
Jak agituje lratolický tisl{.

Každý je kus fagana,
tož pan rechtor nech ich kyjem
z tého pekla vyhaná.
Ty rechtori, neznabozi,
at ich dajú k židákum
a at ich neposílajú
ku krestanským sedlákum.
Rechtor má byt jako ludi
krestan a ni sociál,
by nám místo ucení
v hOlipode en popij ál.

*
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V katolickém tisku lze nalézti pro každého nejaké
sousto. Nevyjímám ani komunistll. V clánku poslance
Petra v Lid o v ý c hLi s tec h se praví: »Necht
nikdo nedívá se na akci za zvýšení mezd jako na poli
tickou akci komunistické strany. Ceny stouply, nutno
zvý~iti mzdy. Možnost zde jest. Vezmete do rukou bi
lancní zprávy akciových podniku, milionové zisky.«
Pracovník za mzdu, který nezná velké vzdálenosti mezi
lidoveckým slovem a cinem, který neví, jak lidovci
v parlamente delají politiku velkého prumyslu, možná
že uverí p. Petrovi. Aby se však nehnevali druzí, vy
stupu jí katolické noviny s požadavkem odciniti pore
volucní ceskoslovenský reformism, do cehož patrí stej
ne zákon o manželské rozluce jako zákon o osmihodin
né dobe pracovní. Kdo by chtel zvyšovat reálné dll
chody konsumentstva a poukazuje na stoupající dra
hotu, jest poucen lidoveckým tiskem na jiném míste:
»každý rozumný clovek u nás ví, že Ceskoslovensko je
pri srovnání s cizinou nejlevnejší zemí v Evrope.«
Lidovecké noviny musejí vyhovet i predstavám, že
»každý sprostý delník se má dnes lepší než studovaný
inteligent«. Jak muže vzniknout v hlave ctenáre P r a ž
s k é h o Ve c e r n í k u takový názor, že ceští .Jt:lnÍcl
žijí v pohoršlivém prepychu, o tom poucí tento doklad:
Dá se titul: »Nejen v Rusku, nýbrž i u nás.« Pod tím
je statistika, že ve skupine 565 delníku a delnic v Ru
sku mládež vydává na knihy jen pul procenta ze svého
výdelku, kdežto na módní vzhled 20% a na víno 17:70.
88:70 delnic se pudruje, ale jen 10-12:70 delnictva se
umývá. Nyní se vezme lidoveckými úvodníky lidovce
dra Alfréda Fuchse okupovaná »Ceskoslovenská repu
blika« a z ní se ocituje: »Toto módní bláznení mezí
delnickou mládeží v sov. Rusku není specialitou ani
sovetskou, ani ruskou. Všimneme si ve svém okolí
techto zjevu a dospejeme také k st e j n Ý m po m e
r IIm.« Dojem, že 88:70 ceského delnictva se nemyje,
je zde a není již smazán záverem citátu z CsL Re
publiky ani z P r a Ž. Ve c e r n í k u, jestliže jsou sty
lisovány takhle: Ces 1. R e p u b I i k a: »Delníci a del
nice v honení parády jen napodobují ostatní vrstvy
spolecnosti, které dávají príklad.« (Captatio benevo
lentiae.) Dále: »Také tisk má na tomto honení parác1y
svuj podíl, i listy socialistické pestují módní hlídky«

dnešní. Tenkráte prý deti nikdy nebyly v rozporu s ro
dici. Básnicky to tlumocí stryk Va jda takto:AITIL

ybral jsem z P r a ž s k é h o V e c e r n í k u a
z Lid o v ý c hLi s t u z týdne od I. do 8. zárí

r. (týjen zvolen zcela namátkou) nekolik ukázek.
dižpriblížena ctenári agitacní technika dvou celných
tu cs!. strany lidové, a to bez polemiky. Ovšem že
é bezobdivu k domnelé politické obratnosti lidovcu,
rá, nevím proc, je predmetem jedné z pover verej

ho mínení.

P r a ž s k ý Ve c e r n í k stejne jako Lid o v é L i
ty nezískávají jen politickými argumenty v obvyk-

úzkém smyslu slova. U nich nutno pokládati za
litikum nakonec vlastne vše, nac si vzpomenete.
P r a Ž s k é m V e c e r n í k u je to snad nejmar
ntnejividet v poctu clánku a zmínek o výchove mlá
'e. P r a ž s k ý Ve c e r n í k nedelá reklamu caso

. urnkatolické orientace pro dospelé, delá ji však den
katolickému casopisu pro deti. V popredí úsilí jest

jo volnou katolickou školu. Nelze sice
"stit presne, chce-Ii P r a ž s k ý Ve c e r n í k stejne

o Lid o v é L i sty školu vydržovanou ze sou
ornýchprostredku katolíku, anebo vydržovanou stá

ci jen státem subvencovanou, nicméne jasné je,
tato »volná« škola má uciti a vychovávati katolicky.

edleboje za školu, do které by katolíkum nesmel ni
do mluvit, P r a ž s k ý V e c e r n í k a Lid o v é
i sty kritisují dnešní školství státní a chtejí, aby
kév nem byl dán pruchod katolickým požadavkum.
týdnu, o nejž jde, oba lidovecké casopisy horlive
opagovaly 1. zv. katolickou nedeli, která se konala
zárí. Tam byly oznaceny za minimální program
podstate tyto požadavky: ucitelstvo nesmí šíriti pri
ucovánímezi detmi názory protikrestanské; ucebnice
ajíbýt rádne zrevidovány, odstraneno z nich vše, co
t v odporu s katolickým svedomím, co snižuje cír
\' katolickou a co se prící historické a vedecké prav

'. ZasloužÍvšimnutí, jak, pokud jde o vedeckou prav
. lidovci proste prebírají argumenty svým odpur

'm. Dále žádají lidovci, aby nikde nebylo náboženství
'edrnetem nepovinným, aby bylo znovelis.ováno, ro
mejzrušeno ustanovení o odhlašování dítek z nábo
stvÍ, aby byl odstranen Habermanuv výnos o zdo-

ovolnenínáboženských cvicení jako nepedagogický.
referátech o vydarené katolické nedeli píše P r a ž

kÝ Ve c e r n í k: »nebude-li vedle školy kostel, bu
vedlení k r i min á I, do nehož už dnes z e š k o I y
í daleko.« P r a ž s k Ý Ve c e r n í k široce lící do

otu školy staré, kde »náboženství bylo právem na
nímmíste«, ve zvláštní ankete »vzpomínky ze staré

oly«,1. j. ze školy z dob existence mocnárství rakou
o-uherského. Jednotliví ctenári vzpomínají rádi na
olutéto doby a vychvalujíce, dávají ji za vzor škole



(katolické J·ovnež!) »a nabádají své ctenáre k honení
módy. Ostatne honení módy mezi del nic k o u mlá
deží není nejvetším zlem, horší je ,karban, pití a po
hlavní život. A jest to u tech ostatních v techto bodech
lepší?« Tení náhodné, že jakmile prijde konkrétní
v~tka (na pr. ~ar~anu), jest recena o delnících; o ji
nych vrstvách Jest pronesena jen všeobecne jaksi pro
vetší slávu objektivity; karban, pití atd. privolává zde
ctenári na mysl bezprostredne delníka, nikoliv nekterÝ
jin)' z tech stavu, z jehož príslušníku se skládá kato
lická strana. P r a ž s k ý Ve c e r n í k uzavírá po
dobne: »Sevšeobecnování nebylo by zde na míste, ze
jména ne mezi delnictvem (patrný dvojsmysl), ale
p r a v d y jen a tom m noh 0.« T. j. že se delníci
nemyjí, že karbaní atd. Ovšem, aby druhá strana :ttd.,
P r a ž s k ý V e c e r n í k koncí vetou: »V jinýó ;~E
jména vyšších vrstvách, je to ješte horší.« Po tom, co
predcházelo, sotva který ctenár bude presvedcen, že
tyto »vyšší vrstvy« jsou horší než delníci; o delnících
má ruské cifry, které prý platí také u nás - ale že by
dejme tomu lidovectí poslanci utratili víc než 1770
svého výdelku za víno, »to není prece pravda!«

*
\

Katolický .tisk musí dnes vyhovovati na mnoho
stran. Poslanci Petr, Curík by se nestaveli ani tak tuze
proti vládní spolupráci s cástí levice; naproti tomu
z jiných koutu strany fouká vítr nekompromisne anti
levicácký. Cást volicu žádá politiku zamestnaneckou,
cást zamestnavatelskou. Cásti se pozemková reforma
líbí, cásti se vášnive nelíbí. Cást je vypjate ceská, cást
pro katolický internacionalism. Cást b)'valé šlechty ne
má daleko k lidovcum. Co lidovecký tisk ríkati nesmí,
je predevším, že lidovci nejsou na tom práve nyní, po
kud jde o »jednotnou linii strany« nejlépe, že jim ne
svedcí nijak zvlášt rostoucí vliv ve vláde. Pokud válec
ná minulost lidovcu ukládala jejich vudcum jistou re
servu, bylo snadno nechávati volictlm vinu, že když
nadávají na vládu, nadávají na. nekoho jiného než na
své vudce:- Dnes, kdy klerikálních zástupcu ve vláde
je nejvíce a kdy jim sekunduje ješte dr. Hodža, je tež
ko ríkat, že neprímým pachatelem veškeré bující prS'
u nás nemravnoti je »vládní klika«. Katolickému tisku
nezbývá než troubit k jakémusi rozhodnejšímu útoku.
Vymyká se mému tématu ríkat, že proti nevšÍmavým
odpurcum je možno pri takovém náporu i neco trhnout.
Zde jde o agitacní techniku katolického tisku. Dnes mu
sí lidovci nejen polemisovat, ale i agitacne konkurovat
s levicovým blokem. A to zase pohoršuje prátele z koa
lice. Agrárníci si dupli dokonce tak, že katolické no
viny, ztrativše ponekud rozvahu, oznámily, že agrár
níky doposud sice zpusobne poslouchaly, že však od
nynejška budou neposlušné. Dnešní agitacní technika
lidové strany je na prelomu: mezi novým bojovným
kursem a osvedcenou starou metodou informovat své
ho ctenáre co nejméne.: tisk musí upoutávat necím ji
n)'m, než co se vlastne deje ve vnitrní politice. A tak
se píše zase o Rothermereovi a prednostech slohu go
tického a barokového anebo o ceské historii. Už od
nynejška se vytlouká kapitál z oslav 10ooletého výrocí
smrti sv. Václava 28. zárí 1929. Lidovci napouštejí své
ctenáre celou svatováclavskou dejinnou koncepcí ceské
i slovenské politiky; pri tom nevadí ani Slovákovi dru
Hodžovi, že Slovác! žádné voly ani stríbro Nemcum
neodvádeli a že nemají, na jakou tradici by zde nava
zovali. Proti námitkám, že neúcastnila-Ii se vláda letos,
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oficielne oslav Husových, nemá se úcastnit ani
1929 oslav sv. Václava, P r a ž s k ý Ve c e r n í
vídá, že nemá nic proti tomu, aby roku 2415 vlád
skoslovenské republiky oficielne se úcastnila tisí
výrocí upálení Husa. Jiným útekem do historie a
ješte jinam jsou zprávy o Husovi, že pro tlouštku
nemohl ani choditi, že když kázal nenávist ku knv
ponevadž drží majetek a nechodí na boso svetem,
týkal neco, ceho sám nedodržoval, a proto se omlo
tlouštkou. Všimnutí zaslouží, jak do smyslu zá
o Husovi bylo vpašováno »držení majetku«.

Katolické noviny mají jistou potíž s konkurencí
stu, které se kupují pro zprávy o ukrutných vraž
Paríruje se tomu zprávami o mexickém válcení
líku a do úvodníktl se vkládají takovéto detaily:
cletos Flores povešen za palce; na to jej šlehali a
dali nožemi do nohou. Tato muka mela na nem v
titi prozrazení úkrytu vrchního pastýre. Ale muce
snášel bolesti hrdinne. Na jeho muka museli se dí
i jeho spolecníci, kteréž i v techto chvílích povzbuz
k vernosti ke Kristu. Když z neho katané nedos
ani slovícka, vrazili mu dýku do prs ou. Atd.

Konecne nutno katolického ctenáre strežit, aby
vzal nikde úhony stykem s vecmi a osobami záva
mi. Malou ukázku z oboru cetby: »Svatý Alfons k
praví, že dábel má málo prostredktl tak mocných
kažení lidských a zvlášte mladých duší, jako jsou
mány a všelijaké povídky plné lásky a jaké lásky! A
sv. A1fons ješte neznal literaturu našich dob! D
Alighieri se ptal v pekle Františky z Rimini a jej
švagra, co je tam vlastne privedlo. Byla to zába
kniha! »})Kuplírem byl ten spis i Ido jej sepsal««
tak vyznala neštastnice.« Proti této spouste se s
lidová strana: ta chce, aby všecka manželství b
štastná, všecky dítky hodné. -

W. A. Phillvps:

Anglie, politika a školy.
Prekládáme výnatek z clánku Philli

z »curopáische Revue«, ponevadž sou
že naše škOlství by si velmi melo vši
anglického vzoru, o nemž je zde rec.
glická škola klade hlavní duraz na vých
charakteru - v tomto umení jsme snad
ucinili ješte ve svých školách ani
kwky.

Leg'enda .() »perfid...'lím Albionu« jest mi velmi dobre ZDa vím také, jak se od Robespierra až k Treitschkemu
politikové a profesori neúnavne vysmívali Anglicanum jako
rodu »de boutiquiers«, zabredlému v kramárské sobectví a
schopnému vyšvihnout se k jakémukoli politickému ideal

Vyvstává otázka, jalké že jsou specielní vlastnosti B
které je opravnují, aby se ujali politické výchovy ctyr
milionu lidí. Rozhodne nepožaduji pro své krajiny ma

politických cností a schopností, lec chtel bych zduraznil,
z duvodu, o nichž se zmíním, vyvinul urcitý typ Britu (

jsou to Anglicani, Skotové ci Irové) úplne neobycein~
dání pro spravování pQliticky nedospelých národu. Treits
rozhodne nesprávne usuzoval, domníval-Ii se, že tato sc
nost jest monopolem »gentry«, a že následkem toho pri
vítezství anglické demokracie neomylne rozpadnutí b

svctové ríše. Synové šlechticu sice zdatl)e spolupusobili

výstavbe a správe ríše, jak tomu na štestí jest dodnes;
i synové duchovních, zemedelcu a obchodníku meli na t



ém díle podíl: snad stací upozornení, že Robert Clive a
I Rhodes byli synové faráru. Schopnost tudíž není vlast
i jediné spolecenské trídy a v Anglii vubec není nijaké
e ohranicené trídy »gentlemanu«. Jejich puvod nutno hle

jinde. ' i
britští civilní úredníci v Indii už asi sto let dOlkazují pocti

, úslužnost a vysoce vyvinutý smysl pro povinnost, není
m samo 0' sobe dukazem, že mají obzvláštní schopnosti

zmíneného druhu, nebot totéž lze ríci i o nemeckých
ících. Za své velké úspechy vdecí· urcitým ciste brit
vlastnostem, které lze pricíst dílem národnímu karakteru,

však ješte, podle mého ús~dku, vlivu anglického vys{)kého
Iství.

Nic mi více neImponoval0'«, napsal lord Cromer, O)než

sob, jakým mladí, práve z nekteré britské vojenské aka
ie nebo university prišlí mužové se dovedli ztotožnit se
y divOlkých kmenu Sudanu, ovládajíce je pouhou váhou

akteru, bez jakéhokoli používání násilí.« Cím je to tedy,
hoši, sotva propuštení ze šlmly, se ihned a zároven neve-
ky vpraví do úlohy spravovat detinské a barbarské ná

tak, jak mají spravovány být? Je to, myslím, práve tím,

jsou hochy, hochy však, kterí ve škole nebyLi pouze podr0'
I prísné kázni, nýbrž i sami povereni ukáznováním. A to
onen zvláštní rys britského školství. Hochum, kterí zaují

I ve škole urcité postavení - tak zvaní »Monitors« a »Pre
s. - jest udelena i urcitá moc; dohlížejí na mladší žáky,
fl, nech! jsou spolecníky cím- a kýmkoli, se jim musí podrobit
for them); v prípade potreby jsou zmocneni uplatnit cestné
ny školy metlou. K tomu se druží ješte kázen na hríšti,
ní v spolecném snažení o cíl mezi »captains«, kterí lehce

tf za hrdiny; pak povinnost poslouchat, vystríhat se nevra
osli, pri porážce neprojevovat mrzutost, pri vítezství buj

radost a konecne, vždy a predevším poctive hrát (to play
game).
Iiv této výchovy trvá po celý život. Anglicané jsou pru
ne - by! i zdrželivým zpusobem - náboženští; ale je
mravní zásady jsou spíš dusledkem hríšt než církevních

cení, takže by o ne]alkém lstivém jednání spíš rekli, že jest
nepoctivá hra (not cricket), než hrích. Zacasté jim bylo do
ce vycítáno, že chápou politiku, a dokonce válku, .pouze jako

Možná. Ale nesmíme zapomenout, že Anglicani svou hru,
f je to cricket nebo válka, pojímají velmi vážne, a že
ch musí vše jít poctive a podle pravidel. Z toho vYPlývá

i jiným i tato zvláštnost anglického politického života:
fi parlamentních volbách i v parlamente samém jest mož
vybojovat zápasy stran bez nevraživosti a vzájemného
fátelení, a že výsledky techto boju prijímá poražená strana
ve. Tento sportovní duch, za nejž se vdecí v první rade
tví, umožnil i verné udržení puvodní podstaty anglické,

na staré tradici spocívající, ústavy a to pres všechen vzru
I vliv lidových, méne tradicních živlu. A jak jest tomu
itikou materské zeme, tak je tomu se správou Ríše. Mladý

lIcan, který jest rovnou z university povolán k vláde nad
erým divokÝm kmenem, stací už na svou úlohu; nebot ve
e nabyl zkušenosti, jak se má vládnout detskému národu.
jest, na príklad, anglickému úredníku nebo dustojníku mož
castnit se sportu a her domorodcu, aniž ztratí autoritu.
je poctive, jak se tomu ve šk{)le naucil, a vyhrává takto,

lásku, tedy alespon duveru svých poddaných.

to pokládám anglické školstvÍ, pres veškeré jeho nedo
, za neocenitelný statek britské ríše i ostatního sveta.
školy jsou mlýny, které dodávají rok co rok novou zá-

anglických gen ti e m e n U. Vzor jest snad ponekud škro
a jednotvárný, presto však jest dobrý. A surovina, která
I do techto mlýnu, není naprosto opatrována z jediné
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spolecenské trídy. Zajisté, v Anglii, jak Tocqueville kdysi po
dotkl, není možno rozeznat, kde jedna trída prestává a druhá
zacíná, a práve tak jest nemožno urciti pro vliv vyšších škol
urcité meze, nebo! se šírí P<J stu cestách po všech vrstvách
národa. V celé Britanii není jediného kluka, který by nedovedl

presne sledovat pravidla hry v cricket, jediného nádeníka, jenž
by nerozumel výtce, že není »gentleman«. Pres nebezpecí,
kterým ohrožuje ríši víra ve volební urnu co ozdravující zdroj

všech politických epidemií, neverím ješte, že demokracie pri
vodí její zkázu, nebo! se v Anglii vyvíjela verne podle starých
tradicních zvyku. Už v dobe královny Alžbety bylo pozoro
váno, jak »meš!ané casto vymenují stav s gentlemeny, a tito
zase s nimi, vzájemnou premenou jednech v druhé«; a dosud
se tak deje v Anglii. Trída vzdelaných gentlemenu se doplnuje
stále z rad meštanstva a noví odvedenci, vychováni ve vyšších
školách, nejsou na I1mnec od druhých k rozeznání. Ba demo
kracie rozšírila tJto pusobnost i na další kruhy, takže jest
i nejchudšímu delnickému díteti, má-li potrebné schopnosti,
možno projíti všemi sférami vyucování a vystoupit až na nej
vznešenejší výšiny. V lidovém smyslu však zustává ideál gen
tlemana, jak ho vylíW ve ctrnáctém století básník:

Loke that is most vertuous alway
Prive and apert and most entendeth ay
To do the gentil dedes that he cau
And take him for gretest gentilman.

(Dívejte se, kdo žije nejcnostnejj a snaží se tajne i zjevne,

aby pusobil jak muže nejušlechtileji, a nazvete jej nejvetším
šlechticem.)

Strežím se tvrzení, že tohoto ideálu dosahuje každý Angli
can, jenž se honosí, že jest gentleman; chtel bych pouze zdu
raznit, že tato z plynnosti anglických spolecenských tríd vy
plývající možnost státi se gentlemanem znamená urcitou zá
ruku, že I()na trída, která ríši vybudovala a až dosud cestne

spravovala, bude žít i nadále, zustávajíc verna vysokým tra
dicím své služby.

LlTERATlJRA A UMENÍ
Ferd. Peroutlw:

llloderní doba a prospech z Goetha.
»Shledal jsem, že to vždy má svou

cenu, víme-Ii neco.«
Goethe k Eckermannovi.

II.

Myslím, že zcela mladí lidé budou vždy hledati ohni-vejší autory než je Goethe. Goethe nechytá za
srdce; nehodí se k tomu, aby se s ním neurcite toužilo
ve svitu mesíce; je takový, jakou si preje Nietzsche mít
hudbu: jasný, sveží a trochu chladný jako vzduch
v ríjnu. Ovšem, »Dtrpení Wertherovo« je kapesník
úplne prosáklý slzami. Ale ackoliv je to od Goetha, je
to velmi negoethovské. Jakmile se Goethe seznámil
v Italii se zbytky antické kultury, otevrela se docela
jiná cesta pred ním: oci nejsou k tomu, aby slzely,
nýbrž aby jasne videly. Celé to wertherování se seriemi
vzdechu a pistolí nakonec byla jen krátká episoda.

Když se mladý Goethe seznámil s francouzskou li
teraturou, odvrátil se od ní, nazývaje ji »letitou a vzne
šenou«. Jeho samého cekalo neco podobného: mládež
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druhé a tretí generace pocala se odvracet od neho, na
zývajíc jej také letit~m a vznešen~·m. Nevím, bude-Ii
si kdy mládež úplne rozumet s Goethem. Dobre o nem
napsal Emerson: »l\IenšÍ básníci cisteji zapeli, co více
dojímá srdce.« Nutno tu ovšem uciniti výjimku s jeho
intimní Iyrikou, jež je ješte tak živá jako byla v první
den, a s prvním dílem »Fausta«, který zdá se zaujímati
docela zvláštní a tajemné místo v Goethove tvorbe;
tato kniha není o nic méne moderní než treba Strind
berg; byla v ní sebrána myšlenková a citová látka pro
celé následující století; je v ní nejvyšší závrat lidská;
uprostred ostatní trochu klasicky chladné tvorby Goe
thovy je první díl »Fausta« neco takového, jako byly
rozpoutané dionýsské slavnosti uprostred harmoni
ckého, prísne stylového prostredí reckého. Ale o ostat
ní Goethove tvorbe budou patrne vždy souditi citliví
lidé - a mládež je vždy citlivá -, že je tam málo po
travy pro lidské srdce. Opravdu, cteme-li nejaký ru
ský román a pak treba »Wilhelma Meistera«, máme
dojem, že si uženeme rýmu. Vrchlick~T napsal o Pe
trarcovi:

»J á Petrarcu j sem nemiloval v mládí.

Po doušku ohnivejším ret muj prahnul.«

Teprve pozdeji naucil se ho milovati. Myslím, že
rovnež je treba dospeti, abychom odhalili Goetha.

Goethe veril na vzdelanost více než na cokoli jiného.
V tom byl typickým osvícencem. Leckdy vás zklame:
doufáte nalézti pohnutého cloveka, a místo toho na
razíte pouze na vzdelance. Nechtel bych asi císt ješte
jednou »Wilhelma Meistera«. Více než historie cloveka
s city je to historie vzdelance, kterak se pilne cvicí ve
vedách a umení. Ucí se delat verše jako mladí Perša
né se ucili strílet lukem. Prectete to všechno a odejdete
neukojeni. Nejslabší autor z klasického údobí ruské
literatury vám toho více zjevÍ o cloveku. Wilhelm
Meister je nemecký idealista, jak stojí v knize psáno,
a k uzÍvání. »Jeho smýšlení bylo ušlechtilé, jeho úmy
sly cisté.« .Taková, bytost se obycejne lépe líbí bohu
než ctenárum románu. Tak dokonalý tvor vubec neví,
co si pocít s životem. Zrekne se radeji vlastní vule, jež
ho zavádí do zmatku, a sverí prátelum, aby rozhodo
vali, co má delat: »PodrídÍm se docela svým prátelllm
a jejich vedení, je to marné, snažit se v tomto sve
te podle vlastní vule.« N eporídiv nic ve vlastní prí
rode, utíká se do »druhé prírody«: do umení. Román
se vubec drŽÍ více této druhé prírody než oné první,
od níž se nemllže beztrestne vzdálit žádné umelecké
dílo, které si ciní nároky na velikost. Dej na mnohých
místech ustává, aby byl sáhodlouze rozebrán Hamlet;
spolecnost se scházÍ, aby si pohovorila o románu a dra
matu. (TýŽ zpusob, jakým své romány kazí také u nás
kritikové, kterí si vzpomenou, že by jednou meli zku
sit své štestí i v beletrii.) Reci tech lidí jsou tak dlou
hé a prkenné, jak bylo možno jen v dobe, která ješte
nemela ani potuchy o umení dialogu; každé z tech
recí stací dáti jen vhodný nápis, aby z toho byl clá
nek treba do »Preussische Jahrbiicher«. Tady a na ta
kových místech cítíte, že Barne mel cas od casu snad
pravdu, nap::al-li, že Goethovo umení ,>stoupá jen do
hlavy a tam nahoru pumpuje všechen život.« Jsou tu
samí krasorecníci a krásné duše. Není tu lidí skoupých
na slova; každý nás hnedpohostí slušnou úvahou.
K aždá umnost je vábí. Je to spolek slušných lidí, kterí
verí v sílu vzdelání. Hanebná látka pro romanopisce.
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\Vilhelm Meister sám charakterisuje toto
takto:

»Clovek je spolecenská, hOVOlllá bytost; jeho r
veliká, cvicí-li své schopnosti, jež mu byly dány, i
z toho nic nebylo ... K'llik ti lidé píší, o tom nem
ponetí ... V té sféi'e. v ktere nyní jsem, ztráví
skoro tolik casu tím, aby sdelil svým príbuzným a
lum, cím se zamestnává, jako zamestnáním sam

Zajisté je umení druhá príroda, a všichni m
lidé jsou o tom jednoho názoru; ale stací dáti d
mánu trochu víc této druhé prírody než oné
abyste pokazili svou knihu. Toho se Goethe ne
roval. Není tu holého života. Tyto deti rokoka a
censtvÍ si více hrají a vzdelávají se než žijí. V
jako karikatura, reknu-li, že Goethe sám nemel
onu moh.}1tnou staronemeckou dobu, z níž Hebbe
težil své »Nibelungy«, hlavne z toho duvodu, že
fried nebyl vzdelán a Brunhilda nemalovala.
Eckermann zaznamenává, že mu Goethe rekl: ze s
nemecké pochmurné doby nemllžeme si mnoho
je to barbarské, ale clovek potrebuje jasu a povzb
a je mu treba obrátit se k epochám, v nichž v·
lidé nabyli dokonalého vzdelání a mohli svou kult
oblažovat i jiné. Kdybyste v nejaké povídce chteli
tvorit dosti komickou figurku pedantického profe
mohli byste mu vložit do úst podobné nejaké výr
Tato stránka Goethova zjevu byla vytvorena
aspon velmi posilována dobou, v níž žil: byly to
osvÍcenského racionalismu. Kdykoliv vás Goet
umení nechává chladným, je to proto, že v nem
byla vrchu tato stránka jeho bytosti, která po
vzdelání za dustojnou látku básnickou.

Po technické stránce se dnešní spisovatel ne
z Goethových románu naucit nicemu. Je to naivní
mánový zpusob, snesitelný jen dobe, která ješte
prošla realismem. Je to vlastne ješte rokokový ro
V zpomínám, že u Goetha jeden mladý muž pro
své city dlouhými samomluvami, které byly vysl
nuty. Vyhnali bychom každého, kdo by se pok
dnes psáti takovou románovou technikou. Pro nás,
jsme poznali anglický a ruský román, zbude z Go
vých románu pramálo. »Wilhelm Meister« je his
citové výchovy. Ale jak bychom se jí mohli spo
my, kterí jsme cetli »Citovou výchovu« Flaubert

*
Vidím, že je na case, abych prestal sbírat to, v

Goethe nemuže býti dnešní dobe s prospechem.
bych tak mel ješte dále mluvit o spisovateli, jehož
luji? O autoru, nad nehož si snad žádného jiného
nevážím? O velkém uciteli života? O této zdravé
pro všechny spisovatele? O tomto nejvetším poz
vateli, jaký kdy žil? O cloveku tak krásných srn
Proc nepospíchám ríci již, že tento spisovatel,
nekdy do svých knih dal více »druhé prírocly« než
bylo zdrávo, byl mužem, jenž po všechny casy zu
vzorem, jak se blížiti k té první, puvodní prír
jak z ní louditi její tajemství?

My, kterí se vetšinou dovedeme jen špatne díva
veci a vidíme je napolo (mám podezrení, že y,

mesto odnaucuje videt), steží si už dovedeme u
predstavu o té intensite, s jakou se dovedl dívati
the. Naše oci jsou mrzácké proti jeho ocím. Chc
nekdo udelati cas a projíti Goethovými spisy a u
od neho pozorování skutecnosti - myslím, že je



ospešnejší, co muže práve podniknout. Nemuže
íti neposílen a nenarovnán.
en ceský list usporádal nedávno mezi spisovateli

etu na toto thema: kterých pet knih byste si vzal
ou na pu tý ostrov, kdybyste byl na nem nucen

? Odpovídajíce, ukázali se spisovatelé býti vetšinou
i ctením zmrzacenými; i na pustý ostrov vlekli na
te poslušne náklad knih; projevovali úmysl vzíti

bOll hlavne knihy tlusté, aby meli dlouho co císt.
epovstal mezi nimi clovek, který by odpovedel:
á redakce, dovoluji si vám odpovedeti, že bych si

pust~,ostrov nevzal s sebou vubec žádnou knihu, a
poslední kus potišteného papíru, který bych' našel
pse, bych hodil pres palubu, aby tlacil ryby v ža
u; pobytu na pustém ostrove bych užil k tomu,

ch se potkal jednou s životem tak jak je, bez pro-
dniclví tech mizerných knih, z nichž vím o vecech
dávno pred tím, než jsem je na vlastní oci videl a
jsem na ne vlastní rukou sáhl; cetl jsem toho to
že bych rád z toho trochu zvrátil; chtel bych jed
na vlastní oci sledovat kvetinu od jara do zimy a
ho ležet pod stromem a cekat, až jelen prijde pít
toku; chtel bych na dlouho, velmi dlouho vlast
ocima videt, vlastníma rukama hmatat, vlastnílY,

em cítit a vlastním mozkem o tom všem premý
; v mé mysli se plouží stíny z knih, i chtel bych
í radeji udelat skladište životního materiálu; cetl

tolik, že jsem z toho celý chorý, a mé smysly jsou
lospánku; nu že, probudIl bych je na pustém o3tro
a až bych se vrátil, padl hych jako bourka na naši
ozenou, malátnou literaturu, kde ctoucí píší a pí

I ctou; než naroditi se do tohoto prostredí, je pro
ovatele lépe narodit se nekde v širém poli a b;,t

:jen vlcicí, jak rekl jeden moudrý muž.
oethe byl takový spisovatel, který by byl milí p1ed
t)'m ostrovem zahodil všechny knihy. Dekovalo)'
LI jasnému bohu, v kterého veril, že mu nal príie
st dívat se a dívat. Jeho zrak by byl pln barev, tva
predmetu; vrátil by se a rekl by z vlastní zkuše-
ti, je-li pravda, co nám vypráví geologie, anatomie,

ika. Nejnesnadnejší vecí pro cloveka je zachovati
ten údiv z vecí a živý zájem o ne, jaký mel, když je
el poprvé; omrzíme se príliš brzy. Je nejvetší slávou
thovou, že to dovedl až do poslední chvíle svého

ota. Žil uprostred nejkulturnejšího sveta té doby,
díval se na každou prostou a obycejnou vec, která
prišla pod ruku, s takovou pozorností a zaujetím.

o Robinson. Vedel toho tolik o stromech jako les
, a tolik o kamení jako cestár; vedel více než kdo
, v jeho dobe o barvách a o zákonu vývoje v príro
Byl geniem nazírání. V jiné dobe a za jiných okol
tí žil muž, jenž podobne c;htel se prokousati ke sku
nosti, H. D. Thoreau, jenž odešel do amerických
u, aby se potkal s podstatou života. Od neho jsou

slova plná životní vášne:

»Zvolme si stálé sídlo, pracujme a zaborme se pevne
nohama, a,skrze kal a bláto domnení, predsudku, tradice,
J 'amu a zdání, skrze Paríž a LondÝn, skrze New York,
]•.~ton a Concord, skrze stát a církev, básnictví, filo'
S') i a náboženství až se dostaneme na pevnou pudu a
sk [1, na podklad, který mužeme nazvati skutecností, ...
p zarazme kul s vodomerem, ale ne na merení vody,
ný rž na merení skutecnosti... Stojíte-li celem proti
celu a tvárí v tvár faktu, uvidíte, jak slunce blýská po

obou stranách jako jatagan, a ucítíte jeho sladké ostrí,
pronikající vaším srdcem a mozkem ... At v živote, at
v smrti my prahneme jen po skutecnosti. Umíráme-li
opravdu, pak nech! cítíme smrtelný chrapot v svém hrdle
a cítíme tuhnout své údy; jsme-li na živu, jdeme za svou
prací ... Muj pud mi praví, že moje hlava je hrabacím
orgánem, a rád bych si jí prokopal a prohrabal cestu te·
mito pahorky.«

Žil-li kdy ješte jeden muž, který mel právo napsati
neco takového a u nehož by to neznelo jako lež, byl to
Goethe.

Hlavní chorobou moderní literatury jest, že se da
leko uprímneji zajímá o umeleckou formu než o veci.
A to je pro literaturu neco tak neblahého jako krivice
pro cloveka. Autori kolem nás mají mnoho talentu a
vtipu: moderní spisovatel je dllvtipný v kombinaci; ale
kombinuje jen jakési bledé reminiscence. Neobléhá
trpelive veci; mívá o nich slabou predstavu, složenou
ze vzpomínek z cetby a z letmých vjemu, když kolem
nich rychle šel. Není dost trpelivý, aby zacínal svou
práci od zacátku, od pozorování skutecnosti. Protože
má oci, je presvedcen, že se dívá. Ale dívá se ve skutec
nosti jen napolo. Neuvedomujeme si ani, v jakém
úpadku je umení dívání. At jakkoliv obratná je kombi
nacní schopnost v literátovi, mel by zacít tím, že bude
zkoumat skutecnost tak pozorne jako treba geolog.
Není druhého spisovatele, od nehož by bylo možno se
tak uciti napiaté, neumdlévající pozornosti ke skutec
nosti, jako od Goetha.

Reklo se o nem: »jakoby mel ctyri oci a ctyri uši na
hlavc«. Schiller, který je typem básníka kombinacního
a apriorního, který všechno hledal jen ve své fantasii,
pravil ponekud rozhorcene o Goethovi: »Ohmatává
príliš mnoho.« Vzpoura idealisty proti realistovi. Srov
náme-Ii Schi11erovy a Goethovy osudy u potomku, vidí
me, že vyhmatané trvá dále než vysnené. Dostane-Ii
dnešní spisovatel do ruky Goethovu autobiografii
»Dichtung und Wahrheit«, je nepochybne udiven, jak
široce se tu Goethe odvažuje rozepisovat o docela oby
cejných vecech. Každé literární štene, které dnes šteká,
by tím opovrhlo jako necím nujným, a každý z tech
autoru, kterí na požádání píší do »Rozprav Aventina«
svou autobiografii už zároven s první svou knížkou,
by to napsal vtipneji. Žádný z našich spisovatelu, od
chovaných feuilletonem, neodvážil by se být tak priro
zeným, s,koro obycejným. Každý z nich by se domníval,
že ztrácí básnickou žílu, kdyby hyl tak po goethovsku
bez zajímavých sympatií a idiosynkrasií. Nás naucil
feuilleton, který, jak známo, pochází od Heina, zachá
zet se skutecností velkopansky: bud te donutím.
o pravdo, pro zábavu skákat skrz obruc v manéži
feuilletonu, nebo tebe nechám. Goethe ješte s predfeuil
letonistickou poctivostí se drel se skutecností; du
kladne popisuje každého cloveka, s kterým se potkal,
každou príhoiu, která se mu udála; každý feui11etoni
sta má rozmanitejší v)'ber ze skutecnosti a bere veci
jen do špicek prstu. Shledávám, že je' velmi blahodárné
pro dnešního udýchaného cloveka, je-li chycen za uši
a pridržen tak dlouho pri zkoumání obycejných vecí,
jako to delá Goethe s ctenárem v »Dichtung und
Wahrheit«. Ta kniha má schopnost odnaucit nervose.
Žijeme v dobe sedmimílových bot a prolétneme vším,
i problémy s rekordní rychlostí. Není pro nás krás
nejší a prospešnejší uzdy nad Goetha. Náš styl je hnát
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Franta Koconrek:

Jali spisovatel filmoval.
Paríž 11. zárí.

Kdysi tak prukopnicky slavné divadlo Vieux Colom b i e r bylo už loni predeláno na biograf. Stalo
se tak po nekolika pokusech »Divadla mladých«, na n
jsme se šli v zime 1925 dychtive podívat: 'uvideli jsme
bohužel jen nekolik dobrých nápadu a skutecnost, Ž

k tvorbe »nového« dramatu nestací jen vule a mládí.
Studio S t a r é h o li o Iu b n í k u predvádelo prvor

dé filmy: jednak výrobky nejprednejší avantgardy

dnes dobre vedelo, kdo to byl Goethe, všichni by
dili raneni touhou po jeho smyslech. Jen v jedné
bylo by nutno dnes Goetha doplniti: on ješte pozor
více prírodu než cloveka. Bylo to v dobe, kdy psyc
logie dávno ješte nebyla považována za vedu a
ani za prospešnou literature. Moderní Goethe by
stuioval cloveka.

Muž, který se tolik držel skutecnosti, držel se
i když psal verše. Sahal pro ni tam, kde ji mohl nejs
kontrolovat: do vlastního nitra. »Všechny mé bá
jsou príležitostné, spocívají na skutecnosti. Never'
básním, které jsou brány ze vzduchu. Mé básne js
deník mých stavu duševních. Nikdy jsem ve své
nic nepredstíral. Nebásnil jsem nic, co jsem nežil a
me nepálilo. Básne milostné jsem psal, jen když js
miloval.« Velké vetšine našich spisovatelLI by melob
uloženo, aby za trest opsali stokráte: velké urne
muže spocívat jen na skutecnosti. Žádná národní li
ratura, která -toho nepochopila, není opravdovou n'
rodní literaturou. Nelze císti úplnejšího poucení o to
jak vzniká národní umení, než v »Dichtung und \Vahr
heit«. Vzniká tehiy, jestliže spisovatelé opovrhnou tí
co cetli, a rozpomenou se na svou vlastní skutecno
V dobe Goethova mládí bylo duševní Nemecko
diktaturou francouzského a antického vkusu. Moti
byly brány z obecne lidských themat; Nemci se poti
aby psali básne z židovských dejin nebo aby vypad
jako rectí pastýri:

»Nemci meli dostatek historické znalosti o všech b'

nických druzích, v nichž se ruzní národové vyznarn
Gottsched dokazoval, že také nemectí básníci vyplní
svýnú díly všechny rubriky. Každého roku byla kolek
vetší. Meli jsme Virgily, Miltony, Horace, Theokríty.

Nebylo-li to zcela tak jako u nás, když prátelé vy
zvali Hálka, aby psal tak, abychom meli také svéh
Shakespeara? A když zavládla velká radost nad Bozde
chem, protože to byl »náš Scribe«? A dnes, kdy má
tucet kandidátu na ceské Apollinairy a Cocteauy?

»Pororujeme-Ii presne, co nemecké poesii chybelo,tedy
to byl obsah, a sice národní; talentu nebyl nikdy nedo
statek ... První opravdový a vyšší životní obsah prišeldo
naší poesie Bedrichem Velikým a ciny sedmileté války.
Každá národní poesie musí být planá, nespocívá-Ii na
prvotne lidských. vecech.«

Nemecká literatura se narodila, jakmile do ní pronikl
nemecký obsah. Není ani pro nás jiné cesty.

Do dneška zní k nám hlas velkého obyvatele Výrna
ru: bud sebou' samým; žij v skutecném živote a n
mezi stíny; b),ti jest krásnejší než sníti.

566

se do dálky; jeho prodlet na jednom míste a snažit se
tam dostat se do hloubky a do výšky. Popisuje veci tak
dlouze a tak široce, jakoby byl pevne presvedcen, že to,
co je pravda, nemttže nudit. Táž metoda treba v »Ital
ské ceste«: zase skutecnost podávána bez užšího vý
beru; vidí kámen, tedy o kamenu; pluje nad ním oblak,
tedy o oblaku; o vode; o lidech; o obrazech. Stále cilý,
jde-li o skutecnost; má vlastnost, kterou velebí na jed
nom díteti: »dávat dobre pozor na predmety«. Jako
Emerson rekl, že »chlor v cloveku udelá objevy o chlo
ru«, tak lze ríci o Goethovi, že príroda v nem delala
objevy o prírode. Príroda by asi sama o sobe psala
goethovským zpusobem. Venovala by asi takovou po
zornost stromum a kamenum, ne proto, že se hodí do
literatury, ale proste proto, že jsou. Goethe si vybírá
tak málo jako príroda. Popisuje casto veci ne proto,
že by byly nejakým zpttsobem dttležité, ale proto, že
byly. Mužeme z neho vybírat jako z prírody. Goethe
znamená nejúplnejší zalíbení ve skutecnosti. Zázracná
je neomrzelost, s jakou se k ní stále znovu približuje.
Obávám se, že tady všichni dohromady mttžeme cítit
jen závist. Vzpomínám vždy na ono místo z »Hovoru
s Eckermannem«, kde se na deseti huste potištených
stranách nehovorí o nicem jiném než o tom, v jakém
tvaru a z jakého dreva se delá luk a jak se ~.neho strílí.
Toho by se moderní autor, zvyklý na aforismy, jen
polekal.

Skoro osmdesátiletý Goethe se tu vyptává na všech
no, co nejak souvisí s deláním luku, s takovým zájmem
jako chlapec, a prozrazuje dokonalé znalosti o rttzných
druzích dreva i o tom, jak se s nimi zachází. Tomuto
uzpusobení ducha dal Goethe sám nejlepší jméno, na
zvav je »gegenstandliches Denken«. »Mé myšlení,« na
psal, »neoddeluje mne od vecí; samo mé nazírání je už
myšlení, a myšlení je nazírání.«. Kdo takto jde svetem,
nemusí se obávat, že v nem vyschne pramen poesie.
O svých básních pravil Goethe: »nedelal jsem je, nýbrž
ony delaly mne.«

Neztratí nikdy své místo v historii vedy. Prišel
na stopu nekter)'m veieckým zákonum, té doby zcela
novým, jen pozorným díváním. Nevím, žije-li dnes je
šte nejaký clovek, který by se tak skvele a vášnive dí
val jako Goethe, když pracoval na »Farbenlehre«.

Umelci všech druhtl meli by si uložiti mesícne neko
lik povinných hodin z Goetha, ne aby z neho brali neco
hotového (nebot leccos v nem patrí do jeho doby a ne
do naší), ale aby se ucili pozornosti ke skutecnosti.
Vždy vykonali mnoho lidé, kterí meli odvahu dobre vi
det to, co vidí. Stará literatura rostla ze zkušenosti;
moderní nad ní letí jako 'v balóne. »Hlavní je míti
duši, která miluje pravdivost a prijímá ji, kie ji na
lezne,« rekl Goethe. Obcujete-li takto vroucne se sku
tecností, jste v umení ,chráneni pred krátkodechými
omyly, jakých se každého roku vyskytne nekolik a které
jsou príštího roku již zase zapomenuty. Stálý živý styk
s realitou dá umelci tu solidní samostatnost ducha,
která ho vysvobodí z osidel rychle se strídajících mód.
Pozorujete-li typického moderního literáta po nekolik
let, vidíte, že je chvilkovými popudy, které oby
cejne nalezne v nejaké revui, strkán se strany na stranu
jako cestující v drkotajícím dostavníku na špatné
ceste.

Goethe podal památný príklad, jak lze se i v dlouhém
živote obejíti bez romantiky a neochuditi se, jestliže jen
si dobre všímáme skutecnosti kolem sebe. Kdyby se
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To nebyla slabá konkurence.

A Gideuv film ji nejen vydržel beze ztráty: zís~al pri
srovnávání. '

Oba jsou filmy cestovatelské, oba koristí v Africe. Ale
v Citroenove šlo mnoho o automobily a jejich výkonnost.
Ne že by to nebylo filmove dramatické, naopak. Ale lidé
a krajinný dej tím ustupoval trochu do pozadí.

Gideuv a Allégretuv film dokonce nemel ani tolik ma
teriálu, ani tolik sensací v nejlepším slova smyslu, jako
Citroenuv film; stací vzpomenout scény, pri níž trpaslicí
lidoopové se spouštejí s lian nad mocály. Ale film o Kon
gu filmoval básník. Gide posledního období, zajímající se
prudce o soucasnost »a« zarazující do »Nouvelle Revue
franGaise« rubriku »Ruzné zprávy«, prinášející žurnali
stické dokumenty ze svetového tisku.

Místy je ješte cítit vliv staré a dosavadní formy ce
stopisného filmu. Jeho vada je vyznacena už názvem
»cestopisný«. film nemá cestu popisovat (od slovesa
psáti), ale filmovat. V tom zpusobu udelal Gide velký
krok ku predu. Jde o to, abyste pri pohledu na cestovní
film nemeli smíšený dojem ucebnice zemepisu pro stred
ní školy, lidové prednášky v nejaké vzdelavací organi
saci a promítaných obrazu, byf oživených. Takovým
dojmem pusobily více nebo méne všechny cestovní filmy,
jež jsem videl.

André Gide svým filmem dokázal, že to není nutné.
Místy vedome a místy zrejme nevedqmky zachytil cistou
fotogenickou a filmove básnickou krásu, jíž oplývá zeme
a lidé a zvírata. To nejenom v koncinách, kde žijí lidé
jiné barvy, jiného plemene, v dekoraci, která nám belo
chum a Evropanum ucarovává exotismem, tak prehna
ným soucasnou literární modou. To všude hýrí zeme a
lidé bohatstvím, které teprve ceká na filmovou e'xpoitaci.
Dokážete-li to, prinufte se jednou v Praze nebo ve svém
meste, na vesnici zapomenout na pouto, kterým jste
spiati se známými lidmi, se sousedy, s kolegy z kance
láre. Zapomente, že lidé vycházející z kostela anebo
z footbalového zápasu jsou vaši krajané, že mluví vaší
recí ... uvidíte najednou, že na nich nalézáte docela no
vý zájem, predevším zrakový a pohyblivý, to, oc pre
devším ve filmu jde. Predstavte si, jakou sensaci by zpu
sobil mezi domorodci v Kongu film, který by predvádel
pruvody a gesta recníku na Václavském námestí o 1. máji,
anebo nástup do tramvají po dvanácté hodine na križo
vatce U Myslíku.

»J ak pitvorní jsou pražští divoši! A jejich kostÝmy!«
rekl by patrne nácelník kmene Saras. Jeho kmen by
s ním ovšem souhlasil.

Lod jede podle brehu Kanárských ostrovu. Nad mírne
zdviženým morem visí cerne fialová hradba pobrežních
ostrovu. Dlouhé vlny se prevalují a nad nimi stále cerná
hradba. Trvá to dlouho: dole pohyb a nahore nehybnost.
Cerná bez hnutí, bílá v živém stínování.

»Po 22 dnech morské plavby 24 hodin dráhy pres bel
gické Kongo.«

Vytápejí lokomotivu: uhlí, ohen, lesk ocele, uhelná tvár
topicova, jeho oci, jeho zuby. Lopata, svaly: prikládá:
rytmika vytápení kotle.

Dvou týdnu je treba k Vystoupení po rece Oubaugui.

Dva týdny cesty, hrst obrazu vody a brehu, slunce:
tu je protipohyb vody a brehu a západ slunce je tak vy
zdvižen, že bychom chteli. aby paprsky ješte nedoznely,
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Nenísporu o tom, že spisovatel Gide rozumí filmu.
Jeho film »Cesta Kongem« není sice tak dokonalý jako
iha stejnojmenného názvu, která práve vyšla. Ale je
ieden z nejlepších filmu toho druhu. Obecenstvo do

d nezapomnelo na »Croisiere Noire«, která byla filmo
m výtežkem II. Citroenovy výpravy napríc Afrikou a
sáhla jak v exklusivite na boulevardech. tak v široké
tribuci domácí i zahranicní velkého úspechu.

ríži je filmových avantgard asi tucet, ale filmu plne
zumí,t. j. nepracují na jeho plném ocištení od diva
osti, románovitosti, atd. - jednak staré, zvlášte
válecné filmy. Tyto staré filmy jsou tak neodolatel-

komické,že bychom je menili jén za Chapliny. Vzpo
'le si na príšerný pathos prvního Nerona v Q u o
dis anebo na elegantní ústroj Poly Negri v jejích
'lecních rolích, na všechna ta srdcelomná gesta, na

aha rad ž o v a m i I á c k a . .. Není treba ani tak
Ikéhoodstupu: Ženy, které nejsou do Rudolfa Valen

zamilovány a muži, kterí na neho nežárlí, se mimo
nebaví už dnes pohledem na tohoto hrdinu. Je tomu
, co zemrel ...

Na železné rolete, uzavírající S t u d i ode V i e u x
olombier, je ted plakát. Posílá vás do Cinéma
avi Ilon u na boulevard Poissouiere. Beží tam cer
á »Cesta do Konga«, kterou podnikli a zfilmovali
dré Gide a Max, Allégret.

AndréGide má právo na primát jako spisovatel, který
oval. Prímo, opravdove filmoval. Dosavadní spolu

áce Iiterátu a filmaru byla prevážne dvojího druhu:
dlo filmar natácel film, drže se pri tom námetu ne
rého spisovatelova románu, jako deje, vylícení postav

nekterých dekorativních podrobností, nebo z celé spi
vatelovy literatury zfistala jen rada titulku, lderé bez,
cneplavou v cizorodém proudu filmových obrazu.

André Gide prišel na to, že literát nemusí být pri fil
vání pátÝm kolem u vozu. filmari, pozor na spiso
tele! André Gide zacal s cestopisem. fraúcis Carco se
vložil do filmování svého románu »Panama«, jehož

vní verse shorela a druhá snad ješte nebyla dokonce
. Uvidíte, brzo prijdou i jiní spisovatelé a budou chtít

ést ty, kterí tocí klikou zázracných »mlýnku na obráz
., jak francouzové prezdívají prijímacím aparátúm.
ní vylouceno, že se rozpoutá moda filmujících lite
tu. Zvlášte slavným nebo úspešným a bohatým spiso

atelumbude težko v tom zabránit. I dockáme se filmu
pných stejne, jako byly ty, které byly delány podle li

ratury. Címž není receno, že znamenitý filmar nemuže
težit z literárního díla (j velmi neznamenitého ume

cky) znamenité filmové dílo. Nebof ne každý spisova
I je filmarem. Ale je takových dost. Jsou to ti, kterí ve

tecnosti jsou založeni filmove a zvolili omylem ci
neujasnenosti za výrazový prostredek slovo místo ryt
'sovaného obrazu. Takových je dnes, kterí píší, místo
y filmovali! TakovJ'rch je, kterí dnes »spisují« a zítra

udoufilmovat! Až se najdou, až budou používat k své
u vyjádrení prostredku jim nejvlastnejšího, budeme nad
jich filmy ríkat: »J ak dobrými jsou filmari. A jak pro
redními byli literáty!«
Proto mužeme právem podepsati, vezmeme-li vec
druhéstrany, co nedávno poprve plne rekl lienry Pou
'Ie: že jedním z nejvetších soucasných spisovatelu je
Charlie Chaplin.



aby zustaly žhavé obruby na nekolika stromech, které
cernají.

Baugui: Ženy a deti v osade, krámy. Co obrazu a práce
by bylo treba, aby promluvili všichni tito lidé, kterí od
cházejí dríve, než jsme je zpozorovali, všechny ty veci,
které zde leží, stojí a visí zachyceny celkovým pohle
dem, stlaceny na nekolik ctverecních milimetru!

Vodopády N'Bali, nejlépe filmované vodopády, ale je
šte ne filmová básen, k jejímuž stvorení vybízejí.

První veliká scéna filmu, za níž je cítit vášnivou spo
lupráci Gidea a jeho operatéra:

Slavnosti v okolí Bambari: Tance Bílých a Cerných.

Je nutno pripomenout, že filmari tu nepoužili nejnovej
ších ani ne už nových technických vymožeností jaiw
jsou »ralenti« (zpomalený film) »surimpression« (prolí
nání a preznívání dvou nebo i více obrazu) ani zrcadlo
vého lomení a rozštepování obrazu atd. Pracovali oby
cejnou filmovací technikou. Vymoženosti tu byly nahra
ženy neobvyklou pohyblivostí a vzácným smyslem pro
prirozené efekty materiálu. Bylo-li dosaženo takového
úcinku prostredky tak prostými, je to chvályhodné. I ve
filmu platí zákon ekonomie: nejprostší bude nejvetší. Ale
práve být prostÝm je nejvetší umení.

Tanecníci jsou muži i ženy. Je to náboženský tanec, to
znamená, 'že výrazum tvárí se meze nekladou: vejde se
tam chechtot i koketerie, ale to je neco úplne vedlejšího,
když se telo zmítá v rytmu, který vychází z bubnu a
obrovské mušle.

Jedni zustali ve své cerné kuži. Druzí - a druhé - se
pomalovali bíle a na hlavy posadili bílou prílbu z korá
lovitých hrotu.

Nejsou to jen cerní a bílí. Jsou to dva barevné ch6ry.
A aby bylo znovu potvrzeno, jak málo záleží na hrani
cích, zemepisné poloze a casových vzdálenostech, jak po
celém svete stejné prvky stejne krystalisují, vede tento
dvojchor bayaských domorodcu »koryfeos«, který se liší
od reckého jen jménem.

Tela se chvejí v nejruznejších rytmech. Je to paralelní
pohyb a protipohyb, rytmický jednohlas, dvojhlas až
trojhlas. Jeto casto tak podobné moderním tancum, ci
spíše naopak. Ale mužete-li se casto uprímne smát char
lestonistum a blackbotonistum v civilisovaných tancir
nách, nad temito cernými tanecníky to nejde, ackoliv
vzaty samy o sobe tyto pohyby tetelících se zadnic, vý
pady techto ženských brich pod rozhoupanými nadry
atd. jsou dokonale k smíchu.

Horecka tresoucí jejich tely je skutecností jako pro
katolíky je Kristus telesne a krevne prítomen ve chlebe
a víne. A pri tom je to hra: až dozní bubny, telo se za
staví a maska tváre se uvolní, rozžije se všechno civilne.

Tato jedinecná maska, náboženská maska, kterou vy
tvoril ritus prímo z kuže obliceje, bez jediného cizího
prímesku. Cerná a bílá se proplétá, kríží, rozestupuje a
splývá ve variacích rytmu: jakou filmove klasickou pan
tominu pripravili domorodci kmene Bayas francouzskÝm
filmarum!

Pri natácení filmu podobného genru cestovne doku
mentárního nemuže být filmar spisovatelem, romanopis
cem, essayistou. Na to není cas. Domorodci nebudou opa
kovat svuj tanec, kdyby se operatérovi snímky nepo
vedly. Nebot to není atelierová komedie, to je vec svatá
a bohové by je ztrestali za porušení ritu. Tu musí být
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filmar reportérem, žurnalistou. O co dokonalejší je
vá reportáž reportáže psané!

Na západ od Baugui koncí dopravní prostredky.
se pešky: více námahy, více intimnosti s krajem, li
Jedine terainy schopné obdelávání se dobývají oh
Zapálí se traviny, kroviska, lesy.

Ohen!
A zatím co plameny podporovány vetrem hltají s

potravu a šlehají k stromum, které za chvíli spa
zuhelnatelé se své' výšky, n,{ pokraj ohnivého obvodu
plíží cerní muži a cekají s nachystanými oštepy na zv
která z plamenu vybehne, vyštvána ze smrti do smrti;

Život ve vesnici a príprava mouky: koncí to apotes
po všech možných pracích se pece a upece chleba.
se smejí pri té apoteose, protože nekdo proti nim t
podivnou klikou a chleba jim chutná. Tato cást cpela
víc onou atmosférou »vzdelávacích a zábavných p
nášek«, kterou jsou skoro vždy tak nezábavné.

Jsme u Saras.
Domorodci z velké dálky pricházejí ke slavnost

1. ledna.
Iiází se oštepem do terce a potom je rada na »kac

kac kan«, což je zápas nepríliš volného stylu; premo
je, kdo dopadne na lopatky: hra svalu zápasnických
ných tel. Lezení na stožár, pri cemž se lezci nesmeiís
žáru dotknout koleny. (Zkuste to, zábavné!)

Ženy jdou ukázat, co umenjí. Obleceny jsou ješte I
než girls v revuích, ba ješte lépe, než Josephine Ba
o které nikdo nebude tvrdit, že toho má na sobe mno
Ženy a dívky kmene Saras mají totiž jen perly na k
a dvoucentimetrový pásek pod pasem. Nejde tedy o
krytí neceho. Ale ten bílý pásek perel pod životem
ných Ev, ten vám rekne vše podstatné o etikete, o j
symbolické hodnote. Z klubka ženské mládeže najed
nad hlavy vyplyne obrovský míc: dámy ze Saras hr
»push ball« a baví se stejne dobre, jako mužstvo Žen
házené z pražského Sokola.

Druhá velká scéna Gideova filmu. Ale zde nehrm
imperátorské bubny v divokém tempu. S touto príhod
si mohl zahrát Gide básník. Je to epika a lyrika vol
rozvíiená, ale nijak nenatahovaná a což hlavního:
muvá.

Videli jste nekdy skupinu cernochu koupat se ve vode
Je to pastva pro oci.
Tela se lesknou jako... jdete se na to podívat

Afriky, anebo do filmu, proc bych vám to popisoval s
vy, která tu jsou tak bezmocná?

Kadde a její sestra se koupají a muž Džimta plaví kon
Je vážný ve svém zamestnání a nevšímá si Kad

která by na sebe ráda pripoutala jeho pozornost.
Když to nejde Hnak, vychází z vody a kulhá, pod

rována sestrou. ,
Ženská lest? Nevíme, nebot Kadde má nehybnou p

nenskou tvár a prirozene kulhá.
Džimta ji uvidí.
Vyvede svého kone a zeptá se, co se stalo Kadde.
Ona ukáže na nohu.
A on ji vezme do náruce a posadí ji na kone.
V tom se Kadde usmeje, ale jen tak zastrene,

nevíme: byla to jen lest?
Džimta je junák. Vede kone a cítíte, jak ti tri si r

umejí. Píscitým úvozem mizí v záhybu lesíka.



hého dne Džimta nejde s lovci: oddeluje se od je-
tlupy ozbrojené vysokými luky. Jde ke Kadde a
vá den, kdy požádá o její ruku.

richází sám k chatrci jejího otce: jeho prítel se
dl mezi Džimtu a tchána in spe. Ten j~ príliš nároc

imta muže dát jen 100 franku a 5 kabris. Otec chce
ris.

de se dovídá od matky výsledek jednání pred

gesta smutku: nevylícitelné slovem. Konecne si
na rohožku a sestra jí dá ruku na nadra a na život:
hladí. Masáž. Útecha.

ec Kadde a Džimta se dohodnou.
ce se skríží na znamenÍ.

o zvané »pipi« cirkuluje.
vecer shromáždí tam - tam za svitu luny prátele
rodin, které se stanou zpríznenými skrze snatek
a Džimty. Tancí se.

. ta má schuzku s Kadde za srubem, za humny.

eiou se na sebe bezvadnými chrupy.
ní to mlékem.

osí.

yslete si, že Džimta je platonický. Není ani ne
ný. Udelá proste to, co by v podstate chteli udelat
ni muži, kterí to ovšem hned na poprvé a tak bez
udelat nemohou a proto píšou úchvatne lživé bás-

Džimta je jiný básní~!
hladí Kadde na šíji.

potom uchopí rukou její pravé nadro. Je tak krásné!
tom cosi žvýká. nebot se prirozene nic nestalo. Ta
neomlouvá, že to v nem »zvíre« se dopustilo tako
gesta. A Kadde se nerozpláce licomerne a neptá se:
iste to ucinil?« jako to bývá ve všech slušných
ických filmech.

dde taky žvýká. A zubí se.
edstavte si tohle vše v obrazech, které volil Gide.

*

í možno sledovat filmare dále na jejich ceste Kon-

pozorneme jen na hlavní scény: život ve vesnici
e Massas, zvlášte interieury, kde žijí pohromade

a dobytek Tanecní scéna. Vesnice spí: dlouhý zá
cný akord silhouety chýší a stromu proti tropickému
. Klienti tísnící se u bran paláce nejduležitejšího ze

U, Rei Buby. Je to jako ve starém Ríme. Tajemství
e. v nemž služebníci predstupují pred sultána jen
a shrbení. Rei Buba vychází a prihlíží defilírce

h hodnostáru na koních sršících ohnem a pokrytých
ými težkými rouchy.

ivuhodné osady kmene Mundang, sídlícího jiho
dne od kmene Massas. Jejich domy s kruhovitými
y jako na pancérové lodi. Tanecníci kmene Mun
tvorí náboženská bratrstva, která se shromaždují
dé ctvrti mesíce. Jejich kostýmy se zvláštne podo

kostÝmum tibetských tanecníku, na než jste jiste
nezapomneli z výborného filmu »Výstup na Mont

esl«. Tanec s meci v težkých rozcepýrených rou
Príchod bohu, z nichž jeden se jmenuje Pebeli, dru
ebeli a nejmenší Massim Biambé, který rejdí jako

hrozivá kupa rtuti po slavnostním pozemku a ackoliv
všichni mužové a ženy vedí. že je to jen Vašek, bojí se
1I0 príslovecne a prchají vždycky. kdykoliv se priblíží
se svou sekyrkou.

Ženy až do svatby nosí rovncž jen pásek z perel. Je
to rozkošná ozdoba a výzva. Jejich tanec se nemísi
s tancem mužu, jako je tomu u kmene Bayas. A nad
levou nosní dirkou mají zapíchnuté brcko. Jak svudné!

Není o tom pochyby: buh stvoril všechny tyto lidi
s jejich výtvory a zvyky k obr a z u svému. Tím pro
kázal neocenitelné služby filmu. Nebot »cas obrazu na
dešel!« jak zvolal Abel Gauce.

film koncí 20 dny pochodu a 2 dny železnice do Do
naly. Tam už behají deti domorc1cu evropsky oblecené
jako v Alžíru. A v prístave dýmají veliké parníky: na
shledanou Kongo! Produkce »Neo filmu«.

Štestí, že Gideuv film byl natácen ve vnitrozemí Afri
kyane v sovetském Rl).sku. Jinak bychom jej asi
v ceskoslovenských kinech neuvideli.

M. lrcan:

Obtíže socialistického autora
v Americe.

(Upton Sinc1air.)

Nemýlíme se snad, rekneme-Ii, že americký spisovatel Sinclairje dnes nejpopulárnejším spisovatelem sveta. Jeho díla ctou
ve všech krajích zemekoule. Nejméne známý je Sinc1air ve své
vlastní zemi - Americe. Prícina toho je prostá: Americká bur
žoasie, nejsilnejší buržoasie sveta, a její jXJmocník - tisk od let
bojkotují Sinclairova díla. Americký vládnoucí tisk nepíše o Sin
c1airovi niceho, krome jXJmluv. Byl cas, kdy papírové trusty od
mít.ly prodati Sinc1airovi papír na tisk jeho Spii5u.A Sinc1air
tiskl na nejhorším papíru, který dostal všelijakým zpusobem.
Veliká i mer.iií nakladatelství zdráhala se tisknouti Sinc1airovy
.pisy a spisovatel byl nucen vydávati je vlastním nákladem.

J a k p r a c u j e S i n c I a i r.

Dosud nemel jsem príležitisti mluviti osobne s U. Sinc1airem.
Delí nás asi tak dva tisíce mil. Zdá se mne však, že tento veliký
American pracuje až do úpadu. /

Frank Heris kreslí takovýto portrét Sinc1airuv: :lMuž pro
~tredního vzrustu, silné telesné stavby. Na první jXJhled pripo
menul mi anglickéhO' spisovatele 'vVelse, ale jeho ry.<sybyly ne
zvyklejší a celo širší. Oci též svetlejší, lahodnejší, živejší, jaksi
proÍtomnejší, spokojenejší, nenárocnejší. Oblicej hezký, držení
tela odhodlané, rázné ... e

Zpusob Sinclairova psaní je takový: Najde-li sujet, dlouho jej
v mysli zpracovává. Jak sám ríká: »... dny a noci, celé týdny.(l
Vycvicil tím svou pamet tak, že casto po me'6íce pamatuje si celé
stránky svého díla, aniž 'je napsal.

»Nikdy nedotknu se perem papíru, dokud nemám v hlave \Se
staveny celé stránky. Je mi težko proto kontrolovati se. Chci
treba 'neco ríci, ale moje mysl zalétá jinam a obírá se nejakými
myšlenkami, které nosím v hlave. Nepamatuji 6i nikdy lidí dle
podoby, neznám jejich ocí, vlasu, niceho ... «

Musí sám pro sebe agitovati.
Protože Sinc1air nemá prístupu do amerického tisku, infor

muje své ctenáre a prátele soukromými obežníky, které vydává

569



cas od casu a rozesílá. V techto o>bežnícíchpíše o svých nejno

vejších praCÍch, o ~vých plánech a casto sh~ní jimi i financní
podporu na vydání nové knihy. Krome svých literárních del Sin
dair vydává obcas drobné agitaclliÍ brožurky, jimiž informuje
ctenáre o úspeších svých del mimo Ameriku, o posudcích tisku
celého sveta, význacných spisovatelu a pod. Zkrátka Sinclair je
prinucen sám pro sebe agitovati, nebo! nikdo jiný toho necinl.

Kdyby toho nedelal, již dávno byl by zapomenut. Je tedy ne
jen autorem, ale i nakladatelem svých del. Stává se též, že knih.
kupci neprijmou jeho knih.

Nedávno Sinclair požádal 'e,vé ctenáre, známé a prátele o fi
nancní pomoc k vydávání svých del. Vypracoval zvláštní plán
spolupráce. Jeden podíl stojí I2 dolaru. Jeho vlastník obdrží od
Sindaira poukázku na IO dolaru, které muže obdržeti kdykoli pri
platební lhute 30denní. Krome toho obdrŽÍ každého roku Sin
clairových knih za 5 dolaru. Tuto spolupráci nazval spisovatel:
»Sinclairuv pujcovní pláne.

J e dno z n O vej ší c h del S i n cl a ir O V' ý c h.

Velmi peknou knížkou U. Sinclaira, jednou z novejších (1925)
je :tMamonár«. Je to vlastne theorie kultury, napsaná všem prí
stupnou formou. Tato knížka má veliký úspech, zejména mezi
spisovateli a jinými kulturními pracovníky. Mluví zde 'o vý
znacných spisovatelích, kterí již nežijí, nebo!, jak sám píše:
6••• bezpecne manévruji, posuzuje mrtvé autory, kterí nemohou
mne již zatratiti pres to, že tak o nich mluvím.e V této knížce
Sinclair praví: :tVeškeré umení je propagandou. Je u!l'Ívers:l.1nía
nepomíjitelnou propagandou; casem neuvedomelou, casteji však
uvedomelou propagandou.e

"Význacný umelec kterékoli doby - to je clovek, který !lym
patisuje s panujícími tridami tech dob a vyslovuje jejich potreby
a ideály.«

Obzvlášte cenné je, co píše o nejznámejších, svetových spiso
vatelích: J. Londonovi, O. Henrym, A. Fromceovi a ji.

LonJdon dle SinclaÍra byl opravdovým králem povídkáru: :tDal
nám nejvetší príklad geniality rozumu a to, co Amerika z neho
udelala, to proste bolí.~ - J. Lo>ndonbyl alkoholik. Pil :tja.ko
duha«, ale nekolik dní pred smrtí odevzdal hlas pro :tsuchou«
Kalifornii.

Veliký ú~pech mel London u žen a. v t'omto oboru mohl !le p0
chlubiti mnohými "vítezstvími«. Ve své stati :tCo pro mne zna
mená život«,"P0Pisuje své rozcarování když, nekdejší tulák, do
stal se do panského pokoje. ».... kde ony (bohaté ženy) ješte ne
prnsákly hnilobou a zkažeností života, tam zdály se býti živými
6o•.hami. Dozr:ám se, že tyto ženy byly rozkošné, prekrásné, ale
k svému naivnímu podivení seznal jsem, že jsou z téhož testa,
jako vetšina žen, které jsem potkal v príkopech cest.« »Je prav
da, že tyto prekrás!"e oblecené, hezké ženy štebetaly o ideálech,
o morálce, ale pres to jediným smyslem jejich života byl hrubý
materialism. Jak byly sentimentálne egoistické! Každé »dobro
cinné« akce se zúca.stnily a prece vedely, že i jídlo, které jedly.
drahé šaty, které nosily, byly koupeni\' za zisky, skropené potem
delníku, ba casto i prostitucí!« ...

V doslovu Sinclair nc."Ubycejne vysoko cení Londona, treba za
jeho života málokdy se shodli.

Velikého fracoltz5kého spisovatele A. France Sinclair nazývá
»nesmrte1ným revolucionárem«. Koncí takto: »Bylo krásnlé, pro
bírati se nekrology po smrti A. France. Naše literární revue oce
nily ho jako velikého mistra prosy, jako nejvetšího ironika, hod
nf1:o tradice Rabelaisovy, Voltairovy a Renauovy. Zapomneli po
cítati jej mezi praporecníky rudého praporu.« Ptám se Vás,
gent1emani od pera, z.dali znáte životnejší pravdy nad tuto: ,Zá-
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kon ve své p(Nzncsenosti. zakazuje jak bohatým, tak i ch
spáti pod mo,sty, žebrati po ulicích a krásti chléb.e

S p i s y U. S i n c.l a i rac tec e I Ý s vet.

V nejnovejším svém cirkulári Sinclair mezi jir,ým píše:
Gold, který nedávno se vrátil z Ruska, píše mne, že ta trída I
která v Americe zná Chaplina a J. Coogana, v Rusku iná Upt

Sinc1aira. Japonský pl'ekladatel »Džungle« nám oznamuje,
kniha je vytištena, ale tokijský úrad nakázal nakladatelums
nouti ji zpet a vypustiti nekteré cásti, pojednávající o socialis
Jeden ceský nakladatel mne uvedomil, že všechny mé k
které dosud vyšly, vyšly i cesky. Založili jsme knižní agen
v Londýne, Indii a Jižní Africe. Jsme zpravováni, že naše
ctou se na Jave, v Hondurasu i na Islande.«

Sinc1airovi píší casto a mnoho delníci, delnice, studenti,
telé. Stává se, že mu dávají nové sujety, vzkazují, o cem t
psáti, podávají ruzná místní fakta a Sinclair vždy rád odpo
na takové listy. Nezlobí se pro tyto listy, kterými je casto až
plaven. Naopak, praví: »Nepromeni! bych tohoto potoku dop'
za tolikéž šeku na 50 tisÍC dolaru, které bych dostal za na
libret pro kino, ve kterých bych vychvaloval dílo bohatých
nochu.«

ŽIVOT A INSTITUCE
Dr. F. N ovotný:

Humanistické vzdelání.

V terciích našich gymnasií letos po prvé nebudeozývat recké p a i d e u ó. -ovcí úprava osnov n
stredních školách, smerující k vytvorení spolecnéh
ctyrtrídního základu gymnasií a reálných gymnasií,
sunuje rectinu na gymnasiích a francouzštinu (anglic
tinu) na reálných gymnasiích až do páté trídy. Pr
ctyri trídy obou techto typu mají osnovy zcela stejn'
takže v mestech, kde je gymnasium i reálné gymna
sium, bude si vlastne vybírati teprve žák vstupující d
kvinty. Kdyby hledel jen na kvintu a sextu, málokter
by se asi dlouho rozmýšlel, nebot v tech trídách •
reálné gymnasium proti rectine gymnasia francouzštin
nebo anglictinu; ale v septime a v oktáve pribývá k
francouzštine (anglictine) težký prívažek, deskriptivn
geometrie. Tedy volba je vlastne ta, bud rectinu ane
francouzštinu (anglictinu) spolu s deskriptivní geom
trií; všecko ostatní je na obou .typech stejné.

Nová osnova bere rectine dve trídy; ta újma je váž
nejší nežli to, že celkový pocet týdenních hodin ven
vaných rectine bude o ctyri menší než byl dosud. T~
latine se ubírají ctyri hodiny, ale ta ztráta nebude t
citelná, protože všechny trídy latine zltstanou.

Není totiž stejné, ucí-li se predmetu na pr. 8 let
dvou hodinách týdne ci dve leta po osmi hodinách; del
ší styk s predmetem nelze nahradit zvetšeným pocte
hodin.

Nová osnova projevila svou tendenci proti klasický
jazykllm i na tretím typu stredních škol, na reformnÍ
reálném gymnasiu. Ponechává mu sice jeho latin
v dosavadních trídách, to jest od V. do VIII., aI

zmenšuje pocet jejích týdenních hodin tak radikálne
z 30 na 17, že je otázka, zdali bude moci vyucování
tine po tomto omezení plniti nejaký obecne vzdeláva



cebná osnova, až bude vydána, dá snad na tuto
odpoved; ale at bude jakákoli, je jisto, že tato
strhává s reformního reálného gymnasia cást
ky, která mu byla pri zrízení tohoto typu r.
sazena, aby mu bylo dodáno zdání gymnasijní-

rakteru; mela mu ji strhnout docela a udelat
poctivou osmitrídní reálku. Vysoké školy by

rci již nyní prijímat abiturienty takto reformo
reformních reálných gymnasií podle týchž zá
o abiturienty reálek.
je videti, nové osnovy provedly to, po cem cást
osti volala, omezily velmi znacne vyucovaní kla
jazykttm na strední škole. Nekomu se snad bude

že se melo jít ješte dále, že mela být na pr. úplne
ena rectina. Bylo by potreba velmi dlouhé vecné
, vedené nejlépe ve forme rozhovoru, aby se to

nahradilo lepším poznáním o vzdelávacím v)TZna-
, má na strední škole vyucování klasickým ja

. Místo toho poukážeme dnes na vec, která ji
pusobem donucuje se zamysliti nad otázkou, o
tu jje. Ukážeme, jak se dívají na význam kla
jazyku v jin)'ch státech evropsko-americké kul-

o by snadno možno sebrati a predložiti osobní
cizích vynikajících jednotlivcu o veliké vdecno

klasickému vzdelá11í, ukázati na pr., jak president
ých státu C o o Ii d g e je doporucil Americe,
e o r g e CI e m e n c e a u antickým vzorem ucí
ii politické moudrosti i národní hrdosti, i jak pre

e a \Toucne doznává S ta n Ie y Bal d W 1 n,
klasická škola životu »obycejného« cloveka. Ale
souvislosti bude lépe ukázati názory spíše k 0ivn í, jak se jeví v organisaci stredních škol i

ch kulturních zarízeních.

* *
*

F ran c i i byla strední škola pred válkou i za
zarízena podle úpravy z r. 1902. Po válce byla
cie jako jiné státy zasažena vlnou, chtející odpla
tím aspon z myslí a snah všechen historismus.
ranu proti úcinkum této vlny navrhl tehdejší mi
kolství Léon Bérard novou úpravu strední školy,
uchou a vpravde francouzskou, pri níž se ~dasi
jazykum dostalo vynikajícího úkolu. Stredn~ ško
y míti jednotný ctyrletý základ s latinol1 od trídy
a s rectinou od trídy tretí, a teprve od p;Í.té trídy

10 delení na vetev klasickou :.l vetev moderní.
amenalo, že každý žák strední školy mel p':ojíti
Všímstupni klasickým vyucováním a teprve na

stupni mohl klasické jazyky opustiti. l\le nežli
ýt tento návrh uskutecnen, nastoupila vl:í.la Her
; Berarduv nástupce Albert reformu Bérardovu
a obnovením nižšího stupne bez klasických ja

se vrátil ke stavu zavedenému r. 1902. A tak jsou
y Bérardovy zatím jen uloženy \' knize, v které

duvody svých snah i námitky jejich odpurcu.
ctememimo jiné myšknky i v~tt:, která nejlépe

erisuje Bérardovy snahy: Nivelisace vzdelání
nejpošetilejším a nejneprirúzenejším po1.Jlouze
je rovnosti. Nynejší vlastní <;trední škoh fran

se delá na ctyrletý první cyklus a dvouletý
cyklus; k tomu se druží nejvyšsi rocník speciál
ní cyklus má dye ud'lékní; v j.:dn,nl1 z nich je
vinná hned od zacátku a nepovinná rectina v 3.

a 4. rocníku, kdežto druhé je bez latiny a rectiny. Dru
hý cyklus se delí na ctyri oddelení; oddelení A má la
tinu a rectinu, B latinu a živé reci, C latinu a prírodní
vedy, D živé reci a prírodní vedy. V speciálním roc
níku je možno volit budto trídu filosofickou, jež má
zase jednak oddelení jen s latinou, nebo trídu matema
tickou.

* *
*

Strední škola v I t a Ii i byla r. 1923 od ministra pro
fesora G. Gentile zreformována tak, že na jejích obou
hlavních typech, gymnasijním i reálném, je latina po
vinným predmetem ve všech trídách; latine se vyucuje
i na ústavech pro vzdelání ucitelu. Rectine se ucí po pet
let na gymnasiu. Klasická kultura je pokládána v Italii
za vec národní i státní, vláda se stará o její studium ve
vede i ve školách a dekretem z r. 1926 se rozhodla pod
porovati vydání všech klasických textlt, latinských i
reckých. * *

*

Ve Š pan e Is k u je strediskem zajmu o antickou
kulturu Barcelona: snaha o její pestování je zajímavou
složkou obrodného hnutí katalánského. R. 1923 byla
v Barcelone založena nadace Fundacio Bernat Metge
pro šírení znalosti antické kultury; svou cinnost po
cala vydáváním sbírky antických textu s katalánskými
preklady. Její clenové konali po mestech i po vesnicích
prednášky o antice a ucinili svou myšlenku velmi po
pulární. * *

*

R a k o u s k o dosud není hotovo s úpravou svých
stredních škol; zatím tam trvají ctyri jejich hlavní typy
tak jako u nás, rectine se vyucuje na gymnasiu od trí
dy 3. až do 8. Ale ani z pokusných reformních ústavu
nejsou klasické jazyky vylouceny, nebot i ctyrletá strední
škola vyšší, jež následuje po obecne povinné ctyrleté
škole nižší, má vetev s rectinou ve všech ctyrech trí
dách po 6 hodinách týdne, latinu je možno si zvoliti
už ve dvou trídách nižšího stupne.

* *
*

V M a d a r s k u bylo strední 'školství upraveno na
posled r. 1924 podle zákona navrženého ministrem Ku
nem z Klebelsbergu; k dosavadním dvema typum, f!.Y

mnasiu a reálce, pribylo ješte reálné gymnasium. Je za
jímavo, že se pri parlamentním jednání o tomto zákone
projevila snaha záríditi podle francouzské soustavy
Leóna Bérarda spolecný základ všech typu s latinou
i rectinou, ale ministr presvedcil vetšinu o praktické
výhode soustavy, pri které jsou ruzné vetve již na niž
ším oddelení. Pocet klasických gymnasií po této refor
me klesl na necelou ctvrtinu všech stredních škol, a to
ve prospech reálných gymnasií. Gymnasium i reálné
gymnasium mají latinu ve všech osmi trídách, rectine
se vyucuje na gymnasiích od trídy 3. do 8., celkem 23
hodin týdne. * *

*

VNe m e c k u nedovedla ani revolucní doba pová
lecná zásadne zmeniti pomer stredních škol ke klasi
ckým jazykum, nebot nový typ školy, zrízený v Prusku
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r. 1922, t. r. Deutsche Oberschule, je spíše prídavkem
ke strednímu školství než jeho reformou. Na klasic
kých i reáln)'ch gymnasiích se vyucuje latine ve všech
devíti rocnících po 4-8 hodinách t),dne, rectine je ve
nováno na gymnasiích 6 rocníkú se 4-6 hodinami; do
nekteré z pozdejších tríd je posunut pocátek latiny na
školách, které odpovídají našim reformním reáln)'m
gymnasiím a na jist)"'ch saských reformovan)'ch gymna
siích.

Puhlikací a spolkli, šírících znalost antické vzdelano
~;ti a hudících zájem o klasické studium, jest v Nemec
ku veliké množství: z novejších jmenujeme berlínský
spolek G e seli s c haf I. f ii ran I. i k e k u 1 I. u r, za
ložen)"' r. 1924; jeho vlldcem jest profesor Werner Jae
ger, jenž se snaží prímo ohroditi nemeckého ducha po
znáním ant.ického života po všech jeho stránkách.

* *
*

v P o Is k u se projevily po válce radikální snahy
o jednotnou petiletou strední školu, která by se orga
nicky pripojila k sedmileté škole obecné. Ale tato re
forma zllstala jen na papíre, ve skutecnosti se provádí
prizpúsobování stredního školství, jež bylo v každém
L~'valém záhoru zrízeno jinak, pri cemž zustává strední
škola osmiletá s jednotným tríletým základem; od 4.
trídy se delí na tri vetve, klasickou s latinou i recti
nou, humanitní s latinou a matematicko-prírojoved
nou. Spolek Polskie Towarzystwo filologiczne, v nemž
jsou sdruženi klasictí klasictí filologové stredních i vy
sokých škol, zacal tohot.o roku vydávati casopis
»Kwartalnik klasyczny«. venovan~' metodologii a di
daktice filologických nauk a prinášející prehledy ba
dání, bihliografii i kroniku duležitejších událost.í ve
filologickém svete. Jak patrno, pochopili polští kla
sictí filologové, že nejlepším prostredkem proti defai
tismu ve vlastních radách je hlubší vzdelání a výhled
na vedeckou práci.

* *
*

Unifikace školství není dosud provdena ani v J u
g o s 1 a v i i. Ty složky t.ohoto státu, které náležely
dríve ríši rakousko-uherské. zachovávají si namnoze
jednak uherské, jednak rakouské typy stredních škol,
kdežto srbsk~'m typem je osmi trídní reálné gymnasium
s latinou ve ctyrech trídách a bez rectiny.

* *
*

B u Ih a r s k o, jež reformou z r. 1921 omezilo la
t.inu i rectinu jen na dve nejvyšší trídy, vrací se zase
k úprave podle osnov z r. 1915, podle nichž se ucilo
latine pet let a rectine ctyri.

* *
*

Velmi starou a silnou tradici má studium klasick)'ch
j2zyku v A n g 1 i i. V 19. století se uplatnovaly na
universitách a podle nich i na stredních školách cím
dále tím více mojerní složky vzdelání, ale latina se
na nich udržovala stále. Klasickou tradici udržují do
sud vctší nebo menší merou aristokratictejší a staro
bylé Public Schools, na které se koná povinná prijí
mací zkouška mimo jiné predmety i z latiny, kdežto
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rectina je na nekterÝch ústavech pri té zkoušce p
metem relativne povinným. Na druhém typu stredn
škol, Lecondary Schools, mllže býti latina za jis
podmínek vypuštena. Rectina prestala b)"'t povinn
predmetem pro všecky žáky stredních škol, ale na
h)'ch se jí skutecne vyucuje. Nekde je zavedena i
nost volby mezi latinou a rectinou. Klasické jaz
mají své místo také v dvou rocních pokracovacích
sech, Ajvanced Courses. Ve Skotsku je postavení
sických jazyku na stredních školách v nekterÝch
cech príznivejší než na školách anglických, také t
nebylo klasické vzdelání nikdy tou merou vyhraz
vyšší spolecenské vrstve v Anglii. V Irsku jsou lIdrv
vána klasická studia zejména katolictvím. Zajímav'
zpllsobem byl uznán význam klasických studií i
praktická povolání tím, že nekteré velké závody za
žily své pokracovací školy s osnovou, která napro
nehledí na speciální povolání a mezi ucebnými pre
mety má i latinu a rectinu.

Veliký význam propagacní má krome jin)'ch odb
n~'ch sdružení zvlášte C Ia s s i cal A s s o c ia t io
založená r. 1904, svými výrocními kongresy i sv
publikacní a podpurnou cinností; jejími cleny
i mnozí velicí prúmyslníci, bankéri a politikové.

* *
*

Typ stredních škol s latinou a
tinou bez rectiny má i Bel g i e, Rum u n s k 0,
zozemsko, Dánsko, Norsko, Svédsko, L O I. Yš s k
E s I. o n s k o a S v Ý car y. VRe c k u je stará r
tina spojena s novou rectinou v jediný predmet, jem
se venuje pomerne velmi mnoho hodin týdne; pr
tomu má latina místo vedlejší.

Jdinými evropsk)"'mi státy, kde na stredních školá
není zavedena rectina, je snad jen Litva a Fi11sko;I
I. i n e s e v y u C u jev š ude. Sovetské Rusko
ovšem i školství zcela své, odvrácené duchem i látk
ode všech tradic evropské vzdelanosti.

* *
*

V A m e r i c e zaJem o klasická studia
Podrobnou anketou, kterou nedávno usporádala
Spojených státech American Classical Leagne, bylo z'
šteno, že mezi žáky 1700 stredních škol se ucí lat
940.000, což je vetší pocet než tech, kterí se ucí cil
jazykllm moderním; rectine se ucí 11.000 žáku.
609 kolejích a universitách studuje latinu 36.000 st
uentu, rectinu 14.000. Prekážkou v klasických studií
je v Americe spíše nedostatek ucitelu než žákll. Ob
benou složkou i klasického vyucování jsou hry a s
nická prdstavení.

Z amerických podniku šírících znalost antické k
tury sluší upozorniti zvlášte na sbírku monogra
»Our Debt to Greece and Rome« (Zac dekujeme
cku a Rímu), již redigují G. D. Hadzsits a D. M. R
binson; badatelé americtí, anglictí i jiní pojednávají
o vynikajících osobách i o celých oborech kulturní
života antického a zejména se snaží ukázati na ži

složky antiky ve vzdelanosti naší doby.
* *

*
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delek mimo školu a jeho mysl, odvrácená od školy,
predmetu i vedy, byla plna stavovských i osobních sta
rostí. Pan ministr školství by se velice zasloužil
o strední školu, kdyby po posledním narízení rekl jejím
ucitelum: »Ted je konec reformování, vy pracujte a já
se postarám o to, abyste mohli pracovat!«

LID IADOBA

Oto Štorch-Marien:

Naši V cizine.
1.

N a s lov a n s k é m j i h u.

V rátj;ne-li se p~ pr•.~zdninách k svému povolání,
zndka kdy Sl nepnneseme s sebou nejaký pozna

tek, k~erÝ,nás k sob~ vábí - bud tím, že .Je nám libý,
nebo ~e nas znepokoJuje. Patrí to jaksi k veci podívati
se zbhzka na neco, co nám dosud bylo bud vubec cizí,
nebo se zcela neurcite a nejasne rýsovalo v našem ve
domí. Tyto poznatky lze deliti na soukromé a obecné.
Do soukromých nikomu nic není, obecné mohou býti
podkladem debat, polemik a clánku vLlbec.

N uže, jednomu z onech poznatkú platnosti »obecné«
budiž venována tato první kapitolka:

Jdete-li poprvé na slovansk)' jih, jedete tam s neko
likerými pocity:

1. jedete tam »jako domu«,
2. predpokládáte, že se tam ovšem domluvíte všude

cesky,

3· ..r-r:í!;1íte, ž; je vaší •.P?vinností naladiti se co nej
srdecnejl, zkratka otevntl na plno své srdce a svou
duši prístupu CitLlslovanské vzájemnosti.

N uže, na slovanském jihu bylo letos náramne moc
lidí. Nevím, jeli-li tam všichni »jako domu«, nevím
také, jaké byly jejich zkušenosti rázu soukromého. Ale
mohl bych tu jmenovat mnoho osob, jejichž zkušenosti
»obecné« byly obdobné zkušenostem mým.

Nebyl jsem v okolí Dubrovníku, nýbrž nahore, pod
Rjekou, v okolí Citkevnice, Rábu, v Novi, naproti
ostrovu Krku. Je to tedy »chorvatská Riviéra«, o níž
hudu psát, a bylo by mne jen príjemné, kjyby zkuše
nosti z »jižního« slovanského jihu byly jiné než z jihu
»severního«.

Náš hotel je majetkem chorvatské spolecnosti, jíž
patrí i velké hotely v nekolika okolních prímorských
místech. Zdá se vám samozrejmé, slyšel-li jste o tako
vých množných ceských výpravách za jižním sluncem,
že, už z nejprimitivnejších obchodních zásad, tam s Ce
chy budou mluvit cesky. Ale kde pak byste myslil na
obchodní zásady! Myslíte na zásady bratrské náklon
nosti a príchylnosti. Ale krute jste se, pane, zmýlil.
Když podomek, vyslaný vám vstríc k molu, na vás
spustí nemecky, nepokládáte to ješte za nic zlého. Ale
když ve velkém hotelu portýr a pak i úredník z úctárny
se s vámi domlouvá nemecky, nereaguje na vaše ceské
dotazy, zacínáte míti zlost a trochu se jivit. Ale konec
ne, utešujete se, jiste alespon ceské cíšníky tam budou
mít, vždyt, jak jste byli informováni a jak jste již tak

* *
*

nemelo být dokázáno mc jiného
ž to, že podržuje-li naše strední škola ve svých
novách klasické jazyky, ciní totéž, co všechny evrop
é státy, že totiž vychovává aspon cást svých žáku
uvedomení toho, co bych nazval evropským vlaste
tvím. Nezáleží tu tolik na rozdílech v poctu tríd,

kterých se vyucuje klasickým jazykum, ani na roz-
lech v poctu hodin jim venovaných. Záleží na tom,
to vyucování tu je. Toto vyucování bývá uvádeno
protiklad proti zájmum nové doby, zejména proti
ze udržeti se nebo vyniknouti v mezinárodní sou

Yihospodárské; bývá staveno jako vec nepraktická
oti užitecným naukám praktickým. Nebudeme vy
ceti tento názor výkladem o úkolech strední školy,

•. prece nechce odborne pripravovati k nejakému
ktickému povolání. Poukazujeme zase jenom na
aný prehle::!, z nehož je patrno, že hospodárský

estup zeme, jaký je videt na pr. v Halii, docela dobre
snáší s oním »nepraktickým« ucením, jež nebyloiAnglii prekážkou v jejím rozvoji.

A když tu ono vyucování klasickým jazykum jest
když jsou duvody pro to, že jest i u nás, je velmi

e dbáti toho, aby to bylo vyucování rádné a ne
, co se ješte prozatím na školách trpí a co nemusí

t vážne ani žáci, ani rodice, ani ucitelé. Má-li škola
ne pracovat, potrebuje ovšem klidu, pevné pudy pod

ma. Tou pudou otrásaly po delší ,dobu všechny
eformní pokusy, návrhy a ankety, všechno pre me
lí typu a nové upravování osnov a konecne jí
,tne otráslo i poslejní ministerské narízení. To
,no se delo v dobe, kdy byly trídy preplneny žáky

dy ucitel, pretížený hodinami ve škole, shánel vý-

tojí za to všimnouti si také, jak)'m zpusobem se kde
cuje klasickým jazykum. Jádrem toho ucení je ctení
'ck)'ch spisovatelu; pokusy konané s t. r. prímou
odou, pri techto predmetech zcela nemístnou, ne
dosti vážné. Pri ctení pak je jozorovati, že je všu

bez výjimky zachováván jistý k a n ó n k Ia s i k u,
'lený školskou zkušeností nescetných generací

itelu. Není zeme, kde by se pri latine necetl Cicero,
ius, Vergilius, Horatius, Ovidius a pri rectine Pla-
a Homer; skoro ve všech se cte i Caesar, Sallu-

us, Tacitus, Herodot, Xenofon, Demosthenes a So
es. K tomuto kanónu se pripojuje i cetba jiná,

ruzných státech ruzná; tak na pr. v Italii se ctou i cír
í spisovatelé Ambrosius, Augustinus, Lactantius

latinské spisy Petrarkovy a Dantovy, v Nizozemsku
. Tomáš a pri rectine Nový zákon. A Ie k Ia s i

O v é z u stá va j í. Nejsou, pravja, nekterí z nich
stránce jazykové cetbou nejsnazší - jejich nesnáze

jsou však neprekonatelné a prekonávati je jest práce
mi plodná -, ale práve v tom je videt, že kriteriem
boru nebyl jejich jazyk a že se vubec latine neucí jen
o latinu a rectine jen pro rectinu, nýbrž že ti antictí
sikové, stále mladí, »mladší než klasikové moderní«,
jí svou cenu jako yznešené kulturní individuality,

do školy náleží proto, že ukazují mladému cloveku
Yé hodnoty lidství. Kanónu klasiku nelze se do
out, aby nebyl poškozen obecne vzdelávací úkol

iny a rectiny; kdo by jej chtel meniti a dávati žá
"m do rukou jen samé »lehcí texty«, dal by na jevo,
onomu obecne vzdelávacímu úkolu neporozumel.



z prvního dojmu zjistili, nejméne padesát procent hostu
je z Ceskoslovenska a ceského jazyka. Ale chyba lávky!
Cíšníku je tam sice asi patnáct, ale cesky nemluví ani
jeden, a protože každý z nich na vás hned pozná, že ne
umíte chorvatsky a on nemá casu ani trpelivosti odha
dovati ze špatne mu srozumitelné ceštiny, co si prejete,
uchýlí se obratem k nemcine, nedbaje vaši vytrvalosti a
snahy domluviti se cesky. .

Když se pozastavujete nad neuveritelnou skutecno
stí, že padesát procent ceských hostí je tu odkázáno na
nemcinu, zatím co Nemcum a MadarLlm i Italum (po
kud se tam velmi sporadicky vyskytli) Se vychází v ja
zykovém ohledu co nejvlíjneji vstríc - dostane se vám
v odpoved - pokrcení rameny. Vidíte, že tu není cosi
v porádku.

Brzy na to se sháníte po ceských novinách - ale
v hotelu nemají ani jedin)'"ch. Dostane se vám portýro
vy rady, abyste se neobtežoval koupiti si ceské noviny
naproti na plovárne (meli tam Lid o v é N o v i n y
a N á rod n í L i sty), a vysvetlení, že oni v hotelu
ceské noviny nepredplácejí. Vídenských novin tam bylo
ovšem nekolikero, i peštské. Podekujete za radu a jste
rádi, že jste si d;~Ji noviny posílat z Prahy.

Za nejaký den se seznámíte s paní, Ceškou, provda
nou v Záhrebe za stavitele Srba. Ta vám teprve doko
nale otevre oci a všelicos, všelijaké letmo zachycené slo
vícko, všelijaký pohled a všelijaká grimasa chorvatské
ho personálu hotelu se vám tím vysvetlí.

»Když jsem se provjala do Záhrebu,« - povídala,
»myslila jsem, s kdoví jak otevrenou nárucí mne prij
mou. Naucila jsem se drív chorvatsky - ale když jsem
rekla, že jsem Ceška - táhli se zpet. Jeden pán dokon
ce,chteje mne - velmi problematicky - zalichotit,
mne rekl: vidíte - to nemohu pochopit, jak vy mužete
být Ceška!« .

Nepovídá tohle všechno?
A dál: »Záhrebská, t. zv. nejlepší chorvatská spolec

nost, mluví mezi sebou nemecky! Nemuže zapomenout
na Rakousko, a dosud vše, co prichází z Vídne, jí ne
smírne imponuje. Nedávno se provdala do Záhreba
jedna Vídenacka. Chorvatsky neumela ani slova - ale
to jste meli videt, jak všichni k ní byli prívetiví, jak ji
rázem vzali do svého strdu a predháneli se v pozvá
ních. Chorvaté, až na malé výjimky (vzpomínáte na
Masarykovu »Svetovou revoluci«) byli z nejloyálnej
ších rakouských národu. Slunili se v prízni Vídne a ne
meli rádi Srbu ani Cechu. A tato generace poválecná se
neliší takrka od oné predválecné. Snad mládež bude
jiná - kdož ví. Ostatne i názory mládeže jsou pozoru
hodné. Po jedné tanecní zábave prišel k nám synovec
a povídá (patrne si neuvedomil v té chvíli, že jsem Ceš
ka): Víš, teticko, za nic to nestálo - bylo to docela
bémácké. Tenkrát jsem se dovedela, že Chorvati, chte
jí-li vyjádriti necemu své zvláštní opovržení, jají tomu
epiteton bémácký - což je tolik jako ceský.«

Bylo toho moc a moc, co ta paní ze Záhrebu povídala
- a cemu jste musili verit - vidouce to sami kolem
sebe a dostavše na konec, pred odjezdem, do rukou Zá
hrebské noviny, v nichž je otišten »dopis« z N ovi. Ne
jaký chorvatský vlastenec tam píše asi takhle: Máme-li
ríci, kterí hosté jsou nám nejmilejší, musíme ríci, že
Nemci z Vídne. Jsou roztomilí, uhlazení, skromní. Pak
prijdou Madari. Ti se dovedou vybrane chovat a umejí
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utratit. A pak - za dlouho teprve prijdou Ceši.
roztahují, kricí a myslí, že si mohou všechno dov
J sou hrozní »škrobi«, ríká se o nich, že si privezliz
mova i konservy, které pak jedí na pláži. Je-li to p
da, nevím - krabicky oj konserv jsme na pláži
našli. Ale snad je strcí do kapsy koupacího plášte,
tam strkají i jiné veci ...

Tak tedy vypadala kritika ceských hostí, jichž b
na bratrském Slovanském jihu nejvíc. Clánek \'
hrebsk)Tch novinách dohrál ovšem i ty nejchladnejší
deputace si šla stežovat na lázenskou radu a žá
o opravu. Bylo to slíbeno - jestli oprava se v novi '
opravdu ocitla, nevím, dríve, než mohla vyjít, vr'
jsem se do Cech. -

S takovými pocity jsem opouštel Slovanskou Ri

éru. Nejel jsem odtamtud jako se jez dívá »z domov
nemyslil jsem si, že jsem se tam »samozrejme« do
vil cesky (i ten kluk, co prodával zmrzlinu, volal
nás: Sladoled - gefallig!) - a srdce jsem zapnul
všecky knoflíky. -

Kde je vina? Na nás? Na nich ? Jak hluboko m
býti zakorenena neprízen vuci nám (vzpomínám j
jedné vety z úst chorvatského akademika: Vy,
jste vinni, že Rakousko se rozbilo! Nebýt vás, mohlo
nám vést líp!). - Jest hluboko, že ji nepremuže
zájem obchodní? Ci pokládají tam dole naše lidi
tak otrlé, že tam budou jezdit dál i po takových zkušen
stech? Nebo nám to chtejí úmyslne znechutit? Ci je
v Dalmacii lepší? Ale i kdyby to bylo jen v Chorvats
byl by to dokument více než truchlivý.

Tato chorvatská prázdninová zkušenost platn
»obecné« mi tedy leží na srdci.

II.

S o u p u t n í k e mAm e r i c a n U.

Druhou cást svých prázdnin jsem ztrávil v severo
padní Evrope, hlavne v Hólandsku a v Belgii. Jez
jsem z mesta jo mesta, která nebyla tak frekventov'
našimi cestovateli, jako treba Francie ci Italie.

Holandsko je zamoreno Americany. Je jimi za
l'ena i celá rada jiných zemí, ale v Holandsku js
Americané takrka jedin)Tm, ale za to velmi pocetn'
živlem. Zpusob amerického cestování je ovšem znaV
rozdílný od našeho.

Valná cást Americanu jede do Evropy geografie
úplne negramotná. Máte-Ii príležitost býti jim nekd
hodne blízko, žasnete, jak málo mají pojmu o ze
v níž cestují. Vetšina jich by nemohla existovati
Cooka. Cook vypraví Americana z jeho Bostonu
N ew Y orku, stará se o neho celou dobu, co opus
Ameriku, a zase jej uloží, abych tak rekl, opet do
do postele. Cook vypracuje cestovní program, upozor
na vše, co je záhodno vidH, postará se o prvotrídní h
tely, o lode, o auta, o zavazadla. Na Americanu je j
aby se díval a zaplatil úcty fy Cook & S.

Tdy Americané se dovedou velmi znamenite a
~ll1šne dívat. Rekne-Ii jim agent Cookovy Spoiecnos
že tenhle a tenhle obraz je velmi pozoruhodný, není
chyby, že mínení agentovo stane se i mínením
rického cestovatele. -

Americané cestují vždy v houfech. Málokdy



tne ani se nepamatuji, že vubec - vidíte americké
cestujícího samotného. Velmi zhusta rodina (hlavne
cerami) a casto nekolik mladých dívek, sveren)Tch

jaké letitejší dáme, nekdy i bez té dámy. Mel jsem
odou na jednu rodinu náramné štestí - sešel jsem

s nimi v Amsterodame, v Haagu a pak ješte v Osten
- a oni, když jsem se s nimi seznámil, náramn;':: se
ili, že jedírn sám. Tady jsem mel opet príležitost

tvrditi si thesi o »exoticnosti« Ceskoslovenska, nebo~
do z oné americké rodiny nemel ponetí, kde ta zá
ná zeme leží - až pak hlava rodiny.cbyl to nejaký
amne bohatý prumyslník) si vzpomnela, že to je
e, jež byla dríve v Rakousku a v níž se mluví

lsky.
Nemel jsem bohužel štestí na lidi, kterí by o Cesko
vensku neco vedeli. Nejvetší znalosti osvedcil jeden
sterodamský šofér, který nás geograficky zasadil

lmi dobre, vedel, že Praha je naše hlavní mesto .-
é mel dokonce touhu se tam podívat (prý je Praha

oe krásné mesto), vedel, že jsme republikou - ale ne
, proc on také se domníval, že se u nás hovorí pol
, a za presidenta nám dával rakouského Hainischf;'.
Je už groteskní opakovati, do jakých koncin sveta
v mysli geograficky nevzdelaného západu pred

cuje ponekud exoticky znící jméno našeho státu 
nebudiž to zde opaková~. Jen to mohu poznamenati,
lidé z t. zv. »velmi dobr)Tch vrstev« nás umístovali

jvýchodneji na Kavkaz - a nejjižneji do Jižní Ame
y: kraje mezi tím ležící nezaznamenávám. -
Chtel bych pri té príležitosti ríci, že by bylo velmi
odno, aby lidé, kterí jezdí za hranice a mají financní

ožnost cestovati s jistým komfortem, bydlili - ale
n v mestech navštevovaných hojne cizinci (v tomto

ípade hlavne Americany) - v prvotrídních, opravdu
vetových« hotelech. Vím, že jezdí za hranice hodne
hatých ceských lidí, ale, nevím proc, jdou vetšinou

o »prumerného« hotelu. Není to vybízení k zbytec
u mrhání penez. Vždyt, jak jsem mel kolikrát sám

íležitost se presvedcit, rozdíly nejsou vždy tak velké,
kud se výdaju týká - ale má to docela prestižní,
oro propagacní význam, objeví-li se casteji, jméno
chechoslovaquie v knihách cizincu, vyložených ve
vetových« hotelech. Chtel bych skoro tvrdit, že je po-
ností lidí, kterí to mohou bez financních obtíží pod
at, aby se netáhli z nejaké zatrolené ceské zbytecné
lecenské nejistoty zpet, aby se podešene neodplížili

evšaj, kde se schází svet.
Rekne snad nekdo, že na tom houby záleží, jestli
takovém amsterodamském A m st e I u se. objeví za

vubec nejaký Cecháslovák, proto že na se prestiž
hranicemi nebude vetší ani menší. Patrne to je tak
jednotlive pravda, ale je stejne pravda, že bude-li

tam jméno Ceskoslovenska objevovat alespon tak
to, jako jméno Rumunska ci Polska, nebude to bez
tého »mezinárodního« významu. Vždyt z malickosti
nikají casto velké veci - proc by tedy nemohl pri
ti ovoce i mezinárodní styk na teritoriu svetových
lu? A práve cesty dávají tolik možnosti k navázání
't. Myslíte, že na tom nezáleží?
yž jsem videl Americany pre1itý Amsterodam,
Haag, natlucené Ostende, hojne frekventované
spy a pak i slušne plný Kolín n. Rýnem, nemluvic

r je mest jin)'ch, nemohl jsem se nezamysliti nad
, proc alespon naše Praha, která se jiste vyrovná

všemu jmenovanému, ale dominuje i nad podivuhod
ným puvabem holandských Benátek, proc ta je Ameri
cany, takrka ostentativne, opomíjena? Tech pár jedno
tlivcu neprichází vubec v úvahu, frekventujeme-li me
sta, kde anglicina se stává druhým obcovacím jazykem.
My bychom jiste nemusili jít tak daleko, jako treba
Holandané ci i Anglicané, kterí takrka rázem akceptují
americkou anglicinu za jediný cizinecký jazyk, jemuž
vše podrobují - ale prece bychom jim jiste dovedli pri
jít do té míry vstríc, aby tu mohli upokojit své znacné
požadavky.

Americané jsou ovšem nárocní cestovatelé. Ale náro
dohospodársky by to byl cinitel v našem státe jiste uži
tecný. A co hlavního: kolik propagacních clánku, jež
nikdo necte, vyváží taková osobní návšteva?

Bylo by tady treba dát hlavy dohromady. Jak jsem
Americany poznal letos v Holandsku a v Belgii, jsem
(l nich presvedcen, že by jezdili do strední Evropy stej
ne ochotne jako do severozápadní. Prece pro ne tech
pár set kilometr II neznamená vubec nic. Oni by byli
i ochotni uverit, že ve strední Evrope se dá cestovat
pri nejmenším tak bezpecne, jako po Nemecku ci Spo
jených státech - ale je tu nekdo, kdo jim dosud o nás
nic nerekl. A to je firma C o o k & S.

Nestálo by za to, neco v té veci udelat?

~ ~

OTAZKY A ODPOVEDI

Gajda a ](árný výbor.
Vážený pane redaktore,

slýchávám ted ve svém okolí casto nej ruznejší výklady o tom,
že proces proti gen. Gajdovi veden je »právnicky nemožným
zpusobem«, že je zbytecne protahován, že se ceká prý zrejme až
na to, jak dopadne pre Gajda-Kratochvíl.a pod. Ponevadž sám
nejsem právníkem, nedovedu leckdy nekterým výtkám proti po
stupu »vlády« celit, ac jsem o bezvadném právním postupu jinak
plne presvedcen.

Vy máte jiste možnost informovati se u nekterého odborníka
ve vojenském právu. Nemohl byste mi tedy podati strucné
vysvetlení techto otázek?

1. Jaký je obvyklý, nonpální a zákonný postup disciplinár
ního rízeni proti generálo'vi ceskoslovenské armády? Kam jde
udání, jaká je pravomoc ministra národní obrany, jaká instance
je kárný výbor, kolik clenu má a kdo je jmenuje, je postup rí·
zenÍ pred kárným výborem jiný než u obycejného soudu, co vše
muže delat ve prospech obvineného jeho advokát, muže advokát
protahovat úmyslne proces, jak dlouho muze obycejný prípad
trvat, jaké a kam jde odvolání?

z. Jaká jsol). práva pana ministra národní obrany v podobném
prípade? Jaký vliv muže míti na kárný výbor? Muže rozpustiti
kárný výbor, muže mu vec vrátiti, mlUe vec sveriti jinému vý
lYJru,vubec jakou POSiCiv prísnc ústavních mezích zákona mají
navzájem ministr a kárný výbor? Nemohl celou vec skonco
vati ministr národní obrany, který první vec k projednání do
stal?

3. Jaká jsou podle ústavy práva nejvyššího velitele armády,
pana presidenta v' torato prípade? Tuto otázku stavím proto, že
se mi zdá, že mnoho lidí u nás bud vubec neví, že president
mimo jiné je také nejvyšším vojenským velitelem armády ce
skoslovenské, anebo lidé nechtejí to y'edet.
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4. Lišil se postup ve pn proti Gajdovi necím od obvyklého

jinak zákonného postupu?

5. Jaký je prítomný stav rízení a jaký lze podle toho oceká

vati další postup rízení?

Prominte, pane redaktore, že ptám se snad na veci, o kte
rých Vy žurnalisté nebo právníci jsou snad informováni, nebo

na veci, které možná nekde byly napsány. Ale doufám, že struc
né vecné vysvetlení celého prípadu po stránce právnické bude
zajímat i širší verejnost neprávnickou a prospeje aspon trochu
k vyjasnení ruzných zmatku.

V Praze, dne 2. zárí 1927.

S uprímným pO'l:dravem

Váš Jan J. Sedlácek.
..

Instituce kárnýcn výboru voj enských a zpllsob rízení pred
nimi predepsány jsou zákonem a provádecím narízením vlád
ním, které byly nedávno v nekterých menších vecech noveliso
vány. Od jejich ustanovellí nestala se ani v Gajdove prípade
žádná odchylka.

1. Obvyklým, normálním a zákonným zpusobem narídil mi
nistr národní obrany pred rokem rízení pred kárným výborem
proti generálu v. v. R. Gajdovi (má k tomu právo u generálu

v cinné službe i ve výslužbe). Príslušný byl v tomto prípade
kárný výbor ministerstva národní obrany (pro generály). Jako
ostatní kárné výbory 1. stolice je také tento kárný výbor složen
ze stálého predsedy a ze ctyr clenu, kterí se vybírají podle urci.
tých zásad ze zvláštních seznamú. Pri rízení pred kárným vý
borem zachovávají se všechny procesní formy, obvinený má ob

hájce, který muže nahlížeti do spisu, ciniti návrhy, vyslýchají
se svedci atd. Protahování jednání je práve tak jako u soudu
možno potud, pokud kárný výbor schválí návrhy obhájcovy.

2. Ministr národní obrany má právo rozhodnutí kárného vý

boru 1. stolice nepotvrdit práve tak, jako obvinený má právo se
z tohoto rozhodnutí odvolat. V obojím tomto prípade musí býti

vec predložena odvolacímu kárnému výboru. V prípadc, o nejž
jde odvolal se obvinený (Gajda) a vecí se musel zabývati od
volací kárný výbor. Ministr v tomto stadiu nemohl prípad ni
jak skoncovati. Odvolací kárný výbor skládá se rovnež z pred
sedy a ctyr clenll, ti však na rozdíl od 1. stoIice jsou stálí, jme
novaní ministerstvem národní obrany. Tento odvolací kárný
výbor v tomto predepsaném složení se také Gajdovým prípadem

zabýval a svoje usnesení, jak se zdá, již ucinil (zase zachovávaje
príslušnou procesní formu). Aby nabylo usnesení odvolacího

kárného výboru moci práva, potrebuje potvrzení ministrova, kte·
rého se mu patrne dosud nedostalo (pak je možná již jen stíž
nost obvineného k nejvyššímu správnímu soudu). Ministr ne

musi usnesení potvrditi v tom znení, jak bylo ucineno, nýbrž
muže také naríditi, aby rízení bylo odvolacím kárným výborem
<doplneno a aby bylo vydáno usnesení nové. Lhutu k tomuto roz
hodnutí nepredpjsuje mu zákon žádnou. Ministr nemuže odvo·
lací kárný výbor rozpustiti ani sveriti vec jinému kárnému vý

boru, ani nemá vlivu na jeho slo,žení. I když je nekterý clen
kárného výboru nemocen nebo zaneprázdnen, nejmenuje náhrad
níka ministr, nýbrž vybírá jej podle urcite stanoveného poradí
ze stálých náhradníku predseda odvolacího kárného výboru.
Vládním narízením, vydaným k novele zákona o kázenském a

kárném právu, která byla nedávno snemovnami usnesena, na
stala zmena potud, že pro odvolací prípady generál II má mít od
volací kárný výbor stálými cleny pouze generály. Podle této no

vely mohla by býti v prípade, že by ministr usnesení odvolacího
kárného výboru nepotvrdil, Gajdova záležitost pwjednána od
volacím kárným výborem v tomto novém složenÍ.
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3. President republiky jako nejvyšší velitel má podle
právo naríditi, aby rízení pred kárným výborem nebylo
deno, aby bylo zavedené již rízení zastaveno a konecne
promíjeti nebo zmírnovati tresty, uložené právoplatne ká
výbory.

4. Jak patrno, nelišil se postup proti Gajdovi nijak od ob
lého zákonného postupu.

5. Prítomný stav rízení je rovnež patrný z toho, co bylo
ceno. Jaký lze ocekávati další postup, nemuže ríci ani žádný
borník vojenského práva, ani Vám oddaný

NOVÉ KNIHY

Npor. A. TeJkal: Dostihový sport (Nákl. vlast., komise Stý

Poukázal jsem již jednou v Prítomnosti na to, jak dostih
sport je u nás prehlížen a jako prícinu uvedl jsem neinform
nost širšího obecenstva. Vzbudil-li muj clánek aspon záj

o vec, doporucuji knihu A. Tejkala, která podává infor
o tomto sportu »aristokratickém svou povahou a demokrati

svou prístupností«. V knize je podáno opravdu vše, co se dos'
treba jen vzdálene týká. Vše~ky otázky jsou zodpovedeny,
vysvetleno jasne a konkretne. Kniha není však pouhou prí
kou, preplnenou nezpracovaným materiálem, nepsal ji clovek,
rý na závodište šel hromaditi fah.'1:a, nýbrž muž, který i
klidný pozorovatel sbírá na turfu dojmy a promyšlené zkuš
sti. Bývá zvykem psáti pri podobných príležitostech, že
chudá literatura byla obohacena o knihu oboru, u nás dosud
zastoupeného, v tomto prípade musí se však ríci, že také o
hu, která muže býti vzorem, jak i nezáživnejší a vzdálené t

muže býti zajímavým, psal-li o nem autor, který má smysl
krásy okolí a humor. Výklad doprovází rada fotografií. kr
a plánkll, které samy jsou již krásným prllvodcem po turfu.

Dorost.

Dr. Gustav Winter: »Státníci dnešní Francie«. Osoby a ide'

(Nákl. Orbis v Praze), za, Kc 22.-. Dr. G. Winter tlI živými
ostrými charakteristikami narýsoval 12 portrétu vedoucích
ností od Brianda, Bluma, Caillaux až po Clemencau-a, Her'

Milleranda,' Painlevé a Poincaré a j. Vycházeje z lidské strá
jejich osob, jejich politického vývoje, prostredí domácí a ev
ské situace, z politických jejich idejí, autor vytvoril malou,
zornou ucebnici, která muže výtecne prispeti k prohloubení
lostí a zájmu o zahranicní politiku.

Pavel Lešan: »Hrícky a zábavy«. Nakladatel Jan SW

Praha 11., Spálená ul. 38. Kniha obsahuje na 180 str. s 230

obrazeními, doprovozených velkým množstvím zábavne poucn
úloh. V prvním oddíle jsou to hrícky s mincemi, hry s ko

(u nás dosud neznál;né), vedle zajímavých úloh hry trpeli
hrícky se sirkami, hrícky císelné a poctárské, úlohy skláda
a zábavy kreslírské. Pripojen návod k rešení. Cena Kc 19.

váz. Kc 23.-.
Elie Fa1tre : Dejiny umení. Pražské nakladatelství dra

Štorcha-Mariena se odhodlalo vydávati tytO' petisvazkové dej

umení Elie Faura, znamenitého francouzského kritika lim
byli jsme v této veci odkázáni dosud na nemecké historiky. F
mvy Dejiny umení nejsou dílem jen vedecké práce. Faure
básník, jeho Dejiny mají básnický pohled do výtvarného
rení všech národu a skvelou schopnost vyjadrovací. Dílo

chází v sešitech ve skvelé výprave. Sešit velkého formátu
o 32 stranách prodává se za Kc 6'-. Dosud vyšlo 10

které lze dobrati v týdenních Ihlltách, nebot jinak vych
ctrnáctidenne.


