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Dno 12. května vzpomnělo Francia ov. Johanky z Areu, bojovnic» zo pravdu,
národ a právo. Na inlmku Jo socho »v. Johanky z města Dunkorquo, ktorá, nč
zaiaiona itFolou granátu do srdco, zůitalo c hlavou vztyísnou mozl ztlconlnamt
o soutlnaml obláhaněho měita.
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„ M y v Č e s k o s l o v e n s k é straně l i d o v é n e m u s í m e na s v é m

II.

p r o g r a m u n a p r o s t o nic

měnit. A také j s m e nic nezměnili. J s m e titíž v e vnitřní p o l i t i c e , v p o l i t i c e národní
a za j e d n o t u n á r o d a b u d e m e b o j o v a t d o v š e c h d ů s l e d k ů v í u d e a v e všem. Ani
v zahraniční p o l i t i c e jsme s e n e z m ě n i l i . Byli j s m e p r o s p o l u p r á c i n e j e n s e z á p a d e m , ale i s v ý c h o d e m . Bylo nám to m n o h d y a č a s t o k r á t e na m n o h ý c h m í s t e c h
v y t ý k á n o . A p r á v ě tu je v i d ě t , jak tato politika

CENA K č s 4 V

prospěla

nárn a k ř e s ť a n s k é -

mu názoru s v ě t o v é m u . "Min-FR.HálakprogramuČs.stranylidové

P R A Z E

DNE

18.

K V Ě T N A

1946

1. Maríůl Koněv mluví k vděčné a jásajíc! Praze v předvečer svátku
osvobozeni. 2. Národní shromáždění se sežlo v nové budově (v bývalé
Plodinově burse), 5. Sovětský ministr Molotov se zastal důrazné na konferenci

čtyř

v

Pa/líí

spravedlivého

nároku Jugoslávie

na Terst.

4.

V Anglii maji rnenil bochnlky, aby uíetřllí oblil pro hGfe postižené země
Evropy. 5. Po íostl lotech ternna a po roco svobody Pražané zase čtou
noviny z celého světa.
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Federativní světová vláda
„Obzory" trveřcjr.ily jíž dvakrát obsažné výtahy
x knihy amerického eutora Emeryho
Revesa,
_Anatomie míru", která jest nesporně jednou x nepozoruhodnějších a také n ejílech etnčjších knih
tohoto století. Je to v podstatě program na nastolení rvětové federathní vlády na zajištění miru; tak
by se jedině mohla realísovati velká myšlenka
právního řádu mezi mfrody, k niž se náš list a naše
strana jako pn-ni hrdě a oíe\-řcně hlásí. Hoilláme
vydat v českém překladu celé Rcwsovo dílo a
usilovat I u nás o realisoci jeho snah, které se ztotožňuji s ideály křesťanského politického hnutí
u nás i jinde. Uveřejňujeme dnes v zestručněné
formě hlavní myšlenky třetího dílu Rcvesovy knihy
a domníváme se, že i ony mají co říci právě
v těchto předvolebních dnech, kdy se často nechce
vidět problémy v jejich velkých, ideových n zi'tsadních obrysech.

Během několika málo let bude několik státu
produkovati atomické bomby, proti nimž není
spolehlivé obrany v dohledu. Mezinárodní kontrola atomiekého výzkumný;tví je nepraktická, poněvadž jedině v tom případě, kdyby všechny
státy si navzájem udělily plné právo průmyslové
a vojenské špionáže (což je nanejvýš nepravděpodobné), mohla by taková kontrola býti účinnou; pokud existuje nebezpečí nové války, některé vlády se jistě pokusí o znemožnění mezinárodní inspekce a dohledu nad svým průmyslem a výzkumnictvím.
Existuje jediná methoda, která zajistí bezpečnost proti zničení atomickou bombou. Je to
methoda, která zajišťuje státům New York
nebo Kalifornie (které nevyrábějí atomickou
bombu), že nebudou smazány se světa státy
Tennessee a Washingtonem (které atomickou
bombu vyrábějí). Je to společná suverenita
právního řádu. Každá jiná »bezpečnost« je ilueorní.
Žádná atomieká bomba nebo jiná zbraň, jakou
lidský genius může vytvořiti, není sama o sobě
nebezpečnou. Zbraně se stávají nebezpečnými
jen tehdy, jestliže jsou v rukou jiných suverénních států. Zdroj nebezpečí není v atomické
energii, nýbrž v suverénních národních státech.
Historie pěti tisíců let dokazuje, že vždy došlo
k válkám, když stejně suverenní s p o l e č e n s k é s k u p i n y vešly ve styk. Mír mezi lidmi
byl možný, jen když vztahy mezi nimi byly upraveny společným právním řádem,
V naší době jsou společenské skupiny ve styku mezi sebou a ve stálých rozepřích organisovány v národních státech. Problém tedy je, jak
sameziti války mezi národními státy. Všeobecně
ee věří, že musíme míti »nějakou mezinárodní
organiaaci«, která by zamezila válkám.. Zkoušeli
jsme už po staletí bez úspěchu tento způsob a
gtále ještě trváme na tom, aby účinný světový
pořádek byl založen na právech jednotlivých
států, bez současných povinnosti Charta Spojeních národů, aniž by vysvětlila příčiny poslední
světové katastrofy a ukazovala cestu k opravdové svobodě, opětně láká lidstvo přeludem míru, spočívajícím na smlouvách r m ú státy.
O BZORY

Emery Reves
V lidské společnosti, která postrádá právní
řád, žádný jednotlivec nebude důvěřovali soudci, porotě nebo soudu, i kdyby sestávaly z nejpřednějších a úplně nesobeckých lidí. Lidé se
ochotně podřizují pouze zákonu. Mezi státy dosud nebylo zákonů v jejich mezinárodních vztazích. Byly vyloučeny ze Společnosti národů n
jsou vyloučeny z dnešní orgunisnce Spojených
národů.
Založiti mír na jednomyslném rozhodnutí vlád
pětí velmocí znamená těšení se z přeludu. I I¡st o
ric nám ukazuje, že nebezpečí míru vychází vždy
od některé vojensky silné velmoci. Je jasné, že
žádná velmoc nebude v žádné mezinárodní rad?
hlasovali proti vlastním zájmům, a že jednomyslnosti Bezpečnostní rady v nějaké velké krlsi nebude možno dosáhnoutl. Kdykoli dojde k takovým sporům, zůstává jediná cest a: buď zavřít i
oči a ponechali volný průběh událostem, jakými
byly v Mandžusku, Habeňl, Španělsku nebo Československu — nebo válka.
Mír jo m o ž n ý j o n v p r á v n í m ř á d u
Základní problém úpravy vztahů mezi velnuv
eemi bez stálého nebezpečí války nelze řcňltt tak
dlouho, pokud absolutní suverénní moc zůstane
v rukou jednotlivých stát ů. Jestliže nedospějeme
k vyšší světové suverenitě, v níž by suverenity
jednotlivých států byly spojeny, a která by pří*
mo vyjadřovala vůli vŠoho lidstva, pak konflikty
mezi jednotlivými státy jsou nevyhnutelné.
Nezáleží na tom, aejdou-ll se občas zahraniční
ministři velmocí jako členové Bezpečnostní rady
OSN nebo v konferenci zahraničních ministrů
velmocí. V každém případě jsou to jen představitelé suverénních států a konečné rozhodnutí je
v rukou jejich vlád.
Nynější světová krise není nic nového a její
řešení je také stojné: ve spojení různých lidských společností ve vyšším právním řádu, podobně jako ve Spojených státech jsou regulovány vztahy mezi obcemi ve státech a koneční
vztahy mezi státy ve federální Unií.
Čelíme nyní nezbytnosti řešení sporů mezi
velmocemi i mezi. jednotlivými menšími státy.
Podle všech, zkušeností mohou tyto spory býti
řešeny jen utvořením vládního systému, čtvrtého stupně světové vlády, s demokraticky kontrolovaným zákonodárným sborem, výkonnou a
soudní mocí, které by regulovaly vztahy lidí ve
světě.
Nějaké řízení musí na stejně vytvořiti, af
chceme nebo nechceme, poněvadž vysoce mezi
sebou závislý a jednotný průmyslový svět 20.
století nemůže se rozvinoutí v politickém, rámci
nynějšího národního státu, vytvořeného v zemědělském 18. století. Stejné změny, k nimž nyní
spějeme, byly provedeny v minulosti, v převážné
většině nanejvýš bolestným a krvavým pochodem, hlavně dobytím území, Jen v několika
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málo případech bylo toho dosaženo přesvědčováním, souhlasem a sloučením.
Je tedy možno, že k politické jednotě světa
dospějeme dobyvačnou válkou. Ale skutečnost,
že v několika, málo případech stačily přesvědčování a souhlas, dokazuje, že je možno dosíei
jednoty bez nové světové války. Je to dnes jediný politický cíl, o ně jž je možno usilovati a se
biti
U v a ž u j m e o cíli, n i k o l i
o nesnázích
Je příťozono, že lidé se zdráhají uvažovati
o něč iirj tak novém a nevyzkoušeném, jako myšlenka světové federální vlády. V této spojitosti
raději myslíme na nesnáze než na cíl a jsme tak
vlákáni do propasti argumentů o podrobnostech.
To nám znemožňuje, abychom plně promyslili
hlavní otázku a uvědomili si, Že podrobnosti mohou býti vypracovány, až když se lidstvo sjednotí na hlavním cíli.
Jedním ze strašáků je, že Číňané a Indové
jsou tak početní, že by nás ve světovém parlamentě přehlasovali. Ale zastoupení v universální
vládě nemohlo by spoČívati pouze na počtu,
nýbrž muHolo by býlí založeno na skutečné odpovědnosti, účinné moci, průmyslovém potenciálu a na stupni vzdělání. Jsou různé methody,
jimiž lze vyřeěiti tuto čistě technickou otázku.
T.ldé také namítají, žo nemůžeme dáti cizincům
právo rozhodovali o tom, mají-li naši vojáci bojovat!. Ale tato námitka je poražena skutečností,
že jo to cizí útočník, nikoli my, který rozhoduje

o naší úča3tl ve válce. Německo po dvakráte
v tomto století nám vnutilo válku. Pravda je, že
dnešní národní státy jsou bezmocné loutky, jednající jen tehdy, jsou-li k tomu donuceny útočníkem. Naším úkolem právě je organisovati svět
v právním řádu tak, aby pokojná existence občanů byla zaručena. Policejní síla je ovšem nutná, poněvadž každý zákon potřebuje vymáhání.
Ale tvoření policejní moci bez světového parlamentu nemá smysL
Vytýká se také, že světová vláda by vedla
k vyhlazení národů. Ve skutečnosti jsou to národní státy, které hubí národy. Pouze právní
řád může odstraniti války a za jistiti jejich existenci a kulturu. Universální právní řád nejen že
neohrozí národní a kulturní individualitu, ale
dnes je základní podmínkou záchovy. Kdyby nebylo došlo k unii, byli by Skotové vyhubili Angličany nebo Angličané Skoty, stejně jako Římané
zničili Karthago a Hunové Řím. Uvnitř Spojeného království jsou Skotové i Angličané ve
svých tradicích a charakteru národnější, než
byli před spojením.
Zdá se to paradoxním, ale je pravda, že pouze
v universálním právním řádu mohou býti uspokojeny touhy jako vlastenectví a odloučenost.
V touze po isolaci není nic špatného, ale dnešní
»isolaění politika« je ovšem nanejvýš nesprávná.
Kde může jednotlivec prožiti svůj život v ústraní? Jistě ne ve fysické isolaci v džungli, kde by
ve dne v noci musel býti na stráži proti dravým
zvířatům. Jedinec může žiti v isolaci pouze

hé, co nalézám« o LondýnG. Ale okenni rámy jsou
Čerstvá natřeny a čisté ulice, ač po nich jezdi mnohem
méně cyklistů ne i před válkou, přcce působí dojmem
Od wiflfiho londýnnkáho dopisov(itolo H. O. Tausaiga
Kiiyř. jttum vyhládl a kabiny, první, co jsem uvidíl, byl útuluosti. Nfmoí ukradli většinu kol a zvykáme ai na
k mámu volkámu uupohojunl větrný mlýn « pomalu ao pohled, ¿¡o ta, která zůstala, jsou pouiivána bea pneuoMihijíohni lopatkami. Byl pro mno symbolem toho, co matik.
Přišel jsem do Haagu, abych byl přítomen zasedáni
Jurtu, oáu/cávul, ;5<i naloží tu na svá pro ni poválečné cestó
do Holandska: symbolem tradice a nerušeni), sice po- Mezinárodního soudu, jehoí presidentem byl evolei
malá, ale jisté činorodosti. Odjedete v 8 hodin večer *cdmdesátiletý dr. Jose Gustav o Ouerrcro ze Han Sals Liverpoolu a po noci, pohodlná sitrAvoné 1» čisté kabině, vadoru, který jo jednou z ncjvýznačnčjšlch postav mezijuto 1) ilosot hodin ráno v Haagu, Loď jor.dí lcaidou dru- národního práva. Vicepresidentem se stal profesor J11 les
hou noe a jmenuje no tPrahac, jak pravi velký nápis, Basdevant, vellcý francouzský právník a diplomat, který
Kdobioi honil palubu. Ovšem jvStá dřívn, noi opravdu »váho času odmítl spolupracovat a Pctaincm a byl na
přijedete, do Holandska, připadá ťťtm, in tam u í juta, iádost Nčmců propuštěn z pařiiskč universit;/.
neboť oeutujíel, která juto viděl mlčky sedťit ve vlaku,
Očekával jsem, £c sídlo soudu, palác míru v Haagu,
braty zaánon mluvit čistou holandštinou a krátce potom, naleznu ti ruchu Hivota, vnesoného novým zasedáním
00 Ind' ojiií«U Hanoieh, shledáte, Se jste ho octl ve vy- mezinárodního soudního dvora. Ala tato ohromná buhradili) holandském ovzduší.
dova, a kilometr)/ dlouhými chodbami, Širokými schoNa prvni pohled vypadá Haag tak, jako vypadal před dišti a nespočetnými místnostmi a jrínřmi, přece afiválkou, čistá, ospalá provinční město. Taxíky ještě stťívd tichým místem. Patnáct soudců a malý sekretasloupy
nejsou (ne IOOMOO vo.ítt, která málo Holandsko v roce riát jako by se ztrácely mezi mramorovými
tOM, alutalo jich Ji >,om S0.000) a isfidka jezdici tram- tohoto stánku «»tru,
vaje jsou přepínány lidmi, kteří visi v hroznech kolem
Palde stoji na vlastni půdě, kterou mu darovala hoobrn vchodu. Posdáji sí Slovák «vMoml, jaká škody landská vláda a působí mohutným dojmem svou štíhlou
iato mdsto utrpálo. Vojenská opatření NámcA přemánila váži, vysokou příkrou střechou a slavnostně vyhlížející
velkou část másla v pevnost, k JcjiS ochraná vykopali
usf«pili branou. Stavba byla dokončena 1013 z dotace
v jedná átisN hluboká příkopy, vedoucí krásnými parky •Attífrato Carnegía z Nc\o Yorkv. který věnoval r.a ni
a lesy, je,S takřka doeela vzaly za svá a jinde en i čili milion liber šterlir.gů, ačkoli stavba samotná stála sotva
řadu budov, přeměnivše Je v stanoviště dčl. Za pemosti čtvrtinu táto sumy. Ze zbytku, spolu s rentou, kterou
srovnali se. «mí celou čtvrť, aby tak získali palebná mu vypláči OSN, udržuje- mezinárodní soudní dvůr svůj
pole. A. k tomu ještá politováníhodný omyl R. A. F. palác a knihovnu. K výstavbč táto pevná budovy bylo
spAsoMÍ, &c dalH okrsek byl zničen leteckými bombami. potřeba l!t milionů cihel a mnohá zemč přispěly rozmaNapravo od středu města bylo palebná postaveni i-V
nitým stavebním materiálem. Tak Norsko věnovalo
která velmi často vybuchovaly předčasní) o způsobily fiiítí k stavbě hlavního vchodu a Belgie vstupní železné
táXká ztráty na Sivotech obyvatel a řadu hmotných
dveře, vykládaná bronzem. — Půrabnd kašna z koškod.
daňského porcelánu uvnitř paláce js darem Dánska
Obchodu se. <ií.\vu(i jíífití prázdné ti chybí v nicft wtti 0a obrovská vám ee seleného jaspisu pochází z Rusfea.

Výlet do Holandska
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né si pouze chtěli uchovat! svůj způsob života.
Ale barbaři na hranicích jim nedali klidu a tak
touha po bezpečnosti je donutila k rozšíření hranic a k dobytí celého známého světa.

v městě, kde jeho bezpečnost je zaručena, kde
zákonv se starají o jeho fysickou existenci a
jeho práva. Stejně žádný národ nemůže bezpečně žiti v džungli dnešního světa.
Jíní skeptikové namítají, jaký smysl má zamezení mezinárodních válek prostřednictvím
světové vlády, když nám nepochybně zůstanou
revoluce a občanské války. To je, jako kdyby někdo odmítl operaci slepého střeva, poněvadž by
přitom mohl dostati zápal plic. Musíme si uvČdomiti, že není všemocného léku pro všechny
problémy života a lidské společnosti. Můžeme
vyléčiti jen některé nemoci speciálními léky.
Naší specifickou nemocí jsou akutní sváry mezi
jednotlivými státy, které vedou k válkám, a tuto
nemoc můžeme vyléčiti. Musí býti vyléčena bez
zřetele k budoucím nesnázím, které se mohou
vynořiti.
Mnozí veřejní činitelé tvrdí, že lidé nejsou
ještě dosti vyspělí pro světovou federaci. Jak to
ale vědí? Propagovali sami tuto myšlenku? Věří
v ni? Pokusili se vysvětliti lidu příčiny válek a
mechanismus míru lidské společnosti? A když
lidé porozuměli této otázce, odmítli někdy toto
řešení a vyslovili se, že nechtějí mír podle zákona a dávají přednost válkám ve státní svrchovanosti? Pokud se tak nestane, nemá nikdo
práva trvrditi, že lidstvo není zralé pro světovou
federaci.
Touha po bezpečnosti uvnitř rámce národního
etátu je hlavní příčinou imperialismu. Nilcdo
v Římě nechtěl říši, nikdo nechtěl válku. Říma-

Stejná touha ovládá dnes politiku Sovětského
svazu i Spojených států. Obě velmoci jsou přesvědčeny o prvenství vlastní civllisace. Mail
ohromné území a nepotřebují jeho rozšíření.
Přejí si jen. aby byly ponechány na pokoji.
Ale zeměkoule se v důsledku moderních komunikací smršťuje a step ani oceán už není bezpečnou hranicí. Pro svou bezpečnost musí tedy
udržovati ohromné armády a porážet! své nepřátele. Vidíme dnes, jak Američané zabírají
tisíce mil vzdálené ostrovy z důvodů bezpečnost.nich, a jak Sověty rozšiřují své hranice rovněž
z obranných důvodů.
Nemá smyslu obviňovat! kterýkoli národ
% imperialismu. Národy věří, že běží o bezpečnostní opatření — stejně jako lnou přesvědčeny,
že vojenská převaha jiných států je nebezpečná
míru a jedině jejich vlastní je jeho zárukou.
Někteří státníci prohlašují, žo je »loČbiem
mluvili o možnosti války mezi Sovětským svazem a anglosaským světem. Ale zločinem je právě nemluvili o takové možnosti. Lidstvo musí
znátl síly, jež ženou «vět k válce. Tyto níly nemají nic společného » komunismem, kapitalismem, individualismem nebo kolektivíumem, Jo

Kaidý «ov.clcc tnd v prvním patře vlastni
rozlehlou
kancelář, vykládanou dubem a v prvním poschodí stt
nalézá také sekretariát o poradní síň. Tato jo velkolepí
vyzdobena třemi ohromnými plátny Ferdinanda Bola,
holandského malíře 17. století, a barevná olena siné vi/~
hlíšejí do rozlehlého parku. V této síní kolem
úzkého
stolu 80 šestnácti křesly so 3. dubna 191)6 sešel soudní
dvůr k prvnímu neveřejnému
zasedáni.
Palác je také sídlem Akademie mezinárodního
práva,
kde před válkou kaidý rok přednášky
právnických
mutorit mnohých eemí přitahovaly studenty e celého
evěta. PřlStího roku v červenci se bude v těchto přednáškách
pokračovat.
Za války se Němci o palác a o jeho okleštěnou práci
celkem nestarali. Jen jednou zaklepali na brány v podezřeni, Se se někteří zaměstnanci účastni
podzemního
hnutí. Jedinou škodu, kterou palác válkou utrpěl, epOy
sobil výbuch jedné >V 2c, který vyrazil všech 2300 ma/lých oken. Ale pevné barevné tabule, dar Velké Britanie, obstály.
Hned od začátku války věnovala se ervláštnl péče
skrýváni
o ukládáni všech nenahraditelných
knih,
obrazů a jiných drahocenností. Byly ukryty v hlubokých tunelech pod sklepy. Kdyby je Němci hledali v«
tíclepích, nenašli by nic.
A nyní, když se palác vrátil k plné činnosti, dostalo
se mu zevrubného znovuzřízení, aby vypadal jako dřív.
Všechna rozbitá okna, vzdor citelnému nedostatku skla
<s Holandsku, byla zasklena a obrazy a tochy vyneseny
se sklepů a umístěny tam, kde bývaly.
Jedním e největších pokladů paláce je jedinečně úplně
čilo Hugo Grotia i o jeho prvním vydáním *JJe lure
BelH ac Pacisi z roku 1625 a všemi pozdějšími vydánimi tohoto základního díla mezinárodního práva. V rtyee 1913 bylo v knihovně paláce 20 knih, dnes jo jich tam
přes 275.000.
Na recepci, "která následovala so r/roním nasedáni

weri»i<iro(ÍM( soudu, tnVIJ jsem příleMitost ovéNt M, jak
oblíben Jo česleoslovoitský vj/nhxnoo Karel Mrban jalo
w královského dvora, tak « «dstupeň tísk-u a konrňvM
í « nástupců obchodu a průmyslu. Hlavni éáat dodávek
pro Coskoalovonslco jda přoa Kottordam a holandský
obchodní a průmyslový *vůt spoléhá na vt/slanov Jllrbana, Ho so mu podaří vylmdovat čilou výmňnu 0f>oHt obou
zemí. Setkal Jsem DO • Holanďany, ktr.H »ni sdČHli, Ho,
jak Jsou přesvědčeni, nůatane Oerikoslovmsko tím, Čím
bylo dosud, tollS naJtdměJHm obchodním
partnerem
Holandska a při tom nopochj/bovaU o sildoh, které
mmoSnl ozdraveni československého
piilmyrilu.
Je nepochybné, do ne Holandsko rj/ohl« notavujn ze
lhod války a německého vykořisťováni. ZdA na, in no
Holanďané soustředili především na otáulcu potravin a
prozíravé odloSili splněni ontatníoh požadavků na pozdější dobu. Následkem toho je stravy v Holandsku dout.
a Je dobrá a venkov }US teď so tačlná
nyrovnávat
* ostatními otázkami, které ubývají. Nemámená
to
ovšem, ío by v Holandsku mháleli. Naopak Jiň v 'lednu
ebavili zaplavené části Holandska vody, opravili BOOM00
domů, upraiAli 2000 km mlčené Železniční trati a rychlou prací řeší tisíce jiných otázek. Průmysl jak tulipánů,
tak elektrických těles sn rychle zotavuje a ostatní odvětvi budou následovat. Zfuitávd však jisté, Ěe> Holanďané byli tak prozíraví, Ho nevolali po
okamžitém
uspokojeni všech potřeb a jako výsledek toho pracují
nyní na výstavbě ® plným
žaludkem.
Rány Rotterdamu jsem zahojeny, nn však
zapomenuly
* růstanou tak dlouho palčivé, dokud nebude měnto
úplné přestáváno. Na cestč z Haarju do Amnleroftamu
vystřídala zas rwlá a tmavoZlutá pole tulipánů bra/rribomtě olvwpace a Amsterodam v celé kráie
podivných
starých staveb e cihel zůstává jedinečným
apojmím
zasněných ygrachtiu a idylických
jllrnA * troskami
•oá.šně poškozeného přístavu. A.le Holanďanů se tak
radují ze svobody,
jejich radost jím dodává sfhi, aby
no nota'Mi rvchleii nejí te od/oáZiU doufat.
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Přijme Sovětský

svaz takové

řešení?
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to nevyhnutelný konflikt mezí jednotlivými suverenitami ve vzájemném styku. Kdybychom
posadili komunistu do Bílého domu nebo zavedli
nejčMSí demokracii, v Sovětském svazu, situace
by se nezměnila.
Sta milionů civilisovaných lidí — dobrosrdeěných, poctivých, pracovitých, kteří by rádi spolupracovali a těšili se ze života pod svou vládou
— je zaslepováno a vháněno do nesmyslných
válek. Vyjednávání, a dobrá vůle ani naše přání
nezmění tento vývin. Pouze jasné pochopení ]ídu
toho, co je žene do války, může způsobiti změnu.
'Nemáme mnoho naděje, že dojde k vytvoření
světové vlády ještě před novou válkou. Předpokládejme, že přesvědčíme demokratické národy.
Je pravděpodobno, že Sovětský svaz přijme
návrh na společnou vládní organisaci? Odpověď
je záporná. Snad je tu možnost, že jej přijme.
Ale alternativa — nová světová válka, jejímž
Výsledkem nemůže býlí nic jiného než potlačení
všech svobod a vláda totalitního státu, buď amerického nebo sovětského, je vyhlídka, která neponechává místo pro zdráhání před cestou, kterou musíme nastoupit!
Jestliže má dojiti 1c hrozné válce mezi skupinami suverénních států, ovládaných buď USA
nebo SSSR, pak ať jo to aspoň válka občanská.
•Mámo-li už bojovali, tak nikoli pro základny,
území, prestiž nebo hranice. Pokusme se o vytvořen! světové federace, a bude-lí třeba, bojujme za Ideál.
Com ů ž e m e n y n í u č i n i t i ?
Při pokusu o zajištění míru prostřednictvím
«větového práva nebylo by nic marnějšího než
vypracování podrobného plánu ústavního dokumentu světové vlády. Takový postup by jen překážel pokroku. Kdyby původci demokracie byli
začínali, vypracováním demokratické ústavy,
" která by měla býti předložena lidu k schválení,
neměli bychom dnes žádného demokratického
státu.
Historie se takto nevyvíjí.
Zakladatelé demokracie byli rozumnější. Zprvu
formulovali několik málo základních principů.
Ty probudily obrazotvornost a rozpoutaly nadšení lidu, který na základě těchto hesel pověřil
své zástupce, aby jo uvedl v život a vytvořil
ústrojí pro trvaly zákonitý řád.
Ústava, základní s,ikony nového demokratického řádu, byly prodebatovány až po přijetí základních zásad, když lid zvolil své poslance.
Proto mámo dnes mnoho různých demokratických systémů, které však vycházejí ze stejných
Základních zásad. Přes tyto rozdíly v detailech
jsou to účinné formy demolcracie a vyjadřují
základní sociální pojetí a suverenitu lidu, jak
byly formulovány před 150 lety.
Dosud jsme ještě ani naformulovali základní
zásady pro universální demokratický právní
řád. Musíme postupovat! takto:
1. Pojetí myšlenky a prohlášení zásad.
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2. Rozšíření její stejnou cestou, jak bylo rozřiřováno křesCanství, demokracie a jiné úspěšné
doktríny.
3. Zvolení poslanců, zmocněných k praktickému uplatnění těchto nových zásad.
4. Tito zvolení representanti prodebatují programy, usnesou se na podrobnostech a najdou
cestu k organizování světové vlády, která znemožní války mezi státy.
5. Jakmile budou učiněny první ústavní kroky, budou četná řešení více či méně snadná.
V historii se takto postupovalo a takovým
způsobem se došlo k demokratickým ústavám
v 18. století. Nc-musí to nikoho odraditi. V našem moderním světě, s nesmírným rozšířením
časopisů, filmů a rozhlasu, jež působí na všechno cívilisované lidstvo, jedno desítiletí by stačilo, aby toto hnutí přivedlo zásady míru a universálního právního řádu k vítězství.
Nové hnutí pro světovou vládu musí vzejiti
z mnohých zemí. Podstatnou podmínkou je, aby
se v celém světě našli schopní lidé, kteří by byli
ochotni a nadšeni pro hnutí pracovati. Je dosti
takových lidí na světě.
Není krátké cesty k vítězství. Lid musí znát!
problém; lid musí rozhodnouti, chce-li mír, lid
musí vnutiti svou vůli svým zástupcům. Nynější
vlády národních států nikdy neprovedou žádoucí
ústavní změny. Nesmíme zapomínati, že žijeme
v demokracii, že musíme zachovati demokratický postup, debatami a přesvědčováním dospěli k změnám v lidské společnosti. Jakmilo
voliči pochopí problém a zaujmou stanovisko,
pak ziraěna ve smýšlení jejich představitelů bude
automatická.
Není pochyby o tom, že kdyby pomyslní obyvatelé některé planety náhle vnikli na zeměkouli a ohrožovali nás, že všechny národy našeho malého světa by se proti nim spojily. Všichni bychom zapomněli na směšné mezinárodní
sváry a ochotně se podřídili společné vládě zákona, abychom zachránili holé životy. Jsme si
tak jisti, že apokalypsa světové atomické války
není stejnou hrozbou lidstvu a civilisaci?
Nemáme mnoho času zabránit příští válce.
Každý občan, který věří v právní řád v mezinárodních vztazích, musí přesvědčili deset jiných
a získati je, aby každý z nich získal deset dalších — a to bez prodlení.
Musíme získati pro tuto myšlenku co nejvíce
časopisů. Zásady federalisace musí býti stále
rozšiřovány rozhlasem a filmy. Musíme se posta rati o to, aby se o věci diskutovalo ve skupinách, schůzích a řečnických tribunách. Universalismus a naléhavá nutnost universálního právního řádu musí býti rozhlašovány s kazatelen a
probírány ve školách. Při volbách hlasujme jen
pro ty kandidáty, kteří se předem zaváží, že budou upřímně pracovati pro zamezení příští války
a pro zachování míru prostřednictvím zákona
a světové vlády.
Jestliže aspoň dvě země se prohlásí pro takový
postup, pak proces federalisace světa začne.
O B Z O R Y

Není pravděpodobné», že se pro federaEsaci vysloví všechny země najednou, ačkoli by to bylo
žádoucí. Ale k začátku musí dojiti brzy, poněvadž nic tak nepřesvědčuje, jako příklad. Není
pochyby, že jakmile započne proces mezinárodního sjednocování, bude jeho působivá síla tak
velká, že jiné země budou následovati a konečně
dosoějeme k federální světové vládě.
Jestliže většina zemi se prohlásí pro federalisaei. bude nesnadno pro SSSR vzdorovati. Jestliže však přece odmítne, pak není to ještě důvod,
abychom své jednání podřizovali předpokládanému chování někoho jiného.
Nedosáhneme míra, jestliže se spokojíme
»prvním krokem«. Po každé, když se naši zalira-

ničnf ministři nebo hlavy států sejdou a rozhodnou se, že nic nerozhodnou, spěchají, aby záležitost odložili nebo zaváží se k žádným závazkům, prohlašuji hlasatelé slavnostní: s>Je to nadějný počátek, je to první krok správným směrem.« Nikdy nebudeme mít! míru, jestliže nám
chybí odvaha k pochopeni, co mír je, n jestliže
za něj nezaplatíme příslušnou cenu.
Problém je tedy: jak dalece jsme ochotni pracovati pro rozšíření nového ideálu a nového politického nazírání ve Školách, církvích, schůzích,
tisku, filmu a rozhlasu? Tato nová víra se nemůže prakticky uplatnit) bez dostatečného počtu
lidí, kteří ji chápou, věří v ni a přejí si jejl
vítězství.

Z dopisů redakci
Vážená, redakce!
V jednom ze atoráfch Čísel »O b z o r ú« * rubrlco
Kultura ve své té 1 u nás Šifra 2., promlouvajíc o technických fakultách »pozvedá. varovní prat« před neinsovým zřizováním »nových strojařin«
(strojních
odborů) v Plzni a Moravské Ostravě. S autorem lze
v mnohém souhlnsltl, na př., že žijeme v Inflaci vysokých Skol, snad lépe řečeno v Inflaci názvft vysokých
ikol. Každá véda jest drahé zařízeni, ncjdražňl pak
jsou aplikované védy přírodní, a o ty jde zejména na
technikách. 2. správné podotýká, že by bylo lépe především budovat stávající již technlkv na důstojnou,
úroveň. Veřejnost by uztrnulo, kdyby zvěděla, jak
nepatrnými osobními i vécnýml prostředky BO provádí
rekonstrukce vysokoškolských laboratoří, namnoze
úplné znlécných, vc Školách nedávno otevřených.
Nutno vSak doznatl, že naše republika dlouho a dlouho
nebude míli prostředkft, pomocí jichž by mohly vysokoškolské laboratoře alespoň ponékud držetl krok
e výzkumnými ústavy průmyslových závodů; ÚHtavy
n a technikách asi vždy vůči nim budou vykazovat
jistou retardaci.
Avšak omítám šlfřino tvrzení, že pro nedostatečné
vybavení mimopražských technik vyhledávají studenti
po první státní zkoušce pražskou techniku, která »jo
dosud stále pokládána pro svou tradici i pro svou úroveň za hodnotnější«. Na brněnské technice není nlCeho známo o taliových exodech; přestupuje-H občas
z Brna do Prahy nebo z Prahy do Brna, děje se tak
téméř vždy z důvodů sociálních nebo rodinných: student získal místo v kol"ii nebo vhodné vedlelSÍ zaměstnání, rodiče nebo jeho přízeň, se přestěhovali a
pod. Někdy vyhledá učeilště, kterého v Brně není —
různé kursy, na př. pojišťovací, před válkou odcházeli studenti 1 do vojenských kursů. Za to jsme pozorovali jinou fluktuaci: cizinci, zejména Bulhaři po
první státní zkoušce odcházeli velmi často na zdejší
německou techniku zřejmě provozujíce snžlotrt.ž examinátorů«. Tyto »úlevy« byly však v německém plánu, jak rektor německé techniky, vrátiv se z rektorské konference v Berlíně (někdy na rozlomu let 1939
a 1940), sdělil profesorskému sboru: Balkán zájmová
aféra říše; není třeba, aby domorodí inženýři na německých technikách získávali dokonalé vzdělání, postačí jim výuka a.zkoušky »nur fUr Ausfuhr*'.
Myslím však, že by nebvlo na Škodu, ani posluchačů
feni učitelů, ani škole, kdvby ve vít film měřítku našt
(studenti během studií poohlédli se 1 n a jiné domorodé
ěkole, nemohou-li již do ciziny: poznají nové ovzduší
školní l mimoškolní; pamatuji se, že při vzniku Hlávkových kolejí v Praze bylo pamatováno volnými místy i na ty techniky z Brna, kteří by chtěli studovatl
v Praze. Čteme sice v životopise Sokratově, že neopustil nikdy Athén, jako Kant Královce — ale tomu
Jest již dávno — a bylo by přímo Škodlivé, kdyby
technik tohoto ertoletf nesnažil BS poznat! i jiné
prostředí!
Prof.dr.KarelČuprprofesorč.technikyvBrně.
O B Z O RY

Vážená
redakce!
Za hciilem »Pravda vltJWIt« Jnom v roeo .UHO př«IW
nuAo hranice. Třlm&síCnlm pochodem pře» biUh&nnká
ssemě, dcwtftl jnom ao konečně do Turecka u do Palestiny, kdo no tvořila naflu armáda. To víoohno dobrovolně a H nadějí, že bojuji r,a Iqpfll altřek, sm lep,'11 MVM.
Po tříletém pobytu v Africe, po tamčjťtteh bojích,
výcviku a přípravách na divlrtí úkoly, odjeli Jsmo do
Anglie. Po ročním výcviku byli Jmno připraveni na konečný a poslední úder vo Francii. Loni jmu» rtu vrátil
domů, do osvobození vlasti, se Mápadnl ukuptnou ntUl
«»hraniční armády.
Chtěli Jmno Jít domů do civilu, bylo nám vrták řoCeno, že muslrrw nejdříve postavit základy a výchovu
armády. Byli jsmo proto propulUflnl a* 20. proHlněf 11)45.
Někteří s t a r t i již dříve.
Bylo mezi námi mnoho diiertních pánů mlnlntrň, poslanců a gonorálů, Ti vflak dno«, jsouco na teplých
mlatech, nemají pro své bývalé vojíny a frontové kamarády čas a pochopení. Mají přlllfl mnoho práco m
skládáním řečí a Jujlch pvoslovo váním na různých tribunách, Nemají ion, aby udělali jediný zákon, Jediný
stručný a Jasný zákon o našem zaopatření a pomoci.
. Vím, že mnoho čtenářů ne nad tím pousmíjo n «nad
prohodí: »Vhllte, on) chtějí výhody.« No my, ani j&
nechci žádné výhody. A každý zákon o niificm zaopatřeni anebo upřednostním právu*, není výhodou. Poněvadž
dnes, kdy Němci od náa odcházejí, dnes, kdy každý
Jiný náfl občan 1 samozvaný repatrlant m á možnost
začít lepňí, šťastnější život, proft bych to nemohl mlfc
j á a spousta mých kamarádův
Jsem vyučený obchodník. Ještě tehdy, když jmrm
konal vojenskou povinnost, využil Jne.m každé (ivé dovolené k hledání obchodu v pohraničí. Na různých
mlatech ml bylo řečeno: »Proč Jste nepřlflfil hned
v květnu?« Jinde: »Vy jnto ještě na vojně a my potřebujeme obchod dát Ihned do provozu.« Později a
Jinde: »V Jaké Jste straně?« — »PřiSol jste z východu
anebo ze západu?«
A. to všechno proto, že jsem chtěl, Jako spousta Jiných, přejít hranice do Polska a později do Riwka.
Byl jsem však Poláky chycen a vrácen přim o do nikou Něrnců. Z jejich rukou se ml později podařilo
utéci na západ. A odtamtud Jaern se vrátil domů. Proto
Jsem byl teď asi odmítnut, A spousta Jiných mých. k;i/marádú. Jen proto, že jmne přišli ze západu, Kdyby
však U různí pánové věděli, že tito chlapci v Rusku
byli, že však naše vláda, je rozkazem poslala do Afriky, poněvadž v Kuaku tehdy Ještě nebyla utvořena naše
armáda, jisté by se tito různí pánové zastyděli fiarrji
před sebou.
Doufám, Ze některý z nažleh vládců ni válrriufc mých
řádků a poatará ee, aby »Pravda zvítězila!«
-Jaroslav Dostál.
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K U L T U R A VE S V Ě T Ě I U NÁS
Nový technický slovník
Není spora o tom, žo feský automobilový & letecký technik má proti
svým zahraničním kolegům tu nevýhodu, žo musí «ledovatí. neustále cizozemskou literaturu aspoň ve třech
cizích řečech, aby byl stále na výši.
Jo to Jlaté velké ztížení Jeho práce
a Je obdivuhodné, jak mnoho noflioh
techniků dobře pro svou potřebu ovládli angličtinu, ruštinu a francouzštinu. Obrovskou pomocí v jejich práci J.'K>u technické slovníky, Pro obor
automobilismu a letectví máme dowud Jon nfikollk neúplných pokusů
(Brůha: »letecký průvodce«, Sekanina: »Bctecká příručka«), takže
technikovi musejí používat! nlovnlkd
vše technických, což prácí velmi zatěžuje. Pro naSI potřebu bylo by r.Hhodno vydatl speciální. nlovníky podle obora, avňalc zároveň vícejazyčné, případní t s obrázky, které by
nahrazovaly definic«. Pro začátok
Jest vflak rtwf.no nedostatku moderních taohti. slovníků odpomoci urychleným vydáním olovníků o Jedné cizí řeči, a takovou pomoci iriA zajisté
býtl práv« vylilý »Technický slovník
rusko-český A fienko-ruHký« (automobilismus - letectví), Jeho* autoři
JMOU J. Ale* a M . Hovorková-A.lllová,
a který vydalo nakladatelství Práce
r roce 104« za 00 KČ*, o «180 stranách, formátu A 5.
Uveden? nlovník Jrnit pečlivé JKMIta-

ven a bohudík vysázen tak zřetelným a vysokým písmem, že Setři oči
použlvatelových, což nelza vždy o
alovníclch tvrdltí.
Autoři méll vSak přihlédnout! při
své práci k mnohým novým pojmům,
které byly v poslední době vytvo.V-iiy
a které Jsou Již technikům zcela běžné. (Na příkL postrádám výrazů: poryv, vyvažovači ploška, proudový
motor atd.) Velmi dobrou pomůckou
při sestavování slovníku mohou v
tomto ohledu býtl překlady nérneckých předpisů, které pořídilo svého
času býv. Ministerstvo veřejných prací, v nichž Je sneseno mnoho nových
českých výrazů v letecké technice
používaných
Některé * výrazů ve slovníku použitých Jsou Jž zastaralé (na př. slovo letoun, které civilní zákon nezná),
V celku Jest slovník výborným přínosem do naši nesmírné chudičké
technické literatury, a lze sl Jen přátl, aby vyšel vbrzku v dalším vydáni
za spoluautorství nfikterého z našich
automobilových a leteckých odborníků.
a. v.
Česká knížka o v a l d e n s k ý c h
Amcdeo Molnár, český evangelický
bohonlovec, který studuje nyní ve
Francií, vydnl r pražském nakladatelství >Ifallch< drobnou, ale sympatickou knížku o Petru Valdovl, nazvanou »Probuzený leve Jasným,

Dvacet let anglické literatury
Známý anglický spisovatel a kritik M. M. Forster
HO snaž! podat ve své studil přehled vývoje anglické
literatury mezi dvěmíl válkami a zvláfltfl psychologických proudů, které v nl působily.
Posledních dvacet let angllolcé literatury, které Je té«
nazýváno dlouhým »weokendom«, Je ůdoblm mezi dvěma
rállcamt «. knihy, které byly v této dol>6 vydány, by
mohly býtl povrchné považovány za »přechodnou literaturu«. Značný počot autorů, Jako Slcgfrted Sassoon
svými Momoáry nebo Bklmund Blunden svými básněmi,
se obracejí k minulosti n snaží se vysvětlltl uplynulou
tragedii a mír, který jl předcházel. Jlnl hledí vstříc budoucnosti, Jako romány Chrlstopliera Inhenvooda nebo
Auden svými básněmi, a doufají, že se jim podaří zažehnat! nebo n/ipoft vysvětlltl hrozlol katastrofu, do
které se Wvropa řiti. I kdy* se některé knihy přímo
nezabývají válkou, Jako díla I^ytton Stracheyho, James
Joyco nebo Virginie Woolfové, nicméně z nich vyvěrá
nejistota, zklamání a úzkost a přes všechno zdání Jsou
výplodem clvlUsace, ktorá ni Je vědoma své nejistoty.
Vědomi nezdaru je všeobecné a naše literatura byla
dílem Udl, posedlých pocitem neodvratné války. To
ovšem není důvodem, aby byli zasmušili ěl dokonce
morbidní, naopak jsou často rozveseleni, udatní, vyrovnaní a plul jemné inteligence; nemají však sebemenší
schopnost eltlt a stálo sl uvědomuji slepou ullěku, do
které svět zabředl. TI, kteří těchto pocitů postrádají,
nestojí rj\ to, aby byli čteni.
Náš dlouhý »weekend« může býtl snadno rozdělen do
dvou období; první dekáda začíná 1920 a druhá 1930.
Autoři první dekády reagují silně na vzrušeni první
světové války a snaží ae 5 něho oprostit, tl, kteří náležejí druhé dekádě, jsou plul předtuchy nové války, do

místy velmi poetickým slohem IRS
v ní život zakladatele valdenského
hnutí, jak se dnes jeví evangelickému
badatelL Je to, tuším, dílko prospěšné 1 katolíkům, poněvadž ani dne*
není církev zcela prosta chyb, které
z ní kdyal Valda vypudily. Na druhé
straně Je však škoda, že se Molnár
spokojil jen charakteristikou Valdovy
misionářské činnosti, aniž by soustavněji načrtl Jeho věrouku, která
byla pravým důvodem jeho rozchodu
s obecnou církví; byly by mu po té
stránce pomohly jak Guizotovo dlio
»L'lnqulsitlon médlévale«, tak české
práce Holínkový.
B. Ch.

Charitní ošetřovatelská škola
v Moravské Ostravě
Okr. Charita v Mor. Ostravě upozorňuje na dvouletou charitní ošetřovatelskou školu, která jí byla povolena ministerstvem zdravotnictví a
zem. nár. výborem v Mor. Ostravě.
V době velikého nedostatku ošetřovatelek v nemocnicích 1 v rodinné službě, mají obětavé dívky možnost dátl
se do služeb nejpotřebnějších nemooných a věnovatl se nejkrásnější službě bližnímu. Píihlásltl se mohou dívky od 18 let s vysvědčením měšťanské školy nebo nižší střední. Ubytování ve vlastním lnternáté. Bližší
podrobnosti v prospektu, který zašle
ředlteL charitní očetřovatelské školy
v Mor. Ostravě-Přlvoze, Wattova R,
telefon <5. 974-23.

E. M. F o r s t e r

které se cítl neodvratné vtahováni. Generace z roku
1920 se chce radovati ze života, je zvědavá a hedonistloká. Generace z roku 1930 sl zachovává sice zvědavost,
nvšak s jedním cílem: zachránit clvlllsací. Nejsou vzdáleni okolnímu dění a více theorlsujl; tvoří dekádu Ideologů. Autoři z 1930 odsuzují autory z 1920 a spisovatelé % 1910 odsuzují oboje. Co se mne týče, myslím, 2«
anglická literatura se po 1918 vyvíjela tak uspokojlvěi.
Jak Jen bylo možno očekávat a jsem hrdý na své současníky a na Jejich díla; Jejich snaha byla provázena
nejednou překážkou a jejich odvaha, Jejich talent, jejich
lidskost jsou povzbuzujícím příkladem.
Je samozřejmé, že Jo ještě hodně co říci o našem
období, neboť Jsou 1 jiné věci na světě než válka nebo
mír. Jsou trvalé hodnoty, které přežijí jedno I druhé.
Je to v prvé řadě hospodářské hnutí, které sl razí cestu
světem a samozřejmě 1 Anglií jak v průmyslu, tak v zemědělství. Započato před 150 lety, toto hnutí rychle
vzrostlo, přinášejíc silné změny jak v životě národů, t n i
Jednotlivců. Přineslo konečné zničeni feudalismu, přesun niocl aristokracie na byrokracii, na ředitele a dělníky. Snad toto hnuti jednou vyústi v demokracii, zatím
jo však v začátcích. Nesetkáváme se také a jeho oblibou u všech spisovatelů, i když se snaží o jeho chválit
a pějí hymny na stroje. I když Je nám dovoleno odmítnoutl tuto změnu v hospodářské orientaci, ja nutno
uznat! její nesmírný význam, vedle něhož válka l mír
se stávají událostmi vedlejšími. Toto hnuti spočívá na
užité vědě a potrvá tak dlouho, dokud sl věda uchová
své nadřazené postaveni. I když se zdánlivě zdá. že se
některému spisovatel! podaří, aby se % nl oprostil, jak
na př. T. E. Lawrence, přece je Jl nakonec ovlivněn.
T. E. Lawrence hledal ve svém odporu k industriali•aci nějaké východisko a doufal, i e ho najde v poušti
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Arábie, v poslední z romantických válek a konečně položití knihy údobí I91S 1939. K jtg .jmenovaní okolv poušti svého vlastního srdce, i l é l pravdu, že prchal; nosti, k t e r á ss nich tvoři dlouhý sweekend-s, je nutno
povinnost spisovatele často p ř e s a h u j e vše, co jest dlužen
připojit! další, méně zjevné, avšak vo skutečnosti
společnosti. A v š a k ú t ě k »troskotal a nakonec s t r o j 0 mnoho důloíJtfját: činitele hospodářská proměny, psyzvítězil nad T. E. Lawrencem. Nebyl zabit ©štěpem
chologickou tendenci a nadto nové naměřeni fystlsy,
Araba, nýbrž talcřka symbolicky při projížďce nu mo- k t e r é m á opět svůj ohlas v psychologii. Bylo by dnes
tocyklu. J e t ř e b a pohíédnoutl t v á ř i v t v á ř šedivé prav- předčasné pronést! úsudek, pokud sci týče knih samých,
dě: normální život dneška ja životem v továrnách a
soudím však, io budou kritiky v budoucím vysoko'cekancelářích, válka se stala z dobrodružství, k t e r ý m něny, hudon-U ee ovšem kritikové jefttři vyskytovat.
kdysi byla, obyčejnou událostí a nemocenské pojištění
Přeložil M. Berka
n a h r a z u j e lidumilnou štědrost. J e zřejmá, žo toto vše
zneklidňuje spisovatele, kteří m a j í rádi — a jejich
úlohou je. aby měli rňdi — k r á s u a kouzlo ročních
CVSTA k b a r i k á d á m (český film roá. O. Vávry v kinu
období, velkomyslné vzlety štOd rostl a tradici svého
řemesla. J e nasnadě, j a k dalece se někteří z nich cítili Lucernu a dalších), — o k u p a č n í trilogie (pánmo tři
k r á t k ý c h hraných filmů roí„ B. Zemana, J, Weisse a
ztraceni a j a k silně byli náchylní k nostalgii, jako
Siegfried Sassoon a Edith Sltwell, či k s k r y t é m u od- K. M, Wnlló).
poru, jako Graham Greene nebo Evelyn Waugh.
Dříve nežli přistoupím k posudku .premiér tohoto
Paralelně s tímto hnutím hospodářským kráčí hnuti
týdne, k t e r ý byl víc noř. bohatý, takňo jsem sl inuaol
psychologické, pro k t e r é již cltíin více sympatií. P r o část ponechat na příští),' musím JÍauJmout stanovisko
pohodlnost je spojováno s Freudovým jménem. Člověk k několiku větám posledního čísla »Filmové práce«. T a
se začíná poznávat! lépe, využívatl lépe svých proti- totiž ve své rubrleo Film v ohlase tisku v č„ ,1S komenkladů; jak by bylo možné, aby tato znalost zůstala boa tovala mou nedávnou přátelskou a upřímně míněnou
vlivu n a romanopisce! Kolika odstíny a jakou hloubkou kritiku české filmové výroby těmito slovy: >R kritikou
obohatila zobrazování lidské povahy! Přítomnost, pod- česká výroby pMapíe.haly v č. IV, z »7. IV. »Obzory«,
vědomí u každého z nás, případy přerušované schizo- jejlcltž negativní vztah ke vňomu, co se v nuňein filmu
frenie, vytrvalost projevů nereálná — zvlftště vi těch, od května minulého roku clftjo, Jo už dostatečně v,nám,
k t e ř í se považovali za racionalisty - důležitost snů, vý- 1 když sl tento týdeník v minulých několika měsících
zkumy vyjevených snů: těchto a Jiných n á m ě t ů ne uložil na čau značnou reservu.« Odmítám prý filmy okuzmocnili romanopisci 1 historikové. Někteří spisovatelé, pační, hlutorJsujlcí, Nikolu Sulmjo, <x>a jěst mnohem
kteří již kdysi měli předtuchu podvědomí, ani* by sl
snazší, než n a j i t včas náměty k filmováni v doliti, kdy
to sami uvědomili
jako n a př. JI měl Shakespeare —
ateliery musely být zaměstnány, v ktorémftto směru
se vadl do této kategorie. Vědomá znalost těchto proradou přispět prý nedovedu u ani «o nutmužlm. • Přeblémů se však projevila zřetelně až na začátku tohoto devším tedy čel 1 ani p. pisatel m ů j článok ňpnt.nfi, Sám
století, zvláště knihou Samuela Butlera >Way of AII Jsem t a m totiž poukázal tia porevoluční nutnost vsr.lti
Fleshr a všeobecného rozšířeni doznala po 11)18. Toto zřetel ko každému vhodnému a připravenému miénáfl.
linuti získává n a síle každým dnem a Je stejně j a k o J e d n á m prý neseriosně, Jestliže předtím vyslovuji s v ů j
lmutí hospodářské neodvlslé na válce nebo míru. Co soud nad dlty z okupační historie. Snad •• M hledisku
6e týče této psychologické orientace stejně Jako vrtech obchodního. N a lom však, nochť pánové prominou, n«»
ostatních věci, spisovatel může se dopustltl hloupostí, m á m přímého zájmu, 8 hlediska uměleckého vzato, ne•může jl použiti jako formuli, místo aby cítil možnosti,
domnívám se, žo bych příllfl přeháněl. Ledacos to t l í
které s k ý t á ; avšak inteligentní spisovatelé Jl dovedli o nyní se rodicích filmech vím. Pokud »o té rady týče,
výborně zužitkovat. Především Proust ve Francii; Ger- nemyslím, žo by m ů j Článek nebyl aktivní poukaze.m
t r u d a Stelnová a její blahodárné výzkumy v oblasti řeči
n a př. na Čapka. Z čeho potom pisatel usuzuje n a m ů j
zbavené zábran; b o r . RIchardsonová, jejl předchůdkyně negativní poměr k zestátněnému filmu, Jehož jiuím byl
v Anglii; D. H. Lawrence ve svých posledních dílech;
ostatně vždy horlivým z a s t á n c e m ? Ostatně by bylo proč
VlrPlnla Woolfová vc svých románech; J a m e s Joycc, BO zlobit, n a zestátněný film v poslední době. Mám n a
Walter de la Mare, Ellsabeth Bowen, T. S. Eliot vo mysli nedávné výrobky Týdne ve filmu, Foolballový
svých básních. Tato nová methoda výzkumu Individua z á p a s ČSR-Francle a oslava 1, májo vo slovenském vypodporovala novou Interpretaci minula. J a k o přiklad dání byly komentovány tak s t r a n i c k ý m způsobem, žo
uvádím Aldouse Huxleyho, k t e r ý v »Grey Eminence« oe Člověk musí té klidné bezostyfinontl až podivit. Směw k r e s l u j e pod novým zorným úhlem postavy kardinála rodatným osobám naňelio filmu to tak snad ani nepřijde
Richelieu a svatého Josefa. Kniha J. Llvlngstona Loa Jo proto zbytečné od nich očekávat v tomto směru
v/esc x-Road to Xanadu* v r h á nové světlo n a genia a n ě j a k ý zákrok. Jelikož však v politice mámo jakousi
myšlenkový mechanismus u Colerldge. N a širším mě- paritu, k t e r á by se měla projevovat I ve filmu, myslím,
řítku je třeba uvéstl monumentální dílo křesťanského že by bylo slušné, aby se film nestavěl t a k jednostranně
historika Arnolda Toynbee >A Study of HIstory«, kde
do služeb komunistické propagandy, poněvadž pánové
autor považuje minulost za hrob, vo k t e r é m Jsou po- enad uznají, Žo ne každý návštěvník biografu jo komuhřbeny myšlenky a city lidi stejně Jako jejich slova a nista. A nyní k filmům.
činy a kde se BnažI uvědomlti si zrozeni a s m r t clvilisací.
K oslavám květnové revoluce byly v našich kinech
Konečně přichází další složka: moderní fysika, z níž uvedeny dva programy, Jichž blízký vztah k revoluci
mohou býti uvedeny jako vzor Einsteinovy práce. Li- je dán námětovou s t r á n k o u . Především Jsme se dočkali
t e r á t i jsou ještě méně schopni porozumětl Einsteinovi Vávrova dokumet.árniho filmu »Cesta k barikádám«.
než Freudovl. Avšak myšlenka relativity Je ve vzduchu Dílu, velrnl slušně sestavenému a střiženému z Tiejrůza favorísuje jisté směry, zvláště v rornanoplseetvi. nějSlch snímků naších 1 cizích, podařilo oe dát jednoAbsolutní zlo nebo dobro, s k t e r ý m i se s e t k á v á m e tící ideu a zaokrouhlit Je v pevný celek, Jeho nevýhodou
u DIckense, není Již více v módě. Osoby se s t á v a j í zlé jsou některé záběry, k t e r é se opakovaly již v několika
nebo dobré jen následkem činností jiných osob nebo jiných filmech. Dějově probírá film politické události
následkem situací, ve kterých se nalézají. Neexistuje od mírového stavu za presidenta Masaryka, přechází,
žádné měřítko n a lidí, poněvadž způsob posuzování so p ř e s období pres. Beneše, Mnichov a p r o t e k t o r á t až
etále mění. Nejlepší příklad relativity v literatuře, k osvobození. V montážích Je pouze nutno se pozastavit
k t e r ý znám, poskytuje Proust, k t e r ý n a tomto poli vy- n a d Jednostranná tendenčním výběrem fotografovaných
šlapal cestu spisovatelům anglickým. Většina Protisto- novin. Přehledné situační mapky, výrazně přednesený
vých osobností jsou opovrženíhodny a přece Je nemů- k o m e n t á ř I J . Klena a hudební montáž J . S r n k y dožeme odsouditi en bloc, poněvadž za Jistých příznivých kreslují dílo, jehož význam p r o budoucno bude vedle
okolností l Madame Verdurin j e schopna chovati se Welesova >Vžrní zůstaneme« a sovětského Kopallnova
»Osvobozeného Československa^ zvláfttě veliký.
důstojně.

Film týdne

Takovým se mi zdá být pozadí, před k t e r é Je zrutno
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Méně «pokojeni jurna odcházeli z kina, kde

jsme
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shlédli »Okupační trilogii«. Toto pásmo, sestavené z*
tří krátkých hraných filmů, a to: Zemanovy »Malé hinloríen, Weissova »Ohnivého rybolovu« a Wallóova Svátku matek«, nesplňuje očekávání. Poměrně nejvýše
•sloji snímek Welssův, líčící zajímavou formou odboj
norských rybářů. Je správně vyvrcholen, a také se setkává « poměrně největSírn zájmem. Rež. Zeman svou
i Mak/u historií« vytvořil dílko čisté a jednotné, jehož
slabinou vedle některých přílišných Jednoduchostí jsou
stejné Jako ve »Svátku matek« — dialogy, místy až
trapné, Herecky vedle nevýrazných kolegů obstojí nnad
Jedině J. JDltčtová, Přesto Je tento režisér zřejmě oprávněn přikročit k práci celovečerní, Nejhorňí částí večera
|e VValléův »Svátek matek«, Po známé tahanici loňského roku byl značně zlepšen, díky dokumentárním
bojovým snímkům. Herecké výkony jsou vflak naprosto
schematické a na povrchu. Tento film lze posuzovat
Jen Jako přímo porevoluční umělecký výron jeho autorů.

Hudba týdne
Koncert klavíristy PálenlčlcH a Dvořákovo Requiem.
Nadějný klavírista Pálentček uspořádal po zakončeni
svého únpěfmého turné na Balkáně a blízkém východó
VB Smetanově síni koncert, sestávající ze skladeb Chopina a Dcbusoyho, Fantasie f-moll a Barcarolla Fls-dur
Jsou řidčeji hraná díla Chopinova, která sice nesou pečeť jeho velikého uměni, ale nejsou slohově tak vyhraněna Jako jeho skladby ostatní. Zvládnout je proto stylově Jo skutečným problémem, jehož se beze zbytku
dovodil zhostit poslední dobou Jen největSl interpreti
Chopina — Cortot, Artur Rublnstoln, Glesoktng. Pálonlčkovl so to pře« všechny jeho přednosti zcela nepodařilo; obě uvedené skladby vyzněly příliš amorfně, na
Čemž snad hlavni vlnu nese Jeho nepříliš rozsáhlý fond
dynamický a ne dost vytřlboná podnllaaco. Dobré úrovnťí se v/lak vypracoval čistým podáním IV. ballndy.
V podáni I. dílu Debussyho Preludii měl Již ruku ftťastnCJ/ií. Snad vo dvou počátečních alslzzách nezbavil se
JeflW jakési atrofloké nevýraznoatl, zato vflak v dalších
so plné rozehrál a s velkou znsvöaonoatl HÜ zmocnil
těchto splfio na viauálnlm než na audltlvnlm principu
naložených hudebních Črt, zvláště po stránce artlkulační, čímž Jejich náladová náznalcovost zazářila v jasných
barváoh. Útujome Jon, žo Páleniček nezvolil ku provedeni I druhý, stejně kráímý, alo dost opomíjený díl Proludll. Sál byl naplněn, přijeti střízlivé.
Našemu geniálnímu skladateli Dvořákovi vděčíme nejen za jeho symfonie, opory, tvorbu komorní 1 písňovou, jimiž lak proslavil svou vlast, alo neméně 1 za
výtvory v oboru hudby duchovni, bez které by v české
hudbě zola propast Um větší, že nebylo až. dosud Českých skladatelů, kteří by t ul o mezeru stačili svými clily
«celu zaplnit. Na štěstí však Dvořákova spontánní a
opravdová, hluboká zbožnost jej přlino nutila, aby své
křesťanské přesvědčeni vyzpíval řeči mu nejbllžšl —•
hudbou samotnou. Vznikla tak díla, která jsou pravými skvosty hudby duchovni a Jimiž Dvořák stačil sám
obsáhnout to, eo u Němců roztroušeně vytvořili Bach,
Haydn, Händel, Mozart, Beethoven, Llszt, Brahms a
Bruckner, u Italů Palestrlna, Porgolesl, Cherubíni, Hos*Int a Verdi, u Francouzů Berlloz, Gounod a Saint.
Saťns. Největšlml mistrovými díly tohoto druhu jsou
latinské oratorium Stahat mater, České národní oratorium sv, Ludmila a vroucí mlssa pro defunotls — Requiem op. Si), naposled provedené vo Smetanově slnl
10. května IMG k uctěni památky padlých a popravených bojovníků za svobodu národa československého.
Jeho řízeni se ujal téměř již tradičně dr. Smetáček,
dnes v oboru děl duchovních náš nejzkušenější a nejpovolaněji! interpret. Pod jeho pevnou nikou podařilo
so mu znamenitě stmelit vysokotřtdnl výkony sóllsttekého kvarteta (Budíková, Hořáková, Blachut n Jedenáct ík), pečlivé nastudované sbory Hlaholu a plasticky
znějící orchestr k velkému výkonu, který četní oh - ••onstvo přijalo ® největáím uznáním.
*
IG.

Rozhlas týdne
Slovanka. Rozhlasová hra. Napsal Josef Elselt, o žla Josef Bezdíček, hudební spolupráce Václav Ne>
hýbeL
Blížící ae prví výročí naSÍ revoluce nemohl nechat
pochopitelně bez povšimnutí především rozhlas, odkud
vlastně loni. vyäel povel k otevřenému odboji, a tak
vedle řady pásem, přednášek 1 vhodných hudebních pořadů nám rozhlasoví pracovníci připravili 1 několik
rozhlasových her, upínajících se k významným chvílím
celonárodních vzpomínek na loňské dny květnové. Zatím ovšem vedle reprlay oblíbené »Filosofické historie«.
Jame slyšeli Jen hru »Slovanka«, od Josefa ELselta,
který již dříve na sebe upozornil několika závažnými
pracemi, z nichž sl zaslouží zejména zmínky hra »Smysl
života«, dále dramatická práce o českém rytci V. Hollarovi »Bohatý mezi chudými« a konečně historická
hra »Přesllce a meč«. A pakli Již tehdy jsme přea některé výhrady oceňovali u ELselta myšlenkovou 1 literární zralost, můžema to říci 1 o jeho nejnovčjSl práci,
která odvážné sáhla do bohužel dramatiky opomíjeného ovzduší pražské revoluce r. 1848, vytěžujíc odtud
nejen při zachováni dobového koloritu, nýbrž 1 pří zachycení politického ovzduší nejeden souzvučný tón s revolucí loňskou. Eiselt chtěl zřejmě zdůraznit spojitost
tehdejších 1 nynějších Idejí, a že tak učinil nenásilně a
bez průzračných hesel I vtíravé demagogie, Je mu třeba
přičíst k dobru, A tak hra v režii J. BezdíČka, podtrhujícího pomlkami a působivým rozvrhem scén JeštS
pádněji autorův záměr, splnila dobře svůj úkol a ve
výborném obsazení (V. Vydra ml., K. Höger, B. Karen,
živelná Li. Vostrčllová) míla nemalý ohlas. Skoda jen,
žo všechny pěkné hry Jsou vysílány tak pozdě, takže
začínají v době, kdy většinou divadla a biografy jll
konči. Denním povoláním znavený posluchač (zejména
na venkově, kdo rozhlasové hry sc nejvíce, poslouchají
a kdo so brzy chodi spät, aby se časně ráno mohlo
vstát do práce) je sotva může v klidu a při plné svěžesti vyslechnout. Věříme však, že rozhlas chce především patřit pracujícímu člověku, a ne těm, kteří po
pozdním bděni mohou ráno lenošit; pak by se ale měl
i v tomto směru podle toho zařídit
Dr Karel Zajíček.

Tak se piše . . .
v »Květnu«: »Hluchoněmý obuvník Sulejman, mající svou dílnu ve starém vykotlaném jilmu, jenž
jo oddaně a vroucně milován ženou, která těžce
nese, že ten, Jehož miluje, je nešťasten svou hluchotou a němotou.« — Zaslala E. S., Lužo.
ve »SvčtS v obrazech«: »Názor ovlivněn Nietzchem a Carducclm vyzouvá se později z tohoto
vlivu a stává se bardem národa.« (Zaslala M. F.
Nusle).
v >Rudém právu«: »Všem nár. výborům a správ,
komisím! Najmu neb převezmu řeznictví a uzenářství kdekoli, též v pohraničí. Zprostředk. odm.
Zn.: »Poctivý — předseda KSC — 04252-1«, do
adm. t. 1. (Zaslat N. B.. Praha H.)
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého
tisku, vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
OBZORY. týdeník pro politiku <i kulturu. Vychdzi kaldou sobotu. Vydává Výkonný výbor čsl. straní/ lidová.
Šéfredaktor dr. Ivo Dncháčck. Odpovědný redaktor Bcd~
fích Partaj. KdvStčvy kaidou středu od 15—17 hod.
Vstfcdni administrace: Praha /. nice SS. října č. 3,
Telefony: SSS-SS a Í58-15. Administrace pro Velkou,
Prr.hu:' Praha II, Václavské nám. 19, telefon PS 1-61.
Telefonii redakce: $57-51, JJI-JÍ. — Předplatné na roh
Sftfl Kčs. na piíf roku 100 Kčs, na čtvrt roku 5! Kčs. —
JfeiritSádané rukopisy se nevracejí. — Učet poííorrsf
spořitelny SOJOO. — Tiskne C. A. T., Českomoravské
tiskařské a ryd"vatelské podniky v Prase II. — Dohlédací pošt. úřad
— To ta čísla vyOo 18. květne 194&.
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ČILA

VLÁSEK

VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST

Praha II, Tř. Jana Opletala 45
T o l e f e n 580-?8
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ŽALUJ I

penžžních ústavů a průmyslových podniků
používá

našeho udržovacího

P a n k r á c k á kal vario

předplatného

NojstraélivějH vykřičník utrpení,
hrdinství a smrti našich lidí, jaký byl
kdy napsán. Na základě tisíců aaohránénýoh motákň a dokumentů a pankrácká ,,saky rámy"
vzniklo dílo,
v 7iČmi by měl kaídý občan republiky
občas zalistovat jako v bibli, připomínající abychom nikdy, nikdy nezapomněli!

na p é č i o účtárenské stroje

B U R R O U G H S
odborné dílny

sklad součástek

Dvn ilily volicího formiUti, nu 1000 uti'nn
textu, 7« »třmi hlubotlnkovíoh obrny,, příloh, WH
ntntny obr«*. příloh im Uřldfl. I./1I. ('III Kin '100,—

školení mechanikové

NAKLADATELSTVÍ

OIIIIIH - U K N I H K U P C Ů

Marta Huíúková:

Angličtina pro Čechy
nové, modornt u č e b n i c e angličtiny
se

slovníkem

a

konversací

Spolku pro povzneseni M n i , Praha I, Revoluční 15, tel. 604-24

®©v©m do c e l n í

ciziny provádí

na vlastní

Housle otevřely celý svět
naíomu slavnému mistru
Kociánovi. Jeho osudy ooulavS.
líčí VI. Polívka v k n i z e .
H

s

k o c h a n e m "
k o l e m
s v ě t a
Vydal

účet

I Brot. T). Kč» u knllikupcQ [

V . J . V Š E T E Č K A , ake. spoL

Ä • J • B O H Á Č

PRAHA

P r a h a

II, H A V L Í Č K O V O

N Á M . 12

6, S k o ř e p k a

1

Telefon 341-41/42 - Tolegr. Importoxport, Praha

úNm*

TELEFON:

355-13

organlsace podniků, psací - počítací - rozmnožovací -

světlo

a ťotokopírovacl

přístroje,

ství a p o t ř e b y , v š e p r o moderní

veškeré

příslušen-

kancelář

P R A H A II, p a l á c FÉNIX.

Jazykové kursy
Klubu moderních

Studujte lidi

filologů

Nová

oddělení

v

květnu.

Zápis

d e n n ě o d 15—17 h o d .

v P r a z e II, K a F l a v o náměstí čísl© 6, — T e l e f o n

291-08.

kowa 3 6 / o .
Osobní

a přiložte 2 K známku na odpovítf.
1 dálkový

íyntém

vyuíovocí.

Inserted objednávfey vyřizuje i n g e r t n í o d d ě l e n í P r a h a I I , V á c J a v H k é n á m é o t í cÍHlo 19. Telefon čí«)o 481-41, 380-08.

t. Voríavakó důvíálko no dlvó no opouif, kdo kdyul nlůly
domy Joho rodičů, pflbuznýcli o přAlol. 2. UNRRA poollá do
zubo2on<i VorSovy (roktory o ostatní pomoc, 5. Kllžo noznémých britských

vojáků,

kloíl podii v boji za topil zllíok, 1.

O lopSI zItfok v Rakouoku oo storA katollckA orriorlcků pomoc,
S. V SSSR, v chabarovakú oblasll domorodá Sony boll kon• orvy pro oxpodlcl do Iňíco postižených krajů, (i. Pyllo arnorlckó mouky uríonó pro Evropu,

