenž má
právo rozhodovali i o životě svých občanů. V jiných
zemích, jako v USA, Anglii a Francii, vývin byl pozvolný, postupný a proti naší vůli. Trvali jsme na demokratických zásadách, ale ponuilu jsme se vídávali
osobních svobod, abychom posílili své státy,
Z tohoto vývinu nelze vlnití žádnou politickou skupinu nebo stranu. Příčina byla neodstranltelná. Pod
dvojnásobnou hrozbou bezprostřední nevyhnutelné v jílky jako tlaku z věnčí, a hospodářské krlso a spojené
s ní nezaměstnaností jako tlaku vnitřního, bylo pro
každý stát udržování a zvětšování armády, stálé y.výše, váni daní a stále větši zasahování do života občanů
nevyhnutelné.
Je proto paradoxní, když myšlenka světového právního řádu, která má zaručítl lidstvu mlr na staletí,
muže býtl odmítána obhájci nynějšího naelonálního
státu jako hrozba nadstátu. Ve skutečnosti je to nynější naclonální stát, který dospěl stupně nadstátu. To
není můra, kterou můžeme zavrhnout!, protože už v nl
žijeme. Stáváme se stéle více obětí všemocného státu.
Pod trvalou hrozbou války a pod nátlakem hospodářských problémů, které jsou neřešitelné v úzkém národním prostoru, jame nuceni vzdávatl se svých svobod. V nynějším stavu Industrializace mohou se naclonální státy udržetl, jen když se stanou totalltárniml
nadstáty.
takovém systému nemůže býtl svobody. Nemůžeme
přece tvrdili, že máme zaručenou svobodu, když každých 20 let musíme zastavili výrobu spotřebních statků
a mrhatl všecky své sily a zdroje na výrobu válečných
prostředků. Nemůžeme se lěňltl svobodě slova a tisku,
když poměry každou chvíli nám vnucují ccnsuru. A nemůžeme sl libovali v státem zaručené jistotě našich
majetků, když každá válka na nás uvalí gigantický
státní dluh, který spolu s Inflací smaže naše úspory.

Charta S. N. a lidská práva
V druhé světové válce došlo k rozhodujícímu zápasu mezi demokraciemi a diktaturami. Eyl v ní poražen v zásadě totalitní stát, který zrušil základní práva
občanská, zavedl rasový boj a odstranil osobní svobodu jednotlivců. Stát ten, jak nám jej předvedlo hitlerovské Německo, vládl výnosy, jež byly výsměchem
Ideálu spravedlnosti, a tajnou policií, k t e r á hnala masy lidí do koncentračních táborů a plynových komor.
Tímto způsobem byli vyhlazováni ti, kdož se nechtěli
emířiti s otroctvím, které bylo oficiálními kruhy německými vydáváno za ^nový pořádek v Evropě«. Šlo
tu o politický směr, který položil kolektivum na prvé
místo a jednotlivce zatlačil na místo druhé. Systém
ten byl neslýchaným zneuctěním lidské osobností a
představoval otevřenou vzpouru proti křesťanské clvilisaei a mezinárodnímu řádu, který dlouhým a složitým vývojem z té cívilisace vyrostl.
Proti této chorobné dynamice Německa a jeho spojenců, k t e r á usilovala o nadvládu nad světem, ozval
se hned na počátku druhé světové války hlas ze svobodné Ameriky, který volal na obranu demokratického
ideálu a svobody národů. Americké státy dobře pochopily, že obnova pokojného mezinárodního života
se nedá provádět! v duchu hitlerovské nenávistí
k ostatním národům, nýbrž v duchu křesťanské cívilisace, která reklamuje jak pro velké, t a k 1 pro malé
státy svobodný a nezávislý život. Když se totiž a&ňli
v Panamě k poradní schůzí zahraniční ministři amerických republik dne 23. záři 1939, prohlásili na konec
svých porad svou pevnou víru v záhady křesťanské
civilisace a přesvědčení, že ve světle těchto zásad
bude posílen vliv práva mezinárodního mezí národy,

Obránci státní suverenity namítají, že všechna tato
omezeni jsou prozatímní a že jsou vynucena válkou.
Ale protože dnešní mír jo jen přípravou k válce nové,
žijeme skoro stále ve stavu praaathvmim,
'roto jo velmi důležité, abychom sl uvědomili životni
nutnost universálního politického a právního řádu, poněvadž bez něho nemůžeme vyřešili naše hospodářské
a sociální otázky.
Náš cit se bouří, když vldtmo pracující masy prostého lidu, jak touM po lepňteh poměrech, vyšších mzdách,
vyšším v:;děláni, in» větší prázdni, lepším ubytování,
lepši zdravotní péči ¡v hospodářském zabezpečeni, Ale
pod hrozbou války musí všechny tyto sociální tit&by
ustupovali do nekonečnu, 1 kdyby některý stál, sl uzákonil všechny sociální vymoženosti, budou rozdrceny a
pohřbeny v přišlí světové válce,
Plná zaměstnanost v suverénním uaolonálnim státu
je bájí nebo fašismem. Hospodářský život; v takovém
rozsahu, Jenž by dul práci a vtlioř.í všem, Jo možný Jen
ve světovém právním řádu, v němž nebezpečí války
bude zažehnáno a v němž se hospodářský život; může
plně rozvinout! použitím vrtech přírodních zdrojů u
lidských schopnost (.
Tvrzeni, že četné různosti lidského rodu zuomoňňujf
vytvoření universálního p r á v a a pořádku, odporuje
skutečnostem. Evropské národy ho po staletí mezi sebou svářily a vraždily, Ale pMflhtíluícl vrtech těchto
národů žij! vedle «obe ve Spojených Mlátech v nojlepíll
shodě. Rozdíl jo v tom, žo v lUvropě žiji knždý pod
vlastni státní suverenitou, kdežto v TJ. H, žijí pod suverenitou společnou.
Války mezi lidmi nevznikají z národních, runových,
náboženských, sociálních nebo kulturních rozdílů, nýbrž
proto, poněvadž tyto rozdíly JMOU uměle živeny jednotlivými naclonálnlml státy, které nemají jiné možnosti
vyřešili z nich vyplývající spory, leč násilím,
Logické uvažováni a zkufienoiiU historie ukazuji
Jedinou cestu 1c trvalému míru a blahobytu; doplněním
existujících stát nich suverenit společnou vyňfl! suverenitou, schopnou vytvořeni tuliového právního řádu,
v němž všechny národy získají stojnou bezpečnost a
budou míli stejné povinnosti a stejná p r á v a před zákonem.

Univ.prof.dr.BohumilKučera
Oč tu vlastně ňlo? O uplatněni mravních zásad
v životě států 1 v životě mezinárodním. Tím byla zdůrazněna myšlenka, že jednotlivci neexistuji pro stát,
nýbrž že s t á l existuje pro jednotlivce, Totéž arci platí
1 pro oblast mezinárodni, v níž je právo mezinárodni
určeno k tomu, aby sloužilo zájmům jednotlivci!, to
jest jejich potřebám kulturním, hospodářským I sociálním. J a k tolo své posláni právo mezinárodni plni,
podle toho se řídí Jeho hodnota.
Právo, jako objektivní řád má býtl ve službách
potřeb jednotlivcových. Správně tu francouzská doktrína mluví o »právech člověka« (droits de 1'hommo).
Základem této nauky je tbeorle přirozeného práva,
jež práva lidská pokládá za věčná a nezclzltelná, pokud se nezmění mravní povaha člověka.
J e zajímavé, že k první Deklaraci lidských práv
došlo na půdě americké dne 12. června 177« lidem
virglnským, který se chtěl oddělit! od Velké Britanie
a vytvořit! suverénní, nezávislý a svobodný stát,
V Deklarací té se prohlaSuje mimo jiné zejména toto:
»Vňlchnl lidé Jsou od přírody stejně svobodnými a
nezávislými a maji jistá přirozená práva, o něž nemohou, Jakmile vstoupí, do společnosti, připravit), žádnou úmluvou své potomky; totiž požíváni života a
svobody, jakož 1 prostředky nabývat,! a drželi majetek
a hledali i dosahovali Štěstí a bezpečnosti.'(
Autorem této Deklarace byl George Mason a Deklorace t a předcházela Deklaraci nezávislosti třinácti
»pojených států amerických ze dne 4. července 177(5,
j a k byla navržena Jefřersonem. Pod vlivem Deklarace
lidských práv, j a k á byla pojata do ústavy státu Virginie, doftlo ve Francií k přijetí parr '<f.né Deklarace
/
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práv dne 26. srpna 1780, v níž bylo za cíl každého
politického sdružení prohlášeno zachování porozených
a nepromíčltelných práv lidských. Těmito právy byla
svoboda, vlastnictví, bezpečnost a odpor proti útlaku.
Zdrojem veškeré suverenity stal se tu národ sám. Je
zásluhou francouzského Národního shromážď-ní, že
se lidská práva dostala do ústav Jednotlivých států
celého světa.
Ke škrtnutí těchto lidských práv z ústavy se odhodlalo hitlerovské Německo, < aby mohlo snáze lámati
odpor jednotlivců, kteří se stavěli proti jeho »dějinnému poslání«, t. j. proti ujařmování a ubíjení celých
národů. A tu nepřekvapuje, že to byly Spojené státy
americké, které hlasem svého ušlechtilého presidenta
Frankllna Roosevelta prohlásily obnovu a zajištění
lidských práv za přední válečný cil druhé světové války.
V té příčině stala se významnou 1 Atlantická charta, vyhlášená dne 14. srpna 1941 presidentem Rooseveltem a britským ministerským předsedou Wlnstonem S. Churchlljem. V chartě té ne totiž prohlašuje,
že Jakmile bude zcela zničena nacistická krutovláda,
doufají signatáři, že bude zaveden mír, který poskytne
všem státům prostředky žítl bezpečně uvnitř vlnstnlch hranic n který Jím poskytne záruku, že všichni
lidé ve všech zemích budou moci žítl svým životem
v bezpečí před strachem a nouzi.
Jo proto pochopitelná, že po tak hrozném utrpení,
jímž prošlo y druhé světové válce lidstvo, bylo v chartě Spojených národů náležitě pamatováno na to, aby
byly dány potřebné záruky lidských práv a základních svobod, aby lidská osobnost byla postavena pod
pevnou ochranu jak práva vnitrostátního, tak l mezinárodního. JIŽ v úvodě charty prohlásily Spojené
národy znovu svou viru v základní lidská práva,
v důstojnost a hodnotu lidské osobností, v rovná práva mužů a žen a národů velikých 1 malých, dále odhodláni vytvořit! poměry, za nichž mohou bvtl zachovány spravedlnost: a úcta k závazkům plynoucím
ze umluv a jiných zclrojů mezinárodního práva a svou
vůli podporovali sociální pokrok a zlepšovali ůroveři
ve v ě t š í s v o b o d ě .
V několika svých předpisech ukládá charta různým
orgánům Spojených národů, nbv podporovaly uskutečňován! lidských práv a základních svobod pro
vfieehnv bez rozdílu plemeno, pohlaví, jazyka nebo
náboženství (srv. čl. 1, 13, 55, 02 a 70). Tím charta
chce zajistili jednotlivcům Jistou právní sféru, která
by byla chráněna před libovolnými zásahy států.
Otázkou tu je, co rozuměli lidskými právy a základními svobodami pro všechny osoby? Není nejmenší
pochvby, žo no tu nava/.ujo na uznáni lldslcveh a občanských práv, jaké obsahovaly menšinové srnlouw,
ujednané na pařížské mírové konferenci v letech 1919

Vládci vzduchu

»Je povinnosti každého státu, prlznatl všem osobám
rovné "právo na život, svobodu a majetek a poskytnout! všem na jeho území plnou a úplnou ochranu tohoto práva bez rozdílu pohlaví, plemene, jazyka nebo náboženství.«
Je jasno, že na redakcí charty Spojených národů,
pokud mluví o uskutečňováni lidských práv a základních svobod jako o předním úkolu Organlsace Spojených národů, působily průkopnické práce Institutu
pro právo mezinárodní. Jest to ostatně problém mimořádné důležitostí, neboť [ právo vnitrostátní 1 mezinárodni maji sloužit! ochraně těch práv, která přirozenoprávní doktrína pokládá za vrozená a nezcizítelná. Charta svým zněním chce zdůrozníti, že právě zajištění základních lidských práv je povinnosti
všech členů Organlsace spojených národů vůči této
Organlsacl.
Proto státy, které se staly členy Organlsace spojených národů, jsou povinny, zařldltl svůj právní
řád podle demokratických zásad, na nichž je charta
Spojených národů vybudována. Jo samozřejmé, že
příslušná ustanoven! charty budou významná při budován! naši nové ústavy. Z toho důvodu se domnívám,
že by charta Spojených národů, která je psanou ústavou mezinárodního právního společenství a svým! četnými předpisy zasahuje do vnitrostátního právního
řádu, měla být co nejdříve řádně publikován ve Sbírce
zákonů n nařízeni republiky Československá

(8. th. Army Air Force, USA)

Jaká byla a jak pracovala organlsace, řídicí
nejvělšl vzdušné operace druhé světové války, ta
organlsace, která byla odpovědna za letecké výplavy v o dně 1 miliardy dolarů.
Podle amerického časopisu jFlylng*.
Bylo to clon před vánocemi .1911, kdv ve velitelské
místnosti S. letecké armády USA ve Velké Britanii
seděl okolo dlouhého stolu velitel Lt, gen. James Doolittte so svým štábem, připravovali uejvětšl letecký
úder všech dob. Plukovník Jones označoval na velké
nástěnné mapě cíle, přicházejíc! v úvahu v ^Pevnosti
Hvropčsx. po oznámeni cílů obrátil se Jones ke svým
kolegům a pravil: -»Před rokem posílala 8. armáda na
své výpravě proti Německu 732 strojů. Dnes posíláme
rekordní počet, 2301 bombardovaclch letadel, chráněných tisícem stíhaček. Jejich úkolem je napadnout!
I I letišť a 14 komunikačních cílů v taktické oblasti.«
Po plukovníku Jonesovl se přihlásil o slovo velitel
pro bombardování. Oznámil přesný okamžik startu,
seřazen! strojů do formací, okamžik, ve kterém se
svazy musí nacházet! nad cíly, a konečně přesně vy-
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a 1920. Na př. Československo se zavázalo smlouvou ze dne 10. září 1919 (č. 50S/1921 Sb.), uzavřenou
s čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými, že poskytne všem obyvatelům úplnou a naprostou ochranu
jejich života a jfcjich svobody bez ohledu na jejich původ, státní občanství, jazyk, rasu nebo náboženství.
Všichni obyvatelé Československa měli míti právo,
aby volně vykonávali jak veřejně, tak soukromě jakékoliv vyznání, náboženství nebo víru, jejichž vykonávání by nebylo v neshodě s veřejným pořádkem a
dobrými, mravy. V mezinárodní praxí se ukázalo naléhavým, rozšířitl uznání práv lidských a občanských
přes rámec menšinových smluv. V tom ohledu bylo
v VI, shromážděni Společnosti národů (1925) navrhováno, aby zásady menšinových smluv byly rozšířeny
na všechny státy. Pod vlivem těchto tendenci, příznivých ochraně lidských práv, usiloval vynikající ruský
intemacionalista Ondřej Mandelstam o to, aby Institut de drolt Interntlonal přispěl vhodnou formulaci
lidských práv k jejích mezinárodnímu zajištěni. Üsill
Manďelstarnovo bylo posléze korunováno úspěchem,
když Institut pro právo mezinárodní ve svém newyorském zasedáni dne 12. října 1929 přijal významnou Deklaraci mezinárodních práv lidských, jejíž prvý
článek navrhl tuto zásadu:

mezil vzdušné dráhy, kterými se toto obrovské vzduš-"
né loďstvo bude ubíratl. Pnk promluvil velitel stíhacích svazů, který oznámil svá rozhodnutí o úkolech
ochranných svazů stihačů, sestávajících ze sThunderboltů* a »Mustangů«, které měly vyčistit «iílová území a chránit bombardovací svazy.
Sotva byly dokončeny poslední přípravy ve štábu
a již se chystaly sily, které měly hmotnou cenu jedné
miliardy dolarů, obsluhované 21.000 lidmi všech hodnosti, k vzletu ze základen ve Spojeném království.
Obrovské letecké síly opustily britské pobřeží v nepřetržitém pásu, dlouhém 600 km.
Po překročeni kontinentálního pobřeží se bombardovací svazy rozdělily do tří skupin. »Liberátory« druhé
divlse zasypaly bombami celou řadu železničních uzlů
a zásobovacích středisek severně od Trevíru, právě
proti vypuklíně. kterou utvořily ve frontě I. americké
armády von Rundstedtovy tanky.
První a třetí divise »Létajících pevností* napadly
ve frankfurtské oblasti 11 nepřátelských letišť,* kde
výzvědná letadla zjistila soustředění většího počtu
německých letadel Kromě toho vyřadily větší počet
O B Z O R Y

nádražních zařízení, čímž vážně ohroiJly přiliv materiálu pro Rundstedtovy svazy.
Mezi vánocemi a Novým rokem 1945 bušila S. armáda nepřetržitě do Němců v taktické oblasti v nejužším spojeni s pozemními silami Spojených států.
Společně' se svazy Royal Air Foree a svazy 9. letecké
armády USA zničila přes 600 německých stíhaček,
které se snažily zastoupit spojencům cestu. Ve vzorné
spolupráci s pozemními silami byla dno 29. prosince
zlomena poslední německá ofenslva druhé světové
války.
Nebylo již ani pomyšlení na nějaké další útočné
akce, neboť Rundstedtovy pancéře a přísuny ležely
v troskách, a spojeneckému letectvu, kontrolujícímu
vzdušné moře nad západní Evropou, neunikl ani jediný
vlak, který se snažil deelmované německé armádě dopravit materiál.
O organisací leteckých útoků, vedeni vzdušných flotil k cílům a o jejich bezpečný návrat zpět se staralo
více než 200.000 lidí, kteři pracovali bez oddychu 305
dní v roce. Mechanici pracovali 72 hodin týdně, aby poškozené
stroje vyslali opět co nejdříve do vzduchu.
I J omoené oddíly a tovární personál naplnili v roce
194-1 přes 3,000.000 bomb a zápalných náloží, což se
dělo ponejvíce v nocí. Dalším tisícům lidí byla svěřena
obsluha a ošetřování více než 25.000 motorových vozidel, náležejících 8. armádě.
Historie se počíná v době, kdy Jednotliví velitelé
orgtuiisovali a založili tuto mohutnou armádu. Právě
tak jako skvělé úspěchy Rudé armády, které byly výsledkem vzorné spolupráce vynikajícího vojenského
vedení a vysoké bojové morálky mužstva, tak 1 fantastické údery 8. armády byly docíleny příkladnou
souhrou členů Doollttleova štábu. Muži, kteří se zabývali operačním plánováním a kteří byli odpovědni za
osud 8. armády a byli pány nad životem a smrtí lidi
v německých městech (v půlhodinovém útoku 8. armády na Drážďany zahynulo 90.000 Udí), byli vynikajícími odborníky ve všech oborech vojenství.
A nyní několik poznámek k pojmu »operační plánování«. Každého rána svolával Doollttle štábní konferenci do svého pokoje, kde byl přesně informován
svými důstojníky o počasí, o atmosférických podmínkách na jednotlivých letištích a o výhledech na počasí v cílové oblasti. Nebylo lehkým úkolem vyslali
do vzduchu 2000 letadel, aniž by jim nebyla předem
zaručena bezpečnost při startu a při přistávání. Ten,
kdo zná rozmary anglického počasí, dobře ví, že startovat se mohlo za nejlepšího počasí a viditelnosti, zatím co přistávání byť i o málo hodin později, mohlo
být znemožněno vichřicí a mlhou.
Pod operačním sálem se nacházela zvláštní místnost, ve které byla umístěna veliká mapa a na nl neustále svítila zelená a červená světla, měnící ne podle podmínek na jednotlivých letištích. Zelená světla
značila všechna letiště schopná okamžitého provozu,
zatím co barva červená označovala základny, se kterými se v té chvíli nedalo počítat. Podle jednotlivých
světel mohl Doollttle okamžitě určití, jak velké síly
lze v ten den poslatí proti nepříteli.
Vyžadovala-h však okamžitá situace větších sil, bylo
nutno startovat z letišť i částečné zamlžených. Eěhcm
jediného údobí operovala 8. armáda po 13. po sobě jdoucích dnech za nejhorších podmínek, B jakými se až
dosud setkala. Letadla, zkoumající počasí, létala bez
ustání po vzdušných cestách stanovených pro svazy
a hlásila přibližování mrakových clon, oznamovala
podmínky nad cílem a prostě vše, co souviselo 8 tím,
aby svazům byla zaručena maximální bezpečnost.
Po nalezení nejvhodnějšího operačního území podal
cílový šéf veliteli poslední podrobnosti o přednostech
různých cílů všeho druhu, jako zbrojovek, seřadišť,
letišť atd., neboť 8. armády jako síly strategické bylo
použito především k ničení zbrojního potenciálu Německa.
Další důležitou etapou byla. prohlídka }Kr<ihy škodí,
kde byly graficky znázorněny všechny škody na dosud napadených objektech, podle údajů a fotografií
výzvědných letadel. Podle knihy škod w. rozhodlo

o osudu cílů dosud nenapadených, nebo pouze máto
poškozených.
O další slovo se hlásili bomhaidovaoi « stíhací kontroloři, kteří odhadli, jaký počet těžkých strojů je
nutno poslatl k neutrallsováni jednotlivých cílů a jak
silné svazy stlhaěů mají tvoMtl doprovod, který by
bombardéry dovedl bezpečně k cílům a zpět. Přospočotné stíhačky dostaly rožku« vystřelovat! své 20 nim
a .12.5 mm projektily do transportů všeho druhu,
Pro taktické letecké ¡sily vyvstával ještě další problém, Neboť často pohyb fronty byl tak rychlý, žu
bomby svrhované často ail y. 8000 ni mohly obrovití
vlastní oddíly. Než l .na to bylo pamatováno a sliirala so o to zvláštní bezpečnostní služba, která neustálo vymezovala pruhy zorně, nad kterými se bomby
nesměly pouštět, O UVhto pruzích zorně byly před každým startem uvědoměny všechny posádky. Během noci
se totiž sbíhaly do DooUttloova štábu podrobnosti
o všech pozemních operacích předešlého dno, poille
kterých su tyto pruhy omezily. Tím byly všechny
přípravy ukončeny a již byly dány povely a z jednotlivých letišť vzlélávuly menši síly, které m v určených oblastech setkávaly, formovaly a vydaly se
společně za svými cíly HO svým amkíoím nákladem,
O ochranu ne postaraly bleskurychlé stíhačky. Nejlepšl vysvědčení skvělé organisací těchto útoků, dává
skutečnost, že velmi často se tyto mocné sily vrš
tily bez ztráty jediného stroje.
Návratem letadel však nebylo vše zdaleka skončeno.
Na informační jednotku, uininlěnou v podzemí budovy,
pršely dotazy se všech stran. Odtud byly všechny detaily
vzdušných operací hlášeny spojeneckému hlavnímu
stanu. Doollttleovu štábu byly sdělovány z hlavního
•tanu maršála Mont gomory ho a generála Uradloye
pokroky denních operací. Vzdálená 15, letecká armáda
Y Itálii, A 0. unnádu v Anglii společně s U. A. W,
rovněž denně hlásily své úspěchy. Všechny tyto podrobnosti byly sestavovány do 1;. y,v, »Intops Hummaryt,
takžo každého rána Již Doollttle znal přesný obrav,
toho, co «o stalo předešlého dne v celé Mvropě na
xoml 1 ve vzduchu,
A na konec je nutno se zmínili o výsledcích vlastního bombardování 8. armády. Všechny svržené bomby
byly posádkami fotografovány u filmy byly po příletu Ihned vyvolány a promítnuty. Podle* viditelných
zásahů, bylo ©klasifikováno zničení cílů známkami
t pořadí: výborný, velmi dobrý, dobrý, dostatečný n
nepozorovatelný. Výsledky všech těchto útoků ovlivňovaly DooJlttleovo mínění o útocích, které měly
následovali.
Seli,

Z dopisů redakci
Vážená

redakce!

V návrhu zákona na nový volební řád Jo také pamatováno na volební právo pro vojáky. Zdá se, že veřejnost přijímá tento návrh Jako naprostou Hniuozřejmost,
o níž není třeba mnoho diskutovat. Protože však Jde
o věc, která v určitém směru přecc Jen někoho plně
»ttjírná, bude dobře si jí všimnout! blíže.
Všeobecně «1 volební právo vojáků můžeme rozdělit
na dvé části, a to na volební právo osob, které dočasně opustí civilní život a plní svou první a nejčcntaějfií povinnost občana státu, t. J. cvičí se v armádě
pro obranu národa /i státu, a nu vojáky z povolání.
Ti, kteří budou sloužit preuenční službu nebo budou
jen n a cvičení ve zbrani, nebudou své volební právo
inítl příjru&eno. Těmto osobám tedy volební právo nebude n a dobu vojenské služby odňato, jako tomu bylo
dříve. Nepocítí proto daJekofláhlosfc návrhu, jako to
pocítí vojáci z povolání, protože pro ně to znamená
nejfjn rozhodování se pro tu nebo onu politickou stranu
nebo kandidátku, ale pro n¥/. to namnoze znamená převraty dosavadní a nazíráni n a svou funkcí ve státě a
v národě. Volební právo je totiž právem, kterým každý
občan může přímo zasáhnout do politického vedení
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státu. Hlasovacím lístkem je každému občanu doslova
vložena budoucnost státu do rukou. Jde tu o při mé
převzetí spoluodpovědnosti za tuto budoucnost. A t i t o
skutečností sl musí být každý z nás vědorn, nevyhýbat
se jí, užít ji s rozvahou a uvědoměním, aby nedo5Io
zase k paradoxu, že mnoho nafiích spoluobčanů dnes
s velkým křikem nadává na naše vedení státu před
r o v ,.i 3038 a klidně zaoornínají na to, že každý z nich
nese přímou spoluodpovědnost za tehdejší politiku státního vedení, neboť každý svýrn hlasovacím lístkem měl
povinnost volit prozíravě a podle svého vědomí co nejlépe. Je ovšem nutno 1 dnes popřát sluchu térn, kteří
Ukájí, žc z důvodů určitých nedostatků navrhovaného
volebního řádu není dobře možné převzít plnou odpovědnost vyplývající z volebního práva. Ale i tak tu
odpovědnost je, a nikdo se, jí dnes nemůže a také by
neměl zbavovat.
Slyšíme-ll dnes o možnostech hlmfování prázdnými
lístky, pak dlužno této okolnosti Jen litovat, neboť tak
bude dána možnost Jedné vrstvě obyvatelstva od této
odpovědnosti ať už z jakékoliv příčiny ustoupit, zatím
co se jiná vrstva plným využitím svého volebního práva plně uplatni. Jde tedy o to, aby sl každý náš občan
včas uvědomil důležitost tohoto práva a aby ho ve
vědomí své odpovědnosti plně a správně využil. V této
spojitosti právě naše veřejnost bude zvědava, Jak se
zachovají na/51 vojáci z povoláni a Jak již dnes na
návrh zákona reaguji. Všeobecně se dá říci, že jsou
dosti překvapeni, a někteří z nich maji 1 dojem, že.
byli jaksi zaskočeni. Tito vojáci so totiž o politiku ve
své veliké většině nestarali. To ovšem neznamená, že
byli politicky nouvědoměll a politicky nezralí. To bychom jim velmi křivdili. Oni se cílili ve svém politicky
neexponovuném životě zcela spokojeni. Vojáci nebyli
oporami stran, byli oporou republiky, byli oporou státu. Tuto okolnost nám plně prokázal podzim roku 1038.
Když bylo žádoucí v těžké chvíli státní převzít odpovědnost za voděni, převzali Jl. Jakmile však tato nutnost
pominula, odevzdali vládu do rulcou politiků a nijak
tuto svou zásluhu nezdůrazňovali a nevyužili. V budoucnu však vojáci budou talcé volit a ponesou tudíž
za osudy státu a národa dvojí odpovědnost. A toho jsou
sl dnes všichni vojáci plně vědomi.
Vojákům však nebude poskytnuto Jen právo aktivní,
nýbrž také pasivní. A tu již nejde o věc, která by byla
ve své podstatě tak jasná, jak tomu jo při problému,
koho volit. Vojáci totiž také potřebuji mltl své zástupce
v Národním shromážděni. Uvážlme-11 dobře, o jalc významnou složku národní a státní so jedná, pak jistě
nebude nikoho, kdo by jim toto právo odpíral. Podívejme so na př, do Rady sovětů, kolik tam zasedá vojáků. A jak je to vlastně s kandidaturou vojáků u nás?
11 nás mohou být kandidováni jen prostřednictvím politických stran. Aby je strany kandidovaly, je třeba,
aby tito vojáci také pro ně pracovali, a to, aby pracovali veřejně. Musl sl tedy vojáci svou posici napřed
vydobýt svou prací. To Je ovšem docela Jasné a správné.
Jenomže
vojáci, pokud nejsou kandidováni, nesměji
ve prospěch svých stran veřejně vystupovat. Jde tu
o řešeni začarovaného kruhu. Kolik naše strany maji
ve svyoh zálohách kandidátů vojáků z povoláni? Kolik
v, nich by ae mohlo případně dostat na zvolltelná místa
na kandidátkách? A když l tyto strany budou ruft své
zástupce z řad vojáků z povoláni, kolik času pak těmto
v.budo na to, aby so starali o zastupováni zájmů svého
stavu?
Vojáci potřebuji své veřejné zastoupeni, neboť dosti
často je nutno odpovídat! veřejně na mnohé hlasy,
které so vojáků dotýkají a často velmi nevlídně. TTž
při volbách do 'PSN bylo na vojáky zapomenuto, nopřlliltSlme-ll k záložníkům, kteří si také vždycky nedovedou najit kladný poměr k otázkám vojáků r, povoláni.
Ýi tohoto důvodu se vojáci mohou a jistě také připojují k provoláni kulturních pracovníků proti navrhovanému volebnímu řádu, protože by buď vyšil se svými
kandidáty na prázdno, nebo by se jejich" zájmy staly
hříčkami v rukou stranických pracovníků.
František Šoukal, Praha.

Edwin

Muir

Zda v mrtvém středu nekonečné piáně
je konec cestě naší? Naše koně jdou a jdou
jak hřebci na znacích se věčně vzpínající,
jež stejně jdou a jdou v samotě heraldické.
Tak naše koně jdou — a pro ně snad
je cesta lehká a je zábavou,
nám však je prací obtížnou, nám, jezdcům,
jimž srdce prchla v dál, tam kamsi vpřed
jsou ztracena, je nikdy nenajdeme
zatím co sedíme hledíce k témuž nebi.
P r ý má čas tyto divné úseky,
na nichž smí putovat svou smutnou
svou ustrnulou cestu za sebou generace.
Kde však je smysl, kde je cíl?
A tito běžci vidí vše a všechno uvidí,
před jejich útokem se pokořené skály ztavi
a uzamčený obzor v prach se rozpadne.
A ona místa, kam se srdce naše skryla,
uvidí cizinci sedící v našich sedlech
dýňící cizí vzduch nového království,
jež oni podědili.
My ale padnem zde na této pláni.
A může být (jak legenda nám říká) že hřebci
klopýtnou,
když zbaví se svých jezdců na konci dlouhé cesty
A snadno pak se jiní naleznou.
Konečně sami obsadíme sedlo.
Sedíme tam, kde jiní seděli a noví usednou
Ne, tato zvířata nemohou znát své břímě,
ucítit proměnu, když střídají se jezdci,
a ani nemohou znát chladné pusto jara,
neboť je zrodil hrůzostrašný k r a j daleko
strašnější
nežli se dohadujem'. A ona ve svých sedlech
nosila tvory hroznější než tygry a klidně nesla jo
tak, jako nesou nás.
A tak my nedoufáme,
že jejich srst tak lesklá a lak uhločerná
by mohla podržet lesk světel podzimních,
na něž my vzpomínáme, tehdy naše údy
byly lehké jak rudé listí stromů
a stříbrný náš dech šel před námi jak nově
vzniklá duše
vedoucí vzduchem naše prázdná těla.
Ó skvělý sen! Vždyť zde ta zlatá země
je holá pustina, tak holá jako Trója.
A nemůžeme zpět a ani neuzříme království
dědiců.

Koně jsou smrtelní a říká se, že my.
kteří lehko a tak těžko padáme, jsme věční.
Ten pocit by nás moh' ozbroiit proti změně
a proti stejnosti. Však ošumělá sedla
ta mají silu okouzlit nás tak, že zapomenem
Byla nám určena a pach té staré kůže
má zaříkadla moc. Tak z této stanice
ze svého dviiotví se raduime či plačme,
jako když je vším. Ta pláň je vším. Ta cesta vším.
Přel. VSra Jakešová.
O B Z O 8 Y
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I v U L T U R A VE S V Ě T Ě I U N Á S
Clíoly české Filosofie
V posledních měsících se konala v
P r a z e ř a d a přednášek a rozprav o
dnešním úkolu a práci národní české
filosofie, a hojná účast na těchto večerech svědčila o skutečném zájmu
účastníků, kteří z nich mohli pro sebe
mnoho získat, ovšem jestliže pilně pozorovali a přemýšleli: j a k nejen v pouličních hovorech a denním tisku,
nýbrž i v odborných rozpravách se
proplétají nejrúznější p o j e t í a užívání slova f i l o s o f i e , aspoň t r oj i, jak při jedné rozpravě prof. Král,
který dovede povědět smysl spletité
řeči jasně a stručně, podotkl - totiž
odborné vědy (log ka, n o e t i k a , . . ) ,
životni a světový názor a konečně životni moudrost, jichž prameny, předměty, úkoly a methody jsou rozmanité; j a k různě lze si vykládat běžná
hesla o životnosti, lidovostí, národnosti myšlení a práce. Slyšeli jsme zajisté, c o všechno n e n í život;.ost, lidovost, národ, ost, nikoliv však positivně, jaký je pravý smysl těchto hesel, ani jak se »neživotněl myšlení
(spekulativní, odborné,
mezinárodn í . ..) může přeměnit v pravé myšlení, dnes potřebné. Nelze přec tvrdit,
že vlastním úkolem české filosofie je
studovat národní českou povahu a řešit vědecky praktické úkoly národní
v dnešní době a nnše postavení, poněvadž tyto úkoly jsou zásadně předmětem o d b o r n é h o n f t r o d o p i s U
i e s k é h o, podrobně se dělicího v
osvětový a politický, neboť dosavadní
národopis bude jistě nucen v dohledné
době rozšířit své zorné pole ze studia
vesnice na celý národ, poněvadž jsme
v době soumraku folkloru, nejen českého. nýbrž i evropského, v němž mizejí 1'dové kroje, písně, tance, zvyky
atd. Slyšeli jsme též leccos o j e d n o t l i v ý c h s o u č a s n ý c h úkol e c h : že musíme studovat marxismus, pozorovat Anglosasy a držet s ni-

mi krok, studovat díla Masarykova,
že se musíme snažit myslet a mluvit
srozumitelně. (My bychom dodali:
Sokrates usiloval o zi čištění filosofováni a žádal na filosofech, aby věděl)
co mluví a aby dovodil povědět, co vědí a co nevědí; proto kdo se r.ačotl do
rozhovorů S o k r a t a a Platona, uhodne
snadno, že dnes so zaměňuje a mate
l i d s k o s t s l i d o v o s t í a požadavek zlldštent myšlení lidského so zlidověním jeho, což jsou dva náramně
rozdílné úkoly a snahy.) Tohle vSo
jsou "ožaduvky, tuším, správné, avšak
nemůžeme se ubránit a zhostit dojmu,
žo tohlo vše jsou otázky prukttekoteclinické nebo dílčí, a žo otázka po
úkolech nebo dokonce úkolu národně
české filosofie zůstává zahalena.
Překvapilo nás však, bolestně a teskně uvízlo v nás, žo v těch dlouhých
hodinách přednášek a rospr&V, v
nichž kdekdo volal po životnosti, současnosti myšleni, neozvalo so slovo o
m r a v u o s 11: o mravním jednání,
souzení, o mravních hodnotách a normách; a přece každý z nás ví, žo dnešní zmatek, rozkolísanost a váhavost
v myšlení a řečech nepochází jen
z n e j a t o t y večor, j a k á bude zítra ru.vá
úřední doktrína a zda clneflnl pokroková myšlenka a snaha so nezmění
přes noc v zpátečnlckou, no všemi důsledky osobně-společenskými.
Proto
myslím, žo Je správný a slušný soud,
že by tyto přednášky a rozpravy musely zričlt zr.ovu, aby byly opravdu žl~
voiné a opravdu hledaly řešeni otázk y : O úkolech (úkolu?) českého národního myšlení současného. A. R, fl.

Lidové písně z let 1680
Vzácné zápisy lidových písni 1 s nápěvy z doby pobělohorské z r. 1080 až
1GÍ)0 byly objeveny v rukopisném
sborníku Evermoda Jiřího Košoťckého, z knihovny strahovského kláštera.
Vo dvou knihách s-QuodlíbetU a

sQuodliheticum S a c r u n u Jo notováno
15 světských a SO roisjimuvýeh českých, 12 světských a 2 náboji o latinsko a poušti 1 německá umělá píseň, Písně jsou zapsány (Sástočně v
ahorálul, částečně již v* moderní notaci. tu a t a m so nesmělo objevuje
taktová čáru.
Ze sborníku otiskl několik ukázek
docent Karlovy university dr, Kdoněk
Knlista v knír,o »Ooské baroko* a
¡»Sousedský hry českého baroka«, m>
dchni zápisy řadí Albert Pele k nojvzácnějším záznamům Českých světských písní. J.soa v. doby poěrttku imňt
národní písně. Mají jli*. charakter mv.
dějších lidových písní, nad n í ž nělctoRÓ vynikají formou I rozsahem
UJI.M
výiu, alo v molodloo obsahuji již Urtloehttlost a vroucnost uníH národní
písně, j a k jl vytvořilo XV lil, a XIX.
století. Obsahově se podobá mnohá
z nich krsmAPským písním.
tfo vzácných písni ČlhnřMkých najdeme jednu I u Huillín 7. Kněždubu na
Moravě.
Výběr ¡f, těolvto písni budu vysílán
rozhlasem.

Nová

O právním pořádku ve věcech umění
Od znovunabyté svobody očekávali jsme pro obor urnění mnoho; n a jedné s t r a n ě jsme se opájeli myšlenkou
netušeného rozvoje, na s t r a n č druhé jsme si slibovali,
že konečně se postaví obor věcí umění n a pevnou základnu právní a organisační a vydobude sl t a k ve veř e j n é m životě národa po právu rnísto, jež mu nesporné
náleží. Eez rozpaků můžeme říci, že dosud jsme na exiB t e n c i vážného úsilí, zjednat n a š e m u umění a uměleckému životu tuto základnu, nebyli upozornění žádným
pronikavým činem. Považujeme proto za účelné, věnovat problému bedlivou pozornost a ze souboru otázek, vesměs intimně spolu souvisejících, vybíráme n e j prve otázku p r á v n í h o p o ř á d k u v e v ě c e c h umSní.
L
Každého, kdo přišel do užšího styku s věcmi umění
a jeho předních dělníků-umělců, ohromilo kuríosní pélemele nejrúznějších nařízení, výnosů atd. platných v oboru uměleckých záležitostí, jemuž na druhé s t r a n ě odpovídá f l a g r a n t n í nedostatek základních předpisů, pořádajících tento důležitý obor národního života. Abychom charakterisovali situaci, uvedeme jako příklad
neexistující hierarchii učiliš-ť uměleckých směrů a neupravený poměr kvalifikace jejich absolventů; z kte-
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malířská

monografie'

Nakladatelství Jaroslav Janoěok
vydá v nojbllžflf době velkou monografii o malířském dílo národního
umělco dr. I,udvll<a Kuby, Monografie obsahuje 1)00 rnprodukol, v. toho .'lii barevných. Textovou Část napsali básníci Jaroslav Holferl; a VI
tězslnv Nezval, vědeckou Část Dostavili dr. V. V. Stech a dr. Miroslav
Mlčko. P o d s t a t n á část textu jo přeložena do ruštiny, angličtiny a f r a n couzštiny.
Československé a nvfitové veřejnosti budo t a k důstojným
způsobem zpřístupněno rozsáhlé malířské dílo vynikajícího českého malířů, k t e r ý v breku v plné tvůrčí slin ne dožije 83 lot — Dílo vyjdo koncem února IfMfl.

R

om an u s

réhož základu vyrostl a do dójln ne zapsal dvacetiletý
a dosud nevyřešený opor o význam (rrmteřlálněprávní
obsah) titulu »architekt«, jejž sl přivlastňuji o různýly pro a r c h i t e k t u r u na Akademii umění v P r a z e a ňItomi prefixy absolventi. umélecko-průmyslovó školy, š t o ly pozemního stavitelství a a r c h i t e k t u r y na vysokém uCení t e c h n i c k é m . . . A m á m e připomínat titul »akademický« umělec nebo »mistr« a triumfy, Jež zde slaví
nedouci a podvodníci? — Zde stojíme zřejmě před řádným) mezerami v právním řádu. A Jsou pociťovány Jako takové a stočí se V tomto ohledu omezit n a sledováni
rubrik denních listů, abychom fií ověřil naléhavost situace.
/
J e pro ni charakteristické, že n ě k t e r é speciální problémy fjJ vynucují n a praxi dílčí řešení, Jež nezbytně
nesou vSechny znaky zatímnostl a zdaleka nejsou n ta
odpomocí závadám, — Vybírám z nedávné doby dva
typické případy. První z nich je zřízení Divadelní rady
a její poměrně b r z k á a halasná reelgnace (Jež nedoj a l a nikoho, což je rovněž typické). Bez pochyb o
správností zjištění, o něž reslgnujlcí členové Rady své
rozhodnutí opírali, i bez znalostí důvodů, Jež určily
postup ministerstva školství a osvěty, do něhož r;í resignu jící rada stěžovala, můžeme bez rozpaků vysvět-
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lítí, proč poradní orgán, z ř í z e n ý a d h o c a n e z a k o t v e n ý v z á k o n n é m p ř e d p i s u , musí v chodu
veřejné «právy, jedoucí ve svých kolejích, dříve nebo
pozdéjl >být odstaven«: n e m á ž á d n o u
právorn o c. — Co je rnožné tarri, kde mezeru právního stavu
lze nahradltl lmprovlsací s rnoeí právního předpisu,
není prozatím možné 11 nás. Tradice 1 právní ř á d se
tornu vzpírají. Tím se nevyelovujl o tom, je-H náš způsob zavrženíhodný, nebo naopak skvělý; Jen upozorftujl na skutečnost, jež Siní každou úpravu, spočívající
na aktu pouhé administrativy, od počátku vratkou. —
Též druhý případ je z denního tisku, k t e r ý svého času
oznámil, že ministerstvo ňkolství a osvěty učinilo ze
5>flvazu českých ( ? ) výkonných hudebních umělců«
svůj výkonný orgán. Nad konstrukcí, podle, níž ústřední úřad míní vykonávat svou pravomoc skrze sdružení
soukromých osob, nelze než pokrčit rameny. Snad jde
však o omyl tisku a pak máme tu cočlnítl s podobným
poradním orgánem, jako byla Divadelní rada;
pak
ov/5em můžeme očekávat další reslgnacl. Polovičaté řešení není totiž právě žádným řešením! —• Konečně,
zase podle zpráv denního tisku v době předvánoční,
zaznamenáváme do třetice zřízeni Musejní rudy při
ministerstvu školství a osvěty.
II.
7, důvodů, jež Jsou nasnadě, omezujeme výklad na
nejnutněji)! údaje, a některá řešení, jež by zasluhovala
obsažnějšího zdůvodněni, vytyčujeme zde více rnénS
axiomaticky.
Tak hned východisko, o něž Je opřena stěžejní zásada navrhovaně úpravy, totiž v y t č e n í p o v i n n o s t i
u m ě n i (u m ě 1 c ů) 1c n á r o d u ( s t á t u). — Povážlme-ll, jak důležitě funkce v životě národa plní, jo
přirozeným požadavek, aby jo plnilo co nejdokonaleji
a bylo národu v tomto směru odpovědno. IC dokonalému výkonu funkce je třeba technické suverenity (otázka dokonalého odborného školeni) a na druhé s t r a n ě
jasného uměleckého a národního uvědomění (otázka
ideové výchovy, »charakter v umění«). Zdá-ll se t a t o
formulace příkrá, připomínáme čtenáři Smetanu a doufáme, že tento umělec poskytne možnost srovnáni, jež
ozřejmí požadavek odpovědnosti umělce vůči národu a
jeho umění jako samozřejmý Imperativ; my mu zde
dávámo pouze jurJstlcký výraz. A další srovnání: s t á t
má právo žádat od navrhovatele I stavitele průkaz, že
na př. novostavbu divadla správně provedou; lze se
horšit pro to, že s t á t požádá jednoho duo na př. sochaře, zdobícího novostavbu sochami, aby so mu vykázal kvalifikaci, podobně, Jako tomu bylo u navrhovatele a stavitele? Zajisté, že tento postup je zcela
přirozený,
Jde tedy především o to, vázat činnost českého umělce na p o ž a d a v o k I c v u l l f I k a o e, a to kvalifikace
e.o nejvyšší; a stanovené ovšem
a) s plným respektováním vlastni povahy uměleckého projevu,
b) nikoli ne stanoviska Iconeesnl výlučnosti uměleckého oprávněni (v kterémžto bodu je třeba být zvláště patrným, protože umělecká činnost není výrobou
bot:, avšak vždy jo nebezpečí, že so talc s ní bude zacházet., voamo-ll věc do ruky úřad so svým vzácným
taktem), a
o) s maximální pružnosti, charakterlsovanou zejména přihlédnutím k poměrům v jednotlivých oborech.
Jen ten, kdo splní požadované podmínky, je oprávněn býtl v daném oboru činný jako umělec.
III.
Ziákladna určeni Icvatlflkaee umělce je dána školením a vykázánýml výsledky, ověřenými ve veřejných
soutěžích, uměleckých produkcích, koncertech, výstavách, atd. Jo věci organlsace veřejného uměleckého
Jilvota, aby úroveň těchto uměleckých manifestaci byla
způsobilá, sloužit jako měřítko pří stanoveni umělecké
kvalifikace (o tom ještě později). Určujemo-lt úroveň
školením, nesmíme pohlédnout i výskyt uměleckých individualit mimo školy, zjev ostatně čím dále Um řidší!
Aby pak kriterium opřené o školeni mělo smysl, nutno. především uvést v jasný řád umělecké školství;
stanovit, vzájemný poměr jednotlivých učilišť a jejich
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hierarchii (nižší - p ř í p r a v n á ; škola, střední škola, vysoká, mistrovská škola), což si ihned vynutí revisi jejich učebných osnov a řádný, zdravý a t a k potřebný
rozvrh úkolů školství uměleckých směrů na jednotlivá
učiliště a jejích druhy. Nezapomínejme, že vymýcení
odpadků je možné jen tam, kde se nestírají hranice
mezi urnéním a řemeslem! Třeba školit malíře pokojů,
reklamního kresllče 1 akademického malíře, kapelníka
lidového dechového souboru i dirigenta; lidová výioba
všech oborů, dnes tak podporovaná, přináší též nutnost školit a doškolovat množství sil. Zajisté třeba
všem povolá.nírn, vlea méně umělecky zaměřeným, dátl
v odborných školách základy estetické výuky, nikdo
však nebude váhat při rozlišení mezi školou pro řemeslníky a uměleckým ústavem.
Jasno v otázkách školství přinese jasno do dalších
potíží; Především jen kategorlsace škol umožr.! klasifikovat Jejích absolventy podle kvalifikace, t. j. oprávnění k umělecké (odborné) činnosti. Vhodné ujednocení učebných osnov nepřipustí zde protismyslné škatulkováni a z něho plynoucí koncesní omezenost jednotlivých oprávnění: bude naopak pamatovat na všestrannou výchovu a kombinaci oborů (event. i s jinými
školami stejného stupně) tak, aby n a př. absolventi
Akademie musických uměni mohli vyučovati na odborných, po případě středních školách, atp. Zde se naskýt a j í bohaté možnosti nejširšiho uplatněni kvalifikovaných umělců, též v oboru veřejné osvětové služby, atd.
Kategorisace škol je dále jediným základem, na němž
možno s úspěchem založit ochranu umělecké činnosti
a práce, a tudíž 1 titulu, ať zvolíme jakýkoli. Neboť
ochrana titulu jo nepřesným označením o c h r a n y
č i n n o s t i , již vykonává osoba, oprávněná chráněného titulu užívat!
IV.

Postavena 11a objektivní znaky kvalifikační, skýtá
právě probraná úprava základnu 1 pro vyřešení materiálních poměrů umělců ,nebo při nejmenšlm pro první
krok Ic úpravě tohoto obsahu, totiž pro řádnou a spravedlivou politiku cenovou. — N a vedeni dělící čáry
mezi brakem vydávaným za umění a kvalitními výkony narazil ve své praltsl nejvySšl úřad cenový v několika oborech. Třeba však zabývat se problémem v celé Jeho Síří, jako byly správně stanoveny nejvyššl ceny
za mazanlny krajin a architektur, zaplavivši svého času výkladní skříně, tak třeba stanovit n e j n i ž š í
c e n y za výkony kvalitní! V mnoha ohledech minuvšl
k o n j u n k t u r a kalí jasný rozhled. Nemůžeme však zak r ý t vadnost dosavadního stavu a bez řádné reglementace přijde zase a brzy doba, kdy výtvarníkům budou vydavatelé stlačovat ceny za výpravy knih, návrhy
obálek, doplsnlc, atd. Těšíme se velmi z dnešních vysokých platů orchestrálních umělců v Praze, nezapomínáme však na ubohé platy učitelů soukromých škol,
ředitelů kůrů na venkově atd., a nepřehlížíme naopak
vysoké ceny, za něž na tanečních zábavách účinkuji
jazzové a moderní taneční t. zv. orchestry. Jsme též
zvědavi, zda a jak se zlepšily tak často krltisované
honoráře rozhlasu. — Bylo by arclť absurdní vyhlašovat ceny pro práce Švablnského, Kuby, Foerstra, Nováka, a o to zde také nejde. Ostatně ti umělci, k t e ř í
prorazili, výhod cenové úpravy nepotřebuji. Je však
třeba zaručit m i n i m á l n í s a z b y v š u d e t a m ,
kde kvalifikovaný umělec vstupuje do zaměstnaneckého nebo quasi zaměstnaneckého poměru, anebo uzavírá o provedeni uměleckého výkonu nebo práce,
smlouvu. Tu se pak otvírá i cesta ráznému potlačeni
braku všech oborů (hudba t. zv. lehká o lidová, malířství a sochařství — kamenici!, filmová výroba, atd.),
jeho jasným cenovým rozlišením od uměleckého výkonu i — na to nezapomínejme! — od výkonu řemeslného.
Tak předvídavou úpravou oboru jednoho — školství — můžeme ve značném rozsahu upraviti závažné
úseky celého komplexu věcí umění, k t e r ý nás tu zajímá. K tomu dodáváme ještě slovo: předcházející úvahy
směřují jasně k tomuto požadavku: vybavit! uměleckou
činnost všemi znaky, jež v moderním právním řádu
charskterisují odborné, kvalifikované povolání. Důsledky, jež z toho vyplývají, a to zejména důsledky v oboru organlsace a plánování kulturního života, přesahují
rámec tohoto článku. Pojednáme o nich jindy.

O B Z O R Y

Divadlo týdne
Edmond Rostand: Cyrano de Bergerac. Překlad Jaroslav Vrchlický. Režie E. P. Burian. "Po prvé v D-16
20. února.
Nemá se ovšem chválit den před večerem, ale přece
Jenom se zdá, že pražská dramaturgie se pozdravila
z krátké, ale prudce probíhající nemoci, jež ji zachviw
tila hned po květnových dnech a z niž ji vyléčil spíše
zdravý rozum a občanský stud obecenstva, než profesionální lékaři — divadelní kritikové. Touha odpovědných pražských divadelníků po heroickém divadlo našich smutných dob nebyla ryzí už proto, že začasté
pramenila z potřeby politického alibísmu — nechutného
zejména na těch scénách, kde po stránce t. zv. »ideového zaměření« se před válkou dramaturgie potácela
od zdi ke zdi a kde se hrálo to, co se dobře prodávalo.
Z takovýchto pohnutek nemohla ovšem vzniknout řádn á dramaturgie, tím méně dobré divadlo. V prvních
měsících roku 104G objevují se tedy opět stará jména,
nezaručující sice ani pokrokovost, ani reakčnost, ba ani
zda »mají co říci dnešku«, ale zato chovající jednu,
dnes takiněř opomíjenou vlastnost: jsou dobrým divadlem. Shakespeare, Shaw, Volpone, Moliěre, Rostand,
Anoullh, O'Neill, Ardrey — buďtež vítáni na českém
jevišti, které, pravda, si je ještě chvilku bude přizpůsobovat svému politickému katechismu a dávat Jim význam, smysl a poslání, které ovšem nemají — ale to
nic, to se jenom dosud několik malých lidí tluče veřejně do prsou, místo aby se chytlo za hlavu. Jen trpělivost a dobrou náladu.
Některým lidem se ovšem ani ta rckonvalescence
pražské dramaturgie nezamlouvá a už by jí zase rádi
pustili žilou. Kdosi v týdeníku »Kulturní politika« zatroubil minulého týdne na poplach, že prý se lt náin
na divadelní káře dováží fašismus — viz Antígona
v Divadle 5. května (!)'. A co víc, že prý Je to naše
divadelní kritika, která to trpí a podporuje. Pokud se
domníváte, že úkolem divadelní kritiky je objektivně,
poučeně a věcně seznámit čtenáře s hrou a vyslovit
svůj (objektivní, poučený a věcný) názor odborníka
na její uměleckou hodnotu a hodnotu provedení, pak
se důkladně mýlíte. Podle ¿Kulturní politiky« divadelní kritika »dnes a v budoucnosti napořád musí býti
strážcem myšlenkového a politického zdraví československého lidu«. Neboť, holoubci, na soud divadelních
kritiků »čeká ne už buržoasní Inteligence, chtivá klepů, nýbrž velmi jasně myslící dělnictvo, mládež a pracující inteligence...« Myslím, že 1 těch pár slov postačí za příklad neuvěřitelného tlučhubství, f rázovítostl a politické 1 kulturní zmateností, jejíž doklady
můžeš podle libosti nalézat ve sloupcích kulturních
časopisů, rubrik, provolání, divadelních programů.
Opravdu bych rád věděl: Co je to politické zdraví? Co
to je myšlenkové zdraví? Co to Je myšlenkové onemocnění? (Nutno odpovídat neosobně.) Co to je a kde je
buržoasní inteligence? Jakých klepů v této souvislosti
je chtivá? Co to je pracující Inteligence a byla kdy
jiná, než pracující, když inteligence? Což velmi jasně
myslící dělnictvo, mládež a pracující Inteligence nechodila dříve do divadla? Jak že má kritika být strážcem, ba dokonce, jak se praví o kousek dále, j-rázným
lékařem-:? A tak ad Infinitum.
Je třeba ovšem po pravdě konstatovat, že obavy
j>Kultumí krittky-r o českou divadelní kritiku jsou
v tomto směru zbytečné, aspoň pokud jde o její marxisticky kovanou část. Neopomine téměř nikdy sl Ijoložit otázku, zda ta či ona h r a J-má co říci dnešku«!
A běda jí, když nemá! Pak Je nutno buď jí po právu
odsoudit, i když se jí mimochodem přizná, že je dobrým
uměleckým' dílem, anebo jí mocí mermo vnutit takový
výklad, který je sice na hony vzdálen pravdě i vnitřní
struktuře díla, ale který přece jen Ji aspoň ^dnešku
přiblíží«. Zde jsou vítanou pomocí různí upravovatelé
textů a ovšem režiséři, vždy ochotní zamávat praporkem svého politického přesvědčení, aby snad nebylo
omylů, a hru, které se" při tom ježí »ret, jak se říká,
zaktualisovat.
Hustým aítem tohoto třídění musil projít nyní i CyO B Z O R Y

rano z Bergeraeu: ně GaskonSc a lecčíms protřelý,
neprošel aspoň u jednoho kritika, podle něhož nemá
dnešku vcelku co říci. Tož mluvme pro změnu touto
hantýrkou: Cyrano, jako každé jiné velké drama, mezi
něž Cyrano ať právem či neprávem už naloží, měl co
říci minulu, má co říci dnešku a budo mít co říct budoucnu, až už dávno dojde dech dnešním měřltolům
jeho sociální funkčnosti. A dnešku, sobeckému, krutému, zmechanlsovanému dnešku, který pomalu bude
měřit svůj pokrok jen na stupnici dokonaných vrař.d,
válek technického pokroku, materiálního blahobytu a
nacionáluího a státního, nikoli však lidského blaha, to
muto dnešku má co říci. Quljotovská romantika příběhu tohoto ošklivcc říká ztotallsovanému dnešku cosi
0 kráse odvahy, jež dovede jíl třeba proti všem
za
svou ideou. Jež dovede za to platit
bídou, úst lity,
smrtí, ftlká ve hře tle Uuiehe cosi o boji proti ramenům
větrného mlýnu, která nemohou než strhnout do bláta,
.Možná však, odpovídá Cyrano, ř.e také ke hvězdám,
Cyrano s á m bojuje prott hlupotě, lži, podlosti
v plné
slávě a kráse vystupuje tu obrys J e d i n c e , který
svádí nerovný a předem prohraný zápas proti veliké
přesile. Citlivý intelekt 1 cit moderního člověka se ro.,o
chvívají nad podívanou, Jež v dnešní době, oslavující
nade vše hezduohost a zbabělost stádué většiny, Jo už
takřka zázrakem. A pak: komu dnen Ještě tak strašlivě, tak zoufale a Jedinečně zálež! na tak nepatrné
věcičce, jako Je
čistý štít? Anebo
lidská dů
stojnoat ?
Burianova úprava, spočívající na geniálním překladu
Vrchlického, který poslouchat Je samo o sobě poř.ll
kom, soustředila se tu n větším, tu menším zdarem pa
tyto hlavni rysy ústřední postavy hry a podobně jako
už v Romeu a Julii neukojená a neukojitelná touha,
jež z poloh milostných brzo vybíhá mnohem hloub
1 mnohem šíře, Je hnací silou I Jeho pojetí režijního,
Pokládám za omyl, že bylo vynecháno i elé dějství,
bitva u A i ranu, v němž se dramaticky i psychologicky
dokresluje profil ltoxanln a také profil Kristiánův, jenž
u Buriana klesl na nedůležitou, nemastnou neslanou
figurku. Ale zase, Jako u Konica, a. Julie, liurlim je
kumštýř, který ví, co chce, a Jde za svým pojetím krokem tak jistým a osobitými že je mu dovoleno, kde Jiné
nutno už okřiknout.
Cekal Jsem s napjetím na tuto novou Burianovu Inscenaci, neboť bylo možno očekávat, že v ustálenějších
už poměrech divadelních I osobních bude více klidu
k vlastní prácí a že se projeví nové rysy Burianova
režijního umění, napodobovaného už hrůza a utvořivšího
(nechtěně) Českou Jevištní konvenci. Toto očekáváni,
myslím, bylo splněno jen zčásti. Především více než
kdykoliv spočívá Burianovo pojetí na h e v C 1, jeho výkonu, jeho vznětu. Všech svých mistrných kouzel, zejména práce se světly, užívá Burian tentokráte neméně
dovedně, ale a mírou a téměř vždy Jen proto, aby pod
pořll herce, nikoliv aby Je nahrazoval nebo přehlušoval. Nestyllsuje hercův pohyb, nehoní ho bezúčelně po
Jevišti, nechává ho hrát. Nestyllsuje také — třikrát
sláva! — hercovu řeč - - aspoň mnohem méně, než
dříve/A kde tak Ještě činil, poznalo se to, skřípalo to!
Není také bez významu, že všechny větší úlohy byly
svěřeny novým členům divadla, kteří nemají za sebou
dlouholetou Burianovu školu slylhiovuného pohybu a
styllsované řeči. Bude totiž velmi nesnadné postavit
některé z nich na jeviště bez berlí burlanovflkého režijního stylu, který ovšem neudělal a neudělá dobrého
herce z toho, kdo jím není. ftíkám to Jen jako svůj
názor a s upřímnou lítostí o kolektivu, který před
válkou nám připravil nejednu nezapomenutelnou podívanou.
Jak dobře dovede Burian pracovat a hercem, Jak
Jistě ho dovede vést od scény ke svéně a jak je to ku
-prospěchu, nedrti li Jeho osobitost, Je. zřejmé hned z několika výkonů. Nejlépe ovfiern z výkonu Krejčová Jako
Cyrana, který pokládám za Jeden z nejlepšíeh poslední
doby. Především jo to výkon, za nímž Je cítit mozek
i srdce tvořivého umělce. Za jeho slovem mní citové
a intelektuální prázdno, které straší za tak mnohým
recítatívem na českém jevišti. Jeho pohýb m á dramatickou nosnost, váhu a plynulost. Jeho oči dovedou

143

Slehnout bleskem, Jeho t v á ř zračit nenávist, bolest,
ii dost, které nepochybně jsou váženy z nitra tvořícího
he.rce. Některé scény, pravda, které by sí zasloužily
Frantiěek Heřmánek: Legenda o EnSpíglorL Roz;.ňt pozornosti, se mu nevyvedly jak náleží, jisté také
hlasová hra. Režie J. Svátek, hudba K. Tauský. — Ro•/lnou režie, Jiné zase jsou zvláátě krásně hrané í mluger Richard: Přístav snů- Rozhlasová hra. Přeložila
vené (balkonová scéna, nádherná 1 výtvarně). Také
k . snad
Eplová. Režie Př. PraŽ3ký, hudba V. Nelhýbel.
'A. Kočová, jako Boxana mluví dobře své venSe,
by měla být o poznaní lyričtější hlasově a výrazem
V rozhlasovém pořadu minulých dnů ee objevily dvě
i pohybem víc divé!. I tak výkon hodný pozoru i chvá- původní rozhlasové hry, které si rozhodné zas'oužI
ly. Kristián v podání Ríičkově je víc schéma, než člozmínky. Z Erna byla vysílána -Legenda o Enšpíglovie,
věk z masa a krve, de Gulche gkrdlantův snad trochu
kterou napsal F. Heřmánek, autor knih nepřeberné
přílišně vyluhovaný, ale ne bez působivosti; kontrast
lásky k jižním Čechám, který' se občas rád vracívá
mez! nim a Cyranem dramaticky Je správný a účinný.
vířné k rozhlasu, byť sl již získal značné úspěchy
Vnouček Jako po.fi! lkář a poeta Ragueneau je výborný jako autor už asi desíti knih, ať jsou to sbírky veršů,
a zapadá dobře do tohoto představení, Jež především
romány nebo knihy povídek. Heřmánek, jehož dílem
patři borcům. Scéna je snad až příliš střídmou všude
prolínají vždy vážné sociální prvky a který se vzáctam, kde burlanovská světla nckouzlí nové prostory
ným citem k bolestem lidských srdcí se ponořuje zea ncZbarvují černý horizont Jeho těžkosti. Ale hlavně:
jména do niter lidí ponižovaných, měl jistě
i vřelý
Je tu představeni, plné a Živé divadlo, drama, podívaná.
poměr ke staré látce o Enšpíglovi, kde ži%rotnI vzdor
Jež sytí vyhladovělou fantasii diváků, o které tentokrát
hrdiny hry se rodí z kruté nespravedlností a kterému
v D-40 nebude nouze, i kdyby Cyrana hráli půl roku.
bude údělem bloudit světem s vědomím utrpěné křiv.
Což je také jasnou odpovědi na všechny učené diskuse
dy. Hra, i když přes náznakovou stručnost trpěla mío krisl pražského divadla a Jeho obecenstva.
Pauper. sty zdlouhavosti, přesto jen postupem času vyvážila
tento nedostatek gradací jednotlivých scén a zejména
sytým dobovým koloritem v básnivý půvab staré rytiny. O to měla ovšem 1 zásluhu režie J. Svátka, který
sl zvolil pro rol! Enšplgla tvárného M. Doležala, vroucím přednesem zaujala B. Záková v roli Enšnítílovy
Českýnonet— Knihovna 15. února a Česká filharsnoubenky Nelle, Enšpíglovu matku zahrála přesvědmonie — 21, února 101II.
čivá J. Kurandová. — Ukázkou z cizí původní rozčeský nonet, toto formou snad v celém světě ojedihlasové tvorby, tentokrát francouzské, byla hra ¿Přínělé a formátem jedinečné sdružen!, zahájilo v pátek
stav snů-r od Rogera Richarda, autora, k t e r ý má 1
15. února cyklus svých tří abonentních koncertů. Ježto
upřímný poměr k České rozhlasové tvorbě. Je to propro lento největňi komorní útvar existuje příliš málo
stý a v podstatě ne vždy zcela ryzími rozhlasovými
skladeb
I když právě Český nonet sám byl inspiraci
prostředky tlumočený příběh o námořníkovi, který
k většině •/. nleh
hraje v redukovaném obsazení často
podléhá volání moře, jež se ozývá z obyčejné lastury,
též díla, komponovaná pro menší počet nástrojů. Na
zakletými připomínkami silných zážitků minulých
prvém v e č e r u j,<ime slyšeli nonety dva: stavebně kondob. Pro své typické vlastnosti francouzské rozhlasoolsnl a výrazově vznešený Jeremiášův Staročeský chové tvorby, t. J. pro nenásilnou snovost i nro teplý nárál a Nonet Rudolfa Karla, provedený po prvé. Po
dech lidskosti patři hra ke kladům rozhlasové tvorby
vyslechnuti této skladby, která byla napsána pouze
vůbec, jisté také l pro nejeden závažnv básnický akv náčrtu v pankrácké trestnici, si znovu a bolestí ověcent, avšak přesto nelze říci, že by výrazně předčila
řujeme, jak velkou ztrátu v R. Karlovi utrpěla Česká
naše dobré rozhlasové práce. Režie Př. Pr.tžského, t
hudba, neboť za zmíněných tragických okolnosti vznikkdyž se snažila o poctivý poměr k myšlence hry,
lo tu dílo mimořádně bohaté vnitřním životem a hlupřesto ztroskotala do3tl šablonovltvm nnvo'.cním snoboce lidsky pravdivé ve své emoclální sílo. Patři jistě
vých scén, které nestačí jen podmalovat hudbou, nýbrž
mezi největňi, která mistr Karel stvořil, lustrumentaco
do jejichž vnitřního rytmu je se třeba režisérovi zabyla přiléhavě provedena F, I-Iertlem. V prvé půli kon- posloueh» 1, má-ll jimi být skutečně podepřena noslucertu byl ještě na pořadu Prokofěvův kvintet pro chačova fikce.
Dr. Karel Zajíček.
housle, violu, kontrabas, hoboj a klarlnet, svěží svou
Invenci a přírodním, štěbetavýni charakterem. V závěru zazněl Dvořákův kontrabasový kvintet Q-dur,
Tak se piše . . .
který svou radostnou náladou napojil všechno přítomv
»Práckc: > . . . a připomíná kamenný hřbitov,
né obecenstvo. Vřelost přljotí snad umělcům aspoň
probouzející se po těžké agónii k novému živozčásti nahradila zklamání z nevelké návštěvy.
tu.« — (Zaslala I. H., Praha H.)
K. abonentní koncert České filharmonie řidli místo
ve »Svobodném slově*: »Cement změkl vlivem
ohuruvějlcího dirigenta Šejny opět R. Kubellk. První
příšerného horka a mužova chodidla se vtiskla
polovina pořadu byla věnována hudbě české, druhá
do cementu. Pak muž sám se rozplynul, zanechav
francouzské a ruské, Ostrčllovo Impromptu, skladba,
otisky v cementu, než opět z t v r d l . .
— (Zaslavzniklá v období ^Poupěte«, nese v sobě všechny znaky
la O. R„ P r a h a II.)
této periody Ostrěllovy tvorby. Polyfonní ráz, široká
hannonlsace a myšlenková hojnost jsou pro nl nejve »Svobodných novinách«: »Děti v první třídě
typičtějšf. Jičínská suita .T. B. Foerstra, jež v základě
obecné se koupaly v prvních jazykových lázních,
zachovává sonátové schéma symfonie, je plodem sklakdyž recitovaly Kožíška.« — (Zaslal J. K., Pandatelovy vděčnosti k městu Jičínu a tamějším přátelům
krác..)
i',a provedeni jeho opery >Evar, Bukolleká pohoda a
dojeti autorových vzpomínek na láskyplně přijetí a milé
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého
prostředí line se z celého clila, v obou krajních větách
tisku, vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
zpracovávajícího motivy zmíněné opory, Z francouzských skladatelů je to Debussy, který st udržuje nejOBZORY, týdeník pro politiku a kulturu. Vychází ku5včtší zájem dirigentů. Tentokráte byly provedeny jeho
<lou sobotu. Vydává Výkonný výbor čs. strany
lidová.
¡1 symfonické sklzzy, patřící bezesporu mezi nejlepší
Odpovčdný redaktor dr. Jan Strakoš. Redakce v Praze
výtvory zakladatele hudby lmpreslonlstické. Jako brouII. Karlovo nám. 5, I. posch. Redakční návštěvy
každou
šený kámen, na nějž dopadají sluneční paprsky, blyští středu 15—17 hod. Administrace o Praze II, Václavská
se barevně měnivé, plošky jeho hudby. Večer "byl zatil. 1S. Telefony redakce i administrace -5-57-51, ¡¡Sl-ífl.
končen u nás již zcela zdomácnělými Kartlnkami MusPředplatné
na rok £00 Kčs. i:a půl roku 100 Kčs, n o
sorgského, jež pro orchestr byly Instrumentováuv v dučtvrt
roku
52
Kčs. — Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
chu skladatele i doby Ravelem." Práce orchestru."patrně
— Účet pošt. spoř, 60.300. — Tiskne' Ů. A. T. Čcskomcf
pro malý počet zkoušek, jevila stopy
rozháranosti,
ravské tiskařské a vydavatelské
podniky v Prase II.
zvláště ve skladbě poslední,
IG.
Dohlčdací pošt. ůřad SS. Toto číslo vyšlo 2. břesna 13j6.

Rozhlas týdne

Hudba týdne
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ČESKOSLOVANSKÁ

Marta

Husáková:

Angličtina pro

Čechy

nové, moderní anglické učebnice,
so s l o v n í k e m o k o n v o r s u c t

Z Á L O Ž N A V PRAZE II., VODIČKOVA 8

SpolKu pro povzneseni vzdfilAnf. Praha I, RovoluCnl 15, tel. 604-24
Á i ž x s t n é

Šperky

- zlato

-

stříbro

nore

hodinky všech značek
kupuje a prodává

M.

KLEINOVÁ,

PRAHA V, Pařížská 13 (roh íosefovské), telefon 633-93.

DCaetin

áři

kij

l o § y
upravené

loterie
M a r i c

pro

is.
Vàs

třídní
mu

IlniifloYii,
T'N. (Hrtnf Uilt>rW
H U N O V U 5*, nud Z.u.k.m - Tetefmi )»51-H».

PRAH.V X I .

ZDOKONALTE

závad

J O S E F
Z E M A N
PRAHA-PANKRÁC, Ul. 1.listopadu 1077 (proti kraj soudu)
Kytice- věnce ke knídé
příleíltoatt

»

M L Í t i n t
ČOKOLÁDA
š§

ü f f f i

ÇUKROVINKY

i X J L n x t s
ZNAČKA JAKOSTNÍCH

VÝROBKŮ

F O T O K O P I E - F O T O PRO LEGITIMACE
BĚHEM J E D N O H O
FOTO
PRAHA

^ g m S é t i o V

/ My

a

Í L f

i f t a -

BENDOVÁ
II, Václavské náměstí číslo 5 0 .

RUŠTINA
ANGLIČTINA

f i c t i f

pro z a č á t e č n í k y i p o k r o č i l é

TELEFON
28B-G9,290-29

/

DNE Z H O T O V U J E

ivřibyí

DA¿H£
II
•* D
PR
HA II,
ŘEZNICKÁ Č. TO

•

y0/[ÍY

Příprava k universitním a státním zkouškám

I

informace;

Ú s t a v moderních feBf ÚRO
P R A H A l i . S p á l e n á 1 8 - T e l e f o n ť. 2 3 0 - 7 6

BÍLÉ

LABUTI

Insertni objednávky vyřizuje í n f s e r t n í o d d ě l e n í P r a h a I I , V á c l » v * k í n<tmé»tť í-íwlo IO. Telefon ííhIo ÜÍ.I-M, <tH9-B3,

1. R o c k e f e l l e r a v a k o n c e r t n í síň
v N e w Y o r k u t ) U d e v září p r o m ě n ě n a v z a s e d a c í síň S p o j e ných národů. í.. v p l e s o v é síni
W h í t e l a v R e j d bude zasedat
B e z p e č n o s t n í rada. J. Protestní
schůze občanM W e s t c h s e s t e r u ,
k t e ř í n e c h t ě j í , a b y jejich m ě s t o
b y l o t r v a l ý m sídlem S p o j e n ý c h
národů. 4. S p r é / a města Westchsesteru d o k a z u j e , že zřízení sídla O S N m ě s l o
hospodářsky
zníčí. 5. Toto letiště b u d e p a třit k t r v a l é m u sídlu O S N .

