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PtítomnosL
Politika

Jak se o nás delí.
(Politilka v úradech.)

ické církevnictví, které vyvinulo se li nás ze
y pomerného zastoupení v parlamente i obcich

ystému vázaných kandidátních listin, vytvori,lo
litických stran instituce s neobmezenou témer

I, zasahtl~ící do všech detailu našeho verejného
rotného života. Politika urcuje cenu našeho. obe-

rozhoduje o našem povolání, dává smer výchove
detí a prirozene nezastavuje se ani pred verej

právotl. Duvody, jež vedou politiclké strany, aby
ily se ovládnouti verejnou administrativu, urcu}í
jak a kdy strany snaž:í se zasahovat v úradech.

ejdrí'Ve objevila se nutnost nejak zapl,atiti náklady
udržování stranického aparátu<. Sekretariáty a tisk

dují velmi mnoho penez, a to jdte nestací. Strana
í míti množství nejruznejších duverníku a voleb

kortešu, a protože ani Bmre z:adéllfmo nehrabe,
ÍJ jim za jejich práci pro stranu také zaplatiti.

ožno pdkládati za pravidlo, že každá strana má
lý nedostatek financnÍich prostredku. Platí proto
organisacní pracovníky z prostredku verejnýJch.

Ov teji je platí udí\lením státních úradu, jež stávají
tak jakýmisi .politick~·mi dobrodiními. Ja príklad

rodní demukracie má velmi pracovitého organisac-
O referenta pana magistra Dlab01u. Pan Dlabol~,
uje-li pro stranu, prirozene nemuže pra·covati ve

é lékárne. Vydelávatf však musí. P'roto mu<národní
okracie opatrila mí'sto jednoho z reditelu Hypo-

ní banky. Hypotecní banka dává panu magistrovi
.000 Kc rocne, pan magistr ovšem neúraduje v re
elství Hypoteení banky, nýbrž v sekretariáte ná-

í demokracie. V Lékárne páne Dlabolove je pak
"stnán na úcet strany jin}' magistr, címž zapJa<cen

ollCasneješte jeden kortd.
ekdy se ovšem taikové zar'Ízení neosvedcuje. Když
oslovenští socíalisté dosazoval'i do Pozemkového
du pana Svozila, domnívali se, že honorují tím

, O redaktora a sekretáre. Pan S:vozil však staral
více o své zájmy než o sekretariát CSl!.socialistu.

yt proto dán do pense. Petadvacetiletá. prke ve stra
e, která mu byla zapoctena do služby státní, mu<již
'stala a ,poskytla mu slušnou pensi 30.000 Kc rocne.
V jin)'ch prípadech snaží se politická strana dosaditi
úradu svého oficielního zástUlpce, aby hlídab jinou

ranu, úrad ovládající, nebo aby práJCiv úrade rídil
"'tým smerem podle pokynu svého výkonného vý
ru. Tak sta1 se na pr. sekcním šéfem v ministerstvu
ohování bývalý redaktor »Práva Lidu«, pan Srba.
afére Habrmanove zle vytýkal poslanec Pik drn Be
vovi, že sociální demokracie nemá zastoupení v za.

ranicní službe.
Je velmi mnoho1lidí, kterí chtejí, aby i, prosté clenství
poHtické silrane bylo jim zapl'aceno. Strany nemaj,í

cíSLO 9.

r~?y tak,ovÝ!chclenu, ale co delat, ~dyž i oni mají hlas
pn volbach! Proto strany vynucují obsazování i pod
rízených míst ve státní s,práve svými stranníky. Ná
rodní demokracie má poštovního úredníka, který pri
ro:;hodování ~ obsazení míst v telefonní centrále praž
ske staral, se Jen o to, aby byla prijato co nejvíce ná
rodních demokJratíL Ceští socialisté podobnou cinností
v ministerstvu pošt a v ministerstvu železnic dosáhli
veli~é popularity.

Politický klí.C v úradech vyvinul: se jednak ze vzá
jemné závisti, jednak ze snahy, ahy všude pronikl sy
stém politické petky. Nekdy ovšem naráží pol·itický
klíc na neSináze. Není na príklad dost volných míst.
V takovém prípade se místa proste pridelají. Stalo se
to na príldad v Pozemkové a Hypotrecní bance, kde se
zrídilo tolik míst reditdských, kol,ik je koalovaných
stran. Taková místa jsou pak pro politickou stranu c1Je
dicným vlastnictvím. Když zemreli dr. Zahradník, kte
rý byli - jak známo - reditel,em Hypotecní banky,
ohlásila agrární strana, že na jeho místo dosadí pana
UdržaJ.a, a námitky o neodbornictví odmítla prostým
konstatováním, že místo patrí strane agrární a že
proto agrární strana sama rozhodne 'o jeho. obsazení.

Jindy zase je si'ce míst dostatek, ale strana nemá,
koho by na ne dosadila. Bud proto, že se jedná o mí
sto bezvýznamné, nebo - a to bývá nej'casteji - hlásí
se o ne osoba, která má jiŽ! tolik sineikur, že by jejich
rozmnožení pohoršilo vlastnJ stranníky. Takového
místa použije se pak pro získání nové duše pro stranu.
Nekterý z pol,iticky indiferentních úredníku je vyzván,
aby o místo žádal, a strana mu zarucí, že místo do
stane bez ohledu na kvali,fikaci. Jedinou podm'mkou je,
a1Jy se stal straníkem. V dnešnílch dobách se neob
sazuje již ani' podríz.ené místo bez politid<é legitimace.
Koalicní strany chtejí donutiti státní zamestnance, aby
se politicky - a ovšem koalicne - '0rganisovali. Proto
vyiaduj~ vždy predložen:' legit~mace. :Fred rokem
»Ceské Slovo« uverej'Dovalo každodenne uprázdnená
lnísta ve verejné službe a vyzývalo 'k podání žádostí.
Jako hlavní podmínku uvádelo, že k žádosti musí b),ti
prifojeno potvrzení mí'stní organisace o dobe clen tví
ve strane. »Venkov« v podobné fOrtne ciní tak dosud.

Vdmi dusIednÝ byl v techto vecech pan Hahrrnan
Za jeho v:lády byl dodržován ~oal,icní politický kl!Íc i
v institucích, kter.é s v.erejnot] spráV'ou nemely nic spo
lecného. Mel na stole ruznobarevné tužky: pr-o agrár
díky zelenou, pro sociální demokracii cervenou, pro li
dovce cernou, pro ceské s'ocialisty modrou a pro ná
rodní demokraty žlutoU'. Každý spis si oznacil prí
slušnou barvou, aby okamžite videl, o které stranické
:llájmy jde. Jednali j'sme s ním jednou, aby ministerstvo
sociální péce priznalo neutrálním úrednickým organisa
dm právo zprostredkovati výplatu státního príspevku
k podporám nezamestnaným cJ.enum. Pan Habrmann
našel s,i na stole statistiku odborových svazu a zj<istiv,
že tyto úrednické organisace nejlslOuo.znaceny ani cer
vene, ani modre, ani barvou jinou, vysvetJ.i1 nám, že
právo ono našim organisacím .priznáno býti I1IemíHe,



130 Plltomnost 1I. brezna 1926.

protože nejsme v koalicní strane. S temi, kdo neJsou
v koalici, musí prý zaJCházeti stejne, jako s ko
munisty, t. j. nejednati s nimi vubec. A skutecne také
právo na zavedení gentského systému dostalo se úred
nickým organisacím jenom politickou kompensací! Pri
jiné príležitosti mluvil jsem s ním o' obsazení správní
komise Zemské úradovny Vše·obecného pensijního
ústavu v Praze. Príslušný s,pis leže~ na Habrmannove
stole, oznacen všemi barvami. Jenom zelená scházela.
Pan ministr opet podwbne vyložil, že neobsazené do
sud místo muže obdržeti pouze agrárník, protože
ostatn,í strany dostaly již své prídely. Za agrární
stranu byl pak jmenovállJ inspektor Pozemkového úra
du pan Chloupek Dodatecne se zjistilo, že Dento muž
není vubec poj-ištencem Pensijního ústavu. Vec se však
napravila. Pan Chloupek, j'ed'Ín,ý z inspektoru Pozem
kového úradu, byl proste bez ohledu na zákon doda
tecne pojišten.

Tito inspektori jsoUJ speóelní druh verejných za
mestnancu. Pro pozemko,vou ref.ormu jsou zcela bez
úcelní a pro PozemkovÝ úrad nikdy vlastne nepracují.
Jsou to tajemní'ci agrární strany, plaoení Pozemkovým
úradem.

Ve verejné správe jsou místa, casto politicky znacne
duležitá, která však nel'ze rozdeliti na šest dílu. Tak
není mož11JO,aby šekO'Výúrad mel š'est presidenttt, nebo
aby reditelství státnÍlch lestt spravovalo šest reditelu,
a pod. V takových prípadech pripadne 'celý úrad
jedné politi,cké strane, která je vybrána podle presného
klíce. Úrady se porovnávají, ocenuj.í s,e podle správ
ního významu, podle poctu podrízených zamestnancu,
podle výše dodávek a rozdelují se rovnomerne mezi
koalované strany. Reditelství' státních lesu blylo pri
deleno strane agrární, Šekový úrad strane csl,. sociali~
stu, Úrad pro péci o válecné poškozence sociálním de
mokratum atd. Zvýší-li se v)'znam úradu, upraví se
prirozene i zastoupení. Nekdy to jde bez nesnází. Na
príklad šekový úrad rozmnoží pocet zamestnancu zrí
zením ,odbocky v Brne. Aby nebyla porušena rovno
váha, je prednostou odbocky jmenován lidovec a pro
agrárnílky se pozdeji zrídí další odbocka. v Kiošidch.
Nekdy ovšem jsou nesnáze. Príklad máme v obsazení
reditelského mQsta Pražské mestsk!é sporitelny. V rch
ním reditelem stal se národní demokrat Domín, ná
mestkem vrchního reditele ceský socialista Menger.
Protože však ani pan Domín ani pan Menger vésti
sporitelnu nedovedou, bylo nutno námestkem námestka
vl1Chního reditele jrrenovati odcorníka z úredníku
ústavu. Na sociální demokraty 'SIe proto nedosta,lo.I rozhnevali se a podávaií v parlamente interpelaci
o politickém klíci. Odporvedí bude. že se nal'ezne pro
sociální demokraty nejaké místo náhradnÍ'.

Nejvetší obtríže jsou vyvolávány pri obsazování míst
zvlášt duležitých. Representuj,e-li úrad velikou politi
ckou nebo financní moc, jde-li soucasne o úrad »perso~
nální«, to jest takový, jenž má mnoho zamestnancu,
kterí mohou býti pro stranu získáni, jde-li o místo
dobre honorované a není-li možno je rozdeliti na šest
díl,u, pak musí zasáhnouti sám pan Švehla a casto ani
jtmu se nepodarí pridelení a vhodná l<lOmpensace.Prí
pad takový vid.íme pri obsazl()Vání míst trí reditelu
Ústrední sociální pojištovny. Koalice již deset týdnu
se dohoduje a stále bez výsledkU'. Bude-li dohadován).
trvati ješte mesíc, bude vylouceno, aby delnické soci
ální pojištení bylo uskutecneno I. cervencem 1926,
jJk to predpisuje zákon!

V poslední dobe uplatnuje se u nás ješte jiná forma
stranictví v úradech. Zavedli ji !ceští socialisté a.
agrárnki.

Zamestnanci urcitého odvetví jslOu proste do
nuceni vstoupiti do strany, která ovládá resort.
Pan Franke a pan Bodža prrovádeli tento zpusob stra
nictví s takovou otevrenosotí, že spojená oposice po·
dává na ne žalobu pno zneužití úrední moci. Pan
Hodža dosáhl'sKutecne pozoruhodný<ch úspe'chu. Podle
zprávy »Práva Lidu« není v ministerstvu zemedelství
jedin,ý úredník, který by nebyl clenem agrární strany.
Tem, kdo se zdráhali prijmouti agrární legitimaci,
pomohl restrikcní zákon. Na Podkarpatské Rusi byli
agrárnki neobycejne prísní. Mám v ~UJCeprotokol,
podepsaný šesti svedky, o t.omto 'prípadu: Nekolik
státní~h úredníku melo b&ti kandidováno do parla
mentu za národní stranu prke. Pred podáním kan
clidátní listiny byli predvoláni k civilní správe, kde:za
asistence tajemníka strany agrární byli úredne vy
zváni, aby bud odmítli kandidaturu nebo prijali rc
shil<ícní ViÝmer, kterým jsoUl propOUŠ1Jeni ze státní
s;lužhy. Restrikcní výmery byly již predem vyhoto
veny a podepsány!

Úredníci se ovšem brání temto pomerum. Obrana
mela dríve skutecne cástecný úspech. Avšak byl vydán
restrikcní zákon, kte'rÝ obranu ztí\žil, n~-li znemožni!.
Úredníci se proto snaží, získati verejné mínení. Ale,
zdá se, že ani tato obrana jim mnoho neproSipeje. Nej
kriklavejší veci zustanou utajeny, protože úredníci se
boj,í. Bojí se, že byli by nejen propušteni, ale i, soudne
stíháni podle z'ákona o úredním tajemství. Tento zá
kon trestá vezením ty, k,do treba bezplatne prozrad~
neco, co je úredním tajemstvím. A politikarení v úra
dech - nejen to o nemž píšeme, ale i veci daleko hor
ší, cerné fondy v minist(erstvech, politická korupce,
subvence politickým stranám pod nejpodivnejšími zá
minkami a j. - úredním taj,emstvím zustati musí,
protože li,d by se velmi pohoršil, kdyby zvedel, jak jsou
s[)ravovány veci naše.

Literatura a umení

Josef Rybák:
Návrat k tradicnosti?

Když pred rokem vydal Josef Knap prvé císlo »Se
yerUJ a východu«, kde varovne poukazoval na upríliš
l11enýkult literatury francouzské u nás, proti nemuž
kladl literaturu severskou, domníval se leckdo, že tento
casopis sotva zau0me význacnejší místo v mladé tvor
be slov,esné, že názory Knapovy jsou do jisté míry
necasové a že jejich uskutecnení znamenalo by v lite
rárním vývoji jen cestu zpet.

Dnes, kdy již nové tvurcí úsilí dostává urcitejší a
urcitejší obrysy tvarové i obsahové, máme možnost
konstatovati, že ze trí proroku a teoretiku mladých:
G6tze, Teigeho a Knapa, jest to varovný hlas Knapuv,
který naznacil cesty príštího s.lovesného úsilí.
. Toto úsilí, kter,é zretelne proniká z del, Vancury,
Blatného, Jerábka, Nora, Kovámy a v Iyrice Hory,
Biebla, Píši a Erbana, jest namnoze znamenáno j,ako
návrat k tradicnosti. Ale je to spíše nová, sveží re
ak'ce na .samoúcelné umení tvaru a forem, reakce na
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pricházejí pro Courvoisiera. Ve »Svítání« byl zrytmi
sováJn i dav. V »Medei« pokus o rytmi'cké zvýraznení
antického chóru, ve »Zdravém nemocném« jednotvárný
rytmus meziher a skvelé rozdelování poslední Arga
novy reci za promoce dopadáním klobouku na lysé
lebkyexaminátoru. Hilarovi každý nápad je vhod, do
cílí-li jím rytmisace hry. Smysl pro rytmus je v nem
sesilován prirozeným smyslem hudebním; opíjí se krá
sou reci a získává diváky vytríbeným dialogem. HiLa
rovy pomlky jsou vypocteny a zváženy. Matuš v ))Pe
'sti« mlcí, precházeje pokojem, aby tím víc mohl být
vzrušen božstvím, v ))Tanci smrti« mlcení a tikání
telegrafu nebo záver pred Edgarovou resignací - to
jsou pO'mlky hruzy a zoufalství, které nemuže vystih
nouti rec, ale mlcení. Hilarova rytmisace je tedy dána

1. využitím prirozeného rytmu reci,
2. využitím hudebnosti reci,
3. správným nasazením pomlk a
4. využitím rytmu pohybového.

Smysl 'Pro rytmus vedl Hilara k novému. využití
s vet I a a k zduraznení ÚkO'lusvetla pri jevištní práci.
Do Hilara u nás svetlo na jevišti skptecne sloužilo jen
k tomu, aby diváci, sedící ve tme, videli herce. Proto,
máJ-li být y;ecer na scéne, pouští se svetla málo, je-Ii
den, rozsvítí se všechny rampy a jevište zajásá pod
prílivem rozptýlené záre žárovek. Hilar svetlem tvorí
náladu. Uvedomuje si, že teprve osvetlením nabývá
divadelní dekorace ceny a že rozptylovéJ svetlo žárovek
je naprosto nedostatecný prostredek k tomu, aby pred
stavení byl dán výrazný tón. V prírode sice mesíc
zpusobuje spoustu svetelných odstínu a jeho svetlo ne
vychází z j,ednoho bodu, ale v prírode není prostorové
omezenosti, s ,níž nutne musí pocítati diva:dlo. Divadlo
nemuže proto používati rozptylového svetla jako zá
kladu, nýbrž jedine osvelení centrální (reflektorové)
muže naladiti predstavení na tón urcený režisérem, Do
'Hilara byl svetelný okruh jevištní úpLne uzavren ram
pou a oponou. Hilar rozširuje svetelné pole do hle
dište a využívá pro svuj úcel nejprve postranních loží,
pak umístuj,e reflektory dO' pozadí hledište, používaje
zkušeností se svetlem projekcním. Tato Hilarova tech
nická reforma se stává podkladem pro reformu zásad
ní, která je dána práve zduraznením svetla jakožto
prvku inscenacního. NovÝ osvetlovací zpusob umož
nuje Hilarovi též ilusi velikého prostoru na jevišti,
které dociluje tím, že svetelný kužel vrhá: 'P r e ci. kru
hový horizont, takže horizO'nt, zustávající neosvetlený,
pusobí dojmem tmavéhO' nekonecného prostoru. Hilat
první u nás poznal výhody osvetlení reflektorového a
kruhového horizontu, jenž úplne nahradil prospekt a
to zpusobem velmi dokonalým. Kruhový horizont
rozšíril prostor scény a dodal scéne vzdušnO'sti. Dnes
není bez neho myslitelno moderní divadlo.

Htlar dále první pracuje u: nás s cistou barvou.
Jeho osvetlování není mísení tónu, ale jeden základní
úder. Pohyb- svetelnými ,chvosty dává mu možnost
nových efektu. TentO' úcin dodal novému nastudování
hry ))Ze živ'Uta hmyzu« duležitosti, na niž nebylo upo
zorneno. Svetelné chvosty, vrhané s výše a vzbuzující
dojem pátrajících aeroplánu (v oddíle ))Mravenci«),
to bylo ópet neco z Hilarova vyznání techni'cké krásy.
Hilaruv princip osvetlO'vací mU's,il jej (i kdyby nebylo
vývojové logiky jeho ,cesty literární) privésti k expre
sionismu. Ukazoval mu krásu jednoduchosti a krásu
cisté barvy a cistého tvaru. Jednoduché osvetlení hlav-

vrat k tradicnosti v nejakém starém smyslu ne
nal by veliký zisk pro g,eneraci. Se slovem tra
t je nutno zacházeti co nej'Upatrneji. Nové ume
než tu jde, je jen potud tradicní, pokud mu jde
bší vztahy k životU!. Tradice zasáWa do mladé
y slovesné nekolika smery. Zaznela mužne ve
rových baladách, dala osudov)' rys Píšovým bo-

ým veršum, je jí cele prostoupen Nor, vyrostl
Bieblia jiní. Mladí z,acínají tam, kam došel· To

Je to predevším Biebl, jenž prej'ímá To
v odkaz lyrický. Umení, které prožilo rušné a
tné zmeny nejnovejších tvárných snah a experi
., vrací se zase tk vývojové linii. Bylo by nesmy
horovati pro ná,vrat k tradicnosti, rozumí-Ii se

návrat k necemu starému, co bylo už v minulosti
ito, CharakterÍsticklé znaky dnešnímu umení mu,že
jen dnešek. A dndek je jiste doba, z níž lze vy
i mnoho.

ývoj umení v posledních letech byl necím úžasne
ick~'m.Neustálá tvarová premena, !Chaotické vre
z urcitejších smernic. Zdá s,e, že poetism bude po
ím vyvrcholením tohoto chaosu. Poetism, pokud
reticky vysvetlován, je omylem. Nejde mu o nic

o, než <rbybyl v prímém kontaktu s dobou, která
ná vpád techniky do života, která povýšila ma

tiku nad duši.

okonalé formy, které zde jsou, vyžadují si nov)rch
tních obsahll, nové citové náplne. Umeruí potrebuje
života, více krve a citu. Nac se pokoušet o neco,

mnohem dokonaleji koná dnes kina. Je smešné
riti u nás nové hodnoty prenášením francouzského

a.

edy ani k nejaké staré tradicnosti, ani k pouhému
I o krásu tvaru. To, co se objevuje jako ,reakce na
ismus, má bližší vztahy k tradici, ale slibuje, že
"m tvarum bude moci dáti životní obsah, že bude
i vytvoriti umení os'Ubité a svébytné. Ta severská
racnost, ten neustálý svár duše a hmoty, proti

už mnozí bojují s nejvetší intensitou, zustane asi
dlucitelným rysem, spiatým navždy s naší litera
ou.

Dnes již lze mluviti 00 prekonání poetismu, Tento
vr od pocátku je representován jen dvema talenty:
'fertem a Nezvalem. vývoj jde jinak. Literatura
prvky tradicnosti jde pres poetism za novým cito'

obsahem.

í, kterému chybí nejnutnejší: citová životní

Klepetár:

Hilarovo dílo režisérské.
III.

Hilarovy režie jsou predevším režie po h y b u, za
uhérežie l' y tmu. Cesta za rytmem vede Hilara od
atnování scénické hudby, s níž se setkáváme té
~ \'e všech jeho režiích, až k melodramatu, který je
tne vrcholem Hilarova rytmisacního úsilí. Rytmu

j) hyb dokonce nekdy podrizován a to tak, že je po
. Jku hry upravován a sty lisován. Vidíme, jak

I- -:lIandove »Hre o lásce a smrti« Hilar zustal to-
t, principu veren a jak záverecného efektu docílil

',(k rytmitkým, témer skandovaným prednášením
Vi.jednak oním prerváním rytmického proudu, kdy
(I hrozivý zlozvuk zaduní pažby pušek vojákll, kterí
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ní osoby zduraznuje predevším úmysl básníkL'Jv a re
žisérLJIVsoustrediti divákovu pozornost na vec hlavní.
Za druhé 15tylisace, kterou provádí reflektorové svetlo,
dá:vá scéne rysy monumentalisující. Za tretí pohyb sve
telného chvostu podškrtává pohyb na scéne a tím pri
spívá k rytmiiSaci jevište. To vše je v tak úzké souvi
slosti, že Hilar, jakmile mel první predpoklad, musil
k temto etapám dospeti. Princip pohybu, rytmu a vy
užití svetla jsou dnes základní principy moderního di
vadla. A jsou to základní principy vše c h Hilarových
režií.

Sledujeme-li \ HilarlJrv vývoj', tu zcela soubež.ne
:s obrozením Moliera mtlžeme sledovati jeho práci pro
obrození Shakespeara. K vapilovy inscenace Shakes
peara byly krásne ilustrované staré zkazky. Mile to
voní, mile to ptlsobí, vyvolává to sentimentální vzpo
mínkya dráždí to city. Doba, která potom prišla, opu
sila tyto veei, jsouc nucena ptáti se: »Divadlo nebo
revue?« Ze zacátku, když se objevila divadelní revue,
bylo jí staré divadlo skutecne velmi, postrašeno. Po
zdeji se prišlo na to, že jsoU' i cilf1Ohry, jimiž možno
docíliti sensacních úspe<:hL'Ja ku podivu k autorum ta
~ových her byl pripocten Shakespeare. Jaká je tedy
Jeho souvislost s revuální dobou? Zde jsme nuceni za
raditi nekolik poznámek o zálibách doby, aniž bychom
zatím posuzovali, jsou-li to záliby dobré ci špatné.

Divadlo podlehlo úplne smyslovosti! Lidé chtejí
mnoho videt, chtejí hodne pestrosti, hodne zmeny, ne
chtejí premýšlet o problémech, ale chtejí potravu pro
smysly. Ibsenova »Strašidla« se 15,Ícezabývají problé
mem vysoce závažným, jsou mimo to hrou znamenite
dramaticky vystupnovanou, mají prednost skvelé he
recké príležitosti, ale dnešní divák není práve naklo
nen sledovati tri hodiny vec, kterou se stejne dobre
dozví z populární brožury nebo z poucného fi,lmu.
Predstavení »Strašidel«, byt sebe lépe hráno a sebe
lépe vypraveno, bude valnou cást diváku nudit. Je zde
jediné tema, s obmenami je probíráno se všech stran,
zkoumáno, rešeno, ale celá ve<: je asi nezábavná, pro
tože predstavení této hry je 'Vesvete nyní velmi málo,
a pokud se ve'Chraje, vykazuje nápadnou neúcast obe
censtva. Revue poskytla tedy dnešnímu diváku víc než
Ibsen, ale jeho touhu po epicnosti (vyznaceno u takovou
spotrebou románu, jaké dávno nebývalo) zustala ne
ukojena. Lidé podnikaví, jako ]. M. Barrie, píší vý
pravné hry a la »p.etr Pan«. Tam je sice barvy, svetla,
pohybu a zmeny dost a dost, ale dejové pásmo nevy
hovuje dnešním zálibám. Dnešek chce dej tryskající
ne z je<1noho, ale z vke zrídel, chce mnohé události
a mnohé scény a pri tom pestrost, která okouzluje
smysly. Dnešek chce v podstate to, co poskytuje
Shakespeare. Zustává klasikem smyslových period.
A pokud se tyto periody budou vraceti, potud budou
žíti shakespearovští nadšenci.

Hilar si predevším ovedomil, že Shakespeare není
pohádka. Pro neho je Shakespeare strediskem vášní.
Všechno j,e ev nem: vášen lásky, nenávisti, zlocinu. Je
to sytý básník, kter~r rekl-h »hvezda«, nemyslil. na
hvezdu vystriženou z papíru, ale propaloval se k jádru'
nekonecna. U Shakespeara veškeré, lidské vlastnosti
dorustají mohutnosti, jež se dot)Tká problému vecne
lidských.

Již FalstaH ve »Vesoeliých ženách windsorských« je
pro Hilara takovýmto symbolem jednoho druhu lid
ství, a Hilar ladí celé predstavení, jež je j-ešte rdi •...
sérskou novostí, na základní notu FalstaHovu. Sklep-

II.

ní Slcéna je v záv,esech a 'celé predstavení, má jede
základní rys: nechce budovati Shakespeara na tech
nice jevištní, aloe na básníkove slovu.

Shakes.peare byl do té doby problémem pro stroj
nické mistry. Rychlé strí,dání scén bylo požadováno,
a bylo sestrojeno dokonce otácivé jevište, jež melo toto
strídání docílioti v dobe co nejkratší. Toto otácivé je·
vište melo mimo jiné nev~Thod.y i tu, že rozdelením
scény byl zmenšen jevištní prostor a tím scény ztrá
cely na vzdušnosti a her'ci byli namackáni na kulisy.
Když se ukázalo, že otácivé jevište neodstraní tech
nické nedostatky scény, prišla zjednodušená s'Céna
shakesrpearovská, pracující s náznaky a s impresioni
stiokou technikou. U nás Jaroslav Kvapil pracoval
s touto zjednodušenoU' scénou. Pak prišly pokusy
o dramaturgické sevrení Shakespeara (Reinhardtoya
inscenace »Snu noej. svatojanské«), až Jessner uvedl
i do Shakespeara svuj inscenacní princip schodového
jevište. Hilar prizpusobuje scénu komposi'Ci básnické,
nezjednodušuje ji, naopak arochitektonicky vybudo
vává, a dramaturgicky upravuje Shakespeara tak, aby
docílil jednak nejlepší souvi'slosti dejové, jednak nej
vhodnejšího poradu scén. V dobe, kdy Sha'k,espeare
byl ja'ksi privilegiem N ároc1ního divadla, uvádí ho Hi
lar na scénu vinohradskou a seznamuje obecenstvo
St hrami, jež na Národním divadle nebyly provedeny.
Po »Veselý,ch ženách windsorských« prichází s »An
toniem a Kleopatrou«. BuHo-veselohru vystrídává
tragedie masa a krve.

V »Antoniovi« nejde Hilarovi o Antoniovo ríman
ství a Kleopatrino barbarství, o náraz dvou kultur a
jejich tragický nesouzvuk, jemu je »Antonius a Kleo
patra« dramatem silnéhO' pudu, horké krve, zral)'ch
vášní. Je-li »Romeo a Julie« Hilarovit dramatem pu
bertního probuzení, je »Antonius a Kleopatra« vlast
ne vystupnováním tragedie romeovské. Hilarova in-

. scenace mela 23 obrazu a výpravu navrhoval A. V.
Hrska. Scénická hudba byla od Karla edbala, An
tonia hrál Vydra a Kleopatru Iblová.

Po »Antoniovi« volí si Hilar pro svuj, shakespearov
ský repertoi'r dílo, poklá'dané za témer neproveditelné:
»Bouri«. A hraje »BoUlri« ÍI s prvním obrazem rozpou
tan~'ch živlu. Celá inscena'ce me,la dvojí tón: lyrism,
daný párem Fernando-Miranda, a grotesknost, danou
dvojicí Trinculo-Stefano {k níž pri tupoval znamenit)·
Zakopaluv Kalibán). Lyrická místa podmalovárvala
hudba W,einb~rgerova, groteskní místa byla vystupno
vána kontrasty výtvarnými. Vltastislav Hofman na
maloval veliké rudé slunce s paprsky, v nichž se pri
zahrmení zjevovali Trinculovi· a Stefanovi duchové a
pred nímž se vynorovaly postavy z more jako prí
zraky. Scény Ariela, Kalibána a Prospera byly výtvar
ne rešeny trojím stupnem jevište: úkryt Kalibánuv,
Prosperova jeskyne a Aridúv vzdušný kotouc, jehož
rozhrnutí znamenalo zjevení. Hilar mel prO' »Bouri«
skvelé her,ce ve Václavu Vydrovi (Prospero), v Za
kopalovi (Kalibán), Tumovi (Fernando), Iblové (Mi
randa) a Veverko vi (Trinculo). Vyhnul se úplne po
hádce a naladil hru na vyrovnanou životní moudrost,
které ustupují živly a které se korí príroda. Dvojice
Fernando-Miranda je roztekané mládí, chystající se
k erotickému rozkvetu. Predzvest »Romea a Julie«
znamená tato dvoji'ce pro HiIara.

»Boure« patrí k nejlepšímu, co Hilar na Vinohra
d&h prinesl. Je to také první Shakespeare, kterého
Hofman vypravoval a kterému dal sveŽest svých ná·
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bohatost sl')'ch výtvarných predstav. Na »Bou
Romeovi« je však také zretelne znáti, jak Hilar
val úkol výtvarníkuv úplne 'Své rái,sérské vi'tli

celková iniciativa výtvarná je dílem režisérovým
liv v)'tvarníkovýrn. Zde je taki zduvodnen ná
ýtvarné spolupráce«, který Ht,lar do naší diva

terminologie zavedl.
»Bouri« soénuje Hilar »Coriolana« j,aka svou
režii v Národním divadle a jako druhou reZll

{lil. Problém Coriolanuv není mu problémem cti
flrktem jedince s davovou vulí. Symetrické j,e
se schody, koncí'CÍmi v orchestr'e, umožnuje mu

oboustranné nástupy luzy. jednak centrální re
triumfu Corioliano:va a Valull11niina, jednak
entáM rešení scény senátní, která j,e nehybná
to vzrušujíd svou masou. Predstavení »Corio-

patrí k nejsilnejš'Ím úcinUD1,jimiž Hi,lar prekva
enstvo. Jeho režii bylo vytýkáno. že uvedl na

oba prt''1vodytriumfální a tím prý se velmi, pri-
operní okázalosti. Hilar však úmyslne' budoval
režii této hry jako režii monumentalisující. Pri
fu pak, jenž sám o sobe j'e událostí slavnau a
, ní. není možno vyvarovati se pompéznosti, jež

i1.lllTIfuvlastní. Mimo ta vytýkáno Hilarovi, že
ntimní drama Coriolanovo zverejnil tím, že Co
a 'Postavil proti davu. Jis1to je, že tím Hilar dra
oriolanovo zintensivnil. Co do výpravy byla to
kompromi'sní, nebot celou kostymní výp~av'll mLr
ilar prevzíti ze starých divadelních zásoh a tak

;:rozvrh a dekorace mohly býti výtvarne nové. Co
bsazení Hilar musil pracovati, se souborem, jenž
ráve po ruce. Proto pripadl COl-iolan Miloši No
. Je to vClhecprvní pokus o shak,espearovské dra
vové.

omeo a Julie« mel b},t ústupek prumernému 'Vku
enstva stejne iako »Jak vám s,e líblj,« melo být

výplní repertoirní. »Jak vám se líbí« skutecne ne
lo, až na výkon Dostáluv a nové pojetí (hamle

é) postavy Jacquesovy, .zvláštní·ch prekvapení.
ava Hrskova byla dekorativne vnejšková a Ro-
da paní Sedláckavé byla vlastní atral{!cí kuSlu.
vám se líbí« bylo skutecné intermezzo, za to »Ro
a Julie« byl cin zásadní a veliký.
»Romeovi a JuliÍJ« Hilar použil motivu ranné
nee a z nich vybudoval prostou a at'chitekto
náznakovot1 slcénl1'.Spalupráce Rykrova omezila

utecne jen na veci hechnické a tak celý »Romeo«
'Vlastine d,ílem Hi'larovým. Scénovati tragedi,i,

, pred Hilarem znamenala vr,chol divadelní sen ti
tality, byla od režiséra ráiztt Hilarova odvaha.
r oprostil dílo vš,eihosentimentáln'íha poprašku a
dít je na tón pubertální vášne. V Romanu Tumovi
e Vrchlické nalezl Romea a Julii, znamenitým
Item byl mu Vydra. Klasi'Cky prastá scéna

antove patrí k nejryzejším a ne;puvodnejším scé
, nápadum, jež byly na ceském jevišti realiso
. Výtvarne byla inSlcenace »Romea a Julie« blízka
srnu. Balkonová scéna zejména byla oproštena

vnejšku a byla pouhým náznakem. Poprvé byla
ry vzata i opona, címž Hilar docílil skvelých

• ri záveru lyrických scén. »Romea a Julie« je
d cholem Hilarovy režie Shakespeara, která ~o
no e a s úspechem ab;evila vlastní padstatu an

genia. Romain Rolland, který videl toto
tavení »Romea a Julie«, napsal; že to byl jeho
hutnejší dojem z této tragedie. A to bylo jediné
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velkíé ltZmání, které mohlo vyvážiti neuznání, jímž
Hilara castovala vetšina ceské kritiky divadelní. Hilar
byl první, kdo divadelní režii ucinil u nás svým ži
votním programem a první sám na sobe pocítil, jak
težko je býti protokem ve své vlasti. Toto neuznání
nebylo o nic menší,kclyž Hilar prišel s repertoirem
slavanským. Pres to jeha slovanské režie se staly ka
pitolou v jeho životním díle.

Fi losofie

Edmond Konrád:

Padající vlas a pravda.
(L a ik o va ú vah a o p r a v d e a obr a z n o sti.)

Je psáno, že bez vule Boží ani vlas s hlavy naší
nespadne. Tato veta podivuhodne zjednadušuje.
Všechny vety, vyjadrující poználnÍ, ale predevším vety
vedecké, zjecLnoclušujli. Je v tom jejilch síla a krása.
Je-li veda: poznávati, její vyjadrovací methoda jest:
zjednodušovati'. Tot tak staré, jaka veda a vubec po
znání: mu'sí' býti úsporné. Od vpádu exaktních ved do
mysli clovekovy žij,í celé generace touto úsporností,
opájejíce se tvurcí rozkoší nejstrucnejší formule. Její
ideál zjednodušení a hustoty Í'e zá:kon: pravda v kost
·ce. Ideál ideálll: dovést všechny .zákony na jediný pra
zákon: bytí v kostce.

Psychologie tohoto myšlení V7.:,"· se vetšine rozum
ných lidí, predevším vzdelancu/Víme v theorii, že
každá z našich pravd je (ne-li;:>myl) aspon zkratka.
V praxi manipulujeme s pravd01\t, ja~by byla vskutku
jednoduchá. Ciníme tak ne 11<: vuli nl, ale k vuli sobe:
ne ona, ale meze našichS'CJhopností si to vynucují.
Isolujeme si, pravdu, abychom ji zmohli. Jen proto se
delí veda ve vedy, jen proto vznikl pojem odborníka.
Odborník je clovek, jenž pomerne dokanale ovládá ne
jaký kousek pravdy. Je nutne tím jednostrannejší,
cím je lepší odborník: cím dokonaleji zjednodušuje
pravdu n as vou pravdu.

Nebot každá porádná pravda je hanebne složitá.
To nám o té s v é dasvedcí každý odborník, zacínající
svuj výklad s disk retním úsmevem: »Ta:k jednoduché
to ovšem není ... «

Dejme tomu, že by z nejakÝ'ch duvodu existoval od
borník pa~ajícího vlasu. (Žádné narážky, prosím, tu

.nejde o kosmetiku, tady jde a kosmos, jak se hned
ukáže. Aniž je mínen odborník vlasu, padajícího 'ko
lektivne, nýbrž odborník jednoho jediného padajícího
vlasu.) Tento odborník, výborne kvalifikovaný a snad
geniální, ovládal by pravdu padajícího vlasu tak, aby
s ní byl ,na výši dnešního vedeckého pak roku. Rekl
by si: vizme zákony, dle nichž bez vule Boží ani 'Vlas
s hlavy naší nespadne.

Tedy proste zákon tíže. Vlas padá s naší hlavy pá
dem rovnomerne nebOl nerovnomerne zrychleným,
podle zákona tíže. Spoko;me se pocátecne tímto, prav
da, primitivním zjednodušením, nedosazujíce na jeho
místo komplikovanou Einsteinovu predstavu setrvac
nosti, dnes docela pochopitdnou pouze nejtežším od
borníkum.

Odborník pada ;ílCÍho vlasu je tedy fysik.
Podle téhož zákona tíže padaiící vlas otácí se zá

roven s celou zemekoulí okolo její os,y a soucasne obí
há s ní okolo slunce, neopomínaje se sluncem vykoná-
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vati další a vubec všech, tuším, ctrnáct astronomi
ckých pohybu zeme. Od neho k vesmíru a nekonecnu
je nepretržitá souvislost zákonitých pusobení, z nichž
ovšem vetšinu, bohužel, teprv nedokonale známe ci
vubec neznáme. Nicméne, aby nám tak dokonale, jak
dnes lze, vyložil pravdu padajídho vlasu, jeho odbor
ník zrejme bude i astronomem.

Jako fysik bude uvažovati dále: padaje podle zákona
tíže a všech jeho dusliedku, padá tento vlas s hlavy naší
prostredím, jež nás obldopuje, totiž vzduchem. Padá
tuc1í'Ž podle zákona trení. Jest vypocítati koeficient
trení, jakož i odpor, jejž prostredí, totiž vzduch, mu
klade. Rozmery padajícího vlasu na štestí jsou do
statecne veliké, takže pro tento výpocet lze považovati
vzduch za prostredí souvislé, a možno ignorovati kom
plikovanejší pocet, jímž se doplnuje zákon Stokesuv.
Nicméne, ježto vzduch zároven na padající vlas vyko
nává tlak, dlužno nesporne pri jeho vypoctení míti
ohled na kindickou theorii, plynu.

Jisto zdá se pa:k, že padaje, tento vlas v prostredí,
jež mu klade odpor, bude jeviti urcitou tuhost a pruž
nost, podle zákona tuhosti a zá1<ona pružnosti. Jest vy
pocítati jeji'ch koeficienty (ci cO').

Padaje, bude vlas cást své energie promenovati
v teplo. (Ten odborník bude presne vedet, je-li to la
tentní ci potenciální ci bnetická energie, já to nevím.)

Vlas má krome toho svoji vllastní teplotu, prijatou
jednak z pokožky, již opustil, jednak z prostredí, jež
jej obklopuje. Pres c1c)veka i prímo skrze vzduch vede
touto cestou dalš' /J".:;rozborný retez zákonitých puso
bení od tohoto v.la do vesmíru, bohužel pres radu
probltému, na než d s odborník mllže z cásti odpo
vedeti jen domnenkami. (Aby se na to nezapomnelo:
i trením padajícího vlasu vznikne urcité teplo, jež
dlužno propocítati ;r..uvésti ve vztah s ostatními.)

Padaje s naší hlavy touto strašlivou sítí pravd, vlas
sou~asne podléhá zákonum optiky: odráží, prípadne
propouští a láme svetlo (ve kterémž' prípade dlužno
stanoviti jeho spektrum). Muže podle zákonu optiky
býti viden. Pak-li se komu žertem chce nejapné ná
mitky, že vlas mltže padati v noci, ,netreba ani rozsví
titi svícku, jež by pravdu ucinila složitejší o horení,
to jest okyslicování, o chemii svícky a knotu, o optiku
umelého pramene svetelného atd. Nebot všetecný vti
pálek bude odkázán na svetelné vLny, neviditelné sice
oku lidskému, ale viditelné na príklad nocním motý
lum a ptákum, vubec v každém prípade bohužel exi
stující, at už je to svetlo ultrafialové ci jakékoli jiné.
címž se prípad všechno spíše než zjednoduší. Aniž jej
zjednoduší žárovka. I od ní vede do všech nejzazších
koutu bytí cesta neméne komplikovaná.

Zustanme, rekne si odborník, pri slunci. Vlas muže
býti viden: ve svém tvaru, rozmerech a barve. Jakož
neopomene vrhati stín. Je to však barva, jež nyní
neobycejne komplikuj.e jeho pád: nehot vede k jeho
chemii. Pak-li jsme ignorovali 'Chemii pod zákonitým
pusobením jeho teploty, pak-li jsme nepocítali s che
mickým vlivem prostredí, skrze než vlas padá, zde již
jeho chemii uniknouti nemltžeme. Jtlho barva jest jí
podmínena, v tesné souhre s optikou.

Náš odborník bude beze sporu také chemikem. N e
jsouce jimi jako on, to jest, neprivlastnivše si dlouho
let)Tm studiem znalosti, na nichž budovaly generace
odborníklt od alchymistu pres Mendelejeva po všechny
dnešní kapacity, nijak nemužeme zmoci pranepatrné,
prímo drobnohledné zrnko pravdy, jež obsahuje an-

01 ganická: a organická chemie padajícího vlasu. Ne
stacíme na to. Máme jen matnou predstavu, že jsou
tam snad nejaké tuiky, bílkovina ci rohovina, nebo
cukr, barviva, kovy, železo, fosfor, vubec všelijaké
-icníky, -itany, deriváty, deriváty derivátu, a kyseliny,
z nirchž se nekterá trebas docela jednoduše 'Píše pa
raoxyfenolalfamidopropionová nebo podobne, nebo
docela jinak, ale složiteji. Konec koncu všechny tyto
veci se skládají z -prvklt, jichž má býti dvaadevadesát
podle periodické klasifikace. Chybí nám jich od ne
dávna, tuším. už pouze pet, šestý, dvimangan, obje
ven byl práve Heyrovským. Doufejme, že chemie pa
dajícího vlasu se nestane složitejší objevem prvku
dalšího, který se ostatne jako všechny skládá k posled
ku z atomu. Atomy skládaji se z elektronu. Odborník
padajícího vlasu bude samozrejme mikrofysiikem. Bude
doma ve ,vnitru atomu, mezi elektrony jádra :l. elek
trony obíhajícími. Bude znáti jejich vztahy tak presne,
jako Mi1Iikan ci Rutherford nebo Mose1ey, J. J.

Thomson a jiní. Bude aplikovati Bohruv model, vy
poctený na základe theorie o nevyzarujících drahách.
Bude s jistotou odvažovati silové pomery atomu, jithž
obrovská! napjetí my laikové s úžasem seznáváme jen
z Capkova »Krakatitu«. Zmerí všechny !kmity, rych
losti. hmoty, váhy, hustoty, odpory, všechnu vnitrní
atomickou energii padajícího vlasu, který bude míti
dejme tomu nepatrnou výbušnost ohycejného ruoního
granátu. Nedotkne se prípadné otázky redioaktivity
hmoty vubec. ba ani problému podstaty elektronu,
theorie hmoty, hypothésy étheru. Spokojí se v nej
užším okruhu jistotou, že všechny prve uvede.né che
mické skutecnoiSti padajícího vlasu se realisují zmena
mi vztahu mezi vnejšími. obežnicovými elektrony ato
mu. (A vyhne se na sto honu otázce. zda jádro. kolem
nehož o'bíhají. jest v klidu, ci zda spíše, jakž by si
clovek mohl mysliti, se nenalézá ve stavu rotace?)
Vubec. odborník padajícího vlasu zúží energicky svá
badání a ponechá, komu Iibo. za životní dílo. prohU'
dovati konkrétne mikroskopick~r podklad anorgani'cké
chemie tohoto vlasu. Dlužno se však obávati. že je
to podnik velmi predcasný: chyhí ješte príliš mnoho
pl--edpokladll. je jdte príliš mnoho vecí nevysvetleno
pro úspešné rešení nejaké suhatomické chemie padají
cího vlasu.

Mikrofysická jeho stránka však nám pripomíná, že
príliš dlouho nebylo o predmete pojednáno se stano
viska elektriny. Dámy a pánové, všechny práve nazna
cené deje jsou deje elektrické. a vt"1bec padající vlas
jest, jako všechno na svete. ve stavu elektrickém. Od
borník vyšetrí t,edy vlas po všech jeho 'Skutecnostech
e1ektriclký;ch, v jehocásteckálch (viz svrchu) i jako ce
lek. Nedotýkaje se ovšem prohlému podstaty elektriny,
kterou' s Le Bonem a jinými proste považuje za jednu
z forem vesmírné energie. projevující se jako tenden
ce vesmí rné 'rovnováhy. Také nehude hlíže zkoumati
theorii o diskontinuite energie, to jest atomistickou
theorii elektriny. Ale dokázal by. nejsem-li pozadu, 'Ve
likou vec, kdyby zjistil, zda elektrický náboj vlasu jest
rozložen ste;nomerne po jeho povt'chu. ci je-li Jím na
bita každá j~ho bunka.

Jsme v pokušení, složiti zbran a nechati padající
vlas vuli Boží, bez níž s hlavy naší nespadne. Ve zma.t
ku okamžiku nemužeme si honem vzpomenouti, do
které vedy ci kterých v·ed spadá každá jeho bunka
ja:kožto taková: jakožto ústrojenství živé. obklopené
blanou, naplnené plasmou, jadérkem, chromosomy a
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ými složitými vecmi, jejichž funkce a vztahy od
rníkum, tuším, nejsou ješte zcela jasné. Ale cé'lý zá-

mechanismu a vitalismu vycházel od nich, a bylo
, dle stanoviska, jaké v nem kdo zaujímal, míti zcela
lišné a protilehlé svetové názory, zcela nesmiritelná
netí o jedné a téže pravde. Doufáme však, že se

ýIíme, považujíce tyhle bunky a veci v nich za
edmet biologie.
Náš odborník zas.luhoval již pri mikrofysice nebo

ii, aby mu byl pridelen spe,cialista. Nyní, byt byl
iem, nezbývá, než pridati mu biologa, má-li pravda
ajícího vlasu býti j,en zhruba postižena, a nemá-li

ji probádání uváwouti takrka na samém pocátku.
vipustmeproste, že na problém tak obrovský jedmec

schopnej'ší a neúnavnejší nestací, a sverme jej
em: nehlede ovšem k nezbytným pomocným silám
vubec pomuckám: labo'ratorím, ústavum a knihov-

s primereným personálem.
Skládaje se ze živých bunek, padajíd vlas je tedy
trojenství živé. Biolog jlej ovšem, an práve padá,
tihuje již ve stavu odumírání nebo ve stavu mrtvém,

ž jest bohu'žel až príliš castO' údel biologuv. Ni1cméne
v tento nebude stejnomerne pokrocilý ve všech jeho
vkách, z nichž cást bude ješte v plné funkci, tak ja
by vlas vubec nepada'!, ale klidne rostl dál ,na naší

lave. Problém života a problém smrti budou sou
ne pozorovateny v padajícím vlase, jehož chemie,
organická i organická bude nyní ovšem brána na

•. tel predevším se stanoviska biochemi,ckého. A za
, co cást její bude se biologovi jeviti prípadne jako

roces rozkladu, bude zajímavo zjistiti, zda a j,akým
·sobem, padaje, tento vlas ve chvU,i'pádu životní se

vacností, ješte o urcitou nepatrnou míru poroste.
Bude totiž biologo\'i se jím obí'rati nejen jako sou

rnem bunek. ale jako ústrojným celkem. (Pri cemž
Vakhude již silne spolurozhodovati jeho svetový ná
or. Ostatne už v cásti fysikální bylo možno míti ne

lik, a protikladných svetových názoru: na príklad
terminismus a indeterminismus. P.adajÍlcí vlas není
n tak nitka, je z bunek složen organicky, má clánky,
oubky, korínek do té chvíle jím probíhají ,nej's,loži

ejší mízy, dály se tu složité funkce: výmena látek,
ust, a na druhé strane opotrebování, stárnutí, od

írání. Jeho bunky, svým funkcím prizpusobené, delí
na mnoho druhu: bunky korenné, strebavší potravu
pokožky lidské, budou rozdílné od bunek v kloub

, h, podle všech zákonu architektury vzpírajíóch, ne-
ucích a vyvažujících budovu vlasu. A bunky na jeho
'rchu, otužené v kuru, zajisté se hudoUl odlišova.ti
onech uvnitr, jichž hlavní cinnost }e výživa vlasu

prostredkování hmot, potrebných k jeho rustu. Od
rník bude tu mít 'Co delat s fysiologií a morfologií
dajícího vlasu. Prípadne i s jeho pathologií, kterou
tím nechme stranou.
Jakožto ústrojenství živé jeví se tudíž padaj.icí v~las

er bytostí: podobá se ve svém rustu bambUlsu. a
ová se v nejednom oMede jako rostlina, aniž však
tI a se množil. Není bytost samostatná, jako rost

a, nýbrž nepatrnou soucásteckou živého ústrojí ne
ecne mohutnejšího a složitejšího, které jej záko-
''tl1 pusobením vytvorilo a posléze vymýtilo ze sebe:.
ostl na hlave clovekove.
ž se nám prící, tyto každému známé ucebnicové

vdy pripomínati tónem populárního výkladu. Nic-
.ne jsou všechny prítomny v padajícím vlase a v ne

ecné, nepretržité, žel1ezné souvislosti spolutvurci
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jeho i jeho pádu. Jako soucástka clovekova objevuje se
nám vlas v nových a nových urcení,ch a funkcích,
v oblasti nových a nových zákonu, j:imž soucasne pod
léhá, nových a nových ved, nový;ch a nových cástec
ných pravd, z ni,chž každá v dané chvíli slouží za ce
lou, zatím co ostatní ustupuJí a vzdalují se, defor
mují a mizí podlle zá:konu duševní perspektivy, tak
jako predmety pred naším okem se zvrstvují a zkre
sluj'í dle zákonu optických.

Ve smyslu theorie evolucní obj-eví se tento vlas
produktem vývoje ze šupiny plesiosaurovy. Pro jeho
pochopení jest nezbytná i znalost paleontologie. Pri
dejme tudí'Ž aspon j>ešte jednoho odborníka. V UZSl
oblasti vývojové vlas je nutne 'Podmínen jako výsledek
(byt ne vždy podstatný znal<) plemenného príslušen
ství clovekova: je to bud vlas arijcuv, nebo s,emitllv,
rovný vlas. Cínanuv nebo kaderavý cernochuv atd.
Tento vlas ani na zlomek vteriny nemohl prestati se
ríditi s osudovou neodvratností zákony anthropoVogie
a lethn.ografie. Není možno, bez vyškolených ~ na
slovo vzatých zástupcu techto ved s cellým jejich apa
rátem ponechati j~j, jeho osudu. Nemluvme o tom,
že ve stavu chorobném, jímžl pred svým pádem a smrtí
pravdepodobne prošel, Ipatril do mediciny: nebot tato

,veda zkoumá v podstate jen zákony ved již uvedených,
od ni.chž s.e liší pouze nazíráním a élIplikací k urcitým
praktickým úcel1um. Nedotýkejme se pri této príleži
tosti již komplikovaných a namnoze z,cda nejiste zbá
daných zákonu, podle kterých tento vlas ve svém vzni
ku, rustu i pádu byL z,ávislý od! vlivu vnitrní sekrece,
puberty, dedicnosti, výživy, podnebí atd. Mysleme si
proste, že sestárl, zbelleil a spadl (což jest .ovšem po
divuhodne zjednodušené vyjádrení pravd závratne slo
žitých). Ale dejme tomu, že se tak sta10 ponekud
predcasne: strastmi, žaLem, duševním utrpením. T,)
je zajisté predpoklad docela prijatelný, jlehož: procento
bude v prípade padajlících VlaS'l1 zna,cné. Desím se
však ž'e musím prohlásiti: tedy tento vlas patrí i do
ps)"chologie. Bud materialista ci spiritualista, monista
ci duaaista; ver v nesmrtelnoU! duši, jež telo opouští,
nebo pitevnímu noži, jenž nenašel- jej'í s.ídlo: jisto jest,
'že .ona a telo jiSou v nejtesnejší vzájemné závislosti.
TVllj' žlucník spoluurcuje tv.oU1povahu, a tvá povaha
tvé trávení. (Jaké to obrovsky složité procesy v de
seti slovech!) Od radosti t:luce srdce, a od žalosti ~be1í
vlas ---;-príšerná sít zákonitý,ch pus.obení úžasnými a
neznámými cestami, se železnou nutností, v níž není
pomlky, vede od tvé žárlivosti pro mil.enku, od tvé ne
ukojené ctižádosti, od úmrtí tvého otce k tomuto bí
lému. pada ;ícímu -

Je zcela ja,sno, a už si to s resignaJCÍ rekneme: tento
vlas patrí i do sociologie. Zákony její dotkly se ho
biliontinou svých úcinll, al.e stacila. aby sestátl pro
bližního, to ;est v dusledku lidské sociabi:lity. A možná,
pak-li zbele1 mezi krušným hospodárským bojem a
sociálními svízeli, že zbeld podle zákonitýth pusobení,
jeŽ' dodnes tak nedostatecne prozkoumaly vedy sociální
v užším smysle. Když pak, jakž pravdenodobno nebo
iiste aspon zcela možno, prodelal. s clovekem trpiký
jeho osud v pomerech, z;:rvinených de;me tomu' válkou,
vubec behem ved verejných, tu jeho pád je posléze
dusledkem politiky, pri c,emž tedv, jakmile ona pre
stala býti aktuální, tento vlas patrí nejen do ved poli
tických, ale svým zpusobem i do historie.

Již .od prvého okamžiku svého pádu, ba už dávno
pred svým vznikem vlas ovšem procházel všemožnými
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skutecnostmi, ji.chž se hledí zmocniti filosO'fie. Nepo
kusíme se o úpln}' v}'cet jeho filosofiok}lch problému:
již fakt jeho existenGe uv{~dí tentO' vlas do nÍ..-.:h.Mož
ná, že existuje ptatonská idea tohO'to vlasu a v Leibni
zove predurcené harmonii musí i pro nej' b)'ti místo.
Ale .padaje, vlas prímo protíná obl'ovsk:ý komplex nej
hlubších a nejpalcivejších vroblému filosofie: cas, pro
stor, problém trí a ctvrté dimense. kausality. determi
nismu a indet,erminismu. Kdyby Bergson pozcroval
jeho pád, mel by tento pád vedle casu j'ešte i trvání,
a kidyby solipsismus nad ním usnul. prestal by na
opak existovati. Jiste dotýká se ho nekterá z Kanto
v)'ch antinomií. Schcpenhauer. HegeJ i Herbart mé\jí
k nemu vztah. a poslJéze noetika vubec nám kprve
musí d kázati, mužeme-li a do jak'é míry mužeme
poznati jej a jehO' pá'd..

Zás/luha, že se ho první ze všech zmocnila. náleží
v tomto prípade, .pripustíme-li ji totiž za vedu, ovšem
theologii. Jsou to. pokud na prv)' pohled muž,eme ro
zeznati svým svetsk)'m okem. predevším problémy vše
mohcHl'cnosti, všudyprítomnosti. a vševedoucnosti Boží.
které se na jeho pádu mají prokázati.

Jelze nijak zabrániti. aby se vlas tento. paJk-li ne
již dríve, tecl' nedostal· do fi,lo.logie: když ne jakožto
télkový, tedy jako podobenství. Zdrželi jsme s,e, u prí
ležitosti platonské idej1e vlasu a ostatních momentlt
filoscfických, zdurazniti vedle fysid<é též duchovou
existenci padají\cího v:lasu. která zde, v oblasti filo
logie, pocíná prvním a nejstarším, snad neclánkova
nÝ'm zvukem, který kdy v .lidské reci znamenal »padá
,vl'as« (verím s: Karlem Capkem, že prvotn'ím projevem
lidské reci nebylo s:lovc, ale veta). Pak-li padajkí vlas
jakožto takov)' svými nejevidentl1lejšími skutecnostmi
patril dO' valné cásti ved prírodních. sociálních a hi
storÍ<ckých, ve své dLtlchov.éexistenci !pres filcsofii a
theologii padá dodnes a bude padati i ve slovnících
všech živých a nekterých mrtv)rch jazyku, v mJuvni
CÍicha ucebnicích slavistiky, germanistiky, romanistiky.
orientálních jazyku, v bib\lické filologii, a samO'zrejme
ve srovnávacím jazykozpytu. Budoucnost jeho je ne
konecná.

Netroufáme s,i sledovati dále strašlivou, závratnou,
nekonecnou tkái'í skutecností, príš·ernO'u souhru pra;vd,
jimiž padajíd vlas jest v souvislosti. nepretržité a zá
konité, které nikdy ani na miliont)· zlomek vteriny ani
cá.srl:eckousebedrobnejší se nemohl vymknouti, se vŠ'ím
dením napríc prostorem i casem.

Jsme z duše rádi, že, s vyloucením filolcgie, tento
vlas nemusíme pripsati archeologii, ,leda by se zjistilo.
že spadl s lebiky Tuthanchamonovy. Jsme si však také
vedomi naprosté neúplnosti tohcto pdlrusu o strucný
nácrt pravdy padajícího vlasu, v nemž, obávám se, pre
vážná vetšina bodu je vynechána. A jsme si zároven
vedomi, že naši, vlástne jeho ctyri odbornÍici nutne vy
-rostli v obrovskou kooperacní instituci bezpoctu prvo
radých odborníku. která se neobejde bez mezinárodní
organisace vedecké práce. Jest ostatne otázka, muže-li
úkol její bYti rozrešen v jediné generaci. Zart:ím se ne
zdá, že by tomu by.lo tak. -

Jenže potom at nekdo pri/jde a rekne trebas docela
jednoduše: že nábcženství je pitomost, protože clovek
pochází z opice. I kdyby mel tisíokrát pravdu, nemá ji,
protože jí má príliš málo. Takhle se pravda nedá
zjednodušovat. Nebo at mi nekdo posuzuje diej,iny lid
stva dle názoru (na nemž stojí celý O'rthodoxní mar
xismus), že jsoU' to jen dejiny spotreby a výroby. Je

to práve takový nesmysll, jako zváti každého, kdo ne·
somlasí .S' »N árodními Listy«, g/ermanofilem. At mne
nikdo nedožírá, rka,ž,e je antisemita )z presvedcení«
(nebo že jogurt je zárukou dlouhého života). Roz
drtím ho, rozbiji mu hlavu padajkím vlasem.

Pravda je vec obraznosti prímo šílené. Té, a ní/.
praví Shaw, že si umí veci predstaviti takové, jaké
\'sJkutku jsou. Málokdo si dovede predstavovati veci
takové, jaké vskutku jsou. To se zoo vyhraž,eno pouze
tvurcímu nadání, a než jim zvykneme, jsou pravdy
vždy pravdenepodobné. vymykaj'íce se naší obraznosti.
Ale »clím vÍice poesie. tím vÍ>cepravdy«, ríká básník.
A dokcnce ani nevadí. když si pravdy navzájem odpo·
rují. není tO' vina jejich, nýbrž jenom naše. Nebot cI0:
vek si navykl ze s\')"ch zlomecn)"ch. ,pravd vyv0'zoval1
totalitní dusledky. Vyvcdil si, dejme tomu. v príbu
zenství druhu svetový názor. zatím 'CO nekdo jiný si jej
vyvozuje trebas z,e Schopenhauera. Hrášky v lusku
kricÍ' )svet je zelený« a pozdeji »)svet je žlut)"«. Ale
pravda jest, že svet jest i ze1en)'. i žlutý a nad to ješte
:premnoha jiných barev. Když si dve pra;vdy odporují,
znamená to, že mezi nimi chybí ješte príli6 veliký kus
pravdy. jinými' sJ.ovy. že je to s.[ožitejŠí. než jak jme
si to zjednoduši/li. Ale práve proto j-e pri nejmenším
zbytecno se hádati, je-li sV'et zelenÝ ci žlut),. Odvykne
me si videti· jej- podle svých brej1í jednobarevný a prav
du tak prostoduchou, jako je náš mozelk. Každá prav
da je pri nejmenším padající vlas. a sVlet i život jsou
kompEJk:ované. Nikdy ovšem nic nevystihneme cele.
už prcto, že jsme sami všeho cást. Ale jsou< štastní
'lidé na svete totiž lidé s tvurcím nadáním; tem je
prána schopn~st rozeznávati veci hlavní od vedlejších.
Oni vystihují veci aspon v podstate. A dokud jsou si
vedomi mezí sv)'ch pravd, maj·í více méne všichni
pra;vdu.

život a instituce

Dr. Lad. Procházka:

O dobrém a špatném úradování.
Tyto volné kapitoJy chtej-í hýti príspevkem k rešení
otázky reformy verejné správy; podávají sl1'bjektivl:~
názor na otázlku, pokud autor životní svou snahou se JI

priblížil a jejií základy promyslliL Vycházejí predevš.ím
z názO'ru, že pOl1lhémechani-cké znovLl'zrízení verejné
správy naprosto nestací. protože vady a obtíže leží
hloubeji než v ,pragmatikách a kancelársikých rádech.
Snad se dotknu i závad, jež se reformovati nedaj,í, jež
spocívají v duchu doby, v charakterech a morálce.

C he f ov é.

Máme mnoho výtecných úredníkll, schopn)'ch inten
sivní, pitné, specia1Lsované práce - pod dobrým a pev
nÝm vedením a prísným dozorem. Máme veltkou
nouzi o lidi vedcucí, schopné pracovati samostatne, pod
širšími hledisky, oprené o odborné znalosti a zkuše
nosti, pevné k nadrízeným. las\kav~ a lid.sky rozvážné
k podrízeným, a nebojící se prevzít! odpovedncst. ~r.o
vedoucího úredníka nestací sebe lepší -odborné kvaltfl
'ka1ce; j'e treha i prirozeného' nadání k takovému vlád
nutí, že ovládaní ani necítí, že jsou pod pevným ve
dením; krom tohO' je nutno, aby vedoucí muž mel ve
likou znalost lidí, ucelený a vyhranený názor svetový,
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a - v neposlední rade - aby byl clovekem kulturním.
Je .nekdy žalostno pozorovati ;vedoucí lidi v tom oka
mžiku. kdy jednání sebe méne ,vybocí z mezí jejich
oboru; nebývá také radostno pozorovati je po stránce
o ohni kultury. Žaket a proužlrované ikalhoty, první
trída na dráze. automobily neznamenají mnoho l"ez
JX?lecenskékultury, a ta casto schází úplne; spolecen
ká: kultura !rez vyhraneného všeobecného vzdelání a
"obní Ikutltury je také hluchá, a schází tím více, cím
yšší ie vedoucí mí to.

I' i s k a I i s m u s aby r o k r a t i s m u s.
Tam. kde chef nemá vlastností, o niohž jsem se zmí

nil. ha dokonce má skvrny na kvalifikaci odborné, zbý
.••á mu jediné v)'chodisko, aby se udržel a vzbudil
zdání vedoucího muže krecovité I\pení na litere pred
pisu a ákonLl. Vy,praJcování zákonu a narízení a pred
pisu a instrukcí j,epráce odbornkko-státnicko-vedecko
politická; provedení a uvedení všeho toho ve skutek je
umením. protože v praktid~ém živote ze všeho toho je
kompromis. Lpení na litere vede k fiskalismu, kte~ý
nás dusí, a k byro'1<:ratismu,který poburuje.

Q u o dno nes t i n a.c t i s, 11 o nes t 1 n
mu n d o.

1I1amím dedictvím rakouského byrokratismu je
» pis«. Spis je 'l'ec posvátná; vyríz.ený spis znamená
úrednc vyrízenou vec. A tak devet desetin úrednictva
pouze pj~e, a je v tom domllení, že vyrízením spisu
byla vyrízena vec. Alre není to vždycky pravda. Pro
reformu správy je jednou z nejduležitejších vecí zlo
mit posvátnost spisu a omezit psaní na nejnutnejší
míru. Získá se tím spousta casu, ušetrí S,B mnoho zby
tecn5-chsil, zamestnaných mechanickou písarskou pra
cí, urcenou jenom pro mrtvé spisovny, a docílí se bli'ž
Yíhostyku úredníka se stranami.

Právníci a pojmy »p,rávní« a »práv-
nic k ý«.

•..Je dvojí ll!tzor: jeden, že úrady mohou ríditi jen
právníci a ostatní odbornki mají jim býti pridáni jen
jako znalci. Druhý: právníci jsou odborn'íky stejne
jako techniikové, profesori, lékari, ucitelé atd., patrí
jim tedy vedení jejich odborných úradli (soudy, politi
cká správa a pod.), ostatním odborníklim patrí pak
edení jejich odbornýoh úrad-li.
V Rakousku vládl názor první; prešel i do naší re

publiky: dostal tu nekteré trhliny. Dnes jsme - treba
to verejne neprizná'Vá - u'Prostred boje.
Tvrdí se, že jedine právník je vychován k úrado

ání, odborníci prý nemají pro byrolkratid<'O'u presnost
yslt1. Je, v tom ku'S ,pravdy: mezi odborníky jsou

'tecní lidé, znamenite kvalifiko'Vaní pro svli'j obor,
administrati"ne neschopní. Ale není pra'Vdou, že

právníci jsou pro administrativu vychováváni. Jsou
pouze vedeni k urcitému zplisobu myšlení, urcitému
názoru na spolecnost, který je UZPLlsobujek tomu. alby

do administrativy rych'leji' zapracovali; prinášejí si
ze studií daleko vetší úctu ik formalitám a aktLlm než

tatní odhornki. kter[ casto neoprávnene nad vším
rabáním a protokolováním« ohrnují, nos.. Úradovat
musí naucit právník jako neprávn'ík. Jde jenom O'to,
právník prináší s sebou vždy urcitou unHO'rmitu

radování, systém, který se prišívá stejne každému
radu, kdežto úradování melo by se dle odboru indi
idua.l1sovata volne vyvíjlet. V úrade ciste odborném
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nezbude právnílkovi na vedoU'cím míste, chceli se udr
žeti, než svázat vše do komplikovaného systému kan
celárslkého, jenž práve vede k prebytecnému psaní a
lJrehazování spisli se stolu na stli1, a konecne i k zne
chucování odborníkli, kterí by rádi delali, cemu se na
ucili a pro co dle svého presvedcení jsou v úrade 
ale musí místo toho sedet u stolli a psát. Právníkovi
zál.e:žídaleko více na a1ktu, jeho bezvadném vyrízení a
uložení než na veci; prá.vník je administrativní theore
tik. Odborníku záleží však dalelko více na velci než
na spisu a aktech: on je administrativní praktik. Cím
je úrad bližší životu, cím více jedná se o skutecnou
tvorbu a ciny, tím méne hodí se mu za chefa právník:
extrém je u úradLl výdelecných, t. zv. obchodne vede
ných (státní dráhy, doly, statiky a les'y a t. d.), které
z dobré polovice privedlo k nynejšímu žalostnému sta
vu právnid<é úradování.

Zdravý pomer právníkli a právni'ctví k odborníklim
uika,z,uje soukromé podnikání: továrna, obchod, m~l
v cele vždy svého odborníka; administrativa je mu
podrízena úplne: pro právní otázky stací úplne ob
casná porada s advokátem; pouze nej,vetší závody mají
svá prámí oddelení. TaIk by to melo býti. i l1' úradú,
odstupnováno od úplné vlády odborn'íkli u podnikú vý
delecn.)'ch (dráhy, lesy etc.) až k úplné samovláde
.právníkl'l II úrad!li právních (soudy, politická s'práva).

KrO'm tohoto boje, dosud nerozrhodnutého, ale s ví
tez tvím znatelne se sklánejílCÍm proti právníkl'lm, resp.
proti jejich samovláde ve všech úradech, je tu ješte
jedna podivnost: právníky je 'obsazeno mnoho a mnoho
míst, pro než právnické kvali,fikace vlibec není treba,
a jež by velice dobre zastali úredníci se stredoškolským
vzdeláním. Tak se stalo. že Rakousko, jež dhtelo o)rti
státem právním, bylo státem právnickým; s jeho vy
s'Okými byrokraty prenesla se tiše i do naší republiky
snaha po státu právnid<iém.

Každá reformní snaha narazí na otázku právnickou,
protože právníci právem ci neprávrem jsou v sk,rytu
srdce presvedceni, že jejich absolutní vláda v admini,
strative je neroz!iU'cne sloucena se starým, raJkouský111
zpúsobem úradování, aže každá reforma j,ej'ich vládu
nezbytne ohrozí. A prece rozumná r,eforma správy
musí sed'íti za heslem: Kažc1Jýna své místo. Právní
úrady právníklim, odborné odborníklim; v prvých j'SOll
odbornilCi pouhými zna~ci, v druhých právníci. Ale
lepší by bylo, kdyby právníci opustili své v)r!ucné sta
novisko a sestoupili meZÍ' odbomíky jako rovní mezi
rovné.

M á s ~o ves o »ú rad o vat i« p a s s i v u m?

Tvrdím, že ano. Úrady úradují, obcanstvo j1est úrado
váno. Úradlim se zdá prev.ážne, že aktiva je ješte málo
a vymýšlejí rozmnožení; obcanstvo pak je stále více
presvedlCeno, že ,passiva je príliš mnoho a že ho zby
tecne pribývá. Cím širší a rozmanitej'ší je cinnost ob-
canova, tím více cítí t!íUmtoho, že jest obúradován a
tlúradován; l1'vetš.ích závod LIobchodních a prumyslo
v)'ch došlo to už talk daleko, že jsou nuceni ustano:vo
vat i zvláštní úredníky pro styk s, úrady, tedy zrizovati
vlastní aktivní úradování na zmožení passiva, hrnou
cího se na ne od úradl'l berníoh, 'P'opisních, sociálne
pojištovacích, dbecních, volebnílch atd.

Restrikce - ne slepá restrikce úredníkll, ale roz
umná a úcelná restriik:ce úradování, šla by k duhu i
státU' a korporadm verejným i obcanstvU': oba by
usporili..



138 Plltomnost I I. brezna 1926.

L a v i na ú rad o v á n í.

Zlá vec Je, že snaha ,po mocném zúradování všech
vecí zasahuje i mimo dllstojný kruh úradu státních a
samosprá,:ných. Banky, pojištovny, nemocenské po
kJladny, sociální ústavy stávají se mohutnými mraveni
šti úradovaJCÍmi; nemužeme-IIi. staveti 'bytu pro lidi,
stavíme - kde to j~n trošku jde - paláJce pro úrado
vání. Veci se neposloužilO': úradování stává se zamo
taným, nejprostší vyrízení, jež dríve ucinil' jeden muž
za pet minut, lítá ted pUlI roku po stolech, zanáší se,
vedoU!se záznamy, zavedena sQožitá schvalování - du
sledek je, že spoUlsta' penez se vyplýtvá na jalovou ad
ministrativu, a že o to, co stojí tato jalovina, je pak
úver, poJištení, nemocenský príspevek dražší, nebo že
chudý clovek je v aktech mi'strne popsán ,po stránce so
ciální, ale umírá hlady a nadáN'á: na lidi, kterí ho obte
žu,jiía strkaj'í nos do jeho trudné domácnosti, ani;B mu
pomohoUl.

Tato lavina j'e mnohem dravej'ší než v úradech v,erej
ných, protože je bez verejného dohledu, bez Konúroly,
a vetšinou propadla úplne diktature politických stran,
jimž nezáleží na úradování, ale na žlabech, které tu
mají pohotove pto své lidi; a chut »je:jich lidí« roste
SI jídlem. Ted prá've se Ich~stá veliké sousto: nové so
c:ální pojištení. Príprava k nemu byla ciste naše: uspo
rádaly se kwrsy pro príští úredníky dIle politického
klíce. V zákone se pocítalo, že režie bude státi 8-10
pro<cent; uvidíme. Dle príprav soudím na 30 procent.
ne-li více; a jaké je ttt nebezpecí pro vývoj ce1léin sti
tUiCe,jejlí·ž základy - príspevky zamestnancll a zamest
navatel'U - naprosto nelze zvyš'Ov.ati!

J a k set orná z a r í di t, aby r e for ma
z t r o s k o t a I a.

Nejlepší ,cestou k tomu je zrÍ'zení mnohohlavé kD
mise, v níž prim budou hráti vysocí úredníci. Ptejte
se kteréh'Okoliv chefa úradu: každý, bez výminky, 'vám
ddkáže, že má málo personáiu, málo místností, že je
treba mu pridat, r'Ozširovat, zvelicovat.

Je mnoho úradu, vzniklých štepením z jednoho, ne
prot'O, že by toho byla potreba, ale že bylo treba no
v·ých chefovských míst. Uvádím namátkou, že pro
péci o Vltavu a což kolem toho jest jsou ctyri ruzné
úrady, ac dle prostého rozumu mohl by býti jeden; pro
vyšetrování potravin je v Praze šest rllZnýlch úradu'
úradecku, ac by mel být jeden porádne vypravený atd.
Ale zkuste mluvit se chefy techto úradu: s ocima na
vnfu hlavy, do nejhlubšího nitra rozechveni, rozce
pýreni jako kvocna lunákem ohrožená budou dokazo
vati, proc a j,ak a že to není jinak možno.a že maj:í
tolik a tolik císel a že se mohO'UJprací zb-Iáznit.

Jednání ve velikJékomisi nebo ankete bude se sklá
dati jen z takovýchto vrukazll a dukazu. Úredníci
úradování nezreformují; ti mohou pouze reformáto
rum dodati cenný studijní materiál. Organisace úred
nické - jakO' všecka velká kollektiva - nejsou schop
ny iniciativní, prísne kritkké a nestranné práce; každá
pro sebe vypracuje sice návrh takový, jaký považuje
pro 'své lidi za nejvýhodnejší; ale jakmile byste to zacli
dávat dohroma<iy, d'Ojde k bitve vŠeJchproti všem. Po
stup musí být obrácený: nekolik málo lidí - dva nebo
tri - refonnu vypracuje.a pak ji daj~ na cas k posudku
vysokým úredníkum a organisacím. Z posudku takto
získaných vyberou se zrnka zlata a písek se nechá od
plaviti.

Shora nebo zdola?

Slyšel jsem o pokusech rešiti reformu tak, že se za
calo s rdormou kancelárského rádu - tedy od spoda.
Je to úplne marná práce: Je treba zacít shora, vyrešiti
napred nekolik základních zásad, bez nichž každá práce
je marna. Jsou to hlavne:

O t á z k a s a m o spr á v y a stá t n í spr á v y.
Dualismus tento, mocný v Cechách, a neco slabší

na Morave, neznámý na 'Slovensku, znamená jediný
prvek demokratický' v ,celé naší \rakouské soustave
úradování; tady úraduj'Í 'Obcané sami, a podali v okres
ní)ch výborech i v obcí~h v cechách i v 'Okleštenejší
samospráve mora"V'Slkéznamenité výkony prit úsporném
úradování a bez tíživého byrokratismu. Rušit zde
bylo by nenahraditelnou škod'Ou; v Cechách a na Mo
rave mohou býti klidne vybudovány jakožto v lidu za
kotvená a jiím rízená pr:vn'í instance, nahražujíd pri do
bré organisaci dnešní první instance úradu státních.
Je to smelé slovo, ale nemohU! si demokratisélJci pred
stavit bez aktivní úcasti obcanstva na úradování první
instance dle vzoru švýcarského. Ovšem bylo by to
možno v Cechách, snad i na Morave, ale Dosud ne na
Slovensku.

Jinak považuji za možno, ponechat tuto samO'správu
jen v první instanci a od druhé instance provésti úpl
nou jednotu.

O t á z k a p r á vn í c h cel ne u.
Bez jejíhO' vyrešení není možno o reforme správy

mluviti. Považuji župní zrízení za dobré rešení s tou
podmínkou, že žUipy budou malé, že budou praJcovati
rukU' v ruce s žutpním voradním sborem z oocanstv'a
voleným, že budou O'bstarávati výhradne agendu druhé
instance, a že bude zachována jednota zemií - Cech.
Moravy se Slezskem, Slovel1lska, Karpatsl<,é Rusi 
aspon ve forme župních Snemll. Oživil by se tím zna
menite zájem hlavne 'O otázky hospodársko-politické,
a snad by bylo možno taktu i povznésti ti nás parla
mentarismus, jenž za dnešníhO' zrízení ztrácí váhu a
hrO'zí státi se brzy živlem. rozkladným.

O t á z Ik a in s t a n c í.
Mely by býti pouze tri: dve výše uvedené, a pak už

jen ministerstva, ale docela prebudovaná. Minister
stvum patrí pouze agenda zákonodálrná, dozorcí a roz
bodovací v konecné instanci; všecka dnesl v minister
stvech provádená drobná agenda prvních instancí, jež
se tam vpLížila s úredníky, zvyklými pouze na úrado
vání v malém a dole, musí· z ministerstev pryc.

U n i f ik a c e.

Považuji provedení unifikace v administrati ve aspon
v první instanlCÍ na dlouho za nemožné; Slovensko
vyžaduje zvláštního rešení. Ostatne slovenský požada
,vek samosprávy aspon v té míre, jalko ji mely Cechy
v RalroUlSku, považuji za naprosto spravedlivý. Však
my v Cechách nebyli jsme na tom pred padesáti lety
llépe než dnes Slováci; a vyrostli jsme k možnosti svo
bodnéhO' státu jen samosprávou.

Ú r e dni c t v o - JI e h o v á ž n o s t a p Ia t y.

K reforme administrativy patrí i reforma zacházení
s úr,ednictvem. Ti, kdo vcera ješte byli pod karabácem
a utiskolváni a dnes stali se pány, budou špatnými služ
bodárci. Mají v žilách var pomsty. Nad naším úred
nilctvem brzo po prevratu zasvištel takov)rto karabác
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dosud nec1ozuril. Nad úrednictvem strhan\'m válec
nou bídou. ocitnuvším se náhle v docela jiných po
merech, jež ho proti Rakousku spolu s duchovenstvem
a dustojnictvem náhle zbavily v'šelch známek privile
ovaného tavu, všech z'evních poct. K tamu nahore

zmatek, stoupající demagogie politických stran, lehké
kariery bezcharakterních skokanu ze strany do strany

nejlepší cesta k demoralisaci celého stavu.
Úrednictvo vidí možnost nápravy v zrízení vlastní

Iromory: možná. Prijde na to, jalk:se zrídí a kdo se jí
do tane v celo. Má-li pomoci, mUlSel by v cele státi
muž s pevnou páterí a nebojácným celem, nestranný
a zkušen)'. A o takové bude pomalu mezi úrednictvem
efí bída, než o ty, kterí mají' pohotove legitimace

"ctyrpolitilckýchstran.
Staré pochvalné dekrety, tituly a rády padly v demo

kratické republice - docela správne. Ale melo se za
ne neco vymysleti, co by plnilo úcel, pro nejž byly zrí
zeny a pro nejž dobre pracovaly. Je to tak hluboce
lidská a specielne mužská vlastnost, že dobrá práce
potrebuje býti 'Obcaspochválena, že je nutne treba po
plácání na rameno, pá.r 'lov, Ikusu papíru, kousku
tužky barevné v dirce u ka'bátu - muj baže, proc ne?
emohli hychom trošku okopírovat francouzskou Le

gion d'honnel1if?
O platech bylo psáno v pasll(3dní dobe t'olik, že je

tahu dust. Proto jen krátce: stanovisko organisaJcí
vuci vládní pred.loze požitkového zákona melo hýti
jiné: ty. vlftclo. r,íkáš a clolkazuješ, že nemužd dáti na
úpravu našich platl'l vke než 7'0'0 mil<Íanu. Dobre; nám
to sice nestací, ale rozdell to pro z a tím, jen si ne
mysli. že to už je definitivní úprava. Ta defenitivní
bude mnohem dražší, ale nesmí poplatnictvo nic stát,
protože se provede spo.lu s novoU' 'Organisací celé ad
ministrati\'y.

181)', príklad: spoctete si. kolik má repub1Jika lesu,
statkl'l. dolu. drah atd. Pocítejte. koJ·ik na takovém
majetku vydelá soukromý podniikatel: vezmete polo

ici: kdyby stát tuto polovi,ci na svých podnicích vy
delal, nebylo by žádnýdlJ starostí o úhradu nejakých
700 mi.lionu. Ale 'aby to vydelal, k tamu práve je tre
ba reorganisace.

Záve/rem.

Ceterum autem censeo: jsou veci nevhodné pro vy
pracování kollektivem. BolševilCi v Ruslku už na ta pri
Vii: rízení vecí, iniciativa a velká slkizza - to je vecí
vybran)"Chjec1notlivcll. Pro koHdktivní práci se hodí
jen detail. Je-Ii vec ve velkém dobre urobena, konek
tivisti·detailisti už na ní nic nemohou zkazit: a je od
nich pokoj, mají co hryzat a jsou presvedceni, že roz
hodují. Já bych toho na;hore, co to vlastne všecko delá,
schoval ješte vílcenež bol,ševici. Ale udelal bych ho ...
honem, honem udelal ...

Doba a lidé

M. Plljmanová-H ennerová:

Co soudí ženy o mužích.
Pan Peroutka se ptá, ca soudí ženy o mužích. Ale

Jaké ženy a jakých mUlží~h? To jsou dlauhé kapitoly,
moc široké téma pra clánek. Lze dát jen pár narážek.

Když bylo cloveku 16 let, svet byJ. preplnen tajem
n)'mi pritažlivými muži, byla toho tlacenice, byly toho

139

zástupy. Vypadali tak ,erotictí a ironictí a mocní a in
teligentní a suroví dohromady! Za každým rohem
potkal clovek nekoho takového. Jež.íŠ, kam se všichni
podeli? Ted je 'vidí zas dnešní šestnáJCtileté, v tom je
ten vecný vtip. Clovek nosil brýle mámení a mel sám
kolem sebe jako by ovzduší pobreží, jara, vecera i když
šel v deset ránu v listopadU' ReznickaU' uliCí, a podle
toho ti muži vypadali. Clovek nebyl nicím chránen.
Clovek chodiL jaka se staženou kÚŽí. Clovek si ríkal
pri každém potkání na chodníku, jak se lidé míjej\í:
ten ano, ten ne, ten snad kdyby mažná, ten odstuupit,
ten velice ano, ale práve proto mu to nedám znát a
práve prata to ihned poznal atd. atd. Dálo se to pri
potkání každéha cizího muže tak, jako vniká svetlo
do sítnice, že za to nemužeme, že "idíme; clovek byl
bez ustání roztržitý, napiatý a soustredený dahro
mady a obtežovalo to a clovek ,by se tahu nebyl chtel
vzdát za nic na svete. Bylo to stálé jiskrení a hádání.
Ostatne tenh1Je zpusob soukromého trídení odehrává
se ve všech lidech porád, sa111bcinne, ani o tom nevedí.

* * *
Cím pritažlivejší žena, tím vÍoc milýich mužu obje

V'uje a nejen proto, že jsou k ní milí. Jedna z pritažli
vých vlastností je stállý stav zamilovanosti. A kterí
muži mají štestí Ul žen? Práve ti, kterí mají štestí
u ž,en. Nedá se to jinak definovat. Clovek už se tak
narodí a krame toha vyzaruje lásky, které probudil.

Muži se pohybují v úsudlCÍlch žen približne v této
stupnici: On je velkej dobrák Je to mac slušný hoch.
To je správnej kluk. Vy jste strašný clovek. Ty jsi
bezcharakterní chlap. V žen;kh je divná smes zišt
nosti a obetavusti a kdyby jednaly spontanne, 'Oberou
dobrého a dají to bezcharakternímu chlapovi. Takový
j,e zákon džungLe. * * *

Ženy nejvíc získávaj1í ti muži, kterí kolem sebe do-
vedou vzbudit ovzduš~í, že láska je pra ne jedine dule
žitá vec na svete; ale kdyby to byla pravda, chovaly
by k nim ženy opovržení. A práve to. ž,e láska pro ne
není jiediná duležitá ve'C na svete, ženy nikterak ne
odpou?itejí mužum Ci když dvacetkrát IChápou. ale to
se nevylucuje) a za to ml1lžimusejí pl:atit penezi, man
želstvím a scénami. Myslím, že se precenuje vyjádre
ný materský instinkt u ženy, než má deti, a že se pod
'oenují vlastnasti. které z neho vyplývají, i když nemá
deti: ona prodlouž,ení lásky do fantasie a citavého ži
vota dohromady se zištností a potrebou sociální satis
fakce.

* * *
Kdo ríká, že se ženám Míbí'hlupáci? Krásn)', pevný

mužský mozek, který neselže, pusabí na ženu zrovna
tak nervove. jako ,celý muž. Hloupá žena dovede od
hadnout inteligenci mU1že,kterého miluje, jisteji než
chytrý muž'. * * *

V gruntur srdce každá žena je anarchista ;a. indivi-
dualista a o mac snáz odpauští zfa1.šovanou smenku,
než hrích proti sobe. Muži obrácene.

Dr. Edvard Lederer:

Židovská otázka v našem státe.
Ceská verejnost je ve veci této špatne infarmována.

Pripojením Slovenska a Padkarpatské i Rusi k naší
republice pribylo kulem ctvrt rfl'ilionu židu, lišicích se
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v tllllohém smeru od židovst\'a v ceských zemích, v poc
tu asi 125.000 duší.

Strucne vysloveno, v židovstvu celého státu lze kOI1
statO'Vati trojí smer. První, smer asimilarÍtu, prevládá
v zemích historických a z nich prevahou v Cechálch,
kde asimila'oe nejvíce pokrocila, takže se k národnosti
ceské hlásí kolem 60 tisíc židlI, k nemecké asi 35.000,
zbytek k sionistlllTI, to jest k onomu hnutí, jež propa
guje zvláštní národnost židovskou a tvrdí, že židé
jsou posud zvláštním' národem, rozptýIeným po celé
zemekouli, pro který má býti založen palestýnský stát
židovský jako koncentracní bod pro židy nejen ta
mejší, n)'brž i v diaspore, cili také pro židy bydlící
rozpt~'lene ve všech zemích. .

Tretí smer, orthodoxní. odmítá (stejne jako asimi
lanti) uznání národnosti židovské, ale trvá neoblomne
na tom .. že žldé jsou zvláštním, od okolních národu,
'V jejichž stredu žiojí, odlišným celkem, spjatým spoJ,e-c
ným náboženstvím, církevne vázan)'m na formalism
talmudský. Orthbdoxllm nejedná se tedy o rasovou
otázku. nýbrž o církevnictví. a za Eda považují jen
ony vyznavace mosaického náboženství, kterí, byt PlI
vodu jakéhokoliv. zachovávají presne cetné príkazy a
zákazy, jež tato víra ulládá.

Ceští asimilanti ocekávali po prevratu zmohutnení
svého hnutí, ale zklamali' se. Oni. jako asimilanti ne
mectí. stojí na stanovisku, že židovská národnost již
pred uvema tisíciletími vzala za své, že rasove byli
židé již v státu palest)'nském, Rímany zniceném, sme
sí ruzn)'ch ras a že dnešní židovstvo není svou ohrom
nou vetšinou ani potomstvem židlI starého, histori
ckého státu palestýnského. Následkem toho hlásají, že
po stf'ánce národnostní nezb)'vá moderním židum nic
jiného, než primknouti se k národum, v jejichž stredu
ji.ž od staletí žijí, a státi se jejich soucástí národne,
kulturne i civilisacne. áboženství mosaické má býti
jedin.\·m delicHem od spoluobcanu vyznání jin)'ch.

Ceskožidovské hnutí nemohlo prirozene vyvolati
svetovou organisaci židovskou, jako to mohli jednak
sionisté a jednak orthodoxové, jelikož podstatou svou
je obmez,eno na propagaci v národe ceském. Na Slo
vensku ceskožidovské hnutí dosud nedovedlo znatelne
z;Jchytit predprevratovou v)'Cho\'l1 tamních židu v tra
dici madarské. Je l1a snade. že toto asimilacní hnutí
má za koneCn)' dl státi se zbytecným, až všichni židé
v prostredí ceském, resp. slovenském se stanou Cechy
nebo SIOováky. Jelikož v Cechách znacne postoupilo,
cetní židé-Ceši uplatnují se proste jako každý jiný v ce
ském živote. nestarajícese o názory jinak orientova
n)'Ch obou smeru shora jmenovaných. Proto organi
sace cesko-židovská není ani pocetne ani hmotne tak
silná, aby vzbudila zájem a pozornost verejnosti ceské.

Naproti tomu sionism po prevratu upozornil na sebe
silnou reklamou, podeprenou bohatými prostredky in
ternacionální své organisace. Zdúraznuje dovedne
svou loyalitu vllci ceskoslovenskému státu a národu a
není o tom pochybnosti, že loyálním je již proto, že si
r.emllže stežovati na neprízen státních orgánú i samot
ného našeho presidenta. Kdyby sionisté v naší repu
l1ice byli pouze propagátory národnosti židovské a pa
lest)'nské domoviny, zajisté by nebylo proti nim odporu
;.;t strany asimilantl\ nebot stojí-li tito na stanovisku,
že pro národnost není dnes predpokladem rasa, nýbrž
vedomí prináležitosti kulturní k tomu nebo onomu ná
rodu, pak podle toho názoru mají i sionisté právo roz
hodnouti se pro národnost židovskou. Rovnež pokud

jde o jejich politi'ku v Palestýne, nechtejí ceskožidovští
, asimilanti staveti se proti vybudování židovské domo

viny v této zemi, naopak, se zretelem k tomu, že tam
mají najít nový domov židé, krute pronásledovaní
v nektedch evropskS-ch zemích. prejí sionistum pri
tomto podnikání všechen zdar. Jsou také mnozí asi
milanti, kterí. ac uesouhlasí s politikou, jakou sionisté
provádej i u nás, podporují hmotne jejich snahy pale
sh-nské, spatrujíce v nich práci humanitní.

Sioni'sté však u nás usilují nejen o to, aby zde získali
spolupracovníky pro palest)lns!<ou akci, nýbrž chtejí
i u nás vydupat novou židovskou národnost, jež se má
odlišovati od okolí i jazykem. Proto vášnive horlí pro
zavedení hebrejštiny do škol židovských na Podkarpat
ské Rusi, kde založili hebrejské gymnasium a radu
škol obecn{-ch. Je jisto, že jakmile s,e jim to v nejvý
chodnejší cásti republiky zdarí ve vetším merítku, bu
dou tuto akci rozširovati také na SlovenskOo. Dusledky
tohoto podnikání budou pro Židy na východe našeh?
,tátu dríve nebo pozdeji osudné. Netoliko že hebreJ
ština stane se novou prekážkou pro soužití tamních
židú s okolním obyvatelstvem, n)'brž v)-chova hebrejská
židovsk)'m žáklllTI stí ží znalost jazyk li 'slovanských,
tedy na Podkarpatské Rusi jazyka lidu tamního a ja
zyka státního. To je ovšem vecí židlI sionistll samot
n)'ch. Poukazují sice k tomu. že na hebrejsk}··ch školách
je a budE' postaráno také o vyucování jazyku rusínské
mu a státnímu. ale netreha se šírit () tom, že zustane
pri programu na oko pekném, ale nedosažitelném, má-Ii
židovsk)' žák na škole hebrejské si osvojit tri jazyky.
zvl'ášte když maters!<)'m jazykem židovstva v)'chodního
u nás je posud židovský žargon, jakýsi dialekt dolno
ncmeckS-, rrostoupenS' hojn)'mi hebrejsk)'mi a cástecne
i slovansk)'mi slovy. Hebrejské vvucování povede však
k dllsledkum dalším, pred nimiž sotva státní správa
muže zavrít oci. Židu na Podkarpatské Rusi je pres
90.000. v nekteD'Ch obcí'Ch, jakož i v celé žlupe munka
cevské. predstaHljí pres 20% všeho obyvatelstva. Napad
ne-li jim. a pri agitacní vášnivosti' sionistll 00 tom po
chybovati nelze. požadovati pro židy tamní jakožto zá
konitou milloritu právo. aby státní spr;lva S nimi jed
nala v jejich jazyku. povede to k dllsledklllTI, že náš
stát bude nucen k úcelu tomu vzíti do svých služeb to
lik úredníkll hebrejského jazyka, kolik .iich bude zapo
trebí všude v okresích a župách, kde židovsko-hebrej
ská menšina bude vetší než 20 procent. Z akce sionistu
pro hebr,ejské škOolství'vyplývá také, že jsou stoupenci
konfesního školství, ackOolivse vydávají za živel pokro
kový. V tom smeru orthodoxum v nicem nezadávají.
Naopak podporují konfesní školství i tam, kde nemuže
býti reci o zavedení hebrejštiny do školy jako vyuco
vacího jazyka, nebot v Praze založili pod firmou ná
rodního školství soukromou školu židovskou s vyuco
vacím jazykem cesk)'m, v Bme školy židovské s vy
ucovacím jazykem nemeckým, ve kterých se vyucuje
také ceštine. Tak tedy sesilují dobrovolne ghet-to ži
dovské. Do jejich tábora se hlásí cetní židé s tradicí
nemeckou a madarskou, kterí pod firmou sionistickou
zustávají nadále celS'm svým životem a nazíráním
Nemci nebo Madary.

Tato poznámka nechce nijak býti adresována našim
naJcionalistluTI; v clernokratilC1<érepublice je a bude na
dále zllstaveno každému obcanu, aby se spasil i po
stránce národnostní podle své fasony, ale po obcanech
republiky dlužno žádat, aby své smýšlení neskrývali.

Sionisté domáhají se dále zastoupení v par1amente
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.iástupci výhradne židovskými, oni chtejí tedy
nte vystupovati jako strana národne židov-

y jako národnostní menšina. Nelze neuznat, že
právo prísluší, ale ambice jejich politických
mandátech sotva bude prospešna jejich ,voli

bot židovští poslanci a senátori, budO'u-li
zvoleni, musí bud jíti vždy s vl'ádou, anebO' ne-

oti. V prvém prípade nebudou jen oni, nýbrž i
é jimi zastoupení tercem oposice, v prípade dru
budí nespokojenost vládních stran, a to pri cit1i

jakou erejné mínení reaguje na všechny ži
projevy, je povážlivá vec.
to obtíží jsou si orthodoxové vedomi a proto

príkre proti hebrejským školám a trvají na tom,
, židovské byly vyucovány na Slovensku ve ško

ovensk)'ch, na Podkarpatské Rusi ve školách ce
Skutecne tam ceské školy jsou navštevovány

'cit prípadech až v 80-90 procentech detmi ži-
, i.

první pohled jest to úkaz zarážející, nebot dalo
'Predpokládati, že to budou práve orthodoxové,
budou žádati pro svou mládež školy hebrejské.
y vetliti si lze prozíravostí orthodoxu, kterí ne

ine ucí svou mládež ve svých talmudských ško
pokud to uznávají za potrebné prO' náboženství
evnict í židovské, a novohebrejštinu považují za
, jímž se starý jazyk svat)'ch knih židovských pro

je, Zajisté orthodoxové nedávají školám sloven
a ceským prednost z nejakéhO' slovanského vla
tví, n)'brž proto, že znalost stá,tního jazyka po

JI za nutnost pro svuj dorost, aJ,e zde se kryje je
prání se zájmem ceskoslovenským, jeJikoždíte dt''t
e vyucené v jazyku státním šírí znalost jeho ve
ách obcam\ kterí posud byli oporou madarství.
jne z du\'odtl prozíravosti odmítají orthodoxové
pení sV)'ch volicu výhradne židovskými zá:stupó
1amente a byli by se pri posledních volbách do

ntu rádi primkli k nekteré z vládních-- stran,
by jim .byla poskytla záruku, že zájmy židu na

v ní zastánkyni·. Tak na pr. orthodoxové židovští
lovensku volili dosti hojne nár. demokratické kan
ty, na Podkarpatské Rusichteli vetšinO'u jíti
rámí stranou. Jelikož se však obávali, že by pro
den kandidát sionistu; a dusledkem toho v dalším

tiniu bylo zvoleno ješte nekolik sionistických kan
tu, organisovali se v »židovské hospodárské stra
nikoliv s vyhlídkou na své vítezství, ale aby aspoi1
'li vyhlídky sionistické. Máme již dost necesko-
n kých minorit národních, než abychom chteli býti
rováni ješte další minoritou židovskO'u, a proto
, že zajisté slanovisko orthodoxu je nám prospeš

I než sionistické. O tom necht uvažují zvlášte ti
tenci, kterí vynášejí sionism jako hrdost obcanu ži
kých a v asimilaci vidí nedostatek karakteru.

nivé financní krisi, a jsau tam ted velké starosti, co
a jak bude zítra. Jeden financní ministr za druhým
pokauší se nalézti, cím zacpat dí'ru v rozpoctu. Sne
movna klidne r odmítla všechny 'návrhy, které jí byly
predloženy. To by byIo jen lagioké, kdyby sama mela
nejaký plán, který 'hy chteLa prosadit. Ale nemá ni
ceho mimo city nevraživosti. Žádná z politických stran
nesnaží se nalézti nejaký zpusab, který by by~ prija
telný 'vetšine. Omezují se na odmlítání, jakoby se do
mnívaly, že nejsou v pa rl amen te, aby se staraly, nýbrž
jen aby hlasoval.y. Briand, j,enž se tel1tokráte bil za fi
nancního ministra se zápalem, který muNb.: vnuknut
strachem z nejisté budoucnosti, prohlásil, že prijme
za· sV'é jakékoliv financní návrhy, které budou míti
nadeji na prijetí. Ti,cho. Vyzval prímO' socialisty, aby
sami navrhLi nejakou úhradu místo tech, které oc1mí
tají. Zase ticha. Strany se dívají na ministerského
pr,edsedu s tím lhastejným zájmem, s jakým se diváme
na .cirkusového a>rtistU!pri nejakJém obzvlášte težkém
výk'OnUl.POIrazily Brianda, ale necítí nad svým vítez
stwm radost, n)rbrž rozpaky. Noviny tech str.an, !které
Brianda svrhly, vyjadrují politování, píšÍce o demisi.
Dokonce rada poslancll, kterí hLasovali proti Brian
dovi, úcastnila se potom ovací, jež mu usporádali
jeho verní. V tom ovšem není žádného cíle ani smy
slu, a z tech, kterí podrazih Briandavi nohy, chtejí
jed,ni hot a druzí cehy. Tu není odmítán plán, aby
uciniL místo jinému plánu; zde j,e plán donucen ustou
piti pouhým rozpakum, nerozhodnosti a rozmrzelosti,
a parlament stává se shromáždi,štem lidí, kterí se ne
mohoU! o nicem dohodnout. Není treba široce vyklá
dati, jak je to nebezpecné prO' celý parlamentarism.
Francouzské strany mají na mysli jten volby a jak v nich
budou stát pred davem. V talmvé nálade se zrídka delá
rozumná politika. Delá se politika pro oci. Taho dokla
dem jsou, kdož Brianda sv,rhli a pak mu tleskali. Fran
'COuzsk~rpríklad jasne ukazuje nebezpecí, jaké pochází
ze sobectví stran. Zde by 'hylo na míste zaraditi výzvu,
abychom si z toho vzali ponaucení. B'Ohužel, není to
lehká a jednoduchá výzva. Práve vzíti si ponaucení
nekdy bývá nejtežš:í. I k tomu je treba talleritu jakO' ke
všemu jinému. Clovek musí b)rti vnitrne s'chopen vzíti
si ponauOení; musí dále nechati s,e presvedciti, že toho
potrebuje. Naše politic'k,é strany asi neuverí, že by po
trebovaly ponaucení. Je tedy treba neodvisle od nich
stále poukazovati na škody, 'které pllS'obí sobecké stra
nictví, a shromaždovati lidi, kterí s'e chtejí dostati nad
tytO' formy Sltranictví. Kde st·rany pakLádají vlastní
Llaho za ú.cel obecný, tam stává s'e dohoda mezi nimi

stáLe obtížnejší a parlament poskytUlje nepríj~mnýobraz zmatku a všechno jednání j-e:raneno vleklostí.
oJ sou u nás drobní politictí fil'OsofO'vé,kterým je stred
ní ·cesta ze vše'ho nejméne milá a kterí dlští ohen a síru
na 'kompromisy. N uže, ve Francii ted palitické strany
kompromisy nedelají a pravioe i levÍJCetrvá na svém.
Tu by tedy, podle tech filosofítCku, bylo vše v pprádku.
Naopak vidíme, bohužel, že je všechno v nepar:ádku.

, .Práve tento souhlas ukazuje jasne, že demokratický
tfže demokracie ukazujiÍ se nyní ve Francii ješte parlament, který nede~á kompromisy, prest'ává vubec
než u nás. Necekaný pád Briando,\ry vlády privedl neco delat. Kompromisy muže nredé·lat jen ten, kdo
zase jednou na mysl, jak težko je obstáti jaké- má sám všechnu moc. Ale demokracie zdá se býti sy
vláde, nedbají-li politické strany niceho více než stémem kompramisu. Kompromisy jsou mravne dopo-
Pro financní atázky padL PainleV'é, pro ne padl rucite1ny zejména tam, kde jde Jen a stranický pro-

iand, a financní'ch ministru mela Francie za pul- spech. U nás na štestí jsou naše strany ješte drženy
ého roku šest. Pri tom se cellý systém nedostal ani v mezí'ch vzpomínkou na nedávný vznik státu a na

ok ku predu a asi nedostane, dokud strany budou de- nutnost jeho udržení. Obáváme se, aby toto pouta ca
jen volební politiku. Francouzský stát ocitl se.v tís- S'em nepolevilo. My od-vetšiny své oposice mnoho mi-



142 Plltomnost I!. brezna 1926.

losrdenství ocekávati nemuzeme, kdežto francouzský
stát k'Oneck'Oncu :se muže ~ na 'Oposici spolehnouti. Od
pocátku varujreme pred nezrízeným stranictvím. Uka
zovaLi jsme, jak neprospívá státu a jak hatí porádek
vecí verejnLÝch.Nyní se v evropském parlamentarismu
ukazuj'e stranidvli i jako škudce parlamentarismUl a
hanobitel jeho povesti. Pan poslanec Bechyne ríká,
že U!nás jsou strany neco jako církev. To je možná
pravda, ale jiste to není ideál ani cesta k náprave.

Granáty v meste. Po výbuchU! streliva v Truhlárské
ulici nekteré listy, na{)~m míste »Oeské slavo«, pr'O
nesIly prání, aby z toho lieš-te~í nebyl vytloukán po
iitický kapitáL. My zajisté žádn~ihcký kapitál vy
tloukati nechceme, a.le myslíme, že by tu bylo na míste
vytloukati trochu lidského kapitálU!. Uhostejnost není
to nejlepší. Toto neštestí' nemluví pro žádnou poli
tickou stranu ani nemluví proti žádné. Ale velmi hla
site mluví proti granátum a prGti všemu tohO' druhu,
co snad ješte na 'OnGm neb~ahém vozíku bylo'. Mluví
proti tamu, aby z cJ.avleka Ihyla delána krvavá kaše.
;VýhochJv T,ruhlárské ulilci byl patrne l'.áhoda, ale po
kusme se sami ve sv,é mysli dáti mu trachu úcelnosti.
Tato neštestí muže nám snad dokol1Jcetrochu prospeti,
pamuže-Ii 'ož,iviti naši fantasii,. Slavný odplll'ce války,
vídenský spisovatel Karl KraUiS, napsal, že váLkGUje
vinen zejména nedastatek fantasie: nezabrán.íme válce
jen proto, že nemáme dasti fantasie, abychom si pred
,staviLi její hruzy. Lidé se c1Iesili, že v pražské ulici
se stalo neco, cO' b!}'ve válce bylo nepatrným detailem.

, Jediná rána z vetšího dela davede prý srovnati se zemí
tri cinžavní domy. Útok lleted<Jéeskadry tnohl by ztro
skotati celoU!vnitrní Praihu. Událost v Truhlárské ulici
ukázaLa, jaké hrozné sÍoly rozrpoutává válka a CG delá
z clovelka. Nezapomínejme na ta ni'kc1Jy.DGnutme ze
jména naše palitiky, aby l1Jata nezapomínali.

Komu patrí Moderní galerie? Vytkli jsme si za zá
sadU! bO'jovati proti pratekcnímUJ hospodárství všude,
kde se ukáže. Nejen v poIiti1ce, i v umení jsou lidé,
kterí nade vše milují a váží si sebe a ostatním prikl,á
,daj'í duLežitO'st jen podradnaUl. Modern'í galerie, je
jímž úkolem je kupovati díl'a 'Od žijícílch malíru a SG
ICharu a podávati tak obraz soudabého výtvarnéhO'
umení ceskéhO', stala se ústavem, j~nž za svou prední
pOlVinnost dle všehO' poikládá podávati 'Obraz soudo
béhO' výtvarnéhO' snažení cle11JuspGlku »Mánes«. Ume
.1ec, který z te'ch ci onech duvodu neorganisoval s'e
v tomto sp'OlIku, obycejne mame 'bu~í, n.a brány MG
derní, galerie, kdežto clenové »Mánda« js'Ou j,í vlídne
podporován~ i ve svých slabO'stech. Od cJ:enu »Mánesa«
kupují se obrazy v celých serií'oh; 'Od nec1enu se kaupí
po velkém nátlaku tu a tam jeden abraz, kc1Jyžuž ne
spravedlivost príliš volá do nebe. RO'zhodujíd zása
doU!pri náku'j)u pro galer~i má býti hodnota; ale jak
nás znovu a znovu poucují nové nálkupy, byla tatO' zá
ISada už dávno O'pušten:a a jej,í místo zaujaly duvody
'Osobní a kamarádské. Krátce, »Mánes« a nekolik je
di11lCu,kterí se k nemu priklonili, rozhodují nad roz
dílením penez Moderní galerie tak samovládne, jakO'
kdysi V rchlický a jeho Ildika O'vládli, rozdílení, cen
Akademie. Stává se dokonce, že od starš~ch, nežijících
již malíru ceských kO'upí Modernlí gale'rie ahrazy jen
v tom prípade, že je dríve koupil nekterý clen »Má
nesa«; MO'derní galerie je pak kou'Pí od' neho, vycho
vávajíc z clenu »Mánesa« nikO'liv pouze umel1ce, ale
,i prekupníky. To vše pusabí typickým dojmem hospo
dárství' pri zavrených dverích. Zpusob hospodárství
,Maderní galerie je dnes nekontralovatelný. Není dosti

jasno, komu: patrí, kdo má mít~ vliv na složení kura
toria. TétO' nejasnosti VYll'~í:vánekolik lidí k samo
vláclle. Proto je treba nejdrív,e zjistiti právní stránku
tohotO' ústavu. Tu shledáváme, že »Moderní galerie
království ces~ého« byla založena jakožtO' nadání,
Ikteré pro ve'cnécasy zustati má v nezcizitelném drže
ní království Ceského, jak doslovne stojí ve stanovách.
'CL.2. stanoví: -

»Moderní galerie král. Ceského má poskytovati výtvar
ným umelcum obou národu a obývajících v témž krá.
lovstvÍ príležitost, aby mohutné schopnosti své rozvino
vali v klidném zápase na prospech a rozkvet umení do
mácího. Ustanovena jest pro moderní malírství, plastiku
i architekturu. Malírstvím rozumí se tolikéž umení kres

lírské a grafické.«

CJ. 3. praví:
»Za úcelem vytknutým nadání tomuto má se založiti a

stále roemnO'žovati sbírka umelecká, pro niž z a k u p 0

vati a objednávati jest" díla so'ucasných
umelcu domácích tak, aby jednO'u podávala úplný
pre h led po rozvoji domácího umení výtvarného. Podle
príležitosti a potreby zjednávána budtež i díla pro svou

dobu významná domácích umelcu starších, jichž pusobení
spadá v dO'bu zacínající probuzením umení domácího ve
století XIX. Za domácí umelce pocÍtaj í se umelci ob 00 u
náro"dností.«

CI. 6:
»Za j istinu nadacní Jeho VelicenstvO' rácilo venovati

sumu dvou milionu korun, kteráž odevzdána, jest ze m
s k é m u v Ý bor u krá lov s t V; í Ces k é h 0.«

Výtvarní umeJlci ceští, i :kdyh nejsou organisováni
v »Mánesu«, maj,í zajisté zájem na tom, 'co se stalo
oStoutO' nadaCÍ'. Již r. 1921 interpelO'val Syndikát vý
tv,arnÝ'chi umeltu csL v Praze MinisterstvlO' škalství a
národní osvety, žádajeO'dpoved na otázky: 1. Jaká
'Opatrení byla ucinena, aby zjištena bylo, c ,í ma je t
,ke m jest Moderní galerie, Vienovaná zemrelÝ.m cí
sarem Frant. Josefem Habslburgem královstV'í Ceské
mu, které založením oesko'slavenského státu prestalo
existovati? 2. Kdo nese odpovednost za udržování
MO'derní galerie a príslušnéhO' jmení a za hospodár
ství s ním? 3. Jak jest p'Ostaráno 10' kontrolU! tohoto
hospodarení? 4. Kdo dosazuj,e a potvrzuje za dnešních
pomeru palitidcých, .od základu zmenených, cleny ku
,ratO'ria a umeleckých komisí? Na tyto otázky dosud
nebyla odpovedeno. A prece nadacl1Jí, jmení se neztra
tilo. Moderní galerie jest, trvá kuratorium Moderní
'galerie, ciní se nove nákupy, tedy j,est i jmení, ze kte
'rého se ciní. S ikura,toriem a umeleckou kO'misí Mo
derní galerie umelci spokojeni nejsou, až sn3Jd na ten
hloucek umeku, kter'í zde jiSou zúcastneni aktivne nebo
'passivne a od nichž se stále nakUlpuje. Ve výkaz,ech
nákupu figurují pr,edevším ume1'ci ze spolku »Mánes«,
z nichž nekterí jsou také cleny ~omise Moderní ga
lerie, jako na pr. Max Švabinský, od nehož se kupuje
nejcasteji a nejhojneji, at udelá co udelá, bez výberu.
,Tak se stalG, že Moderní galerie, pokud jde o moderní
umelce 20: století, dO'konce nepodává preh1ed po roz
voji damá:cího umení výtvamého, ale jest obrazem
:všelikéhO'IO'pocení a klopýtání nekolika více nebo méne
významných umebcu, favO'risovaných komisí i kurato
riem. Tolika Mi'k. Aleš je zde - dílky osudU! - dobre
zastoupen, ale ten náleží stO'llttí devatenáctému. Stalo
SIe, že když pr:e:d casem nalbízela rodina zemrelého
ma~íre B. Kubišty (jenž stál v ceIe ceské umelecké
,revoluce) jehO' obrazy Moderní galer-tr' zdarma, že jich
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komise a kuratorium neprijali! Podobne se
V prípade Marvánkove. Postup komise a kura
vuci nefavorisovaným umekum bývá takový, že

la hmotne poškozuje. V tomto ohledu bylo již
tí mnoho.Otázka Moderní galerie oživuje opet

kdy jde o VÝstavbu gal,erie. Výtvarní'ci by oprav-
rádi vedeli na cem jsou, a predevším, jak se za
S n,adací, která byla prece založena pro všechny

oli jen pro nejakou spolecnost, která se Moderní
. zmocnila jakoby nejaké vál1ecné koristi. Nejde

jiného než aby Moderní galerií byl verne po
obraz soucasného výtvarného sn:ažení. Jsou

, kdy v tomto obraze daleko spí'še mohou býti
'dáni clenové »Mánesa« než príslušníci skupiny
ošíjných nebo Umelecké besedy. -0-

Dopisy

Hi1ar a ceské drama.
Vážený pane redaktore!

te mi nekolik Poznámek k clánkum o Hilarovi. Pan
• v úvodu svého clánku nazývá Hilara nejvetším ces

divadelním dobrodružstvím. V této vete má zcela urcite
Ale myslím, že je zde treba položiti si otázku, co

divadlo potrebuje ... Nezdá se mi, že v dnešní dob~
potrebou jest práve dobrodružství. To, co dnes potre-

- a jako siU to potrebujeme - jest, myslím, c e
dr a m a, které by velce re:lgovalo na dnešní ceskou sku
t. O divadle se kdysi ríkalo, že jest školou života.

p. Klepetáre tento názor je asi prekonaným stanoviskem,
y, pane redaktore, jako autor knihy »Jací jsme,« jiste
Ite, cím by pro nás mohlo býti divadlo, ceské divadlo,

chom je meli. Prozatím máme pouze divadelní budovy
no »velké dobrodružství« .. ;. Potrebovali bychom lce
lbsena a ceského Moliéra. A pane redaktore - ruku
ce - kdyby Vám nekdo mohl dáti na vybranou mezi

lbsenem bez Hilara a Hilarem bez ceskéhp lbsena -
byste si vybral? Jak ohromný význam by pro nás melo
o, ve kterém bychom se videli, jací op r a v d u jsme ...
ma jet o p r v n í - ne r e ž i e. Co není, muže se prí

ti. A zde je nutilo zkoumati, jak dalece cinnost dr. Hi-
všeho toho, co s jeho érou souvisí, odpovídá této príprave

dramatu. Pan Klepetár podává prehled dosavadní re
&mosti Hilarovy. Podobá se to trochu repertoiru operního
, ve kterém najdeme Parsifala vedle Traviaty, Dalibora
Toscy a Carmen atd. Hilar jest typem režijního kouzel-
Kdyby jej napadlo scénovati trebas i nekterý úvodník
oIaua z »Národní Politiky«, i z toho by dovedl vytlouci

režisérský úspech a pro diváka silné dojmy. A zde
e k tomu, co jest základem Hilarova úspechu u jisté

naši umelecké verejnosti a co soucasne ciní z Hilara
kodlivý pro priwzený a zdravý vývoj ceského dramatu.

»Divoké kachny« jest známa Rellingova theorie
09ti »livotní lži« pro lidi urcitého typu. Ceský literární
je z rodu Ekda1u. Potrebuje nejakou životní lež, kterou

1 svou nemohoucnost a neschopnost samostatného
života. Zdání, které by odvrátilo Jeho' myšlenky od
ti príliš trapné a úkolu priliš težkých. Hi1ar jest
Rellingem pro naše dramatické Ekdaly. Dává jim

prudkého, kypivého života divadelního, vzrušuje jejich
stále novými triky režijními a dojmovými sensacemi,

vá jejich pozornost stále novými dramaturgickými ob
Co na tom, že casto již druhého dne musíme tyto ob

oditi, když rozpoznáme jejich chatrnou kvalitu. Ná
objevy nové, nové sensace. Experimentování bez konce.
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Jen abychom se nemuseli zastaviti a uvedomiti si svoji pravou
skutecnost a videti sebe - jací js~e a jak sami málo svého
dovedeme. Radeji líbivou lež než trpkou pravdu. Mezi na
šimi literárními snoby a naším lidem již dávno utvorila se
hluboká propast a nikdo nestará se o to, jak ji {}reklenouti.
Ani nás nenapadne mysliti trochu na ceského cloveka a co
z neho vlastne deláme. Dr. Hilar bicuje ceské obecenstvo
Tom Jonesem . . . Rozhodne žádná práce pro ceské drama.
Hymny na Hi1ara zpívané mohou buditi dojem;. :že v našem
divadelním živote je všechno v porádku, a methody Hilarovy
že jsou to jedine správné, co se u nás muže delati. Trochu
skepse by neškodilo. Opravdová práce pro ce é drama musí
jíti proti Hilarovi. Drama, práve tak jakO' kultura, nenec a
se ošvindlovat a vydupat ze zeme režijními triky a rabová
ním cizích literatur. Prílišná propagace kultu Hilarova za
vádí na falešnou cestu, která nikam nevede. Mir. Bubeník.

(P o z n. r e d a k c e. Na tento dopis odpovídáme melancho
licky: kde nic není, ani cert nebere. Velmi se shodujeme:
s Vámi v touze po ceském dramatu. Ale viniti Hilara z toho,
že nemáme ceského Ibsena nebo ceského Moliéra, to zdá se
nám býti ponekud scestným pocínáním. Predkládáte nám za
j ímavý rebus: pro co pr'Ý bychom se rozhodli, pro ceského
lbsena bez Hilara nebo pro Hi1ara bez ceského Ibsena? Tedy,
s rukou na srdci, jak si prejete: rozhodli bychom se pro ce
ského Ibsena bez Hilara. To je docela prirozené a nevidíme
v tom žádný duvod proti Hilarovi. To je podle našeho soudu
asi. taková otázka, jako kdybyste se nás ptal: ruku na srdce,
kdyby Vám nekdo mohl dáti na vybranou mezi vozem bez
kocího a kocím bez vozu, koho byste si vybrali? Ani na
chvíli nezapomínáme, že dramatická tvorba je duležitejší než
reZlser, stejne jako je duležitejší než herec a' kulisy.
Drama jest základ, a žilo už v dobe, kdy nebylo režiséru
ani kulis. I Ale konec koncu vuz nejede bez kocího nebo
jede do škarpy. Drama samo o sobe je jen kniha, ale!
divadlo je soucinnost dramatika, herce a výtvarného umelce;
režisér je ten, kdo to všechno dává dohromady. Proto drama
na divadle potrebuje režiséra, aby mu dal jevištní život. Roz
delovat je znamená rozdelovat veci, které patrí k sobe. Ovšem
nám nikdo na takovou vybranou nemuže dát: ten ceský lbsen
není a Hilar je, a proto úvahy, co radeji, jsou plané trápení
mysli. Jedine správná odpoved jest, že bychom zvolili ceského
Ibsena s Hi1arem. Litujete, že Hilar nevede ceské drama, ale
správnejší by bylo litovat, že ceské drama nevede Hi1ara. J
jsme již rekli, touha po ceském dramatu jest také naší tou
hou, ale 'drama bylo vždy slabinou literatury této zeme a so
tva lze spravedlive kárati Hilara za to, že neudelal, co neude
lalo pred ním osmdesát let ceské literatury. V tom, že ne
máme ceského dramatu, jest ovšem koren všech chorob. Naši
domácí autori píší vetšinou v mezích takového nesrdecného
internacionálního umenícka, které by práve tak dobre mohlo
býti zhotovováno v Berlíne, Pešti nebo Bukurešti. V ;posled
ních letech objevilo se nekolik vecí, které by nasvedcovaly, že
se ceského 'dramatu snad prece jen dockáme. Ale to js~ jen
výj imky; vetšinou naše drama není ceské, a sice ne z toho
duvodu, že by vedome odpíralo vradit se (Io národního celku,
nýbrž proto, že je slabé a že pospíchá jednou za tím, podruhé
za oním cizím autorem, jak který má ve svete práve kurs.
Otázka ceského dramatu je otázkou duševní samostatnosti;

totéž je naší otázkou i ve filosofii i. jinde. V podstate je tO
otázka síly a celé národní povahy, a !není zcela vhodno žádat!
od jednohO' režiséra, aby to zmenil. Ne pouze Hilar, ale vet
šina lidí, kterí u nás za neco stáli, prodelali svá svetobežnická
léta. Doba, do které Hilar prišel, byla obzvlášte chaotická;
r;a všech stranách se hledalo neco nového. V tom ,byl Hilar
jen dítetem své doby. My sami stojíme velmi kriticky k mno
hému z toho, co udelal, a mnoho z toho považujeme za omyly,
leccos za módu. Ale nekterí chybují tak, že je hned videt, že
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z toha všeha nic nebude. Hilarúvy chyby však byly vždy plny
žáru. Pres všechny jeho chyby a okliky lze v nej verit. A a to
jde. Myslíte, že by bylo prací pr0' ceské drama, hráti dnes
Josefa Kajetána Tyla? My nepokládáme za žádné neštestí, že
v dabe, !kdy ceského dramatu í'akticky nebylo, Hilar k nám
uvádel význacné zjevy svetové dramatické literatury. Odpustte,
ale inscenaci Shakespeaúa a Maliera pakládáme také za práci
pro ceské drama, ,asi tak jaka preklady z Turgeneva, Tol
stéha a Dostajevskéha byly práce pra ceský ramán. Vada ce
skéha dramatu je v jeha slabasti, ne v režisérovi. Prahlí

žíme-li astatne seznam Rtl~vých režií, nemlUeme ríci, že byse ceskému dramatu vyhýbal. JY1y....saminaapak k mnahému ce
skému výrabku byli bycham nemila dnejší. Ceské drama
muže si stežavati jen na sebe. Žádáte-li, aby byla preklenuta
propast mezi lidem a literaturau, jest ta požadavek nám velmi
sympatický a pO'trebný. Ale i zde musí zacít páni dramati
kavé. Hilaravým asudem byla, že nenašel pevného a urcitého
prostredí, a které by se mohl aprít. Žádáte od ceského dra
matu, aby nám ukázalO', jací jsme. Hilar takavému ceskému
dramatu neprospel, protože je nenašel. Pokud se pak týká
režisérské prípravy ceského dramatu, byla by nutna tento pa
7adavek blíže formulavat.)

o Batu.
Ctený pane redaktare!

V Praze, dne 28. únara 1926.
Dovalte mi, abych ucinil tri poznámky k diskussi a Batavi.
Vytýkati Batovu podniku nesaciálnast a bezohledné využí

vání sil delníkavých mttže jen clavek úplne neinfarmavaný
nebo infarmavaný jen jednostranne. Batavi nikdy nešlo a
nejde o využití tech ubohých udrených Valáškll, nýbrž jde mu
a zvýšení výkonnosti delnictva, caž jest z dnešní poválecné
bídy výrabní a drahotní jediným východiskem. S temi Va
lášky, jež dobre znám, ponevadž jsem jedním z nich, je ta
tak: muž na Valašsku je velmi vtipný, samorostlý, stále mu
drující, který težké práci dobre rozumí a proto ji dává delat
- své žene. Když ho patom nekde život priskrípne -- jako
u Bate - mudruje, filozofuje a nadává.

Po stránce sociální zanedbal p. Bata jen jednu vec: nc
zdamúcncl dast rychle své delnictvo ve Zlíne. To je vada,

kterau sám nejbolestneji pocituje, a kterou se snaží, sec síly
stací, napraví t i.

Vytýkati Ba(ovi kapitalismus a kapitalistické shromaždo·
vání vezdejších statku, je zase taková neinfarmovanost, není-Ii
v tom zlá vttle. Predstavte si kapitalistu, který ráno spechá,
aby pred sedmou byl v t0'várne, jinak platí pokutu za zpa
ždený príchod, jako každý jiný zamcstnanec - kapitalistu,
jehož jeha pani musí vecer nekolikrát telefonem volat, aby
už šel k veceri. A ta vecere je také vzorne kapitalistická a
milianárská: pecenáky*) s mlékem a jablecná kaše. Alkohol a
nekolik masitých jídel, vybrané lahudky atd., to jsou u Batll
veci témer neznámé.

Kdyby byl Bata kapitalistou, který chce svého jmení užívat
a hramadit je da nekonecna, nedrel by se a nežil by tak

skramne, jak žije. Jeho asabní práce do úmartl není jen cti
žádostivast, nýbrž tkví v jeho názaru, že kapitál je nahro
madená práce, která se stane požehnáním všem, kdaž s ním
prijdau do styku, a nezotrocí své držitele jen tenkráte, když
bude opet v práci pramenenl. On je vrchním arganisatorem
této práce, která má 51aužiti k dobru delnictva, zákaznictva
a v nepaslední rade republiky a národa.

Kanecne slúvko o té »genialite« a »diktature«. Všeobecne
se myslí, že Batu udelala Batou válecná kanjunktura. Ta jel

omyl. Jiní továrníci abuvi byli také ve Zlíne, v týchž po
merech, a prece ani jeden z nich není tam, kde Bata. Po
mery nic neznamenají, není-li myšlenky, tech pomeru využít.
A tuto myšlenku práve mel a stále má Bata. On neco vy-

*) pecené brambory v: traube, valašské národní jídla.

tvaril, mu ze se o to oprít, a ví, že je to vytvoreno jeho in·
dividuálním myšlením. Divíte se, že clovek, který neco udelal,
uedá si vešeti bulíky na nos lidmi, kterí nedokázali v živote
niceho? Z toha patom vyplývá pomlouvání o absalutismu,
mussolinismu a obetech geniality.

Prominte, pane redaktore, jest-li jsem Vaší trpelivosti vy
užil více, než bylo mým úmyslem. Chtel jsem jenom dáti
prllchod pravde, kterou znám z autopsie a jejíž vývoj sle
(~uji jako vzdálený pozorovatel už od raku 1916.

Váš zcela oddaný Dr. Jindfich Súcek.

14 ci 18 mesicu.
Pa.I1Jeredaktore,

doufám pevne, že nejsem jediný, kdo nesouhlasí s dapisem Ip.

porucíka J. V. v 8. císle a s nesmyslem, kterého ,!,e dopustil,
srovnává-Ii vojnu se strední škalou a klade ve svém ]dukazu
o nemažnosti zkrácení pres. služby 4 trídy vyššího gymnasia

na roven :4 mesícttm vojny.
Pan porucík asi nechápe, že každý touží po zkrácení služby,

ne z pohadlnosti, ale z duvodu existencních, nebot pro mla
dého clavi::ka, vstupujícíha do života, je drahý každý deu.
Vezmeme na pr. remeslníka, který .podparuje matku nebo
saurozence, kterí jsau odkázáni na jeho výdelek. Odejde na
vajnu a pa celou tu dobu je rodina bez podpory - dokonce
musí mu sem a tam posílati nejaké peníze, nebot není možné,
aby vystacil na IO dní s 25 Kc, i když je na vojne »na celé
zaopatrení«. A u studujícího je to totéž; je mu sice odložena
služba až do skonceJllÍ studií, ale tím se na veci mnoho nemení,

nebot musí stejne zabíti vojnou plll druhéha raku - a to
práve v té dabe, kdy je potreba shánet místo, které na nikoho
neceká. Co znamená 18 mesícu pro lékare, právníka, profe
sora, inženýra, úredníka i remeslníka - to každý pochopí.
Není tedy divu, že se o zkrácení tolik usiluje, nebot i ty -I
meSlce jsou hotovým dobrodiním. A dává-Ii nám p. porucík
príklad špatné armády armádou bclohorskou, nesmí zapomí
nat, že ta armáda byla sestavena vetšinau z najatých vojáku,
f;:terí nemeli vlastenecké cítení a u nichž rorzhodovalo, kdo má

víc. Hlavní argument p. porucíka tkví v tom, »že není možno
udelat za tak krátkou dobu porádnéha vojáka«. Dukaz ze sku
tecnosti mluví jinak: na zacátku prosince se jezdí do Milo
vic na astrau strelbu, kde všechny funkce pri obsluze dela ob·
starávají novácci. Uznejme; že vše nejde tak, jak by melo, ale
to je, prosím, po dvau mesících. Je-li tedy k prvnímu trochu
samastatnému kroku pripušten vaj ák po dvoumesícním vý
cviku a po IO mesících k manéVrlllTI, kdy je již odkázán sám
na sebe (»staré« mužstvo již demabilisovalo) - znamená to,
že je za tu dobu vycvicen:. A doba od manévrll da príchodu
navácku je vyplnena necinností (pr. když jsme narukovali,
bylo naší první prací cistení del zablácených z manévru). A
dál: reknete, k cemu je voják, který ani nevystrelil, protože
cyl 'po mesícním výcviku dán da kanceláre, da kuchyne nebo
k jiné funkci? Príkladtt je hodnc: jeden (absolvent gymnasia
se zamítnutou žád~stí za odklad) dostal se k osvete a jeho
asvetovou prací bylo zamést, zatopit, po prípade aprášit knihy,
které se pujcovaly jednou týdne, a jednou za cas precísti pro
spekt nejaké edice, ac predem vedel, že žádná kniha nebude
koupena, protože nejsou peníze. Jiný byl na vojne prato, aby
nosil rotmistravi mas; a obstarával veci do kuchyne. Tretí,
inženýr, který byl pro ocní vadu vrácen z dustojnické školy,
zametal dvúr a vazil bedny - zatím ca cetar, nemající zdání
o rysování, pracaval plán kasáren. Tito lidé nosili uniformu,
ríkali si »vojáci« a k tomu byli odvedeni na 18 mesícu a
v prípade, že žádali za propuštení, byla jim žádost zamítnuta
s poznámkou »nepostradatelný«! Takoví vojáci vlastne jerli
okrádají stát. U našeha pluku cvicilo, vlastne pletlo se 30

vojákú u jednaho dela, ac k obsluze stací tretina. A že ve·
litel pluku to musí! uznat, byla videt z toho, že krome starého
mužstva šlo ze 300 novácku domu 98 »jako prebytecní«. A

prota byli odvedeni? Prata musili opustit svá zamestnání,
která jim zabrali jiní? Vladimír 111l1er.
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neviazanost, ale zákon, nie džungli, ale orgall1ZaClU,nie laisser
fair, ale sociálnu kontrolu. Kniha má celý rad problémov, kde
se autor vyporiadáva s aktualitami doby a osobnostami. Naj
viac mu asi prírástol k srdcu anglický »fi1orof povabnej de
mokracie« Chesterton. Nie je mu takým »vtipkárom«, za akého
je u nás ffillohými považovaný. Peroutka sa ho zal'úbil preto,
že tak dobre vie prehovirit o sláve demokracie a videt oby
cajné veci a l'udí v krásnom a významnom svetle. Demo
kracia ne je nic iného, ako vláda obycajných l'udi, problém
obycajného cloveka. Chesterton sa chova k nemu so zdravou
úctou, a jeho demokracia je radostná, nie tolstojovsky mucivá
a smntná. Nedošiel ovšem každý v Peroutkovej knihe takého
uzna11lia. Lenin, Kropotkin" ceskí politizujúci profesor i Rádi
a Nejedlý, a ideove svety nimi hájené, slovanská politika Kra
márova sú predmetem Peroutkovej analyzy, miestami havlic
kovsky duchaplnej i chirurgicky rezavej.

Dr. Karol Jehlicka, Slovenský denník 26. januára 26.
Staré písnicky francouzské. (Zpevy sladké Francie. Vybral

a preložil Hanuš Jelínek. Nákl. Fr. Bor o v é h o v Praze 1926,
str. 94. Zlatokvet, Kc. 100.-.)

Zasvecený i poucený znalec poesie francouzské vybral ze
starší a nejstarší poesie lidové pres tricet písní, vždy od ne
známých skladatelu, a preložil je v celku zdarile a v pusobivé
shode s originálem. Není to úkol jednoduchý, nebot stará ly·
rika i epika lidová má svou zvláštní zpevnost, své zvláštní
vyjadrovací prostredky, svuj zvláštní rytmus. Najíti pro tyto
nejednou typicl-é zvláštnosti náhradu v jiném jazyce není vždy
snadné. J elíne'k mel tu štastnou rl.)ku jak ve výberu tak i pri
prekladu, z nehož je prímo videt lásku, s jakou vybíral každé
slova, hledal asonanci, rým, priléhavý nebo približne priléhavý,
opisný obraz. Prekvapuje u všech techto starých písnicek je
jich siJná pusobivost výraz<)vá a náladová a prekvapuje fakt,
že hlavne u baladických skladeb, jejichž motivy bývají u všech
národu podobné, také technika a skladba bývá podobná, ba
i stejná.

V techto roztomilých skladbickách ožívá kus kouzla minulých
dob, radostné bujnosti, vojenského veselí, švitorivé rozmarnosti,
ale i celá osudová tíha bolesti a utrpení lásky, motivy povždy
vecné. Taková balada o návratu námorníka,. jenž vrátí se
z vojny nepoznán ke své žene, aby videl, jak se zatím vdala
za jiného" je balada opravdu mohutná a jakoby ražená pro
tisíce prípadu poválecných dnes.

Je jisto, že anonymní skladby lidové mají za autora ne
jednou opravdového umelce, ale casto jsou i šfastným výtvorem
príležitostným nebo i hromadným. Je štestí, že se takové prác.e
zachovávají. _ emohu pri této príležitosti nemyslet na veliké
množství nesebraných dosud našich písní a skladeb lidoVých,
pro než pozvolna mizí porozumení literární i oficiální.

Je v tom dllkaz o úpadku našeho smyslu pro tradici. Cím
víc a lehkomyslneji se opouští, tím bolestneji ji budeme jed-
nou hledati. J. V. S. (»Kritika«, 12. 2. 1926.)

Dt·. Karel Engliš: Národní hospodárství (pri;·ucka). Ministr
financí a profesor právnické fakulty Masarykovy university
v Brne vydal nákladem Fr. Bor o v é h o v Praze obšírnou
a obsažnou prírucku národního hospodárství, jaké jsme v ceské
literature dosud postrádali (stran 610, váz. z.o1.Kc 50.--). Spis
je urcen v první rade pro universitní posluchace, mel by však
po nem sáhnouti každý, kdo se chce obeznámiti s národním
hospodárstvím ponekud dukladneji a chce pozorumcti ruzným
hospodárským otázkám, s nimiž potkává se "témcr na každém
kroku. V oddílu prvním vysvetluje autor spolecné pojmy hos
podárské (úcel a prostredek, užitek a škoda" potreby, prostredky,
statek, hodnota), v druhém mluví o hospodárství jednotlivcovu,
v tretím o me<;hanismu smcnného spolecenství, v dalším pak
o hospodárství národním, o hospodárství svetovém a o národ
ním hospodárství jako vede. Všude pozoruje ctenár, že autor je
samostatný myslitel národohospodárský a muž pokrokový. To
vyniká nejlépe v kapito~~ o sociálních problémech dnešní spo
lecnosti (spolecenské trídy, problém chudoby a chudinství, pro
blém stredostavovský, delnická otázka, orgány sociální poli
tiky). Mnohdy se autor nekteré otázky pouze letmo dotkne, ale
pozorný ctenár vycítí, jaké stanovisko autor k ní zaujímá.

ajk. v casop. "Družstevní rádce«.
L. Šetelíková: O našich lidoch. Nákladem Fr. Bor o v é ha

v Praze. Cena 9 Kc. Setelíková, dcera inspektora Bílého, zná
velmi dobre kraj i lidi, o niehž píše ve své drobné knížce.
Haná a v té historické Predmostí s Prerovem je dejištem,
v nemž se odehrávají príbehy jejich 16 povídek. Zachycuje
lidi verne se všemi zvyky, obyceji a mluvou tak, jak je zná
z mládí a jak mezi nimi rostla. Své figurky zachycuje v ko
stele, ve škole, pri tanci, v hospode, pri zábave a pri práci,
predmostským, ci lépe receno prerovským nárecím, které už
není hanáctinou, ale je stejne pohodlné, široké a jadrné. Knížka
velmi výstižne charakterisuje typické vlastnosti našeho ven
kova, jeho víru, lhostejnost i jeho konservativnost a obavy
pred prívalem moderního života. - Milá knížka, a u nás bude
hojne ctena. Obzor (Prerov, 21. 2. 26.)

nemocnice

Národní osvobození, Praha.

*

Napsal

R. BOROVY,
PRAHA

a u všech knihkupcu.

o ŽENSKÉ
lPlODNOSrl

píše o našich knihách

'DECKÉDItO tÉKARSKÉ

1á kniha, pojednávající v cásti první a druhé
e o ženské sterilite, její aetiologii, diagnose

ose a therapii; v cásti tretí uvádí všechny prí-,
steri1ityz chorob ženských rodidel. Dílo, obo-

~Icl pftvodní vedeckou literaturu medicinální,
'cká prírucka pro lékare a ucebnice pro mediky.
528,s obrázky a barev. prílohami za Kc 100,-.

v,ýchot1a, casopis venovaný otázkám metodiky vý
vy csl. vojska, zahájil práve dvojcíslem rocník II.

I: knihy presidenta T. G. Masaryka ,ISvetové revo
Dúvem "Náš voják«. V dalším píše škpt. Brych o vý-

dových porad v Brne o telesné výchove. V cásti
jest obšírný clánek o rote v krycí posici - plán
. o bojovém výcviku jednotlivce a výcviku zákop

vojska a kapitoly z metodiky a fysiologie telesných
e zprávách je referát o velitelských kursech a zkouš

knížce commendanta Gérina »Boj malých jednotek«
plk. Eugena von Petrolda: Die Schule der Disziplin.

výchovu«rídí redakcní sbor pro vých. odboru MNO.
mesícnc v nakladatelství F. Bor o v é h o, Praha II.,
13·

dnešek. Napísal Ferdinand Peroutka. Vydalo na
Fr. Borový 1925. Str. 288 za Kc 24.-. Slávnymi

.Boje o zítrek« to pred viac ako 20 rokmi zacaln,
vydal Ferdinand Peroutka svoje »Boje o dnešek« a už

é Hilarovy »Boje proti vcerejšku«. Máme tedy tri
OV, knihy rózného duševného základu, rózných ciel'ov
temperamentov. Peroutka je žurnalista, s ktorým je
to nesúhlasif, ale nemožno mu odpierat, že je vzde
duchovný základ že je vel'kého formátu. Publikácie

vykazujú rozsiahle vzdelanie a 'originálny, suge
podania. Dokázal to nielen svojou lonskou kni·

jsme« (v »Obelisku« vyšlou), žial', však málo pre
napriek tomu, že po diskuzii priamo volala. Nová

tkova nez3.sahuje tak hlboko do pojednávaných pro
íe pecaf príležitosti, ale zaujme casto originalitou

li to svojrázne glossy našich dní. Spisovatel' otvorene
le jeho úvahy nesené sú myšlienkou liberálnou. Libe
dvadsiateho storocia nie je ani vecou kapitálu ani pro
etojí oproti obom tam, kde utlácajú l'udskú osob
c obrátený proti neslobode ako neviazanosti. Peroutka
e nový liberalizmus, žiadujúc v záujme slobody nie

Dr. FRANT. PACHNER,
mir gynaekologickéhooddelení státní

na Ostravsku,,



U každéhO' knihkupce a v nakladatelství

727 stran ve 2 svazcích za Kc 45'-

Stran 574, s 9 prílohami na krídovém papíre, za Kc60'-

KNIHOVNA LITERÁRNíCH VZPOMíNEK

OTOKAR ŠIMEK

Nejobsáhlejší ceské dílo o francouzské lite
rature. Dt'iležitá studíjní kniha a nepostrada

telná prírucka.

*
Díl II. Renesance a reformace •

Století XVI. 268 str. Cena Kc 24'-
O b s a h: Cást 1.: Pacátkavé renesance a re

farmace ve Francii. - Škala MarO'tO'vaa básnická
skupina Lyonská. - Spolecenský ramán a navela.
- Heptameran královny Navarrské. - Razchad
renesance s refarmacÍ: Rabelais a Calvin.

Cást II.: Renesancní paesie: Pleiada. - Ransard.
- Pacátkavé klasickéhO' dramatu. - Palatinštení
klasickéhO' ducha. - Literatura bojovná. - PO'esie
na sklO'nku stO'letí: EpigO'nO'véPleiady a prechod
k MalherbO'vi. - Spolecenská krásná prósa na
sklO'nku XVI. veku: KO'reny preciasity v beletrii.
- MO'ntaigne a myslitelé v obdabí preradu.

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

O b s a h: PredchudcO'vé klasicismu. Ramantické
barO'ka. DO'ba aprav v jazyce a v literature.
Balzac a refO'rma prO'sy. Organisace spblecnO'sti a
slO'vesnO'sti.Duch preciosní a burleskní. - První
skupina klasiku: CorneilJe, Pascal, la RO'chefO'u
cauld, paní de Sévigné a pa,ní de la Fayette.

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

O b s a h: Vek Ludvíka VelikéhO'. Klasictí rea
listé (BO'ileau, Maliere, Racine, LafO'ntaine). Klasi
kO'vé nábaženští. Sklan ducha a umení klasickéhO'
na konci stO'letí. Spor »Madernistu« se stO'upenci
klasickéhO' ideálu (La Bruyere, FéneIO'n).

DEllBY

LITERATURY

FRDntOUZSHE

V OBHYSEtH

Na sklade u každéhO' knihkupce a v nakladatelství

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

Ke studiu francouzské

kultur)'

(1914-1919.)

PRAHA -II,FR. BOROVÝ

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.
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Práve vyšlo
v nakladatelství Fr. Borový, Praha

a u všech knihkupcu.

B O ŽEN A B E N E Š· O V A

CLOVEK

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

tvorbe.
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