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Politika

Ferd. Peroutka:

o mlcelivém státniku.
II.

V Švehlove politické methode je jedno nebezpecí:
nesytí duši ani cit. Myslím, že Lloyd George je politik
podobného oportunistického typu jako Švehla; ale
vedl-li Lloyd George své lidi treba jen do obycejné
parlamentní intriky, dovedl k nim mluviti tak, jakoby
se na ne dívaly dejiny. Švehla by spíše k lidem, kteri
mají bojovati za velké veci, mluvil tak, jakoby meli
hájiti systém podvojného úcetnictví. Nedovede lidu
ríci dosti presvedcive, za cím jde. Nemá daru probou
zeti lidové sympatie. Proto se stává, že lid pod jeho
vedením se bije omrzele. Pochybuji, že by bylo možno
se Švehlou pocítati, kdyby šlo o dobytí vecí nových.
K tomu se nehodí rození sprostredkovatelé. Ale do
vede udržovati a spravovati veci, jež tu už jsou. Jeho
schopnosti jsou organisátorské. Nedívá se na politiku
plamenneji než na obchod. Tady je nesnáz: u nás poli
tika až dosud byla do velké míry spojena s poesií. Taj
n)'m ceským politickým ideálem bylo jakési cernohor
ství. V národe, jenž se stále musil brániti vetším silám,
byl plamenný vzdor považován za první politickou
cnost. Lid, jenž žil dlouho na hranicích buricství, treba
casto velmi tichého a trpelivého, nenaucil se úplne roz
umeti lidem, kterí nenosili na odiv vzdor a hnev. Hav
i:ckovo »Vyhrožujte si mne, zrádcem prece nebudu,«
bylo u nás nejpc<::hopitelnejší formou politiky. Švehla,
beda, naprosto není podoben Kozinúm ani lešetínským
kovárum. Není mu už vyhrožováno, spíše sám tu a
tam vyhrožuje. Nebojuje proti moci, nýbrž sám vede
moc. Po celou naši novou politickou historii nebylo
u nás slovo v 1 á d a oblíbeno. Už proto padne stín na
jméno muže, který nemúže delati nic jiného než býti
ve vláde. Pokud Švehla trpí za to, že slovo y Iá d a
je mezi námi neoblíbeno, je to nespravedlivé. Pone
vadž jako samostatný národ nemúžeme být bez vlády,
musíme se vyléciti z nervosy, jež nás jímá pred tímto
pojmem. To je theoreticky ovšem dosti jasno; ale ci
tove to není jasno ješte mnohým.

Není treba ztráceti mnoho slovo tom, že Švehla není
zjevem heroickým. Sochari a malíri budou na rozpa
cích, jak ho zobrazit. Zrejme není vhodno vymalovat
ho s hrudí vypiatou, s rukou na srdci nebo s pestí za
tatou. Ani se nehodí vytesati nad jeho hlavu šeptající
gen;e. Jaký má býti portrét positivního politika?
ZV}' li jsme si videt politiku ve vzdoru a protestech.
Ale vehla se octl v situaci cloveka, který jako mini
sters Ý predseda nemá cemu vzdorovat a proti cemu
bourí. Naše politická tradice nemluví pro neho. Musí
si vy V"oritnovou.

Nepovažuji za první povinnost inteligence vymýšlet
si námitky. Zdá se, že my Ceši si dovedeme vymýšlet
námitky nejznameniteji ze vgech. V tomto národe je

stále ješte plno drobného, rozptýleného anarchismu.
Mela-li by inteligence kde pomoci, tedy pri tvorení po
sitivní nálady. Bylo by hanbou pro ni, kdyby se do
stala k tomuto úkolu mnohem pozdeji než Antonín
Švehla. Intelektuálové meli by si Švehlu porádne pro
hlédnout. To neznamená, že mají ho prijmouti s chlupy
a drápy. At ho treba obracejí se strany na stranu jako
falešný peníz. Švehla, jako lidé vubec, je smesí vlast
ností dobrých a špatných. Musíme si jasne uvedomiti,
co múžeme od Švehly ocekávati a co nikoliv. Je mnoho
vecí, které máme rádi a na které bychom marne cekali
z Švehlových rukou.

Bylo by špatné vysvedcení .pro nás, kdyby nás odpuzovala houževnatost, s níž Svehla hájí státní zájem.
To je sice již otrelé a nudné slovo, ale je v nem poctivá
a potrebná skutecnost. Považuji za fakt, že Švehla by
mohl uciti vetšinu inteligence positivní práci ve státe.
Ale hájil stejne houževnate opravdové i jen zd~nl.iv~
státní zájmy. Nemyslím ani, že by nedovedl mez! mm!
rozlišiti. Spíše nechtel. Považoval to za prospešné tak,
jak to delal.

Musíme se snažiti pochopiti náladu muže, jenž jako
clen nekolika vlád videl našim pomerúm až do ža
ludku. V nekterých vecech múžeme u takového muže
predpokládati vÍCe informovanosti, než je ta, jíž di
sponujeme my. Švehla nepochybne videl jasneji než
vetšina lidí, kterí jsou jen diváky, kterak naše nové
pomery jsou ohrožovány chaosem, nepevností a ne
urovnaností. Bylo treba se báti rozkladu myslí. Snad
nekdy pusobilo i starosti, jak sestavit normální vládní
vetšinu. Nebylo zcela lehkým podnikem dáti socialisty
s buržoasií pod jeden klobouk a ríci jim, že v tomto
polosrostlém stavu musí v zájmu státu setrvat nekolik
let. Jsouce z brusu novým státem, byli jsme bez tradice
i bez institucí. Na každém kroku scházela pevnost,
osvedcenost, spolehlivost. Co ve státech starých deje se
automaticky, delo se u nás s námahou: bylo nutno
nalézti vrstvy a trídy, o než by se stát mohl opírati;
bylo treba vštípit do myslí nutnost vládní vetšiny;
delalo se všechno od pocátku. Náš stát, chran buh, ne
byl vybojován peti koalicními stranami. Ale bylo jich
treba potom, aby se zacal sporádaný život. Stát nemel
v prvých letech jiné opory než tuto. Nebylo nikoho
jiného, kdo by chtel vésti veci této republiky. Švehla
se bálo techto pet stran, jako se stavitel bojí o základy
domu. Byly predmetem jeho péce, jež bývala velmi ne
šetrná k jiným. Nevida jinde spolehlivé záruky, byl
odhodlán vším možným pomáhati temto stranám; ne
šlo-li to jinak, tedy treba i trochu macchiavelisticky.
Vše, co oslabovalo posici techto stran nebo posici
mužu, jež je vedly, bylo mu protivné a podezrelé. Proto
nesouhlasil s revisí válecných zásluh Karla Kramáre
ani s revisí cinnosti Jirího Stríbrného. Zlobil se, když
Masaryk nepodal pri recepci ruku Karlu Práškovi:
proc delati pro abstraktní zásadu poctivosti reální ob
tíže verné koalicní strane? Chtelo-li se koalicní strane
penez, mela je míti. Zachtelo-li se nekteré z vlivných
osobností zbytkového statku, melo se mu ho dostati;
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nebot nelze dovoliti, aby rozjitrená a neukojená osob
nost tropila nepríjemnosti nekteré z drah)Tch koalicních
stran. "\ž bude jednou udelána mapa zbytkov)"ch stat
Idl v republice, pozná se, jak láska k vlasti byla posi
lována dúvody hmotnými. Predpokládaje, .že lidé tam
~e cítí ve vlasti, kde je jim dobre, Svehla velmi klidne
dovoloval, aby vlivní muži byli pripoutáváni k režimu
pouty pevnejšími než je presvedcení. Tento skeptik
p<ltrne pokládá pouhé presvedcení za most vratký. Ni
kdo nemuže ríci. že Švehla se uchýlil k tomuto sy
,·tému z osobní ziskuchtivosti. I u neprátel platí osobne
za muže cistého. Jeho systém nevznikl z vlastních ná
roku, n)'Tbrž z jeho filosofie, která je skeptická a ne
povznášející. Zapadá zcela do tohoto systému, jestliže
Svehla pri nekolika príležitostech nevidel šklldce státu
v tech, kdož korumpují nebo se dávají korumpovat,
n:ihrž v tcch, kdo korupci odhalili. Tito neštastníci ne
videli jeho tvár jinak než zachmurenu. Souhlasil by
s Bernardem Shawem, že lidské jednání musí býti pó
suzováno s ohledem na prospech a ne podle souhlasu
s nejakým ideálem. S porozumením by patrne shlédl
divadelní hry téhož Shawa, v nichž se dokazuje, že
clovek nemá být obetován pro principy. Jeho režim byl
režimem koalicního utilitarismu. Vida v koalici jedi
nml oporn státu, udelal vše, aby ji posílil. Ochotne ji
chránil pred konkurencí i kritikou. Kritiku vubec po
važuje za živel znepokojující a má ji skoro tak nerad
jako špatní a ctižádostiví básníci. ikdy nemúžeme
ocekávati, že by se zabýval nuancemi svobody a demo
kracie. Byl iniciátorem volební reformy, která roz
trhla Prahu na dva kusy, aby zachránila koalicní stra
ny pred konkurencí. Kdyby se pokracovalo v koalicním
kursu a kdyby toho bylo treba, rozdelil by príšte
Prahu klidne na tri nebo na ctyri kusy a provozoval
hy bez výcitek svedomí jakoukoliv volební geometrii.

Tové strany v nem mají presvedceného neprítele, ne
hot delají pomery složitejšími a nesnadnejšími k ovlá
dání. Nikdo o nem nemltže ríci, že má rád námitky.
Myslil, že mu nikdo nemúže vytýkat, zvolí-li po
hodlnejší zpl150b vládnutí radeji než obtížnejší. Hledel
,e zbaviti námitek, jak mohl. Pokud vycházely z kruhú
mimo koalici, zkoušel to mocí. Necinil nárokll, aby byl
považován za citlivého cloveka. Volebním soudem,
který soudí tak rízne a tak na rozkaz jako vojenský
SOlld, dal jaksi kolem koalicních stran obruc, která je
drží pohromade. Nezdržoval se mnoho predstavami o
svobode, odpovednosti a iniciativnosti poslance. Nad
tím vším stojí v jeho mysli príkaz pevnosti a stálosti
stran. Chceš-li odejíti, odejdi, neodejdeš však s mandá
tem! Za tohoto režimu rozhostila e mezi poslanci bez
l~arvost všem spolecná. Vzpomínám, kterak p. poslanec
iVlarcha-Nejezchleba vytknul nedávno dru Stránskému,
že prohrál politickou kariéru. To zasluhuje odpovedi.
V systému, jaký vládl ve stranách pod pécí Svehlovou,
llylo velmi lehko vyhráti politickou kariéru ZPll
sohem, jak)"m se to podarilo na pr. práve p. Mar
chovi-Nejezchlebovi. Stacilo k tomu nemluviti bez
dovolení. Každ~' pokorný a bezbarevný clovek mohl
~c cítiti se svou funkcí bezpecen jako v l~ne Abraha
Hlove. Obtíže nastávaly teprve individualitám. Bylo
treha nekterých dobrých a nepoddajných vlastností
charakterovych a rozumových, aby se cloveku podarilo
politickou kariéru prohrát.

Dotkli jsme se zd nekterých vecí, jichž splnení by
chom marne ocekúvali od Švehly. Chceme-li je míti,

nezbývá, než dosáhnouti jich proti nemu. Svehla je
utilitarista. Musíme býti pametlivi techto mezí jeho
osobnosti. Rekli bychom, že v idealismu slouží od piky,
a ješte to neprivedl k velké šarži. Je presvedcen, že
nejdríve musíme žíti a pak teprve múžeme býti dll
slední, filosofictí, idealistictí a do morku kostí poctiví.
J~ou ruzné typy vltdcu. Nekterí ženou útokem v idea
listickém vzepetí. Svehla je typ vudce sprostredko
vatele a poctáre. Není heroem duslednosti, nepožene
žftdnou situaci na tragické ostrí. Stranický fanatismus
je mu cizí. Podrizoval i vlastní stranu objektivne koa
licnímu merítku, což mu vyneslo jakousi oposici ve
strane, z níž se na jare pokusil težiti Hodža. Sotva
jiný z agrárních vudcu by byl dovedl po sedm let tak
klidne spolupracovati se socialisty. Nelze od neho oce
kávati, že by nekdy nesl nejaké dogma stredem palby.
Pokud m1lžeme souditi podle VUdcll z jiných stran,
kterí prišli do sféry jeho vlivu, zdá se, že lidé dávají
dogmata pod lavici, sedají-Ii si s ním ke stolu. To bylo
pozorovati zejména na jeho spolupracovnících z rad
socialistt'L

Švehla hraje u nás roli odborníka v kompromisech.
Je-li stát nezbytne odkázán na dohodu peti velmi ruz
ných stran, není to dovednost nepotrebná. Svehla zd[l
se býti s ideou kompromisu jaksi bytostne spríznen.
Nepochybne je to forma jednání, jež mu nejvíce vyho
vuje. Poucil se z toho. že sotva kdy i jen dva lidé se
v necem ú'plne shodnou. Vidí tedy v kompromisu stá
lého pn"tvodce života a veškeré cinnosti a nedívá se na
nej s pohrdáním. Nekterí lidé (ne pouze komunisté,
kterí tak ciní s dobrou rozvahou a jasným úmyslem)
mluví o kompromisech jako o prašivine. Chtejí, aby
všichni, praví a leví, socialisté a buržoové, verící a
neverící, kupci a zákazníci byli naprosto nekompro
misní. Zdá se, že si ani nedovedou predstavit skutec
nou nekompromisnost. Nebot mohli bychom tento stát
práve s takov)"m výsledkem nab)'Tti dynamitem jako
opravdovou, neústupnou nekompromisností. Máme-li
rozum v dobrém porádku, nellllcleme kárati Švehlu za
jeho kompromisní F~lsobení. Nebot jestliže nekdo
opravdu (ne pouze tak za úcelem literární ozdobno'iti
a zajímavosti, jak se deje) je proti kompromisum, je
prakticky pro permanentní obcanskou válku.

Neselže-li $vehla tam, kde je treba kompromisu 
ct to je v moderním státe s mnohými stranami napro
stá vetšina situací - selhal by pravdepodobne v tech
situacích, kdy je treba nedelati kompromis. Nemllžeme
vésti jinak stát než koalicne a je-li treba následkem
toho dosíci nejakého narovnání mezi národne demo
kratick)'·m a socialistick)'Tm stanoviskem, tu jen papí
rový clovek, který nedovede posouditi dosah SVS'c1l
cinu, odmítne uzavríti kompromis. Ale neco jiného je
delati kompromis mezi morálním a nemorálním sta
noviskem. Svehla i zde sprostredkoval ne pro sebe,
n)Tbrž pro jiné. To souvisí s jeho celkovým skepticis
mem. Jsa presvedcen, že lidé jsou prostredne dobrí a
prostredne zlí a že všichni jsme jen pomerne poctiví,
nepochválí žádnou protikorupcní akci a lomí rukama
nacl každou afér.ou. Jakoby byl presvedcen, že jen cti
žádostivci chtejí morální zmenu a že morálka je vá
lecným politickým prostredkem. Pozortlje-Ii, že nekdo
k nemu prichází a horuje o pocestnosti, je prvním jeho
náp~dem pokládati tohoto· muže za lstivce. Jeho názor
na l~dskou pov~h.u a na ,okolnos.ti poctivosti a nepocti
vost! se vyznacuje c1rsnym realtsmem. Nebdí masary-
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nou, málo schopnou, málo cilou, ale hodne smclou a
Lrutální žurnalistikou, jejíž vlastnosti se mu nekdy
j)ricítají k tíži.

K idealistllm má se Svehla jako se mel Sancho
Pansa k Donu Ouichotovi. Romantické doby uctívají
beznadejné nadeje 'Quichotovy a kydají hanu na hla
vu Sancho Pansy. Ale nejsme romantikové a nemu
síme uctívat všechn) útoky na vetrné mlýny. Pukllri
se pamatuji, na konci Cervantesova románu stává se
Sancho Pansa guvernérem a nespravuje špatne svou
zem!.

Edmond Konrád:

Monolog o monologu.
Být ci nebýt, to jest otázka.
Zárovelí je to monolog.
A je to zároveÍÍ. i otázka tohoto monologu o mono

logu: »víc dllstojno-li ducha, trpeti ... neb ozbrojit se
proti mori bed a ukoncit ji VZPOlllou«?

Proti monologu.
Pryc s monologem? Nebo: vrat. se, vše odpušteno?

Stokrát byl monolog již pochován, však ožil zas, vždy
znova ožíV:l, necht puristé si ríkají co chtejí. Blank
versem nebo prósou; v úryvcích, jež hojnc proloženy
teckami, ci v souvislých vet stavbe umelé, jak fénix
duhový se vrací - ha! \!\Tie wird mir? Vlastních vet
mých težkých spád a rytmus iamhický me podesil.

Tedy radši prósou ... ano co to vlastne je, mo-
nolog? - Monblog·. -- Hm ! Jsou veci mezi nebem
a zemí, Horatio - nekdo jde po ulici, posunkuje.. a
brucí si. Je slyšet v mimochodu: »Taková trajda Vši
vál Copak jsem tento -? Dycky solidne, prosím, no
ne?« Ten clovek nemusí h,ýt ani opil)"', ani herec, ani
dramatik, aby verejne pred obecenstvem vedl monolog.
(Vecná pozntImka: monolog se vždycky vede, i když
se nepovede. Proc se vede, nikdo neví, ale zkdltk:1.
veele se, a dost. Já ho zde také vedu. leda by ce reklo.
že múj monolog vede me. Kam? Nevím. Snad k mo
nologu. To se teprve ukáže.)

Tedy ten clovek s tou trajuou všivou vede monolog,
Je zrejme vzrušen. Monolog se obycejne vede ve vzru
šené mysli. Z tohoto fakta odvozoval si svoje oprá.v
není monolog divadelní, když totiž zacal míti opráv
r;ení zapotrebí proti tem, jimž se nelíbil. Nebylo tomu
té\k od pocátku divadla. N ehot' na pocátku byl jenom
chór. a hyl jenom jeden mluvec - ha, wie wirc1 mir:
nebot na pocátku byl jen - monolog.

Ano. vezme-li se to po stránce vývoje techniky dra
matu, tedy plLvodní drama bylo v podstate jen mo
nolog, a dialog i vše ostatní vzniklo teprve z neho.
Dlužno míti jistou úctu k tomuto pradedu v)"Tmenkári
dramatiky.

N a pocátku byl monolog, a ten l1'onolog byl drama,
a to drama bylo monolog. V ucebnicích rectiny a ji
ných užitecných spisech ríká se tomu monodrama.
Tenhle mllj monolo", o monologu je vlastne mono
drama. a to monodrama o monoclramate. Pri bozích,
tohle už je skoro Pirandello, myslící myšlenka, il
pensiero pensante, predstava, jež si predstavuje sebe
~,1rnl1.

,10. prosince [926.

kOV6kynad cistotou mravu. Pokud se týká povah, je
liber2.!: laissez a11er. At si každý delá co chce. Jeho
politická praxe (má-li také politickou theorii, není
c;osti známo I je založena na skepsi. Jakoby se rídil
zásadou, kterou pro vládnoucí napsal francouzský
mistr skepse, Anatol France: »Bereme-li si na starost
vedení lidí, nesmíme poušteti se zretele, že jsou to
opice.« Citujeme-li tohoto spisovatele, musíme vyslo-
viti obavu a prání, aby se Antonín Svehla nezacetl
príliš do jeho díla. Nalezl by u tohoto moudrého muže
znacnou oporu pro své sklony, které pro strucnost
hudeme nazývat sklony skeptickými. Mohl by císti
11 France, že »na tomto svete nelze presne rozdelovat
dobré od špatného a spravedlivou vec od nespraved
livé; proto je treba, aby úspech zustal jediným soud
(em spravedlivé veci.« To není vhodná cetba pro mini
sterského predsedu.

Snažili jsme se ríci poctive, v cem vidíme pred
nosti a meze Svehlovy osobnosti. Jeho houževnatá
energie byla stútu na prospech. Když mnozí byli zma
ttni a ztráceli hlavu, Svehla instinktivne se neuchy
loval oel zásady positivní práce. O jeho vLIli lze ríci,
že je dlouhá. Pripravuje veci na leta. Vezme-li si neco
clohlavy - i když je to myšlenka ceny pouze pochyb
né -- mL'tžemeveriti, že na to nezapomene. Jsa veden
svým positivním smyslem, odmítl dokonciti destruk
tivní dílo, které zacali Kramár, Hodža a Srámek, a
odtroubil útok proti presidentu a zahranicnímu mini
stru. Ucinil tak z presvedcení, že tomuto národu hy
nebylo k prospechu kácení posledních autorit. Jeho
vládní moudrost byla vedena zejména poznáním, že
v novém á narychlo zrízeném dome je nebezpecno du
pat a vL'tbec vésti si príliš volne, nechceme-li, ahy
spadl strop. Proto nehyl bez upiatosti k myšlenkám.
které pokládá za živel nepokoje, a bez neprátelství
k novým stranám a hnutím. Každý, kdo má co delati
se Švehlou, musí míti na pameti, že tato mlcelivá sfinx
uzná jen to právo, které má za sebou moc, a pripustí
k spoluvlúde jen tu vrstvu, která si dovede vstup vy
bojovat. K pouhému akademickému pr"lVIt se chov((
chladne. Verí více v zájmy než v ideje. To není zcela
jeho osohnosti. myslilo se, že nemá vlastní síly, jako
jež mu byly jinými uchystány. Je skeptik, jako každ)"',
kdo casto videl za chr"mlOvou ononou faráre rvát se
s kostelníkem. Každ)"' ~lovek snaŽí se dosáhnouti nej
vetšího výsledku za cenu nejmenší n:'lmahy: Svehla
nebyl bez náklonnosti k demokratické oligarchii, jak se
,,[vorila v Petce a v koalici. Ne pro aligarchii samu,
ale pro pohodlnost tohoto zpllsob 1. Nedelí se rád
o moc: ale v tom se neliší príliš od jill~'ch politikll.
Leckteré nové politické hnutí. ne nejhorší, múže od
neho ocekávat leda nastavenou nohu. PokllCl se týká
jeho osohnosti, myslilo se. %e nemá vlastní síly, jako
mesíc nemá vlastního svetla, Ale lidé, kterí tak soudí.
podivili by se, kdyby vedeli, jak leckteré slunce se
"spon cástecne otácí kolem tohoto mesíce. Prišel bez
slavného jména a bez tradice a ovládl i ty, kdož popu
laritou nebo vzdeláním nebo obojím meli pred ním
predsKok. V otázkách verejné morálky je ponekud na
hluchl)"'.Když se jednalo o poburující prípady lm
rupce, žádal, aby se verejnost spokojila osvícen)"Trnpo
znáním, že korupce je zjev mezinárodní. Budoucnost
ukáže, dovede-li býti ješte neco více než mistr politi
ckého obchodu a zda bude možno ríci o nem více než
že byl nejobratnejším politickým vyjeclnavacem pod
ccsko~;lovCl~~,k~'mslur:cem. Je obklopen m"t1o vzdeb·
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Ale, a to je to nejpodivnejší: nikoho by nebylo na
padlo, tenkrát, když monolog byl drama, že je to mo
nolog. Nehlede k tomu, že se casto obracel k chóru,
divák se s mluvcem proste stotožnoval. Monolog si
proste pribíral diváka, tak jako si kniha pribírá cte
náre. Pojímal ho jednoduše do sebe, v úplném, spolec
ným náboženstvím a mythem podmíneném splynutí.
Nebylo prehrady mezi jevištem a hledištem, nebylo
rampy s jejím umelým, jevište ze sveta vytínajícím
svetlem, nebylo onoho druhého prostoru s jeho ma
gickou šalbou. Monolog obracel se nepokryte do obe
censtva, jež s ním bylo zajedno.

Ješte Shakespeare, ac mnoho již se zmenilo, mohl
to delat podobne.

Richard III. sdeluje divákum:

»A proto, nemoha být milovník,
bych bavil se v tech krasorecných dnech,
já umínil JSibýti zlosynem ... {(

Obecenstvo CorneilIeovo a Racineovo bralo mono
log jako samozrejmou licentia poetica. Zkaženo již
operou v jejích pocátcích, tešilo se na veliké monology
jako na arie. I jeho divadlo bylo ješte divadlem toho,
cemu se ríkalo grandeur, a nikoli cirým divadlem
iluse.

Iluse.

Tu to máme. Co se namítá v podstate proti mono
logu? Že ruší ilusi.

Problém monologu je v podstate konflikt poesie
s ilusí. Konflikt lyrismu s pravdepodobností. Konflikt
dramatu s divadlem. Rle, už jsem na to prišel.

*
Monolog má v jádre jen dva odpurce: realism a 

špatný monolog. Na ten zpusob má ovšem proti sobe
prevážnou vetšinu všech monologu, jež byly v dramate
napsány: nijak nevyjímaje drama realistické. Ani
Ibsen není zcela »monologrein«, viz na príklad konec
»Rosmersholmu«, kde je docela pustý, dejepravný mo
nolog, ješte nadto jako tragický záver, s vylícením
katastrofy. V »Príšerách« de facto není tomu jinak,
pres Ibsenovu sardouovskou mazanost, s jakou to za
licuje.

Mám tasit kord proti všem prízrakum špatného mo
nologu? Nelze. Tot úkol nad lidské síly.

Hajme monologu jen proti realismu. To je daleko
snažší. Ale neríkám tím, že chci hájit monologu vubec.
Já ho na konec trebas ješte zavrhnu. Je prese vše
mnoho a mnoho duvodu, aby byl zavržen.

Realismus rekl: monolog je neprirozený. Obycejne
clovek nemluvívá sám se sebou. Nemyslívá nahlas.
Pripustme, že tak nekdy ciní výjimecne v mimorádném
rozpoložení mysli. Neveríme (rekl realismus), že by
tak nutne musil uciniti, jsa vzrušen, ac možná uciní,
bude-li naopak zcela kliden a roztržit. V žádném prí
pade nebude mluviti souvisle, vecne a logicky, natož
pak ve verších. Nejvýše vykoktá, vyrazí, vysycí, vy
septá, vybrucí, vyrve, vychroptí, vysípá, vysmeje, vy
pláce ze sebe nekolik úryvku. To mu budiž, s výhradou
situace, dejove i psychologicky náležite motivované,
dovoleno.

Tímto ukazem realismus na místo starého, veršem

ci prosou náležite vybudovaného (a namnoze patheti
ckeho) monologu zavedl onen monolog 5 pomlckami,

trojteckami a citoslovci, do nehož jsem svrchu upadl.
Je to, at tak dím, civilní kodifikace monologu. Na mí
ste, aby rekl:

»Duj, vetre, až si tváre roztrepíš:
zur! duj! - Vy slapy, smršte oblacné
své spousty chrlete, až zatopíte
nám naše veže nad vetrnicky!
Vy sirnaté, o závod s myšlenkou
se križující ohne, predchudci
strel perunových, duby drtících, .
mou bílou hlavu sežhnete ! - Ty hrome
vše otrásající, sploší tehotnou
tu sveta kulatost a roztríšti
kde který kadlub prírody a znic
na jednu ránu všechny zárodky,
jež tvorí nevdecného cloveka!
Hrmi do syta! Srš ohni! dešti lej!
Déšf, blesk, hrom, vítr nejsou dcery mé.{(

N a míste toho všeho rekne realismem koncesovaný
Lear proste: »Taková trajda všivá! Copak jsem
tento -? Dycky solidne, prosím, no ne?

To jest tedy v podstate celý úspech realismu ,nad
monologem.

Bernard Shaw se nikdy nespletl, aby vymýtil mo
nolog úplne ze svého díla: ackoli práve on nade všech
ny mistrneji dovedl se bez neho obejíti. Trik, jehož
na to užil, je prajednoduchý. Ješte Ibsen a po nem
ovšem vubec realismus i naturalismus, vycházeje du
sledne z požadavku pravdepodobnosti, delil se s ve
škerou predchozí dramatikou o názor, že clovek oby
cejne jiným neríká své tajné myšlenky, že neprozra
zuje každému své city, že nevyžvaní svoje názory, že
práve v dramatických situacích zkrátka neukazuje
svoje trumfy a nehraje s otevrenými kartami, Shakes
peare na tomto, o sobe nikoli nesprávném predpoklade,
vytvoril na príklad úžasný charakter Jaguv a umož
nil si tak Othella. Moliere na nem vybudoval pul tucet
mazaných SganarelIu, a bezpocet žabaru vynalezl své
mu neumení patent takzvaného »mluvení stranou«
(monolog ve spolecnosti, monolog mimo samotu).
Bernard Shaw (a pred ním leckde Strindberg) naucil
se praktické pohotovosti, jak nechat osoby na jevišti
ríkat si navzájem všechno do tváre. Jeho skvelé nadání
k impertinenci a sotise otevrelo tudy dramatu zcela
nové dráhy a ucinilo monolog zbytecným v dosti
znacném úseku oblasti, kde dotud vládl. Bylo to, jako
když se Marconi poprvé obešel hez drátu.

*

Málem jsem v pokušení, vypravovat sám sobe starou
anekdotu, že už ve starém Recku znali telegrafii bez
drátu. Ve starém Recku totiž už také vedle mono
logu dovedli užívat - maskovaného monologu.

N a pocátku byl monolog.
A potom hned byl maskovaný monolog.
Už ten chór, k nemuž se mluvec obracel, byl v tech

nickém ohlede maskou monologu: vyzývaje a pobízeje
mluvce neustále, aby vyprável (co autor potreboval
diváku sdelit).

Ale potom hned prišel paidagog, otrok, sluha, du'
verník hrdinuv; chuva, otrokyne, služka, duvernice
hrdincina - kterí tu jsou jen k tomu, aby hrdina ci
hrdinka meli komu povídat, a kterí svým »ach! ó!
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beda! nastojte!« obetave kryli jejich souvislé mono
logy, tak jako se obetuje batalion, aby kryl ústup
brigády.

Veliký díl, možná polovina všeho svetového díla
dramatického jsou více méne maskované monology.
]\láme v dobe zcela moderní závažné dílo básnické,
jehož dramaticnost je s krajní odvahou prímo vybu
dována na tríaktovém maskovaném monologu, dove
deném až na výši skvelého stylotvorného prvku. Mí
ním Crommelynckova »Velikolepého paroháce«, jenž
sVllj grandiosní proces žárlivosti vybíjí na duverníku
témer nemém, na písaríkovi, který hrdinovi bez ustá
ní sekunduje jediným koktavým »já« -. Genialita to
hoto pocinu vezí v tom, že monolog vždy ho po tomto
prvém slove preruší, vkláda je do jeho nepovedené
vety to, co chce ríci sám, a pripisuje mu tak po celou hru
dialogy, jež se nekonají. Neznám básnictejšího a ra
finovanejšího maskovaného monologu, který má ve
své druhé intenci (jak ríkají šermíri) ješte tu kouzel
nou drzost, vytváreti z jediného slova vedlejší drama
tický charakter, delati z neho symbol a nad to nade
vše vydávati se za maskovan)' dialog, totiž za dialog,
ukrytý do zdá n Ii v é h o monologu! Ale tohle ocení
jen odborník a ješte k tomu mlsný. -

Svet je tedy plný mas kovaných monologu, chuv,
sluhll, dllverníku, Eckermannu a Le Bretu. Je taková
spousta masek pro monolog, že by se z nich dal uspo
rádati ohromný karneval. Moderní úsporná technika
dovede nejednou užiti príležitostne figur a situací,
které nejsou stvoreny jen k tomu, ale mají ješte jiné
a svéprávné funkce ve hre. Jsou to predevším expo
sice a (u autoru technicky slabých) zápletky, jež se
casto vyjadrují pomocí maskovaného monologu.: když
na príklad v exposici nekdo nekomu vypráví, komu do
toho vubec nic není. Nebo, když v podobe vzpomínky
dva si vypravují, co dávno vedí, asi v tomhle slohu:
'\: »Ano, to bylo tenkrát, když jeho žena ješte žila.«
- B: »A on ješte neznal svou nynejší.« - A: »Po
znal ji na plese u mého prítele markýze de Pommes
de-terre.« - B: »Kdo by byl tušil tehdá, jaké to bude
mít následky!« - A: »Od té chvíle byl jako vymenen.«
A tak dále. Tohle není dialog. Ba není to ani porádný
monolog, nebot nemá vnitrního napjetí, dramatické
proudnosti v sobe. Ale je to pikantní príklad mono
logu, maskovaného tím zpusobem, že jej strídave pro
nášejí dva, ac by jej proste mohl prednášet jeden. Je
to monolog ve dvou, ale nicméne monolog. Tomuhle
pokrytectví (jež primitivne existu je již v Menandrovi)
nás dokonale vyucil realismus. (Vinou svých epigonu
ovšem. Žádný -ismus sám o sobe není škodný, jen
epigoni to vždycky zpatlají. Nekdy ostatne jsou jimi
už hned jeho zakladatelé.)

Zápletka mívá recept ponekud jiný. Muže težit z ji
stého napjetí, již daného, ze situace již vzrušující, v níž
hrdina za casu trebas Kotzebueových proste monolo
gisoval, aby obecenstvu (a prípadne i z úkrytu naslou
ch1jícímu intrikánovi, nebo naopak milující hrdince,
jI Ž se takto dozví blažící pravdy o jeho šlechetnosti.
ne ištnosti atd.) prozradil své nitro, a kus mohl jíti
dá Dnes intrikán (nebo ta milovnice, jejímž srdcem
m~ býti hnuto) I už nenaslouchá z úkrytu. Doví se všeho
pr ste pomocí »(nedbá ho)« nebo »(nedbá jí)«. V da
ném okamžiku hrdina totiž se úcelne poddá svému
vzrušení, prestane partnera poslouchat a mu odpo
vídat i pustí se dialogu a zacne:
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Hrdina (nedbá ho): »A já v ni tak veril! Já bych
byl prísahal, že -. Proto tedy jsem všechno tohle
musil vytrpet! A ona! A já, já šílenec, jenž ji tak mi
luji -« a už je to venku. (Klasický príklad: Kalaf,
jen·ž tak v »Turandot« prozradí své jméno.)

Starý monolog mel jednu podivuhodnou vlastnost:
že ho nekdy totiž bylo slyšet, a nekdy nebylo. Dobre
rozumeno: obecenstvo samozrejme slyšelo vždy (n~
hlede k akustickým záhadám trebas Stavovského di
vadla), ale osoby na jevišti jednou monolog slyšely a
navazovaly na nej, podruhé jako duby ne a ne slyšet,
casto v jedné a téže hre. Maskovaný moderní monolog
neobejde se bez této praxe, ale prirozene jí našel jiný
sebeklam. Delá se to psychologicky. Hrdina spustí
svuj monolog pred nekým, kdo je dalek chápat hrdi
novu složitou a zvláštní duši, umístenou o pul tuctu
úrovní výše. A tento nekdo proste mu nerozumí,
slyší jedním uchem tam, druhým ven, vpada je mu
dramaticky úcelnými poznámkami do jeho monologu.
To je svrchupsané »(nedbá ho)« naruby. Muže se
naskytnout a prekvapive casto se na jevišti naskytá
zdvojená kombinace této techniky, pri níž ze dvou
(ba i více) osob každá z nich pomocí nejakého »nedbá
ho« mele svou, takže nasloucháme soucasne dvema
i více monologum. Nemci na to mají výborný výraz:
»aneinander vorbeisprechen«.

Velmi mnoho masek daleko primitivnejších a cas(o
odvážnejších i úcinnejších skytají predmety živé i ne
živé, jež hrají s sebou. Není nic na svete, co by se
nehodilo za masku monologu: dum, housle, mec, po
dobizna, more, hory, les, rodná puda a hrouda, strom,
zrcadlo, motocykl. V Konrádove »Javoru«, abychom
nešli daleko, kde kdo mluví se stromem. V Pirande1
love »Každý má svou pravdu« je skvelý monolog Lam
berta Laudisiho se zrcadlem. A jeden z nejnadanej
ších, nejdramatictejších monologu ceského i snad sve
tového písemnictví soucasnosti má František Langer
ve své »Periferii«. Je to Franckuv monolog u moto
cyklu, jenž má svuj zvláštní vysoc~ umelecký puvab:
vzniká totiž z Franckovy potreby dialogu. Francek ji
ukojí - ale pri hluku motoru, jenž ho v tomto jedno
stranném dialogu umele isoluje od partnera a delá,
na ruby od Crommelyncka, ve skutecnosti umelý a
zdánlivÝ monolog z neho.

Tu je kombinace predmetu a nemé osoby. S nemou
osobou to jde i bez predmetu. Zavrelova »Vykupitele«.
kde tchán jeden celý obraz odríká své žene, která slova
nerekne. Jde to jiste jednodušeji i bez ní, viz tamže,
kde tchán mluví po celý obraz s osobou za scénou,
jíž nerozumíme a nemusíme nic rozumet, ponevadž
pouze huláká, aby predstírala dialog. Posléze, jde to
i bez osoby za scénou, stací proste mluvit do zákulisí,
kam dramatik mltže umístit, co jen chce, národ, lid
stvo, svet, vesmír, Boha. Za scénou je dramatik ne
omezeným pánem.

Tohle a sto tisíc jiných vecí je tedy maskovaný mo
nolog. Prísne vzato, nevím v tomto okamžení, existu
je-li na svete dramatické dílo, absolutne prosté jakého
koliv aspon rudimentárního monologu. (Já sám pro
svou osobu, obávám se, nedal bych bez nejakého toho
fixlovaného monolocku ránu.) Capkuv Tulák ze »Ži
vota hmyzu« je príklad absolutního a správného mo
nologu.

A prec-
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Realismus udelal se svou revoltou proti monologu
vlastne smešn)'m. 1 icméne realismus mel v jádre
pravdu. Jeho námitky proti monologu byly nesmírne
povrchní. Nicméne ucinil jimi dobre a rádný skutek.
Požadavek prirozenosti je na jevišti nesmysl. Na je
višti je všechno neprirozené, sám dialog je ve své
úcelné jevištní souvislosti sama neprirozenost, od toho
je to umení, aby jevy zbavovalo strusek prirozenosti
a prizPllsobovalo si je za svoje vyjadrovací, slohotvor
né prostredky. Odjakživa ríkaly se na jevišti veci,
které se v živote neríkávají: už proto, že se na jevišti
ríkají 1é pe, cisteji, formovaneji, ryzeji. Už proto,
žt by se v živote nik~y nepodarilo je náležite ríci.
I hlupáci na jevišti jsou jaksi platneji, hloubeji, pravdi
veji hlupáky, jsou proste chytrejší ve své hlouposti,
než je prirozený hlupák v živote. Jsou stylisace, jako
každé umenÍ.

Realismus nicméne má velikou zásluhu v boji proti
monologu, nebot to byl boj za ocistu umení. Boj za
nový vztah k pravde, za novou umeleckou poctivost.
za nové zvniternení. Nešlo o pouhý program, ani o ho
lý- život, šlo o ducha.

Všeho na svete a všeho v umení dá se zneužíti.

Monologu se dá zneužiti príliš snadno. Asi tak,
jako se dalo príliš snadno zneužíti kubismu, primiti
vismu a expresionismu. Jejich vnejší vyjadrovací pro
stredky byly težko kontrolovatelné, umelecký projev
záhy jimi pozbýval na prumeru své prukaznosti. Bylo
lze s nimi pracovat a pri tom nic neumet. Monolog
jako vnejší a pouze technický prostredek taktéž kazí
prumer prukaznosti. Je pohodlné východisko, pri
nemž se také nemusí nic umet.

Na rozdíl od prostredku kubismu (ale už impresio
nismus dal se hrave imitovat). monolog jako pomlkka
je kontrolovatelný príliš lehko. Realismus právem 'e
ohracel proti této prílišné snadnosti, která hned pre
stává b)·t umcním a ruší úcin. Procež práve budí po
cit »neprirozenosti«.

Monolog velmi snan.no mM.e se stát urne 1e c 1<:y
neprirozeným.

Realismus ovšem, jako každá revoluce, prestrelil.
Ale to nevadí. Žádná umelecká revoluce na svete ne
porazí umení. ale jen špatné umení. To dobré ji pre
trvá, ba obycejne ona pouze na ne navazuje.

Revoluce proti monologu byla revoluce proti špat
nému monologu. Ode chvíle, co se drama a jevište
zacalo odbožštovat (tedy vlastne už od Menandra),
s jeho rostoucím posvetštením (a dodejme: polidšte
ním) vznikal v názoru na jevište požadavek, stále ro
stoucí, požadavek vetší komplexnosti. (Nevím, jak
bych si to lépe rekl.) Cím více se drama vzdalovalo
božstev i polobohu a blížilo se cloveku, tím úplnejšího
clovecenství si divák žádal od jevište, po vnejší i vnitr
ní stránce. Cím dále tím více rostl umelecký náklad
na úplnost iluse: »... držeti jaksi zrcadlo pred príro
dou, ukázati,... veku... jeho tvar i otisk.« Stup
110valse požadavek remeslné krásy, a monolog byl prí
liš snadný. Stalo se posléze prukazem zrucnosti, obe
jít se bez neho. Je jaksi maturitní otázkou drama
tika.

A na tom tedy mnoho jest. Nic naplat, umení po
chází od umeti. Hudebník musí znát noty a prstoklad.
Technická vyspelost je proste predpokladem umení.
Vešlo casem ve zvyk, pohrdati technikou, protože

mnozí nebyli než techniky. Ale jako není geniální, hrát
l~a klavír falešne, tak není geniální, napsat kulhavé
drama. Monolog stal se casem falešnou notou v dra
mate. Rozvoj umení dramatického poskytl dramati
ktlm takových možností, že je jaksi ostuda, známka
necisté práce, pomáhat si monologem. Je to, jako kdyby
calouníkovi lezly žine z lenošky.

Ano. v tom to vezí. Proto pryc s monologem! Ale
to platí jen pro žabare. Když skutecný dramatik si
nasadí monolog, bude vedet, proc. Je monolog a mo
nolog. si duo faciunt idem - nic bych si z toho ne
delal, kdyby se mi jednou prihodil takový monolog
jako tomu Crommelynckovi. nebo trebas Langerovský.

Ba, to je ten vtip: nejde o monolog ci nemonolog.
Jde o umení ci neumení.

Být ci neb~·t, to je ta otázka.

Život a instituce

o vyšši pražský standard.
V Paríži se podivujeme všestranne a dokonale vy

vážené organisaci mesta a života. Správa, veda, lllTle
ní, obchod, komunikace. všecko tu je zauzleno, svá
záno a sourazeno zákonite a spolehlive; hluboká ká
zel1, jejímž vnejším znakem jest vlídnost a noncha
lantnost. Základy hl1dovala dávná tradice. Pokroku
darí se tu jaksi samozrejme, podvedome. Všecko sme
ru je k zlepšení životního prumeru za šetrení evrop'
ských merítek proti prekotné amerikanisaci. Na po
hodlnost, úcelnost je tu jasnÝ názor, charakterisovan)'
na príklad parížskoll proutenou kavárenskou židlí;
v ní jest stelesnen smysl pro pohodlí, lehkost a solid
nost i hospodárnost, jež jest jednak projevem toho,
cemu ríkáme »le vrai goút franc;ais«, jednak úcty
k lidskému duchu a lidskému telu, projevem zásady:
clovek sobe.

Politický vývoj uvolnil i LI nás temperament, vkus
a common sense, prirozené, rasové složky. vytvárející
tradici, zacarovanou dosud do bludného kruhu stredo
evropského až balkánského selského kontinentalismu.
jehož nej~mluvnejším chara1}teristikem je strava. pa
níž jest tak težko a smutno.

Naše ,vývojové možnosti vklíneny jsou mezi bavo
ráckou težkopádnost s jedné strany a jihovýchodní pri
mitivnost se strany drnhé. Shora pak po veky tlací
ona typicky nemecká systematicnost, pred níž nám je
tak úzko, protože jsme se neodhodlali dobrati se je
jího zdravého jádra a upravit je pro vlastní pomery.
Je to nechut spíše citová než rozumová. Priucili jsme
se hruhe málo, ac bylo vždy hodne možností a príle
žitosti korigovat vývoj vecí ceských západní orientací.

Treba organisovat verejné mínení. Ale to znamená
predevším pracovati k uvedomení vyššího životního
standardu, který od Aše až k Jasine, od Šluknova až
ke Komárnu probíhá stupnicí velmi ruznou a málo
evropskou; znamená to systematicky dbáti o veci kul
turní a civilisacní: v meste, zemi, státe. Politické
útvary, jejichž posláním bylo by zvyšování životní
úrovne skupin a jednotlivetl, starají se radeji o obsa
zování míst ve správách nemocenských pokladen. ne
bo o jazykovou úpravu úredních tiskopisu než o ze-
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lenS pás kolem Prahy, o nejrychlejší rychlíkové spo
jení s Bratislavou, o lepší silníce, o regulaci mest a
rek. "šechny otázky, jež nemohou býti materiálem
politického bengálu, ustupují záležitostem, z nichž ply
ne stranám a jednotlivcllm bezprostredne hmotnS'
zisk.

Všechen tento neblahS' stav vecí jeví se predevším
všeobecnS-mopomíjením techniku a vubec odborníku,
nedostatkem porozumení pro nejaktuálnejší otázky
hospodárské. v úradech, yerejnosti, tisku. S tím sou-
visí úpadek vkusu, jehož prícinou jest nedostatecn)
pomer k podstate úcelnosti, dokonalosti, solidnosti a
cistoty formy a materiálu.

Bezradnost ve stavebním ruchu, v bytové otázce, ve
vecech regulacních. hypertrofie ochranárství, jsou
symptomy nezdravého zpLlsolm života, který Praze
neumí vytváreti urcitý charakter, který nedovede 01'

ganisovat tak, aby jeho výboje odpovídaly cíli, k ne
II1UŽ \ e své vyrovnanosti musí konec koncu speti ne
která z príštích generací.

Totiž jde o to, aby náš me ..tskS' život. jeho sprava,
jeho tempo rostly z pražského prostredí, z našeho
\'Iastního svetového názoru, ahy však soucasne pribli
žo"aly se oné urcité evropské uniformite, k níž celá
;.oudohá civilisace smeruje.

Podívejte se jen na príklad na zarízení pražskS'ch
kaváren. verejných místností, podívejte se na tak ZV3.

né moderní budovy, at už jsou to hanky, obchodní
domy nebo úrady, všimnete si onech typicky prú
~kS'cb v}'škových prechodu. jež žádá regulacní úrad
YŠlldetam. kde stavejí vedle domu, posveceného <;enti
mentálním heimatssdmtzem tak zvanou moderní bu
dovu. Podívejte se na úroveií. našeho reklamního prll
myslu, na naši dlažbu. naše tramwaje, na prekážky. ji
miž brzdí vývoj automohilismu. proste na všechna ta
zarízení a tisíc vecí. jež hy mely naopak znamenat
~polehlivost, dLlveru. vkus, úcelnost, pohodlí, velkory
sost, podnikavost, a porovnejte je s cizinou. Dlouhá
spojitost s Vídní nebyla dosud plne rozpoznána. natož
rozvazována. Víden jest dnes ostatne po této stránce
méne rakouská a méne nemecká než Praha. Chceme
hS,ti mnohdy velkomestem a velkým státem tam, kde
treba predevším pamatovat proste na dohé mesto a
dobrou spolecnost.

Organisovat verejné n'ínení v tomto smeru, zvyšo
vati dohrou životní míru. vytváreti stancIard, pražsk}',
t~pick~'. smcrem k prostému, avšak praktickému a na
zkušenosti a vztahy ku všem kulturním a civilisacním
vecem bohatému životu, pracov<lti pro pohodlí, úcel
nost, znamená predevším vychovávati veselé, podni
kavé, presné a spolehlivé lidi, dobré spolecníky a cíle
vedomé pracovníky proti težkopádnosti. problematic
no~ti, zaostalo ti a negramotnosti.

Máme tu Klub za Novou Prahu: soustreduje lidi.
kterí pracují na vybudování moderního mestského ži
vota v naší metropoli, nebot jedine spolupráce a vzá
jemni soucinnost odborníku, zejména dobr)-ch orga
nisá'oru, hospodársk~'ch a prumvslových pracovníkLl.
inžen 'TU, lékarLl. architekttl, kterí ze své praxe, svými
zkušenostmi, stížnostmi. starostmi, námety, námitka
mi, poskytnou nejcennejší, živSr materiál, udrží tok
život, o nemž jsme mluvili.

Te nutno zabránit všemu. co by znamenal0
nehospodárnost a ztráty na casu a penezích ve správe
~ vvhl1c1ovánímcsta a jeho vztahll k bližšímu i v7.;dá-
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lenému' okolí. Jcie o to, aby se nemusily hledati po
stranní a nákladné cesty tam, kde rozpoznáním' pod
staty veci a cíle lze pracovati hladce. Podporuje vše,
co jest ku všeobecnému prospechu a nemohlo se dosud
uplatniti pro prekážky, vyplývající z falešné ideolo
gie, prílišné predstavy o estetice, morálce, samospasi
telnosti vecí pomíjejících a predpojatosti, Chceme me
sto radikálne moderní a evropské a prece své, P. L.

larosla,' IJumbergcr:

Krajinský tisk.
II.

Podívejme se ješte na neodvislý krajinsk)' tisk, jehož
neodvislost poznáme jako problematickou vec. Cel
keln vzato, muže se nám konkrétne jevit jako pod ti
tulek listu. Ideová neodvislost, pak neodvislost smeru
at již politického ci kulturního leží složena v kapse
vydavatele, kterS' se mllže oddat pestování ideí nebo
pronásledování nábožen. kS'ch blouznivetl. Má na VLIli.
chce-li podporovat ohecní zastup.itelstvo nebo fran
couzské royalisty. Vydavatel muže horovat pro pestení
homce morušového a potírat neblahé zjevy. V potírání
llcblahS'ch zjevll libuje si konecne veliká vetšina vyda
vatel{L To, že Jist patrí vždy bud jednotlivci nebo men
ší spolecnosti, dává casopisu osobitý ráz. Jen v jed
nom bychom mohli generali"ovati: každý neodvislý
casopis jeví kulturní tendence, o kterých budiž zde
zmínka.

Napred pravíme, ze i mezi neodvislou pšemcl Je

mnoho koukolu. V dobrém slova smyslu je krajinskS'
lleodvislS' tisk pareništem žurnalistu a literátu. Víme
z biografie mnohého spisovatele, že jeho prvotiny oti
skoval ten ci onen týdeník. A všechny ty prvotiny mely
strašne bolestný nádech, nebot to jest jisté, že sveto
bol nalézá v krajinském tisku živnou pudu. Kdyby to
1:eznel0 príliš paradoxem, rekl bych, že svetobol se
zrodil z krajinské nudy. Mám za to. že kdyby lord
Byron žil co mladík v ("echách, našli bychom jeho
prvotiny v nckterém listu z Pošumaví. Tedy z tohoto
pareništc vyrustaly sazenicky naší žurnalistiky. V Pra
ze mely ty sazenicky rozpuceti v cenné akvisice žurna
listiky a rteratury. Je vecí anthologie, v kolika prípa
dech se tak stalo. Myslíme-li na parenište, vtírá se
nrtm myšlenka, že list má Cltmosfénl prikryt)'ch ci za
sklen)"'ch prostor. Ohrazneji receno: v regionalisml1
sazenicka vzro<;te a v kosmopolitismu chce tlvadnout.
Mluvili jsme o kulturní tendenci. Tož jeví se ve sklonu
k literárním pokusum. PísemnictvÍ, které roste v soud
ním okrese, je v podstate vyspelejší. než by vzkvetlo
ze zemepisného atlasu. Povídky a veršíky na všelijaké
kaplicky. kríže. samoty jsou jiste cistší než obrazná
~lova na reku Nil nebo Aljašku.·V poslední dobe roste
forma humoristická, s velikým elánem se píší cause
rie a zejména ženy si lihl1jí v tom remesle. Hreší však
pritom na gentlemanství vydavatele a ctenárovo. Po
litika se obycejne vmáckne do nekolika vet. Hospo
dárské zprávy nejsou leckde vedeny. Sport, to záleží
na liMstce redaktora. T .iterární zprávy v podobe re
ferátu obycejnc zabírají až polovinu listu. A vezme
me-li si ješte inseráty, vyjde na jevo, že bohatství ma
teriálu krajinského neodvislého tisku je mnohdy na
pováženou. Materiál pro krajinský tisk rozesílá Ti
skové oddelení ministerského presidia, a záleží na sve-
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domitosti redaktora ci vydavatele, jestli chce míti ze
svého listu papouškující automat. Vpravde rádný caso
pis má ci aspon chce míti vlastní veci. Jenom lajdácký
list otiskne všechno, co se mu v zásilce predl01í. Tak
bychom byli hotovi s povšechnou charakteristikou
krajinského tisku.

Podáme ješte nekolik fragmentu z velikánství kra
jinského tisku. První jsou redaktori. U odvislých to
jest politických casopisu rekrutují se ze rad duvernílq),
tajemníku a jiných kapacit. Mají normálne až 500 Kc
mesícního platu za vedení listu. Redaktori neodvislého
tisku bývají obycejne ucitelé a pak lidé, kterým slovo
redaktor poskytuje bezmála nebeskou blaženost. Vyda
vateli jsou v tomto prípade knihtiskari. Rekli jsme už
v první kapitole, že máme spíše špatný krajinský tisk,
ne však vinou malý-::h pOmerll, jak se rádo predpo
kládá, nýbrž vinou malých lidí. Jsou ovšem výjimky.
jmenujeme príkladne ceskobrodské Na š e H Ia s y.
Zde stujž dukaz, že dobrý list delá dobrý novinár.
A Na š e Hla s y rediguje Josef Miškovský. Rádi
bo považujeme za starého novinárského veterána, to
však se nestane, aby takový veterán šel na pohreb
svému listu. Naopak má príležitost shlédnouti, jak
jeho list utešene vzrustá. Jak jsou mnohdy redaktori
malicherní, to at posoudí ctenár z tohoto uvedeného
fakta. Stalo se v malém meste Novicích, že nejaký
pan Straník si zlomil nohu. Pan Straník byl dobrým
straníkem x-ské strany a slušelo se tedy, aby jeho
prípad byl doprovázen tklivou lokálkou v liste té stra
ny. Lokální žalmy nad zlomenou nohou pel redaktor
casopisu jiste uprímne a proto nelibe nesl lokálku
z protivné strany, kde zaznamenali, že pan Straník si
zlomil nohu, címž utrpel lehcí zranení. Hned v príštím
císle považoval za vhodné redaktor první strany, aby
poukázal na úpadek mravu a potíral pri té príležitosti
neblahé zievy. Neblahý zjev spocíval v tom, že si do
volil redaktor druhého listu poznámku o Iehcím zra
není. Doslovne napsal redaktor prvního listu, že ne
nalézá slov k odsouzení tohoto hyenismu a pokládá za
novinárskou necnost nazvat zlomení nohy lehcím zr4
nením. Stalo se roku 1926 mezi dvema východoce
sk),mi casopisy.

Za nejzábavnejší hru v krajinském tisku platí hra
na anonymy. Objeví-li se nekde výpad nepodepsaný,
tehdy se porádají zábavné štvanice na anonyma. Pra
zvláštní je pri tom, že takový anonym sedává pri ma
ryáši s napadenými v hospode, ale na venek se z toho
delá nesmírne duležitá vec. Také se stará casopis o jiné
vecicky. Na príklad nevykrikuje v Pardubicích vrátný
jméno stanice, kde dejme tomu bydlí teta redaktora.
Tehdy si sedne a napíše manifest vrátnému nebo ra
deji rovnou ministerstvu železnic. A žádá, aby jméno
stanice bylo dLlsledne vyvoláváno. Doloží to skutecno
stí, že tolik a tolik turistu do stanice jede, že v míste je
památná freska nebo co a nakonec se doufá v nápravu.
Také v morálních popravách si libují nekteré listy, vo
lajíce pri tom: Na pranýr! Jsou to už vážnejší veci,
když jde o prokázané defraudace v obecních poklad
nách. Taková poprava je ovšem vecí osobní msty.I zbývalo by ješte ríci neco o názvech casopisu. Volí se
nazdar.buh, a zdá se, že je nejvíce H Ia s u. Hlasy jsou
od Žehvky, od Berounky a jiných rek. Proti tomu ne
jsou H Ia s y o d S než k y nebo o d K a n k u. Hodne
je také všelijakých R e p u b Ii k á n u a S v o bod. Než
to jsou veci nejmenší z nejmenších.

Doba a lidé

Jaromir Novák:
Apaci.

Apaci byli rozhodne obestreni vetším kouzlem ro
mantiky než si zasloužili. Jakmile rozvoj velkomest
se pocal díti tempem stonásobn~ rychlejším než pred
tím, apaci pocali se vynorovati z J;emných zákoutí ulic
a parku, aby si hájili živobytí silou své odvahy a pád
ností své pesti. Paríž je posvetila jménem, které zme
zinárodnelo, a od té chvíle každý cizinec, jen prekro
cil obvod Paríže, prál si mimo jiné atrakce shlédnouti
i nefalšované apace. Ve fantasii romanopiscLl a ctenáru
novin jevili se apaci jako chlapíci štíhlí, pohybu hra
natých, s cepicí ponekud ke strane sraženou a s širo
kým šátkem kolem krku. Cepice a kalhoty byly pra
videlne kostkované, protože všichni tanecníci ap ac
ských tancu mívali cepice a kalhoty kostkované.
Apacky se predstavovaly co dívcice krátkých sukní,
vyzývave nakaderených vlasu s puncochami ne vždy
bezvadnými a s postoji, které se podobají zpomalene
filmovanému tanci charlestonu. Tito apaci a apacky
žili na Montmartru a oblíbili si tu a tam prepadnouti
nejakého bohatého cizince, procež Montmartre stal se
ctvrtí zvlášte cizinci vyhledávanou, nebot zbožné prá
ní každého Anglicana a Americana bylo octnouti se
i s fotografií v novinách co obet odvážné loupeže. Ne
bezpecí života pri této reklame bylo minimální, nebot
o apacích je všeobecne známo, že jim nejde o životy,
ale o peníze. A pres veškeru popularitu tohoto typu,
který v nicem nezadal proslulosti parížské bohémy,
možno ríci, že apaci vymírají. Jejich rudé šátky stihl
osud tech, kterí se kdysi pyšnili rudou pletí, ovláda
jíce suverenne celý velký díl sveta. Mizí nejen z Pa
ríže, ale z velkomest vubec, ustupujíce jednak »hoch
štaplerum«, jednak lupicum velkého formátu. Prepa
dávání chodcu je príliš drobná práce, než aby stála za
duvtip. Apaci byli specialisováni na tuto cinnost, dnes
jsou nekterí, co zbyli, najímáni cestovní kancelárí Coo
kovou, aby statovali na Montmartru pri autocarových
výletech cizincu, které Cook & Son porádá za tricet.
franku za osobu pod svudným titulem »Paris by
night«. S apaci vymírá typ, který~pyl pozoruhodností.
Apaci nebyli pasáky. Byli to v tomto smyslu gentle
mani, nebot žili monogamne a na svou milenku si svý
mi prepady vydelávali. Toto zbojnictví bylo roman
tické a kouzelné. Spíše než odvaha pracovala tu chy
trost a obratnost v psychologickém zvážení momentu.
Veškeré soudní prípady apacské tomu nasvedcují. Mo
tivy prepadu nebývaly vždy financního rázu. Dobro
družnÝ základ apacské povahy se pravidelnými pre
pady rozvíjel k podivuhodné odvaze. Tento povahový
rys je tak rozdílný od povahy kapesních zlodeju, kterí
jsou lidé zbabelí a proto jediní ze všech zlocincu mají
mezinárodní organisaci. V apacích bylo neco z po
vahy Janošíkovy. Bohatým bráti - dávati chu
dým. Jakási sociální gestikulace, jež mela jim samot
ným omluviti základní .rys povahový, jenž je vedl
k apacství: dobrodružnost. Povahové rysy zlocincu
jsou nejruznejší práve jako zpusob jejich práce je
nejruznejší. Nemyslím prirozene na povahy patholo
gické, ale motivy, jež vedou k zlocinectví u povah nor
málních, podobají se škále duhových barev. Kapesní
zlodejství je nejziskuchtivejší zlocinecké métier. Lou-
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pežná vražda, není-li spáchána na podklade pathologi
cké disposice, má v sobe neco ze zoufalosti životního
náporu, apacství bylo zlocinecké gaskonství. oupež
z idealismu.

Proslulý nemecko-madarský apac Hermann tvrdí,
že provádí apacství pro své anarchistické presvedcení.
Když mu bylo osmnáct let, vešel ve styk s madarskou
anarchistickou organisací, kterou tehdy vedl idealista
hrabe Ervín Bathanyi, jenž se za svých londýnských
studií stýkal s Kropotkinem. Hermann tak prosákl
ideami Bathanyi-ho, že jedinou spásu pro proletariát
spatroval v loupeži. Kdykoliv byl chycen, predstíral
epileptickou kleptomanii a nikdy nebyl dlouho ve ve
zení. Má velmi elegantní milenku, která prý se živí
týmž zpusobem, a je autorem výroku, že zlocin zna
mená míti mnoho životní energie a nedovésti se udr
žeti v mezích.

Parížští apaci nemeli motivy tak hluboce tkvící v so··
ciální ideologii, ale rozhodne nebyli vedeni jen vulí
k zisku. Každý zlocin stejne jako prostituce má na
dne psychologické spleti motivLI neco sociálne revoluc
ního. Vždy jsou nejprve »urazeni«, aby se mohli státi
»poníženými«. Apaci práve proto, že nebyli zlodeji,
nýbrž zlocinci s odvahou, dovedli si získati tolik po
pularity, ba i úcty. Carco byl poslední, jenž se jimi
literárne nadchl, Mistingnett dodnes je uvádí na re
vuální scény a v každém pruvodci Paríží se o nich
hovorí 've sloupci »Montmartre«.

Pres mnohé vlastnosti, které byly u apacu kladem
ye srovnání s kapesními zlodeji, byli apaci literaturou
príliš zidealisováni. ŽádnÝ z nich neloupil z duvodu
pouze »ideových«, aby mohl svou cinnost omluviti
sociálním roznícením, a kvalita zlocinu nepromení ni
kdy zlocin v cin spravedlivý. Mezinárodní zlodejství
má .nejruznejší formy, apacská gaskonáda byla jednou
z 111ch.

Byla. Nebot dnešní konkurenci zlodejské internacio
nály nebylo mOžno snést. Na Faubourg St. Martin
v lokále Sabove se usadila filiálka mezinárodních kap
sáHl, tech, s nimiž se sejdete ve Vídni v »Café Inter
national«, v Berlíne v restauraci Kindlove nebo v Gre
nadierstrasse, v Ríme v »Café Cwadroni« na Piazza
San Silvestro. v Praze v lokálech, jež pochopitelne
není možno jmenovat a které jsou vklíneny do mapy
mezinárodních zlodejských útulkLI, jež obsáhly celou
Evropu. Mezinárodní zlodejství a »hochštaplerství«
a la Strassnow vytlacila úplne apacstvÍ. Metod apacu
není zapotrebí, jsou-li dnes metody modernejší a úcin
nejší. Proc prepadávati nocní .chodce, je-li možno
v Berlíne pod ochranou .policie vyloupili v poledne
zlatnický závod predstíráním filmování? Proc sahati
do cizích kapes na Montmartru pro malé obnosy, mož
no-li prodati celou strechu Východního nádraží v Bu
dapešti za znamenitý peníz. aniž by kdo odhalil na
první pohled tuto šílenou odvahu?

Apaci se stali nemoderní. Naposledy jsem vytušil
jejich prítomnost loni v Marseille, kdy v prístavní
krcme byli oloupeni dva moji jihoslovanští prátelé,
kterí nedali na varování. Vešedše do krcmy, byli ob
klopeni prostitutkami, když tu nekdo shasl svetlo a
'd '

11 é, na než se vúbec neprišlo, je oloupili za prímé
úcasti policie, jež, jak známo v prístavních mestech
Francie, bývá ve spojení se spodinou, s níž se delívá
o zisk. Oba Jihoslované byli dokonce týden drženi
ve 'vezení a propušteni teprve na zakrocení jihoslovan-

809

ských diplomatických úradLl. Prístavní apaCl JSou po
slední zbytek této sorty lidí, pokud je ješte v cinnosti.

Že apacství je motivováno v prvé rade dobrodruž-
T'ností, o tom svedcí i prípad .Gnyly Dicha, madarského

apace velkého formátu, který pusobil v roce 1924
v Italii a pozdeji v Nemecku. Gnyla je varietním ar
tistou a od neho pochází proslulé císlo »malba z ha
dru«. Gnyla dovede z barevných hadru v nekolika mi
nutách sestaviti jakýkoliv portrét. S tímto varietním
císlem objel celý svet, vydelával mnoho penez, a~e jej
vábí apacstvÍ. Spojil se s mezinárodní lupickou, vy
stupující jako »tanecnice Mary« (tato dáma hovorí
plyne celou radu evropských jazykll a má dokumenty,
takže muže delati jednou Italku, jindy Srbku, Španel
ku a pod.) a s ní provádel apacství na bohat}Tch Ru
sech, navštívivších Italii. Ona získ<'tvala informace,
on »pracoval«. Nakonec je v Nemecku chytili d po
slali postrkem do Madarska. Dnes je Gnyla opet volný
a jiste nekde »pracuje«. Je apacem z povolání.

Francouzští apaci meli to, cemu se ríká »charme«.
Meli smysl pro diferenciaci a galantní úctu k žene.
Nikde jinde nebyli apaci tak kultivovaní jako v ra
ríŽi. To, co Praze dalo prostredí žižkovských pecí,
nelze srovnati s Montmartrem. Apac mel lehkost po
hybu, výrazu, »práce«. U nás »žižkovské pece« se spe
cialisovaly na nedobytné pokladny, a tíha železa techto
pokladen ovlivnila náležite jejich vystupování. Gesto
i žargon pr'lŽ~.kých periferních apacu nemá onoho
hédvábného nádechu, kter~T byl na parížských jejich
druzích a který je vlastne uvedl do literatury. Char1es
Louis Philippe v románe »Bubu z Montparnassu« vy
kreslil stejne dokonale typ parížského pasáka jako
Carco v »Mon homme« a v »Les innocents« typy pa
rížskSTch apacú. Pražského pasáka uvedl do literatury
Egon Erwin Kisch, a jeho práce jsou dosud jediné
obrazy spodiny Prahy. Vyžadovala by tato vec pecli
vosti dokumentárního zpracování a srdecnosti soucitu
s lidmi, kterí casto bez vlastní viny se stávají vyho
štenými.

Apac jako literární typ mohl prinésti zdraví do lite
ratury. Prostitutka prinesla city, ale nikoliv odvahu.
Apacova odvaha dominovala. dokud nebyla znovu
zvážena odvaha lidí. všední práce. Prišli strojvudci,
letci, horníci, námorníci, prišli bojovníci proti živlltm.
kterí musí býti statnejši než bojovníci proti lidem.
V nich se mohla soustrediti síla literární obrazivosti.
Apaci prestali bS,ti lákadlem romantiku a sami uznali
neužitecnost romantiky v životním povolání tak nebez
pecném jako je profesionální lupicství. Byli odklizeni
dobou. Jejich cervený šátek se objeví tu a tam ješte na
krku tanecníka, obveselujícího barové obecenstvo apac
ským tancem. A i ten musí dnes ustoupiti char1e
stonu. Osud apacu je osudem tech, kterí nestacili tem
pu doby. Ryli predbehnuti. Jejich je už jen minulost.

K. R.

Z. Rosenberger:

o nemanželských detech.
Pocet nemanželských detí je velmi veliký; z cehož bylo by

možno c~niti závery, že naše spolecnost je velice nemorální,
nebo, což je mnohem správnejší, že tento zjev je prirozeným
následkem manželského systému naší spolecno~ti. Procento ne
manželských detí bylo nejmenší v r. 1914 (7'4%) a nejvetší

r. ]9]8 (10'3%); ale i po válce je neobycejne vysoké.

Tato císla jsou obrazem procentového pomeru nemanželských
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detí v ruzných státech za léta 1896-1905: Rakousko 13"5, Francie
S'8, Nemecko 8"7, ltaJie 5'9. Nejvetší pocet nemanželských detí
je v alpských zemích, zejména v Korutansku, kde pohlavní
styky pocínají za svobodna a teprve potom dochází k svatbe.
Podobné pomery jsou v rihných germánských státech (prí

kladne v Dánsku, kde 48% prvorozených detí je zrozeno v prv
ních šesti mesících manželství). Ve Vídni ciní pocet nemanžel

ských detí 8'4%. Slovaxre mají menší pocet nema~želských detí.

Je známo, že nemanželské detí rodí se vetšinou v mladých le
tech matky: v Berlíne byld 30'4% matek mladších než zo let,
v Prusku 44'5%; v stárí zo-z6 let v Berlíne z7%, v Prusku.,

.26' 1%, a zbytek teprve ])ripadá na starší. Podle po,volání matky
pricházejí predevším v úvahu služky (v Berlíne 33"6% všech
llemanželských detí), a potom delnice a nádenice (z4%), a ko
necne švadlenky a modistky (ZI"I%). Jinak je jisto, že ne
manželské porody jsou tím ca.stejŠí, cím v horších pomerech
matky žijí. Je tak možno ríci, že zjev nemanželské matky je
predevším proletárské devce.

Pokud se týce samotných nemanželských detí, je nápadnou
jejich vysoká úmrtnost. To se, jak jsme rekli, vysvetluje bíd
nými hospodárskými pomery. I kriminalita nemanželských detí
je vetší, cehož prícinou je zase horší sociální situace, jež casto
dohání k ])re5tupku a zlocinu. ZabeZ])ecí-li se jim hospodárské
bytí, zredukuje se zlo na minimum.

Kdo studuje historický vývoj tohoto sociálního zjevu, powá.,
že spolecnost stále usilovala uchrániti se tohoto zla, jež zdržo
valo hospodárský vývoj jednotlivých rodin. Muži se proto od
ríkali takových detí, jejichž brímc padalo výlucne na ma.tku;
a i ona ])rojevovala casto málo vule starati se o svoje díte,
následkem cehož trpelo nejdríve dítc, potom matka.

Historie vývoje právní formy, týkající se nemanželského dí
tete, je co ll1ejúžeji spojena s historií rodiny vubec. Považuje
se dnes za dokázáno, že tak zvaná divoká plemena v Africe,

Asii i Australii ještc ted žijí, nebo žila až do ~edávna, pokud se
sexuelních vztahll týká, v promiskuite. Tak žil patrne i puvodní

clovek. Ale s vývojem kultury vyvinuly se i hospodárské okoh
llosti a došlo se k tomu, že Z])usobilejší mužové i zpusobilejší
ženy nahromadili více hospodárských hodnot než méne zpusobilé.
Lidé byli s pocátku spojováni ho'\podárskými zájmy s ohledem
na rodící ženu, pri cemž si muž prece jen zachovává co nejvetší
osobní neodvislost. Tento systém matriarchátu, konec promisku
jtních pohlavních stykfl. je jiste nejstarší ve vývoji rodin.y.

.\le v té dobe musilo dojíti k duležitým zmenám v skladu
rodiny. Následkem neusmernených pohlavních stykll musily ro
diny vyn'Jsti do velikého císla, takže množství detí stávalo se

pro matku stále vetším a težším ho,podárským problémem. Není
pochybností, že v této fási morálky musil se vyvíjet stále

úporncjší boj o eXÍJStenci, a to i proti dediclll11 i vla~tního
plemena, i proti cizím plemenum vubec. První boje vznikly
z toho, že zacínalo rozlišavání na slabé a silné, na bohatší a

chudší radiny. Bohatší radiny usilovaly stále více o koncen
traci svého majetku v co nejmenším kruhu lidí. V té dobe po
vstávají pro takovou jedr.otlivou patri:uchální rodinu tak zvané
»totemy«: všichni clenové rodiny pocirují se býti vázáni i du
chovní rovností. Koncentrace jmení v rukou nekolika žádá sou
casne delení rodiny a nedelitelnost majetku - jak odstraniti

tato dilema? Deje se to takovými pakusy, že <se pro> každý
nový porod prináší jakési Il10vé jmení. Prato se i zacaly po
hlavní styky omezovati a zabranovati, prohlašovati za »tabu«,

zakázan.é. Deti, které prece jen se zrodily ze styku zakázaných~
byly považovány za bezprávné. To byl pocátek zjevu neman
želského dítete.

Jalemile se muž ujal vedení rodiny, zmenila se její podstata.
("na byla drahocenným objektem: muž 'ji považoval za svuj
; ~.:~tek a nikdo se jí nesmel ani dotknouti, a proto nechtel ani

živiti eventuální cizí deti. Od snoubenky žádá se nyní nevinnost,
a ta z t)'chž prícin jako dnes: je-li dívka pokažená, kdo muže
zaruciti vernost i v mar.želství? »Tabu« cili zakázáno je ted
v pohlavních vecech vše, cO' se protiví vláde mužove, nebo co
ztežuje hospodárskau situaci radiny. Je tedy zakázáno cizo
ložství ženy, jakož i mimomanželské styky dívek. Deti z tako
vých zvyku jsou bezprávné nebo jen slabe chránené zákonem:
jsou to nemanželské deti, o které otec neruí povinen Ise starati,
a které nepatrí clo jeho rodiny. Ale: chce-li otec, mohau i· tyto
deti býti ravny manželským detem, nebor jejich mimomanžel
skost je privilegií pro otce, který se nemusí starati o takové
díte, nechce-li. A tak patriarchální manželství stává. se stále
silnejší hospodárskou jednotou, a mimomanželské vztahy matku
stále více zatežují, nebot otcové nestarají se ani o ne ani o je
jich deti. Z toha vznikají názory, že mimomanželské, neman
želské deti jsou spolecenské zlo, kterému je potrebí podle mož
nosti zabranovati. Vytvárej í se zákony, podle kterých se ma.l1
želství posvecuje a chce se mu dokonce i pridati charakter stá
losti i nerozlucnosti. Nemanželských styku není sice možno

úplne vymýtiti, nebot se opírají o zákony prírody; ale i díte
i matka jsou zákancm opoušteny. Nemanželské deti nepožívají
nikde stejného práva jako manželské. nebot rodina stala se
základem spolecenského systému.

Zde by byla záhodnou i oItázka, je-li úcelem manželství po
hlavní styk nebo haspodárská rodinná jednota s cílem lehcího
vydržavání dctí? Povšimneme si toho jen krátce. Rímské právo
praví: »Nuptius facit consensus«, címž je receno, že pohlavní
styk nebyl duvodem uzavírání manželství. A prece neruí ani po
hlavní styk ani rození potomku vedlejší vecí, nebot manželství
jednak muže býti rozrušeno pohlavní nemocí, jednak vytvárí
závazek pohlavního obcov<ÍJlliímuže i ženy. Ale není pochyby, že
padle rímského i krestanského pojetí je manželství smlauvou,
v které majetkový stav -smluvních stran zauj ímá nejduležitejší
místo. V Ríme byla rodina více majetkove-právní institucí než

prirozenou, což je zrejmo z toho, že rodina absahovala všechny
osoby, které v ma.jetkovém ohledu tvorily jakausi jeoootu
(i sluhy. i otroky, i adoptované dcti). Semitské právo se v tom
ponckud liší, a byly casto' pokusy, aby se príradní základne dal
silnejší duraz; ale pomcry, v kterých Semité žili v staroveku,
rozhodly konecne, že i u nich prevládal systém majetkove
právního manželství místo prirozenéha.

Vidíme tedy, že historický vývoj apravnuje dnešní právJ1i stav
i právní zanedbávání nemanželských detí. Pad vlivem rímského
i kananického práva je situace nemanželských detí v mnohém

I~espravedlivá. a neodpovídá požadavkum moderních názaru; ale
právní zanedbávání nemanželských detí se omlouvá tím, že se
chce ochrániti maJlželstvi, které by trpelo, kdyby nemanželské

deti byly postaveny na roven manželským. Ale, je-li manželství
morální. prac je chránit? Jedine proto, že se tím nejlépe zabez
pecuje pfOIsperita ženy a detí ve smyslu hospadárském. Kdyby
nebylo manželství, mužové by se nestarali o ženu a deti, a tím.
by trpela spolecnost, jíž by padly na obtíž žena i deti. To je
konecný dllvod, ])rac je manželství v našem spolecenském rádu
tolik chráneno, a proc se zanedbávají manželské deti. Ale bude-li
možno najíti pro každé díte i otce, který by je vydržoval, byla

by vec vyrešena.
Tu však vyvstává námitka.. že se otec nedá s jistotou stanoviti.

Tato námitka je znacne naivní, nebot víme velice dobre, že s~
otec muže najíti s velikou pravdepodobností. Vyhledávání otce
je dovoleno takrka ve všech státech Evropy. Francie až do raku
191Z zakazovala pátrání po otci; ale ted došlo k zmene, kdy je
pátráni dov0'leno: 1. v prípadu únosu, 2. v prípade svedení,
3. v prípade konkubinátu, 4. vydržuje-li otec díte, 5. jsou-li
písemné doklady a priznání otcovství. Jedine v Rumunsku a
Srbsku není dovoleno pátrání po otci.

.r eden z nejpokrokovejších zákonu o nemanželských detech má



Sil n je e.

Jsme o krok dále; od nárku a stížností prešli jsme ke
konkretním úvahám. S oficielních míst proniklo do tisku
neco jako program, úmysly, cifry. Hlavne cifry, ale zatím
ovšem velmi kusé. Osnova je snad pripravena, k zákonu
je daleko. Stejne daleko i k dobre promyšlenému plánu.
Není zkušeností, tradice. Totiž je tu tradice, ale je príliš
zatížena historickými reminiscencemi. Naše minulost
i naše nejprirozenejší hospodárské a zemepisné podmín
ky znamenají prevahu selského kontinentalismu, typicky
str'edoevropského ražení se všemi atributy hluboké víry
v jedinecnost vymožeností staré osvedcené prakse.
Zbraslavská silnice - a další - problému nerozreší.
Osnova silnicního zákona pocítá podle novinárských
zpráv s 15 až 20 léty. My pak potrebujeme pomoc, byt
prozatimní, do trí, do peti let. Je tu tedy hluboký rozpor
mezi teorií a praksí a nezbytnost kompromisu.

Silnice se vskutku nestaví pro malý kruh sportovcu,
nýbrž pro hospodárský celek. Musí tu být okamžitá mož
nost ideálního zúroceni. Silnicní stavební ruch musí ur
citá prltmvslová odvetví vzbuditi tak, aby i lidé, kterí
nejsou prímo interesováni, meli z veci neprímý prospech.
Silnice jsou spojovacími dráhami; nelze proto zduraz
novat predevším úpravu silnic kolem velkých mest .
jíž by ovšem bylo velmi treba -, nýbrž nutno naprosto
stejnomerne s temito vybudovávat spojky mezimestské.

Pet set kilometru má být za tri sta milionu upraveno
zbraslavským zpusobem. Beton je krásná vec, ale 500
km je málo. Staveti dnes drahé betonové silnice bylo
by nejen nehospodárské, nýbrž prímo nesociální, nebot
stát nemuže chtíti po poplatnících, aby zlomku silnicních
tratí, který predstavuje císlo 500, obetovali nový veliký
státní dluh.

Otázka obnovy silnic je tak naléhavá, že ji nutno ne
odvisle od velkolepých projektu rešiti nejpozdeji do peti
let alespon v takovém rozsahu, aby naše státní silnice
byly co nejdríve priblíženy prumerné západoevropské
úrovni, Máme-li 20% pomerne velmi dobrý-ch, 15% do
brých a 65% špatných silnic - pomer, který je v mezi
národním pojmu této klasifikace rozhodne horší - nebylo
by snad dobre na pouhých 6% soustrediti hned v zacát
cích tak ohromnou investici. Jde prece predevším o tech
65 až 70%. to je tedy asi 6000 km. Je pravda, že moderní
silnicní inženýr nešetrí a že radeji postaví hned trvalejší
a nákladnejší silnici tam, kde pro mimorádnou frekvenci
byl by obvyklý zpusob udržování nedostatecný. V našem
prípade jde však o výjimku, o rychlou pomoc, o pro
skribované a tolikrát kompromitované provisorium. A tu
by snad stacilo tech 6000 km dobre ltválcovat a konser
vovat penetracním dehtováním, nekde snad i za použití
domácích dehtu. Na úhradu tohoto nákladu stacila by
úplne rozpoctová položka, vyjdeme-li od její dnešní cifry,
- spolu s rocním výtežkem celního, danového a dáv
kového zatížení motorového prumyslu a dávka z potahu,
a predpokládáme-li pet i let Ý rekonstrukcní plán, další
rozkvet motorové dopravy, tudíž vzestup dávek a nesni
žovanou dotaci z rádného rozpoctu.

Dlužno stále míti na mysli dva silnicní programy: užší
a širší. Tendence úredních kruhu, smerující k investici
celé témer jedné miliardy na dobu patnácti až dvaceti
let, jest rozhodne š i r š í silnicní program, i když pocítá
s tremi etapami (500 km betonové silnice za 300 mil..
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·orsko. Jeho zákon se vyzname.nává mimorádnou liberálností
k mimomanželským vztahilm. Podle teho zákona m'á matka tri

mcsíce pred porodem prihlásiti otce dítete, a tento ji musí ža

lovati, považuje-Ii hlášení za nesprávné. Díte dostává tím zpu
sobem od narození živitele, kte.rý sice muže matku obviniti že

obcovala s jinými, ale to ha prece nezbavuje povnnosti ali~e~
tace, treba by se platící považoval jen za náhradníka pravého
otce.

Zde se dotýkáme vážné (ltázky alimentace dítete, kterou ruzná
lákonodároství ruzne reší. Kde díte nemá otce, celé vydržování

padá na matku. Proto nejnovejší zákonodárství usiluje, aby
každé nemanželské díte prišlo k svému otci, živiteli. Jakmile se
ttec zjistí, je povin~n vydržovati díte, a to vetšinou podle svých
majetkových pomeru a/ do doby, kdy se díte muže samo živiti.
V Rakousku se mají podle potreby starati i ded i babicka po
matce; alimenlacní povinnosti precházejí na otcovy rodice, jenže
tím nesmí býti zkrúceny manželské deti. V Norsku spadá ali
mentaDní povinnost na oba rodice rovným dílenl; alimentacc
trvá zde do 16. roku jako v Nemec!cu, zatím co jinde není
termín vymezen.

Pokud se týce rodinných i dedických práv, jsou nemanželské
deti v Anglii a ponekud i v Americe vylouceny z otcovy i mat
cin.' rodiny. Jinak v druhých zemích je díte všude vuci matce
v príbuzenském pomeru, stejne jako manželské deti. Takové
díte muže dediti po matce; a muže dediti i po svých sourozen
cích po matce. nese-li matcino jméno. Vuci otci - v román

f).;}·chzemích, v l\ln1ccku a v R~kousku - není díte v príbu
zCllském p0111(.ru, af je utec priznal ci nikoliv, byl-li soudm~
stanoven ci nik"liv; v otcovu rodinu muže vstoupiti teprve DO

f\'a(!>r, ~~á;'cv,~lls manžclskými detmi (vyjma Anglii). Rakousk,ý

7;ik(';1 cu"oluje každél,lU manželi ctiti díteti svoje jméno, pri
llc,la-li je 'nemanl.dská matka do manželství, i když není jeho.
S\'}'ca' ,ký zákon dává nemanželskému díteti veškerá rodinná

I'r~v;]. j:néno otcovo i dedické právo, jestli je otec prizná. Jme
:",,,:!,,ý již norský zákon dávi llem<IJnželským detem veškerá

z':]wnná pr<Í\'a rodinná, jméno otcovo i dedické právo. Tím ZPlI
:;obem jsou v Norsku nemanželské deti skoro úplne postaveny
na roveií m:l11želským, jenže se to výslovne neuvádí.

l{llzn~izákonodárs(vl zacala se nyní starati i o' nem<IJnželskou
matku, aby byla uchránena od prípadné materiální bídy. Ne
mecký zákon urcil, že oter je povinen matce nahradit náklady
l,oroou a výživné za prvních šest týdnll, kdy matka není 2])[1

sob!lá k. práci, jakož i všechny náklady spojené s porodem.
Ra1:<)llskýzákon z r. J914 doplnil lento moment tak, že se obnos
lIa žádost matky má složit u soudu, aby matka nezustala bez
potrebných prostredkfJ v nejtežších chvílích. Norský zákon pak

"arizuje, že otec musí uhradit náklady porodu, devet mesíci1
\'ydržovat matku, a ješte dopláceti na kojení. Moderní zákono
dárství usiluje podle tohCJI,aby situace nema~lželských detí byla
co nejlepší a podle možnosti rovna manželským detem. Vidíme
dMe, že germánské státy (vyjma Anglie) dávaly vždy neman
želským detem nhná práva, která jim Románi nepriznávali,
7atím co Slované rovnež v hlavním nebrali detem prirozenýrh
práv, nekladouce jinak na tento problém zvláštního durazu,
nebot u slovanských národu je pocet nemanželských detí rela
tivne menší než u Germánli a Románu.

Víme ze zkušenosti, že nemanželským vztahum nedá se nikdy
zal 'niti; a zvlášte ne dnes, kdy mladíci jsou následkem tež
kýd hospodárských okolností prir.llceni k relativne pozdní že
nilu. Ale manželství je majetkove-právní instituce, a nikoliv
prír' hí, a', není tedy divno, že nemanželské styky jsou na
deru J'i porádku a že se z nich rodí nemanželské deti. Uznávají-Ii
llZ lkonodárci takCJIVýstav, mm:í podle tohO' i nazírati na ne
manzelské deti,
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1000 km levnejšÍ úpravy za dalších 300 mil a zbytek ná
kladem snad 130 až 270 mil. na povrchovou konservaci,
rozšírení, vyrovnání atd.). Program, rekneme, k val i
t a t i v n í. A ten dnes muže aplikovati na príklad Dán
sko, snad Švýcary, nekde Anglie, Holandsko. Náš úkol
v tomto rámci jest však omezen na okolí cukrovaru, kde
budeme pro neobvykle nerovnomerné zatížení vozovky
v radiu asi 10 km spíše dláždit než betonovat. Prihléd
neme-li k silnicím nestátním a k tomu, že osnova nového
silnicního zákona zustavuje náklady na obvyklé udržo
vání nadále výhradne obci a okresu, uvedomíme si ak
tuelnost užšího silnicního programu: kvantitativního.

Prakse ostatne potvrdila, že nelze proste zvolit urcitý
kus silnice a stanovit paušálne druh vozovky, nýbrž nut
no rozlišovati jednotlivé úseky podle povahy krajiny.
V lese, v alejích. všude tam, kam nemuže plné slunce a
vzduch a kde se uchovává vlhko, budeme vozovku upra
vovat tak, aby nepropouštela vody, která kotlá a zne
cištuje. at už vrazením úseku vozovky betonové, impreg
nované nebo vejírovite vydláždené.

Jednotlivá stadia obou programu budou vždy odpoví
dati tendenci prumyslové a komercní organisace, vnitr
nímu a vnejšímu obsahu nového stavebního rádu, opa
trením správním a regulacním. Zvýšený dumping auto
mobilového trhu americkÝm prumyslem, nový, konku
rencne príznivejŠÍ pomer lehkých cizích vozu k našim
silnicím, budou-li regenerovány, všeobecná motorisace
silnicní dopravy, (už dnes mela by motorová nákladní
doprava požívati. docasne ovšem. se strany státní mimo
rádných úlev, vyrovnaných pozdeji stejnomerným zatí
žením všech vozidel), reformy rázu technického, budou
pak prirozenými hybnými momenty zrychleného vývoje.

Jest nesporné, že v dohledné dobe, vzhledem k moto
risaci dopravy, dosáhnou cla, dane a dávky, vytežené
zatížením motorového prumyslu, výše. která úplne po
stací financovati užšÍ silnicní prográm. Prípadn)' nedo
statek prostredku v prvních dvou letech, t. j. až do doby,
kdy tato príjmová položka státního rozpoctu se podstat
ne zvÝšÍ, bylo by lze vylouciti zálol1ami státu podle
anglického príkladu.

Otázka organisacní, nutnost technické centralisace,
význam silnic t. zv. okresních, nezbytnost - a to je
práve stežejní bod celého kompleksu techto otázek 
ustaviti ješte pred vyd~nÍm, resp. provádením zákona
úst r e dní s i I nic n í rad u ze zástupcu vše c h zú
castnených, povede zajisté predevším k vyloucení nebo
alespon znacnému omezení stavby vozovek príliš ná
kladných v užším silnicním programu,

-ostrednÍ silnicní rada odborníku má zabrániti prekva
pení, polovicatosti. již by težce neslo poplatnictvo se
strany zákonodárcu a provádejících úradu, a vypraco
vati jednotné technické smernice. vedoucí k norma1isaci
udržovacích metod.

Je všeobecne známo. že dnes má každý cestár jiný
systém. Jeden opravuje na sucho. jiný na mokro. S dra
hým šterkem zachází se prímo lehkomyslne. Prapodivné
jest na príklad vyrovnávání vozovky drnem práve tam.
kde by bylo predevším nutno válcovat, nebo alespon
šterk lehkým válcem zamácknout. Obycejne však vidíte
po dlouhé mesíce po kraji silnic hromádky nerozhoze
ného šterku. Cekají, až povozy šterk rozhází samy. Dluž
no si uvedomit, že je takový kus silnice cestárovou visit
kou; cestár je neco jako ridic automobilu. Míra obsluhy
jest úmerná stupni spolehlivé komunikace. Jsou ovšem
i okresy s lepšími cestári. Ale práve tato nerovnomer
nost mluví proti dnešní organisaci, která má snad ve své

nonchalantnosti mnoho spolecného s dobou dávno minu
10lJ·

V Americe pripadá 5%,státních výdaju na silnice, u nás
0'6%. V Anglii 180 Kc na 1 obyvatele, u nás 40 Kc v An
glii se vynakládá 13.000 Kc na 1 km silnic, u nás 3500 Kc.
Je to ohromný nepomer, protože Anglie, ackoliv jsou tam
výdaje na silnice pouze ctyrikrát a reální výlohy 2Y:;krát
vetší než u nás, má nepomerne lepší silnice, promyšlený
silnicní program, omezuje ztráty a proto snižuje rozpo
cet. U nás také už uvažují o zjištování ztrát v silnicním
provozu a vubec v doprave; vecí zabývá se jednak Ma
sarykova Akademie Práce, jednak i príslušné silnicní
úrady.

V praksi vypadá to dnes asi takto: Všech verejných
cest jest 71.600 km, z toho 8383 státních silnic. Šterkova
ných státních je 96'7%, dláždených 3%, mostu 0'3%.
Rozpoctené náklady na rok 1925 obnášely 51,179.000 Kc,
platy cestáru samy z toho 50%. Zpusob udržování silnic
se po prevratu podstatne zmenil. Pred válkou spotre
bovalo se na 1 km silnice 35'6 cm3 šterku, 21'1 cm3 drti.
6'4 m3 písku. Roku 1923 už jen 22'9 m3 šterku, 1'8 m3
drti, 3'4 m3 písku.

V Cechách ·je 20.349 km okresních silnic; pomocí par
ního válce vybudováno pouze 4539 km. Samospráva ce
ská, ktení. se intensivnÍ prací za nepríznivých podmínek
o zlepšení stavu našich silnic velmi zasloužila, opravila
od prevratu celkem 4373 km, to jest 15%. Z toho prevál
cováno 2776 km. vvdláždeno 37 km; zrízeno 48 šterko
ven strojních, zakoupeno 46 válcovacích souprav a 36
nákladních automobilu k rozvozu šterku. V Cechách je
celkem 63 okresních a 2 svazové šterkovny. Pouze tre
tina okresu však vyrábí šterk strojne. Jeho výrobní cena
je dnes 23 až 45 Kc; obycejne se platí asi 35 Kc za 1 m3
bežného druhu. Nákladních motorových vozu má ze 213
pouze 45 okresu, tedy pouze 21'13%. Jaké tu jsou ztráty,
poznáváme z toho, že dovoz krychlového metru šterku
na vzdálenost jednoho kilometru stojí tri a pul koruny
autem, pet korun potahem. Parním válcem pak pracuje
pouze polovina okresu.

Na silnice vydáno u nás od prevratu 262,495.802 Kc,
na to prispel Zemský správní výbor ceský 56,679.800 Kc,
tedy 21'6 %. Zemská dotace 'na okresní silnice obnáší roc
ne asi 20 milionu. Jen za rekonstrukce bylo v letech
1920/26 vydáno 63 milionu.

Základem regenerace silnic s vylucováním úžasných
ztrát, podmínených naším dosavadním udržovacím sy
stémem po technické stránce je systematické vyrovná
vání, válcování a dehtování. Po stránce financní a admi
nistrativní: definitivní podclwcenÍ v:\,težku dávek, cel,
daní na benzin, pneumatiky a vozidla všeho druhu moto
rová i potahová, pro úcele silnicní a spolecne s tím zvý
šení dosavadní dotace v rámci zmíneného již užšího sil
nicního programu. K tomu by pristupovalo i z a j i š t e n Í
vetší právomoci úradu novým zákonem.

Vypracováním jednotného technického systému ve
stavbe a oprave silnic a vylucováním provozních ztrát,
vyvolaných neodborným provádením oprav v jednotli
vých silnicních úsecích. dospejeme k postupnému snižo
vání predpokládaných dnes nákladu, a to nejméne o 15
až 20%.

Spotreba dehtu pro první dehtovánÍ je 2-3 kg na
1 m~; 1 Q dehtu stojí 100 Kc a uválcování 1 1112vozovky
10 Kc, tedy válcování s povrchovým dehtovánÍm 13-15
Kc. Pri dehtování penetracnÍ111 pripadá 6 kg dehtu na
1 1112a pri zpusobu mÍchacím 10 kg dehtu na 1 m2• Du
saný asfalt na betonové desce stojí 60 až 100 Kc za 1 m2,
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beton 70 až 80 Kc. Predpokládáme-li vozovku minimálne
4 m širokou (dosavadní zákon predpisuje 4 m šírky )s.a
rneniny,šírku silnice 5-6 m, stoupání 6'25%, v hornatém
lerénu 8'33%;, jsou však u nás silnice 6-7 m široké),
slojí zválcování 1 km 40.000 Kc, válcování s povrcho
vým dehtováním 60.000 Kc, s dehtováním vnitrním 100
lisíc Kc, betonová dlažba 200.000 Kc, asfaltová vozovka
240.000 Kc, drobná a velká dlažba 300-400 tisíc Kc.

To jsou tedy všecko cifry, ohromné cifry, avšak prece
lak mizivé, kdybychom chteli srovnávati s cizinou. Je
tu mnoho dokladu pilné práce, ale mnohem více zbývá
vykonati, aby byla naplnena alespon cást rozumne a vše
stranne koncipovaného užšího silnicního programu. Stan
dardisovat systém udržování silnic, jednotne školit ce
stáre, vysílat z centrály pravidelne inženýry na kon
troly, aby sjednotili úsilí všech tech »specialistu na úse
cích, revidovat technické zásady; to všechno dnes není
v moci našich silnicních úradu, kde sedí zajisté natolik
dobrých odborníku, aby bylo o veci jasno. Jde práve
o to, aby v silnicním zákone bylo na vše pamatováno a
aby jim skutecne usnadnil práci. Vždyt by dnes ješte
stacilo udržovat silnice proste podle predpisu; takovou
frekvenci dnes dosud nemáme; nejhrubší škody natropí
zemedelské povozy a ty dlužno predevším míti na zre
teli. Silnicní úrady musí nejen disponovati dostatkem
hmotných prostredku, nýbrž musí míti i po ruce spolehli
vou exekutivu. Bezpecnostní orgány musí jim pomáhati
potírati skrytý i zjevný silnicní pych práve tak, jako bo
jují proti pychu železnicnímu a poštovnímu. A ceterum
autem censeo: silnicní radu zrídit hned. Ankety o tištené
osnove prišly by pozde.

Nemáme dosud záruky, že nový silnicní zákon bude
vyhovovati plne svému urcenÍ. Nerozeznáváme dosud
koncepce, komunikacní myšlenky, opravdové organisace
dopravy. Dnes má poplatník neduveru k novým osno
vám, nebot je mnoho dukazu o tom, že zdravá kritika
usporila státu mnoho penez. P. L.

Václav Verunác.-

Vedecká administrativa.
(Fayol.)

Henri Fayol není neznám naší verejnosti. Ac je to
mu teprve deset let, co pocal s propagací své doktriny
administrativní (nedoživ se bohužel tohoto jubilea),
prec vedle Le Chateliera a de Fréminvilla jest nejtypic
tejším predstavitelem francouzských inženýru - orga
nisátorll. Teprve na sklonku svého žívota (témer ve
své osmdesátce) shromáždil dlouholeté praktické zku
šenosti závodního inženýra horního, prodelavšího celý
vývoj až po generálního reditele spolecnosti Comentry
Fourchambault, ve svém speciálním u c e n í o a d m i
n i str a t i v e. Vytvoril instituci zvanou »Centre
d'Etudes administratives v Paríži, kterou vede nyní
jeho syn Henri Fayol.

V clánku »Co jest organisace, ekonomisace, racio
n<llisace«, uverejneném v »Prítomnosti«, upozornil
js"m na príbuznost cinnosti Fayolovy a Taylorovy.
Nekterí meli za to, že jest nejaký podstatný rozdíl
mez; naukou Taylorovou a doktrinou Fayolovou. Sám
Fa. Ina lonském Mezinárodním kongresu pro vedec
kOl' organisaci práce v Bruselu jasne prohlásil, že ne
víd, podstatného rozdílu mezi svojí naukou a zásadami
Taylorovými. Vyjádril to na tomtéž kongresu fran
couzský delegát de Fréminville: »Fayolism je toutéž
myšlenkou jako taylorism, je to užití týchž metod a liší
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se pouze polem cinnosti (Taylor v dílne, Fayol v admi
nistrative) a snad i stanovisky, z nichž tito badatelé
v)(1i; jedna nauka je pokracováním druhé na poli
úplne príbuzném.« .

Fayol velmi lpel na svém díle, jemuž venoval tak
znacnou cást svého života; své doktrine administra
tivní pripisoval skutecne mimorádné výsledky spolec
nosti. jejíž byl generálním reditelem. »S týmiž doly,
v tech že závodech, stý m i ž pro s tre d k y f i
n a n cní m i (toho at u 11á s si všimnou ti, kdož my
slí stále, že musí býti veliké kapítály na organisací!),
s týmiž prostredky obchodními, s touž správní radou
a stále týmž personálem jen pod vlivem nového zpuso
bu administratívy, spolecnost pozvedla se ... « praví
I-Ienry Fayol. Jeho kredo »Prévoyance - Organisa
tion - Commandement ~ Coordination - Controle
(predvídatí - organisovati - vésti - seraditi - kon
trolovati)«, napsané jako heslo na všech dílech jeho
i mnohých žáku naznacuje již samo o sobe nápadnou
príbuznost se zásadamí Taylorovými a se zásadami,
jež uvedli jsme svého casu pod titulem t. zv. vedecké
orgamsace.

Fayol rozdeluje veškeré operace, jež pricházejí v kte
rémkoliv podniku v úvahu, na pet skupin. Jsou to:
I. cinnost tec hni c k á (produkce, fabrikace, trans
formace); 2. cinnost ob c hod ní (nákup, prodej);
3· f i n a n cní (správa kapitálu); cinnost C! c h r a
n á, bez pec n o s t ní; S. cinnost ú cet ní (111ventu
ra, bilance, statistika, etc.). Tyto operace mají býti
pri P l' a ven y, 01' g a n i s o v á n y, ve den y, s e
r a z e n y a k o n t l' o lov á n y, cili jedním slovem:
spr a v o v á n y (administrées).

Spr a v o vat i dle Fayola jest tudíž jak jsme rekli:
prévoir, organiser, commander, coordoner, controler.
Pre d v í dat i znamená zkoumati budoucnost a se
staviti pro g r a m cinnosti; 01' g a n i s o vat i (zde
v užším slova smyslu) znamená vytvoriti d voj í or
ganismus v podniku: materiální i sociální; v é s t i, r í
d i t i znamená vésti v cinnosti zamestnanecký aparát;
se f a d i t i znamená sjednotiti, zharmonisovati veške
ru cinnost a snahy; k o n t r o lov a t i jest bdíti, aby
vše delo se zpusobem, odpovídajícím plánu a daným
príkazum.

Od šéfa velikého závodu jest zapotrebí žádati nej
prvé, aby byl dobrým spráycem, t. j. aby byl schopen
predvídati, organisovati atd.; pak ovšem musí míti
i znalost odbornou. odpovídající charakteru závodu.
Další kvalifikaci šéfa urcuje Fayol takto: 1. zdraví a
schopnost fysická; 2. inteligence a schopnost intelek
tuální; 3. vlastnosti mravní: rozhodnost, vytrvalost,
odhodlanost, pocit zodpovednosti; 4. veliké vzdelání
všeobecne kulturní; S. všeobecné znalostí o všech zá
kladních cínnostech oboru. Jak videt, nejsou pod
mínky pro vedoucího podniku nikterak nepatrné; za
jisté také správne pri té ohromné zodpovednosti vuci
celku.

Vedlo by príliš daleko, kdybychom meli rozebírat do
detailu jednotlivé, v~Tše naznacené operace a schopno
sti. Nicméne povšechne treba se zmíniti zvlášte o ne
kterých, jak Fayol je analysova1. Schopnost pre d v í
dat i, t. j. pripraviti plán cinnosti, jest úplne shodná
s požadavkem Taylorovým, jak jej uplatnoval v jed
notlivých podnicích. Dnes tento požadavek klade se na
prvé místo i ve velkých organismech hospodárských,
ponevadž jeho praktické uplatnení zamezuje radu ne
srovnalostí i omylu, jež vznikají z cinnosti neplánovité,
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bezprogramové. V cin n o s t i o r g a n i s a cní zdu
raznuje ~~y~l, aby or,ganism materiální byl s organis
mem socIalnrm v plnem souzvuku se zretelem na úcel
a potr,eby podniku; každá cinnost musí míti v cele lidi
nvaprosto schopné; rozhodnutí musí býti presná, jasná;
treba vzbudit zájem pro vec, iniciativu a zodpovednost
u personálu; jest nutno spravedlive odmenovati dle
vykon~né práce, chrániti j dnotnost správy, potírati by
rokratIcký formalism, atd. Cím organismus je jedno
dušší, menší, tím úloha ta je snažší, cím organism je
vctší, komplikovanejší, tím úloha jest težší.

. O ve den í (commandement) praví Fayol v podsta
te toto: poslání cinnosti vedoucí jest uvésti v cinnost
sociální _organismus podniku. Vedení jest rozdeleno na
radu šéfll jednotlivých oddelení a prece musí býti za
chována naprostá jednotnost. Šéf poverený vedením
mus~:. 1. míti naprostou znalost svého personálu, 2. vy
10uCItl neschopné, 3. dávati sám dobrý príklad, 4. prQ

v~deti periodickou inspekci sociálního organismu pod
mku, 5. konati s hlavními spolupracovníkv co nejca
steji spolecné konference, hlavne za úcelem docílení
jednotnosti vedení a sblížení zájmu, 6. vylouciti všech
ny starosti a drobnosti, atd. Zvláštní duraz klade Fayol
na cinnost k o n t r O I n í, která jest nezbytn5'm dopln
kem požadavku »predvídati«.

Ješte h I a v n í p r in c i p y spr á v y jak je uvádí
Fayol, pripomínaje, že zdraví a dobrý chod závodu
zá:risí na urcitém poctu principt\ z nichž hlavní jsou
aSI tyto:

Del ba p r á c e (má za úcel, aby vyrábelo se lépe
pri téže námaze a vede k specialisaci cinnosti i presné
mu rozdelení práva povinností; a u t o r i t a, z o d p o
ved n o s t (spolu tesne souvisí - není autority bez
odpovednosti a naopak); d i s c i P I i n a (disciplina
delá viklce, praví Fayol); j e dno t n o s t ve den í a
jednotnost v narizování; podrízení
j e dno t I i v ý c h z á j m u z á j m u m cel k u; o d
men a z a p r á c i (má být spravedlivá. vyjadrující
cen u odvedené pr;tce); cen t r a I i s a c e (otázka cen
tralisace ci decentralisace jest vecí uvážení dle pOmerll,
je nutno nalézti správnou míru té neb oné vzhledem
k situaci podniku); po rád e k (pravý muž na pravé
místo, pro každou vec své místo a každá vec na své
místo); spr a v e d I n o st; stá los t per s o n á I u;
i nic i a t i va; j e dno t n o s t a s hod a li z a
me s t n a n c lt (celí proti devise: rozdel a panuj);
k jednotnosti a shode musí pracovati vedení závodu
vlastnostmi výše naznacenými.

?>PrLtmyslová neschopnost státu« je jedna z nejzají
mavejších prací Fayolových, u nás také zdostatek zná
má. Fayol zacíná tu s praktickým studiem administra
tivy pošt, telegrafú a telefonu. Praví na zacátku: a)
v cele tohoto podniku státní podsekretár nestálý a se
žádnou kompetencí, b) není žádného dlouhodohého
programu cinnosti, c) žádná bilance, d) žádné podní
cení k vetší pracovní intensite; nedostatecná odmena
za práci. e) chybí zodpovednost ... S takovouto ad
ministrativou nemttže žádný podnik prosperovati. (Je
t.o u nás lepší?)

Jak vid no, nejsou zásady vyslovené Fayolem ani pro
naše ctenáre necím neznámým, nicméne práve p r o
p r a c o van o s t celé veci dává jakousi záruku všem,
kdo hodlají zásady Fayolem navržené v praxi použíti.
Fayolovi dostalo se z mnoha stran potvrzení o správ
nosti jeho doktriny. Když jsme ho loni v Paríži
navštívili, s hrdostí prohlásil, že vláda francouzská

provádí radu organisacních zmen dle principu iím na-
vržéných. J

Jak jsem rekl, Fayol nebyl pouhým teoretikem. Pro
šel š~ol~~t v}rob:y ~ zkoušel. všechno prakticky. Pod
statí;e p;lspe~ :vyml, p;acef!ll k osvetlení celé myšlén
kove sfery. jCz nazyvana Jest vedeckou oruanisací a
kter~~ .~!1b}~váv celém svete den za dnem ~evnejší a
p~vneJst pu~y, aby e stala podporou dobrých a pocti
vych snah hdstva za zlepšením jeho postavení.

Po vo lán Í);> a záliby .

Dr. Jaroslav Drábek:

jsou advokáti zlodeji?
Vypadá-li snad titul clánku na první pohled trochu tri

viálne, tedy uvádím na obhajobu, že není nicím jiným
než bežným rcením, s kterým setkávúme se témer na
votkání, prevedeným do formy otázky.

Je to už tak bežné a vžité, že skoro patrí odvaha k to
mu, s tím polemisovat. Ostatne je v ton prímo kus ironie,
:~c stav, který z povolání obhajuje jiné, hájí sebe sama
proti tomuto epithetu velmi, prevelmi chatrne.

Vec souvisí do jisté míry vubec se soucasným, rekl
bych anti-právnickým kursem v našem verejném živoLe,
který v poslední dobe obzvlášte prišel do mody. Tvrdí
se naporád, že právníci se pletou se svými paragrafy
i do vecí, do kterých jim pranic není, že každou vec jen
zamotají a nebo nejak otaškarí, a volá se proto šmahem
na jejich místa po odbornících, aniž se casto urcuje, k ce
mu vlastne ten odborník má býti. Slyšel jsem na pr. sám
jinak velmi rozumného pána. který docela vážne položil
otázku, co prý mají delati juristi v ministerstvu želez
nic; tam prý patrí pouze odborníci-inženýri. Bylo vel
mi obtížno mu vyložiti, že na pL ministerstvo železnic
staví také nové dráhy a že než muže odborník-inženýr
položiti na nové trati první pražec, je predem treba
obrovské pdce celého houfu odbornikú-právníku; všech
ny pochybnosti však nepodarilo se mi vyvrátiti. tIlavním
duvodem tohoto prezírání práce juristú jest ta okolnost,
že její výsledky nejsou hmatatelne patrny (viz práve
uvedený príklad).

Charakteristickou ilustrací v tomto smeru byla usta
vující schuze jedné naší velmi dustojné vedecké insti
tuce, v níž pri jednání o založení právní sel(ce pouka
zoval zástupce jistého odvetví technických ved na »škod
.livou« ,pdci juristu, odvolávaje se na všechny strasti
v{tlecné i poválecné, zavinené prý juristy (míril na práv
ní iipravu mezinárodních vztahlt) a skonciv prohlášením,
že z uvedeného je patrno, že »kam právník vkrocí, tam
že tráva neroste« a proto že nedoporucuje ... atd. Prí
tomný zástupce právnické fakulty v odpovedi zmenil vel
mi vtipne pouze tato slova, poukázav naopak zase na
škodlivou práci techniktt-inženÝru, odvolávaje se na
str a ·ti válecné i poválecné, zavinené techniky-inženýry,
vynálezci tanku, otravných plynu, aeroplánu a p., z ce
hož patmo, že »kam inženýri vkrocí, že tráva neroste ...•
atd.« Pres to príliš nepochodil.

Zustanme však pri advokátech. Krome onoho vše
obecne-právnického odia mají tito ješte své odium
zvláštní, jehož príciny zjistiti není tak nesnadno. K tomu
ovšem nutno predem vytknouti úkol, který má, nebo
chcete-li má míti advokát v lidské spolecnosti, podivu-

hodným zjevem delby práce t~k znacne rozvrstvené.
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Užil bych k tomu srovnání s úkolem lékare; je-li totiž
úkolem tohoto pecovati o zdraví lidstva po stránce fy
sické, je povinnosti advokátovou pecovati o zdraví lid
stva po stránce sociální, odstranovati trecí plochy, vzni
kající z toho, že clovek jest nucen žíti ve spolecnosti, a
konecne hájiti právo jednotlivce nebo skupin proti proti
právnímu zásahu druhých. Nerucím za to, že je to tak
hle správne - definice jest vždycky povážlivá vec, 
ale pro náš úcel to, myslím, postací.

Smysl práce advbkátovy je tudíž nesporne krásný.
Odkud tedy ono skeptické nazírání na ni? Tu jsme
u podstaty veci. Lidé proste chápou úkol advokátuv
\" naprosto jiném smyslu, považujíce jej spíše za šikov
n1' nástroj k snazšímu ukojení svých sobeckých chou
tek. Ve vetšine prípadú také podle toho posuzují schop
nost advokátovu, cili, jinými slovy, tím lepší advokát,
cím lépe a šikovneji dovede protistranu pri tisknouti ku
zdi. Otázka spravedlnosti, práva nebo morálky pri po
dobném názoru na smysl práce advokátovy neprichází
vúbec v úvahu. Než i pri tomto nemravném hodnocení
schopností advokátových pocíná si vetšina lidí prímo
neuveritelne naivne. K dosažení slávy advokátské stací
casto kriknouti trochu více pred soudem na protivník::\.
nebo blýsknouti se dvakrát trikrát v rubrice »Ze soudní
síne«. Lidem to imponuje a oni nikterak se neohlížejí na
to, že to, co s ohnivou gestikulací prednesl advokát pred
soudem, je treba se stanoviska právního nesmysl, nema
jící na výsledek sporu žádného vlivu nebo že obvi
nenÝ, kterého obhájce svým posluchacstvo ohromujícím
plaidoyerem »vysekal«, byl již predem urcen k sproštení
a p. Snobism na tomto poli vydává kvety nejkrásnejší.
Pri tom o opravdové l)ráci a studiu seriosního advokáta,
jemuž zákon predpisuje jiste nikoli bezduvodne krome
vrsokoškolsk-:Jrcl1 studií petiletou praxi (která v nejbližší
dobe bude ješte o rok prodloužena), tedy prípravu, jakou
nemá hned tak druhé povolání, nemá laik ani ponetí.

Uvažme nyní fakt, že koncem roku 1925 byli v Praze
703 advokáti a že pocet tento rapidne stoupá, takže pri
padá nyní z hruba asi na 1000 obyvatelu jeden advokát.
Patmo tedy, že konkurence je znacná a dusledek toho je,
že obchodní stránka stává se v drsném existencním boji
stále rozhodncjší zvlášte pro advokáta-zacátecníka, a
žádú-li publikum advokáta-pósistu, je težko se ubrániti.
Vina nespocívá tudíž v prvé rade na advokátovi, nýbrž
v naivnosti klientu.

Výplodem této naivnosti je také ta bláhová predstava,
že každý advokát je nejen zlodejem nýbrž také milioná
rem. Bohužel jakou ironií jeví se tato druhá domnenka
u celé rady advok,Hu a práve vetšinou pražských, které
bych mohl jmenovati, jímž kancelár nevynttší ani na psací
stroj, nerku-Ii na písare. I mezi advokáty jsou boháci a
chudáci!

Rekli jsme výše, že advokátuv klient cení ve vetšine
prípad II zevní formu zastupování. Krome toho však ciní
ješte další velikou chybu a to tu, že obrací se z pravidla
na advokáta ve stadiu, kdy je již potrebí casto velmi
komplikovaných prostredku k obhájení práva. V tom
smeru jsou advokáti dnes na tom asi jako pred padesáti
až st ) léty lékari. V té dobe šlo se k lékari také teprve
tehdy. když již pacient mel duši na jazyku a když již
selhal; všechna zaríkávání. A stejne jako tehdy byli ci
neni í'1dpovednými za výsledek jedine doktori, jest
i dne, toliko advokát vinen, že proces prohrál, a žádný
klient ~,eneohlíží na to, že sám nejprve vec dukladne za
motal. Právum totiž dodnes, zase stejne jako kdysi me
dicíne. kde kdo rozumí a nežli hy dal predem advokátovi

deset korun za poradu, provede radeji vec sám a výsle
dek toho bývá trebas tisícový proces, za nejž však už
zodpovídá výhradne jen advokát. Stane-li se pak, že pro
hraje (a jeden vždycky prohráti musí, nehlede k smírum),
tu jeho nárok na palmare je posuzován klientem jako cosi
dokonce nemravného (vždyf mi jeho zastupování nebylo
nic platno n.

Tím vším nemá býti snad receno, že všichni advokáti
jsou svatí, nýbrž toliko zdurazneno to, co již výše bylo
uvedeno, že totiž, pokud advokát se zproneveruje svému
pravému poslání, nese na tom zpravidla jeho klient vetší
cást viny.

Není možno v rámci tohoto clánku obírati se všemi
duvody a rozvádeti vec do detailu; byl jsem nucen ome
ziti se na pouhé nadhození nekterých fakt. Pres to, do
mnívám se, že po tom všem je možno na otázku ,,jsou
advokáti zlodeji? ({ dáti odpoved: »Nic více a nic méne
než druzí!« Ql10d erat demonstrandum.

Poznámky

Konec Galdovy aiéry. Rozhodnutím kárného výboru,
jímž Gaju.a byl degradován a jímž mu bylo ubráno
petadvacet procent pense, je skoncena aféra, která roz
poutala nejvíce hluku ze všech afér. Nelze ocekávati,
že hy odvolací kárný výbor, kam Gajda se nyní uchý-
lil se svou prí, mohl menit neco podstatného na roz
sudku, vyneseném po vyšetrování veru dlouhém a di'l
kladném. Snad jsou naši fašisté pošetilí do té míry,
že ani nyní neupustí od padlého a kompromitovaného
generála. Nejsou známy hranice jejich možností. 1\l~
nezáleží mnoho na tom, co delají, jsou-Ii ponechám
sami sobe. »N árodní osvobození« oti:::klo plán pre
vraÍl!, kterým se fašisté zanášeli. Nekteré listy, pouka
znjíce na neobycejnou pitomost tohoto dokumentu,
pochybovali o jeho pravdivosti. Nevíme, byl-li onen
dokument skutecný ci podvržený, ale tolik víme, že
naši fašisté jsou generální sbernou Pn) pošetilosti a
že teely pouhá pošetilost nemLlže býti ;lámitkou proti
pravdivosti dokumentu, nemá-li již býti ~.pÍše potvrze
ním pravdivosti. Silou Gajdovy posice nebyla nikdy •
tato vratká a nicotná spolecnost, nýbrž sympatie par
lamentních obcanských stran, které ',;idely jednu dobu
v Gajdovi svého obhájce a možného vudce v hy
pothetickém hoji proti socialistum. Zmizely-Ii nyní
(pod tíhou informaCÍ) tyto sympatie, prest;lV~t GajdJ
b)'ti politickým cinitelem, který by stál za sluvo. Ma
saryk praviI v zárí v interviewu s redJktorem »)Pr:l
ger Taghlattu«, který vzbudil tolik ~luku, že konecn\'
výsledek Gajdovy aféry bude drsnou lekcí pro jeho
obhájce. Toto proroctví se vyplnilo. Gajdovl obháj.::i
se pomalu a pokud možno nenápadne vytráceli z bo
jište. zanechávajíce za sebou stohy papíru, potište
ného nejvetšími literami. Za zvláštní zmínku stojí
stydlive potmešilý zpLlsob, jímž chtely záležitost nyní
J'.ikvidovat »Národní listy«. Nezasluhuje pozornosti
jen ta okolnost, že venovaly rozsudku pouhých pet za
strcen)Tch rádek, nýbrž i nadpis zprávy, který znel:
»Kárný výbor o generálu Gajdovi«. Tímto nadpisem
se hledí vyvolati jakýsi dojem, že jde o subjektivní
názor kárného výboru o Gajdovi, jakoby výrok kár
ného výboru byl neco takového jako hlasy tisku. To
je poslední stéblo, jehož se chápou blamovaní. Kdyby
se šlo dále tímto zpusobem, hylo hy mOžno referovati:
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»Kuinohorskú porota o vrahu Bažantovi.« Ovšem tu
nejde o nejaké obycejné »0«, n)'brž o nález, kter)' podle
jeho závažnosti treba raditi na roveií. nálezum soud
ním. Tento nadpis, který ptlvodci patrne pokládají
za vrchol ra[inované stylisace, je posledním slaboun
kým výstrelem z pistolky na míste, kde pred nekolika
mesíci bOl1chala nejtežší dela. Vrchní ohnestrujce,
generální tajemník strany p. Hlavácek, drží se již
delší dobu v dobrovolném skrytu. Bylo jeho nápa
dem, aby strana vsadila na Gajdovu kartu. Po nezdaru
nezbývá mu než reservované mlcení, které tak kon
trastuje s drívejší nereservovaností. Ponevadž pri
Gajdove prípadu se zacalo mluvit o aféristech, je treba
zmíniti se také o tom, jak dopadli ti, jimž se ríká afé
listi, když se už neví kudy kam. Zdá se, že to aféristé
vyhráli. I je zrejmo, že recmi o aférismu se nevy
stací tam, kde jde o to, rozlišit dobré od zlého. 
Ješte n~kolik slov o meritu rozsudku : nepovažujeme
za štastné rešení, které degradovanému generálu po
nechává petasedmdesát procent pense. Je-li pravda vše,
z ceho byl Gajda obvinen (a zdá se. že je to pravda,
sice by kárn)' výbor nemohl vynésti rozsudek tak tež
ký jako je degradace), pak ponechán í i cásti pense
treba pokládati za nepochopitelnou a nebezpecnou po
lovicatost. Generál, kter)' se dopustil takov)'ch vecí,
nemá vubec práva na pensi. Kompromisní rešení mu
že vzbuditi nové pochyby ve verejnosti. Seslabuje
v ocích neinformovaných tíhu viny. M1He vésti k do
mnení, že nešlo o soud, n),brž jen o nejaké narovnání
v nemilé záležitosti. Pre s Gajdou byla od samého
pocátku velmi nedostatecne vedena s ohledem na
psychologii lidu. Nechává-li nekdo verejnost bez in
formací, musí býti pripraven, že mu budou predha
zovány tajemné pletky. Také tech petasedmdesát pro
cent pense nept1sobí príznivým dojmem vzhledem k ve
likosti obvinení. V takov)'ch vecech není mísio na
kompromisy. Pátráme-li po prícinách této polovica
tosti, kterou musíme považovat za chybu. nalézáme
jediné možné vysvetlení: vojenské úrady chtejí si tímto
zpusobem zachovati urcitý vliv na další politický vý
voj bývalého generála. Predpokládají, že ohled na
pensi povede Ga jdu k zdrželivosti a umírnenosti vzhle
dem k tomu, že v prípade nepatricného chování mo-

"hou vojenské úrady Gajdovi odejmouti zbytek pense.
Je to tedy vtde, míti Gajdu ješte aspon do jisté míry
v moci. Ale výsledek tohoto opatrení je nejistý, kdežto
psychologická chyba je jistá. KonecnÝ výsledek tako
vých afér záleží vždy na informovanosti verejnosti.
Považujeme za chybu, nechávají-li se v ní nejaké po
chybnosti.

Výbor, který se nechce hnout. Když jsme pred 14
dny psali o soucasné situaci ve »Všehrdu«, tomto nej
vetším studentském spolku. pocítali jsme jaksi s tím,
že behem svátku nastane mír. Prepocítali jsme se však,
veríce takto na poslední špetku smyslu pro fair play
u dnešního výboru: pokracování valné hromady svo
láno bylo div ne na štedrý den - na 22. prosince. Byl
to jeden z nejvetších mocenských trumfu dnešního ve
denÍ. Oposicníci, vetšinou venkovští studenti, dleli již
pres 14 dní doma, ale fašistická zlatá mládež pražská
byla neustále k disposici. Valná hromada však i za
této nejnepríznivejší situace mela opet oposicní vet
šinu, tentokráte konkretním hlasováním zjištenou. Co
ted? Zase stará methoda - rozbít. Predsedovo rízení
schuze bylo tak famosní, že zasloužilo býti vysíláno

v rozhlase. Zatím co b)'valí starostové (dr. Šlejhar, dr.
Švehla) na pouhý protest proti rízení dávali si ihned
vyslovovali duveru, nechá dnešní starosta zcela klid
ne tleskati vetšine pri opakovaném návrhu na nedu
veru, a prohlásí, že nedá o návrhu hlasovati, oduvod
nuje to záhadným paragrafem jednacího rádu, v nemž
se mluví o necem naprosto jiném. A když mluvcí opo
sice protestuje proti takovým manýrám, vrhnou se na
nej fašisté a dosáhnou touto rvackou, že policejní ko
misar je nucen schuzi opet rozpustiti. Insultovaného
recníka dávají pak policejne zjistiti pro domnelé uráž
ky nekolika clentl, ale do novin dávají úplne lživou
zprávu, že byl zatcen podle zákona o teroru. A tak
dále. S jakým úspechem se za této situace setká po
kus nekolika starších clenu o jakýsi »hradní mír«, t. j.
záruku klidného prubehu ctvrté epochy valné hromady,
nedá se ríci. Oposice jej jiste mileráda prijme, aby ko
necne mohla se uplatniti pri volbách, ale veriti slibum
fašisttl po valné schuzi lonské a všech letošních je vel
mi riskantní. V situac;ním clánku pred 14 dny psali
jsme o težké situaci agrárních studenttl, kterí jdou
s oposicí, ale jejichž otcové, stojící v par1amente ve
zcela opacném bloku, nedívají se na tento postup zrov
na rádi. Ilustrace nedala na sebe dlouho cekat: V týž
den, kdy vyšlo provolání oposice, podepsané i agrár
níky, a za nekolik dní po neohycejne ostré lokálce proti
vedení Všehrdu ve studentské hlídce Ven k o v a,
prinesl Ve c e r na titulní stránce V)'zvu do boje na
valné hromade Všehrdu proti levicácké oposici. 'Tedy
jedinecné desaveu studentt1 vlastní strany. Bude zají
mavo. jak si agrární studenti (kterí mají pro svuj ny
nejší postup oporu hlavne v dru Viškovském) tento
konflikt vyrídí, podlehnou-li nátlaku, ci vytrvají-li.
V každém prípade ceká jejich ideovou a morální odol·
nost zkouška. -oz-

Dopisy

o povinnosti hájiti dra Beneše.
r.

1926. 23. 12.
Vážený pane kolego,

administrace "Prítomnosti« na Vaše prání poslala mi císlo ze
16. prosince, kde mne žádáte, abych "presne rekl, co míníte
tajemným vÝrazem, že jest "povinen" chváliti dra Beneše«.
Nemám, proc bych nevyhovel Vašemu prání. Docela netajemne
receno, považuji Vás ne za k r i t i k a páne ministrova, ale za
jeho str a n í k a a Váš clánek za velmí konkrétní službu,
dr. Beneši konanou. Nemíním tím tvrdit, že by šlo o službu
honorovanou a žurnalisticky posuzováno, I1J e ces t n o u. Ale
pochopíte, že vuci dr. Benešovi nemohu Vás považovat za kri
tika úplne neomezené volnosti. V analogické situaci nekterí
z nás mlcí, vedomi toho, že cím je nám bližší osobnost, kterou
máme soudit, tím riskantnejší je úsudek; jiní mlUVÍa píší. Je
to vec vkusu.

V úcte
Viktor Dyk.

Ir.

Vážený pane senátore,

jsem velmi rád, že se Vám podarilo nalézti tak mírný a ne
vinný výklad pro slovo tak ošemetné.

V úcte
l' erd. Perolltlca.



]Jraktického. ale i vkusne vypraveného, které zkušenému úcet
Iiímu stane se výbornou príruckou a žáku dobrým a spolehlivým
ucitelem a rádcem. A proto knihu tu mužeme každému, kdo
se o úcetnictví zajímá, vrele doporuciti.

Zd .. Ceská Samospráva. ,). Xl. 10z6.

~témum jiným mela by tato lidová cvicebnice úcetnictví býti
zavedena i na obchodních školách. Mezi jiným prir,'áší systém
Riegel oproti stávajícím systémúm novinku, že položky pokladní
a denníkové jsou vždy oddelene na jednom úctc a skýtají tak
výbornou kOl1ltrolu zápj,sú a v prípade chybném ukazují ihned,
kde jsme chybili v denníku ci pokladne, kteroužto predností
dosud žádný ze stávajících systému vykázati se nemúže. - Dru
hou no~inkou jest, že vedení hlavní knihy odpadá, staci nekol
kovaný sborník a jedine pro mesícní bilance možno z archu sbor
níku bilan'cní knihu snadno poríditi a kol kovati. Tretí novinkou
jest, ,e úcet pokladní vede ,se ve zvláštní rubrice v denníku (a
prece pokla<j.na i denník zvlášt), i odpadá vedení knihy pokladní.
Svojí jednoduchostí a prece výboml,ým prehledem a možností
"kamžitého orientování se a presností presvedcí jiste Systém
,{ieg-el každého, že netl-eba u nás .zavádeti cizí systémy, máme-li
cesk~;, vlastní a lepší. Na celé krásné upravené knížce jest videti
I'eclivost autora. aby dostalo se ctenári nejen dílka dobrého a

Studentsky casopis. (l'OC1,e 10 císel á z Kc.) Sest let vydává
již Kruh pr:ítel strední školy pro naše studenty casopis, který
zasluhuje vctší pozornosti než dosud. Od skrovných zacátkl':
u Grossmanlla a Svobodv dosáhl u Borového pekného vzhledu
i vnitrního upevnení. Za vedení prof. Sochora pracuje stu
dentský redakcní kruh pilne a poctive. Sledujte jen jejich
redakcní listárnu, nebo poznámky pod carou jednotlivých prí
spevkú a prekvapí vás poe:c>rnost ke každému z velké obce
studentské. ke každému slovu a náwru. Samotný c.bsah je zá
bavný i poucný; školní prostredí i vyzrálejší zkušenosti uplat
ilUjí se v ruzných statich, které jsou jakýmsi merítkem indivi
dualit a celku .. - Ohrne-Ii nekdo ze starých studenttt pysk nad
touto cinností, af si uvedomí, jaký dosah muŽe míti takový
tisk pro kulturu našich studenttl zachranuje-Ii je touto formou
pred nadutostí a obhroublostí n'ekterých z nich, kterí »delaj í"
literaturu. Ve Stud. casopise zraje nám hodne clc.brého a zdra
vého mládí. Jen vydržet'

-Ý.- Nový 28. [{íjen, t8. Xl. 19z6.
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RIEGEL

U všech knihkupcu a

Cena Kc 30·-.

práve vydaná kniha,

SYSTÉM

v nakladatelstvÍ fr. Bor o V ý,

Praha II., Jindrišská 13.
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naueí Vás zjednodušenému úcet

nictví a samostatnému bilancování.

Cosepíše o ,našich knihách
Jenom srdce.

marto~ V I c e k: Jenom srdce, básne. Vydal Fr. Bor o v Ý

v Z1atokvetu., Stran 8-1-.Cena l~c 30.-.)

Posmrtná básl1lcká sbírka Dartoše Ylcka nejlépe ukazuje, jak
tento úporný, houževnatý a charaktern,í básník padl na križo
vatce svých cest. ] ak za ním byl krutý svár zneklidnen, nitra,
boure a krec, vášeÍÍ a p,red námi jasná obloha životní moudrosti.
Ale ne, abyste si nemysleli, že tecrl výhled pred ním byl idylická
krajina, kde by se mdle odpocívalo: na to byla duše Vlckov:l
neklidná a príliš hledající. Avšak Bartoš Vlcek práve dospel
k rozhodnému mezníku. kde nalézal sebe, kde premáhal všecko.
co bylo v jeho bytosti blného, nebásnického. r\ v té chvíli padl.
Jeho pohrobní básnická sbírka. ukazuje, jak jeho neklidné a
v)'bušné hledání nezašlo lIla melciny. ale j,Lk z kamenité i pís
cité pi'tdy vyrýžoval zlatá zrnícka. Je' v ní starý Vlcek, ten, jaký
zazníval ze »"zpoury samoty«, ale i Vlcek nový, vykoupený bo
btmi, ocištený, duchový. A bylo-li treba dl1l,azu, že v Bartošovl
\'tckovi drímal dramatický proud, zde jej máte. Arcit v div:,.
delní forme projevil ,6e ponze nekolika pokusy, z nichž tiskem
vyšel toliko nezdarený »Uca«, ale celá jeho bytost byl jediný
dramatický spor. ] eho básnickft inspirace vyverala ze stáléhc
rozporu mezi hmotou a duší, mezi hladovou telesností, jež ne
zrídka nabývala až prízvuku omámených krecí, a mezi jasným
povzletem do výšin. Svetoobcan, jemuž dobre bylo pod sluncem
itaiskí'Jl1 a r,a brE:hu J aderského more, svál'il se v nem s ne
poddajným synem Valaš5kých hor. Clovek. jenž toužil po zátoc"
tichého štestí a po objetí bílých rukou, prehlušován byl ~'ýkríkem
moderních hesel, že jedinec není nicím, ale hromadný zástup
vším. Nej30u to všecky jeho vnitrní zápasy, kde dramaticnost
st križuje silnými blesky? »Jellon~ srdce« je kniha básní dra
matíckých, ac jsou, to výkrliky touhy. žaloby. písne: »Prchám
pred lebou, ty lásko mft. a prchám pred sebou.« zpovídá se sám,
neboii ho zrodila nová doba, jež dává do klatby bolest, utrpeni
jedincovo: »\'íc cizí bolest srdce poraní, než vlastní žal, a ten.
kdo trpí hlad, a ten, jenž vi driQe schvácen na zem pad. ti žiji
ve mne a prec nejsem z nich -«. Myslím. že zde jest ústrední
nerv Vlckovy poesie, nerv bolestný, chvcjící se, obnažený. Ne
pokoj duše ho štvaL chtel by jí vcele zástuptl zpívat o hori
rlruhých. Kolik tomu ('myl u obetoval ze svých nejlepších liil,
j"k se nejednou jeho hromadné cítcní vybíjelo krecovitc. tribn
novými výkriky! A prece v jeho bytosti bylo i cosi roman
tického a prímo trubadurského, ac se tomu vftšnivc bránil, za
Hikoval to, prehlušovaL Ale prece to muselo vyrazit ze ztísne
ných hloubek a zazpívalo to kritsnou a cistou melodií. Prectete
,deku »Písne", kde jeho touha zpívá prímo houslovým nápevem:

»;\Iandlové oci v bílé tvári. bolí mne šerý váš svit,
mandlové oci v bílé tvári. chtel bych vás mít« --

l'rekvapuje, jak Bartoš Vlcek, jenž byl v predešlých sbírkách
nemelodický, spíše drsný a neukáznený, v této posmrtné sbírce
z<Jllechal císlo vzácné nehy a lyrické zpevnosti. Jeho mocn)' ci
tový život zjihl a zlahodnel. Není to sentimentalita, je to písei'!
teskná a usmívající se v slu'1ch. Ale jsou .to písne, jež 6vedcí
o pravém, posvcceném básníku. Dospel k tomu koutecku, jenž
sladce voní a rozkvétá kvety, zrovna ve chvíli, kdy se pro jeho
zmuc/'nou hla-"u chystal hrob. Je () málo usiloval a ne malou
umeleckou »korist chtel uchvátit dobyvatelskou. rukou«, a vždyf
to sám praví, co chtel: pochopit nepochopitelné. zachvtit neza-
chytitelné, podržet nepodržitelné: vcCnost. -

Dr. V. M., M or.-slez. deník. Lj. 11. zO.

J. C. Riegel: Systém Riegel.
Praktický návod podvojného úcetnictví se vzory (a tabelcmi).

podle nichž 11l0lno provádeti presné úcctnictví a samostatne
bilancovati. \T komisi nakladatelství Fr. Bor o v é h o, Praha JI.
Jindrišská 13. Stran 104. Cena Kc 30.-. Velmi vkusne
upravená knížka na krásném papíre, knížka. jakých nyní
objevuje se málo, peclivá ,úprava a pekný tisk Vás prímc
lá' d, abyste ji precetli. Odbomá kniha, ale tak srozumitelnc
ps lá - autor, dlouholetý odborník aJ znalcc úcetnictví 
nar 11 tuto knihu skoro pa dvaeetHeté praksi, zde i v cizine,
nap I ji jiste s láskou a peclivostí, aby tem, kterí ne
ma' 'u navštevovati vyšší obchodní školy. bylo dopráno uciti
se l(l1e rady autora samostatne bilancovati. Naše odborná lite
ralt a úcetnická je chudá, bud jsou zde díla velmi obsáhlá ale
clo\.iku bez odborných znalostí nedostupná a nesrozumit~lná,
anó zase brožurky, které daleko nedostacují. -- Systém Riegel
poplvé uci pomocí tabel a prehledtl tak. že každý, i laik. musí
pochopiti. Tabely jsou ta.k srozumitelné, že na prvý pohled se
muže každý orientovati, jak a cím se který úcet uzavírá_ Práve
pru svoji jednoducho~t a precé' znacnou prakticnost oproti sy-



8trezte se nehod pri jízde
na motocyklu. Jen úplná
znalost funkcí stroje V á s
uchrání od nepríjemností.
Knihav» MOTOCYKL« od Ing.
Em. Cermáka Vás poucí
o všem, co máte vedet. Za
Kc 60·- u všech knihkupcu

a v nakladatelství
Fr. Borový, Praha II.,

Jindrišská 13.

Hledáte-li

cetbu zdravou, prostou,
v dobrém smyslu lidovou,

která splnuje podmínky kladené
na dobré umelecké dílo, kupujte

SPISY J. JAHODY

Nakladatelství

FR. BOROVÝ,PRflHfl
doporucuje tato
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Jako p r v n i svazek vyšla kniha
POVÍDEK ZE SILNIC

CHODÁCI
o 300 str " s 21 obrázky A. 00
ležala, s barevnou obálkou J,
Cejky; stoji brož. Kc :l4'-, v celv
plátené zlacené vazbe Kc :J2'-,

Druhý svazek obsahuje šestnáct
povídek. - Vyšel pod názvem

POD BICEM
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1907cena Akademie -
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o 340 stranách, s 51 obrázky a
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plátené zlacené vazbe Kc 38'-,
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tretí svazek

NESPRAVEDLiVí
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o 216 stranách s 41 obrázky Fr.
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Na prání též na splátky a Kc 10 - mesícne.

U knihkupcu a v nakladatelství

FR. BOROVÝ, PRAHA.
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.) Autor ceny nepi"ijal.


