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1. Po prvé po osmi letech londýnský
starosta jede do svého úřadu v tradičnlmprůvodu Na obr starostův kočár z 18. stol 2. Pohted zblízka
na ponorku poškozenou výbuchem podmořské atomové pumy.
Nápis na ponorce varuje před nebezpečnou radioaktivitou.
5.4.10. výročí nejvčtií amer přehrady na řece Colorado , Boulder Dam". Na obr. A. vnitřek hydrocentrály S. Američtí fotbaloví fanoušci musí býti policejně uklidňováni po prohraném zápase mezi universitami Princeton a Pennsylvania.

Z dopisů redakci
Zapomínáme!?
Můžeme klidně řici, že nebýti T. G. M., nebylo by
2S. října 191S, tudíž ani 2S. října 19-16. Každý' národ
by v prvé řadě oslavil proto onoho tvůrce samostatnosti a pak teprve svátek samotný. A kladu ot&sku,
zda í my jsme letos své povinnosti učinili zadost?
Mohu klidně řici, že nikoliv. Kolik těch řečníků ten
den v Praze si vzpomnělo slovem, že na lánském hřbitově leží ten, kterému v prvé řadě máme vzdát i hold?
Byl jsem i letos se svým přítelem a jeho pani na lánském hřbitově Když jsme pro i li hřbitovní branou, pluáo
jsem se rozhlédl. Kolem ticho, liduprázdno, smutno.
A téměř po špičkách jsme se blížili do onoho známého
rohu, kde odpočívá náá Velký president. Kolem hrobu
spousta napadeného listí. Čestná stráž žádná, ačkoliv
dnes stojí stráž s bodákem u každé hromady cukrovky. Na hrobě věnec od p. presidenta dr. Ed. Beneáe.
Vedle něho s každé strany čerstvá kytice. Jedna od
Jawa Clubu Kladno, druhá od pol. vězftů konc. tábora
Ncu-Gammen. V každém rohu, u hlav zde odpočívajících, zvadlá kytice. Na hřbitovní zdi několik malých
věnečků, takových těch stříbrných, co vydrží delSÍ Čas.
Mezi nimi byl věnec od hlavního města Prahy, Jeho
stáří odhaduji podle toho, že zlaté písmo na stuhách
nebylo téměř k přečteni. Hledal jsem květinový hold
od předsednictva vlády, od 0NS, od OK") legionářů,
atd., bohužel marně. A tu jsem si vzpomněl nn Prahu.
Co tam bylo parády, oslav a projevil. V duchu jsem SQ
ptal, zda by alespoň ozvěnou trochu z těch oslav a parád nemohlo zaznít až sem, na toto místo. Neb snad
se úplně zapomnělo? Nebo jsme sl vzali až příllfi
k srdci heslo, že s minulostí jsme naprosto zúčtovali
1 v tomto směru ?
J. II., Praha-Koňíře.
Zoščenkové mezi námi
Nepíši zásadně do novin, neboť to pokládám po íilrátice praktických výsledků, jehož se tímto psaním dowrthne, za pouhé utrácení času, ale někdy již to člověka piemftže.
Četl jsem ve »Svobodných novinách zc dno 0. XI.
1040 (strana 3.) článek, že dostal 711otý zemědělský
děl-iík od ministerstva zemědělství, resp. prostřcdnlctvím státní správy lesů a statků, jakožto čestné uznám!
za »vzorné plnění povinnosLÍ v národní soutěži zemědělců« pozvání, aby sí přijel odstřelit jelena lib, pří-

padně Ib, má-H honební lístek, je-li členem .myslivecké
jednoty, a když si ponese .náklady stravování po dobu
odstřelu. Na to jim poctěný dělník odpověděl, ňo v iMvotě neměl v ruce pušku, že al toho aloe mou váží, alo
ř.e by potřeboval na šaty, r,da by tedy mohl ono ho ne líni povolení prodat, proto?,e by sá,m musel na toho jelena jit. jen s vidlemi, neboť 'jinou rbra.nl vládnout
neumí.
To je přece námět, jako vystřižený a Averčenkov.Vvh
povídek ^Smutné v sniěfménu, tt nutí mne to k následující úvaze:
Napodobujeme ve visem vzor spřátelený SSSR, Ale
v tomto státě měli spisovatele /.oáčwvUa, který sl podobné příběhy jenom v y ni ý S 1 o 1 a byl 1
to vyřazen z řad sovětských literátů. Jest-ll pak někdo u nás
najde oilva.hu suspendovat pro ata,prostou neschopnost:
na8e ZoSůonky, kteří takovéto příběhy
provádějí
ve skutofinoatl?
J. N, (Chrudim)
Odsun z Varnsdorfu
Dno 111. VIII. 104(1 byla z Varnsdorfu odsunuta Němka Klí 1'etrlchová a její odsun byl znv.namenán ,na Vllbu
její policejní pMhlrtftky: »Odsunuta dne :iQ, Vlil, ;UM(J
za hranice«. Toto Jest úřední zápis,
Skutečnost jest vfln.lc laková, že tálo Němku se vrátila tajně do OfíR, a jest přechovávána národním správcem fy Ralmund CUlldnor, panem Jar. Maolikom, který
se dnes nechá nazývali panem »Mnlliom«. Tato tmiohu
přechovává jednou již odsunutou Němku 10, Pelrluli ve
svém bytě v Karlově ullel. Úředník ¡VINV, kterému tento
případ byl hlá/len, předvolal sl Jmenovaného národního
správce a lázni se ho, kde jest odsunutá Němka 10,
I'etrleh-ová, na což tenlo sebevědomě odpověděl; ;"!)
mne ve vile-. A věřte tomu čl nikoliv, jeden v, úředníků
ONV, pan Kolář, télo Němce vystavil povolení k pobytu v CSU, nOkolIv li tomuto nemá oprávnění,
DěJÍ-ll se. podobné věci dnes ve Varnsdorfu, pak jsme
na riejlepfit cestě, abychom odsun Nflninů v,měnili v poiihou frajlku, neboť jakou ornu má pak odsun Něm o Cl,
když v zápětí odsunuté osoby se do OBR vmuejí n jsou
přechovávány »národnostně
spolehlivými«: národními
správci ?
Jaros1av Kamberský,
demobilisovaný příslušník zahraničního letectva
(311
bomb, peruť)

K U L T U R A VE S V Ě T Ě I U N Á S
Jubileum Dostojevského
Dne 11. listopadu se naplnilo 120
let cd narození velkého ruského spisovatele F. M. Dostojevského. U příležitosti výročí byly v SSSR vydány
Dostojevského spisy v počtu více
než 300.000 výtisků, a to v ruském,
běloruském, kazackém, uzbeckém a
jiných jazycích.

Uměni jako projev ducha
Hovořili jsme kdysi za války s Milošem Kratochvílem — začal tehdy
právě skrze úřad práce dělat do filmu a celkem se ani nezajímal o dialektický materialismus — o českém
filmovém průmyslu (uměním se to
nedalo nazvat tehdy stejné jako
dnes), stěžovali jsme si na jeho kondelfkovštinu, limonádovítost, vulgárnost, pepictví, plebejství a tak dále,
a já jsem se ho ptal, co dělat. Odpověď zněla: zestátnit. Souhlasil jsem
živě.
Dnes tedy márne zestátněný film
a odpovědná kritika přijímá jeden
O B Z O R Y

film za druhým se stejnými rozpaky
a se stejným studem jako před p&tl
o. desíti lety a Jako dříve. Vlastnoatí,
které jsme vyjmenovali nahoře, platí
doposud — a mnohé jiné. »Rád bych
— a nemohu« je stále typickým charakteristikem českého filmu. Proč
asi a proč JeStč ?

speciální znalosti, ale jímž chýlil jakákoliv všeobecná, kultura, sl.ín povšechného vzdělání, kulturní a dví 11«
«učni tradice. Mám »tálo tentýž (lojem. Hrovnáte-ll dva jmenované švýcarské filmy s tím, co chrlí náfi Hlínový průmysl, vynikne vám různost
prostředí, ovzduší, které každé umělecké dílo do sebe mxjo, vynikne ciBěžely u núu Jatoa dva Švýcarské ví llsační úroveň, nad níž by člověk
filmy, 7,Maria Luisa« a »Poslední pří- brečel — Jednou závistí, po druhé
ležitost«. Dva filmy malého národa, studem.
podnikané z malých prostředků, výprava nenákladná. Oba překrásné co
Umění Je projev ducha, Vfilmn&tfí
do námětu, zpracování, filmového sí, Jak se dnes v České kultuře vyvtipu, výrazu a prostředků. Dva filmy trvale a bez omrzení theoretlsuje,
zcela nevlastenecké a přece Jste oí ale Jenom v povšechných rysech, Jak
na nich musili říci: tenhle film vznikl se s vá/ínlvou horlivostí a upřímností,
uprostřed neobyčejně kulturního ná- hodné Jepší včel, organizuje a snolroda, z ovzduáí, prosáklého kulturní kaří, Jak se kladou a řeňí « vážnou
tradicí, z decentní, distinguované a tváří d&timaké otázky o individualissubtilní civílísace. Když nám za vál- mu a kolek ti vismu v umění, o lidoky, jestliže jsrne nechtěli chodit na vosti, tvůrčí svobodě a vázanosti, odvýtvory Herrenvolku, nezbývaly než povědností a vírn já Jefttě — a jaká
české fiirny, říkal jsem eí často: tak je vfteobecná nechuť k detailnějším,
se zdá, jako by český fílrn byl dělán speciálnějším, subjektivnějším otázlidmi, kteří sice často rnají značné kám, k vlastním, podstatným problé747

vákiÍTiá omezení z r. 1917). — Ve badatel o osebé a díle velikého básŠvýcarské úatavé zaručil čL 55 již níka prof. Beiáinand Strejček. Je to
více než před sto lety svobodu tisku. celkem dvaatřicet listů, které Cech
posílal při různých příležitostech rodičům a zejména milované a miluDante a Slované
jící matce v roznítí takřka třiceti
Přednáškový sál Úatavu italské let <1860—1S89).* Je nesporné, že
kultury v Praze byl v pátek 8. listo- každá zachovaná korespondence slavpadu víru přcplnžn. Kolik FI tu se- ných lidí, a tedy i Čechova, značnou
fiío přátel Itálie, té tradiční, vůčr.é mérou přispěje k pochopení jejich žiItal!;.-, Itálie duchovní, pevného majá- vota, méně vSak již jejích díla, proku nad vlnobitím f a u . Kolik zná- tože je jenom málo tčch, kteří by
mých tváří a kolik tváří nových, 0 svých uměleckých úmyslech nebo
dychtivé čekajících, Ba, «hledali jrsne methodách tvůrčích někomu psali.
i;r- - a bylo to jakési dávné, přátelské, A tak i z těchto lístú se vyjasftuje
VakUtkU mírové ovzduflí, plné vzpomí- předevéím lidský profil básníka, jeho
nek 1 nadéjí, ovzduíi, v němž minu- smysl pro humorné vidění často vellost ti přItcmr.o.;tí byla podlvuhod é mi neutěšených životních situací, n!e
překlenuta duhovým moíitem volného zvlůSté jeho příkladně vroucí vztah
vfinutí ducha.
k rodičům, zejména k matce. PořadaZ dějin tiskové svobody
Ba 1 mmo thorna přednáíky, D»n- tel sestavil dopisy do několika kapito a fílovanéí, kterým přcdíicla únta- tolek, z nichž každé předesílá velmi
vu, známý slavista, univ. prof. Et.tore dobře informující úvod, vysvětlující
M<-:IÍ6Iilk fivýcar/ikčho »tudentak/:- Lo Gatto slavnostní zahrtj.l jeho dva- okolnosti vzniku jednotlivých dopisů
LIO BVUSÍU »Clvltiui« přtaááí Z peru
(•'tlý pátý akademický rok, thema, o 1 ŘlrĎÍ souvislostí v básníkově životě.
Maria PedniasistaiJJio obflíniý rozbor némž by nl leckdo mohl pomy.lllt, že Tak tu vznikly podle vnějSího obrysu
I(I/IH!C6 knihy Maria Boray »Bvol>oda
je. to námfit při devSim llterárr.C-hinto- života kapitoly: Gynmaslsta, Právllaku« (Llbortádl Slampa;' Dail'Ogllo,
rlcký, bylo pro náu v harmonickém ník, Novinář, Konclpíent, Redaktor
Mi Win; ; autor knihy, je don z italdoulndu n touto atmosférou, a to pro Lumíra, Redaktor Květů, ve kterých
ských novinářů, umlčovaných za fajsou pak zařazeny jednotlivé c";uplny
ůhil.lckčho rwílinu, je dne« fiéíredak- /ivou cenu, aktuální. Dobře níwi na nl
torem Corriere dolía Serra. M, Borna upozornly vň cliny tři hlavní body dopisů, podávajících charrkteristický
íilťdujo itatolcň hhuiy o nvobodû tlaku přednášky. Předfvfiím, jak a kde se průhled do Cechových životních osuod vdíí'by Machi ave lllho, obvinova- Dante zmiňuje o Slovanech v »Bcžaké dů. První dopisy pochítísejí již z roného jaleo plodili Ihroretlk. ubSOlutlH- komedii« ~ a ner I pro nás véru nikdy ku 1800, kdy Sv. Ccch jalto čtrnéclinm, afi zovrubnfjňl «ludluin v nfim doatl užitečno, připomenout t?l ze ulov letý po!odřt."kým způsobem Informuodhaluj« učitele režimu republlkán- řečníkových, Že již Dante tím, že u je rodiče o svém živote v pražském
Nkóho, až po opačnú »tánovlnko diktá- míatll českého knilo Přemysla Ola- konviktu a vc žlcolc. V následujících
tora Mii.'iíioUnlho, /-a jehož éry v ob- kura II. do »Očistce;, do údolí knížit doplfii eh z doby gymnasijnich i právdobí dvíiootlltttdho inlčcml —• tato vedlo panovníků Jiných nezávislých nických studil S"tkiváme se velmi
kniha vznikala, takže ne »lává HVfi- států, Francie, Anglie, Norakn, Spa- čas "o o prosbami o zasláni peněžideelvím hanby italského novlnáfvitvl nCLaka ntd., př'zniivÁ a potvrzuje, J ik tých příspěvků, nasvědčujících tomu,
o n M l list, lluiy mnozí »novóřllt ve vfleobíoňč bylo v j ho dobé známo ne- jak svízelná byla sltuac,» mladého li»kulofoostl v (o, co paall, a ncvmftlJ závislé české království; zmínkou o teráta, který chápal těžké poměry
viru v muflo a reiílm, který podpo- 'rej;'no dí Praga* v XIX. zpévu »Rá- rodičů a přece nemohl ani za pomocí
rovali«. MlHtorický oddíl knihy j e « pak mimodfk zdůrazňuje, jak kondici uhájltl nejnuznéjflí živobytí.
probírá pojmu Hvobody tlaku a Její správné poznamenal překladatel Vrát- To bylo také příčinou, proč se zdržel
vývoj v llalli od Francouzská rovo- ný, ?.e jlř, tehdy byla Praha pro Cechy se sklňdňním zkoušek a proč musil
luoo «Ü po flUÜJgtlekou éru (vý/iinm- hlavou a srdcem svobodného státu, načas přijmouti novinářské místo
uyni mezníkem Je edikt Karla Al- při rozeným střediskem myšlenek a fcullletonisiy vo Sltrejčovskěho deníberta •/, r. IB'18, který vyhlafluje lin- ritů celého nrtroda.
ku Národní p<)krok, a po?déjl v iluskovou .svobodu, a Cuvourflv projev, a
Jak Slované, to je především Ceál. trovaném týdeníku Světozor. Da'6I
koneťhiĎ zákon •/, r. 1888); wvobodu Srbové, Poláci a Rusové, poznávali dopisy zachycuji jeho působí IÍ kontluku v Angllt (Pryivneovy projevy Danta - ptal ao déle Ettorc Ixi Gatto clpientské u nťíolika advokátů, kdy
proll luonurchlHtlokému absolutismu, ve své přednáSce a přlpomnčl nám tu, jíž se stával známějším básníkem,
zniňent cenaury dekretem « r. 1005, jak dávného, prastarého elita Jsou jemuž tato činnost vynesla stipenprojevy Milionový, první evropský vítnliy Cechů k latinské kultuře, jak dium Svatobora na velikou cestu na
deník Daily Ooumnt K roku 1709; jlř v dobé Dantové a v dobč b°zpro- Kavkaz, z níž pochází několik listů,
.lohu Wilkes, který obžaloval mi- středn? následující - v dobé Knrla IV. jež vSak podávají jenom letmé ponistry l samého krAlo Jiřího l i l . a a Frnnceaca Petrnrey - bylo jméno známky o ccs.ovnlch dojmech. A tak
proSel vezeními l nojvyňflbni veřej- VSlkého Italského brtsníka v C-ehách to pokračuje dále: více ryze soukronými a at&t nimi funkcemi; novinář xnámo a jak nrdř.ené byly pfs'ovány mých sdělení a poznámek než zpráv
Junius
silr Fhtllpp Franela, tiskař stykv tehdeíSIch prvních českých hu- o literární tvorbě, o níž s j dovídáme
Miller, lordmayor Crosby ntd.); ve manistů s učenci a básníky italskými. vlastně jenom r. pořadatelových vyFrunoll (od renesance. po druhé cíI ve třetím oddílu, rénovaném nfe- světlujících vsuvkách, ale z mnoha
sařství
nu-rutky jsou jmčoa Mihledu
slovanských překladů a k r ť c - dopisů je jasně patrno, jak lás^ik
rabeau, h rûro vládce Robespierre, Plkých
studií
o Danto\Í, mimořádné r~~ lnul ke své rodině, jak podporoval
rektorlum. Napoleon - období Chaiímavá byla nom&mka, že právé v na JO všech svých sil sourozence při jeUvmbrltvnd'i, Benjamina Couvât ant a
Ludvik Filip
období Olrardlnovýoh Sem náredč byl pořízen první úplný jich přípravě na Ž I T O tni povolánL
spolupracovníků Bnl.-aon, A.. Durwiso, veráovnný překlad >Bo?.ské kome-líe« Osobnosti se mihnou dopisy jen letT. Gautiera, R Sueho. Viktora HuR-a; - překlad Jaroslava Vrchlického - mo. doby a ohlas veřejných událostí
období T ř e j j republiky, -zákon o tis- který řečník po ráshi-e ocenil, tře- obráží se v listech jenom zcela málo.
kové svobodí r, r. 1881; v Néme-e- baže tak mnoho se o ném svého č - ^ i Několik dobře provea.r.ýeh podohir-n
-bm- básníka 1 j;ho rodičů, jakož i někoku (Bedřich il.. Blamartâc, fil» U S diskutovalo.
lik snímků básníkova rukopisu z růzYýmnrské ústavy, Hitler); v Ralwwsných dob zpestřuje pečlivě uspořádaku («âknnv « r. 1862. 1873, 1893, Svatopluk Čech rodičům
nou knížku, která pěkně pr bLžuje
1022); v Rusku (dekret ¡s r. 1<HS,
Pod tímto názvem uspořádal a soukro-síou osobu básníkovu čtenářL
él. 125b Ústavy 7, r. 19S6) a ve Soojenýeh státech (ustanovení i- r 17JH. v Topičových Útlých knihách vydal
F. J.
nevelkou knírku horlivv- a neúnavnv

mám umíní, které, zdá ; » , nikoho
nabú,/í a nenajímají. V/ÍL; .-¿te «>, nakolik «i: y naáí kultuře atále Ještě jeví ovífiviňí plné úfelovoetl a moralizováni. Umění má vychovávat, vzdé!ávat, poučovat, vysvětlovat, propagovat a bavit, umělci 8e ¿zapojují« na
vládní program, na dvouletku, na padeaáit! lei/ho Klementa Gottwalda a
generální /»ckretaríát KS'/:, E. F. Burian l.o ra& ni), plakátech: *Nf-hm,''.me komedii, budujeme lidoví; (nebo
lldovfi
demokratické) divadlo pro
republiku!* Nebudujte JI f » -, Emtle Bu
rlane, pfental-Ii J/iie
bohudík hrát
komedii v předníSfikovémi oddělaní
Í"'«, rozbiumi, pfcataftlo ;Í komedií v
¿unmliKticc, (v »Kulturní politice ) a
J i r e j t e k o m e d i i nu divadle, na
divadlo, na (Uvadle!
FA
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Theodore Dreiser
.•ijnerický tomán změnil po-pr\i..
etové válce tón.
A± skoro tiO roku li>20 byl opunustický, senumontuiní
a zamlčující. Náhle se stává tvrdý, pesimisticky a otevřený. Tato přeměna nebyla tak náhlá, jak by se snad
myslelo. Již v posledním desetiletí li1, století tu byli
realističtí spisovatelé. Howalls a Kdith Wliarton popisovali ve svých románech, a dokonce velmi picsně, pi vní z nich vrstvy střední, druhá pak vrstvy plutoknuioké. První i druhá přešlo mírnili umoudřené krutou realitu. Stephen Crane Sel ještě dále: ale tento se speclallsovai na. odkrýváni špinavých stránek války tím, že Učil
válku Jihu proti Severu s jiného pohledu ne:. ofleiáhů
historikové. Piesto však ještě bylo potřeba podrobit
americkou společnost povšechné kritice ostrým pohledem takového Zoly nebo Thomase Hardyho. Byl to Drolser, který tak učinil, ne ováeni bez vytrvalého a nesnadného boje proti ustálenému vkusu a předsudkům. Vzestup jeho kariéry ukazuje nám vývoj románu v Americe
na počátku XX. stolelí. Jeho ůspfich, po boji bez ochabnutí, znamená definitivní triumf naturalismu.
Drciser pochází z rodiny, odvozující avňj původ z Německa, která se usadila na Středním Západě. SíclCdCuó
vlastnosti byly příznivé uměleckému vývoji. To dokazuji
oba bratři Drelserové, z nichž Pavel byl hudebním skladatelem, Theodore spisovatelem. Theodorovi se dostalo
vzdělání středoškolského, Jakého se dostává ve všech
amerických mostech. Bylo dostatečné pro Informaci,
ale pro kultusního pracovníka příliš slabé. V devatenácti
letech se rozhodl jít zkusit štěstí Jako žurnalista <U> Chicaga. Deset těžkých let naplněných přízemní prací reportéra. Ovšem, profesionální závazek proniknout všechen život tohoto velikého a chaotického města býl znamenitou školou. Drciser miloval toto zaměstnáni plné
pohybu, spěchu, objevování spodln clvlllsace a Čusto
1 neřestí a zločinu.
Koku 1000, ve svých "0 letech, vydal román
o s t. r a
C a r r i CÍ, historii to dělnické dcerky z piecliněstl Chicaga, která se setká s mladým měšťákem, skvělým a
dobyvačným a stane se jeho milenkou, a když fie tento
poměr skončí, upadá mravně.
Bylo to po prvé, kdy se americký román odvážil vnlknouti do spodin velkého modernílio města a do zmatků
lidské osobnosti, ovládané Instinktem. Dílo by bylo způsobilo skandál, kdyby bylo vzbudilo pozornost. Zapadlo
však ve skladišti neznámého nakladatele.
Drciser, ceněný jako žurnalista pro svou pracovní výkonnost, svůj čich, lehkost péra a praktické vlastností,
pokiačoval ve své žurnalistické dráze, přecházeje od
deníku k revuím, slávaj" se generálním tajemníkem,
lhostejným, zdá se, k získání literární pověsti. Roku
1010 s : snaží znovu prolomit! lhostejnost publika novým románem > J e n n i e G c r h a r d t o v á«. Z;sse to
byl příběh mladé dívky, která s? stane vydížovauou milenkou a postupuje z dobrodružství do dobrodružství,
jenom ve vyšším společenském prostředí; byly tu novinky ve studiu prostředí a charakteru. Všeobecně ukazuje Drdser málo vynalézavosti va stavbě zápletek.
Jeho romány mají svou hodnotu v pozorování a drobnokresbě. A tyto hodnoty byly zvláště zde patrné. Ovzduší
n život byly pojaty stejně jako v prvním díle. Tentokrát
román neztstal nepozorován. Povšimli si jej, ovšem psoto, f?>y jej zahrnuli kritikou a nejprudiíímí útoky, obracejíce se proti vulgárnosti kresby, nemravností tónu,
protiamerickému charakteru a pesimismu (škarohlídství). Dreisera to nc-dojalo. Nejsa už neznámým, rozhodl
se věr.ovatí se zcela spis0v<:elské dráž«.
Nejlépe znal dvě prostředí, a to prostředí bohémy
a lehkých žen a prostředí velkého podnikání, o něirtó
jako žurnalista často p~al. Toto druhé proatředí mu dalo
látku dokumentárního románu j F l n a n č n i k í (1912).
V osobnosti Cowperwoodově vytváří peněžního dobyvatele, jací se vyskytovali v XIX. stol., dříve než vláda
jistou mgrou zaáfíila na ochranu veřejnosti. Tento typ
nezmizel. Odvaha podnikáni, politická obratnost, rnondénní elegance, úspěch TI žen, zál-ba v přepychu a dobyvatelský cynismus za všech okolností se spojovaly
v osobě Cowperwoodově Jeho kariéra byla však přeO B Z O R Y

Charles Cestre
rušena úpadkem a vé/eium. Ale jen pivnthv.na. PontV
vatu-. Divisor, podle svo met hody psátl o stojném ne.metu dvakrát s obměnami, pronesl v.o\vpoi'\v\iod;i a Filadelfie cto Chicaga ve svom »T11. a n o v U t, tut-l), mnotiosotstnvnkavém románu, stojné doluumuuovttném a živém liéoni odpozorovaných a detailních secu.
Drelsorovo lUlo so sdu býlí výsledkem za.uae.nó nkll
vity jisto paměti, která sama srovnává AHlskýínjioí se 'náměty Komposiční ušili se tu neprojevuje, Odtud tu délka románů, w.piýuviunu u opakovaní se. A jn oee nonl
tu loiípiýlonostt, která by nebyla nouMtoíuui, u opakoviusi so, kíore by bylo pouhým otiskem, Kvropaký cu'nár, lulj; si odmysli svou iiúlllni v konstrukci, vo vytié
tu, v soustředěni, jo uchvácen proudem Mvot a l>roi,sérových románů.
G e n i u » « i . u h í í k t e r ý liot nuliaraného umělce,
Jo hov:, mládl mtjl v neúspiY.nýeh uměleckých pokusech
a milostných pletkách, jo noJio/.téiiUěněJsH z románů
Divisorových, rohhivnost tu zaujímá první mislo; milostné seény se tu opakují s Jakousi technickou moehti
nlčnostl.
Široké publikum bylo opravdu ¡etalcáuo ní. Jeho i'<>
sledním románem, dvoudílnou í A m e r l o k o u t r u g o
dl i« (102(5), Autorovu mollKnla So tu ncxm&nlln, V clydoví líčí mladého sonsunUtitu, ovládaného «cela In
¿HinkUnn, postrádajícího nap routo Intelektuálního a
mravního života, který vrn.dl svou milenku v TUHIÍJI
na výhodný sňatek. Víle ti něho Je. jen chvilkový ro.-,nuir, určený náhodou. Rlzení před porotou, mouloo <io»
káni v cele otUiouzenoŮ MUI II a popravu, tvoři tiiiftlckotJ
čfuit románu, ve které l)n-l/ierova mothoda Ivixmiřidfiiil
dosahuji« velkého ůíUnu.
V jeho zuujetl. Jeho pomnléni niialiání, i ízeném intuitivním viděním, v Jeho hutných dojmech, objevujeme
spojení H jeho těžkopádnou osobou, n jciio chladným
obličejem, jeho rozvláčnými ribsvy, Jeho l'ynU)ffntnnll
spíňe matnou, til" s oélrna zářícímu, A proulknvýjn JIO
hledem. 1'odivnjmc se na jeho styl zblízka. Je íin/ito
rozvláčný; ale v důležitých momentech se často stává
hutný svou říznosU, pitoreskní přennýml, btiFVltýml a
šťavnatými slovy. Drolsei: ovládá mlslrovsky lidový
slovník. Je uchvacující v (Jlidogu. Jeho vlu/jfcnodtl iw JeAlú
stupňují v povídkách, jichž vydtil dvě abírky, »U' r e n
a n d O t h e r S t o r l e s * a » T v v o l v o M o u (ifívo
bodný a jiné povídky« a >Dvanáct mu?,ft*). Prostota colého Jeho díla « « nám jev! v tom, co nám sám fiká
0 sobě ve své autobiografii „A B o o l c a b o u t M y
s e l f « (»Kniha o mně samém'.:
IMíi/!), V tomto dli'',
v povídkách a. v popisné knize » T i s e C o l o r o I' a
G r e a t C i t y « (»Barva velkého mé(ita-), jclio slyl ne
propracovává od rožbfedlé hojnosti k ImpreslonbiUckému líčeni, krátkých a élolýcli l.ahft, jejichž uwHlění
vyvolává jasné zabarveni, Je třeba lio stále čfal.l, po.nvadž některým obrazům pWJdeme nn. chuť riž ři uiěítým
odstupem.
Mnoho kritiků, kteří se •/, počátku proti němu vrhli,
odpadlo, Jakmile ho l'pe poznali a jakmile ho ocenili,
aniž no iM&halt ovládnout! předpojatílíitf. Jako vělehul
průkopníci, musil o! jen vytvol lt čtenářskou obce. Jeho
pohled na Udí a věd zůstává úzký, ohraničený rozhodnutím dívaf.1 8e na život Jako na, /¡hluk. nenTK;,Jy,"/ováných
sil, kde rozum a vůle ustupují tlaku Instinktu, Zvlňíltě
ostře prohlédl a porozuměl jistým společenským třídám
1 jednotlivcům a bylo by, myslím, zbytečné mluvit f.u
o nestranném c/fmM, o morálním svědomí. Ale humanita, která ho přitahovala, je vňude kolem nás, 1 osoby
méně rudimentární, které unikají determinismu, mají
často okamžiky, kdy r.n bííží irspulsívnoatf. 'Dťelser revě/í, že by božská spravedlnosi: byla vždy pitmMvá.
A přesto riárri ukazuje, že nodlldé, Jako ku příkladu
Cov/perw(íód, klopýtají nepoměrno«tí svých ambicí. Viděl zevnějšek pravdy. V tom Je esence naturalismu,
který v Americe na/ítěpoval v době, kdy sentimentalita,
Huse a, přeslazené Iíěenf života rnnseJy býíí odstraněny.
Zasadil jim ránu, způsobem sic; poněkud zastaralým,
ale způsobem umělce intuitivního, Jehož technika postupem času zvítězila.
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Slovanstvo v anglickém podání
Anglická
národohospodářská. revue
»Econornist*
otiskla obsáhlý Informativní článek ¿Slované*. Ca.
čtenáře bude zajímat, jak se jeví slovanská spolupráce anglickému pozorovateli, který se snaží být
objektivní:
„Ruský blok«, jak nyní ptwobl v mezinárodní politice,
sestává ze slovanských. «tátů: tří sovětských republik
(ruské, ukrajinské a běloruské), Polska, Československa a Jugoslávie, Chybí jeňfcč Bulharsko, které v důsledku svého válečného spojenectví /) Osou, se neúčastni
mezinárodních jednání, ačkoliv ve skutečnosti k bloku
patří,
Solidarita slovanských národů pod vedením Ruska
uskutečnila myfilenku panslavismu starou přes 200 let,
která vftak dříve byla splfle v odporu s politickou skutečností. Jílované jsou spojeni na základě Jazykové, nikoli rtušové příbuzností; tato skutečnost není dostatečná
k pocitu jednoty mezi národy, prostorové mezi sebou
vzdálené. Je to nariejvýň abstraktní koncepce, přirozená
filologům, nikoli vfiak prostému lidu. Dalfil dvč Jazykové skupiny evropské, románská a teutonská, nebyly
nikdy sloučeny v bloky a neuplatňovaly se v praktické
politice, Existoval sice pangermarilsrnus, ale to bylo
hnuti čistě nčmoclcé.
Formální Jazyková příbuznost je tak slaljou páskou,
že musí býtí podepřena Jinými předpoklady, Společná
kultura by mohln pásku zesílili, ale Slované nemají
společnou kulturu; naopak jsou v kultuře ostře rozdélcinl na dvč skupl/ny, podle náboženství a elvlllsaco,
skupinu římskou a byznnlskou. Poláci, Oefll, Slováci,
Charvátů n Slovlnol patří k první, Rusové, Ukrajinci,
MČlorusové, Bulhaři a Srbové ke druhé nkuplnň. Rozdíly lit Jsou velmi hluboké; byzantská clvlllmicc vytvořila zpťiDob myňlenl a citů, lctorý Jo úplné elzl západní
Evropě,
Přen l;o existovala potenciální pánka Jednoty mezi
slovanskými národy, utvořená částečné goografickou
polohou, částečné událostmi hlstorlo. VSlchnl Slované
ŽIJÍ v pozadí lílvropy a jsou vnitrozemskými národy.
'/, toho důvodu brali málo podílu na hlavních hnutích
evropské historie, které byly těsnč spjaty s námořními
cestami, v dávnověku a středověku ve Středomoří, v novějňí době v Atlantiku a Severním moři. Evropská cívlllaaoo byla v minulosti soustředěna na Jihu a západu
kontinentu. Slované trpčil nedostatečným přístupem
k mořím, Oeňt a Poláci měli, spojením po Labi a Visle
s mořem, vlee podílu .na obchodních evropských stycích,
ale čofll němčil přístavu aPolAel nedostatečné. Balkánští
Slované byli sloe na mořském pohře?,I, alo spojeni se
zázemím bylo přorvfino horami a přístavy byly v rukou
Italů a flekft.
Slovanský svót zůstal tedy po dlouhou dobu a do
značné míry dosud je ovčtom selským, postrádajícím
velkých mést a doslateěnýeh komunikaci. Z těchto poměrů vyplývala zaostalost:, a to se odráželo přes velkou
jejich početnost v politické a vojenské slabosti. Západní národy se dívaly na slovanský východ jako na
polokolonIAIul oblast, způsobilou pro pokojné obchodní
a finanční pronikání, nebo jako území pro násilné ovládáni Horvenvolkom, Němci sami dříve trpčit územní
uzavřenosti a hospodářskou zaostalostí, ale vůči slovanskému východu měli iHiolt hospodářské převahy, která
vyústila v doktrínu o rasové svrchovanosti nud Slovany.
V 18. století Jedinými neodvlslýml slovanskými státy
byly Rusko a Polsko, ostatní Slované byli v područí
Habsburků nebo Turecku. Rozděleni Polska mezi Rusko,
Prusko a Rakousko »působilo trpké a dlouhotrvající
nepřátelství Poláků k Rusku. Ale pro Slovany pod rakouslcýnv a tureckým jhem bylo přirosteno vzhlížet!
k Rusku jako k zastánci a osvoboditeli Slovanů. Mezi
Cechy VKUiklo a velmi se rowšINlo lmutl novoslovanskó,
které bylo více v souladu s myšlenkami
století a
působilo k překonání náboženských rozdílů. Co Ji byli
první vse slovanských národů v měšťansko-kaplta.listickém vývinu podle západního vroru a jejich přizpůsobení
se ke germánskému okol! "působilo, že východní Slované
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se na ně dívali jako na »slovanské Němce*. S hospodářským pokrokem a vzrůstem s:ředního stavu, proniklého ldr;arni západního liberalismu, bylo české náiodní sebevědomí posíleno a ČeSi se stali důležitým politickým činitelem v Rakousku. V posledních dobách Rakouska, vinou Něrncú, kteří chtěli panovati v Rako:'.sku jako v kolonii, doSlo k urputným národnostním bojům, za nichž myšlenka všeslovanská nabývala půdy.
Před r. 1014 Rusko podporovalo pouze balkánské Slovany v jejich osvobozovacích bojich proti tureckému
panství, V Bulharsku ae však Rusko pokusilo o ovládnuti země, takže vyvolalo proti sobě odpor a Bulhnři
Sl zvolili německou dynastii. ČeSi a Srbové, více od
Ruska vzdálení, nepřišlí do styku s ruskou mocí jako
Poláci a Bulhaři, a proto si zachovali slovanské nadšení. Rusko ovňem nebylo jedinou nadějí; ideologicky západní liberalismus je více lákal než carské Rusko a
Masaryk na př. byl orientován více k západu než k Rusku. V první světové válce bojovalo Rusko společně se
západem a válka osvobodila všechny Slovany. Ruská
revoluce však poškodila slovanskou solidaritu, poněvadž
komunisté v prvních dobách byli nekompromisně mezinárodni, odmítli myšlenku slovanskou a opustili věc
spojeneckou. Po válce Poláci, Cefil a Jugo3lávcl, jichž
státy byly vytvořeny spojenci, hledali oporu na západě,
nikoli v Rusku
Situace se radikálně změnila obnovením německé moci za Hitlera, Jejím krátce trvajícím vítězstvím a konečně
porážkou na východě. Hitler byl Rakušan a hlasatel
pangermanismu v jeho nejzuřivějfil prot¡slovanské formě. Vláda Nčmcú nad Slovany byla jeho základní politickou myfllenkou; tato j>olltika donutila Slovany k nové
Jednotč pod ruským vůdcovstvím, Jako jediného východiska z německého nebezpečí. Západ nechtěl nebo nemohl Jo osvobodltl. Moskva se vrátila k národní myšlence, a za války orpanlsovala slovanský sjezd. Její
propaganda prohlašovala Rusko za jediného vojenského
zastánce neodvislostl slovanských národů. Za války
byla tato propaganda přirozeně obrácena proti Německu, ale po porážce se obrátila proti ircakclonářBkému západu«, jenž byl neustále obviňován, že sc
vměšuje do záležitosti východní Evropy a že tajně
podporuje obnovu německého a Italského Imperialismu.
Za války byly vflechny slovanské zemč mezispojencckou
dohodou přiděleny do ruské strategické sféry a sovětský vliv tu působil nejen k odstranění progermánských
složek, ale 1 politických směrů západní orientace. Tato
práce byla nejsnadnéjší v Československu (vzhledem
ku vzpomínkám na Mnichov), nejtčžSÍ v Polsku (ruskopolská minulost), ale ve v í ech slovanských státech
byla úspěšná do té míry, že bylo možno vytvořiti pevný
slovanský blok pro poválečné mezinárodní vztahy.
Tento blok je skutečný a nemá známek rozkladu, i kdvž
existuje vnitřní oposlee proti výlučnosti tohoto svazku.
Oficiálně je Slovanstvo pevně spojeno od Pacifiku až
k Odře, Chebu a Terstu.

Divadlo týdne
Federlco Garcia Lorca: Dům Doni Bernardy. Přeložil
Miroslav Haller. Režie Gabriel Hart. Výprava Adolf
Wanig. Vinohradské divadlo. — J. K. Tyl: Chudí kcjkliř.
Úprava a režie Josef Pehr. Hudba Arnošt Košťál. Tance
Lida MySáková Výprava Miloš Nesvadba.
Třetí Lorca na českém jevišti se od dvou prvních
rnačnč liší Není to již tragedie s půdorysem přímo antickým, jako byla Neplodná v D 46 a Krvavá svatba
ve studiu Národního divadla, ale daleko spíš balada
s končící zápletkou takřka romantické záměny. Také
obětí, od počátku vyhlédnutou, ner.i muž, ale žena. dívka
Adéla, nejmladší n pěti dcer Doni Bernardy, tyrar^sovaných svou maUcou, která zosobňuje zatrpkkrj pýchu
rodové i náboženské tradice, zbavené své sociální i mravní nákladný a ve svém vrdoru proti všemu životnému
a novému, dusící každý záchvěv života a přirozenosti.
O B Z O R Y

V této matce je kus tragedie španělska, země, ztratlvSI
své mocenské su-edověké poacaveni a zachovavši si
takřka hysterický pojem osobní cti a čistoty, země
krvavé vzkypělých řešení a hlubokého nábcéeiiského
vytrženi, spojeneho s prastarou pohanskou lidovou tradici. Lorcova matka má některé až podivuhodné společné rysy s Gorkého Vasou Zeleznovou, zvláště onu znavenou úpornost, se kterou se bráni dychtěni, lidské
lísce a volnosti těla i ducha. Divadelně je tato hra d.ina atmosférou domu černě oděných žen, domu, střeleného matkou a ačkoli na jevi&tě nevystoupí ani jeden
muž, přece je neustále přítomen v myslích a louhách
stárnoucích sester, ve vzpouře nejmladSÍ, v mrrácké
nenávisti Martirie, v odporu Bernardy k tělesnosti, v náboženské erotomanii Marie-Josefy. Prostě tento muž čí
přeneseně volnost, život je neustále před mřížemi tohoto
domu, kam v posledním dějství přijde i skutečně (ovšem
za scénou), aby byl zahnán výstřelem, platícím jemu
a nepřímo zrbíjejicím Adélu. Pochopíl-li Burián Lorcu,
ale nedovedl-li jej zvýraznit, přcstylisoval-li Jej lion z l po
svém, oba si při tom něco mysleli. Naproti tomu, zdá
se, že Hart si myslel jen velmi máto. s:iad vůbec nic.
Kromě černobílého aranžování sester, jež zdůraznil jako
dramatický celek, rozpadající se jednotlivými akcemi,
nepostihl právě onu atmosféru typickou pro celou hru
a tím také zvolnil její tempo, nesené napětím mezi
vnitřkem domu, dominovaném matkou a světem venku,
Anna Iblová, která v roli Bernardy zahajuje třicátý jubilejní rok své umělecké práce na vinohradském divadle,
je čistý a přesný herecký výkon, jaký na nnííleh scénách vídáme jen málokdy. Nedává se strhnout místy
lehce expresionistlckým textem k pohybové frázi, kteiou
trpí zvláátě její protějšek mladá Adéla L. Chválové,
ale vyhraje Bernardu v chladného, krutého a leckdy
znaveného tyrana s gestem pravdivým a dikcí příkladnou. Z ostatních ne dost výrazně odstíněných sester
následuje ji přihrblá Martirie B. Kavanové, dobře postavená podle matky, dále primitivní, nechápavá Angustlas J .Svnbíkové a nevýrazné Amélie a Magdalena
L. fklenlčkové a M. Lukášové. Z úloh okrajových především Marie-Josefa, Bernardina Sílená matka stihne
v obou svých scénách a Prudenclí L. Freslové a služce
S. Svozílové nelze nic vytknout. Adolf Wcnlg dobře postavil scénu s tísnivými břevny u stropu a děsivou bělostí stěn.
Studio Národního divadla přineslo v upravené Tylově
hře s tanci a hudbou oslazenou pokroutku pro diváky,
Pehrova úprava se snažila udělat z Tylovy dramaticky
slabé hry o dobrém a zlém bratru, o synovakém nevděku a biedermelrovské lásce ztracené a znovu nalezené,
představení lehce ironické, k textu líbivé a pohyblivé.
Divák se nemusí bát, všechno dobře dopadne, chudý
komediant se s'.ane bohatým sládkem a páreček se vezme. Cd herců se mnoho nežádá, na jevlStí je tolik věcí od
pouť. atrakcí po lehké popěvky, že (jak stojí v programu)
3.každý divák si na své přijdee. Ovšem, dodáváme, nežádá-li od divadla mnoho. Nemá smysl psát o hereckých
výkonech, protože jich tato lira i její úprava nevyžaduje. Pehr je ve svém živlu a v jeho scénách skutečně
nalezneme jistý komediantský švih, za kterým ostatní
pokulhávají. Myšáková jako němá Eufroslna dělá zase
totéž jako obvykle, stále stejné, technicky dokonalé pohyby, půvabný úklon hlavy, quasi, Španělský tanec, přibližování po špičkách, oddalování po Špíčkách do omrzení. Nesvadba dobře kostýmuje a vypraví hru jako idylickou pohlednici a Košťálová hudba je tentokrát na
svém místě. Celkem vzato dramaturgické extempore,
ne právě příliš šťastné.
Pauper.

Film týdne
v

»Pět Sullivanů« (air.er. film rež. L>. Bacona v kinu
»Moskva«). — »Petr Veliký« - U. epocha (sovět, film
rež. V. Petrova v kinu »Lucerna«).
Další znárrý z letního západočeského filmového festivalu nastoupil v pátek svou cestu do našich biografů:
je to americký film »Pět Eullivanů<r, zfilmovaný příběh
života pěti bratři, kteří společně zahynuli ve válečném
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námořnictvu. Předem třeba říci, že tento příběh se. skutečně udál u byl pochopitelně pmlu&ně vjvvcMaut vávOnou propagandou. Je torno 1'Um tedy ngltkou, avšall
agiikou krušnou, protone jeho tendence je všeobecná,
váoUdská a koidéniu pochopitelná, V tom smyslu třeba
chápat i hodně názorné ¡imkončoiil tohoto sulmku,
v nemž sledujeme od unun.em ř.ívot malýeh Sulllvanů,
kteří vytvářejí znamenitou klukovskou bojovou skupinu a přemií.eji pak avě věrně spojoneetvl i do armády,
kdo si vynutí slu.liu nu stojné kuli, kam odohuvM 1 nej
mladili z nich, přes to, ř,o je již iiennt, a oleem, a tam
také společně umírají. Nikdy ne; ajxnuenu na seéuu
usmíření oteo Sullívuna s jedním see synů, jemu;'. b,v'li>
ukřivděno a jenž chtěl proto utéci 1 domovu. W.dy< <y
je třeba trochu odpouštět
tak nějak se lo tam rika,
JoStě jeden rys Jo tu rajunavy: překvapivým '.vpúHobom
pro dn- ňniho Cveha jo r,působ, jakým Jo tu rachy on
náboženský i.ivot amorlo. rodiny a církvi V tom mněm
se bude evropská, a. r.ejména imise klnemiuogrsťle, inns <1
jewtě něčemu přiučit. '/> hon ekyeh výkonu Je nejuri'ianějSI prostý otec Thoninso Mltchella, kdysi nezapomenutelného lékaře v. Kordová »Přepadení*.
Druha epochu sovětského filmu »Petr Veliký* stihuje joíHě viee
než prvá. Začíná tentokrát hllvou se ňvédy n Poltnvy,
v níž Jsou vojska Karla XII. mudrcem, provádí nás
mírovým budovatelským a Htátniokým dilom Petrovým,
johoř. osobní tragedie vrcholí ve sporu s Jeho synem,
následníkem Alexejem, Jehož pro zradu piedává iivť-iun
sonátu a ten ho odsuzuje k smrti, Finale filmu tvoři
námořní bitva. 11 Petrohradu, v niž je ivnlčono Švédské
loďstvo a Klínku je tak konečně ř.njlflUhi mír Zallm co
scény pobytu Petrova v Prusku jitou ndallné, v.n/imeultrt,
churnkterlMlIku anglické politiky nás v-.ase smiřuje,
O hereckých výkonech a /.tavbě Olum platí lolé,'„ <•<>
o epo.ie, první: maalvuí pevivisl. člňl */, ks .dého obrazu.
Táž rozmáchlo*! gcatn 1 plvdne/iu N. Blmotiovn v Mill
Petru. Doved' utrhnout lak, i'.o odpouštíme filmu ifi rió
nedokroslonoull (na i>r. postavil Měčnlltova). Mim rež.
Petrova »Petr Veliký» Jo jedním v. nejvělňleh historických děl v dějinách kinematografie.

Hudba týdne
Koncert orchestru ČS., rozhlasu a České filharmonie
III. abonentní koncert Symfonického oreheotiu čs.
rozhlasu měl pohonUnnlty řídit sovětský dirigent Xtívžiui
Mravlnskij, známý nám z květnového festivalu, Jeř.lo
se z neznámých důvodů naflostavll, ujal se Jeho úkolu
rozhlasový dirigent A. Klima, a v prvé skladbě, kteiou
tvořily Rlmského-Korsakovn Huské velikonoce, sl vedl
zdatně. Tato skladba, jakási hudební Ikona, vyvolává
malebné ovzduší pobožnosti v pravoslavném chrámu,
prosycené slavnostní, mysticky povznesenou náladou.
Poté koncertní mistr orchestru V. Frult přednesl houslový,koncert P. I. Oajkovského, který máme Jefitó v paměti ve skvělém provedení Olstrachově. Je přirozené,
že dnešní sólista se svým Šedým, plochým t/ínem, nemohl vyjádřit vSechnu tu opojnou Šťavnatost, »krytou
v tomto díle, bohužel je vrtule nezvládl sni po stránce
ryze technické, zvláftté v prvé větě. Hlavní zájem večera byl ovSem soustředěn na prvé zdejůí provedení
fioatakovlóovy 8. symfonie. Toto dílo vrták přineslo zklamání. Nejen že postrádá jakýkoli základní Jednolitý
charakter, který sl v podstatě zachovaly lyrická V.,
hrdinská- VII. a gaminsky dovádlvá iX. symfonie téhož
autora, nýbrž i po stránce čistě hudební nepílnártl nic
krom několika zajímavých nápadů, jež pak Jsou zpracovávány v Širokých plochách až úmorné dlouho a jednotvárně pří současné formální roztříštěností. Touto nesourodostí trpí zejména prvá věta, jíž jediné střídavý
rytmus dodává trochu živosti. Typickými pro fiostakovlče jsou í-61a dechových nástrojů nad ptezícaty čl
prodlevami smyčců, nebo jindy nad ostlnatem nástrojů
bicích. Úmyslné oproštění od složitějších pro&třetTrfii
v harmonii, instrumenta/;! čí tektonice, výluční dío.konické postupy a téměř důsledná homofonle rnají hlavní
zásluhu o bezbar/ost, ba nezáiSívnost této skladby. Zdá
se, že Sosíakovíč mohutné inspirovanou >'LenIngra'i-
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akou« vyčerpal v tvftrdfrn období válečném své síly.
A tak p< e«to, že se A.. Klima, činil, seč byl, výsledek byl
chabý.
Činnost České filharmonie dosáhne podle proposíc
v této sezóně ještě širšího rozvinuti než v minulé.. Základem její letošní jednoletky je opčt cyklus (i abonentních koncertů, rozdělený na řadu A a B, jež řídí převážně Kubelík, dále jednoradý cyklus fí koncertů, převážné pod taktovkou dir, Sejny a konečné se ještě připravuje 4dilný dvouřadový cyklus, vederaý V. Tailchern.
l'rvé dva cykly přinášejí četné rukopisné novinky, třetí
pak významné skladby repertoáru českého 1 cizího. Ve
člvrtok H. XL, Jsme si poslechli prvý koncert Cdílného
cyklu, lí pultu se. objevil po dlouhé době opět dir, Sejna,
aby svým strohým, tórnéř pedantlckýrn gestem uvedl
nejprve, suitu z Kabalavského opery »Colai Breugnonc,
komponované na námět Roliandova lománu //Dobrý
člověk jeiíLň žije". Z přednesených ukázek, soudů, Jedná
so o dílo zdravé a cílevědomé hudebnostl, v němž skladatel bez tápáni evokuje před duševním zrakem posluchačovým obraz sytý v barvách a plastický v proporcích, Ukázky z této opery vzbuzují v nás přáni zhlédnout tuto operu v podobě jevlfltni. Lobrodínského koncopt pro luirfu a ordu fitr je skladba v naši hudební literatuře ojedinělá, v čemž spočívá Jo JI hlavní zásluha.
PO hudební stránce je vftak sólový part zpracován a přílišnou snahou o vlrtuosnl uplatnění koncertantnlho nástroje nu úkor orchestru, jenž Je chudý obsazen i in l vybavtvnlm a mdlý zvláště Instrumentnčně. Sólistou byl
sám autor koncertu, který so reprodukčně zhostil svého
úkolu znamenitě. IV. symfonie A . Rou.isela, jež byla dalším číslem pořadu, nepatři mezi jeho nejsllnějfll práce.
Jolío program,!!! skladby Haeehns a Ariadne 1 Khapflodlo
l'lammando, provedené v minulé sezónfl, zaujaly více.
Ovňem Jeho konlmpunklleká i Most a vduftná, velmi
rutinovanými prostředky uplalúovaná Unie thomatlcká,
zůstávají vždy podivuhodné. s největsíml sympatiemi
přijalo obecenstvo závěrečné Uavolovo Bolero, skladbu
téměř hypnol Isujieí neustálým opakováním jediného
Ihomutu, jež z uzoučkého potůčku skvěle propracovanou gradaci nurůtilá v mohutnou řeku tónů. Technické
mistrovství Buvolovo zde slaví dokonalý triumf. I výkon
orchestru si zaslouží pochvaly,
'
IG.

Rozhlas

týdne

leli 1 někteří z představitelů hlavních roTL Zdá se však,
že B. Kubala a B. Záhorský měli blíž k rozhlasova.au
Shav/ovi, než přece jen poněkud divadelní J. Marvan.
— Drarnatisace úspěšné Bečko vy knihy » Z a n á m i
M o a k v a í , jež podtrhuje houževnatost, kázeň i lásku
k vlasti u sovětského vojáka, zaujala posluchače svou
výrazovou přirozeností i zdařilým vysLižením prostředí.
Upravovatelé, ač místy nevynikli nad průměr, měli
přesto několik šťastných rozhlasových nápadů, k jejichž
reaUsacl ovšem přispěla i režie J. Bezdíčka, která spolu
s O. Krejčou, A . Zíbem, VI. Lerausem a j. připravila
relaci, patřící rozhodně v poslední době k nejiepšim.
— O. Pokladník, autor, který má za sebou již celou
řadu tu více, tu rnéně zdařilých rozhlasových her, neměl
tentokrát rozhodně příliš štěstí se svou chaotickou
prací » J í z d a k r á l ů«, jež se tváří časem jako detektivka, a jež nakonec utone v tříšti scének, hlasů.
1 v marností nepravděpodobného námětu. Ani režisérovi Jarefiovl se nepodařilo ze hry mnoho vykřesat a
rovněž ani J. Chval lna, F. le Ereux, J. Sulc a j. hru nepozdvihli svými pouze rutinovanými výkony, jímž Jako
celku třeba vytknout ještě l to, že hlasy mužských
představitelů nebyly od sebe dosti odlišný a zvýšily
ještě zmatek I u toho posluchače, který měl nellcnšt
vůli hrou se cwpoň pobavit a přehlédnout i nejednu
autorovu rozpačltost, snažící se uplatnit tu a tam í nápady valně otřelé. Věříme, že O. Pokladník rám brzy
dokáže, že umí víc, a že nechce kvantitou nahrazovat
kvalitu.
Dr Karel Zajíček.

Tak

se píše . . .

v »Lidové demokracii« (9. XI, 1946): Kdysi stačil německý rozkaz a přes noc bylo všechno dvojjazyčné. D n e s t o n e d o k á ž o u
ani
za
p ů 1 d r u h é h o r o k u. (Zaslala P , Praha V ! I.)
v »Rudém právu (10. XI. 1' Í 6 ) : Dnešní Rudé
právo vychází výjimečně o osmí stranách m's o
o šesti. Z papíren nedošel totiž potřebný papír.
(Zaslal L. R , Telč,)
v »Národní obrodě - (31. října): Tvrdl s\ že neprodaný, z k a ž e n ý tvaroh, se za cenu podsLatně
sníženou prodává na krmení dobytka. Nemají na
t e n t o tvaroh, prodávaný za niv.d ccnv, nárok
naše d ě l i ? « (Zaslal J. II., Brno.)

Pan domácí. Hra, Napsal ti, B. Shaw, přeložil Karel Mušek pro rozhlas upravil .loset' P.ezdíčok, Režie
Přemysl Pražský. • Za námi Moskvu. Podle knihy A.
Breku upravil pro rozhlas F. Zbořil a J. it. Regis. Režie
.loset' Huzdlček.
.lř/da králů. Rozhlasová hra. Napsal Cla Pokladník, Režie Miloslav Jureš.

ve Stráži českého západu IP. X I 1946): »Jinak
nedodat zbraně, znamená dávat váanc vládu. Je
jisté, že tento problém jo jedním z nejneu".ě£r-néj3leh, které dnes Anglii, Řecko i ostatní I n t e rnované
státy zaměstnávají.
(Zas?al MUDr
H., Klatovy.)

Nedávného výročí G, B. Shttwu vzpomněl rozhlas již
dříve provedením dvou aktovek od tohoto věčně mladého autora břitkých šlehů, stihajících společenskou
konvenci, Ižlmonllku 1 všednost, a nyní k nim ještč
přiřadil jeho hru další, u nás dosud neprovozované
»Vdovcovy domy«, vysílané v Muškově překladu pod
názvem » P a n d o m á c í « , jež so hrají
ovšem znsc
pod jiným názvem - právě 1 na pražském divadle, které rozhlasová dramaturgie pohotově předešla. Ačkoli
tato hra jo Jednou z prvých prací slavného Ira, přesto
v nl nepostrádáme nie z toho, co Shawovým hrám dodává půvabu. Autor si ovšem ani zde neodepřel vším
právem odhalit; lidskou sstštnost a koflstntetví, bije kolem sobe hlava nehlava satirickými důtkami svého intelektuálního espritu, ale ělnt tak současně s neodolatelnou Životností, jíž st v-ojmémi získává rozhlasového posluchače, kterému u mnohých rozhlasových hor chybí
právě tvůrčí autorova b o s prostře dnost, lehkost a nenáslluost. Tyto klady, pro rozhlasové provedení tak důležité, so U Shawovy hry ovšem obrážejí i ve vvtříbeném dialogu a dějové jednoduchosti, již zdařilá Bezdtěkova úprava ještě podtrhla. Rohnžel" režie Přemvsla
Pražského, i když leckdo dala marnit Shawovým šenlonelm t větám v plné jejich ryiwstl, nezbavila provedeni místy jisté těžkopádnosti; i přesto však připravila
posluchačům příjemný večer, na jehož úspěchu se podí-

ve »Slově národa« (7. XI. 1916»: »Učitelské ústavy, na kterých se vzdělávalo naše učitelstvo, měly několik v a d, k t e r é m a j i
nesporně
z á s l u h u o to, že prohloubily ve značné míře
praktickou přípravu k učitelství.-r (Zaslal J. H.,
Třebíč.)
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Čtenářům, kteří nám pošlou perUčky z českého
tlaku, vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
OBZORY, týdeník pro politiku a kulturu. Vychází ka£dou sobotu. V;jdái'ií Výkonný výbor čs. strany lidové,
¿šéfredaktor dr. Ivo Ducháčtk, Odpovědný redaktor Bedfich Partaj.
NávStévy každou středu od 15 — 17 hod.
Ústřední administrace:
Praha I. Ulice SS. Hjna č. 3.
Telefony; Í'55-SS a £38-15. Administrace
pro Velkou
Pruhu. Praha II. Václavské nám. 19. telefon 221-68.
Telefony redakce: 457-51, iSl-íl.
— Předplatné na rok
200 Kčs. mi pňl roku 100 Kčs, ni čtvrt roku 52 Kčs. —
Nevyiádané rukopisy se nevracejí.
— Včrí
poštovní
spořitelny 60.S00. — Tiskne C. A. T.. Českomoravské
tiskařské a vydavatelské podniky v Prccc II- — DoV.édoef pošt. úřad SS. . Toto-čísl o vyš! o 11 lisfopada 1946.
Adresa redakce: Praha II, Karlovo náměstí 5»
O B Z O R Y

S

H A

M P O

O

ELIDA

&

Sil pěstěni

i>/asu

Vzácné

tkaniny

obarvíte krásni' a bezpečné osvědčenými
barvami na látku Ilrnuns.

KOŽEŠINY
v moderním provedení výhodní- nakoupíte u fmy

AL. T I C H Y , Praha XII,
Jugoslávská 20 e Telefon číslo 529-56.
Pepek musel Špenát mlt,
nám dnes stačí V i k a r n í t ,

Nesnesu mít ruce
v klíně!
Dát bojuji proti
špíně!

RVCHLÍK

DO LET víim vórnó slouží
ohladít vám život touží
pečivem |ak zo zlata

Kynetín
a

vacaía

Inserfcaí objednávky v y ř i z n j e i a a e r í D Í o d d ě l e n í P r a h a I I , V á e l a v f f S í é n ř í m é » t í KÍttla 11». Telefuju Í;ÍHU> 431-41; 380-03.

1. Stanic»

lanovky

na 8knlnatém

plono,

2. Lanovko lotos už b u d o uloui.li lyíarúm.
5. Skalnaté ploao a Lomnický Mlt. 4. SJozd
GO Štdu d o Loinnlco, E, Výntava americká
knihy v Prazo b y l a zahójona v e l v y s l a n c e m
USA Stolnhnrdtom.
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