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.- V .L9,ichtrow!,ch ot,ázl<á,ch a názorcch vyšel nedívno okamžik, poslední
dílo velikého dánského myslitele a básnílra Sr;rena Kierkegaarda, arcidílo ironie
a opravdovosti mravní, jemuž se po bok mohou postavit .''uá i"o Apologic Sokra.
tova od Platona a Provinciá]ní listy Pascalovy, ritok na,,oficiálrrí.. ,,,iatoi..kicséan.ství takové síly a lrloubky,'že stojí pňed námi ja'ko po*.'ík j"din"ríJ aos" a jedineč.
ného osudu lidského.. Četl jsem okarnžik, kdyz.to po Lt,. zzl nalezl jsem celéčtyňi strany bílé, potištěné jedinfm slťrvkem: ŽubaveÁo.,,To je Rakousko, duchrakouské by'rokracie,.. ííkám si vžtlycky v takovém pripádě. koďi,koo"t '"go.
mentaci světového myslítele, rvát listy z knihy, která.je arcidí]em světové litera.
tury, která se čte a prodává bez závady.r, 

""*i 
v níž vznikla a protijeiimuz statujest namíŤena, _ an9, jo je Ral<ousko! To je duch, ktery uÓinil d*too.ko směšn;Ím

a nenáviděnÝm u všech národri, jež se s ním kdysetkaly, kter zprisobil, ze na ili.klad uvědomělému rtalovi sbjhají se ještě dnes sliny v"'1src"6 J.ysi-ri,oto ;*ooo.Takovéto věci, jakojest konfiskace I(ierJ<egaarda, jsou možné á"* iiz:* v R,uskua v Rakousku _ nikde jinde v Evropě.

Zemskj ajbor krá,loastaí Českdho
zadal 3l. května dnešnímu Družstvu Národního ďivaďa správu tohoto stavu nadalších šest let, t. j. na dobu od r. 19i2 do r. lgl8. Čio t"nťo pretoupí.oou ta;",n-ností a neloyálností a jest hoderr.nejpííkŤejšího orlscuzení všech, káoz se zajímajío náš veiejny život umělecky, ať piátel, ať odp rcri dnešlrího b.oz.to' a oněchvíce ještě než těcht,o. Neboť, proboha, rnusí si iíci slušn}r stoupenec dnešní správy,jaké to musí mít špatné svědomí drrešní Družstvo Národního ďivaclla, když somusi]o utéci k takovému pokoutnímu a tenrné'mu prostŤedečku, .íy 

"i "nt.,p.oitoŤízení Národního divadla na dalších šesí let! Nepistilo se v bec v čestny boj na
$ennim světle se sqÍini soutěžníky, n;ibrž dotielo se 

"ud"ími 
ď.,z"b"i"r..9-i schridkyk vrchnosti a doprosilo.se zd,e.zár:tiiy, poněvadž na otevÍen.1i lo; ' pT"tiooo."t,u.

obranu nestačilo. V^době zcela nezvvŘ|é a nepÍiměÍené, p"totánď a rit<radkem,
s](oro o tfinrict měsí,c .d,,íi';e, než vypršeta lhrita, i aobě' kdy se toho nemchli nadíbiostat'ní soutěžníci a.kdy n.emohli tudíŽ ani pcdati své ''áuiaty a rozvinouti svéprogramy' iložebronila se dnešní správa protekcionáÍstvím .'ooého termínu! Alenení pochyby, krokem tímto poklesla sama o každého, kdo umí vidlt a souclit!Á věru, sami patrorri dnešního Družstva v zemském qfboru cití, ze 

"mJle"ká 
správaNárodního ďivaďa nesmí se brát dále clnešní cestáu, Ep" d;;';; bezcestím,a proto zavaalje Družstvo k povinnosti jmenovati dramatirrga, patrně proto, abyzde byla osoba, která:lry:iqá za repertoár w m.umělecklr*irlJ"eai*ím a svfmsoudem kriťie,kym, a.aby byl zn.emožněrr pokáro1ící akažďé,^i pr"á.,'Ě.i.l.o ,.o.'ynedťrstojnf vkus Íeditele pana Schmoranze, kter1i ze zá'haán!žh drivodli odmítázta.|é a zprisobilé jrry divade|ť a.Iíbuje si v plariych'a posuiíy'.r' 

"""r'utnostechá. la Konráclovy Žluté'riže. Doufejml, ze vfznaÁnj,.a'r"a a.á-'ffiriv nebudoobsazen lehkomyslně,-k no3Ím- a ne.změrnyÁ věru liž škodám reskďho rozvojedramatického, nj,brŽ že zodpovědná funkce tato dostane so vzdělanémrr a karak.ternímu literátu dostateÓného rozhledu v soudobé ]iteratuÍe sÝětové i pevného

o- iasného poměru k domácí tvorbě dramatické. Zhola nezabezpeěen;y' a zhola od

le:;."oečí neoehráněny jest však pÍíští rozvoj české opery. Pan Kovaíovic píestal

i'Jli iiz, a ne od věerejšlra' zárukou zdárné správy operního odboru v Národním

áíoua'L"' jeho činnost, jistě vyznamná ve své době a záslužní - piipomínám jen

kult smeianovslrf -, nejdo v poslední době vpíed stejnfm logickfm postupemn

nÝbrž clrabrre a umdlévá. Poklady tvorby Eibichovy leží neznámy a nevytěženy

o'divadelním archivu: dramaticky skladatel takového uvědomění a talentu, zjev,

suď tak nebo onak, tak typick;í - a není ho v repertoáru Národního divaďa!

Á stejně jest odstrkován duch tak kulturní, tvrirce tak ušlechtil;í a nad každy levnf

rispěch povyšen;í, jako jest Foerster. Bojíme se, aby nastáva,jících sedm let éry

KávaŤovicovy nezasadi|o svfm ignorováním našich nejv;iznamnějších zjevri drama.

tick ch téŽké tálty našemu rolvoji hudebnímu. Chtíti umllet a pohŤbít zjev tako.

vého v}iznamu, jako je }-ibiclr, jest pošetilost, která se nevyplácí. Aé bude se bráti

rozvoj leské opery v budoucnosti cestami jak;fmikoli, Fibichem dÍíve projíti musí:
T'ibiclia dÍíve stráviti musí.

Protest protí zernslt,ému ajboru hrá,Ioustaí Českého

V denících ěeskJÍch objevilo se 7. července zasláno proti zemskému qíboru
v zlámé kŤiklavé záležitosti divadelní. Protest, podepsan)í literárními a umělec.
kymi korporacemi, Kruhem česk. ch spisovatelri, Literárním odborem Urnělecké
besedy, Hudebním klubem a lIudební jednotou, protestuje proti spěšnému' potaj.
mému a neoprávněně augurskému zprisobu, jímž bylo divaďo zadáno na šest let
posavadnímu DruŽstvu. Správně dovozuje protest, že takto všecko umělecké sou.
těžení a každá reťormní snaha jsou uváděny ad absurdum, a správně upozorůujo
i na to, že dnešní zemsk;i vfbor piekročil tímto rozhodnutím svou kompetenci,
neboé náleží mu rozhodovati pouze ve věcech neodkladnfch, zde však rozhoď
o otázce, která po pŤípadě pÍÍslušela novému vfbcru zemskému. PŤesto neslibuji
si nic od protestu v dnešních Čechách, kde všechen právní cit, cit spra,veďnosti
a slrršnosti, jest zdušen; protest nebude míti, žel, jiného dosahu rrež ryze platonic.
kého: bude pÍíštím pÍipomínkou mravnílro a kulturního ponížení ve vnitiních
věceclr česk;Ích na polátku dvacátého věkrr. _ V posledních dnech byla naplněna
talré podmínka, za rriž odevzdal zemsk1i vfbor posavadnímu Družstvu Národní
divadlo: byl jmenován rlramaturg. Funkcí tou byl pověíen docent dr otokar
T.ischer, muž, není poclryby, velk;Ích literárních vědomostí a znaÓné literární kul.
tury. K zdárnému zastávání riŤadu dramaturgova jest ovšem tÍeba ještě cosi nad
to wyššího a vzácnějšílro: pevného literárního karakteru a pÍesvědÓení a správného
a hlubolrÓho pohleclu v náš v;ívoj národní i kulturní. Pokud má tyto íídké ctnosti
nov;f' dramaturg, bude možno rozhodnouti až po delší době' kdy bude mu poskyt.
nuta jistě nejedna pÍíležitost osvěděiti je a uplatniti je.

Max Reinhardt,

na nělrož i v Německu Óasto so ritoěí pro jelro činnost, vvložil nedávno v Neuo
freie Presso cílo, které měl na mysli' když sehrál oidipa Sofo]rleova v cirku.




