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PfítomnosL

Život a instituce

slav K allab.

eforma trestniho práva a sila tradice.
dosavadní trestní, právo, zvlášte systém trestu

em pIatící, se neshoduje s dnešními názory na spo
st a úcel trestání, bylo možno pozorovati již pred

ovou válkou a stalo se ovšem ješte zrejmejší po ní,
jiné otázky zatlacily a zatlacují zvlášt v nových stá

poválecných tyto problémy do pozadí. A tak pres
tatné zmeny, jež v hospodárském i sociálním na
í prožili národové stredoevropští behem posled
století, trestní systém. se v podstate nezmenil. Zdá

též, že širší verejnost, aktivní politiky sem pocítajíc,
, pro tyto otázky valného zájmu, nanejvýš ješte
ázku smrti a o to, aby politickÝm zlocincum se do-

O všemožných úlev. A prece tu nejde o vec méne
namnou, než jsO'umnohé z tech, jež plní sloupoe no
a zames.tnávají zákonodárné sbory. Nehlede
cným nákladum, jichž vezenství vyžaduje, je ji:ste

oruhodný zjev, že kdykoliv se vyskytne závažnejší
"aký zlocin, jde policie již témer na jisto do pro

í, kde se zdržují osoby, které si již nekolik trestu
svobode odbyly. To znamená, že výkon trestu se ne
ládá za záruku, že napríšte bude spolecnost od zlo

ušetrena, nýbrž naopak jest ukazatelem, kde hle-
ti pachatele nebezpecných zlocinu. Tento sta'V' jiste

historik jednou uvádeti vedle príkladu z konce
doveku, kdy též neúcelným výkO'nem trestu, ten-
te vetšinou zmrzacením, spolecnost sama si vycho

:valanebezpecné tlupy lupicské.

nahy o nápravu tríští se O'tri prekážky, jež - mu
si doznati - bude velmi obtížno prekonati. Jest

predevším okolnost, že o podmínkách a zpusobech
any spolecnosti proti živlum zlQcinným víme pro

'm velmi málo. T,eoreticky bylo tu O'všem sneseno
ožswí krásných myšlenek, také pomerne hodne ma
'álu, prakticky však jsou tu sotva nábehy. To jest

etlitelno, uvedomíme-li si, že tu jde o velmi slo-
zjevy sociální, v nichž skutecný experiment jest

cen. Problém úcelného nakládání se zlocinci
:mává se casto s problémem úcelného lécení nebo
oblémem výJchovy. Tato prirovnání však neprilé

í zcela, ponevadž zde nejde jen o osobu zlocincovu,
ž i o úcinek výkonu trestu na spolecnost samu.

mí se prehlížeti, že trestní právo nemá za úkol jen
'viduum vychovávat nebo po prípade vyloucit, ný

i pusobit sociálne pedagogicky v tom smyslu, že
u stupnicí trestu chce ve verejnosti udržovati a po~

. urcitou stupnici hodnot, podle níž by V'obecném
í! hyl meren stupen zavržitelnosti toho neb onoho
li jednání. Jest pak 'Velmi dobre možno, že

tr Í, které, pokud jde o úcinek na osobu pachate
I y velmi bylo dopO'rucitelno, sociálne by bylo
1 é, .ponevadž by v jedincích' málo odolných bu
falešnou predstavu o hodnote pachatelova cinu.

cíSLO 8.

Pokládám za nesporno, že ideálem kriminální poli
tiky musí býti vštípit verejnosti vedomí, že jen úcelný
trest je trestem spravedlivým, a že se nesrovnává již
s dnešním naším mravním cítením ciniti z cloveka,
treba by byl zlocincem, pouhý ná:stroj k výchove ji
ných. Dospejeme-li k tomuto cíli, pak ovšem problém
správného trestání velmi se zjednodušil. Kriminální
psychologie již dospela tuším tak daleko, že dovede
tríditi zlocince aspon ve dve skupiny, vyžadující pod
statne rozdílného nakládání. Jest to na jedné strane
skupina tech, kterí osobním nejakým defektem na dráhu
zlocinnou byli strženi a u nichž je treba bud systema
tické prevýchovy (reformace), nebo jež nutno trvale
ze spolecnosti vylouciti nejen proto, aby Isami neško
dili, nýbrž i proto, aby nešírili dále zlocinnou nákazu
zvlášte zakládáním rodin, o nichž predem možno
predvídati, že dají spolecnosti jen 'Vadné cleny. Na
druhé strane jest to skupina tech, kterí vnejšími okol
nostmi ke zlocinu byli svedeni, u nichž tyto! vnejší okol
nosti ješte nevytvorily mravního defektu, a které tedy
trestem nebo jiným opatrením jest treba posíliti v je
jich odpon~ proti novému nebezpecí. Rozumí se, že toto
zhruba naznacené rozlišení je jen príkladem a že sku
tecná kriminální politika by musila býti vybudována
na mnohem jemnejším rozl,išení.

Zde nás však více zajímá druhá stránka problému
úcelného trestání, totiž sociálne vý,chovný jeho úkol.
V nazírání ohromné vetšiny verejnosti na trestání mu
žeme totiž dosti zretelne rozeznávati stopy dvou my
šlenkových proudu, jež behem vývoje na utvárení trest
ního práva pusobily. Je to jednak primitivní pud po
pomste, jak svého 'Výrazu došel v soustave krutých tre
stu odplatných. Verejnost chce v trestu videti pre
devším zlo, ,chce videt, jak pachatd trpí za svuj zlocin,
a cítí se zklamána, jestliže výkon trestu usporádán jest
tak, že toto utrpení není patrné. Druhá složka, jež dnes
jE:Šte silne pusobí, jest vzata z okruhu myšlení osví
censké filosofie, jež vypestovala hluboký respekt pred
lidskou hodnotou každého jedince, jež myšlence rov
nosti dávala smysl stejnosti lidí a jež tedy ruznost mezi
jednotlivými prípady zlocinu videla jen v ruznosti op
jekti'Vní tíže cinu, nikoliv však v ruznosti pachatelu.
Proto verejné mínení požaduje, aby stejné ciny stejne
byly trestány bez ohledu na to, zda snad trest bude pro
jednohO' príjemným zaopatrením na zimu, pro druhého
úplným znicením jeho existence. Tato dvojí tradice jest
nejvetší prekážkou úcelného systému trestního, pone~
vadž dusledkem jejím jest, že verejnost pocituje trest,
který by se zvencí nejevil' jako utrpení vinníkovo nebo
pri nemž by se hledelo k osobním jeho vlastnostem,
jako cosi nespravedlivého, takže jest tu nebezpecí, že
trestní systém, který by nepocítal se silou této tradi,ce,
by oslabil duveru verejnosti ve výkon trestní moci
státní a 'Vedl tak jednak ke snaze bez ohledu na ,státní
moc vymoci »spravedlivý« trest (lynchování), jednak
k podezírání soudu z trídní justice a k seslabení stup- .
nice hodnot, nutné k hodnocení jednotlivých druhu so
,ciálne škodlivých jednání.



114 Plltomnost 4. brezna 1926.

Problém reformy trestního práva není tedy jen pro
blémem, jaký systém trestu by byl nejúcelnejší, nýbrž
i problémem, jak zatlaciti tyto vlivy tradice novým,
dnešnímu sociálnímu cítení lépe odpovídajícím nazírá
ním. Pud po pomste byl zdravým ochranným opatre
ním, jež v primitivních pomerech, kdy prostredky stát
ní moci byly nepatrné, umožnoval výber U'vnitr !Spolec
nosti, vylucuje z ní živly škodlivé. Nutno však šíriti
vedomí, že tento primitivní zpusob predpokládá primi
tivní pomery spolecenské, kde cena individua jest ne
patrná, a kde pomery spolecenské i mravní snesou
ješte škody, které pomsta, která: již podle lidového mu
drosloví je slepá, s sebou prináší. Bylo by ovšem chy
bou, kdyby, jak v urcitých prostredích se snaží, touha
po pomste byla nahrazována sentimentálním jakýmsi
hýckáním zlocince. Jest 'Však treba šíriti vedomí, že
jako ostatní lidské pudy, tak i pud po pomste dlužno
zušlechtovati rozumem, tak totiž, že si uvedomujeme
škodlivé úcinky slepého uplatnování tohoto pudu, pri
tom pak zdUoraznujeme, že toho, oc pri tomto pudu
jde, lu lépe dojíti úcelným opatrením. Jde tu o bezpec
nost proti príštím útokLlm, když to, CO' se stalo, již ji
nak odestáti se nemuže. Ponevadž pak ona krutá opa
trení, jež primitivní práva pripouštejí, jsou dnes ne
možná a množství zla, jež pachatel dusledkem trest
ního rozsudku má vytrpeti, již humanním cítením doby
velmi jest omezeno, jest treba upozornovati na to, že
máme jiná opatrení, jimiž spolecnost mužeme napríšte
bezpecneji chrániti proti zlocinným útokum.

Pusobení druhého podvedomého proudu, jenž žádá
za stejný zlocin stejný trest, dlužno zase paralysovati
jasnejším zduraznováním faktu, že zlocin vždy jen je
symptomem hlubšího zla, a že jest stejne nespravedli'Vo
nakládati s nestejnými lidmi stejne, jako se stejnými
nestejne. Mnohý tulák, jenž má: ve svém bohatém rej
stríku trestním nanejvýš nejakou drobnou krádež, je
spolecnosti nebezpecnejší, než clovek, který v návalu
vášne se dal strhnouti k vražde. Oba ovšem mu'sí býti
potrestáni, ale trest treba upraviti tak, aby onen tulák
nemohl tvoriti soucást zlocineckého prostredí, a aby na
tomto vrahu bylo demonstrováno, že spolecnost nechce
pripustiti, aby osobní vášne rozhodovaly o živote
jiných.

Prozatím asi bude nutno vec rešiti jakýms,i kompro
misem asi tak, jak navrhuje osnova ceskoslovenského
trestního zákoníku. Ta zavádí totiž na vetšinu težších
tréstných cinu dvojí zpusob trestu, jež by se nelišily
tak svou délkou, jako zpusobem výkonu. Vecí soud
covou pak bude, aby v daném prípade rozhodl mezi te
mito dvema zpusoby trestu podle toho, zda cin je pro
jevem zvrhlosti pachatelorvy nebo výs.ledkem vnejších
vlivu, zda tedy jest treba pachatele, pokud je to vubec
možno, napravovati, nebo jej chrániti pred vlivem pro
stredí. K této soustave trestu pak by se pripínala sou
stava t. zv. zabezpecovacích opatrení, která by umožno
vala, aby i pres dobu normálního, v podstate se stano
viska odplaty urceného trestu, mohli býti zadrženi ti
pachatelé zlocinll, kterí by byli obecne nebezpecní. Tím
aspolL do míry dnes dosažitelné dospejeme k úcinnejší
ochrane spolecnosti pred zlocinci, aniž príliš náhlým
opuštením tradic by se otráslo ve verejném mínení Pll
verou v spravedlnost.

Politika
Ferd. Peroutka:

Je pokrok ohrožen?

II. •
Mluví se o ceské tradici, a zdá se, že náramne mno

"ho lidí u nás pokládá za ceskou tradici rozcilení. Pred
starvují si, že Havlícek a jiní naši otcové národa jiste
byli ustavicne rozcileni. Ve skutecnosti, at otev~ete
Havlíckovy spisy na kterékoliv stránce, at ho sledUjete
v kterémkoliv údobí jeho života, vždy imponuje vám
týž mužný klid, který dobre odmeruje všechny síly.
Palackého nic nebylo vzdálenejší než planá rozcilenost.
Rozcilení lidé se sice sami na vojnu nehodí, ale za to
dovedou mnohou vojnu spískat. Stojí-li neco za to,
aby to bylo poklá:dáno za ceskou tradici, tedy jiste
onen Havlícku'v mužný klid. Nebot, at už jakékoliv
úkoly klademe národu, máme pri tom býti muži, ne
baby, ani takové baby, které fistulkou pokrikují ve
prospech pokroku. Neplýtvejme svým hnevem a ucho
vejme jej pro doby opravdu vážné. V našem ži~ote s~
tlací do popredí nekteré žurnalistické vlastnosh, mezI
nimi potreba stálého rozcilení. To ovšem se nezakládá
na Husovi ale na docela obycejném politikarení a na
drobné kaidodenní vojne, kterou strany proti sobe ve
dou. Není tedy v tom rozcilení mnoho podstaty, nýbrž
obycejne bý'vá prostredkem politické strategie. Mimo
to v žurnalistickém žargonu ustálil se nadbytek slov,
která jsou brána z pole válecného, a kdybychom soudili
jen dle tohoto žargonu, byla by tak vážná doba, jako
když Zikmund táhl na Žižku. Nesmíme ovšem toto
žurnalistické nárecí bráti príliš vážne, a není treba,
aby obcané doma leštili zbrane. Když v loni v cervenci
vatikánský vyslanec Marmaggi, nemoha srovnati husit
skou minulost národa, mezi který byl poslán, s rím-o
skOl! neomylností, po HU'sových oslavá:ch rychle ode
jel na znamení protestu, zpusobili ceskoslovenští socia
listé takový pokrik, až se zdálo, že prišla ona chvíle,
kdy mají blanictí rytíri s tasenými meci vyjet ze své
hory na záchranu ceské zeme. Za kulisami to vypadalo
trochu jinak: tam sedel usmívající se Stríbrný s usmí
vajícím se Šrámkem a radili se velmi kolegiálne o vo
lební reforme. Rozcilená žurnalistika a klidní vud
cové: to jen na doklad, že žurnalistika není školou
myšlení. Ostatne žurnalisté obycejne nežádají, aby náš
hnev nebo naše úzkosti trvaly déle než tri dny.

Také otázka pokroku muže býti brána žurnalisticl<y
nebo vážne. Také zde se muži hned nelekají a dovedou
se i na ty klerikály podívat klidne. V zemích, kde vše
se deje 'Volným normálním vývojem bez násilného zasa
hování, mohl by pokrok býti skutecne ohrožen jen ten
krát, kdyby pokrok byl náhoda. Pokrok ovšem není
náhoda, nýbrž zá:kon. Prijde-li k nám tedy nekdo v ta
kové normální zemi a stežuje si, že pokrok je ohrozen,
máme chut se ho zeptati: a zákon tíž,e podle vašeho
mínení není ohrozen? Zajisté jsou v Evrope nekteré
státy, kde násilí zvítezilo nad vývojem a vsadilo po
krok za mríže; ale to není naše hlava a nemusí nás
bolet. I tam to ostatne nebude trvat vecne, ale jen ne
kolik let. U nás vubec nejsou podmínky pro nejaké
takové násilí, a naši fašisti jsou leda detem pro strach.
K tomu, aby neco udelali, se néhodí; tak mají jen ten
význam, že poskytují príležitost našim komunistum,
aby jich užívali k agitací a malovali certa na zed.
V zemi, jako je naše, spolecenské síly spolu volne kon-
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kurují, a co je lepší a silnejší, to prežije. Pravý pokrok
nerobí se násilne, nýbrž prirozene vyplyne na povrch.
Umožníme-li nerušeno st VÝVoje, tím už umožnujeme
pokrok a chráníme jej. Ovšem takový pokrok, po je
hož boku jde pravda. My za pokrok pokládáme vítez
ství životného nad neživotným, jádra nad skorepinou.
Za známku pokrok!U dále pokládáme, že prospívá spo
lecnosti: jak by svobodná: spolecnost mohla dlouho od
mítati svuj prospech? Jen reakcionári potrebují násilí
a musí lhát; pokroku stací pravda a volný vývoj. Jako
nemuže býti porušen zákon tíže, tak také nemuže býti
zvrácen prirozený zákon pokroku, nebot oba se zaklá
dají na životní pravde, ne na výmyslech. To jest tedy
dosti duvodu, abychom nebyli zbytecne nervosní.

Pokrok ovšem zabere vždy jen ty posice, kde j1sou
podmínky už pripraveny. Nic neprijde pred svým
casem. Tak my dnes ješte musíme o prízen lidu kon
kurovat s klerikály, a klerikálové šli dokonce nekolik
kroku kUJpredu. To nás nesmí másti. Ríkává se o tom
ci onom, že je to boure ve sklenici vody. Tak to kleri
kální vítezství je zmrznutí ve sklenici vody. Monsig
nore Šrámek je chytrý politik: odolá Stríbrnému a
Meissnerovi, ale myslíte, že odolá ca'su, jenž zachva
cuje vše? To klerikální vítezství je zatím jen výrazem
urcité spolecenské nutnosti; pro nic za nic se neobjeví
po sedmi letech protiklerikálního boje tolik katolických
poslancu ve snemovne. To je znamením, že pokrokové
smery pokoušely se zde zabrati posici, která: ješte ne
byla psychologicky pripravena, a že pokrokári se do
poušteli chyb. Je to ovšem také malá pripomínka so
ciologického pravidla, že »potlacení nejaké spolecenské
síly, která se snad ješte nevyžila, je z nejtežších pod
niku«. Tech nekolik klerikálu, o než je v nové sne
movne více, není nutno pokládat hned za Jobovy zve
sti. I když snad nekterí z katolických vudcu jsou bo
jovní kohouti, jejich volicstvo není houf bojovný, ný
brž una'vený, a k velkému tažení už je nikdo neprimeje.
To monsignore Šrámek dávno vypozoroval a ne
hodlá pritažlivost katolicity vystavovat težkým zkouš
kám; od prvního dne republiky položil si za pravidlo,
že jeho jednání musí se ríditi zásadou: mírne, opatrne
a diplomaticky. Není náhodou, že heslo »dohodli jsme
se, že se dohodneme« je od neho. Má takový plán:
mírnoucký katolicismus a mnoho katolíku. Jeho vlastní
orgán ho kdysi dobre vystihl temito špatnými verši:

»Za ruku vzal Husitu
a s tvárí milou
o pocasí mluve
pouští mu žilou.«

Katolíci pod jeho vedením radeji dovolávají se »Ba
bicky« a barokních kostelíku, tak du'verne blízkých ce
skému sr " než prísných katolických klasiku. K boji
proti kato icismu je treba vedeti nejen odkud jdeme,
ale také kam jdeme, cili co dáváme lidem za to, co jim
bereme. Zatím ješte máme velké potíže s novým sveto
vým názorem, kde kolik hlav, tolik smyslu. Boj proti
katolicismu dá se definitivne rozhodnouti jen naleze
ním nového duševního prístreší. Tu theorii, že nejdríve
plovala v mori jedna bunka, pak se sdružila s jinou a
tak to šlo dále, až konecne povstal clovek, toto nejdoko
I 'tlejší bunecné skupení, mnoho lidí ješte nepovažuje
za vhodné duševní prístreší, ac je to patrne pravdivá
th )rie. Tady vždy budou válcit potreby citové s bez
oh dností rozumu.

.le je možno dohodnouti se O' rade vecí, patrících
k . okroku, i s lidmi, kterí mají jiný názor o bohu než
my. Pokrokové hnutí neleží na smrtelné posteli. Po-
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krok není nic náhodného; intimne se primyká k potre
bám spolecnosti, jest jejich prímým ~razem, a obtíže
jednoho parlamentního zasedání nic neznamenají v tom
velkém obraze. Osvobozený lidský rozum pujde dál
svou cestou - žádné strachy. I katolicismus musí
vstoupiti do tohoto proudu, chce-li· se zachrániti v ocích
lidských a zachová víru v nekteré vlastnosti boží, na
nichž rr:u obzvlášte záleží, jen za tu cenu, že prijme
radu sociálne pokrokových zásad za své. Pravou otáz
kou tohoto veku je problém sociální, ne náboženský;
živobytí, ne ornáty.

Lidstvo teprve nyní bylo opravdove osvobozeno. Po
zorujeme-li tuto svobodu, nebojíme se, že by pokrok
mohl býti zatlacen a neveríme, že by lidstvo, jehož
rozum a sebevedomí byly zbaveny pout, snášelo trpe
live nekterá nesmyslná zarízení minulosti, která se pro
sebe mohou dovolávat jen zvyku, nebo že by se podro
bovalo té nebo oné forme otroctví. To je hlavní, ne
zadržitelný proud: co se deje v zátocinách, kde nekdy
voda krouží na jednom míste, není rozhodující. Tomu
to pokroku, jenž zvolna premenuje 'Svet, musíme slou
žit, chceme-li vubec vykonávati nejaký prospešný úkol.
Las nepotece zpátky, jako voda z'Pátky netece. Zajisté,
kulturním ideálem není jen pohyb, nýbrž také stálost,
domov, ne samé stehování. V této dobe nelze .se však
jen klidne oddati ideálu stálosti který jinak Je zcela
úctyhodný. Žijeme v dobe zmeny a dokonce jeden bý
valý ceskoslovenský ministr vyslovil názor, že my
všichni jsme generace obetovaná. Nemáme meniti spo
lecenské zarízení prekotne a hned na první nápad; ale
musíme je zmenit tak, aby vyhovovala novému uvedo
mení lidstva. Jsou muži, jako dr. Kramár, kterí chodí
jen s ideálem stálosti: ale ti, vzbuzují dojem, že jim ujel
vlak historie.

Nejvíce škod pripravili pok,roku špatní jeho sluhové.
»Pokrokový až k zblbnutí« - to nebyl Dykuv výmysl,
to byla skutecnost. Pokrok se musí jeviti jako mužná
a rozumná vec, ne jako hysterické nápady. Pokrok ne
smí také pricházeti s ošklivou tvárí chaosu. Debato
valo se u nás o tom, proc je pokrokové hnutí oslabeno.
Nikde nebyla jasne vyslovena ta pravda, že první roz
:delení v pokrokových radách zpusobil komunismus se
svou divokostí. Ten prirozene se prohlašuje za smer
nejdusledneji pokrokový, a mnozí lidé se polekali této
sumy pokroku a zacali starostliveji odmerovati stupne
'své pokrokovosti. My všichni myslíme s nejakým 'Vzta
hem k bolševismu. Prohlašuje-li se diktatura prole
tariátu za vrchol pokroku a chodí-li ten pokrok okova
nou botou po lidech, tu mnozí dají se radeji vyškrt
nouti z pokrokového spolecenství a ohlížejí se, které
staré tyce se chytnout.

Vidíme dnes pred sebou nekolik hlavních úkolu
se stanoviska pokrokovosti. První z nich jest zkoumati
rádne otázku socialisace. Bylo by možno pokusit se
o ni nekolikerým zpu·sobem. V prvních dobách se so
cialisace odmítala hlavne poukazem na cizinu. Co prý
by tomu rekla Anglie a zda by byla ochotna nám puj
covat peníze, které potrebujeme? Práve se docítáme
v novinách, že v Anglii dokonce konservativní vláda
se odhodlá",á prozkoumat težarská práva a uvažovat,
proc by mela býti v rukou jedincu. To je docela roz
umná vec, kterou bychom i my mohli zkusit, když nám
už tedy ta Anglie nehrozí. Druhá nesporná úloha po
krokovosti jest prispeti míru každj"m zpusobem. Mu
že-li co býti oznaceno za pokrok, tedy to', že lidé nebu
dou rváni ocelí a dušeni plyny na bojištích. Tretí
pokrokový úkol, který je obzvlášte u nás aktuelní, je
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ovšem takového rázu, že mu aiI1i nekteré pokrokové
strany nerozumí: brániti se tyranii politických stran,
nesvolili, aby clovek byl posuzován ne podle schopnosti,
nýbrž podle toho, kam patrí. Vidíme minulá tyranství
prekonána, ale toto nové vyvstává.

Každá úvaha má pokud možno konciti se nejakou
praktickou zásadou, kterou doporucíme k následování.
My, snad ponekud jednotvárne, stále odporucujeme
toto: myslíme-li, budiž naší první starostí, abychom
myslili správne, ne abychom myslili pokrokove. Nemu
žeme za ta, že nekterým pakrakárum se tatO' rada ne
zdála dosti pokrokovou. Meli by se varavati, nebot
vzbuzují dojem, že oddelují pravdu od pokraku. Je-li
pokrok totéž co pravda, jak my si predstavujeme, pak
nám zajisté stací, budeme-li mysliti správne.

Karel Krpata:

Proc protiklerikální boj selhal.
Ceskoslovenská strana lidoV'á získala v parlament

ních volbách 689.970' hlasu, slovenská ludová 474.0'17,
nemectí krestanští sociálavé 3 I3.90'6, madarští kre
stanští sociálové 100'-445, západaslovenská strana kre
stanska-saciální 16.2;5, nemectí krestanští zemedelci
2.391 hlas. Celkem byly odevzdány katolickým stranám
1,597·0'0'4 hlasy, representující 71 mandát.

Ud prvých dnu naší samostatnasti vede se u nás
protiklerikální boj. Jsou-li výše uvedená císla výsled
kem tohoto boje, bylo by nemístné zakrývati si poráž
ku. Jednau porážkou neprahrává se avšem celý boj.
Musí dojíti k ujasnení, že vede-li naše pratiklerikální
akce od desíti k peti, nebyla vedena štastne a že nutno
vážne a nezaujate revidovati zpusob dosavadního baje.
Taková revise není ústupem, je jen taktickou nutnastí.
Lécení musí zacíti razpoznáním charaby.

Jedna z pošetil)'ch vlastnastí dona Quichala byla ta,
že si vždy popletl neprítele. Útoc:e prati abrum, útacil
prati vetrným mlýnum, a napadnuv dábluv vuz, napadl
hereckou káru. Nejak tak je ta i s protiklerikálním
bojem. Mnoha se u nás a klerikalismu mluví a píše,
a prece se zdá, že trpíme neujasneností, cO' klerikali-
smus vlastn.e je. .

Z rady definic vyberu definici Ma:sarykovu. Ozna
cuje za klerikalismus veškeré snažení, kladaucí církev
pred náboženství, a specielne zneužívání náboženství
k cílum palitickým. Výmer ten je v jistém smyslu
pozoruhadný. Všimneme si silného zduraznení nába
ženství v tétO' definici! Masaryk - a je to u neho zcela
prirozené -, bere touto definicí náboženství v abranu
proti dvajímu nebezpecí: jednak proti církevnictví, jed
nak proti snižování nábaženství v politice. Dle Masa
ryka je protiklerikální baj tedy i bojem za cistotu ná
boženství.

A nyní, jak vypadá ten náš protiklerikální boj
v praxi. Predne, nechali jsme všech definic a bez dlou
hého rozumování oznacili jsme za klerikální všechno
ta, co z blízka ci z daleka pripomínalo Rím, a do toho
se pak bOjovne tlaukla. Stanaviska pratiklerikálníha
boje jest asi takavé: klerikalismus jest všechna rímské.
Tak staly se stredem boje i veci, které s. klerikalismem
nemely samy o sabe nic spolecnéhO': kastel,' obrady,
knez atd. Nejosudnejší 'však jest, že tak bylo paklá
dána katolické nábaženství za známku klerikalismu.
Dk úsudku protiklerikální fronty každý dobrý katO'lík
je klerikálem a nezasluhuje pardanu. Tím dastal se
protiklerikální baj na dacela jiné pale, než jaké mel

míti. Mel býti ochráncem ryzasti nábaženství a stal
se místa toho jehO' neprítelem.

Náš pokrokový tábor trpí vlastností málo pokro
kavoq - nedostatkem snášdivasti k jinému nábažen
skému názoru. Pokrakovéha claveka nesmí vrážeti
pahled na katO'lickau sachu, práve jakO' neuráží ho
saška japanskéha pámbicka. Bahužel, nezustala však
ani pri tétO' tak dosti neštastné zámene neprítele.
V dusledku neštastné ravnice »klerikalismus = vše
rímské« bylo bajavne útaceno jednak na vše rímské,
byt by ani nebyla klerikální, jednak blahavalne 'byla
pardonO'váno mn ha klerikálních zjevu, proste prato,
že šla a klerikalismus mimorímský. Skoro se zdá, že
zvítezila u nás stanoviska evangelickéhO' faráre SO'ucka,
který r. 190'4 VIpolemice s Masarykem tvrdil, že kleri
kalismus muže býti jedine rímský, nebot jen Rím má
klerus organisavaný hierarchicky, a ta jest dle jeho
názoru prícina klerikalismu. Z adpO'ru proti Rímu pro
težovány byly konfese nekatO'lické.

Jaké jsau dusledky? Boj, který nebyl již protikleri
kální, ale pratináboženský, nemohl získati mnohO' sym
patií. Odešla rada tech, kterí pri zámene neprítele ne
mohli zustati. Nechci ovšem ríci, že rímské nábožen
ství je nedatknutelné a že s. ním není mažno se stret
nout. Ne, avšak taktika možná v pratiklerikálním boji
není již možná v debate s nábaženskými názary. Zde
nutnO' pocítati s vetší citlivostí ceského clO'veka. Leští
lidé nejsau husité s rudými kalichy na prsou, ale klid
ní tatíci, jimž velebnícek je malým pánembohem a ko
stelícek malým nebem. A sem prece, mezi tytO' lidi je
protiklerikální baj adresován. Ti dají se snadnO' pre
svedcit, že náboženství do politiky nepatrí, ale tí'Ž
budou chápati, že ten bLlh, ve kteréhO' dosud verili,
není ten pravý.

Protiklerikální boj je v padstate baj O' ceskéhO' clo
veka. Má proto v sobe hodne duležitasti O'tázka, jak
ten ceský clavek vypadá. Vždyt podle toho je nutno za
rídit taktiku boje, aby byla pro ceskéhO' claveka nejpri
jatelnejší. Protiklerikální franta má a nem již ustále
nou predsta'Vu: jsme náradem RusO'vým! Peroutka na
to trefne O'dpovídá v »J ací jsme«:

»Slavnostními recníky zduraznovaná okolnost, že jsme
detmi Žižkov'ými, je címsi naprosto bezvýznamným proti

závažné a sensacní okolnosti, že jsme detmi sporádaných
rodicu z doby vlády Františka Josefa.«

To se u nás nechápe! Dnešní prumerný ceský clo
vek má: k husitství hodne daleko. Pres ta se u nás ciní
dusledky z toho, že k,dysi byla fV národe jen desetina
katolická, a naopak nikdO' ani nevzpamene na to, že
ješte v zárí 1918 byl celý národ až na zlamek evan
gelíku a židu 'katalický. Jakoby daba pratireformace
a vláda katolické dynastie byla na národ Zicela bez
úcinku!

Nezapírejme si, že výchova ceského cloveka byla
ješte katolická. Taková byla naše rodinná i školská vý
chova, takový byl základní kamínek našehO' charak
teru. A ten se tak lehce nezvrátí. Zvlášte radinná vý
chova utkvívá pevne, vždyt jest to vec velmi citavá.
Praf. Pekar napsal kdysi necO'o poesii katolických ka
stelu a hrbitO'vu. Nechme stranou astatní jehO' názory,
ale v tomhle mel hodne pravdy a kacerO'V'áJnbýti ne
musil. Ty kostely a hrbitovy bývají velmi caMo spo
jeny s dojmy hodne citavými a milými. Snad každý
bude pavažavati za prirozené, že .ClO'vekmá rád katali
cký hrbitov s kostelem, na nemž pod krížem spejí jeho



Plltomnost 117

rár a kaplan! Byl spisovatelem, který spíše katolicism
priblížil srdci ceského cloveka. Rovnež Nemcová,
Svetlá, Arbes, ba i Neruda a témer všichni ostatní li
teráti starší doby píší' v katolickém duchu. Mystický
katolík Zeyer stejne uprímne píše vlastenecký »Vyše
hrad« jako témer bigotní »Mariánskou zahradu«.
A RaÍ's? Vzpomenme jen, s jalmu úctou mluví o »lme
žích zapadlých vlastencích« a s jakou láskou vylicuje
soumrak života kneze-dobrodince v »Západu«. Mnoho
se vyhledávají spisy kneze Baara. Vrba, který vydobyl
si rozhodné popularity, verí v »boží mlýny«. Ba do
konce v »Martinu ŠandO'vi« sáhl k apologii ceského
kneze pred uprílišnenou protiklerikální agitací.

Naproti tomu literatura s vyslovenou tendencí proti
rímskou je u nás zvláštností. Nejvetšího úspechu, zdá
se. dopracoval se v tomto smeru Machar. Lec nezapo
mínejme, že pllsobil svým protirímsl~'m stanoviskem
nejživeji mezi mladO'u generací a mezi staršími zltstal
nepochopen. Nekdy dal se strhnouti k drsnosti, která
pt"tsobila opácne než autor si prál. V »Rozpravách
Aventina« v autobiografii »Když si clovek vzpomene«.
doznává básník HO'ra:

»:Miloval jsem v kvinte Machara a antika jevila se mi
zhlým sluncem sveta. V oktáve premýšleje o bohu a Ma
charovi, byl bych se stal málem z nové cetby »RÍma«
katolíkem !«

oebereme-li v úvahu naši mladou generaci, musíme
doznati, že dnešní prumerný ceský clovek vlivem vý
chovy kotví ješte v katolictví. Toto katolictví bývá
casto velmi 'citové a zasluhuje ohledu, jestliže nekdo
pokouší s.e jinému je vy·mluviti. Každý, kdo trochu
zblízka protiklerikálního boje si povšiml, dozná, že
toho zde nebylo. Boj byl velmi bezohledný, ba hrubý.

Za úspech protiklerikální akce bývá považováno,
podarí-li se tu a tam vyrvati nejakého obcánka z ma
triky katolické církve. Tento fakt sám je dokladem
zmatenosti' boje. Vždyt proti církvi samé boi i por1!e
protiklerikálních bojovníkll se nemá vésti, náboLenská
príslušnost nemá rozhodovat. Je-li tedy vystupování
z církve cílem protiklerikálních boju, je ta omyl. Spi.še
bychom cekali, že snažení boie má se prenésti na úkol
vyvésti lid z klerikálních politických organisací. Ale
to se, bohužel, del';):jen pred volbami.

Nic nevzbuzuje ve mne takový odpor, jako vidím-li
pri nejaké slavnosti (bývají' to obycejne oslavy H u
sovy) stánek, v nem dve hezké devy (to se rozumí:
v krojích), pak husitský prapor 'S: rudým kalichem a
nápis »kance1ár pro 'Vystupováni. z církve«. To je pro
fanace, rešiti mezi stánky s párky, cigaretami a likéry
náboženskou otázku! At si kdo chce jak chce pohlíží
na katolictví, prece jen se má uvážiti, že vystoupení
z urcité náboženské snolecnosti jest zmena dosavadních
názoru a ta nesmí býti vJ\~ledkem okamžitého nápadu.
V tom je známka únadku morálky, že na vnejší výraz
zmeny názorll nohlíží se II nás náramne blahovolne.
Politické prebehlictvi. je u nás neien bežné, ba dokonce
v mode. Je sice pravda. že nás ke krtu nesli v dohe,
kdy isme nemohli ani premýšlet, ani protestovat, nres
to však vystoupení z nábož'enské spolecnosti musí býti
motivováno duvody vnitrními, t. j. musí vyrllsti ze
skutecných rozj:oru mezi tím, v co verím, a tím, v co
veriti. mám.

Myslím, Ž~ je mC'/.ný jen jediný duvod, pro který
rozcházíme se s katolictvím: dle katechismu krestan
sky veriti jest všechno za pravdu míti nejen, co buh
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rodice. AJi trebas jednoduchá marianská písnicka,
terOl1zpívala matka pred spa!l1ím, zustane drahou,
dyž její nápev clovek po letech znovu slyší. Mnohá

nevyslovitelne milá vzpomínka bývá spojena s kato
lictvím. Havlícek byl liberál, a v téže básni, ve které
pí"e »temná noc jak naše církev«, loucí se na ceste
do Brixenu i s borovským kostelíckem:

»Fode mnou jest tvá kolébka,
já te videl krtít,

starému vikári ministrovat,
pilne se ucit."

Konecne: jaký argument slyšíte nejcasteji, ptáte-li
se prllmerného ceského cloveka, proc ješte stále je
v církvi? »Já jsem se v tom náboženství narodil, já
chci v nem i zemrít!« To je sedmdesát procent odpo
vedi. Slyšíte? Ten proto, že se v katolictví narodil!
Zde rozhoduje jen cit, ne rozum.

T školská: výchova je duležitým momentem pri vy
h'árení charakteru. Mnoho venkovských lidí, jichž je
dinou cetbou jest kalendár, ví a žije jen z toho, co se
ve škole ,naucili. Katolictví samo je dosti bohaté na
poesii. Vánoce jsou katolickými svátky a na kostelích
a hrbitovech našlo mnoho výtvarnS'ch umele li 'Vdecné
motivy. Nedivte se prostému cloveku, který ve všed
ní den nemá ve svém živote nic pestrého, jen šedivou
práci. když v nedeli dtí se v kostele mezi oltári, obra
zy a dýmem kadidla. jako v nebi. Proto také církev
ceskoslovenská má jisté úspechy, že neodpoutala se
proste od vžitýd1 obradu a ponechala si trochu té
vnejší výzdoby a ceremonielu.

Další otázka: jak na tento základ výchovy pllsobila
kniha? Vychovávala katolicky ci protirímsky? Roz-,
umí se, že pri rešení této otázky není možno vzíti
v úvahu literaturu vedeckou, tu prllmerný ceský clo
"ek cte jen poskrovnu, necte ani celou beletrii,
jen ty autory nejctenejší.. Z nich jiste prvý je Jirásek.
Cítím, jak z tábora protiklerikálního ihned se mi na
mítá: »Temno!« Zcela správne! V »Temnu« Jirásek
po právu pranýroval vrchol protireformace, avšak to
»Temno« nevycerpává ješte celé Tiráskovo dílo, ani
není jeho nejctenejší knihou. V Jiráskovi nalezneme
vylícený líc i rub na katolictví. Rub je »Temno«, líc je
»F. L. Vek««, v nemž vdecne autor vzpomnel budi
telskýchzásluh katolických kneží. Nebo 'Vezmeme »Po
klad«. - tam v povídce lící nám Jirásek abbé Steydla,
koniášovského jezuitu, a kaplana Roky tu, probuzen
ského knez'e. Ani k jewitskému rádu není nesprave
dlivý a doznává ,že i tam vyskytl se dobrý ceský clo
vek. V »Starosvetských obrázcích« vykreslil jezuitu
P. l\Iaršovského, kneze-vlastence, jehož nejdražším po
kladem byla D i s iS e r t a t i o a p o log e t i c a od
»dilectissima Balb.ína«. Odnáší-li si ctenár z Jiráskova
díla nemnoho, co by znemožnovalo jeho styk s katoli
cismem, tím méne si toho odnáší z práce jiného nejcte
nejšího historika-be1etri'sty, Trebízského. Již samotná
osoba autora, vždyt Tr'ebízský byl katolickým knezem,
láme neduveru proti ceskému knezi. Vždyt celé jeho
dílo, byt se neslo duchem katolickým, je národní, ta
,Levohradecká povídka«, v níž nesmiritelne odsoudil
::>yoluvrád, a ten Alšuv obrázek Bílé hory s teskní

I ~ karlštejnským havranem, který byl nejoblíbenej
n predmetem jeho kaplánky, to vše mluví jasnou
'~io ryzím cešství. Stejne i jeho dílo, pres historické

r :presnosti, jest spravedlivé a jako Jiráskovo roze
z,lá,á dva typy kneží. »Bludné duše«: okrouhlický fa-
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zjevil, ale i to, <co církev k verení predkládá. Tato
predkládá nám dogmata o božské trojici, o neposkvr
neném pocetí, vtelení, neomylnosti papežské a j., které
nemohou 'nám býti jen mimo rO.lUlll, nýbrž prímo
proti rozumu. Katolická dogmata jsC'u nevedeci:-á. Ne
mohu tedy »ki'estansky 'Veriti«, "emohu býti katolí
kem. Pri tom považuji za zbytecné rešiti otázku, byl-Ii
pomer Ríma k Jla~emu nirod1.1 v hí~torii takový ci
onaký. .

To 'Vše zdá se tak prirozeným a jednoduchým, že
jiste mnohý podiví se, proc je to zduraznová.no. N uže
proto, že u nás se dle toho nerídíme. Nahlédneme do
fronty tech, kterí proti katolictví horlí a již tím pova
žují se a jsou považováni za pokrokové. Vidíme tam
radu príslušníku náboženských spolecností mimo rím
ských, avšak takových, které v dogmatech za rímsko
katolickou príliš nezustávají. Tato dogmata jsou pri
vilegovaná?

Príklad: na debatním veceru akademického spolku,
kde se o vystupování z církve mluvilo, jistý úcastník
židovského vyznání odtlvodnoval, proc ve ;své nábožen
ské spolecnosti setrvává, asi takto: Vy, kterí byli jste
dríve katolíky, meli jste rozhodný duvod pro rozchod
s Rímem v pomeru, jaký byl v dejinách mezi ním a na
ším národem. Já toho~o duvodu nemám. Našinci v hi
storii národa nehráli roli. Obývali oddelené cásti mest,
byli rádi, že mají vetší úrok a do politiky se nepletli.
Národu nikdy neuškodili! •

Omyl! Žid, i 'chce-Ii býti pokládán za pokrokového,
nemusí tedy premýšleti o všech tech tajemstvích sta
rého zákona, která se mu k verení predkládaji. Smí
nad tím vším shovívave :se pousmáti - jako nad krás
nou mythologií, které neverí, a vystupování si ušetriti.
Uciní-Ii to katolík, má (a právem) vypáleno na cele
hanobící znamení »matrikového katolíka« a jest ze se
znamu lidí pokrokových vyškrtnut.

Slovícko »nebezpecí« je v našem žurnalistickém slov
níku zvlášt bežné. Cteme je v' každém. vecerníku.
V zdálenejší pozorovatel ze všech tech »nebezpecí« na
šeho tisku musí míti dojem, že v republice žije se jako
er kráteru Etny, aniž by,chom znali dne a hodiny. A
skutecnost jest taková:, že se u nás klidne žije a z tech
»nebezpecí« si nikdo nic nedelá. Existuje klerikální ne
bezpecí? Nutno i tehdy, pohlížíme-Ii na slovo »nebez
pecí« vážne, doznati, že - bohužel - exi'Stuje. Veci
dospely již znacne daleko, vyskytlo-li se v našem poli
tickém živote slovo konkordát. Tak silná koalicní slož
ka, jakou jsou lidovci, a tak duvtipný politik, jakým je
vudce této strany, znamenají urcitou moc. Na tom nic
nemení okolnost, že jsou pouze z nutnosti trpenou sou
cástí koalice. Jsou presvedceni o své nutnosti a to
vedomí dává jim sebevedomí a vuli.

A odpomoc? Konec koncu 'V'šechny mimoklerikální
lStrany chtej nechtej musí býti rády, že klerikálové v ko
alici s nimi sedí a tedy i neprímo, že moc tu mají. Po
volbách se lomilo rukama nad vzrustem klerikálních
hlasu a prece koalice mus·ela býti ješte spokojena, že
na úkor klerikálu nevzrostli na pr. komunisti. Pak by
p. Švehla nedal vetšinu dohromady. Bojujte proti kle
rikalismu, když ho potrebujete! Vzpomenme si na vo
lební schtlze Stríbrného: koncil vždy: volte koalicne!
To znamená eventuelne i klerikálne. To je znacný
ústupek politika, který pokládá se za vudc'e strany ne
kompromisne pr-otikleriká:lní. Budme si uprímni a pri
znejme, že pokrokové strany mají v protiklerikálním
hoji hodne 'svázané ruce.

To vše zní hodne pesimisticky a zdálo by se, že dle
toho má klerikalismus skvelé vyhlídky, nebot politické
st.rany jsou proti nemu bezmocny a kulturní nepolitické
organisace mnoho nezmohou. Není tomu tak. Klerika
lismus sice trochu roste, ale soucasne stárne. Stává se
všeobecne prekonaným stanovi'skem. Dokladem toho
jest mladá generace národa. Spoléhám na ni, že oprostí
náš verejný život z klerikálního zajetí. Mladší gene
race liší se od prumerného typu ceského cloveka. Vy
rostla sice v katolicismu, ale doba revoluce a prevratu
ji od katolicismu a tím i od klerikalismu oprostila. Na
hlédnete v nedeli do ka'tolického kostela a pocítejte tam
mladé lidi. Podívejte se do katolických semináru a
užasnete nad jejich prázdnotou. Fakulty jsou preplne
ny, lomíme rukama nad velkovýrobou inteligence, a
theologická fakulta má témer víc profesoru než stu
dentu. Namítnete, že stav, o kterém mluvím, jest jen
v mestech, venkov že zustává stejný. Necháme-Ii stra
nou odpoved, že i republikánská strana uvedomuje
venkov, nemužeme prece upríti dusledky té skutecnosti,
že z prázdných semináru vznikne nedostatek knežstva.
To budou hrany klerikalismu. na venkove. Cím bude
nedostatek nahražen? Jest to sice starostí jiných, ale
t.ežko rešiti problém jinak, než tak, že budou k nám
povoláni kneží z ciziny. Až Ise do ceské fary nastehuje
cizinec, rázem bude po duvere, jakou dosud chová ven
kov ke klerice. Zdá se, že - treba toho nepozorujeme
- nacionální cit .li ceského cloveka je silnejší nábožen
ského. Vzpomenme na arcibiskupa Huyna, neslavné
pameti. Byl prece církevním hodnostárem, že již jeho
úrad sám u katolíku 'Vynucoval si jistý respekt, a prece
jeho lámané ceštine vychechtal se kde jaký ce.ský kato
lík. Což teprve, až tu ceštinu bude lámati nejaký ka
plánek z Pobožné Lhoty!

Vzrust kLerikalismu pri posledních volbách jest oka
mžité zlepšení smrtelne nemocného pacienta. Vymre
s dnešní generací; v generaci, která již roste, nebude
pro neho místa. - To sice neznamená laissez faire,
laissez passer, ale vedomí, že bojujeme proti cemusi, co
samo svou povahou je odsouzeno k zániku, není bez
uži~ku.

Radikalismu, který málo premýšlel a mnoho kricel,
vytýká:m poklesky, jichž jsem se blíže dotknu!. Zásady
nebyly domyšleny, selhala methoda, dostavil se ne
úspech. Stacilo silné slovo, aby bylo výrazem pokro
kovosti, a na následky s nehledelo. Ty ,casto potom
octly se v rozporu s vecí pokroku. Zde príklad: V ji
stém župním meste postavili si krematorium. Bylo tak
hezké, že ~alíbilo se i místnímu dekanu, a ten se roz
hodl, že bude choditi do krematoria k výkropu tech ka
tolíku, kterí o to požádají. Bylo to sice proti církev
ním predpisum, avšak dekan cítil, že jeho svedomí tím
zatíženo nebude. Byl rozumný clovek, do politiky
prstty nestrkal a na atheisty s kazatelny nenadával.
Chodil tedy vykropovat do krematoria. V tom meste
žil ješte redaktor. Domníval se o sobe, že je strážcem
pokroku a nosil široký bohémský klobouk a dlouhou
kravatu. Jen ve ,svém špatne vedeném plátku v rubrice
»Zrcadlo klerikálu« napadl dekana, že dovolí si nedbati
církevních predpisu a vykropuje pred kremací. Tuhle
zprávu o panu dekanu precetl si i pan biskup, udelil
dekanu nos a výkropy v krematoriu zakázal. Od té
doby pan dekan do krematoria nechodí a dusledek toho
se ukazuje: Mnoho katolíktl, kterí nemají nic proti
kremaci, zdráhají dáti se pohrbíti žehem, nebot ne
hodlají se zbaviti církevního obhdu.
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paní« s 93 reprisami a »Hrabe Luxemburk« s 52 re
prisami. V opere jedine »Madame Butterfly« (65 re
pris) a »Quo vadis?« (53 repris) mohly se porovnati
k tomuto úspechu.

Je prirozeno, že v divadle s operetní výchovou obe
censtva nebylo možno delati náhlé .zlomy a rázem me
niti smer. Cesta režisérova musela vést k ponenáhlému
vypracování konversacní hry (po »Pavouku« následuje
)~Ulicnice« a vývoj vede k »Bezvýznamné žene«) a
k povznesení operetního vkusu operetou dobrou. Leo
Falla mel vystrídati Offenbach a Lehár~ Claude Ter
rasse.

V prvních režiích po »Pavouku« nebylo ješte oné
osobitosti a námetové originelnosti, která se u Hilara
objevuje pozdeji. U »Ulicnice« je zajímavé, že této hry
(vedle Krzyv,roszewského»Certa a kramárky«) bylo

použit:o k pohostinské hre výtecné polské herecky Lubicz
Sarmonské a jejího dnes proslulého partnera Juljusze
Osterwy. Osterwa, který vedJ.e dra Szyfmana je nejvet
ším režisérem (a hercem) soucasného Polska, poznal
Hilara v dobe, kdy sám se ješte vyvíjel a kdy vníma
vost obou pro velké umelecké prátelství byla ješte živá
a prudká. Myslím, že toto prátelství spolupusobilo na
polskou orientaci Hilarova slovanského repertoiru.

Operetní režie Hilarovy prozrazují jednak jeho
smysl hudební (který zejména vynikl pri jeho režiích
opernkh), jednak zálibu ve stylu buffo-komickém. To
muto stylu zltstal veren pri vypracování všech komi
ckých postav svých režií. Hilarovi je komika prede
vším projevem charakteru a protože se charakter obrá
ží plne v~ .vnejšku, Hilar klade duraz na viTtvarnou
složku komiky. Jeho smysl pozorovací dává mu cit
pro kontras,t, a protože kontrasty provádí do dllsledl<1\
'Vedejej 'Cesta ke grotesce. Daly by se prO' to uvésti prí
klady nejen z režií Shakespearových (»Boure« - Trin
kulo a Stefano; »Romeo a Julie« - chuva se svým
pruvodcem), kde autor k tomuto chápání komiky prímo
provokuje, ale i z onech režií, kde groteskní sl'ožka by
bez poukazu režisérova zustala skryta (treba »Muž
s kodakem« v komedii Šrámkove). Ba, Hilar šel tak
daleko, že tímto zpusobem oživoval mrtvá místa her,
upravuje je soucasne dramaturgicky (pri básnení že
bráku v »Kolumbovi«).

Hilar zús,tal vzdálen komice situacní a slovní. A pro
tože je práve jevištní stylisátor a protože jej dráždí vý
tvarná krása masky a scény, nemohl se osobne vyrov
návati s dramatikem tak provokativním, jako je Ber
nard Shaw. Jediná Shawova vec jej lákala a tu nemohl
provésti pro svou chorobu: »Svatá Johanka« .. Poslední
scéna s pánem z dvacátého století a pekelným vojác
kem, kdy grotesknost skutecnosti se stává absolutní
pravdou, - to byl Shaw, kterého by se chtel Hilar
ujmout. K Qstatním vecem ShawO'vým projevi!' více de
likátnosti než Tajrov práve k »Svaté Johance«, jíž na
sadil r,ežií v moskevském »Komorním divadle« masku
nehybnosti a tuhosti. Hilarovo divadlo není divadlem
rozumové hry, a kdyby Chesterton psal dobrá dramata
(jehol »Magie« není dobré drama), v nichž by bylo stej
ne grotesknosti jako v jeho románech, tu Hilar, po~ta
ven pred rozhodnutí Shaw ci Chesterton, odevzdal by
nepochybne hlasovací lístek pro Chestertona. Proto
také, byv postaven pred nutnost operety, zvolil Clauda
Terrasse a Offenbacha. Nejvetší OHenbachovu buffo
nerii, »Orfea v podsvetí«, Hilar nescenova1. Byl by to
patrne byl vrchol jeho práce v režii operety a jeho nej
vetší operetní úspech. Spokojil se s »Dafnisem a
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Bona fidc upozornil jsem na nekteré nejzákladnejší
omyly protiklerikálního boje, abych upozornením pri
pel k lepšímu úspechu.

lall Klepetár:

Hilarovo dilo režisérské.
II.

»Pavouk« je první naše režie sl'Ova. Hilarova zá
luha v prvním období byla jednak uvedomelá skladba

dialogu, jednak práce pro obrodu klasické operety.
Bylo dríve zvykem mluviti na scéne tak, jak herci sami
pokládali za nejlepší. Každý mel svá místa, která s du
razem nasazoval, a svoje vrcholné momenty, které

rozkoší vyhrával. Každý komponorval svou roli po
vém a hledel vyniknouti sám, byt i tím celek byl do~
cen. Doba hercu-favoritu predcházela. Hilar dostal do
rukou pomerne mladý herecký soubor s tvorivou chutí
a nepokažený zvyky a mravy divadelních rutinéru. Je
ho první režie musila míti úspech vnejší, aby mu umož
nila další práci. Musil být tedy zvolen kus, který by
nebyl úplne vzdálen vkusu vinohradského obecenstva a
který by soucasne poskytoval role pro cinoherní soubor
co nejlepší. Nebylo možno prijíti' vecí, jež by naráz
znamenala prelom programu, a soucasne nebylo možno
prijíti s hrou, jež by neukazovala vuli k programu no
vému a umelecky cistšímu. Volba »Pavouka« byla
v každém ohledu štastná. Hilar mel pro dvorního radu

egrelliho znamenitého Bolešku, pro tajemníka z Fo
derlu Zakopala, pro paní z Wurzu Ptákovou a pro Li
ettu slecnu Baldovou. (Tehdy se ješte uvádely na di

vadelních cedulích písmenka »p.«, »pí.« a »s1.«, nebot
tato písmenka divadelní obecenstvo casto 'Velice zají
mala.) S temito hlavními herci byl poprvé na ceské
scéne studován a komponován dialog. Jevištní rec není
recí, která se mluví na ulici, ve spolecnosti, v kavárne.
Všední rec, prenesena na j,evište, pusobila by nepriro
zene a triviálne. Je-li t,edy jevištní rec! recí pro úcel je
vište zvlášt psanou, je nutno ji také zvlášt herecky po
dat!. má-li celek nabýti jednothého rázu a formy. Od
pocátku své režijní cinnosti, jež se neprojevovala hned
ve snahách výtvarných, mel Hilar jednotící vuli, v níž
patroval své poslání režisérské a kterou v prvních re

žiích omezoval na zladorvání vnitrní, jímž chtel vycho
vati své herce. Maje sám nároky dramatické, jež však
nebyly splneny, projevoval jemný smJS>1pro stavbu
dramatu.

»Pavouk« byl v každém ohledu znamenitý výpocet.
Uvažme nejen úspech u kritiky, ale i to, že za puldruhé

zony docílila tato hra 15 repris v divadle, kde vkus
cinoherního obecenstva udávala »Krásná Marsejanka«,
jež do 23- listopadu 1912 hrána 39krát a jež byla nej
ú5pešnejší vinohradskou cinohrou. Cinoherní obecen
tvo vinohradské chtelo konversacní repertoir bežné

evropské výroby. Za prvních pet let cinnosti divadla
mána treba »Láska bdí« 36krát, 'S,tejnetolikrát »Král«,
»Uábel«mel 28 repris a »Tri nedele v chládku« nemo
hly nikdy býti zastíneny Strindbergovými »Kamarády«
nebo Dykovou »Ranní ropuchou«. Za prvnkh pet let
byly na Vinohradech tri rozhodující úspechy, které nej
lépe charakterisují prostredí, v nemž Hilar zacínal:
»Dolarové princezny« se 100 reprisami, »Roz'vedená
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Chloe« a 'S »Paní Favartovou«, Cl'aude Terrasse byl pak
»Námluvami Telemachovými« pro ceskou scénu vubec
poprvé objeven.

Hilarova záliba 'V'grote~knosti objevuje pro ~ás Mo
liera a, uvádí Jana BartoŠe. Hilar úmyslne se vzdaloval
Molierových uznaných arcidel, aby ukázal Molierovu
druholli stránku. Jen kouzlu »Zdravého nemocného« a
zejména promocní scény neodolal a zaradil tuto hru
Moliera známého mezi. své režie MoEera neznámého.
Jeho smysl pro grotesku je jen CáJs.tíjeho tvurcí fanta
sie. Heslu, že divadlo je obraz života, vypovedel Hi
lar hned z. pocátku boj: divadlo je svérázný projev
umelecký a nechtej,te po nem, aby na jevište byla uváde
na skutecnost. Jádro Hilarovo je l'art pour l'artistické,
af se je snaží zakrýti, jak chce. Kultura, které nabyl
v okruhu »Moderní revue« a pod jejím vlivem, nebyla
Hilarovi bez prospechu. Tam získal smysl' pro krásu
slova a hudebnost reci, pro antické rozvolnení bytostí
(klasická filologie by v nem byla tento smysl mohla
leda ubít), pro umeleckou svébytnost; uvedomil si tam
svou osobnost a vytkl jí cíJ,e,které se mohly zdáti fan
tastickými. Záliby »Moderní revue« nezustaly bez 'Vli
vu na jeho repertoár. Prinesl Lerberghova »Pana«,
v Madowove »Edvardu« problém homosexuality a
jeho tragika byl ·s.podní tón predstavení, uvolnení bac
chantství, uvolnení života smyslll na scéne - tof jeho
umel·ecký program. Na herecce požaduje, :aby byla
»tužbami bacchantka, životem svetice«. A vysvetluje
dále, ž,e

»tuto jest vlastní' dramatický dualismus, z nehož roste pravý
umelec jevište, nebot z tohoto krutého a napiatého kon
trastu touhy a: nevyžití tryská pramen jeho genia, šlehá
vecný ohen inspirace a umeleckého žáru, zrodivšÍch
HERCE!«

V Hilarove tvurcí práci je vášnivé zaujetí. Není pro
neho takový·ch problému, které by mohl nechat jíti ko
lem, aniž by se pokusil o jejich rešení. Moliere
nuže dobrá, Moliere - ale kolika ruznými zpusoby se
Hilar pokouší prodrati se k jeho jádru. Dává» Jirího
Dandina« se Zakopalem a s hudbou Jeana Ba1Yt.Lulli
ho (byla hrána ouvertura k »Armide«, menuet a sara
banda) pokoušeje se jíti na Moliera dobovoU' stylisací,
dává »Don Juana« ve výprave Hrskove, snaže se o vý-

, tvarné zjednodušení, které tak dobre pusobilo pri Za
vre.love inscenaci »Zmoudrení dona Quijota« (poprvé
4. cervna 1914 've vinohradském divadle), uvádí k nám
»Amfitryona« a ukazuje dosud u nás neznámou strán
ku Molierova genia, originelne reší inscenacní pro
blém »Zdravého nemocného«, kde slucuje dobovost s ci
stotou výtvarného projevu Feuersteinova a poprvé dává
tuto hru s meziakty, které bývaly vynechávány a tím
stírán zvláštní ráz hry obdobný rázu »Mešfáka šlech
ticem«.

Na Molierovych režií,ch Hilarových dal by se rešiti
spor o pu'Vodnost jeho práce. Bylo mu vytýkáno, že
prÝ(prejímá cizí principy a ne dos,t vhodne je aplikuje.
Skutecne se najdou podobnosti v režiích Hilarových
s režiemi zahranicními. Hilar v »Zdravém nemocném«
dává pred obecenstvem prímo staveti scénu - Rein
hardt to delá pri predstavení Goldoniho »Služebníka
dvou pánu«, Hilar reší promocní scénu v »Zdravém ne
mocném« symetrickým rozestavením, které je totéž jako
pri provedení téže hry v »Teatrze polskim«, Hilaruv
rozvrh scény k »Dandinu« je zase podobný polskému,
a kdybych se chtel odchýliti od Moliera, mohl bych

L:vésti príklad tak zvaných »Jessnertreppen« (Hi1aruv
»Edvard«), výtku závislosti repertoirní (O'Neil1uv
»Císar J ones«, kterého chte!' puvodne scénovati Hilar
sám),' odpor proti jevištnímu kubismu (»Balladyna«),
kt~rÝ".byl u nás zdvižen s poukazem na cizinu, a to
neJsou výtky všechny. Není možno rozhodovati, kdo
kdy videl jaké predstavení, nebof k tomu schází mate
riál faktu. Je však možno usuzovati ze vztahu caso
vých. Tak inscenace Reinhardtova je pozdejší ne~ Hi
rova, inscenace polské též následují po Hilarových
(dokonce Szyfmanova-Dratikova inscenace »Nebožské
komedie« je pozdejší než pražská), »Edvard« se hraje
v .Nemecku v úprave Brechtove po provedení praž
ském (zde ovšem nelze popríti, že Jessnerovy režie
})Richarda« a »Fiesca« predcházely a že již v nich bylo
použito celkem le'Vného efektu schodišt), »Císare Jo
nese« mel Hilar dávno drív než o O'Neil1ovi vedela
Evropa, »Balladyna« pak patrí k nejoriginelnejšimu, co
:,ubec bylo na ceském jevišti vytvoreno, a je podivné,
Jaké neporozumení pro tento velký cin projevila vetšina
divadelní kritikv. .

Neodvážil bých se tvrditi, že Hilar ]essneruv prin
cip schodišt prejal. I Jsou urcité projevy umelecké, které
'samostatne vznikají na nekolika místech zároven; tím
spíše se to muže stát pri inscenacním úsilí o zdolání
obdobnéhn problému. Jessner delal Shakespearovo
královské drama, Hilar krá.I~)Vské drama Shakespe
arovasoucasníka - u Hilara i u Jessnera beželo o úkol
obdobný. K tomuto úsudku o soudobém vzniku téhož
inscenacního prvku opravnuje nás Hilarova originalita
a bohatost nápadová pri režiích jiných. .

Myslím, že jedine režisér Zavrel s torsem svého díla
byl do jisté míry Hilar{)IVým ukazovatelem; Zavrel
v berlínské inscenaci Strindbergova »Luthera«, v pro
vedení »Lulu«, »Mikada«, »Krále Václava« a Dykova
»Zmoudrení dona Quijota« projevuje se jako blíženec
Hilaruv. Kdyby byl Zavrel živ, mohla se nám nasky
tovati podí'Vaná soucasného rustu dvou lSourodý,ch in
dividualit. U obou byla jednak stejná smernice reper
toirní, jednak týž vnitrní tlak a houževnatost úsilí,
smerujícího k no~ému jevištnímu projevu. Zavrel pro
vádí obrodu historického dramatu provedením Dvorá
kov a »Krále Václava«,. Hilar dociluje jednoho z' nej
vetších úspechu »Husity« od téhož autora, Zavrel pro
bojovává Strindberga v Nemecku, Hilar dává Str ind
bergovskou iniciativu u nás, Zavre!' usiluje o umelecký
výraz v operete a 'Volí k tomu Sullivana, Hilar usiluje
o totéž a volí si Offenbacha. Jsou paralely, které mají
vnitrní závažnost a které není dobre neciniti. Hilar
znamená: moderní ceské divadlo, není však treba zapo
mínati práce Zavrelovy, jež zustala žel jen torsem.

Je zajímavo, že obema byly v týž cas cineny vlastne
tytéž výtky. Vybírají prý repertoár výlucný, jejich
práce je prý každou režií vlastne ukoncena a nelz,e na
ni vývojove navázati, nebot prý sama nemá 'VÝvoje.

Je pravda, u Hilara není jednotnosti stylu, a pro Hi
lara-divadelníka je to velikou predností. Mys Hm, že by
nás netešilo, kdyby Hilar byl doživotne spjat s jedním
výtvarníkem nebo dokonce snad s jedním autorem.
Jsou režiséri-specialisté, kterí pokládají za svuj, úkol
provésti všechna dramata Shakespearova nebo Strind
bergova. Tito režiséri jsou postrachem obecenstva i di
vadelních správ. Zasednou a režírují tak, jako by po
rádali autorovy sebrané spisy. Z jejich preS'V'edcení je
nikdo nevyvede, a než provedou posl'ední hru tohoto
svého programu, patrí již sami deset let minulosti. Hi-
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jevište. Tím jedine lze jevište oživiti, nikoliv fotogra
fií života. To je Hilarova odpoved dekorativní, režii.
A s tím souvisí úzce rytm,\~.ace sceny., ,

A. C. Nor:

Nejmladši slezská tvorba.
Není dobre možno mluviti o slez'ské literature.

O ttvorbe snad. Musím však snad zde zduraznit, že
v pojem slezské literatury zahrnuji i Ostravsko, které
povahove je bližší Slezsku než Morave. Myslím ovšem
tvorbu umeleckou, literaturu krásnou, ne vedeckou ci
folkloristickou anebo jakoukoli jinou. A tu je vskutku
težko ríci slova: slezská literatura. Nebot definuje
me-Ii literaturu adjektivem tohoto rázu, zdá, se nám,
že by z ní melo tryskat práve cosi rázovitého, cosi,
v cem by se zracil duch celého kraje, povaha, život,
jas anebo temno - ale !Vždy neco, co sám kraj ciní
karakteristickým. Rekne se na príklad c hod s k á li
teratura. Jak je bohatá! Lze mluviti v tom smyslu
o Jiráskovi, byt nepocházel z Chodska, a od Jiráska
se snadno jde k Hruškovi, Baarovi, k nejvíc chodské
mu Vrbovi, nepocítaje v to jiné. Mluvím ovšem jen
o literature poslední doby. Není tomu tak ve Slezsku.
Pojem slez'ské literatury zahrnuje v sebe u nekoho
·pouze Petra Bez ruc e. Je to prozatím skutecne je
diný, jenŽ' dal s'vé poesii ráz svého Slez'Sk~. Slezska,
jakým je videl a jakým konecne i bylo. To Je ku.s ~lez
ské literatury. Pri její sociálnosti a pres její .peslmlsm.
Je to též všecka umelecká !vorba, již Sl;zsko ~.1l1:ení
dalo. Nebot mluvit o Arnostu C h a m rad o v I Jako
významném pro ceskou literaturu, t. j. pro celou n a š i
literaturu nelze. Chamrád byl krajovÝ písnickár, a co
se od neho zachovalo drama~iockého ci novelistického,
má pres jeho touhy podružný význam v pomeru k celé
literature. Ovšem význam Chamráduv pro Slezsko sa
motné je nepomernÝ. Mluvím-Ii už o umeleckém a
literárním významu toho, co Slezsko dalo, nesmím za
pomenouti na Fr. S o k o I a-T um u. Tu jiste bude
nejprípadnejším pro správné zhodnocení Sokola-Tumy
konstatovati jako dokument, že pri príležitosti nekro
logu po smrti Tumove neznal na pr. Pavel Fraenkl
(jenž pocíná: už býti' jmín za seriosního a vážného kri
tika) ani názory Tumových knih správne, což mu bylo
také jinde denním tiskem vytceno. Ale tady možno
chytiti lišku za ocas. Sokol- Tuma vskutku nemohl být
brán jako autor vysoce umeleckých kvalit. Konecne,
Sokol- Tuma jiste ani takových a lim podobných aspi
rací nemel. Byl lidovým povídkárem, tendencním a
dhickým, ale umelcem nebyl. Má tedy význam opet
hlavne jako spisovatel-romanopisec ostravský a slez
sky pro Slezsko a jako autor románU! a her valašských,
pro Valašsko. A jak jsem uvedl prípad Fraenkluv, byl
asi jako skutecný literát málo a též málo pozorne cten.
Cetba jeho SpiSll byla bohatá a hojná - zcela po právu
- zrovna v tech krajích, jichž se týkala. To je jedno
duché a snadno vysvetlitelné. Sokol- Tuma mel ovšem
plné zadostucinení za svého života v tom, s jakou váž
ností a úctou byl práve v onech krajích brán. Trebas
na jeho tvorbe cítíme spech i sn;:tdnost prekotného a
horecného žurnalisty. Tím spíše, myslím, je možno
vltbec nemluviti o Kramolišavi, Handzelovi, z- velké
cásti i o dru Fr. Slámovi a o cetných drobných jiných
jmenech ruzného údobí, rozmanitého veku i preruz
ného rázu, nebot jsou to jména, jež by mohla být s~íše
uvádena do spojitosti s kalendárovou, výchovnou Itte-

lar vidí v divadle živý organismus. Prizpusobuje svuj
repertoir i svuj výraz dobe, zachovávaje pri tom vel
kou základní koncepci programovou. Není pra'V'dou,
že hraje veci podle náhodného výberu a chvilkové
choutky. Práve na režikh Moliera je videti zcela jasne
vývoj a program; není pravda, že hraje ze" Shakes
peara jen veci »nehratelné«, ale svuj shakespearoV'ský
repertoir doplnil i vecmi tak casto hranými jako »J ak
vám se líbí« a »Romeo a J u1ie«; není pravda, že hrál
'Vicijen pro jejich výlucnost, ale je jisto, že díla jako
»Peer Gynt« bylo povinno ceské divadlo poskytnouti
svému obecenstvu, a byl-Ii vytýcen program slovanské
spolupráce,pak Hilar rozumel touto spoluprací uvádení
del representativních a stežejních a dluží dnes klasické
polské literature jedine »Irydiona«, jenž je v jeho dra
maturgickém plánu. Soustavne uvádí predevším velké
klasikysvetového repertoiru (Sofokles, Euripides, Sha
kespeare, Moliere), obnovuje drama historkké domácíicizí, ukazuje nový zpusob režie hry konversacuí, nove
chápe drama psychologické a intimní (»Pest«), první
probojovává jevištní grotesku, uvádí k nám moderní
velký repertoir svetový a zajištuje scenický život dílum
odsouzeným k existenci »knižních dramat«, obnovuje
operní dílo Smetanovo zásadne novým režijním poje
tím, provádí hudební veselohru - to je program, pro
gram, program. V jeho díle není náhodnosti a pro
gramovost je jednou z jeho pracovních zásad.

Byla-li již dotcena u príležitosti jeho režií Moliera
vec programu, budiž ihned osvetlena jiná vec, která
však nemá souvislosti s Molierem: vec ceského reper
toiru. Hilarovi je vytýkána neceskos.t. Málo péce prý
venoval ceským autorum a málo místa jim ponechal ve
svém repertoiru. Budiž krátce poukázáno, co udelal
pro Dyka, pro Karáska, Jaroslava Marii, Fránu Š.rám
ka, Otokara Fischera, Jaroslava Hilberta, Arnošta
Dvoráka, Jana Bartoše - co cenného prineslo ceské
drama, bylo práve jím uvedeno. Obe velké hry Cap
kovy (resp. brí Capku) »R. U. R.« a »2e života hmy
zu« jsou jeho zásluhou dramaturgkkou i realisacní,
Vrchlický a jiní ze starších dožili se pod jeho režií
úspechu trvalého. Hilaruv puvodní repertoir je s,tejne
bohatý ljako mnohostranný. Každá, výtka v tomto
smeru postrádá podkladu.

A skutecne smysl techto výtek byl drážditi Hilarovu
provokativne tvurcí osobnost. Jakoby jeho cesta musila

nutne zmmenati zápas. Bolem o »K,rá:le Kandaula« tozaclo, prišla doba odchodu Stechova, vinohradský zápas
o samostatnou cinohru, boj o autoritu v Národním di
vadle, zápas O uznání kritiky - a dnes; stojí Hilar
zocelený, vnitrne jasný pred novými zápasy. To už ne
budou boje proti vcerejšku, ale boje o zítrek.

Na Molierových režiích jsou znatelny všechny tri
základní prvky Hilarova režisérství: po h y b, r y t
rn u s a s vet I o.

Hilarova režie je pohybová. Protože jeho divadlo
není divadlem zábavy, ale zápasištem o ná!zor na svet
a na základní principy života, není pro neho myslitelno,
aby se otázky takov'é závažnosti rešily za klidu, pri
pomínajícího povestného spáce Rip van Winkle pred

obuzením. Zápasí-l1 dramatik a režisér, at zápasí
herci. At bitvy na jevišti mají vzruch a šum, at je
:h zvukové efekty pusobí dojmy hruzy; rítí-li se starý

v'etovýrád ve »Svítání«, at je to provázeno patricným
urazem, at nutnost nového rádu se ukáže sama z hruz

né paniky, kterou zpusobuje režisér (který i v panice
požaduje kázen). Hilarovi heží o pohybové zvládnutí
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raturou, než :s takovou, za jakou literaturu skutecne
máme.

Ale jde o jinou vec. Není treba mluvi,t o jednotliv
cích a obírat se detaily. Kdybychom chteli najít oprav
du nejakou s 1e z s k o u literaturu, jiste bychom se
ohlíželi po nejakém mohutném anebo i méne mohut
ném komplexu. Težko bychom jej našli. Chodská li
teratura má svou linii, svuj tón, svuj ráz, hladinu,
niveau. Ale ve Slezsku stojí každý z tech, kterí byli
jmenováni a jimiž je všecko vážné i veliké vycerpáno,
zhola sám, zhola osamocen. Bezruc je neco tak samo
statného, nenapodobitelného a neznesvetitelného práve
proto, že už je to vyzpíváno. I Chamrád je samorostlý
a treba:s pracoval též o slezské literature a skoro jen
o neco málo let pozdeji (nebot co je desítka roku v li
terárním vývoji?), je diametrálne odlišný. A Sokol
Tuma? Opet takový, jako by pracoval o látkách, ná
metech a hlavne o p o vah á c h docista jiných než
predchozí. A je-li nekomu nejméne blízek - ne svým
dílem, nýbrž svým nazíráním. - je to práve Chamrád
nebo Bezruc. Slezská literatura nemá vllbec jednotné
p o vah y, to je kardinální: }e ruzná a ruznorodá.
Kolik lidí v Slezsku v literature nebo v umení praco
valo, tolik je rázu slezské tvorby, tolik rázu umele
ckého nazírání. Netreba ovšem, aby krajová literatura
byla uniformována jakousi vždy více ci méne násilnou
unifikací, bylo by to krajne nezdravé, ale stejne pro
blematické a ošemetné je mluvi,t o literature, jež nemá
žádných sdružujících pásek, jako' o necem, co je teleso.
Slezská literatura je necím, co visí ve vzduchu, co je
zcela nehmotné a beztvaré. Slezská literatura nemá
podstavy a nemá pátere. NemáJ ani nijaké formy.

Velmi prípadné je zmíniti se zde o názoru slezského
lidu na literaturu. Je zajímavo, že spisy Sokola-Tumy
na pr. se ctou radostneji a s vetším uspokojením tam,
kde není zrovna dej lokalisován. Tedy na Opavsku se
cte to rádo, co se u Sokola-Tumy odehrává na Tešín
sku a naopak. To jsem mel castou príležitost poznat.
To pramení z toho, že slezský clovek není a neumí
být na svou lit,eraturu hrd. Hrdost a uvedomení 
jakési literární a umelecké uvedomení - prichází pa
trne teprve s vyšším stadiem rustu. Nechci ríci, že
Slezsko je nejak neuvedomelé nebo zaostalé, to by ne
bylo pravda - ale je jisto, že hrdost z vlastní litera
tury zde vskutku neexistuje. Podle ujištení Jana Vrby
je Chodsko krajem neobycejne pyšným na svou litera
turu, ano p y š,n Ý m. Chtel bych, aby tak tomu bylo
i v'e Slezsku. Není. Nebude? Slezský clovek n'echápe
dosud té velké pochvaly a slávy a té velké vznešenosti,
jíž se mu dostává podobou knihy, v níž byl jako Sle-'
zák, charakter, clovek a muž, osla'ven. I když se o nem
píše samá chvála, je pohoršen, nebot nechápe této
chvály. Dostat se do novin je nejhorší pohanou. Do
stat se do knihy, tot už nemožno vystupnovat té ha
ny. Snad proto se stalo autoru »Btirkentalu«, že kdfŽ
se v knize jistá: vesnice poznala (a to s'e stalo znacne
záhy), že mu vytloukli vztekem okna vesnictí chas
níci, :s postiženými v,e stejné rade i »knižne« neposti
žení, že dále klacky a obušky byly v neustálé pozorné
permanenci a že konecne byli i strejcové, kterí se šli
informovat, zda nelze i žalovat. .. A to byli, prosím,
i takoví, kterým se dostalo v knize velké pochvaly -

Úcel, za jakým je tento clánek psán, mi - jak vi
dím - uniká. Ale není treba toho litovat. Psát o ja
kési mladé generaci, jež by mela puvod ve Slezsku,
psát proste o mladé slezské tvorbe by bylo skoro ne-

smyslem. Nebot zatímco po válce bouri'la se k prud
kému životu jak v Cechách tak na Morave i na Slo
vensku literární mládež D e vet s i 1u a Lit e r á r
n í S k u p i n y se všemi svými odnožemi a pobocka
mi Í' epigonskými prívesky, ve Slezsku studentstvo
i starší generace, Ivšecko - spaJo.. Není prece možno
nazvati silou, životem a bdeqím to literární živorení
a to podružství, v jakém se zmítaly pokusy rozmani
tých nejistých individuí, z nichž dnes nezbylo pro lite
raturu ani stínu. Slezské mladé literatury tedy vubec
není. K té generaci, jež vyšla z války a vesmes tesne
pc válce debutovala a vkrocqvala do literatury, nepri
družil se z'e Slezska ani jediný básník, ani jediný pro~
saik, ani j,ediný umelec. Ale není-li mladé literatury
ve Slezsku, je preoe neco jiného. Neco, co bylo trefne
nazváno literárním ci generacním podrostem. Ten se
ivynoril vlastne teprve v posledním dvouletí a je pri
rozeno, že mnohde težce a dychavicne pokulhává za
ostatní genera-cí, jež je tou pravou. N uže, k tomuto
podrostu .lze pripojiti sem tam i nekteré jméno ze
Slezska a prilehlého Ostravska. Tady mi nezbývá než
zmíniti se o dru Vójtechu Ma r t í n k o vi. V. Mar
tínek, jenž pusobí v Mor. Ostrave a jako kulturní a
literární redaktor »Moravsko-slezského deníku« má
možnost mladé lidi uplatnit, má k mladým literárním
slezským zacátecníkum skutecne pomer otce k detem,
byt vekove ta propast tak veliká nebyla. Je velmi do
brým rádcem a neméne dobrým vudcem. Pri cemž
jeho tvorba, jež se vymyká z rámce t. Z'V.»slezské« li
teratury, není taková, aby vnucovala direktivu nebo
linii svou. Martínek je velmi konciliantní a j-eho zá
sluha Je v tom, že nebýt, jeho, mnoho mladých lidí ze
Slezska i z Moravy by se do literatury vubec nedo
stalo. On práve tiskl jména ješte zhola neznámá.
Dával možnost se uplatnit, radil, vedl, povzbu
zoval a jeho dobrá vule casto šla tak daleko, že i du
chum zrejme slabým poskytoval místa. Ale je jinak
rada lidí, jeho odchovanetl, kterí jsou dobrí a dnes
už i ceneni. V literárních cástech »Mor.-s1. deníku«
cteme v ruzných casových intervalech skoro všecka
jména mladých Moravanu, clenu Lit. S k u p i n y,
ovšem mimo mnohá jiná. Málokdo byl tak ochotný
vuci mladým jako práve Martínek. Kolem neho se
sdružila mladá generace ze Slezska a Ostravska. Dnes
ovšem práve z té smesi lidí, kterí jsou k nemu s,esku
peni a jež práve mám za cást onoho podrostu, bych
vynal velmi málo jmen. Je zde hodne plevele, lidí
zr,ejme druhotný,ch, pachtÍ<;ích se a težkopádne i 10
mozne se uplatnujících epigonu, kterí se zacasté pouze
úporne namáhají o od'Vozené, poetistické umelustky a
v nichž nikdy nic hodnotného nebylo a sotva kdy bude.
Z jejich stredu jako výjimky bych vybral pouze V. Z á
vad u a S. Mar k a, kterí otiskují své verše dosud
pouze po casopisech a knižne nic nepublikovali. Ale
troufám si myslit podle toho, co od nich ctu, že jiste
neco hodnotného literature dají. Snad prijdou po nich
jiní, ale z tech, kterí jdou vekove s nimi a jsou jejich
krajany (ze Slezska a Ostravska) nevyjde dobrého už
nic. Ovšem, i tyto oba bude možno rádne posoudit,
až jejich lyrika bude mít knižní útvar, až proste bu
deme znát jejich postoj i jejich celý profi1. - Zbývá
mi jen konstatovat, že tato mladá, ci nejmladší slez
ská vetev literature knižní nedala nic mimo muj (a
já práve jsem též k tomuto podrostu pocítán) »B ti r
ke n t a 1« a »R o z v r a t rod i n y K Ý r u«, nebot
obojí je - nebo má být - umelecká formace' slezské
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sícu a milionu životu i v tichu opuštených skal a ne
konecných stepí. A prišel clovek, žíznící a štvaný tou
hou po kráse tónu, jenž uhodl a 'Vyslídil tajemství hla
sitého, melodického chvení drev, kostí, strev a žíní,
prišel, aby je vyrval životu a prostredí, spoutal a za
klel' v jediný nepatrný predmet - housle I

A když se mu podarilo vyrobiti je, konservoval je
ruznými moridly, barvami a laky snesenýini' z celého
sveta, utvorenými z nejvzácnejších druhu pryskyric a
barviv, rozpouštených líhy, ethery, etherickými oleji,
benzinem, kafrem, kajaputem a fermežemi. Jmenuje-li
prof. B. Voldan dílnu houslarskou carodejnou kuchy
ní, neprehání. Myslím, že každý užasne, když si uve
domí, že stromy a kvetiny oelého sveta musely tvoriti
pryskyrice, barviva, oleje a jiné ješte látky, aby jimi
houslari - kouzelne míchanými - mohli nalakovat
svoje housle, uchránit pružnost jejich drev pred zve
tráním, nebot ztrátou pružnosti ztratily by i hlas a za
pomnely bohaté, tónové nuance.

Tv r d é p r ys: k y r i c e, jichž užívají houslari do
svých laku, dovážejí se: jantar - z pobreží Vých.
more, kopal - z v)'chodní Afriky, ostrova Zanzibaru,
západní Afriky, šelak (cerví1<y tvorený na stromech)
z Vých. Indie.

M e k k é s uch é p rys k y r i c e: sandarach
ze severní Afriky, mastix - z'e Smyrny a Carihradu,
dammara - z východní Indie a Australie.

M e k k é e 1 a s t i c k é p rys k y r i c e: anime
z Brasilie, benzoe - ze Sundských ostrovu, elemi 
ze západní a východní Indie, Brasilie a Filipin, ter
pentin - ze sev,erní Italie a jižní Francie.

Barviva houslari užívaná dovážejí se: aloe, drací
krev - z východní Indie a Moluckých ostrovLl, gumi
lak, katechetu a kurkume - z východní Indie a Cíny,
orlean nebo roucou - z Brasilie, santálové drevo 
z Indie, kafr - z Cíny, Japonska a Zadní Indie; le
vandulový olej - z jižní Francie, rozmarynový olej,
terpentinový, lnený, makový, orechovÝ a fermeže 
strední Evropa. (Viz O. P. Apian-Benewitz: Die
Geige. Das Material des Geigenmachers.)

Když clovek housle vyrobil', chce, bez ohledu na
utrpení, které jim pusobí, aby na rozkaz jeho vule
chvely se tóny zachyc:enými S'vým prvním životem
z hovoru stromú, lesu, vetrLl, ptáku, brouku, kvetin a
trav, kamenu, skal a vod, za jiter, dnu, polední, sou
mrakú a nocí, v jasu' slunce, ve svitu mesíce a hvezd,
jimž naslouchaly sta a tisíce let!

Clovek ve své pýše, nevedomé krutosti a z bujnosti
volného pohybu, obdarovaný a vyznamenaný nade
všemi tvory a vecmi v prírode nejvetším rozumem,
vulí a schopností mysliti a tvoriti, nemel slitování
s nicím, w nehovorilo lidskou recí. Suverenne vzal ži
vot bezbranným stromLlm, kvetinám a zvíratum.

Clovek ve své ubohé pošetilosti nesnaží se doroz
umeti :S vecmi. Užaslý a bezradný uvedomuje si od
por, který mu kladou, chc!e-li je zvládnouti, ale nechápe
jej. Houslista nechápe odporu houslí, neví, že jemu
mstí se tak za mistra houslare, který spoutal život
mnoha životll, žitý ve všech dílech sveta, v ohromné
rozloze místa a casu - v jeden jediný nepatrn)', od
vozený život! Nenávidí zal to cloveka. Nevzdají se za
malou cenu klidu a ticha - rozkoše svého prvního
života! - Nedají se získat obdivem, ani uprosit li
chotkami. Dokonale krásnými tóny pr·omluví jen za
oenu celého lidského života, za všecku jeho pozornost,
všecek jeho zájem, za jeho celou duši!

iny, presto že v »Rozvratu« není ani nárecí am
ého folkloristického ci regionalistického prvku. Že
šem jsem i v této knize chtel chytit opet slezskou

ovahu a naturel slezského sedláka, toho kri
prirozene nemohla poznat a bylo mi dokonce vy-

ádáno ve zlé, že jsem od slezské pu_dy odešel a prý
dopusúl jistého zpusobu zpronevery. Což odmítám.
A v celku možno míti za to, že mladý slezský lite

í život je dosud pouze pod poklickou. Jest ji tudíž
odklopiti? ...

Housle.
Co ucenci vypocítávají císly, chtela bych vyložiti Z1

tem. Dlouho podléhala jsem domnence, že s vecmi
žno se dohovoriti jen prostrednktvím vedy. Až ko-

o e jednoho dne prohlédly moje oci: veci promlu
y ke mne! Onoho dne pochopila jsem mnohá tajem
í, jež zdávala se mi jindy neproniknutelnými.

Za hovoru s opuštenými drevenými lavickami 'V par
porozumela jsem tajemství odporu houslí, jejž kla

vloveku, který je chce zvládnouti, aby vyloudil
nich carovn)' zvukový poklad. Housle rozložily se
i v soucástky a jejich první život zavanul pred mýma
"ima jako zkazka minulých dob - -
Vrchní deska, žebro a duše houslí delají se ze
rkového dreva.
Predstavila jsem si vysoké a prímé smrky v jejich

domovc, Ceském Lese u Luzného (pro houslare nej
deá'lnejši - mají nejlepší resonancní desky), v nej
yššÍch pásmech (od IISO-I300 m) na jihozápadní
trane, rostoucí ze skalnaté pudy mezi balvany žulo

vými. Spodní deska, luby, kobylka, krk, žlábek a hla
ice. též vykládání houslí delá se ze dreva javorového.
tarí houslari italští užívali dreva javoru z Dalmacie,

Chorvatska a Turecka, nynejší výrobci z Hor. Bavor
ska, Tyrol a Bosny a ze Sedmihradska. Bosenský javor
vyniká nejlepší jakostí a l}ejvetší krásou.

Strunník, hmatník, velký a malý pražec, žalud, ko
lícky a žabka smycce delají se ze dreva ebenového,
též zimostrázového, moreného na cerno. Ebenové dre
vo je z datlovníku Diospyrus Ebenum, rostoucího ve
Vých. Indii, v Africe a na Moluckých ostrovech a je
krásne cerné a vonné. Domovem stromu zimostrázo
vého je Malá Asie a Persie. Prut smyccový delá se ze
dreva fernambukového, jež se priváží z Indie.

Spicka a též nekdy žabka smycce jsou ze slonové,
mamutí a narvalí kosti. Sl\>nov·á kost doviží se
z vnitrní a severní Afriky, též východní Indie, odkudž
je nejcennejší. Houslové struny delají se ze strev ovcí
a jehnat zvláštního vynikajícího druhu z Dá-nska,
Anglie, Balkánu, severní Ameriky, Australie, z ru
ských stepí evropských a sibirských. Struny ze strev
tepních jehnat jsou nejjemnejší a nejbelejší, z angli

ckých ovcí jsou nejpervnejší.
Zíne na smycce privážejí se z Hongkongu a Niž

ního Novgorodu ze stepních koní ruských a sibir
,ch. Také se užívají žíne koní anglických a uher
"ch, jež jsou však horší jakosti.
Jako zkazka dávno minulých dob zavanul kolem mne

'vot stromu a zvírat, z jichž tela a kostí vyrobili ho u
ari housle. Plynul pred mýma ocima jejich první
.vný život, život mnoha ži'V'otu, žitý ve všech dílech
\'eta, v ohromné rozloze místa a casu, v rozdílných
merech povetrnostních a tepelný,ch, pod nebem se

verním i tropickým, v ruchu kypícího života jiných ti-



124 Plltomnost 4. brezna 1926.

Duši, za duši! Všecko za všecko!
An~ s Erotem nebudou se delit o zájem clovekuv!

Beda ~ouslist()lvi, zanedbá-li je nekolik dní. zapo
mene-lt na ne! Pomstí se krute! Pri návratu k nim
pozná s hruzou. že hora odporu vzrostla do nebes,
propast k pokladu houslového bohatství zvukové krásv
prohloubila se do ~ezmerna. Clovek uvedomí si trpce,
ze hra na housle ]'est stálý boj s nimi, tuhý urputný
boj, merení sil, vule a vytrvalosti. '

»Houslisté, kterí aspirují na vyšší cíle. musí cviciti
alespon 6-8 hod. denne.«

»PaganirÍi cvicí1val denne tak mnoho až únavou a
vysílením mnohdy klesl.« '

»Slavný houslista B. Molioue i na procházkách opa
koval si ruzné pasá'že a cvicil prstocviky.«.

»Frant. Ondrícek nosíval v kapse kožichu zvláštne
prizpusobený krk houslí. na kterém byly napjaty 4
struny a na cestách cvicí val stále rLlzné prstocviky.«

»Jen ti. kdož mají nezlomnou železnou vlm - do
sáhnou cíle. I vyspelý, zralý umelec musí stále a stál,e
pilne cviciti, chce-li se jen udržeti na své
vÝš i. Jako by to bylo kletbou umelcu - -« (J. Ma
rák: Housle.)

- - A ješte ani pri této úŽq.sné píli, každodenní
vytrvalé hre, nepoznal svet universálních virtuosu na
housle! Jednomu každému ze slavných mistru podarilo
se úsilím celého života vylouditi z houslí jen kousek
tónového pokladu.

»Karel Lioinski (Polák), proslulý svými dvojhmaty
a velikým tónem.«

»0 staccatu Tosefa Slavíka vypravovaly se podivu
hodné veci.« (G. Cermák: Dejepis hudhy. n. T70.)

»Ludwig Spohr vyznamenával se velik)'m, sytým a
vrdým tónem. plným nehy a výrazu.«

»Španelský houslista Pablo de Sarasate, nedostižnÝ
elegantním. graciosním, ohnivým a temperamentním
podáním.«

»Cesar Thomson. houslista fenomenální techniky,
zvlášte ve hre v oktávách nemá sobe rovného.«

»Wieniawski a Molique oslnovali staccatem.« (Ma
rák: Housle.)

»Nicolo Paganini, fenomén, zjev jakoby z mythu.
carodej, který svým kouzelným smyccem podmanil si
oelý svet - -« (Marák.) - - »zdokonalil k nejvyš
ším možnostem f Ia g e o let o vou hru, zavedl rychlé
strídání p i z z i c a 1. a levé ruky s hrou ·co 1 a r co,
vypestil nedoshžným zpl'1sobem m o noc hor d i
ckou hru (na G strune), užíval házeného
s t a cca 1. a (staccato a ricochet) a d voj h mat o
v Ýc h pasáží. Jeho hra mela ohen, pathos i sladkou
nehu.« (G. Cernušák.) - _

Zadívám-li se na portrét Nicoly Paganiniho, na
pyšný pohled jeho ocí - ocí víteze, chci veriti legende.
že zvládnul a podmanil si housle dokonale. že premohl
jejich -odpor úplne. A le pohlédnu-li na j,eho krásné
ruce. cítím melancholii a úna!V'Uv jejich spocinutí 
a verím poznámce p.G. Cernušáka, že »obrovský úspech,
jehož dosáhl, nebyl jenom výsledkem jeho technických
a hudebnkh 'chopností, nýbrž patril také jeho osob
nosti, v níž se mísily rysy živelné geniality s vypocí
tave rafinovaným šarlatánstvím«.

A tak nevím zas, ·co bych horecne ráda vedela,
zvítezil-li Paganini nad houslemi skutecne úplne! 
Vždycky uváid·í mne v úžas upjatý, umínený požadavek
stále t):'chž únavne stereotypních obracltJ, které si hou
"ie vynucují na cloveku, chce-li, ahy mu promluvily a

zazpívaly dokonale krásným tónem: postoj, držení hou
slí a smycce, kladení a tlak prstu - a .což teprve vý·
kon smyccem! To nejsou jenom podmínky, ale prísné
a presné rozkazy. A jen ten, kdo otrocky vzorne plní
tyto rozkazy - obrady a dosáhne 'V' nich dokonalosti
- dokonalé techniky, uslyší jejich pravý tón.

Technika ubírá se nekdy krkolomnými cestami,
pra vou akrobacií prstu, ale houslista nesleduje touto
svízelnou, efektní cestou zrakový dojem, nýbrž vy
braný požitek sluchový. Houslista nemuže za housle,
že si vyžadují práve techto efektních obradu a že bez
nich nezachvejí se takovou barevnou tónovou nuancí.
po níž touží!

Dokud jsem nedovedla hovorit s vecmi a zamýšlet
se nad nimi a s nimi, zlobí<v>alajsem se na housle, že
i, pri hre virtuOStl šustí. Nyní rozumím jeji.ch šelestu.
První život houslového dreva vane pred mýma ocima:
vidím lesy a slyším jejich vecný, nikdy neutichající
šum - - Ten drevo podrželo a nevzdá s'e ho ani pod
smyccem nejvetšího virtuosa.

Drevo nerozumí 1'idským zálihám a nedovede zaznÍ
vati jen tóny výslovne žádanými, ale vydává soucasne
i všecky ostatní -partiální tóny vyšší i nižší, jež ve
svém prvním živote najednou vnímalo. Žilo SVtljživot
v harmonii množství, vnímalo život božství a zaclw
covalo v sobe písne! a hovory všeho. co kolem zpívalo
a. znelo. A ž·e dovednému pískání kosti naslouchalo
velmi rádo. dovede jejich hlas svými flageolety a flall
taty reprodukovati verne.

Mnozí houslisté domníva jí se. že svou hrou ucí hou
~le chvení a dávají tóntlm lahodu a mekkost. Mvslím,
že není vetší urážky nesmírného, casove i místne roz
sáhlého života, koncentrovaného a zakletého v hou
slích! Žác1n.\' z lidí neml'1že housle nicemu nauciti! (B.
Vol'dan podává k mému poetickému výkladu života
houslí ve <svébrožur.e »Co má vedeti každý houslista
o svém nástroji?« vedecký dtlkaz.)

Housle, poslušny vyžadovan)'ch obradu. nechají za
zníti' pokladu tónu strádaného sto a tisí.ci lety svého
prvního života, ale clovek s'e illtlže z neho tešiti jen
temi tóny. které dovede svým nedokonal)lm, hlukem
lidského života otupelým sluchem postrehnouti. Ale
i ta omezená míra je takové carovné krásy. že stojí za
to, aby jejímu vydobytí vCI/oval clovek úsilí celého
Isvého ,života!

Do b.a a 1id é
MG1~rice G. Hindus:

U sovetského sedláka.
Byl to neobycejne hezký mladík, ne více než dvacetipeti1etý,

malý, svalnatý, cilý, s kulatou svetlou hlavou, pohyblivou tvárí,
s živýma modrýma ocima, vychytralýma a v~selýma, zastíne
nýma težkými hnedými rasami. Byl to sedlák, oblecený jedno
duše ve vybledlou cernou kazajku s velkými hrubými zápla
tami pod paží a ve velkých botách cerstve namaštených sádlem,
které se lesklo v záhybech. Vypadal spíše jako student-atlet

z footballového mužstva, než jako starosta sovetské vesnice
v Rusku, a naprosto se nehodil do malého rohového pokojíku,
kde mel svou kancelár s podlahou papíry posetou, okny od. much
znecištenými, rozviklaným starým stolem, posetým hromadami

(ickumenttt a zástupy venkovanu, kterí denne pricházeli, aby
pred ním yyložili své starosti.

Po mnoho dní jsem navštevoval jeho kancelár, horlive po-
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proudy lidí, roztrhaných, zapáchajících, tvrdých mužu
z okolních vesnic, kterí sem pricházeli a odcházeli.

dl ten muž jablka svému sousedu? Nestaral se syn
otce a matku? Tloukl mužík ženu? Ublížil hoch dev

Odmítala dívka vzíti si muže, kterého j i otec vybral?
sedlák sousedovu krávu nebo prase ve své zahrade nebo
rovém poli? Nemel penez na placení daní, nebo nemel

pluh, vuz? Všichni k nemu chodili pro radu a pomoc,

ášeli mu své stížnosti s vážností, pr-ostotou, vášní, která
príznacná pro rec ruského sedláka a která z neho ciní

o z nejnáruživejších recníku na svete.

ou prišla starena obutá v zablácených sandálech a oble

v roztrhaném kabáte, jehož kapsy byly naplneny cerným
a jablky. Opírala se o vysokou hiH, tak ohnutou a

elou jako byla sama, se svými hrbatými zády, oteklými
, nemytou tvárí a bezzubými ústy. Nesmele vytáhla chve

se rukama ze suchého zánadrí svazek žlutých papíru a
Ha je pred mladého sOlVetského starostu.

emáš ani tušení, muj milý,« mluvila, pokyvujíc starostlive
»jak jsem nešfa,stna, tak stará, tak zmrzacená, tak

tená. Podepiš ty papíry.«

ozvinul n'tzné archy, spešne je prebehl oclma, pak je zase
I, ovázal je provázkem a vrátil jí je. »Poslouchej, ba-

0,« povídal nežne, mluve k ní recí mužíku, .»proc pak jsi
neudelala, jak jsem ti rekl? K cemu ke mne zase chodíš.,

loucháš-li mých rad?«

Ah, ml°ti l1lilý,« prosila, »neodepri mi tentokrát tu laskavost,

m tr, ne. Je to moje puda, kterou mi vzal ten hrubel',
yž ho odtamtud brzy nedostanu, prejde léto, prijde podzim,
ebudu míti zaseto ani žito ani pšenici, nebudu míti nic na

, ani jedno stéblo obilí, a budu bez chleba, ba, vcr mi, bez
ta jícl1a, jako tará kráva bez pána.«

Ale,« odpovcdi] netrpelive, »když nepodáš prípad k zem
u soudu a neprivedeš .svedky a nebudeš míti rádný vý

• jak jsem ti radil, nebudeš nikdy síti. Copak to nevidíš?«

Zase mi povídáš o svedcích,« vybuchla ve zlostném zou

tví, »když jsem ti rekla, že nikdo nechce pro mne svedciti.
JI se toho hrubce; jest bohatý, má spousty sena a žita a

ice a jecmene, a všichni se bojí, aby si ho nerozzlobili, aby
neodeprel pujcky. A pak, k cemu jsou svedkové? On je

mé p{ldc, a když podepíšeš tyhle papíry, mužu ho vyh~,t
prase, které se prohrabalo do zahrady.«

racil se a potrásal odmítave hlavou. »Nemohu to udelat,
ohu ti podepsat papíry, nemám k tomu práva, je to proti

Onu. Rozumíš, babicko?« protestoval s unaveným rozhor
to v hlase.

Ale co s tím má co delat zákon? 0, muj Bože!« lomila
a v zoufalství. Jak mi muže zákon zabrániti vyhnat ho

é zeme? Jak? A je to má zeme, prosáklá mým potem, mou
, mou a mého zemrelého Petra.«

osta se ke mne obrátil s trpkým úsmevem na rtech, jako
jehož trpelivost jest u konce a jenž zoufale bojuje proti

u hnevu. Bylo mi ho líto, tak mladého, tak vážného,
týraného nemožnými žádostmi; a ješte více jí, nevzdelané,
"ehované ženy se zlomeným srdcem, která nemela ani po
o významu zákona a premýšlela o živote a svete, jako
a mužíku starší generace, jen v pojmech bezprostredních

h, jichž uspokojení záleží na vrtochu nebo vuli jednotli
·lredníka.

mluvila znovu, pristupuj íc o krok blíže a pri-

c mu svazek papírel, »prosím, milý, podepiš je - pane
0.«

»pane« se vzprímil na svém sedadle a zamracil se
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na ni. »Jak? Pane slarosto?« brucel. »A jaký já jsem pro tebe
pán? Což nevíš, že jsme všechny pány vyhnali ze zeme? Nevíš,
že už nemáme pánll v naší sovetské republice, že jsme ted

všichni pouze soudruzi?« J' >

Jeho silný hlas ji zastrašil, a shrbená, jak již byla, stocila se
ješte více, jako kocka pred neprítelem, a jak tu stála nahrbená,
opírající se o svou pokroucenou hlll, se sklopenou hlavou, byla
mi symbolem sebepokÚ'rení, sebepokorení mužíka, této sfingy

bez veku a smrti, která prežila otroctví, vpády, monarchie, re
voluce, hlad a mor; mužíka, který jest tak prosty, tak pokorný,
ale tak prohnaný, nezkrocený a mucivý, a který bude pro
dnešek i mnoho príštích let znamenati Rusku hlavní bremeno

a hlavní starost, at vládne jakákoli vláda.

»J akpak bych vedela?« _omlouvala se pokorne, »j ak te mám
dobre nebo špatne oslovit? Jsem nicemný starý blázen, hloupý
a nevedomý, v deravých laptích, a v hadrech, které nechrání

ani pred deštem ani pred vetrem, ubohé stvorení, kterým po
hrdá i takový ucený muž jako jsi ty, a nechce mne zbaviti
zlých duchu, kterí mne obklopují jako nejakou zdechlinu.«

»Zbytecne mne prosíš,« odpovedel, »abych ti podepsal papíry.
Nemohu to udelat.«

»Jak to, že nemužeš?« namítala. »Jsi vzdelaný ucený muž,

a ne zatemnelý blázen jako já, a tady máš na stole pero a
inkoust, a tady jsou papíry. Podepiš je tedy a vysvobod mne
ze zkázy, a budu na tebe vždycky vzpomínat s láskou a radostí,
a budu o tobe vždycky pekne mluvit a chváliti te každému, a
dobrý Bllh ti požehná.«

Prestala a cekala, ale on neodpovedel. »Prosím te, milý,«
pokracovala pokorne, »prosím, pane, milý pane.« a když k ní
pozdvihl oci, zarazila se okamžite a pokorne se omlouvala:
»Nu tak treba soudruhu starosto. Je mi to všechno docela jedno,
soudruh, pán, jen když mi podepíšeš papíry.«

Vrtel se nepokojne na židli a mracil se. »Je mi to líto, ba
bicko. Nemohu porušiti zákony. Kdybych to udelal, prišel bych
do vezení. Ztrácíš tu zbytecne cas, muj i SVllj. Prij d po druhé
se svými svedky, a zemský soud te vyslechne, a kdyby sved
kové odmítali prijíti, rekni mi, já je sem privedu, i kdybych
mel pro ne poslat vojsko. Ale osobne nemohu pro tebe nic
udelat. RozumÍš?« a po krátké prestávce dodal: »Prosím te!«
a pokynul jí, aby ustoupila stranou a udelala místo bosému
mužÍku s dlouhým rusým vousem, který trpelive cekal, až na
nej dojde rada.

Nehnula se s místa .. Svazky papíru jí vypadly z rukou, a

jak se nahnula, aby je sebrala, dala se do tichého a krecovitého
vzlykotu. Prosil j i, aby prestala vzlykati, ale ona jen škubala
rameny a utírala si oci cervenými kostnatými prsty. Ostatní
wsnicané ve svetnici a v chodbe se nahrnuli kolem ní a po
hlíželi na ni s pozdviženými tváremi a šeptali :si vážná slova.
Starosta pokynul vousáci, aby pristoupil blíže, a jak šel mimo
ni, aby pristoupil pred starostu, odstrcila ho rychle a prudce

s cesty, priskocila o krok blíže, a v príštím okamžiku byla na
kolenou, zoufale naríkajíc a sahajíc po starostove ruce, aby ji
políbila, jak meli venkované ve zvyku již od nepametných dob.

Sotva se dotkla rty jeho ruky, když ji odmrštil zpet, a vy

skocil bledý, rozvzteklený, jako ohrožené zvíre. Díval se na ni
s hruzou a vztekem. »Vstan, babicko,« zahrmel velitelsky. Ale
olla zustala ležeti s oblicejem na zemi, ranecek masa a kostí

chvející se v zoufalství.

»Vstan, povídám ti,« kricel znova. »Vstan, babicko, vstan
ihned.« Pomalu se postavila na nohy, otrásajíc se vzlykotem

a otírajíc si oci špinavými rukávy. Potrásl nad ní hlavou v nemé

výcitce, pak vyskocil na malou židli u stolu a obrátil se k zá

stupu sedláku, kterí tu zeyloyali.
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»Paslyšte, sedláci, poslyšte, soudruzi,« zacal, mlre na ne prís
ným ukazaváckem. »Kdy prestanete delat takavé hanebné vý
stupy? Kdy se naucíte, že už car nevládne, že už nemáte pánt'l?
Kdy si kanecne uvedomíte, že už nejste otraky? Kdy pachapíte,
že jste muži a ženy a ne psi, kterí lížau ruce svých pánu?
Kdy prestanete, temní sedláci, zneuctívati sebe samy? Stydte se!
Prijdete sem a hrbíte se prede mnau a chcete mi líbat ruku
a padáte na kalena a ríkáte mi lichativá slova, an(\ a nosíte
mi úplatky, máslo a veprovou a vejce a dakonce damácí vadku,
kterau nesmíte vyrábet, a myslíte si, že mne mužete pod

platiti, abych vám pomáhal rušiti zákony savetu a cest revo
luce. O, vy zpazdilí, hlaupí a nemožní mužíci! MLYslítesi, že
mi vaše addanast lich0'tí? Myslíte, že vaše úplatky ze mne uciní
zrádce? Nevíte, že my revalucionári pohrdáme tak0'vými po
ctami? K cemu byla ta revoluce - reknete mi, k cemu byla,
ne-li aby vás osvobadila a dala vám pacit, že jste všem rovni?
Kdy se kanecne naucíte, že se již nemusíte uklánet neba klekat
pred nekým neb0' že nemusíte líbat nik0'mu ruku? Kdy se již
;1aucíte býti muži, pyšnými, statecnými <li samastatnými? Kdy
pochopíte, že já a mO'ji soudruzi zde v savetu jsme tu, abycham
vás poucili, pomahli vám, slaužili vám, a je-li nutno, vy~:rá
dali a paucili vás, ale nikdy, abycham prijímali ad vás dary?
Nevíte, že my sami jsme také sedláci? Proc nemužete býti
s námi ravni? Prac stále jednáte, jako bycham' my náleželi
k jedné rase <li vy k druhé, jakO' bychom tu byli pouze prota,
abychom vás utiskovali a trápili? Proc stále ukazujete tak <Jlte
vrene a nestydate své 'aiTTlackéd!uše?«

Odmlcel se, jakaby cekal odpoved. Ale žádná neprišla. Ani
hlas se neazval na odpoved nebo vysvetlení. Dívali se na neho,
ti tvrdí sedláci s O'tevrenýma ocima a pratáhlými tváremi, ja
koby ocekávali další napomenutí. Ale 0'11sestaupil hned na to
se židle, vrátil se na své sedadlo, a klidne pakracoval ve
výslechu.

Zdála se mi, jako bych .nebyl v kancelári savetu, vládníhO'
zrízení, ale ve škalní svetnici neba ješte spíše v detské škalce,
v navé duležité detské školce pro daspelé muže a ženy. Kamu
nismus. Svetová revoluce. Jak se obává svet techto slov. Kalik
hnevu a strachu prabudila a kalik nenávisti. Satva jsem si
cvedamaval jej ich existenci nebo jej ich význam, jak j sem tu
,sedel v stísnené sovetské vesnici, v té padivné detské školce,
zastrcené v úradných 'bahništích stredního Ruska. Nebot zde,
daleka ad železnic a vravy civilisace, jsem slyšel revolucionáre
uciti sedláky ne víre v komunismus, ne evangeliu svetové re
\olaluce, ale daleko prasaictejšímu a základnejšímu ucení _
patrebe a sláve sebeúcty.

(Preložena z rusk~ho císla americké »Nation«.)

Dopisy

14 ci 18 mesícu.
Pane redaktore!

Navrhuji, aby se úspor ve státních výdajích dacílila tím,
že se strední škola zkrátí i 8 na 4 raky. Tím se ušetrí palavina
prafesarských sil, budovy atd ....

Pomyslíte si, že pisatel nemá rozum. Ale návrh na snížení
vaj. služby z 18- na 14mesícní se Vám zdá býti zcela roz
umným. A prece vojna není než šk0'lau a zravna jaka ne
mahu zkrátit trvání škaly, zravna tak nemahu zkrátit trvání
presencní služby. Proste nestací látku prabrat. »Za války se
však prece vycvicilo mužstvo v 6 nedelích!« Ono se vlastne
nevycvicilo, bylo zle a tak praste po 6 nedelích šlo na frantu.
V prvních dobách také toho mnaho nedokázala, teprve za cenu

ahramných ztrát se z nich stali vojáci, kterí meli vajenskou
cenu. Ale co je pri tam hlavní: cvicila se jen mužstvo, pod.
dustojníci a dustajníci zde již byli. Byli zde tedy ti, kteri
ta mužstva vycvicili. Byl zde celý aparát armádní" který
temita nevycvicenými zálO'žníky byl doplnován. Tehdejší zpusob
baje také dovaloval, aby dustajník rídil baj bezprostredne.

Dalo by se namítnaut, že ve švýcarské armáde se vycvic!
voj ín za tolik a talik dní. Jeta také velmi problematick~
Švýcarská armáda ješte žádnou válku neprodelala a jen válka
muže ukázat cenu takto vycvicené armády. Sami švýcaršti
odbarníci, jak je zrejmé z debat v adborných casopisech, maji
o cene své armády znacné po~hybnasti a premýšlejí, jak zlepšiti
její jakast.

Ale uznávám, že lze vycvicit vojína za 12 mesícu. Ovšem
musí býti nekd0', kdo ho vycvicí, a to je paddustojník. A tu
jsme u toho kamene úrazu. Za rok vycvicíme i cást vajínu
tak, že mohau býti paddustojníky. Mají již potrebné teore·
tické vedamosti, ale nedovedau je ješte uplatnit. Teprve tím,
že sám mužstvo cvicí, naucí se ovládati lidi, pozná svau úlohu
a nabude sebevedomí. A tO'ho hlavne potrebuje; musí býti
presvedcen, že neco umí a že hO' ten druhý musí poslech·
naut. A ten novácek se naucí vážit si svéhO' poddustojníka,
bude v nem videt nekoho, kdO' více ví než on.

Nevpravíme tedy vajákum 18mesícní presencní službau »tro·
chu té vojenské moudwsti« víc" ale získáme paddustajníky.
A dnes vlivem úcinku palby zmenil se zpusob boje tak, že
paddustojník má mnohem vetší duležitost, než mel kdysi. Je
na nej preneseno mnaho z toho, co dríve delal dustajník.
A my se ho zbavujeme práv v té dobe, kdy jeho duležitost
s1.aupá.

Jsem-Ii presvedcen, že v prípade konfliktu mne nepamuže
armáda, nechápu, jak muže pisatel lakálky »Chceš-li mír, pri.
pravuj mír« se smirovat s armádou s 14mesícní službau. Co

mne ta pomuže? Je ovšem težko se príti s nekým, kda verí,
že k vuli nám se zvedne celý svet. Již jednau se pra nás
zvedl. Bylo to za války tricetileté. A tenkráte sedeli v direktoriu
také velmi maudrí páni, kterí šetrili penezi na. armádu. Jim
se také »nedmula hrud hrdastí«, když se dívali na svau armádlL
Až jednau se dívali na jinau, serazenau kolem nich da ctverce
na Staramestském námestí.

Jak zbytecne krváceli naši legionári, vždyt za nás bojoval
celý svet! Ten svet, který si bude rád platit na armádu, aby
mohl pamaci Ceskoslovensku, které pro celý svet je tak ne·
zbytné, že již tnrá 7 let.

J. V'J porucík.

(P o z n. r e d a k c e. My víme, že vy voj áci se pokládáte
za velké realisty a acel že pavažujete za nejsalidnejší vec
na svete, protaže jí lidské maso neodolá. Ovšem, úvaha p0
cíná být opravdu realistickou, teprve vezmeme-li v pocet, že
i naši sousedé mají takové salidní veci z ocele a že nekterí
sausedé mají jich více. Také akala nás shramaždují pušku
k pušce a vojáka k vojákovi; také v Nemecku, Polsku, Ma·
darsku jsau na podzim manévry, ne pouze u nás. A tak pouhou
armádou není otázka naší bezpecnosti ješte nikterak vyrešena,
i kdyby naši vojáci slaužili ne 18, ale 36 mesícu, nebat také
jiní mají armády. Vy opovrhujete mírovými snahami, ponevadž
v nich nevidíte dastatecné zabezpecení naší zeme. Ale z téhož
duvodu mužete opovrhovati i válkou: nebat ani v ní není do
statecné zabezpecení. r tady prijde na štestí, na velikost armád
a [j,a velikost válecného prtlmyslu. Vy ovšem mluvíte tak,
jakoby armáda s 18mesícní službau rešila rázem všechny
atázky naší bezpecnasti. To je práve to, cemu opanujem~.
Pavažujeme za špatné a škodlivé takavé vedení naší politiky,
které by se spoléhalo jen na armádu. Svou armádou ve svete
mnaho nevyrídíme, a proto varujeme pred spoléháním na veci
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vedlejší. Vy jXJchybujete o zdravém rozumu toho, kdo hledá
nejlepší záruku v tom, aby povstal pro nás celý svet, kdyby
chom byli napadeni. My zase pochybujeme o zdravém rozumu
toho, kdo myslí, že bychom mohli na vlastní pest vybojovat
válku treba s Nemeckem. Kdybychom v takovém prípade stáli
6am~ pak by bylo lépe ani nezacínat; je nutno, aby nekdo pro
nás povstal, sice jsme ztraceni. Zajisté pro nás nepovstane
celý svet, to je rcení ponekud metaforické, ale povstanou aspon
ti, kdož mají živý zájem na tom, aby právo nebylo v Evrope
porušováno mocí, a kdož vedí, že zítra by jim hrozilo totéž.
Klacleme dtlraz na tyto veci, protože v rozprave o presencn'
službe mluví mnozí tak, jako bychom s 18mesícní službou byli
bezpecni jako v lune Abrahamove, kdežto 14mesícní služba
jakoby byla skok do tmy. To není správný argument, protože:
s tou i onou službou budeme v postavení stejne vratkém,
n(prestane-li Evropa stále osnovati jen války. Váš obraz armády
serazené do ctverce kolem ceských pánu na Staromestském ná~

mestí, je suggcstivní. Nám se-, casto predhazuje ressimismus,
Nuže, my aspon tu optimistickou duveru máme, ac casy triceti
Jeté války jsou dávno pryc a lidstvo ze svetové války má
aspon ten užitek, že se naucilo míti válku v ošklivosti. Vi

díme, kterak toto vedomí roste ne v jednom národu, ale ve
všech národech, a za nejlepší ochranu pred válecnou porážkou
pokládáme všude energicky podporovat mínení, že se války
vubee nemají vésti. Vy ovšem reknete, že to je slyšet trávu
n'lst a pouhý experiment. Ale i válka, milý príteli, je experi
ment, a to ze všech experimentu nejexperimentovanejŠí. Ptáte
se, proc se tedy smirujeme s armádou s 14mesícní službou, a
co prý ta nám pomuže. Proto se s ní smirujeme, že si nežá
dáme, aby náš stát hrál v Evrope roli podivína, a že taková
armáda stací, aby nejaký menší neprítel, na pr. nepokojní Ma

dari, nás zbytecne neobtežoval. Mimo ta jsme prirJZené pc,
vinni také vlastní ruku priložiti k dílu" ne jen cekati na ten

svct, který pro nás povstane; zatím musíme do urcité mÍ1'y
i my s vlky výti. Ale k tomu vytí nepochybne i 14 rnesb:'l
stací. Mluví se stále o síle naší armády a jen se pocítá: rr:áme
tolik a tolik vojáku. Ale armáda nejsou jen císla, je to i duch.

Pti debatách o síle armády nikdo nechce kousnouti do otázky,
že naši vojáci nejsou rovnocenná císla, ale že jsou to i Nemci,
Madari, komunisti, a že v prípacie války nutno tato císla na
stupnici hodnosti ldá~ti ponekud níže. Neverme, že bude náš

Nemec voják jako každý jiný, kdybychom vedli válku proti
Nemecku. Víme sami, jací byli Slované vojáci, když rr.;·1i
bojovat proti Rusku. A zde je podle našeho názoi'u hlav.lí
otázka síly naší armády, ne 14 nebo 18 mesícu. A i n:l tuto

otázku lze dáti jen tu odpoved, že pro nás je nejlépe n~vésú

válku a že to musíme míti stále na pameti.)

o Batu.

Vážený pane redaktore!

V jednom z dopisu »Prítomnosti({ vykreslil pan Ondráš

portrét velkoprumyslníka obuvi p. Bati ve Zlíne, který ve své
dravé energii svolal své dílovedoucí ve 2 hodiny v noci ke:

koníerenci; nenašel však na rozespalých ablicej ích stopy vel

kého nadšení a pravil: »Zdá se mi, že se bojíte práce~ já se jí

nebojím, já Plljdu trebas pres sedmdesát mrtvol, a -padnu-Ii,
budu až ta sedmdesátá prvá.«

Já jako mistr obuvnický a obchodník obuví k tomu do

dávám: že tento muž, plný prumyslnické energie, neváhá jíti

nejen pres 70 mrtvol dílovedoucích ve svém závode, jiste si

také umínil jíti k svému cíli pres jednostotisíc abuvnických
mistru a pres jednostotisíc jich rodinných príslušníku. Ctvrt

milionu lidí v republice, jež cítá odbor obuvnický, zápasí dnes

na život a na smrt ve svém odboru, ve svých živnostech

s energickým zasáhnutím Batovým.

Kde je ta láska ke kolegum ševcum? Bata je také vyucený
švec a ríká, že by rád udelal ze svých kolegu štastné, spo
kojené lidi, nebot prodelal své remeslo od píky, jak se iííká.
On jiste zná a znal pomery v odboru obuvnickém, jaké vládly
a vládnou, jež nejsou namnoze ani k životu ani k smrti,
následkem nadvýroby v tomto oboru.

To vše pan Bata ví a pre~e poslední sousto od úst utrhl
svým kolegtlm a jejich rodinám obrovským svým zasáhnutím
v odboru. Jiste každý z nás ví, že težko staveti se proti

pokroku, proti prirozenému vývoji; v tomto však prípade lze
mluvit o zrejmém násilí, nebot pan Bata nejen že hodlá opa
novati veškerý kopsum obuvi v republice, ale on hodlá ovlád

nouti i veškeré opravÝ obuvi, jež, vynášejíce suchou kurku
chleba, zustaly nám ubohým obuvníktlm a našim detem a
manželkám. Takové zrejmé násilí nutno odsouditi, nebot není

nicím ociuvodnené. Armády našeho obuvnického dorostu plouží
se ulicemi velkomesta, od vesnice k vesnici bez prostredku
r.ásledkem nezamestnanosti. Všem temto ubožákum lze vy

císti z obliceju zoufalství a prokletí nenasytného kapitálu, jenž
tak násilne zasahuje v jich existenci.

Kdo mohl by co namítat, kdyby pan Bata jako kolega
obuvník zasáhl do našeho odboru jako pravý gentleman, znaje
živorení obuvnkkých rodin. Nikdo by niceho nenamítal, kdyby
pan Bata jako reelní továrník svoje výrobky vyvážel za hra
nice a uvnitr naší republiky dodával reelním majitelum skladu
obuvi svoje zboží a opravy obuvi, poslední to sousto pone
chal svým kolegum. Jiste by se casem kolegové-obuvníci s tímto
menším zlem sprátelili a obuv tovární spravovali, což SCl

ostatne ochotne se strany obuvníku-obchodníku už delo. Tím
by se vývoj byl utváril tak, že by poznenáhlu starý dorost
'Obuvnický vymizel a nový by nerostl v takové míre, poncvadž
by rodicové si to rádne rozmyslili za takových okolností a své
deti by na takové remeslo nedávali. Za techto okolností však
má tento násilnický cin páne Batuv v myslích obuvníku a jich
rodin mnoho trpkosti a zoufalství.

Rekne se, že pan Bata rozbil drahotu; melo by se statisticky
dokázat, kolik mají v dusledcích toho p. konsumenti ušetreno
a o kolik bude náš stát zkrácen na daních následkem shrol.jcení

se živnosti obuvnické a jeho platební neschopnosti. Zamestnaní
lidé u Bati nevyváží nikdy pocet obuvnických mistru, jich
delníku a rodin. Tam stroje - zde lidé. Tolik o Batovi.

Obuvník.

(p·o z n. r e d a k c e. Vážený pane, svuj dopis doprovodil jste'
sdelením, ve kterém píšete: »Jako obuvník jsem jiste povolán,
bych své mínení o p. Batovi projevil ... Neche je také slyšán

hlas obuvn,íka, který jiste promluvil všem obuvníkum ze srdce.«
- O tom nikterak nepochybujeme, že Váš hlas promluví všem

obuvníkum ze srdce. Ale nám zde jde hlavne o to, co si máme
mysliti o veci my a naši ctenári, kterí nejsme obuvníci. Boj
obuvníku proti Ba(ovi je verejnosti známý, nadelal dasti hluku.

Je nám líto, musíme-li vyjádriti míncní, že tento boj byl roz
hodnut pro Batu a že se na tom už sotva dá co' menit. Ta,
kových boju rucní výroby proti energicky vedené výrobe
strojové bylo v historii už mnoha, a všechny byly rozhodnuty
ve prospech stroju- Zdá se ostatne z nekterých míst Vašeho

dopisu, že to uznáváte. Dožadujete se pouze - nevíme, jak
bychom to presneji rekli - milosrdenství, kolegiality. At si

Bata sám prodává své výrobky v cizine, ale doma ae je pro
dává ne ve vlastních prodejnách, ale prostrednictvím samo
statných obchodníku obuví; také at neprovádí sám správky
své obuvi, ale at ponechá toto nuzné sousto kolegum samo
statným obuvníkllm. To je, ceho si v podstate prejete. Ne
známe bohužel žádný recept, jak to zaríditi, ani není zákona,
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o a'a

(/0 "I Pravé parí žs'ké ct

(..::.~:~~~:~~~l:::iorientálních perlí a náhrdelníky 40 cm
dloubé stoií: Kc 95'-. 120'-, 150'-,

250-. 350'-. 500'-. 600-. 700·-.

~ lnu. J:rr~c~~~E~~.~~~x~~.III.,• Jen u mne k dostání. Nikde
jinde. Zamítejte bezcenné

napodobeniny.

T. G. Masaryk: Velcí mužové. V této knize vybral V. K.
Skrach, tajemník Masarykuv, výroky ze spisu Masarykových
o tech osobnostech, které president pokládá za predstavitele
duchového vývoje evropského lidstva a našeho národa. Takový
výbor poví mnoho o Masarykovi i o tech »jeho« velkých li
dech. Obsah; Sokrates, Ježíš, Hus, CheJcický, Komenský,
Pascal, Hume, Rousseau, Kant, Herder, Goethe, Comte, Pa
l"cký, Musset, Augustin Smetana, Havlícek, M.arx, Engels, Ru·
skin, Dostojevskij, Tolstoj, Wilson. Tato kniha je priblížena
širokým vrstvám vysvetlujícími poznámkami o osobnostech,
které psal vydavatel, i vysvetlením cizích slov. Nákladem Stát
ního nakladatelství v Praze. Stran 200.

Jaroslav B. Svrcek: O tanci. Výklad tance jakožto projevu
lidského nitra. S reprodukcemi. Stran 20. Nák!. Devetsilu (A.

Cermák), Brno- J uliánov.

Émile Durkheim: Pravidla sociologické me/hody. Podle VII.
vydání preložil Ferd. Kratina. S predmluvou dr. Edvarda Be
neše. Durkheim náleží k nejvážnejším zjevum sociologie po.
sledních desítiletÍ. Tato kniha je katechismem francouzské so·
ciologické školy. Jeto výklad, co sociologie má vlastne být
a jak se má studovat. Du/kheimtlv význam je prukopnick'ý.
Ceská literatura vedecká ne~ela v tamto oboru dosud nic tak

podstatného. - Obsah: Co je spolecenský jev? Pravidla pro
pozorování spolecenských jevu. Pravidla pro rozlišování nor
málního a pathologickéha. Pravidla pro vybudování spolecen
ských typt!. Pravidla pro výklad spolecenských jevu. Pravidla
pro dokazování. Stran 184 za Kc 20.-. Nákladem »Orbisu«.

P. N. Krasnov: Od carského orla k rudéml~ praporu. Ruský
román, lícící osudy Ruska v letech 1894-1921. Vyšlo ve všech
svetových jazycích. Dílo dokumentární ceny. Preložil prof. Zd.
Knitt!. Vyjde v osmi cástech približnc o 1600 stranách. Vy
chází v sešitech o 32 str. po Kc 2'-. Nákladem Šolce a Si
mácka, Praha, Jerusalémská II.

Merlin Moare Tay/ar: U Paputl. Cestopis ze zeme lidojedil.
3. svazek sbírky »Zeme a lidé({. S obrázky a mapkami.

Stran 192 za Kc 16.-, váz. Kc 20.-. Nákl grafické Unie.

Poroucím se Vám, vážený pane redaktore,

v dokonalé úcte

.v PraZe:, dne I. brezna 1926.

Vážený pane redaktore!
V clánku H i I a r o vod í I o r e ž i s é r s k é plse p. Jan

Klepetár, že »Prvním Hilarovým cinem y. Národním divadle
je, že prijímá k proyozování odmítnutou éapkovu hru R. U. R.
a dává ji ihned studovati Vojtovi Novákovi za své osobní
úcasti a za spolupráce Bedricha Feuersteina ... «

Zpráva ta neodpovídá pravde. R. U. R. ne bylo Národním
divadlem nikdy odmítnuto, nýbrž hned po zadání Dr. Capkem
mnou, tehdá vedoucím dramaturgem, k provozoyání navrženo
a prijata, role rozepsány a hercum rozdány, režie pridelena
Vojtovi Novákovi a náyrhy dekorací porízeny Bedrichem
Feuersteinem, tehdá ješte mladým a neznámým architektem.
Také studium a provedení hry urceno na leden 1921 a to vše
dríve ješte než jsme vedeli, že Dr. Hilar prijde do Národního
divadla" kdež nastoupil až 1. ledna 1921.

Prosím Vás, vážený pane redaktore, abyste ve svém listc
poprál místa temto rádkum v zájmu pravdy i v zajmu mém
a p. Dr. Hilaraj, který zajisté souhlasí se mnou y. tom, že není
potrebí, aby jeho veliké a vynikající zásluhy o ceskou drama-

turgii a divadlo byly tímto zptlsobem kýmkoli zvetšovány.

Fr. Khol.

R. U. R. na Národním divadle.

jímž Ly Ba{a m.ohl býti k tomu donucen. J\lilosrdenství nebývá
v prumyslu castým hcstem, a ostatne i dva malí ševci v jedné
ulici zrídka zarizují svuj vzájemný pomer na základe kole
giality, mnohem spíše na základe konkurence.. Obáváme se,
že kolegialita, jíž se dovoláváte, je v prumyslovém iivote slabý
argument. ~víme ostatne, nehraje-li v Bafove výrobní kalku
laci vlastní prodej a vlastní spravování obuvi nejakou dule
žitou roli; možná, že bez toho by musil prodávati dráže. Jest
nám líto Vašeho stavu, jehož tísen je nelícená. Ale historie
bývá nekdy kruta k celým stavtlm. Kdybychom se meli pri
znati k svým osobním zálibám, tu bychom rekli, že našemu
vkusu spíše hoví mnoho malých roztroušených dílen" v nQchž
mistr i delník zachovává osobní vztah k práci, než jedna velká
továrna, Jfterá má v sobe vž y neco obludného. Ale vývoj
výroby nerídí se ani našimi estetickými zálibami ani yzdechy
obuvnického stavu: pujde pres to, co zastaralo, co se neosved
cilo, nemilosrdne k úcelným methodám. Batova velikost a moc
nebyla zpusobena zákonem ani kolegiali táu: zvítezil ve volné
konkurenci proti starým methodám, proti Vašim methodám,
a zdá se, že zvítezil za souhlasu konsumenta, což konec koncu
je pro obuvnický stav to nejhoršL V tomto boji tedy ne
pomuže žádná lítost ani úcast, již projevujeme obuvnickému
stavu: kdo bude vyrábeti lépe a lacineji, vyhraje. Myslíme
ovšem, že Bafuv postup má své meze: jeho methody hodí se
jen k tomu, aby chrlily deseti tisíce páru obuvi standardisova
ného typu - v tom, co je nad to, co vyžaduje urcité speciál
nosti, bude útocište obuvnického stavu. Nemužeme ,bohužel
ríci nic potešitelnejšího: nebyla by to prayda. Ješte slovo
o Bafoye osobnosti. Zajisté, Bafa, tof kapitá~ ale prece takový
kapitál, který má mnohem více duše než kapitál okolní. A pak:
Ba{a je silná osobnost. Nemáme jich :ve svém prostredí tolik,
abychom se smeli nad nimi hned predem pohoršovat. Pomer
Haftlv k vlastním úízencum, tot jiná kapitola, o které nejsme
Qosti informováni a která sem nepatrí.)



epíše o našich knihách
em Fr. Boro"ého v Praze II., Jindrišská 13. vyšel

Rudolf~ Tcsnohlídka "Poseidon« (Jeho ži

vet) ve 2. vydání (lIl. kniha žatvy. stran 34-1). Beje
lé, kouzlem milého puvabu obestrené skladby pro

romanciera.. odehrávají se v Brne v ovzduší stredosta
Psychologická zralost a suv~rénní zvládnutí látky po

skladebné jsou ne nepatrnými prednostmi tohoto vyni
a veškeré pozornosti ceské obce ctenárské zasluhujícího

ného. Autor postoupil od svého románu: "Koloni~
Ik opet o stupen vI'oe.

Dr. V. N., Hranicár. 10. I l. 1926.

,lnECKÉ DILO lÉKARSKÉ

o ŽENSKÉ
NEPLODNOSTI

Napsal

Dr. FRANT. PACHNER,
primár gynaekologického oddelení státní nemocnice

na Ostravsku.
*

Obeáblá kniha, pojednávající v cásti první a druhé
~§eobecne o ženské sterilite, její aetiologii, diagnose,
prognose a therapii; v cásti tretí uvádí všech ny prí
pady sterility z chorob ženských rodidel. Dílo, obo·
hacujícl pfivodní vedeckou literaturu medicinální,
praktická prírucka pro lékare a ucebnice pro mediky.
Stran 528, s obrázky a barev. prílohami za Kc 100,-.

V nakladatelství

FR. BOROVÝ,
PRAHA

a u všech knihkupcu.

anthologii z moderní francouzské poesie pridal Hanuš Je
U Fr. Borového "Zpevy sladké Francie«, vý
francouzské lidové poesie od patnáctého do osmnáctého

. (Krásný, bibliofilský tisk v celokdžené vazbe za Kc
) Jsou v knize ony básnicky a písne, kterými ve scénic

provedení vinohradští solisté vyplnili celé jedno své pred
, a jen tedy pocet jich je rozmnožen na triatricet. Slad

rancie není v nich snad zrovna vždycky jen sladká, ale
Jibezná,puvabná, výmluvná, duvtipná, bystrá, vlahá, schop
( luzné krásy, jakou si kdo dovede hájit. Uprostred ruz
tech básnických sbírek jež prináší den, poskytne antho
Jellnkova skutecného osvežení, cetby, od které není možno

hnout, jak rozkochává a rozehrívá, jak okouzluje jarem
lm, všemi jejich prednostmi a ctnostmi. Historie druží
I s legendou a pohádkou, antické reminiscence s domá

estmi a legendami, královské, šlechtické, rytírské a klá
príbehy s posta.vami a výjevy lidového života" vojenský
• ický ruch s denními deji venkovskými a mestskými.

je tu. pcstl'c, cile, menave a každý kousek úcinkuje

jako vznccující nápoved jiných a jiných, jež zvucí a hrají zá
roven s ním. Bývají výklady o tom, která pocsie byla drív, zda
lyrická ci epická, a jak ze které se zrodilo drama, ale zpevy
sladké Francie zdají se nad slunce jasne dokazovati, že první
básnick'ý pohled na svet mohl býti jen dramatický, ponevadž
sám život svým prirozeným t1akcm zncl nejprve v duši jen
rozhýbanými, rozproudenými scénami. jen vzrušenými, památ
nými a napiatými dialogy, jen strídáním hlasu a osob, jich
slovními boji, srážkami a výpady. Tri princezny musejí býti
rozhovoreny k vuli jediné v rachotu bubnu, dupotu plukovních
pochodu, vrave bitev, celý Shakespearuv "Cymbelin« s kmitem
výjevu musí se vejít do drobných asi dvacíti stroficek »Prste
nu«, vyšetrování, které musí podstoupit vetroplašná Martion, to
už vubec je toliko dokonaly úryvek z bujné frašky. A tam, kde
dej byl pro drama príliš kratounký, je šumne nakypren refrény,
opakovanými verši, lašková.túm zvukomalby a citoslovcu. V Je
linkových výborn)'ch prekladech je všechna ta dramaticnost za
chována bez nejmenší újmy a spíše ješte zvýšena lehkostí a
hbitostí ceských veršíku, vzletem, pruhledností, radostí z pek
ného, zvucného sl0va. Prekladatel byl pri práci nejen rozumem,
nýbrž i nadšeným srdcem a sluchem.

jv., Ceské Slovo, 17. 2. 1926.

7.ábúv sbp-' ník. K uctení památky Dra Gustava Záby. (Redakci Dra F. Pelikána. V Praze 1925. V komisi Fr. Borového.
Cena 35 Kc.) Redakcí Ferd. Pelikána a s jeho úvodní studií
vyšel sborník k uctení památky G. Záby. Obsahuje drobnosti ze
Zábovy pozustalosti, pretisk 1. kapitoly jeho studie o Pyrrho~
nismu, pretisk prehledu nové ceské filosofie z Památníku ces.
akademie a z Uberwegova Grundriss der Geschichte der Philo
sophie, preklad Platonova Faidona a (neúplný) soubor jeho re
ferátu. Vzpomínková cást vyplnena je kratšími príspevky A.
Heverocha (který se pokouší o kritiku pojmu »ovládaných mYšle
nek«, odmítaje je jako nedosti presni: rozlišitelný od pojmu prí
buzných, zejména od pojmu bludu), K. Vorovky (který v kon
cisní poznámce hledí zachrániti pojem príciny jako výkladový
princip prírodního dení, ovšem s urcitými omezeními a v pod
state správne). B. Lifky (který podává komentár k Zábave inter
pretaci Kanta), Zd. ejedlého (který ze svých rodopisných zna
lestí staré Litomyšle vypisuje cást genealogie Zábovy) a více
méne osobními vzpomínkami F. Serackého, J. Kratochví1a a J.
L. Fischera. Sborník jest uzavren pretiskem nekrologu z rtlzných
casopisu, vyvolaných úmrtím Zábovým.

Obraz myslitelské osobnosti Zábovy, rÝsující se z tohoto sou
boru jeho málo rozsáhlého díla, dovoluje pronésti o nem defini
tivní soud jako o t1umociteli filosofických zjevu spíš, než jejich
kritikovi, historikovi filosofié spíš, než samostatném mysliteli.
Pllvodne Hcrbartovec, pozdeji získaný Kantovým kriticismem,
stal se v posledních letech svého života blahovolným posuzo
vatelem mladé ceské filosofie nepositivistické, ci alespon v ne
cem se odchylující od positivismu (po této stránce charakteris
tický je Zábuv referát o Bláhove filosofii mravnosti, str. 223 n.).
Mluvím-li již o Zábových referátech, nemohu se nezmíniti o jeho
posudku Masarykovy Konkrétní logiky pro jeho príkrou odmí
tavost. Jeto jediný odmítavý referát Zábuv, který znám, a je
svedectvím prudké reakce, jakou dovedlo vyvolati vystoupení
Masarykovo i u ducha tak nebojovného, jakým byl Zába, Rada
jeho výtek Masarykovi - mimochodem - není neopodstatnená.
Zába netvoril z hlubokých vnitrních fondu ale vždy byl nadán
živou zvídavostí, která byla doprovodem j~ho zjasnené, krehce
radostné životní moudrosti. Byl z tichých pracovníku, kterí ne
oslnuji, ale táhnou svou brázdu nezretelnou na pohled ale
plodnou a úrodnou. J. L F. (Nové Cechy, roc. IX., c. 5.).

fff. rocník V (jjensko-technických zpráv zahájen byl v techto
dnech vydáním 1. císla, z jehož obsahu uvádíme: Poznámky
gen. inž. Kolaríka o technické práci v armáde, clánek štkpt.
Kuníka: Malá radiostanice. vzor 23, stat štkpt. Reznícka: Plánv
s krivkami stejných úhlu (elevacních) o úprave delostreleckYch
rídících plánll. Úvahy o vývoji a organisaci mostních trén4.
z pha gen. Kopetze, balistickou studii štkpt. Gebauera: vý
pocet grafických tabulek strelby (1. cást). Krome puvodních
prací casopis prináší radu referáttt a zpráv v hlídkách: ženijní
(o technice podkopu v anglické armáde), stavební (nové ka
sárny v Bme), zbrojní (rucní zbrane americké), hospodársJro.
prumy~lové (tvorení mezinárodních sdružení trustu válecného
prtlluysln zbrojního a výbušinárského), patentní a j. Pro ci
zinu jsou pripojena francouzská resumé odborných studií a
clánku. Vojensko-technické zprávy jsou vydávány nyní pécí
Vojensko-technického ústavu za spolupráce MNO. a vycházejí
mesícne v nakladatelství Fr. Bor o v é h 0, Praha II., Jin-
drišská 13. N-árodni osvobození, Praha.



U každého knihkupce a v nakladatelství

727 stran ve 2 svazcích za Kc 45'-

Stran 574, s 9 prílohami na krídovém papíre, za Kc 60' -

DEllny

LITERATURY

FRAnrOUZ5HB

V OBHY5ErH

Na sklade u každého knihkupce a v nakladatelství

FR. BOROVÝ
PRAHA II., Jindrišská ul. 13.

OTOKAR ŠiMEK

Nejobsáhlejší ceské dilo o francouzské lite
rature. Duležitá studijní kniha a nepostrada

telná prírucka,

*
Díl II. Renesance a reformece.

Století XVI. ::!68str. Cena Kc 24'-
O b s a h: Cást L: Pocátkové renesance a re

formace ve Francii. - Škola Marot'Ova a básnická
skupina Lyonská. - Spolecenský román a novela.
_ Heptamer'On král'Ovny Navarrské. - Rozchod
renesance s ref'Ormací: Rabelais a Calvin.

Cást II.: Renesancní poesie: Pleiada. - Ronsard.
_ Pocátk'Ové klasickéh'O dramatu. - Polatinštení
klasického ducha. - Literatura b'Ojovná. - Poesie
na sklonku století: Epigonové Pleiady a prechod
k Malherbovi. - Spolecenská krásná prósa, na
sklonku XVI. veku: Kor ny preciosity v beletrii.
- Montaigne a myslitelé v 'Období prerodu.

Díl III. Klaslckj vek. Století XVII. (Cást 1.
a II.) 188 str. Cena Kc 8'-.

O b s a h: Predchudcové klasicismu. Romantické
baroko. Doba oprav v jazyce a v literature.
Balzac a reforma prosy. Organisace spolecnosti a
slovesnosti. Duch preciosní a burleskní. - První
skupina klasiku: Cornei11e, Pascal, la Rochefou
cauld, paní de Sévigné a paní de la Fayette.

Díl III. Klasickj vek. (Cást III.)
Str, 189-440. Cena Kc 28'-.

O b s a h: Vek Ludvíka Velikého. Klasictí rea
listé (Boileau, Moliere, Racine, Lafontaine). Klasi
kové náboženští. Sklon ducha a umení klasického
na konci století. Spor »M'Odernistu« se stoupenci
klf,ického ideálu (La Bruyere, Féne1on).

Ke studiu francouzské

kul/ur)'

(1914 -1919.)

PRAHA -II.FR. BOROVÝ

*

Práve vyšlo
v nakladatelstvi Fr. Borový, Praha

a u všech knihkupcu.

*

VZPOMíNKY

KNIHOVNA LITERÁRNÍCH VZPOMÍNEK

PAMET
I..

ANrAl SfAŠEK

*
Z obsahu:

ROMÁN.

Dílo vyšlo jako VIII. svazek »Žatvyc. Svým básnickým
a pri tom ciste lidským pohledem do dramatu manžel
Ského soužití a svým jemným pojetím problému patrí
mezi nejvýznacnejší romány poslední ceské tvorby.

Vzpomínky z detství. Proti rakouské smýšlení v Pod
krkonoší. Vzpomínky o Havlíckovi. Ze studentských
let v Jicíne. Na gymnasiu v Krakove. Sabina. Vzpo
mínky na Zdenku Havlíckovou. V redakci Štulcova
»Pozora.c Rok 1866. Sokolská slavnost v Kutné Hore
r. 1867. Sociální pomery v Pojizerí. Jan Neruda Gustav
Eim. Svatopluk éech. Eliška Krásnohorská. Josef Barák.
Pobyt v Rusku. T. G. Masaryk. Život politický. V krc
ském zátiší. Proslov k AI. Jiráskovi. O své literární

tvorbe.

BOŽENA BENEŠOVÁ

CLOVEK


