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Masarykova osobnost.
IV.

estliže necí pomer k náboženství jest pragmatický,
je tliže jeho pomer k filosofii jest také pragmatický,

l1žetecokoliv vsadit na to, že pomer tohoto muže k hi
rii bude ovšem také pragmatický. Že 'jemu historie
e méne hledání ve starých pergamenech a více hle
i ve vlastním nitru; že za hlavní historickou skutec

st to bude pokládat, co se shoduje s jeho myšlenkami
co odpovídá jeho zámerum. Opravdu. Se vši úctou, jíž

e povinni tomuto zjevu, treba ríci, že svým pragma
em a silou své osobnosti by Masaryk byl málem po-

n ceskou historickou vedu. Pamatujeme se ješte
chni na slavný boj mezi "Masarykovou sektou a
ovou školou«, nebo, jak jiní ríkali, mezi Masaryko
školou a Gollovou sektou. Jeden z oddaných Masa

ových následovníku ješte po letech formuloval pod-
tu tohoto historického klání takto:

.Spor Masarykuv s Gollovou školou nebyl sporem ta
kového druhu, jehož výsledek by se dal vyjádrit kategorií:
vyhrál prohrál. Nebyl to spor o vetší (Pekarovu) nebo
menší (Masarykovu) vedeckost v historickém badání,
nýbrž spor dvou ruzných svetových názoru, nebo pri nej
menším dvou ruzných, a co hlavního jest, naprosto nesou
meritelných pojetí historické sku tecnosti: oportunisticky

onscn'ativního pojetí Pekarova, kterému h i s to r i c k o u
ku tec n o stí je st to, co bylo, vec j e dno u
ro vždy hotová a odbytá (trebaže zajímavá),
ožcná dnešního dne již jen v pramenech, a s o c i o I0
I c k y t v U I' C í h o poj e tíM a s ary k: o v a, kterému

Il1storická skutecnost jest címsi ješte dnes živým a puvod
atm .•

to Masarykuv následovník, jak dostatecne patrno,
se na oficielní ceskou historickou školu z toho du
že se domnívala, jakoby v historii šlo o historická
Vskutku, domnívala se, a my, pokud chceme ve

zachovat porádek, který by stál za rec, musíme
c10mnívats ní. Pro cistou vedu otázka, jaký byl

jací byli Ceští bratrí, patrí do sféry "toho, co bylo,
ou pro vždy hotové a odbyté«, práve tak jako

jak vypadal ichtyosaurus. Jinak jeví se vec to
hledá v historii precedencní prípady pro své

sociologicky tvurcího pojetí bylo by možné n a
ti v z n e š e n á hnu t í už v ichtyosaurovi, který
ezfele casto stavel na zadní nohy. Proc? Aby bylo

duvod více k lidské vznešenosti. Z tohoto duvodu
také nekterí pragmatikové ve vedách prírodních

on monogamie i mezi zvírectvem, a jejich mi-
u cáp a lev, vídaní s jedinou samickou. Tito muži
si tak, aby mohli uvésti O jeden duvod více pro
ii mezi lidmi. Veda však nemuže než vylíciti

ura jako obludné zvíre zvírecí, a s politováním
nstatovat, že i oblíbení cáp a lev jsou bez sexuál-
lb, ackoliv by snad pro dospívající deti bylo

nejakého povznášejícího príkladu. Moralista si
Peie, aby jeho cnostmi byl poset celý vesmír;

patrne proto, aby mel dojem, že nemuže vypadnout ze
své cnosti; nebo! kamkoliv by padl, i tam padne na
podušku cnosti.

Veda historická - pokud to nemá býti neco jiného 
podobá se ostatním vedám v tom, že s chladnou objek
tivností sbírá materiál a snáší fakta. Jsou-li pohromade,
pak nech! si s nimi muž .cinu delá, co chce. Veda sama
nepraví, že pres rokli má nýt postaven most; veda sbírá
jen fysická fakta a mechanické zákony, aby most mohl
být postaven spolehlive; a díky jí za tuto chladnou ob
jektivitu, jinak by most spadl; postavit most chce však
clovek ze zcela nevedeckého a primitivního hnutí dostat
se pohodlne na druhou stranu a nemusil lézt nejdríve dolu
a potom nahoru. Pokud Masaryk zabýval se historií, byl
dalek toho, aby s chladnou objektivností snášel fakta a
sbíral materiál. V tomto tvurcím temperamentu príliš
hlasite volalo jeho poslání. Oollova škola mela pravdu
proti Masarykovi ve vetšine prísne historických otázek;
mela pravdu v tom, že naše liberalistické národní obro
zení není možno považovat za prímé pokracování nábo
ženské reformace; správne tvrdila, že mezi nábožen
skostí Ceských bratrí a osvÍCenou humanitou našich
buditelu není možno klásti rovnítko, a že ceská refor
mace není ponorná reka. která v sedmnáctém století mizí
a v devatenáctém se opet vynoruje. Kdyby nešlo o vÍCe
než o zjištení toho, co bylo! musili bychom poctive sta
veti Pekare nad Masaryka. Ale bylo receno. že Masary
kovy omyly byly pro národ plodnejší než Pekarovy
pravdy, a nemužeme než s tím vrele souhlasiti.

Cistý historik stojí pred fakty s galantní bezmocností;
pragmatický historik proviní se vuci faktum leckterým
ímosem a násilím. K historii postavil se_ Masaryk stejne
pragmaticky jako k náboženství a 'filosofii: vyložil 17. a
19. stol. jak toho potreboval pro svuj prítomný ítkol.
A jestliže nekterý fakt stál tomu v ceste, tím hure pro
ten fakt. Jaký to byl úkol? Nedovedu to lépe oznacit než
jako úsilí charakteTotvorné. Není pravda, že naši bu
ditelé vyhynuli v první polovici devatenáctého století.
Masaryk je poslední a patrne nejvetší z buditelu. V jeho
dobe byl ceský národ již obrozen jazykove, literárne
i politicky. Ale Masaryk videl, že tento národ nemá
ješte dosti vlastní tváre. Že není duchovním útvarem,
i když už jest prírodní skutecností. Že chybí puvodní a
základní ceské myšlenky. Že nemáme vyhraneného cha
rakteru ani dosti vlastního obsahu. Že jsme nejasní a ne
zretelní jako napolo setrená freska. Jednou snad mohly
být, dnes však už nemohou být pochybnosti o tom, že
Masarykova analysa byla správná. Zajisté, bylo možno
nalézti omluvu: všechny ty nedostatky souvisely s osla
bením našeho národního organismu v dobe cizího pan
ství, kdy jsme se nemohli vyvíjet po svém. Odtud také
nedostatek národní originatity, který byl pro vnímavejší
duchy obzvlášte citelný v literature a filosofii, ackoliv
nekterí práve pro naši literaturu a filosofii chteli nosit
nos vzhuru. Máme-li býti uprímní, zejména naše filosofie
zasluhuje soucitu a péce o slabé.

Do této situace prišel Masaryk s heslem: ceský národ
nemá dost charakteru! Nevím, vyslovil-li kdy toto heslo
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tak jasne. Ale bez tohoto pozadí celá jeho cinnost byla
by nevysvelitelnou. Po diagnose zacal s therapií: celé
dílo jeho života je tvurcí práce na ceském charakteru.
A práve tehdy, kdy staromilci ho nazvali synem sane,
byl nejvernejším synem svého národa. Masatyk byl bu
ditel charakterový. To byla role, k níž naši jazykoví a
literární buditelé nemeli ješte dosti sil. Pokusil se sebrati
roztroušené ceské síly charakterotvorné a uciniti z nich
jednotný útvar. Byly to silné ruce, jež se podjaly této
práce, a duch suggestivní. Buditelská psychologie ovlá
dala Masaryka. Všude tam, kde jeho realismus ustává
nebo jakoby na nejakou dobu usíná, najdete pro to vy
svetlení v jeho buditelské roli. Myslím, že buditel nemuže
býti realistou naprostÝm; potrebuje idealistické sugge
stivnosti: je pragmatistou. Masaryk pokusil se organi
sovat ceský charakter na základe humanitním. Chteje
zasnoubiti národ s ideou humanity, volal živé i mrtvé za
svedky, že tato idea byla vždy národní tradicí. V teorii
byl vždy odpurcem' historismu a s velkou ve rvou pro
následoval vlastence, kterí myslili, že Žižkovy vavríny
vencí i jejich skrán a že, protože riusiti byli slavní, i oni
jsou slavní, nic nedelaiíce a jen plody zeme požívaiíce.
V praksi sám do historismu upadal. Aby posílil ideu hu
manity, udelal z ní ústrední smysl ceských dejin. Vzbu
zoval dojem, že novodobému humanistovi celé ceské
národní podsvetí vlídne vychází vstríc, a stínové našich
predku, že nás drží za ruce. Chtel, aby celá naše historie
nám hrála do pochodu. Ta idea muže u nás býti nejsil
nejší, o kte:t:é se prokáže, že vždycky byla naší národní
ideou; nebudeme delat nic nového; zacneme jen tam, kde
klesly umdlené ruce našich predku. Nebyl tedy pomer
Masarykuv k historii pomerem presného zkoumání faktu,
nýbrž pomerem nekoho, kdo chce z historie vydobýti sil
né a aktivní heslo pro život. Proto veci dopadly tak, že
Pekar mel více pravdy, a Masaryk daleko více vykonal.
Masaryk v historii - tot ideolog na rekvisici. V ceské
historii hledá jen duchovní zásoby pro novodobou huma
nitní armádu.

I Masarykuv názor na svetovou válku muže bytí do
kladem jeho pragmatického zacházení s historií. Ani tu
\1ení dbáno fakt, která prekážejí. Masarykova theorie
svetové války jest dostatecne známa: byla to svetová
revoluce; stály proti sobe idey, ruzné názory na svet a
na život; vedoucí ideje evropského západu jsou humanita
a osvícenství; Anglie, Amerika, Francie, Italie a ostatní
románští národové tvorí jeden kulturní celek; válka byla
bojem za svobodu a demokracii, bojem mezi theokrati
ckým absolutismem a humanitním demokratismem. 
PrísnÝ historik sotva se odváží vysloviti veci tak su
márne a dáti svetové válce výklad tak programový a ra
ciLlna1istický. Bude si klásti otázky: byla-li válka hojem
demokracie s theokracií, jak to, že Rusko, tato nejtheo
kratictejší ríše, nestála spíše po boku Nemecka a Ra
kouska? Byla-li to válka demokratického západu proti
absolutismu, jak ocitlo se absolutistické Japonsko ruku
v ruce s tímto demokratickÝm západem? Byl-li to boj
programu, jak vysvetliti- že Italie váhala do poslední
chvíle, cekajíc, která strana nabídne více? Není pochyby
o tom, že Masarykuv výklad nevystihuje presne pod
statu války a že nebude prijat historiky, úzkostlivejšími
k faktum a okolnostem. Ale byl snad Masaryk histo
rikem mezi ctyrmi stenami, obloženými knihami, když
poprvé provádel tuto analysu svetové války? Nikoliv,
byl v té dobe vudcem odboje. Jeho theorie o válce neod
povídala všem cetným stránkám skutecnosti, ale byla to

242

plodná theorie, bylo to nejdokonalejší heslo pro náš ná
.rodní odboj. Tato theorie nebyla theorií, byl to válecný
prapor, pro který stálo za to umírat. Masaryk dovedl
zpusobit, že naši legionári na ceste do zákopu cítili, že je
tam doprovází duch dejin. Ze všech vecí, které mužete
udelat pro bojujícího vojína, jest nejlepší ta, jestliže vlo
žíte do jeho bojování nejaký vyšší smysl. Nereknete-li
mu jasne, proc bojuje, unavene povlece své hnáty na trh
smrti. Postavíte-li pred jeho oci ideu, bude se stydet ji
opustit a udelá, co muže. Muž potrebuje vedet, proc má
být statecný. Masarykuv prapor z ideí vlál nad naším
vojskem lépe než prapory z látky. Demokracie proti
theokracii, osvícenství a humanita proti absolutismu 
možná, že to vše ješte tenkrát nebylo úplne pravda a že
to bylo spíše následky války než jejím puvodním
smyslem: ale bylo-li možno vymysliti lepší heslo pro
ceského cloveka, chystajícího se k boji? Práve tu se
ukázalo, jak znamenite umí Masaryk delat hesla. Je to
vlastnost, kterou se obycejne vyznacují muži cinu. Mohli
jsme v techto dnech císti pojednání o Masarykove stylu.
Žádné takové pojednání nemuže ani zdaleka být úplné,
nezabývá-li se zejména Masarykovou schopností tvorit
hesla. '? nicích úst nevyšlo tolik hesel, která bloudí touto
zemí, jako z jeho. Jeho hesla jsou lepší než jeho styl.
I tato schopnost prozrazuje psychologovi, že má co ci
niti s nekÝm, kdo patrí ješte více cinum, akci a jednání
než filosofii a spisovatelství.

Jsou lidé, na pr. p. prof. RádI, kterí by si mohli stežo
vat na stranictví osudu: knihu mám jako babicka, brýle
mám jako babicka, a prece císti neumím. Pan prof. RádI
kritisuje jako Masaryk kritisovával, moralisuje jako on,
také filosofuje o božnosti, nebojí se být v menšine, osvo
jil si mnoho z Masarykových zvyku a stylu, vubec se
potáhl dosti podobnou slupkou - a prece každý kolem
cítí, že to není ono. Prostá Masarykova mužnost, ve
které byla rovnováha jeho bytosti, je nesdelitelna jeho
následovníkum a jeho škole. Masaryk moralisoval jako
muž. Pan profesor RádI moralisuje už trochu jako sva
toušek. Vzpomínám na spech, s kterým bežel napsat do
»Nové svobody« clánek o tom, že byl na výlete a u lesa,
beda, spatril, kterak hoch v plavkách sedí na balvane
a hraje na harmoniku pred dívkou v koupacích šatech;
ackoliv pan profesor tehdy dobre propátral okolí, nikde
neobjevil žádnou gardedámu. Masaryk po svém šedesá
tém roce šel bojovat. Je treba pokládat za jednu z mož
postí p. profesora RádIa, že pujde do kláštera. Lze uvésti

I prípad ješte jednoho pana profesora, který také knihu
mel jako babicka a brýle mel jako babicka. Pan profesor
Nejedlý si rekl: rius kritisoval, riavlícek kritisoval, Ma
saryk kritisoval, já jako ceský clovek jsem povinen také
kritisovati. I jal se kritisovati tak mohutne, že se stal
k jakékoliv positivní práci nepotrebným. Kriticnost, jež
jím lomcovala, byla tak veliká, že se mohla uspokojiti jeJl
žitím v konkubináte s komunistickou stranou. Nebot tato
strana nerepresentovala nic, co jest; predstavovala ne
co, co bude, cervánky nekterého bájecného dne v bu
doucnosti. Systematickému duchu p. profesorovu laho
dilo, že tato strana není poskvrnena stykem s nicím, co
už dnes existuje a stojí a co tedy dráždí ducha kritické
ho, Pan profesor Nejedlý nikdy nerekl porádne, co soudí
o cílech komunistické strany a o jejím plánu na uspo
rádání budoucnosti. Nekterí optimisti myslili, že to z ne
ho dotazováním dostanou, ale nedostali. Jemu proste vy
hovovalo toto prostredí nejradikálnejší kritiky, Nemusíme
pochybovat, že se pri tom domníval, že jde stopami nej-
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cistší ceské tradice. Výklad tradice bývá ruzný. Pan pro
fesor Arne Novák, pokud vím, pojal ceskou tradici tak,
že nerad telefonuje a jezdí automobilem, mimo jiné také
asi z toho duvodu, že takových vecí nebylo v dobe, kdy
se tvorila ceská tradice a kdy byly psány »Malostranské
povídky«.Pan profesor Nejedlý odvodil pro sebe z tra
dice jiné poucné: ceský duch musí býti nadýmán svatou
nespokojeností, a není ho dustojnO) aby se spokojoval
necím,co už jest. I

Predstavovali bychom si Masarykovu cestu životem a
myšlenkami príliš jednoduše, kdybychom chteli proste
ríci, že nad jeho horizontem nikdy nebyl ani stín toho
nebezpecí,kterému potom podlehli pp. profesori Rádi a
Neiedlý,kterí se laskave pokoušeli ho ponekud nahradit,
když se stal presidentem. Ukázky jejich nahražování se
bycejne vracely na místo svého vzniku s ráznou po

známkou: neprijímá se. Byly doby, kdy také Masaryk
iIhlavnekritikou a negacÍ. Do taKového postoje tlacil ži
ot v R.akouskui lidi s velmi positivním nadáním. Pri
e-Iirecna minulé doby, Masaryk sám o sobe ríká, že také
fval anarchistou a príliš holdoval negaci. Když se stal
esidentem,mela jisté oprávnení otázka: bude tento muž,
ž tak dlouhoboril, také tvurcem? V duši pravého mu
, at už rozumuje jakkoliv, je vždy sklon k positivnímu
u; možná, že muže být zatlacen v nepríznivých si
cích,ale objeví se ve chvíli možnosti cinu. Rakousko

valo Cechumpríležitost hlavne k pavoucímu rozumár
í a kritice; jednání bylo zadáno pro vídenské Med

od ctvrté hodnostní trídy. Tato atmosféra zane
a stopy i v Masarykove cinnosti; dala jí onen ráz,
rý potomsvedl pp. profesory RádIa a Nejedlého, aby

ceskoslovenskémstáte napodobovali Masarykovu cin-
z R.akouska.Možná, že mnozí horliví ctitelé pred-

ecnéhoMasaryka znacne by byli zaraženi jeho dneš
názory.
cionalismusv Masarykovi také nebyla krotká síla;
chvíle,kdy jím lomcoval. A jen Masarykova muž
jejímžkonstatováním jsme zacali tuto úvahu, do
jej ovládnout ve chvílích rozhodných. Jeho násle

lci, první mezi nimi p. profesor RádI, mají jeho ra
lismusbez jeho mužnosti; dovedli napodobit leccos;

nepodarilo se jim ovšem napodobit životní rovno
Vrozený racionalismus vysvetluje také nekteré
Masarykovy bytosti, hlavne na poli estetickém:
mnohosmyslu pro formu v umení; obávám se, že

rature hledá predevším ideje; dívá se na ni za prvé
páté jako sociolog; cítí trochu tuto svou mez, a

: .po celý život cetl jsem belletrii; p e s t o val
obr a z i vos t ved o m e«. Jeho racionalismus

také zamezil mu sblížiti se vnitrne s temi filosofy,
prišlipo periode positivistické; myslím, že už ne
zcelaani do Nietzscheho ani do Bergsona. Má také

z toho neprátelství, které cítí racionalistická psy":
e k moderní psychologii neracionalistické. Ve
osti, která debatovala o podvedomí, slyšel jsem
cne dekretovati, že »žádné podvedomí nenÍ«.
ta bývalých státoprávních ;)okrokáru ozývá se
o Ikání, a nejhlasitejší je lkání p. dra Borského,

je vysílá megafonem své zlosti. Podstatu tohoto
e vyložiti takto: deje se nám krivda; za Rakous
jsme tvrdili, že prijde revoluce, a snažili jsme se
rod pripraviti; když však potom revoluce oprav
, kde se vzal, tu se vzal, ocitl se v jejím cele

t, který za Rakouska na nicem nedal si tak zá
O na polemikách proti revoluci. Vážená bývalá

státoprávní strano, kdo muze za to, že ve chvílích
cinu obycejne objeví se v popredí muž a nikoliv theoreti
kové? Masarykuv dvojí pomer k revoluci (nepochybuj
me, že byl dvojí) je nejlepším dokladem, jak v nem muž
nost a vrozená aktivnost protrhávala racionalistické my
šlenkové pletivo, vzniklé ve chvílích, kdy cin nebyl ješte
ani na obzoru. Za Rakouska dal si Masaryk docela ab
straktní zásadu: proti revoluci. Vykládal, že tlavlícek
byl vubec také proti revoluci. Chtel naprosté uznání
svých protirevolucních zásad a udelal z protirevoluc
nosti celý systém. Zdá se, že pri tom tlavlícka vyložil
úzce a racionalisticky. tlavlícek byl jen proti revoluci
marné a tedy škodlivé. Masaryk, tehdy pod zrejmým
vlivem nekterých slovanských filosofu, snažil se vylíciti
veci tak, jako by tlavlícek byl proti revoluci každé. Ale
v tlavlíckovi nebylo toho doktrinárstvÍ. Nemohl souhla
siti jen s revolucí r. 1848, která nemela nadejí na výsle
dek. Delal-li z neho Masaryk protirevolucního doktri
náre, nepochybne ponekud ochuzoval tlavlíckovu osob-'
nost n a z á k I a d e v I a s t n í hod o k t r i n a r i s m u
t e h dej š í h o o jednu mužnou stránku, která se v tla
vlíckovi nejlépe ukázala, když kritisoval tento záver Vo
celova »Labyrintu slávy«:

»Avšak bitvy krvavé a sece
Neotevrou blaženosti chrám;
Vezte, že jen svetla bleskné mece
Vydobudou vecnou slávu vám.«

Co k tomu tlavlícek mel podotknouti, byla poznámka
mužova. Napsal:

»Považujeme tuto sadu jenom za výplyvek z jedno
strannosti,- která musí být vecnou sestrou každé poesie.
Poesie jak vedomo musí padati z extremu v extrem, musí,
kdykoliv se proti necemu opre, vždy excentricky bourili,
o neco dále než zapotrebí je k paralysování odporu ...
Kterak by pouhé svetlo mohlo být naším blahem ku pr.
bez statecnosti, bez moci národní, bez chrabrosti? Vždyt
by každý surovec násilím mohl zrušiti celé naše štestí a
celou slávu z osvety vyplývající, kdyby se nám statec
nosti a jarosti nedostávalo k odporu proti hrubé síle. V sou
mernosti a harmonii musí být jednotlivé lidské vlast-
nosti Hra o život vždy zustane pro cloveka vecí vzne-
šenou Presvedceni jsme, že básník náš sám nejlépe cítí
neduslednosti a protismyslnosti, které by z pouhého a jed
nostranného bažení po osvete povstati musely.«

Jestliže kde, tedy ješte zde tlavlícek jasne vypovedel
svuj mužný ideál, záležící v tom, cemu Anglicané ríkají
ballance of powers. Mužeme duvodne pochybovati, zda
v dobe, kdy Masaryk psalo revoluci a o tlavlíckovi kni
hu, byl sám také tak daleko. Vlivem daleko komplikova
nejší situace moderní doby, jak jsme už jednou podotkli,
nebyl jeho instinkt tak jistý jako tlavIíckuv. Podléhal po
urcitou dobu racionalistickému sklonu k doktrinárstvÍ.
V míru se mece chytá rez. Když však prišla revolucní
situace, postavil se v celo revoluce tento muž, který tolik
dríve polemisoval proti revoluci, a státoprávní pokro
kári, kterí opravdu lépe predpovídali svetovou konflan
graci, mohli ho už obdivovat jen z dálky. Musil všeli
cos ze svých 'minulých theorií zahodit, když stanul
v cele revoluce. Ale proc stanul? Protože byl muž. Lep
šího vysvetlení nenajdeme. Jiní se mohou honosit, že byli
úspešnejší revolucní theoretikové. O nem všichni víme,
že byl nejílspešnejší revolucní praktik.

Ferdinand Peroutka.
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Jazyková prakse v parlamentu.

Senátor Dr. WillIelm Medinger cas od casu vypocítává, kolik
nemcckých poslancu a senátoru v N. S. umí cesky. Tak si
vypocítal, že z 99 nemeckých poslancu a senátoru

10 (1926 7) umí dobre cesky

18 (l9) umí cesky mluvit, ale neumí cesky (nebo slovensky)
psát

23 (2l) umí vadne cesky a
48 (52) neumí, nezná vubec cesky.
Proti r. 1926 možno s p. Wilhelmem Medingerem konstato

vat - byt i nepatrné - zlepšení znalostí ceského (slovenské
ho) jazyka. Je zajímavo porovnat, jak podle stran - rozumí
nemectí poslanci a senátori cesky. Z onech 10, kterí dovedou
dobre cesky, pripadá po

j e dno m na nem. soc. dem., nem. agrárníky a nem. národní
soci'llisty;

d vou na nem. krest. sociály a pracovní a hosp. sourucen
ství a

tre c h na nem. nacionální stranu. - Relativne pripadá pos\.
a sen. znajících dobre cesky nejvíce na n a c i o n á ln í str a

n y. Ovšem: nem. nacionálové (Schollich, Brunar) a nem. pra
covní sourucenství (Rosche, Kafka) jsou strany, které hájí záj
my prumyslu; snad má nemecký prumysl, i když se tvárí tak
vlastenecky, zájem na tom, aby jeho politictí eksponenti umeli
dobre cesky. Tak to totiž delají nemectí radikálové: znacné'
fráze na venek, a tichoucké intervence (u centrálních úradu)
potají.

Co dedukuje Wilhelm Medinger z této trapné znalosti ce
štiny mezi nemeckými politiky? Nic jiného, než aby byla po
zmenena jazyková prakse v Nár. Shromáždení, aby na pr. tam
pyli zavedeni tlumocníci atd. Jinak - neznajíce cesky - ne
mohou se Nemci úcastnit dobre parlamentního jednání.

Jsme pro každou zmenu jednacího rádu N. S., která by zvý
šila pracovní schopnost zákonodárných sboru. Ovšem s ta
kovými námety nesmel by choditi p. Medinger, nemecký na
cionální feudál, kterému se nejedná o praktickou stránku veci,
ale o šovinistický tah. Pan Medinger - i když je nemeckým

krest. sociálem - zustává být v duši nemeckým nacionálem;
ale v prvé rade je nemeckým velkostatkárem, který je proti
csl. pozemkové reforme a odtud je zaujat proti republice.

Pan Medinger ríká: nemectí politikové umejí špatne cesky.
Zmente jazykovou praksi v N. S.

Pujdeme na to z druhé strany: nepovažujeme za prehnaný
požadavek, aby se nemectí politikové naucili cesky. Žádá-li

se od absolventu obch. akademií, aby znali nemecky, francouz
sky a snad i anglicky, pak jiste není prehnaným požadavkem,
aby nemectí politikové se naucili tolik cesky, aby se mohli
dohovorit s poslanci ceskými, s úrady atd. - To není požada
vek nejakého nacionalismu. Stejne je oprávneno žádati, aby
ceský politik umel na tolik nemecky, aby se dohovoril s ne
meckým politikem. To není otázka zásadní; to je otázka prak
tická. Udáme-li jazykové znalosti od své mládeže, tim spíše
mužeme je žádati od parlamentní delegace, at již ceské, at již
nemecké. Je, to trapné, když nemecký politik po tolika letech
neumí cesky. 16letý hoch, který se naucí nejen nemecky, ale
i francouzsky (anglicky) stojí tu výše než nemecký politik,
který nepovažoval za samozrejmost naucit se cesky, když

chce pracovat v prostredí, kde se bez ceštíny neobejde. Jak
chtejí Nemci pracovat politicky, když si neosvojí jazykové
znalosti toho prostredí, v nemž chtejí pracovat? V. G.

p
s

z N Á I K y
Národ velmI vážný.

Zanikl »Dobrý den«, když již dávno u nás pred tím zanikly
»Sibenicky«, aby se tak ukázalo, že není u nás pudy pro dobrý
politický vtip - a tak predstavují ceský vtip »Humoristické

Listy«, které se pokoušejí o smích národní a protisocialistický
a »Sejdrem« p. exministra Stríbrného, jehož laškování musí
casto prerušit p. censor, a to nikoliv z duvodu politických;
spíše z duvodu yerejné mravnosti.

Ceský politický život nesnese dobrý politický vtiP. Politi
cké stranictví u nás tak se vžilo do svého morálního pathosu,
že ve vtipu vidí atentát na sacro sancta národního života. Po

litictí lidé jsou u nás príliš nedutkliví, než aby snesli dobrý
vtip. Nemají rádi vtipné lidi. Za jejich vtipem cují nedobrotu.
Když jedna strana pri posledních volbách prišla s myšlenkou,
(ostatne ne novou), aby rakví symbolisovala osud, který ceká

majoritu, rozhorlil se »Národ«: jaká to mizernost, zneužívat
majestátu smrti k agitaci politické! - A o nekolik dní pozdeji
cetli jsme, že pred válkou pri jedné takové scéne s rakví,

která mela ukazovat, co ceká vládu, pomáhal tehdy - A.
Svehla. - A jsme-li u Svehly: lidé' z nejruznejších táboru se
shodnou v tom, že A. Svehla mel v sobe cosi jedinecného, co
jej uschopnovalo k jeho cinnosti, co mu vždy pomáhalo lIa jeho
ceste za »regierováním«. Co to bylo? Stací tu ukázat na jednu
zajímavou okolnost: o Svehlovi nevyšla monografie, alc vyšla
knížka vtipu, vztahujících se k Svehlovi. Mnohdy z nejhorší
situace dostal se vtipem. Složitou situaci charakterisova! a
roztal vtipem. Mel rád vtipy a snesl je; i to mu pomáhalo, že
vyrostl nad lidi, kterí vtip pOvažují za nedostatek vážnosti a

opravdovosti. - Kdo se netvárí vážne, kdo se netvárí tra
gicky, je považován za lehkomyslníka.

Národ je takto vychováván, aby se tváril vážne a aby od
mítal lidi, kterí se pokoušejí o vtiP. Politickému vtipu jsou dány
dve možnosti: 1. aby vegetoval v uzavrených místnostech s prí·
mým zákazem ukázat se verejnosti, nebo 2. aby se podrídil
discipline stran. - Jednou kdosi vykládal na schuzi, že státrií
zamestnanci budou dostávat 13. gáži a to tak, že 12 mesícu se
jim bude na ní strhovat a pak se jim to najednou vyplatí. 

Nekdo ten vtip prišil agrárníkum a hrozilo, že z toho vznikne
»situace«. Musilo se vysvetlovat, omlouvat, vykládat, že jde
o vtip, který proti" obecnému zákazu pronikl z kuloárLl parla
mentu.

Národ je vychováván za velké vážnosti. A on se dává tak
vychovávat. Chvíle, které by mel oslavovat radostne, osla
vuje vážne, patheticky, tragicky. To bylo znát pri oslavách 10.
výrocí republiky, a to je znát i pri oslavách 28. ríjna. Národní
pohreb! Ten dovedemé vypravit! Ale slavnost? To budiž pre
necháno té lehkomyslné Paríži, která pri svých slavnostních
chvílích dovede se roztancit po ulicích a líbat známé neznámé.
-- To budiž prenecháno USA., kde rozumní lidé v den národ·
Iiího svátku dovedou se dokonale rozbláznit veselím. - My
jsme národem vážným. - Jede-li nekdo do Madarska, vítá ho,
nebo ho bude vítat hlas zvonku, který má mluviti o trianon

ském príkorí; jedou-li lidé do SSSR., vítají je komunisté vel
kým komunistickým nápisem; cizince, prijíždejícího do repu

bliky mel by vítat nápis: v této zemi se nesmejte,; stal byste
se podezrelý! Intelektuálové žijí z židovských vtipu; to proto,
že židé mají dobré vtipy (má to svoje príciny), ale také proto,
že lidé národa, kde vtip je v klatbe, musí chodit na cizí pole.
Pražský clovek sentimentálne ctí fidlovacku, Slamník a pout

u sv. Mateje,; to proto, že v podvedomí cítí touhu být svým,
být veselým, a protože jeho doba mu nedala typ lidové ra
dostné slavnosti, vrátí se sentimentálne k dobám minulým.

Národ cítí závazek tvárit se, jakoby Bílá Hora byla tesne

za ním. Navykl si dívat se na lidi vtipné jako na kazimíry.
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Nechce videt se v zrcadle vtipu,; zalíbila se mu jeho maska.
Mezi národem vážným budou žít po hostincích »Humoristické

Listy« a .Šejdrem« p. exministra Stríbrného, jako predstavi-
telky ceského vtipu a humoru. V. G.

ITERATURA A UMENí

Divadlo jako obchod.
I.

Úvod.

es, kdy divadelní veci pokrocily tou merou, že má
me nejen hereckou konservator, ale i dramaturgický

rninár, U'niversitní extensi pro režii' a ~dy v Americe
u celé university pr.o školení dramatických autoru,
iséru, divadelních výpravniku a dramaturgu, jest na

se uvažovat jaksi theoreticky i o ,divadle jako obcho
. Nebylo,by to nic novéhO'. V lOtÝch letech Iipský do
nt Max Epstein cetl na fakulte v divadelní extensi

o divadle jako obchodu. A nejen to. Tato u nás ne
á disciplina diva'delní theorie byla pestována di

elními theoretiky, své doby divadelními historiky již
dob Molíerových. Proslulý dejepi1sec divadla ludvi
ského divadelnictví M{)lierova i jeho proslulé Iron-
ence vedle kasovních výkazu 'Zaznamenává i denní
orádná vydání. Již molierovs'ká administrace zná
rár za psí štekot, mnoukání, kokrhání za scénou atd.

na mysli v této kapitole vykládati zásady diva-
o úcetnictví. Na tomtO' míste zajímá mne prob1ém
toiru a jeho ekonomie. Nebot repertDir jest kO'r

divadelní lodi, !páka divadelního prov·ozu a jeho
tegie jest nejen výratzem individuální-ho talentu, ale
své speciální zásady, o nichž nebylo u nás mlu
. Tato otázka byla u nás vždy podcenována z toho

uchého duvodu, že tvorba repertoiru pokládá se
cne za vec druhoradou, mechanickou a ryze ad-

trativní, jsouc s,verovánat vždy rukám podrí'zeným,
'VÝm, remes:1ným. A prece repertoi'rní strategie
ná do jisté míry osud di,vadla, hercu, autoru, dra

IU a režiséru podporujíc špatné a potlacujíc dobré,
pc nepravé a zeslabujíc podstatné. Sestavovatel

oiru jest ten cinitel, který skryté a intimní práci
kých cinitelu predstavení dává výraz úspechu ci
u. Zde nekolik zásad, urcujících p,ráci reperuoir

tavovatele, nekolik merítek, dle nichž lze hod-
kladbu repertoiru, její hos.podárské 'Principy.

I. Z á s a d a d n ~.

Ir nutno sestaviti s ohledem na týdenní dny,
období, spolecenský okruh, pro nejž divadlo se

prostredí, pro než divadlo jest zrfzeno. Jest vše
známo, že nejnepríznivejší den je pondelí, na než
rvní reprisu literární premiéry, nerozhodnute do
f, znamená prímé její exponování. Výjimku ciní
ndelní reprisy v delniJckých ctvrtích, kdy pon

pocitován urcitými vrstvami sociálními jako
oferiá)ní. Pondelí bývá volenO' se zdarem jako

tavení delniokých, spolkových a pod. Rozváž
n1strace klade na tentO' obchodne ,slabý den
enf obchodne zarucené neb jinak garantované.

NejprÍJzlt1Jivejší den obchodne jest sO'bota. V období
zimním lze na sobotu klásti hry komercne i umelecky
neproboj'ované, jimž lze opatriti pocet repris z oblasti
zásadních sobotních náyštevníku. Nálada skonceného
týdne, delnické výplaty, nedelní prázdno opatruje so
bote okruh mechaniCkých návštevníku, kterí by jinak
na ten který kus nešli. Povaha divadelní soboty se zme
nula toho dne, kdy nastal zvyk t. zv. anglické S'oboty, t.
j. hromadnéhO' pobytu na venkove. Obchodne výhodná
divadelní sobota v zime jest postrachem pro repertoir
jarní a letní.

Všeobecll1!e bezpecnými' divadelními dny jsou ílterý,
streda, ctvrtek, pátek. Zcela zvláštní ilnstituCÍ' jsou stre
decní a sobotní odpolední preds,tavení, která nutno vy
pracovatil speciál11ím zpusobem, aby se prokázala fi
nanone aktivními. Vedle toho, že se hodí odpolední stre
dy jako predstavení studentská nebo detská, jest od'Po
lední stredecní reperuoir formovati tak, aby se stal pra
videlnÝm dostaveníckem oné vrstvy obecenstva, 'jíž jest
obtížna docházka k predstavením vecerním (pensrsté,
venkovští navštevníd, starí nebO' cástecne chorí). Proto
musí býti repertoir stredecní lehký, prístuPll1lý, zábavný .

II. O b dob í a p {) C a s í·.

Jest zrejmo, že stavbu repertoiru ovlivnuje rocní ob
dobí a jeho zvláštní nálada. Lze umístiti urcité hry ji
nak v období vánocním, jinak velikonocním, jinak v ob
dobí ziJmním, jinak letním, iinak za dnu, kdy pobyt v di
vadle de sám 'o sobe fysklrou íllevou a fysi'ckou obNži.
Jinak musí býti rízen repertoir pro období vzrušujících
událostí verejných (mobi1tsace, výtržnostj), jinak v ob
dobí ,duševní pohO'dy, jinak verejného vzrušení .mysli,
itnak v období paren, jinak v 'období mrazu.

Netreba IprilPomínati, 'že jedním z vedouCÍ'ch faktoru

drvadelní návštevy Je~t otázka pocasí. Dobrý admini
strátor nemel by sestavovat svého repertoiru bez trva
lého ,kontaktu s meteoro:Jogic~ou stanicí. Jest všeobecne
známo, že jsou vecery, za nichž 'Se do divadla zásadne
nechodí a za nichž se zásadne chodí. Na dny zcrsadne
neprizn~vé jest nutno klásti hry pritažlivé a na dny zá
sadne p,rí'Z'nivé, jest možno umístovati hry zásadní.
t. j.' myslitel'sky prubojné a ~ormálne originální s ohle
dem na to, že obecenstv{), jednou do d~vadla prišedší
jest prístupnejší i hre obsaihove vzdálenejší, jem pokud
má schopnost je zajímati' a zaudmouti.

Zcela zvláštní jest dramavurgie nedelí a svátku. To
JSO'Udny, v nichž obchodní divadelní zájem ~juje se
s morálními, chci ríd umeleckými ~ájmy divadla. Pred
stavení nedelní zásadne jsou navštevována v tech ob
dobích, která zrejme návštevu diJvadla ll1ekríží. Reper
toir predstavení nedelních 'a svátecních musí býti popu
lární, prístupný, ježto nedel'l1Ií predstavení jsou vyhle
dávána temÍ' trídami diváctva, které po celotýdenní za
mestnano'sti hledá duševní osvežení.. Tato okolnost vš·ak
umožnuje zároven, aby ve forme jasné, prístupné a za
jírrJlavé by1y divákovi pO$lkytnuty hry jej !duševne a
myšlenkove prohlubující, citove obohacující, hry, které
obsahují rovnováhu mezi kulturou a zábavou.

III. P o 10 had i vad I a.

RepertoiJr každého divadla bude se ríditi dle jeho spe
ciální polohy, dle ctvrti, v níž jest zrítzeno, dle mdy
obyVatelstva, pr,Q ,ni'ž je urceno·. Jeho repertoir nutne
musí pocítati se sociálll1í situ!ací své ctvrti a jeho sociální
trFdy. Poznal jsem na vlastní O'ci, že zcela jinak, se zcela
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jinými estetickÝmi zreteli, jinými reZljmml metodami
muže býti vystaven týž kus mmže režisérem a touže
umeleckou správou na dvou ruzných· divadlech, jichž
obecenstvo, jichž ctvrt, jichž sociální trída jest ruzná,
protichudná. Byl jsem prítomen predstavení Wedekin-

. dova "Proci,tnutí jara« v Komorním divadle Maxe R.ein
hardta, urceném DPO návštevnictvo vybrané, blaseované
a Mahobytné. Citové, duchovní, nervové podrobnosti
predstavení R.einhardtova, jež vzrušova'ly v Mendel
sohnstrasse 10, prošly jakoby zcela nepovšimnuty pri pro
vedení téže hry za režie Karla lians Martina ve Volks
bilhne na Billowplatzu. Toto jest poucení z techto dvou
režijních pojetí pred obecenstvem tak rozdílným, jako
jest obecenstvo obchodních velmožu a sociálne-demo
kratické delnictvo berlínské delnické ctvrti. Zcela mwli
cherné a vedlejší detaily v pr,ovedení byly vnímámy pri
mitivním obecenstvem obrovské Volksbiihne s utajeným
dechem a s frenetickÝm napetím. Bylo, na první pohled
dasno, že pri své režijní práci musi~f oba inscenáotori
pracovati s prostredky navrosto rozdílnými. Na pr. to,
jak Melchior vrhne se na Vendllu s vrbovým proutkem,
prehnuv ji pres drevené pažení a bije ji surove na nahé
telo, stalo se ve Volksbilhne predmetem rozcilení a pa
niky, jehož neprožil dilVák predstavení R.einhardtova
v žádné scéne celého ,dramatu Wedekindova. Velmi ana
logická situace jest na pr. osud proslulé Gaiovy ,,:2e
.brácké opery«, která hráma v malém delnickém divadle
londýnském liammersmLthu, odkud p'O celá léta denne
halucinovala c'elý L'ondýn, zatím co táž hra procházela
celou radou mestských dilVadel nemeckých bez povšim
nutí. Zde možno mluviti názorne o osudu liauptmanno
vých "Tkalcu«, kterážto hra na jedné scéne téhož mesta
pusobila zápalne, aby na druhé prošla jako literární ma
tinée s chladným, zdvorilým úspechem.

Dobrý administrátor sestavuje repertoir, musí uvažo
vati nejen kdy, v kterém období, za kterého rocního, po
casí, ale na prvém míste, a na kterém míste hraje. Lze
cítiti velmi intensivne, jaké reakce vyvolává táž hra
v Nár,odním a ve Stavovském divadle, jaký ohlas budí
premiéra téže hry, 's týmiž herci a v téže režii umístena
v Národním a umí'stena ve Stavovském divadle. Vzpo
mínám na zcela ruzlné reakce téhož Peer Gynta v Ber
Igenu v divad'1e Ibsenove a parížSlkém Mogad.oru.

IV. Pre d s ,t a ven í s p o I k o v á.

Zcela zvláštní oporou ;pri budování repertoiru jsou
predstavení spolková, na nichž mnozí divadelní reditelé
dovedou zbudovatÍJ existenci svého divadla, at je již
porádají sdružení studentská, organisace delnické, sku
lPiny nábožens'ké nebo korporace spolecenské. hou-Ii
robratne využita, mohou býti znamenitou oporou ideového
a umeleckého programu repertoiru, jsou-li propujcena za
podmínek divadlu príznivÝch. Duvod jest nasnade. Tr~'~
baže spolková predstavení konají se ,za cen pomerne
snížených, jeji.ch výhoda spocívá predevším v tom, že
v predchozích kapitolách uvedené determinace diva
,defní návštevy na spolková predstavení se nevztahují.
Predstaveními spolkovými lze krýti manko, vznikající
divadlu ze dnu divadelne nevýhodných. Návštevník
spolkového predstavení jde do divadla nikOliv dle vlast
ní v,olby, výberu a vkuSiU,nýbrž dle volby svého pora
datelstva, není zpohodlnený a chápe návštevu di'vadla
jako urcitý závazek, jejž vzal na sebe. Celá moderní <li
teratura od dob li.aup!tmannových, témer celá režijní
mladá prod:ukce od Otty Brahma byla umožnena výtec-
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nou organisací techto spolkových predstavení, ]lmlZ
malý clovek berlínský za svuj týdne subskribovaný
vdoví groš stal se na míste státu, na míste bohaté bur
žoasie, jakýchkoliv jiných vysokých mecénu zaklada1z
lem a udržovatelem ve své dobe prubo,jných, nevyzkou
šených a neuznaných dramaturgických a režisérských
smeru, tvorivších pozdeji epochu. T. zv. "Freie Bilhne«
let 90tých nebylo vlastne nic jiného než institucí spolko~
.vých predstavení, jíž u ,nás obchodne rozumí malý redí- .
týlek z predmestí, ale jíž se newzumí ve stavbe reper
toiru u našich velkých dilVadel.

Vetšina her, které neco nového prinášejí, at formálne,
obsahove nebo ideove, bývá obycejne premiérou ne
rozhodnuta. Mnohdy ji nerozhodne ani kritika, pokud
váhá a odvilsí svým úsudkem od zevních projevu pu
blika. Jest .ueba masaditi kontingent nestranného obe
censtva, které prenese hru pres kritické období neji
stoty, kdy se jí ujme vlastní široké obecenstva diva
delní,.kontingent abonentu ,a prumemého, obHgátního di
vadelního návštevníka.

Ucinil jsem tri skvostné zkušenosti se hrami: Ibsenuv
"F'eer Gynt«, Verhaerenovo "Svítání« a Dvorákovi "liu
sité«. Po bourlivých premiérách videlo se, že hry nemají
svého obecenstva. Bylo nutné je dávati, aby široké obe
censtvo melo' dukaz, že hry se líbily. Ale nasazené re
prisy nemely návštev tak velkých, jakých byJ,o treba ke
krytí zvýšených výloh preds,tavení - a abonent jednou
vpuštený na hru, jíž nerozumí, pri ní'ž zívá, nechá. ji
padnouti. Zahájil Í'sem ve všech jmenovaných príkladech
akci na získání bloku spolkových IPredstavení, která do
da la v osudné situaci radu vY'prodaných pred'Staveni,
chápavé a enthlllsiované o'becenstvo. Když došlo na abo
nenty, byla záležitost premiéry již vybojována, abonent
se pridal na naši stranu a nyní teprve nastal pravidelný
proud pravLdelného návštevníka všech tríd, jenž rozho
duje pocet repri.s. liistorie »liusitu" jest !Skvostným ana
logickým príkladem. Bez spolkových 'predstavení, po
premiére nasazených ihned bezprostredne a hromadne,
steží bychom byli udrželi hru na 'Výši té populárnosti, jíž
pozdeji dobyla. Dnešní repertoirní administrace však
nerozumí stmtegii spolkových preds1avení; pod'léhajíc
všemožným politickým tlakum dívá se na spolková
predstavení j,ako na neco ménecenného, príveskového,
;nerídí volbu repertoiru, volbu dnu, ale dává se ríditi,
umístujíc nevhodné nevhodne. A tak spolková predsta
vení až na instituce predstavení studentských stala se
u nás instituCÍ odumrelou. Také studentská predstavení
vetšinou postrádají výberu se stanoviska umeleckého
programu divadla.

V. A bon e n t a a b o III e m e nt.

Abonent jest starou tradicí ceského divadelního ži
vota. Abonement jest pohodlím, zabezpecením a zahál
kou divadelního provozu. Mít zabeZlPecenu príslušnou
kvotu abonentu znamená presnou výplatu, provozovact
kapitál, vyplnené Wedište. Divadelní reditelé tvrdí, že
abonement posiJuje jejich podnikání. Divadelní theqre
tikové spatrují v abonentovi duvod umelecké nepodnI
kavosti. Abonent jest potrebný pro velký divadelní pro
voz rázu representativního, kde seriová preds1avení ne
jsou možna a kde ruznost repertoirní, jeho strídání jest
podstatou provozu a representace.

Stagionární di-vadlo jest odkázáno na abonement
Chci na tomto mLste ríci proti divadelním theoretikum,

že abonent jest skutecne udržovatelem divadelního pro-
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ozu tam, kde má ráz amatéra. Myslím, že ideálního
onenta mel Pran<;ois Coppeau. Kdo s. ním ideove sou
asU, stal se podílnÍkem jeho dÍiv,adla, zavázal se 0dc
ratidivadelnÍ publikace a z.avázal s'e k rocní návšteve
ho divadla. V Paríži byli jeho abonenty hlavne Angli
né a Americané. ParÍža.né sami chodilU kri'tisovati,
bo zltstali doma. U nás v Praze je situace jiná. Jsme

:\záni na solidní usedlíky, inteligentní rodiny, které
abonementu hledají zcela jiného úcelu než federování
&n:amrgických smeru. Pražský abonent velkého di

odla jest již v jádre druh k,onservativnÍ a representu
'. Nutno prijímati jeho sezonní úcast s urcitou šetrností,
i urcitými výhra-dami. Bylo by dbáti t,oho, aby si
nent za predplatné koupil místo v hledišti, nikoliv

reditelské kancelári. Chd ríci, že situace abonementu
blahodárná, ale je choulostivá. Nutno ji ve správe di
dia bráti jak'0 v polním hospodárství vodu nebo ohell
s urcitou prevahou a vždy opatrne.

Je jasno, že také abonent jako každý nár'odohospo
r k~lcinitel musí býti upo~ojen, musí mu bÝti splneny

Íllky, jež uzavrel, t. j. zarucena nutná strÍda her,
tné úrovne, nutného poradu, nutné zajímavosti. Svým
em, na pr. v dobe vypovezení války, kdy velká di
a byvši opuMena státem, zemí, obCÍ, ocitla se na
be, obracela se na své abonenty pr'osebnými dopisy,
jich neopoušteli - obrátila se karta predplatitele a

adelní správy, abonent stal se tyranem divadelního
ozu. Predplatitel zapomnel, že v divadle není sám,

V divadle vedle neho jest ješte divadlb samo, jeho
Iccký program. jeho kulturní poslání..
tlké divadlo tedy reší správne pomer k svému pred

eli, když jej uspokojuje, aniž zadává sobe samému.
ci tvrditi, že divadlo abo'l1lljíc svá !predstavení, bere
be závazek svého predplatitele také ume'lecky vy

ati. Chci jen pripomenouti, že velké divadlo anI
eru k svému predplati1:eli není zbaveno svých klll

povinností. V dobe prvních let válecných, kdy
divadelní konjunktura ve válce nebyla prosaztnn,
ochotne sestupovala administrace abonentnÍho rc
ru k duchovní pohodlnosti abonentove, k jeho jed

né zálibe v repertoiru pohodlném a zábavném,
O vrozené nechuti k divadelne duchovnímu a zá

u.

O se na pr. princiJpem abonentnÍho repertoiru vel~
divadel, že pokládá se za vylouceno opakovati ve
po sobe jdoucích sez'onách vážnou hru umeleckoH,
co podstrciti mu bežnou hrícku plo zažívání, malý
herní rozmar pokládá se za vec dobré úsluhy.

že musí býti pomer mezi administrací repertoiru
enlem diplomatický. Je lidsky prirozepo, že abo

ohem spíše platí predplatilelskou kvotu pro svou
zálibu nebo rodinné zájmy, než pro morální zá

býli kulturním spolucinitelem ústavu, u nehož sl
tlI. Do této zajisté lichotné, nicméne ponekud

funkce musí uvádeti divadlo abonenta rukou ne
tnou, ale i v rukavickách. Lec té není v divadle
azbyl. úredníkum, sestavujícím repertoir, mno
ze vžil se pomer podrobenosti a servility vkusu

tovu, jehož jediná pohlednice postací, abyhatHa
plán ,sezony a aby dala permanentne víteziti re
I pleve proti repertoirnÍmu zrnu, plochosti protl

Jest praxí stálých velkých divadel neodvážiti
ovati v téže sezone autorský triumf, dramatur
bjev, myšlenkové odhalení, scénickou událost,

rostredne prišla do dejin dramatické tvorby

a jejíž predplatitelskou reprisu predplatitel zatracuje
poukazem na povinnou zmenu repertoiru. Nebyla mu sice
nikde zarucena, ale on zkouší tím vetší míru ústupku,
cím vetší ústupnost v repertoirní kancelári byl objevil.

Zde možrto vyjmenovati celou radu príkladu prímo
.deprimujících. Za celé mé divadelní praxe bylo s'I1.ad
možno opakovati ze sezony d.o sezony nekolik nejpopu
lárnejších her ceského repertoiru a z repertoiru sveto
vého nekolik Shakespearu a to jen tehdy, když byly
nove scénovány a vypraveny. PražskÝm diJvadlum dá
val se casto za prík~ad repertloir11Í režim Mo!slkevského
umeleckého divadla, které" nastudovalo bravurne nekte
rou hru, nacež ji celorocne opakovalo. Tato vec byla
by naším pražským ideálem. Bohužel, ješte stále náš
abonerut 'kons'umuje kv,antitu, nilkoliv kvalitu . .Treba ho
k tomu vývojem vésti. Avšak 'toto vedomí úrovne re
;pertoiru, tento kulturní ideaIiISlmus musí býti nejenom
v umelecké správe divad:Ia, která má kon.takt s diva
delní Iprodukd, ale musí býti predevším i v divadelní
administraci, která má 'kJontakt s divadelním kOlllsumen
tem.

AbonentnÍ taJktika jest jedním z nejchoulostivejších
:problému divladdnÍ strategie vubec.

VI. R. e p r i s y m ech a nic k é .

Techže chyb, jichž se dopouští' administrace reper
;toiru vuci abonentfim, totiž podlehloS'tiJ, nedOlstatku nov
nováhy mezi umeleckým pos1áním a financními potre
bami divadla, téže slabosti, téhož nedostatku morální
slÍly dopouští se administmce repertloiru vuci náhlému
,úspechu kQnvenc'nÍ remeslné hry, proniknuvšÍ náhle a
neocekávane k popularite, jíž nerozvážný repertoir ne
dovede racionelne vytežirti. Na míS1te, aby Isi byla tato
administlrace vedoma, že duvod davo'vé záliby on popu
rarity bývá casllo nelogidký, že davová prízen vyváŽÍ
casto bÍu ménecennou na úkor tvorby hodnotné, že po
,pu'1árne i slohem receno·, má býti využito rozmaJrné
prízne davové veci »nedobré« na podporu veci »Iepší«,
hromadí mechanicky reprisy jako nerozumný šofér rych
losti, neuvažuje, kam letí.

Jest pravda, že rychlé tempo repris rozhoduje úspech
premiéry, stupnuje její vítezství a predevším jej upev
nuje. Jest prastarým trikem reditelu seriových divadel,
že nasazují seriový pocet repris až do jubilejí s desetin
nými místy, doplácejíce na reprisy i jubilea až do té doby,
kdy obecenstvo, uverivši úspechu serie, pocne choditi
samo, pocne platiti a utvorí skutecný úspech.

Také na velkých divadlech reprisy mechanické mají
své opodstatnení a taktiku. Ale zde budiž vzpomenuto
meze, jíž si nezkušená administrace repertoiru nebývá
vedoma, meze, za níž mechanické hromadení úspešných
repris bezhodnotné hry jest morálne i hospodársky ne
bezpecné. Je to ona mez, kdy úspešná repertoirní bana
lita stala se vskutku populární a pronikla k davu. Od
toho vecera její mechanické reprisy, jež neprozretelná
administrace repertoiru horecne metá, stupnujíc císlice
kasovních výkazu, od toho dne umelecky nehodnotná hra
zacne takto škoditi: 1. Stává se merítkem svému obecen
stvu, standartem umeleckého vkusu, konsumujíc jeho pro_
stredky i zájem pro divadlo. 2. Zmenšuje repertoirne ži
votní podmínky dramatické tvorby programové. 3. Ruší
umelecký plán sezony. 4. Snižuje celkovou úroven reper
toiru.

V našem divadelnictví jest pocítati se speciálním po
merem meohanicky nakupených repris konvencní pro-
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dukce ke kritice, která podléhaiíc sugesci poctu repris
a popularity odvozuje' z ní estetické principy a drama
turgické zásady vubec.

Administrace má pohlížeti na remeslnÝ repertoir jako
na nutné zlo, jehož užitecnost a hygienicnost repertoirnÍ
spocívá v jejím prozretelném dávkování. Konvencní a
líbivá produkce dramatická je tu k tomu, aby umožno
vala divadlu, vedomému svých kulturních povinností a
chtejícímu je splniti, splnení jeho morálních úkolu. Vzdá-li
se divadlo tohoto zásadního vedomí svého kulturního
Idealismu a mravne vybudovaného repertoirního. plánu,
vzdá-li se do moci svých konjunktrálních úspechu, jest
lodí, jež se zmítá všemi smery, všemi vodami, aniž kdy
muže doplouti svého cíle.

J. Ed. Šrom (Moskva):

Židé V sovetském Rusku.
IV.

Mezi nejdtdežitejšími organisacemi podobného rázu
jako je Ozet slltlší jmenovati zejména: Agro- Joint,
tuto severoamerickou pomocnou korporaci, která po-

. máhá výhradne Židum-zemedelcum a která za tím
úcelem uzavrela se sovetskou vládou speciální smlouvu
na tri léta a tuto smlouvu v roce 1928 obnovila a roz
šíri,la. Spolecnost tato v jejímž cele stojí známý ame
rický bankér: a mecenáš Warburg, dále bohat)' a skro
I11n)'financník Rosenfeld, v SSSR pak dr. Rosen, zrí
dila ze svých prostredku na Ukrajine a v severním
Krymu asi 175 zemedelských židovských osad, v nichL
nyní žije asi 9000 židovských rodin, jež mají k dispo
sici kolem 200.000 ha pudy. Za prvá tri léta Agro
Joint vydala na podporu, zálohy, ruzné príspevky asi
3.5 milionu dollaru a nove obnovenou smlouvou se
zavázala, že behem dalších TO let tutO' pomoc poskytne
ve výši aspon 10 mil. dollariL Agro-Joint nedává
pouze financní prostredky, nýbrž pomáhá i agrono
micky a osvetove, pracujíc pri tom paralelne š Kom
zetem, za úzkého kontaktu s Ozetem.

Od roku 1926 vede analogickou cinnost také spolec
nost EkO', to jest židovská kolonisacní spolecnost pra
cující výhradne uvnitr SSSR, jakož i zahranicní Ort
Verband a americký 1kor, vesmes pomocné orgall1
sace, podporující jak zemedelskou, tak i remeslnou
cinnost sovetských ŽidlI. T ntensity pomoci Agro- Joint
však žádná z nich nedosahuje. Krome nich jsou témer
ve všech lstátlech zrízeny lciste ~idovské spolecnosti
pomocné, které pracují zejména v Argentine, Anglii,
Nemecku, Hollandsku, Lotyšsku a Dánsku a sebrané
prostredky dirigují vesmes prímo Ozetu.

Cinnost všech techto organisací dala již velmi hod
notné v)'sledky. Tak od roku 1925 do konce 1928 bylo
dáno k disposici židovské zemedelské kolonisaci práve
jejkh prispením 371.521 ha ptldy v nejrLlznejších mí
stech SSSR, zejména však v jižní Ukrajine, v sever
ním Krymu, na Kavkaze a ve stredním Rusku. Mi
mo to na Dalekém Východe bylo vyhraženo speciálne
pro tuto cinnost kompaktní území a na nem 3,900.000
ha pudy hodící se k zemedelství. Perspektivy této
vzdálené kolonisace vylícíme zvlášt.

D o B A A L I D É

Na zmínených 371.521 ha púdy bylo usazeno 17.34ó
židovských rodin. Ve skutecnosti prešlo ovšem k ze
medelství mnohem více ŽidlI, nebot zde nepocítánl{'
ty, kterí. se dali na rolnictví ve svých vlastních obcích,
bez westehování. Celkem je nyní v SSSR všech ži
dovských zemedelcú asi 220.000 a mají k disposici
tí52.000 ha pudy. Povážíme-li, že pred revolucí bylo
ŽidlI-zemedelcu v dnešních hranicích SSSR pouze
53.000 'CI. meli 119.000 ha pudy, v roce 1920 pak již jen
35.000 lidí a plldy pouze 84.750 ha, pak vidíme, že
nová kolonisacní cinnost má v dobe novejší znacný
úspech.

Je treba podotknouti. že kolonisacní cinnost sovet
ské vlády netýká se pouze židovského obyvatelstva.
Presídlovací hnutí je v SSSR vLlbec velmi silné a týká
se 'témer všech vetších sovetských národností. Neob7
delaná puda a pusté krajiny kolonisují se i Rusy,
Ukrajinci, Belorusy, Tatary, Kirgizy, stejne ;ako Židy.
Pri tom se p1rirozene neciní r<tzdílu mez.i jednotJi,vými
národy, stejne jako není pravdou, že by se zrovna Ži
dllm vybírala na Ukrajine, v Belorusi a zejména na
Krymu nejlepší puda. Kolonisacní úrady dávají k dis
posici neobdelávanou dosud pLldu ze státního pozen
kového fondu a jen ve výjimecných prípadech dává se
puda již kdysi obdelávaná, nyní však opuštená, Pri
nynejší hospodárské politice sovetské vlády, smerující
k tvorení obrovských tak zvaných »továren obilních«,
to jest velkostatkú, kde se pestuje výhradne obilí, je
každý komplet pudy cenn~' práve pro tento socialisti
cký úsek sovetského hospodárství a bude tedy koloni
sacní cinnost všech národností, tedy i Židu, nyní mno
hem nesnadnejší než dríve a musí býti usmernena vý-
hradne na Daleký Východ. .

Dosavadní kolonie židovské jsou rozloženy zejména
ve stepní cásti severního Krymu, na Ukrajine poblíže
starých židovských kolonií hlavne v bývalé gubernii
Chersonské a Jekaterinoslavské, dále v Belorusi na pu
dách vysušených mocáW, v menších rozmerech pak
na severním Kavkaze, v Dagestane, Uzbeki,stane,
Azerbejdžanu a nekterých guberniích ruské federace,
hlavne ve Smolenské, Brjanské a Pskovské.

Financní základna této cinnosti je tvorena z vetší
cásti prostredky, jež docházejí z ciziny a jež soustredí
Ozet. On k nim pridává pak prostredky své a také to,
co dostane od sovetské vlády. Za ctyri léta cinnosti
Ozetu, dala státní pokladna na kolonisacní cinnost ž;
dovskou asi 4.3 mil. rublu" krome úveru na presídlení
ve výši 1.5 mil. rublu. Celkem bylo již vydáno na usa
zení sovetských Židu pri zemedelství asi 22.5 mil.
rublu, z cehož sovetsk)'ch bylo pouze 5.8 mil. rtlhlt\
zbytek pak r6.7 mil. rublú prišel z ciziny.

K zarizO'vání hosoodárství, to jest ke stavbe obydlí
a opatrení nejnutnejšího inventáre potrebují kolonisté
témer všeobecne úver. Tento úver se jim poskytuje
podle všeobecných pravidel sovetských o zemedelském
úveru. Musí býti vrácen v ustanovenou lhutu, aby
vrácenými obnosy mohlo býti pomáháno Židum dal
ším. Prúmerne lze ríci, že pri prechodu. židovského
proletáre k zemedelství poskytne mu úveru stát asi
12 procent, 78 procent dají organisace zahranicní
a pouze 10 procent je prostredktl vlastních, získanS'ch
likvidací dosavadního majetku pri presídlení.

Novému zemedelci ponechávalo se puvodne na vtlli,
jaký systém a jakou formu zemedelské práce chce si
vyvoliti. Avšak rLlznými výhodami je pobízeno tvorení
kollektivních hospodárství, jak to odpovídá nynej-
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šímu duchu sovetské hospodárské politiky. Dává se
vetší prídel na jednotlivce. poskytují se znacné slevy
daiíové - ovšem v hlldoucnu, nehot nyní jsou kolo
nisté od daní osvohozeni - propujcuje se vetší úver
a podobne. Do konce 1928 bylo kollektivních nov)'ch
hospodárství židovských však jen 508 a pracovalo v
nich 22.686 lidí, cítajíc v to i deti. Je to celkem malé
procento mezi 220.000 lidmi, i zlle je videti, že i Ži
.dovi-zemedelci je sympatictejší individuelní hospoda
rení na samostatné usedlosti. Ovšem dnes je tlak ve
rejn~'ch orgánu na to, aby se hospodarilo kollektivne,
rozhodne vetší a noví kolonisté jsou vesmes nuceni
hospodariti spolecne a tvoriti tak socialistické formy
l.emec1elsképráce.

\'~'her rodin, které mají býti umísteny pri zemedel
tví provádejí místní oddelení Komzetu, Hledí. se zde

k tomu, aby v první rade byli umísteni nejchudší z
nejchudších, vrstvy deldasované a nezamestnané, pri
cemž ovšem hraje velkou roli také fysická schopnost

zdatnost. Pocet žadateltl je veliký, již v roce 1925
'926 pr'ihlásilo se na 4°.000 rodin, avšak dosud se
darilo umístiti z nich pouze polovinu.
2idovští kolonisté pomerne brzy se naucí zemedel
é práci a brzy k ní privyknou. Pocátecní nedoved

záhy je nahražena svéráznou routinou, zvlášte
yž prec jen zacínál se pracovati, s dostatecným a mo
mím zemedelskÝm inventárem a formy hospodarení
leny jsou podle rad zkušených agronomll. Vetšinou
spodarí se intensivne a volí se takové kultury, které
ožno výhodne odbýti na trhu blízkých osad, když
šem vlastní potreby jsou ukojeny. Toto nové a dok 0
lejší hospodarení židovských zemedelcu také bylo
pocátku prícinou, že se k nim sousední obyvatelstvo

hova\o zrovna prátelsky. Moderní hospodárské
je, siln~' dobytek, nové domy židovských sousedó
Vec jen honosne vyjímaly vedle drevených chalup
inen)'ch domktl ruských a ukrajinských mužiku,
jících casto než drevený pluh a na celou vesnici

olik pádl tažného dobytka. Mimo to ukrajinské
v oruské obyvatelstvo videlo v Židovi stále jenom
odníka a neverilo, že naucí se hospodariti zeme
y. Teprve když videlo bezpríkladnou námahu
isttl, když byla mu dána možnost pracovati na

elených pozemcích stroji vypujcenými od Židtl,
Ž zacal bližší styk pracovní, teprve tehdy nastoupil
vr dobrého souseda. Ovšem je otázkou, zda tento
v je trvalý a zda nezmení se behem doby v zá
až Židé lépe vybavení a svými souverci z ciziny
podporovaní, dosáhnou vetšího blahobytu, než
telstvo puvodní.

. ot židovských zemedelcu je dosud neobycejne
'. Ac jdou do práce s nadšením, prec jen všechn(l,

. nedarí hned tak, jak hy si práli. Mimo to kraje,
M jsou usídleni, nejsou klimaticky nejlepší. J SOI1

Vs okresy s periodickým suchem, které židov-
zemedelce ohrozilo práve v prvních letech jejich

existence. Lec pres to pocet tech, kdož by zapo
dílo ponechali jeho osudu, je velmi nepatrný. Ro

také proto, že nemaji již jiné možnosti, jak
rodinami uchytiti. Mezi židovsk)'mi kolonisty je
'vná vetšina mladých lidí, kterí si vzali s sebou
odice. Žijí zatím velmi družne, mají v nových

, h své místní židovské sovety, nikde však nevy. i synagogu, ac prání mnohých starších koloni-
nesla také tímto smerem, Je zajímavo, že Židé
ki pomcrnc velmi rychle mení svou psycho-

logii, zpusob ž,ivota, ba i svtlj zevnejšek. Ovšem ob
chodnický prvek v nich zustal a ten se vybíjí v sdru
žování, organisaci kollektivních podniku ke zpraco
vání zemedelských surovin, v tvorení svépomocných
skupin, úverních družstev a podobne. Tedy celkem ve
zjevech zdravých.

Pomerne samostatne stojí problém vetší kolonisace
židovských zemedelctl na Dalekém Východe, v kraji
Biro-Bidžanském. Biro a Bidžan jsou dve reky vléva
jící se do Amuru na hranici Mandžurské, sám kraj
je ze trí stré\<n ohranicen Amurem v délce 550 km, na
severu jej protíná ISO km sibirské magistrály, jdoucí
pres Chabarovsk do Vladivostoku. Celková plocha ob
náší, 39.000 ctv. kilometru a z ní asi 1.5 mil. hektarll
snadno mohla by býti zpracována pro zemedelství. Na
ní našlo by obživu asi 200.000 lidí, címž by se velice
pomohlo plánu Komzetu, to jest umístení behem de
síti let 100.000 židovských rodin pri zemedelství.
Zbytek kraje je prostoupen horskými pásmy silne Z3.

lesnenými, asi 0.5 miL ha je~t mocálovitá planina.
Kraj byl prozkoumán specielní komisí a uznán za nej
vÝše vhodný. Následkem toho, na návrh Komzetu
predsednictvo CIK-u 28. brezna 1928 prijalo ustano
vení, jímž se území toto dává k disposici židovské ko
lonisaci. V usnesení CIK-u je také tento passus: »Bu
clou-l~ výsledky usídleaí židovského pracujícícho lidu
na tomto území príznivé a usídlení hude provedeno v
souvislém celku, jest míti na pameti možnost vytvo
rení zde židovské národnostní administrativne-terito
riální samostatné jednotky". Což ovšem znamená, 'že
podarí-li se tento pokus, bude na území SSSR prec
jen jednou zrízena samostatná sovetská republika ži
dovská.

Území Biro-Bi.cJžan je nyní velmi málo osídlené. Má
pouze asi 33.000 obyvatel, z toho sotva polovici staro
usedlíku. Mimo toho žijí tam Korejci a asi 8500 lidí
náleží k zamestnancum na Sibirské dráze a jejich ro
dinám. Podnebí ovšem je hodne drsné, ale dá se snésti.
Hur( je v jarní a letní dobe s ohromným množstvím
hmyzu, zejména moskyttl. Tento hmyz ciní pobyt
v kraji pro neotužilé lidi prímo nesnesitelnÝm a byl
také prícinou, že z první výpravy židovských kolonisttl
r. 1928 v poctu 654 lidí, hehem prvního roku pres 60
procent se jich radeji vrátilo. Odstranení moskyttl
bude možno ovšem jen tehdy, budou-li soustavne hu
heni 'a bude-li, .odstranena hlavní prícina jich obrov
ského množství, to jest mocály. Vysušiti tedy ptll mi
lionu hektaru mocálovité pudy bude prvním {u<olem
kolonisátorské organisace. Obyvatelstvo korejské živí
se velmi dobrým hospodarením, pestuje radu výhod
ných kultur a to se zdarem pomerne znacným. Mezi
jiným i rýži. Starousedlíci ruští hospodarí dosud
velmi primitivne.

Vezmeme-li v úvahu všechny okolnosti a prirozené
podmínky Biro-Bidžanu, pak musíme ríci, že se zde
snad poprvé v histori,i židovského národa naskytuje
možnost kompaktne se usídliti na výhodném území ve
vetším množství, aniž by to neslo s sebou jakýkoliv
konkurencní boj s domorod)'m obyvatelstvem. Kra i
Biro-Bidžanský má krome toho znacné prírodní bo
hatství, je položen kolem velmi splavných a rybných
rek Amuru a Sungari, má dtlležitou železnici, zkrátka
hodí se k osídlení daleko lépe, než kterékoliv území
jiné. V roce 1929 na jare odejelo tam dalších 300 zá
stUPcll židovských rodin, aby se na míste samém po
ohlédli a vybrali si území nevhoclnejší k založení ze':
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medelské osady. Již dnes je v tomto kraji mezi usaze
nými Židy 30 traktoru a 10 nákladních automobilu,
dar to amerických prátel. Je jisto, že i další pomoc
bude znacná, nebot lze pocítati i na vetší pomoc so
vetské vlády. Kolonisace Biro-Bidžanu je totÍ'ž pouze
cástí celkové sovetské kolonisace Dalekého Východu,
kam má býti do roku 1936 presídleno pres .soo.oQ()
lidí ze všech koncú evropského Ruska. Aby do tohoto
celkového kolonisacního plánu bylo pojato i hnutí ze
medelcú židovských, o to se postaral Komzet a vládní
kruhy prijaly koncem 1928 príslušné usnesení.

Aby bylo zjišteno, zda židovští zemedelci vskutku
na pridelené pude pracují vlastníma rukama (rozná
šely se totiž povesti, že pudu pronajímají a sami se
zabývají obchodem), byly lani i letos vypraveny na
jižní Ukrajinu a Krym delnické delegace, složené vý
hradne z delníku nežidovských národností a to z Mo
skvy, Leningradu, Charkova a Zaporožja. Všechny
tyto delegace podávaly verejne své zprávy o inspekcní
ceste a konstatovaly, že kolonisace provádí se tak, jak
to sovetské zákony predpisují, že Židé' vskutku sami
a zdárne pracují a že tím celkové státní hospodárství
jen získává. Delegace také vyslovily souhlas se zahra
nicní pomocí.

Židovské kolonie navštívili také jejich americtí príz
nivci, v cele s predsedou Agro-Joint Warburgem a po
návšteve ješte svou podporu sesílili. Dá se tedy oce
kávati, že i VI budoucnu prechod sovetských Židú k ze
medelství neztratí na své intensite a že sovetské Rusko
vytvorí nový typ Žida-zemedelce, na západe tak málo
známý, :a také v Palestine prec jen ne úplne zdarilý.
Ovšem i zde zasáhlo letošní kolektivisacní hnutí
velmi rušive a prevedlo život židovských zemedelcl\
na úplne novou kolej.

Kriza mladej generácie na
Slovens]ru.

Slováci se hnevávají, jestliže se jim na nekteré
. chyby poukáže - z Prahy. Jsme rádi, že o mladé

generaci - slovenské mužeme prinésti clánek od
jednoho jejího clena. Naši pedagogové vyslaní na
Slovensko, zachovávají ve svém srdci tajemství,
že mladá slovenská generace v nich nevyvolává
velkého optimismu. Doufejme, že Slovák bude
moci mluvit otevrene.

L'udská prirodzenosf prináša sebou, že nerad sa rušiaslávnostné okamihy. Aj tí, ktorí snád vidia jednu
druhú vadu tej-ktorej institúcie, pri priležitosti oslav,
túto svoju vedomosf akosi potlacia a ked slávnostný rec
ník vzpomína svetlé stránky, blahovol'ne prikyvujú.

Nieco podobného bolo aj u nás minulého roku. Jubilo
vali sme a 1 tí, ktorí sme vedeli, že nie je všetko tak
krásne, ako by sme si to priali, radi sme zabudli na tiene,
na cierny 'vrub; a nielen, že: sme prikyvovali hlavou, ale
i sami sme sa oduševnovali. Preco? - Ved oslavovali
sme sami seba, svoju slobodu, svoje vítazstvo, svoju
prácu. A ktože ,by nebol hrdý na svoje vymoženosti?

Teraz však, ked 'už krácame vel'kými krokmi po ceste
suverenného státu, ked už nie každý rok, ale vždy len
desiatý, p1ifadvadsiatý, pafdesiatý a konecne len každý
stotý rok bude prí1ežitostou enthusiastických osláv, je
treba si uvedomit, že sme vstúpili do stádia jakoby pra
covného dna po nedele a že si musíme obliecf robotnícké
rúcho a že prácou, ktorou si vyrobíme sviatocný šat pre
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budúcne, snád aj zašpiní našu tvár a ruky po tom mo
zol'mi.

Kedže chceme budovu nášho státu zdokonalovaf, mu
síme si upovedomif, že je ešte mnoho chýb na nej a kto
ré to sÚ. Chcem sa v tomto clánku rozšírif iba o Sloven
sku a i to iba o jeho nejbolastnejšej stránke, - kl!ltúr
nej. Som presvedcený, že tieto moje riadky vyvolaJlt
lozhorcenie, avšak to bude len dokazom, že mám prav
du. Tak jako ked na chorom úde lekár vycistí hnis z ra
ny, tento úd trhne sebou a bolast vyvolá krik, tak sa aj
chorý úd našej spolocnosti milme, ked sa dotknem tuná
otvorených vredov.

Postupujme od jednoho faktor a osvety k druhému.
Jedným z najdoležitejších je tlac. Je dnes všeobecne zná
mo, že noviny a casopisy sú najvlivnejším prostriedkotn
k rozšíreniu vedomostí, a to v smere akomkolvek. I sám
prezident pri posledneJ andiencii, kwrú dal zástupcom
svetovej tlace, vyhlásil, že sa v XX. století žurna1izlTlus
stal l'udovou univerzitou. A, hl'a, ako táto »alma mater«
l'udu u nás vyziera? Pri najvacšom. ba dokonca pri pre
hnanom optimizme, ktorý nemá byt našou vlastnostoll,
nemažeme na Slovensku ani len jedon jediný denník na ..
zvat denníkom v smysle Strednej Evropy(!), nehovoriae
ani p záp. Evrope alebo Amerike. S tÝmito zemiami sa
nemažeme na Slovensku ani len jedon jediný denník na
zvat denníkom v smysle Strednej Evropy (!), nehovo
riac ani o záp.~Evrope alebo Amerike. S tÝmito zemiami
sa nemažeme porovnat pre nerovný pocet obyvateI'stva.
Ale aj ,ked uznáme, že Madari majú o nieco st;aršiu tra
diciu v žurnalizme, musí sa nám vtierat nepríjemná otáz
ka preco malé Madarsko, hospodársky ešte horšie po
stavené ako my, maže mat 10-15 vel'kých denníkov,
kým 3 a pol milionov Slovákov nemá ani jedon? Od
hliadnúe od tej priaznivej okolnosti, že Slováci mažu cÍ
tat, a snád jedna nepatrná ciastka aj cíta ceské noviny.
predsa by sa mal pre vacšinu slovenských citatel'ov roz
nych politických plátkov založit jedon denník s evrop
ským niveaum.

Druhým nemenej doležitým faktorom duševného života
národa je divadlo. A tento bod je opet vel'mi bol'avou
našou ranou. Radi si u nás casopisy pochvalujú, že máme
tak dokonalú scénu, že rneno dirigenta opery zná cel5'
svet, a pod. Uznávam, to je svetlá strana, teraz však
vidme vrub. Naše národné divadlo je len ornamentom
umele udržovaným. Jeho vlastný úcel' je celkem zabud
dutý: totiž, že má obveselením, lepšie receno zábavným
sposobom (tuná musím poznamenat, že zabavif dovede
aj vážna vec) privábilo široké obecenstvo, teda nie len
inteligenci u, ale aj stredný stav (nerad užívam tohoto
opisujúcuho výrazu, ale pádnejší »polointeligent« sa po
važuje u nás za urážku), ktorý si tuná svoje pochopy
doplnuje a nové pojmy a názory získa . .u nás divadlo má
láz ciste dekoratívny, možno povedat slávnostný. Náv
števa sa skláda vždy z úzkého kruhu tÝch samých inte
ligentov, ktorí tam chodia viac z povinnosti, z nedostat
ku lepšieho, alebo z lcnivosti byt nespokojným, než
z iných prícin. Koren t5'chto vad chcem osvetlif na ko
nec, ponevác je spolocný pre všetky vady nášho verej
ného ku1túrného života. Aby som yšak il1ustroval a cia
stocne aj od6vodnil anachronizmus a nesprávnost poso
benia nášho javiska uvediem, že na našej scéne sa umi
estní nemožný preklad prepracovania Arcyvaševova Sa
nina, alebo hry Kornela Stodolu a la »Náš pan minister«,
ale že dielo vysokého ethického stupna, teraz i aktuálne
a na všetkÝch evropských scénách hrané, pacifistické
»Rivali« alebo Kreneková opera?, nereciac ani o niektorej
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moderných 'Výpravných revuiných operet, nenajde
'esta u nás.
Trefou vel'mi chúlostivou vecou je nejestvovanie jed
tne a všeobecne uznaného fora, ktklré je každému prí
pné a od celého obecenstva pozorované, fora, na kto

m by sa rozne kultúrne otázky riešily, kde by sa
retlik ústnému alebo písomnému ,diskurzu osvetoví ci
telia všetkých svetových názorov a politických pre
edcenÍ.Trpíme strašne práve tou oko1'nostou, že ne
bnosf duševná, ,nízká úroven a neplodnost na poli kul
mom u našej mladej generácie nielen, že sa vel' mi
širuje a priamo opanuje celú mládež, ale že sa proti

j nebojujeba, že sa nedá príIežitost, aby sa naš mlad~'
rast vzchopil práce. Každé malé miestecko zaplnujú
tentované mena minulej generácie, ktoré sa tejto svo
poziciehúževnate držia, miesto, aby podporovaly vzo
p nových,A jest-li niektorý novší pracovník najde už
esta, aby svoju mienku prejavil, svoju prácu ukázal,
že sa to stat iba v oblasti a za hranicami discipliny
.ktorej politickej strany. Ale teda niekto startuje v la-

. 'arskom miIieu, znamená to, že je predom odsúdený
nepriaznivejkriUke opacne orientovanej tlace, ale ho
o vubec uzná za hodného kritiky. A zase naopak za
tocníkpravého alebo obcianského bloku je vystaven~r
'losti protivníkov bez možnosti sa stretnúf na spo-
om kultúrnom kolbišti a vysvetlit si svoje názory.
tak by se dalo pokracovat dalej dlho ešte, dlho. Po
e si na pr. postavenie nášho vysokoškolského stu
stva, Jeho spolocenské postavenie je ve1'mi špatné
ho úroven až zarážajúca. Mal som príIežitosf pozo
at postavenie vysokoškolákov v severských krajoch.
Svedskumajú zvláštne biele capice, ktoré možu nosif
kov po absolutoriu. A každý ju nosí. Bolo by však
rávne namietat, že je to u nás tak nenávidené bur
o,Tamje to zrovna tak neznáme ako u nás, ba ešte

ejšie,ponevác tam by sa stlldenstvo nedalo strh-
k takému nesmyse1'nému jednaniu ako naše teraz
obri. Je to ib'a znamenie úcty, Národ bez analfabe
kde nie jedon ro1'ník má maturitu, ba aj niekol'ko
strov, vie, že vzdelanie si zaslúží, aby bolo uznané.
eco podobného je u nás vylítcené, Preco? Naša

generáciapochádza vel'kou vacšinou nielen z chu
ého, ale aj málo vzdelaného cledinského okruhu a
vuje sa na stredných školách v malých mestec
kdemiesto, aby sa pripravila pre budúci život úce-

• stat sa,kvasom slovenského spolocenského života,
iatocnými,biirokratickými metodami - ktoré sú
I'kýchmestách predsa menej možné - udržaná na
c a natol'ko sa chráni pred svetskou nemorálno-
že abiturient, ktorý dojde do Bratislavy, cíti sa by~
I'komeste,vidí v každej malíckosti, ktorá je mladi
v cudzine samozre.imostou, nieco vel'kolepého. a
sa povznicsf. k vyšším estetickým požiadavkám.

nský mladík s 20 rokmi (to je asi priemer, kedy
ntie), ktorý navštevoval v Trnave, v Modre, Tren

p. N,Vsi,Leviciach, Sabinove, Nitre alebo inde iba
rof. sboru povolené nedel'né odpoludnajšie predsta

biografu,obycajne daiaký star:\', ve1'mí zlý dobro-
Ý alebo »poncnÝ«cestovný film, považuje za ve1'kt',
u, ked može vol'ne chodit do kina, a jeho zakrnelý
na tomto dnes elementárnom poli kultúrne-ume
sa nedovede už nikdy rozvinút nato1'ko, aby bol

o svoiich vrstovníkov v záp. Evrope.
mu pristupuje ešte vliv hore už uvedených pome
j. že nedostane dobrý casopis do ruky a na poli
, opery, hudby, umelectva stoji bud úplne nein-

formovaný, alebo v najlepšom prípade s názormi o dvad
sat rokov zastaralými. Nemalý vliv majú aj strannícké
casopisy, a hlavne zpiatocníckí, filisterskí cinitelia, ktorí
vlastne sú v najužšom spojení s mládež ou a vyvolávajú
v nej názor, akoby všetko svetské, všetko kultúrné. co
nemá vyslovený náter šovinistický, národný, svojrázný
a samozrejme strannický je nehodné a protinárodné, je
zvykom nepriate1'ov: Nemcov, Madarov, Židov, baro
nov, žentríkov a pod.

Táto pštrosia politika, ktorá nedáva slovenskému do
rastu príIežitost, aby spozrtala moderných svetových
autorov, novodobé umenie, hudbu dneška, ktorá poža
duje, aby každý stredoškolák precítal všetky spisy Va
janského alebo Kukucína, avšak schováva pred ním Sin
claira, Emil Ludwiga, myslí že tým, ked vylúci cudzin
cov z naších univerzit, alebo ked dá od malého húfu po
lointelligentných posluchácov odhlasovat, že dnešné spo
locenské zariadenie manželské je najsprávnejšie, táto
politika sa nazdáva (zdá sa to až detinským), že tak
može zastavit prúdy, ktoré zachvátily už celý svet, a co
tÝm dosiahnu? Jba to, že zaostávame.

Novoslovenská mládež, ktorá za týchto okol'ností vy
rásta a ktorá sa, vdaka protekcionizmu a 'nepotizmu,
predsa tu a tam umiestní - ovšem pod podmienkou ne
zavádzat novoty - v tých niekol'kÝch a nedostatocných
kultúrnych podnikoch, nemá ani zdánia o tom, co sa deje
vo svete. Perspektíva týchto 1'udí ide celkom pod zor
ným úhlov tej-ktorej strany, a len 1'0, coho sa dozvie
v ZO-ti halierovom plátku, preparované už pre politické
úcele, tvorí ich znalost.i

Každý náš malý casopis považuje za svoju nárqdnú po~
vinnost prináša t amatérske práce-originále a venuje to
malé miestecko, ktoré denná politika a policajné zprávy
ešte ponechajú, literárne a kultúrne bezvýznamným
clánkom, miest'o dobrých prekladov a urývkov z vel'
kých spisovatel'ov.

Zkadial sa má mladý slovenský inteligent, ktorý sa
nemcine nemusel ucit, lebo jen relativne povinná a fran
cine se nenaucil, lebo sa vyucuje nemožným sposobom,
zkadial má sa dozvedet nieco o panevropských snahách
Calergiho, o psychoanalytických uvahách freudových,
o modernej sexualite Magna Iiirschfelda, o flapperstve
americkej a angHckej mládeže, o novodobých názoroch
na manželstvo podl'a Van der Velde-ho a Urbantschi
tscha a Lindseya. Jak maže sa porovnat s inteligentom
iným, ktorý cíta moderné romány s hlavnou pozornostou
na psychologický moment individua, v ktorých sa opi
sujú sociálne pomery dneška a kde sa rieši otázka mla
dej dnešnej generácie, - ked jemu podávajú casopisy
s novellami z dedinského života, tisíckrát to isté a vždy
jednak nedobré, ked sa mu vyldáda, že Zola je zástupcom
najmodernejšieho smeru, ked v divadle vidí Sanina, a
kritiky leibžurnalov pravia, že je to smelý kus.*

To by bolo niekol'ko tienov na tele se slovenského
osvetového života. Zdoraznujem, že nie všetky. A teraz
si povieme základné a zásadné príciny týchto pomerov.

Najviac slovenských stredných šk6i je v malických
mestách, kde už okolie samé posohí malomestskou pseu
do-morálnostou. K tomu však na týchto ústavoch vy
ucujú l'udia, ktorí sú passionovaní amateri-fotografi, do
máci záhradníci, predsedovia hasicských spolkov, sbiera
ci poštových známok, avšak nikol'vek moderní pedago~
govia. Naše stredné školy na Slovensku znajú len dvojí
{yp profesorovo Bud je už ztuhlý, starší biirokrat, ktorý
od svojich posledných zkúšok sa nic nepriucil, ktorý žije
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iba svojej domácnosti, presiaknut1' špisáctvom, ktor~T
vidí v žiakoch ukratitel'ov svojho zdravia a života, 
alebo celkom mladý c10rast profesorský, ktorý považuje
:,voje miesto za docasné, ktorému nie je hodné, aby ~d
vžil do duší svo]ich žiakov.

Mimo školskej budovy nenaberie náš stredoškolák
mnoho inteligencie. Vyucovanie zaberie mnoho casu, do
kina nesmie, a kedby smeI. poriadný kus neuvidí, do di
vadla - aj keby ho bolo, ako ho niet - nesmie, do spo
locnosti chodit alebo do rodín nesmie, ponevác to je proti
srsti morózných profesorova na vzduch chodit može iba
do 7 hod. vecer, to jest pri vyucovaní do 4 odpol. a po
prÍprave na druhý den vlastne vóbec nie. Zostal by je
diný zposob: cítat. Avšak padl'a predpisu musí precÍtaf
tol'ko zo starých našÍch spisovatel'ov, že mu neostane
casu na nieco modernejšieho. Ak by mu aj zostal, kde
že by toho nabral?

Týmto sposobom rozdeluje sa mládež na dvoje triedy.
Jedna, pochádzajúca z majetnejšeho stavu mestského,
ktorá pod vlivom domáceho vychovania predsa spozná
ciastku, ked aj nie ideového, aspon vonkajšieho života
dneška inde, a druhá trieda, ktorá slOŽÍ maturitu a liší
sa od svojich vrstevnÍkov na dedine tvrdým límcom, ne
možnou vázankou, vo škole natrepanými vedomostiami
a predpojatosfou o svojom práve na lepší život.

Táto druhá vacšine potom, ako vysokoškolská mládež
padne celkom pod vliv zpiatocníckych živlov, ktorÍ opa
nujú internáty, v ktorých je ona umiestnená. Istým fak
torom záležÍ na tom, aby budúca inteligenci a bola udrža
ná na cím nižšej urovni a toho dosahujú práve horespo
menutÝm nadávanÍm na všetko, COtvorí dnešnú kuItúru.

Menšia skupina, ktorá ovlác1a reci, cíta cudzie caso
pisy, knihy, navštevuje cudzinu atd., cím dial, tým viac
sa vzdialuje od toho vel'kého jadra mládeže, ktorá je
v tme. Ponevác vel'ké procento onej inteligentnejšej sku
piny sú nekatolíci, využÍvajú to tmavé klerikálne smyš
lajúci vodcovia k demagogickému poukazu, že to je všet
ko cudzie - nepriatel'ské.

Bblo by úkolom sdruženia akademikov, teda nielen vy
sokoškolákov ale všetkých 'akademicky vzdelaných l'udÍ,
aby vyvinul~akú kultúrnu prácu, ktorá by pozdvihla nie
len vedeckú ílroven svojich clenov, než ktorá by vhod
ným sposobom vedela spojif k spolecenskému životu po
dl'a požiadavkov druhej ištvrtiny XX. storocia. Takého
však niet. Jestvujúce spolky súlen papierové formy a
loztrieštenost podl'a politických strán ovláda všetko.
Niekol'ko málo sdrúženÍ so zdravými názormi pracuje
síce, ale v úzkom kruhu, s nedostatocným organizátor
ským vedením, a preto nepreniknú do širokej verejnosti.

Stiahnime teraz konzekvencie a postavme si schema

ticky to, co sme stanovili. Vady, ktoré sa majú odstrá
nit sú:

1. Niet denníku so svetovým niveaum;
2. Divadlo neprináša plody dnešných vel'kých spiso

vatel'ov;
3. Postrádame spolocne, všetkými uznané kultúrné fo

rum;
4. Špatné spolocenské postavenie vysokoškolských po

sluchacov;
S. Nemožné vychovávace metody na stredných ško-

lách; _
6. Kultúrne a spolocenské otroctvo studentslva v ma

lých mestách;
7. Vliv zpiatocníckych elementov n officiálne llepria

teI'ské stanovisko proti geni0111 iných ná rodnostÍ;
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8. Nedostatocné vyucovanie cudzinl jazykom, málo
prekladov svotovÝch diel a ignorovanie súcasných naj
vacšÍch prúdov svetových v mších casopisoch;

9. Neexistencia kultúrneho sdrúženia;

10. Pštrosia politika, ktorá vylúcenÍm konkurencie
cudzincov s vYŠŠOll inteIigenciou chce pomoci tunajšÍm
polointeligentom.

A jako konec tejto úvahy: sposoh, ktorým by sa mala
týchto 10 vad odstráni t

1. Založit na komerciálnom základe vydavatel'ské
družstvo: .ktoré by vydávalo dobrý, od akýchkoI'vek
politických strán nezávislý, dennÍk, a mimo toho by uve
rejnenÍm prekladov súcasných aktualit svel.ového kni
hového trhu, ako výborne redigovanej kultúrnej, di
vadelnej, urneleckej a ilIustrovanej revui, po prÍpade aj
magazinu, položil základ ku všetkým dalšÍm krokom.

2. Do divadla vniest obchodnicky duch spojený s in
formovanosfou o zariadenÍ a pracovnom systeme podob
nych podnikov v cudzine.

3. Spolocné verejné forum mohla by byt akási aka
demia, ovšem demokratictejšie zriadena, ako oné, v štá
toch so starými tradiciami a potom revue uvedená
pod 1).

4. Yysokoškolskej mládeže poskytnúf príležitosf
k uplatneniu sa vo verejnom živote.

S. Vacšiu vol'nosf žiakom na stredných školách. PrÍ
snejšÍ dohl'ad na profesorské sbory, aby sa vyucovanic
nezmechanizovalo a aby sa venoval dostatocný ohl'ad
na individuálne talenty jednotlivcovo Zmenšenie látky,
reforma ucebného systemu, specializovanie vo vyšších
triedach. Zavedenie debatných hodÍn. Prednášky o hud
be, umenÍ filmu. Doplnenie žiakovských knižnÍc najmo
dernejšÍmi plody literatúry, zariadenie cítaren, riadne
zavedené hodiny a nových knihách a súcasných de
jinách.

6. Zriadenie stredoškolských internátov, aby sa tým
u vol'nil tlak malornestských pomerov u roznych »byt
ných« a umožnil pobyt v meste aj najchudobnejšÍm.
Systematické zavázdanie do spo!ocenského života. Pred·
nášky o moderných hnutiach mládeže, sexualite a pod.

7. Tlacové produkty uvedené pod 1. a 3., divadlo a
prednášky pod 3. a S. by maly podlJorovat rozšÍrenie
všeobecnej kultúry a zlomif vliv šovinisticko zpi;]tocnÍ
ckých cinitel'ov, ktorÍ na chrbte nedostatocne ndela
nej massy sa chce vyšvihnÍlf hez konkurencie k lepším
miestam.

8. Vyucovanie svetovým jazykom moderným a za
ujímavým sposobom na stredných školách obligátne,
avšak s voI'bou studenta; na vysokých školách jazykové
naukobehy. Oboznámenie západnou súcasnou kultúroll
sposobom "uvedeným pod 1. 2. 5. 6.

9. Založif klub, sdrúženie alebo spolok vzdelancov,
ktorý by sblížil svojich clenov, dal príležitost k vzájo
mnému vysvetleniu názorov, bol terénom Ipre umeIcov,
uvádzal by debutantov a pOdporoval by styk staršej
generácie s mladšou. Súcasne by 111oholosvetove posobit
medzi iobYVatel'stvom neakademicky vzdelaným a tým
zmiernit antagonizmus telesne pracujúcich voci dušev
ným robotnÍkom.

10. Upovedomif si, že sme na zaciatkll
s voj h o s a m o s t a t n é h o žit i a, ž e s a m u s í m e
o d i n Ý c h p r i u c i f, ž e s a z a t o a len e han b í m e,
I e b o v i e m e, Ž e s i s voj e m i e s tom e d z i o s t a t
n Ý m i E v rop a n m i z a s I ú ž i m e. U p o v e d o m i t

si, že by bolo nesprávné bádat po tradi-
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iach, k t o r é n e 111 á m e a bud o v a t s voj e k u 1
11r n é p o s t a ven i e n a z á k I a d o c h z a k r n e
Ý e h pod 3 O O - roc n Ý 111 t I a k O m. S mel o s i
tanme do šíku všetkých, lInešnou prácoll
yd o b i f s i 111 i es t o v cel e. Rozrezat vredy, vy
tit rany od hllisu, keby sa úd sebaviac mikal a nedaf
mýlit krikom bolasti! I b a t a k o z d r a v i e m e !

R. M.

A INSTITUCE

Daktyloskopie.
III.

ylo receno, že druhým z dvojjedi\ného dogmatu
o daktyloskopii je aJGioma: ornament papilárních li

t na posledním clánku lidského prstu se nemení od
ození až k smrti individua.

BykJ-1izde zvoleno slovo ,axioma', je v tom kus ~ri
ní. Mezi dvema body je nejkratší spojení jediné: jed
prímka, je také veta, oznacovaná jako axioma. Je
vdivá, a byt jíl nebylo lze dokázat, lze z ní odvodit
'cky ostatní poucky, a nenašel se príklad, jenž by
omatu odporoval.

tak zustává oznacení ,axioma' koncesí objektivnosti.
každého policistu je to ovšem clánek víry, koncící

nepodmíneným ... anathema sit.
k tomu riká velký obhájce, církevní otec a apolo
vedecké církve polioejní rIeindl?

prvé cásti kapitoly, pojednávající o této otázce, ne
nic. Jen ukazuje, a to fotografie. Z textu k nim se
dáme, že tyto fotografie, jak normální tak zve1'šené,

raií rozšírené mínení, že papilární ornament se vy
u lidského embrya v šestém mesíci embryonálního

ota. (tfeindl cituje zde :p e t knih, v nichž je o tom
ka, tfeindl dodává: ctyri ,z peti pramenu se odvo
. na pátý wamen o šestém mesíci. Ukázka ckcu
) fotografie ukazuji: desateronásobnou zvetšeninu

embrya trímesícního: kuže dolní 'plochy je na-
to hladká.

už na normální fotografii prstu embrya ctyrmesíc
lze prostým okem rozeznat úplný (co do poctu) a

Ý (co do usporádání) ornament papilárních linek.

agram dotycného prstu je pripojen jako vysvet
k porozumení. proc se klade na toto zjištení tak
duraz: tleindl dovozuje: mezi 90. a 120. dnem

onálního života zacíná se vyvíjet ornament papi
linek a to pocínajíc koneckem prstu. Linky se

vedle ebe a teprve když už dotycná vlocha je pa
nImi linkami zaplnena, radí se k ní linky no\-é,
ající na dolní, dosud prázdné ploše. Proto pova
Heindl vývoj povrchu prstu (a tím i tvorení se or
ntu) z a s k o n c e n Ý v ech v í I i, kdy s e z a

I in k a 111 i cel Ý p o s led n í c lán e k p i S t n.
lisobu. jímž se tento povrch tvorí, usuzuje rIeindl,
e o pro c e s, jen ž mák o n e c n o u p 1a t

pro celý život.
o je ovšem tema rOZipravypro lékare. Možno-li
u co prida t, je to jen zjištení: že policie je hráz,

é tak zvané more života priplaví mnoho, mnoho
fku. A mnoho mrtvých žen, jímž hlásící' se nový

!Život prerval život vlastní. A že policejní lékar - bu
diž to receno k hanbe našeho století - má k disposici
nejvíc materiálu z oboru embryologie.

*

Víc ceny pro laika má jiná stránka, obírající se o(~íz
kou, zda se osudné ornamenty na prstech Cioveka za
ieho života mení. Na tuto otázku ,odpovídá statistika.

rIeindl našel v Archivu pro anthropologii otisk celé
ruky, který porídil vlastnorucne (v pravém slova smy
slu) roku 1865 docent anth ropologie Welker. Tesne pred
svojí smrtí (roku 1897) porídll Welker, tehdy už 751etJ'r,

nový otisk své ruky. rIeindl otiskuje obe fotografie ve
dle sebe. I laiku je patrno: na otisku ruky starce je víc
hílých rýh a jsou širší. Ale to jsou v r á s k Y. Pap i
I á r n í I i n k y však jsou stejné. Na vlas a do pa
s lední.

W. J. rIerschel porídil otisky svých prstu roku 1860
a pak roku 1888. Otisky se shodují. Dvacetosl11 let na
ornamentu lIic nezmenilo.

V britské Indii bylo zavedeno ,povinné daktyloskopo
vání domorodých vojáku. Duvodem byly stížnosti na
nevyplácení žoldu (negramotní vojáci nemohli podepsat
kvitance) a hromadné descrce, jejímž úcelem bylo: dát
se najmnouti u jiného pluku a dostat znova premii.

V letech devadesátých provedl Ram Gatj Bannerjec
zkoušku. Daktyloskopoval lidi, svého casu daktylosko
pované, pokud je mohl sehnat. A sehnal jich mnoho.
Daktylogramy, lišící se stárím nejméne o dvacet let,
byly zkoumány rIeindlem. Nebylo zjišteno zmen (Až na
senilní vrásky.) *

Lze znicit papilární ornamenty?
Otázka jiste není zbytecná, protože ten, kdo brání

svou svobodu ohrožovanou trestním zákonem, riskuje
mnoho. Otázka presneji formulovan{l zní: lze znicením
papilárních linek zmenit ornament?

V Lyone podnikli Locard a Witkowski pokus: po,rídili
peclivé da'ktylogramy svých prstLt. Pa'k spálili. každý
,povrch posledního clánku trí svých prstu a to: jeden
vrelým ole'jem, druhý vrelou vodou, tretí priložením
žhavého kovu.

Výs,ledek: voda a olej vyvo,laly puchýr. Puchýr byl
fotografován a srovnán s daktylogramem. Výsledek:
ornament shodný.

Kov: znicení povrchu pokožky.
Stav po vyléceni: daktylogram u všech fotografií na

sto procent shodný s daktylogramem prstu pred zra
nením.

Že kyseliny nemení ()rnament, bylo prokázáno ocho
tou sklárských delníku, u nichž je cástecné rozleptání
pokožky prstu zjevem takrka konstantním. rIeindl sám
daktyloskopoval dobrovolníky po dlouhou dobu a to
pred nastoupením »smeny«, a v dobe, kdy pracovali
v méne škodlivých oborech, kdy ,se kuže zase regene
rovala. Otisky byly vždy shodné.

Toto jsou empirické dukazy pro stabilitu ornamentu.
Prípady, kdy daktyloskopie selhává, jsou dvojí: bud
když je kuže prstu tak zni'cena, že celý povrch posled
,ního clánku 'prstu je pokryt jizvou. Prakticky je nemy
slitelno, že by tomu tak bylo na všech desíti prstech.

Druhý prtpad je ješte vzácnejší: jsou to tak zvané
otisky necitelné. Treba je uvésti jenom jaksi »z nestran
nosti«. V literature je jich známo celkem 20. Zvrávu
o nich podal roku 1906 Uruguayec Saráchaga, jenž jich
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našel 11 mezi 8.120 atisky. Anthrapalagická spolecnast
rímská vydala raku 1907 sdelení, že našla mezt 3.000
daktylagramy devet necitelných.

Jiných zpráv není. Daktylagramu na všech paliciích
sveta muže být ulažena dabrých deset milianu.

Necitelné atisky nemahau zpusabit zla ku škade ne
vinného. Pratože 'Palicista, jenž najde ,na míste cilnu »ne
citelný« atisk, ví už predem, že padle neha nemuže ni
kaha abvinit.

Kanecne v sauvislasti s arnamenty jest ješte padnik
nauti krátkau exkursi do ríše faraanu. Palicejne-.Iékar
sky byla ahledána na pet set egyptských mumií. Ve
vetšine lPrLpadu byla ~ze bez\pecne zjistit atisky 'Prstu.
Kanservavaná kuže kanservavala i linky.

A nac t() všechno je?

Kdo. tento. rapart dacetl až sem, vzdal se iiste už
veškeré nadeje na zábavnou cetbu. I nebude chtít ani
acekávat 'beletristickau adpaved a spakají se kanstata
váním, že daktyloskapie má dvají úcel: s},auží za prvé
tamu, kdo. a ta stají, a za druhé tamu, kdo. a ta nes tají.

Stají a ta na príklad majitel pasu. IiIavne v krajích,
kde se nelze tak hned davalat strážníka. Prato na prí
klad prijala pacestné abyvatelstva státu Argentina s pa
vdekem na vedomast, když - bylo ta už dávno pred
válkau l- vláda rekla: v každém prukazu tatažnasti,
jenž má platit ve styku s úradem, musí být daktylagram
skutecného. majitele legitimace. Pr,acež má nyní každá
Cédula de identidad atisk prstu majitele. Pracež nemuže
senar Juan Zladej de la Kapsa na pašte vyzvednaut pe
nežní zásilku urcenau pro. taha, kamu vytáhl z kabátu le
gitimaci. Ani kdyby do. legitimace vlepil svaji velectenau
fatagrafii, ukradenau z palicejní kartatéky. Nebat pašta
má práva žádat príjemce penez a »Iaskavý atisk«.

Nemenší ochranu paskytuje dabravalná nebo. t abli
gátní evidence daktylaskapická prati následkum ztráty
cest'avnich pru'kazu, akreditivu a pad. Z praktiékých
advetví nekriminelních mažna ješte uvést 'Predpisy ame
rických nalezincu a apatroven detí. P. T. hasté Jsau
daktylaskopaváni, aby nebyla 'zámen.

Druhé advetví: a tech, kda'ž a »ta« nestají.
IJe jich mnaho. Mnaha, které 'zahnala mezi predmety

této. vedy bída a zlaba všelijakých bližních. Je' jich nej
vÍ'C co. do. pactu~ Ale skutky lidské se nepacítají, nýbrž
váží. A prat,a je astrí policejní vedy abrácena prece jen
hlavne !praH tem, jimž má výkonnou spravedlnastí být
'zabráneno v dalším ubUžavání.

Práce palicejníha daktylas'kapa je dvojí: je ta jednak
práce na míste cinu. A patam zase dvaudílná práce:
v kartatéce a pri výslechu.

Na míste cinu. Príklad: vražda v byte abetil. Obet
vraždy nalezena za takavých 'akalnastí, že jeden z aby·
vatelu bytu, prišed damu, se nemahl davalat datycnéha
clena radi'ny. Našel jej ležet na 'zemi. Chce jej budit ci
krísit. Vidí, že se stala vražda. Valá lidi z damu, lidé
valají strážníka, strážník pašle prece jen pro. lékare a
sám alarmuje reditelství.

Lékar zjirstí smrt, šéf palicejní kamise adevzdá místa
cinu daktylaskapavi. Daktylaskop hledá atisky prstu.
Najde lÍi'chnescetné mnažství: kalem kliky dverí, kalem
zámku skríní, na stale a hlavne pad st'alem, tati'ž pod
Hštau kolem stolu, nebat lidé stající u stalu mimadek
svírají tu lištu mezi rp.alcem a ctyrmt prsty. Na'jde atisky
prstu na kovavých predmetech, na cukrence, Ina skleni.
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cích na stale a najde - abycham vzali skutecný prípad
z posledních let - i atisky p,rstu na vražedném nástroji:
na kose, zakrvácené kase, aprené v kautu ~~nice.

Jak se ty atisky snímají, to je nauka pro sebe. V nej
jednadušším prípade se atisk pasype urcitÝm práškem a
pak se na místa pritiskne kausek - rekneme - slídy.
Na slíde zustane atisk.

Tato. .jsau apatrení pátrací. Ale skma stejne duležit~
jsau apatrení preventivní. Daktylaskop Isi musí dát atáz
ku kdo. zde byl pa abjevení zlacinu? A ukáže se, že clo
vek, jenž zlacin abjevil, jenž :nadzvedl mrtvého., patom
v hruze zavrávaral a musel se pridržet skríne, aby ne
upadl. IiIe, jak Ipr'osaicky se vysvetlí »krásná daktylka«
na skríni. Sousedka, která v neilevš{ vuli pamoci policii,
otevrela skrín, »jestli ten vrah neco. vzal«, zanechala na
zámku skríne »kricící« otisk.

IiIedání shodných »kartek« v kartotéce je, jak se ješte
ukáže, vec velmi zdlauhavá a cas je dr..ahý. Proto má
daktylos'kap sejmout otisky (prstu všech lidí, kterí 'Po ob
jevení zlacinu prišli na místo cinu. Ta usporí mnoho
hledání a zmenší pocet atisku, pricházejících v úvahu
pri pátrání. Na výpovedi lidí jako: »já jsem na mou duši
na nk nešáhl«, nesmí policista nic dát, pr,otože dum, ve
kterém se stala vražda, Je neprícetný a reflexivní po
hyby zanechávají atisky stejne dobré, jako pohyby,
o nichž lSeví.

S prrpadnými atisky 'Prstu detektivu si nemusí dak
tyloskorp lámat hlavu. Clenavé »komisí pro vypátráni
v,ražd« jsou už jednou pro vždy daktyloskopaváni.

'Daktyloskop má tedy otisky 'na mÍ'ste cinu, má aHsky
domácích lidí a muže jít domu. ,Muže, /prac by nemohl;
vždyt není zátcen.

Stalo se pred nekalika lety, že daktylaskap ad jedné
vraždy domu šel a byla ta chyba. Nejvetší nadeje se
upíraly na atisk ctyr zakrvácených prstu na kose. lé
kari potvrdm, že ran byl'a' víc, i usuzavalo se, že vrah
rukama ad první rány zakrvácenýrria bil dál, a když
pak kasu stavel do. kouta, že na ní zanechal svaji ,pou
kázku na šibenici.

iBylo nejaké zatcení - dukazu mnaha nebylo a otisk
'Prstu ani ,zdání. Podezrelý byl propušten, mrtvá pocho'
vána. Zas nekolik zatcenÍ, zase ,stejne mnahO' »Rozkazu
na prapuštenÍ«. Kartatéky všech bezpecnastních stre
di'sk byly marne abraceny na ruby - 'otisk nikde.

Až najednau, po dloohých ztracených dnech, prišel
nekdo' na to: jaké mela prsty ta zavraždená. Byla ex
humace a ukázalo se: otisky prstu na kase iPachálzejí od
zavraždené. Po první krvácející ráne se ješte bránila.
chtela vrahavi vyrvat kosu a otiskla prsty zbrocené
vlasmí krví (každý clavek si nevedomky sáhne na ránu)
na vražednou zbran.

Vrah Anny B. není dosud vY1pátrán.
I·

Kartotéka daktylogramu. Skríne, dlauhá, dlauhá rada
skríní. Ve !Skríni zásuvky, v zásuvkách »'kartky«. Jsou
to, pod'Je systému, jaký je kde zaveden, listy nebo. sku
tecné kartky, polotuhé osmerky ci ctvrtky. A na nich
otisky prstu. Na každé kartce jméno< a nacionale, nekdy
i f,otagrafie ma:jitele príslušných prstu.

hk jsou razdeleny? Ta je zase nauka pro. sebe. V zá
sade je ta asi tak: razeznáváme padle Galtan-rIenry-ho
patero. základních obrazcu arnamentu: jednaduché ob
lauky (arche,s), T-vzory (tented arches), Ismycky radiáI
Tl'í(radial 100'Ps),smycky ulnární (ulnar loa'l)s) a konecne
»vlry« (wlhorls). Vysvetlení vyplývá u Ž z a'znacení.
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Amaterský boxing pozbyl z velké cás.ti popularitu, které za

cínal diž zvolna" ale jiste nabývat, a posílil tak zájmove profe
sionální boxing, který svoji popularitu nikdy neztratil, pres to,
že mel mnoho kritických a namnoze i nechutných chvilek. Prí

chodem ,11,q.šich tri nejlepších ama,téru do rad profesionálu
byl vnesen nový, zdravý život do profesionálního boxingu.
Jejich amatérská popularita 'se záhy znásobila prvými pro
fesionálními úspechy. Ruku v ruce jdoucí stmelení a zreorga
nisování vedoucmo profesionálního :ústredí znamenalo zajištení

správného vedení, bylo zárukou dobrých programu jednotli
vých utkání a regulérnosti zápasu, na nich vybojoQvaných.
Po trojiCi jmenovaných borcu opustili rady amatéru další a to

liampacher, Lundák, lienyš, když tak pred nimi již ,ucinili
Konas, Letovský, Pokorný. Tím byl kádr dosavadních profe
sionálních rohovníku, sestávající z Dykasta, Vlcka, Svobody,

Scidla a Czirolníka roQzmnožen do té míry, že dnešní poradatelé
profesionálních boxingmatchu jsou zbaveni starosti poradatelu

meetingu drívejších, která asi znela v ten smysl, jak sestaviti
,pro,fesionální vecer, když li nás žádné boxery profesionály
dohromady nemáme.«

lila,vní zásluhu 00 propagaci a uznání našeho boxingu u nás
i v zahranicí má nesporne náš nejpopulárnejší boxer -.: Franta
Nekalný. který se múže !pochlubiti jedinecnou rekordní listinou

- samými vítezstvími, dobytými vesmes nad dobrými sou
peri. Nekolný je boxer velkého talentu a velkých fysických

schopností. Jeho zpusob boje dovede nadchnout svoji '.impo
nující dravostí, pobádanou zdravým, silnÝm, živelným mlá

dím. Podmínkou jeho úspechu je jeho tempo, které neoQchabne
prubehem boje, které je stejne dúrazné v prvém kole, jako
pred posledním úderem gongu. Tempo, které muže vydržeti

jen práve 0'11,dík své fysické zdatnosti, vytrvalosti a rychlost!.
Živlem Nekolného je boj na 'strední vzdálenost. V nem muže
a také plne dovede privésti k uplatnení všechny své prednostI.

Jakmile se mu IPodarilo jednou vnutiti tento ZPusob boje svému
souperi, není možno již !pochybovati o jeho vítezství. Ješte
žádný z dosavadních sou eru 'nestacil Nekolnému tem A

bude málo tech, kterí mu v nem stací. Bude však rada jiných
momentu, v nichž budou budoucí kvalitní souperi Nekolnému
stacit, v nichž ho budou prevyšovat a v nichž nebude Nekolný
stacit jim; alespon ne dríve, dokud bude spoléhati ,práve jen

na toto své tempo a nenaucí se boxovati na širším 'l všestran
nejším podklade.

Nekolný se stal v krátké dobe u nás tak 'oblíbeným a popu
lárním boxerem, jako ješte žádný jiný rohovník. Jeho presved

civá vítezství nad boxery dobré trídy dala podnet k jeho za
razení mezi nejlepší evropské mhovníky welteroQvé váhy a
jeho oznacení za budoucího jejich premiera, championa ,Evro
py. Zdá se však, že toto pospíchání je ponekud ukvapené. Ne

kalný je, jak již receno', boxerem jedinecného srdce, jedinecné
vytrvalosti a rychlosti. Kdyby tyto vlastnosti stacily k získání
evropského championátu, pak by Nekalnému patril zcela jiste.
K získání a udržení titulu rohovnického mistra Evropy je však
zapotrebí nesporne více, predevším ovládání rohovnického
umení ve vlastním slova smyslu; v tom smeru jsou Nekalného
znalosti skrovné.

Nekolnému chybí mnohem více a duležitejších vecí, než do

posud ovládá. Je to predevším distanc. Nekolnému je direkt,
tedy základní a u kvalitního rohovníka nezbytný úder, témer
neznámou vecí. Bez direktu, presného, rychlého, a jistého,
nemá Nekalný valnou chanci proti bo'xerum evropské trídy,
specielnc pak boxerum anglickým. Direktem dovedl udržet
Dykast Nekolného po dve kola v úctyhodné vzdálenosti a byl

by jej udržel i v dalším 'prubehu boje, .kdyby se držel své
'puvodní taktiky a nechtel ukázati Nekolnému, že i v jeho
zpusobu boje >I1anej stací.

,va nasProfesionální boxing
champion.

POVOLÁNí A 'ZÁLIBY

e nesporne na p'ostupu, za hájeném po nekolika letech krise

a chaosu, lonského roku. Léta 'detských nemocí ,a chla
eckých nepredložeností má již za sebou. Je dnes postaven na
polehlivých základech. Má podmínky k dalšímu vývoji: dobré
edcní, spocívající v rukou reorganisované a novými silami

oplnené profesionální unie, své financiery a své publikum,
to jc hlavní vec. Sez zájmu publika, plnícíhoQ domy a platí-

Iho velké vstupné, by nebylo možné porádání kvalitních mee
jl;U za úcasti boxeru dobré <trídy. Bez domácích boxeru

obré trídy by však zájem publika nemohl býti intensivní.
áš hoxing již má anebo lépe receno, zacíná mít boQrce dobré
dy. ktcrí dovedou již dobre bojovati s radou zahranicních

uperll. Boxing se u ,nás stává populární, nezadržitelne proQ
á rozumné nazírání na ,nej a jeho dokonalé ocenování a

Izí starý predsudek, 'který mel pro boxing rychlý odsudek
hrubý sport.

Odchodem svého casu trí nejlepších naších rohoQvníku ama

li: Tommy Poetsche, Nekalného a liermánka do rad profe
nálit zmenil zájem o boxing u nás podstatne svoji formu.

Racte laskave zkusit na zrcadle nebO' kavavé tabaterce.
Racte mít ,pri sobe zarucene individuelnf, ad zrazeni
(zajisté tedy milastivá paní ješte velmi cerstvé) až
do. " na, teely nešte hadne dlouhO' nemenné arnamenty
papiIárních linek na 'pasledním clánku ruky.

V techtO' skupinách pak jsau razdeleni 'presnejší, až
k nejpresnejším, k indrviduelní.mu schematickému papi
su. Skupiny a padJaddíly jsau vyznacavány Ipí,smenami,
další údaje cislkemi.

Celá pravá ruka, to jest sauhrn znackavých hadnat
prstu, dostane aznacení, jež je pak citatelem, data levé
ruky tvorí jmenavatele zlamku, jímž se v kartatéce
oznací daktylagram té které osaby.

Formule vypadá na ,príklad taktO':

29 i
24 i

Jinak vy/padají oznacení prstu jakO' farmule chrupu,
jímž jsme se ucili (Ineba meli ucit) v živaci'chapisu. TatO'
je ovšem vylícení registravacích metad, urcené nikaliv
pro odborníky. Patrí ke 'Strastem stavu navinárskéha,
že musí krátit a zhuštavat zprávy a vecech, které j,sau
stejne precisní, jakO' jsau a musí být razvlácné. A dak
tyloskopie je velmi preci'sní.

Najde-li se na míste cinuatisk prstu, jenž má jedenáct
charakteristických znacek' a najde-li poli'cie claveka,
jenž má otisk s jedenácti znackami shadný, mažnO' rícI
v mezích lidskéhO' vedení, vubec, že majitel 'taha prslu
na míste cinu byL Otázka viny se tíiu nere§í. Ale
zjednodušuje.

A dokud bude pla,Ht 'skutecnast »druhé tváre justice«
a slovo o zapamenutém samastrí'l'u, je vždycky lépe,
když se k pratizákannému cinu najde zavcas ten, kdO',Se
cinu dopustil, než aby pa létech tíha zákana dopadla na
nevinného.A v tamta smeru daktylaskapie pravádí také

urcité míry hesla anglické justi,ce :stiháme zlO'
ne a c ramme e 1 c u yc .
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Nekolný nemá kryt. Jde do boje s devisou: nejlepší obra'na je
útok, a hledí za jednu obdrženou ránu dáti sám dve, prípadne
více. Doposud tato taktika stacila. Bude snad vystacující
i ješte v nekterém dalším utkání. Selže však rozhodne tím
okamžikem, jakmile Nekolný narazí na rohovníka s presným
a tvrdým úderem. Víme, co Nekolný snese. Nemuže však
bez únavy vydržeti serii ran, úcelne vedených a vždy plne
umístenýoh, liž z toho duvodu, že sám nemá úder, což je
známou vecí. Jeho rány jsou rychlé, ale neobycejne mekké.
Všechny své dosavadní soupere zdolal svým tempem, množ

stvím úderu, nikoliv jejich durazností; proste své soupere
ucloumal. To se mu nemuže podarit u soupere s distancním
tvrdým úderem, !který by nevyvážilo ani deset úderu Nekol
ného, i kdyby se mu podarilo je umístit. Je jisté, že Nekolný

již .nezíská podstatne tvrdší úder; a práve proto je nutné, aby
tím více venoval pozornost osvojení sí krytu .

.Je jis,te více nedostatku, které by musil Ne k o I n Ý odstra
nit, aby se vypracoval v borce, schopného dobýti evropského

primátu své váhy, který mu tak rádi již mnozí nadšenci, oce
iíující jeho schopnosti merítkem jeho tempa, privlastnují. Ne
kolný je borec mladý, zdravý, neobycejne talentovaný a úplne
nasáklý láskou a nadšením k sportu, který si zvolil za povo
lání. Má proto schopnosti k získání toho, co mu chybí, zvlášte
když vlastní predpo'klady, které jsou nutné u boxera velkého
formátu a které musí býti vrozeny, ,ponevadž jejich osvojení
je prakticky vlastne nemožné. K tomu ovšem potrebuje Ne
kolný odborné vedení a to mu chybí. U nás mu jej nemuže
také nikdo dát. Ani jeho trencr a manager Dr. liruban, respek

tivc on méne, než kdo jiný. Nekolný potrebuje k svému vedení
starého ringového praktika, vycviceného lety ringové cinnosti
a pri tom dokonalého pedagoga. Tím ministerský úredník Dr.
tfruban není. Dr. liruban stacil jako amatérský rádce Nekol
ného, prípadne jako sekundant-poradce. Jako profesionální
trenér Nekolného musí úplne selhat, i když se ·osvedcí dobre
jako jeho manager, starající se o jeho zájmy fínancní.

Nekolný potrebuje k tomu, aby vyspel v borce velkého for
mátu, prodelati ,úcelný training za vedení ,nekterého zahra
nicního trenera-odborníka. Proc tomu nechce Dr. liruban? Nc

dávno mel Nekolný možnost ,k zájezdu do Ameriky, kde by
za vedení Jack Roota, bývalého svetového championa polo
težké váhy a dnes populárního managera, mohl pod odborným

trenerem získati to, co mu chybí. Zasvecenci rohovnického
sportu byli presvedceni, že Nekolný udelá velmi rozumnou
vec, pojede-Ii do Ameriky v pruvodu Jack Rootove, ponevadž
tím má zaruceno, že se neco naucí a že zároven zkušenost a

informovanost Jack ~ootova o amerických pomerech jej
ochrání od toho, ceho se zde nekterí povrchní zasvecencI
v hoxingn obávali - vytlucení a rozbití ·od amerických figh
teru . .Jack Root pri své ohromné znalosti pomeru v americkém

boxingu byl by jej provedl jiste všemi temi úskalími, které
ohrožují i nejiepší eVl1o'pské rohovníky pri jejich zájezdu do

Ameriky a- privodí jim necekané porážky od boxeru treba u nás
zcela neznámých. Byl by jej chránil pred utkáním s nebezpec

nými souperi do té doby, než by byl Nekolný vyspel v borce

tak'ové praxe a zkušenosti, abY na ne stacil. Nekolný chtel

s Jack Rootem do Ameriky. Podmínky, za kterých jej chtel

Jack Root do Ameriky vzít, byly neobycejne výhodné. Jedná-ní

se rozbilo 'o požadavky Dr. lirubana, nynejšího managera
Nekolného; máme dojem, že spíše o jeho požadavky osobní,

než jeho chránence. Ukáže se brzy, jak dalece byl tento krok
správný, ci nesprávný, stejne jako se ukáže, zda Nekolný stací

s dosavadním zpusobem trainingu a boje na soupere, kterí
jsou opravdovou evr,opskou trídou. Myslím, že nestací, ale že

by mohl stacit, kdyby mel odborné vedení. Snad to nahlédne

256

a napr,aví k svému prospechu, a i k prospechu našeho roohov
nického sportu.

Naším opravdu nejdokonalejším boxerem je Dykast, který
má proti Nekolnému jediné minus ve svém stárí. Jinak je Dy
kast boxerem stylove i technicky mnohem vyspelejším a také

zkušenejším, což je samozrejmé pri množství boju, vybojo
vaných v profesionálním ringu. Svuj prvý match s Nekolným

prohrál velmi tesne na body. Myslím, že z odvetného boje by
vyšel jiste jako vítez. To ví i manager Nekolného a požaduje

za prípadné odvetné utkání ohnos tak vysoký, aby se nenašel
manager, který by jej mohl dát. Touto ochranárskou politikou
zustane Nekolný uchránen momentálne od prvé porážky své
rohovnické kariéry.

O 'povšechné situaci našeho profesionálního boxingu a o jeho
praktikách, organisaci, poradatelství utkání a podobne príšte.-H.-

NOVÉ KNIHY.

Emil Ludwig: "Vilém 11.« Vyšlo jako II. sešitové vydání
v nakladatelství Melantrich, Praha XVI.. liusova 20. Cena
prvního sešitu Kc 1.50, další Kc 3.60. K dostání u všech
knihkupcu. - Touto knihou se k nám poprve uvedl soucasný
nemecký mistr životopisného umení velkého slohu. jehož ve
liké biografie Napoleona, Bismarcka, Goetha a j. jsou pre
kládány ve všech kulturních zemích. Ve "Vilému n.«. nejroz
šírenejším svém díle (v Nemecku vydáno celkem 250.000 vý
tisku), sleduje Ludwig muže, který byl osudem císarského
Nemecka v posledním tricetiletí, od chvíle. kdy se jako ne
milovaný mrzácek narodil, až do listopadového dne r. 1918,
kdy jako šedesátník utíkal pres holandské hranice z ríše,
kterou uvrhl svou dlouholetou histerickou politikou do hrozné
války proti celému svetu.

JUDr. Jirí lIejda: Hospodárská funkce akciové spolecnosti.
Nákladem Ceské národohospodárské spolecnosti v Praze.
Stran 156. Cena Kc 20.-. Akciová spolecnost prodelává dnes
naprostý prerod své struktury právní i hospodárské. Pozoru
jeme její neobycejný vzrust a to jak jde o výši akciového
kapitálu, který nezrídka dosahuje obnost! milionových a mi
liardových. S tímto vzrt!stem velikosti mení se také celková
hospodárská funkce akciové spolecnosti, zejména vidíme, jak
z puvodní spolecností ryze kapitalistické stává se spolecnost
se zájmy predevším výrobními, casto i sociálními. S kon
centrací prumyslu. zejména se vzrustem koncentrace mezi
národní klesá také vliv akcionáre na vedení spolecnosti, kte
rého se zmocnují placení úredníci. Do' Evropy prichází po
válce americký kapitál, s ním prenášejí se americké formy
akciového práva, které jsou našim právním pojmum casto
protichudné. Vytvárí se nová forma podniku, odosobneného,
absolutního. nezávislého na tom, kdo dal kapitál. Temito
všemi otázkami zabývá se liejdova kniha. Mimo to je zde
podán prehled vývoje akciové spolecnosti až do posledních
dnu, zaznamenán2 jsou význacné události ješte z brezna to
hoto roku a referováno také kriticky o význacných rysech
bud již provedené nebo chystané reformy akciového práva
v jednotlivých evropských zemích.

ZACHYTIT BIZARNÍ OKAMZIKY
v jej ich komplikovanosti, barvitosti a prchavém trpytu,
napsat literární knihu bez literární težkopádnosti a re
portážní feuiJletony bez novinárských kazu dokázal vtipný
žurnalista, umelec a literát EDUARD BAS S ve sbirce

POTULKY PRAŽSKÉHO REPORTERA
Nový doldad, ~e je Bass stejne dobrým

literátem jako novinárem.

<tJ)1 Brožovaný výtisk (frontispic A. Hoffmeistra,
úprava Svolinský) 30 Kc, v plát. vazbe 42 Kc.

. U všech knihkupcu.

N AKLADA TELSTVí J. OTTO, PRAHA 11.,
KARLOVO NAM. I


