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ohledy a pro ne vetší poroZt1mení. Uznává je za velmi
v)'znamné nositele práv verejn~'ch. za velmi mocnou
složku \'erejného života. takže je uznal dokonce v nále
zur. I923zamajitele mandátll do zákono
dál' n ')' c h s b o l' lI, tedy za subjekty nejvýznamnejší
pravomoci \' parl.1.mentární demokracii. Z § T 3. zákona
o volebním soude a z principu vázan)'ch listin vo!ic
sk~'ch rozvinul teorii. podle které VllCi lidu jako orgá
nu, jenž vykonává zákonoclárnou moc skrze vulené re
presentanty, resp. vllci volicstvu, které lid pri volbách
reDresentuje( i), nevstupuje do pravního vztahu nikdo
jin)-. lec volební strana. která platnou kandidátní listinu
predložila, že - logicky -- volicstvo své hlasy neode
vzdává jednotlivým osobám, n5'brž jen volebním
stranám. a že následkem toho jsou 10 jen volební
strany, jež z voleb p r á va 11 a u l' cit ~. [> oc e t
ma n c1á t tl na b)' Y.1.j í. 1'vlandát obdrží \I r cit á
osoba jen z vLIle vol e b ní str a n y. která ji na svojí
kanc1ic1átní listinu \' urcitém poradí položila. a kažc1é
uprázdnení mandátu pusobí návrat tohoto místa pos!a
neckého do rukou oné strany, na jejíž úcet byl tento
mandát priznán. utná logická duslednost by podle
názoru volebního soudu vyžadovala, :lby každé opu
štení oné volební strany bylo provázeno již po zákonu
samém ztrátou tohoto mandátu a vrácení jeho dotcené
strane volební. Ježto však zákon tohoto dl'tsledku
v p I n é m í i; e 11e v y vod i 1( !). nýbrž ve prospech
držitele mandátu(?) a v zájmu úrovne politické a parla
mentní mnrálky omezil jej na prípad, když tu byl dl't
vod nízký a necestn~', vypomohl si volební soud mimo
zákon. podle názoru nekter)'ch dokonce proti zákonu,
fikcí, že tato zákonná mez je mezí nejzazší, že však
z vLtle stran. úmluvou stran(?) možno tuto hranici zú
žiti, t. j. úcinek § 13. zákona o voleb. soudu vázati ln
podmínky pro poslance prísnejší. Závazek takový není
\'olehníl11u ~oudu pouhým závazkem morftlním. 11)'u6
právním. a nárok volební strany dohodou touto zalo
žený není jen nárokem naturálním, n)'brž nárokem po
dle § J 3. cit. zákona pred valebním soudem stihatel
ným. - Platnosti takového závazku není pr~- m. pre
kážku ustanovení § 22. ústavní listiny. jež zakazllj~
poslanci prijímati príkazy co do v y k on á v á ní man
clátu (t. zv. mandát imperativní). nezakazuje mu však.
é'by mandátu se vzdal(!) at vllbec ci kcl)koli, nebo Z1
mcitých podmínek. - Pro tohle vše nemá volební soud
v~rslavného zákonného podkladu. jde tedy znacne dále.
než by šel nejv. správní soud. uznává-Ii stranu za ZPlI
sabil)' subjekt uzavírati právoplatné a žalovatelné
<:mlouvy o mandát s klausulemi a podmínkami nejrClz
nejšího druhu. Jak této »smluvní volnosti « strany da
vedly t'1ké využíti, ukázalo se nejnoveji pri reversech
pas!. Jurigy a Tománka a poslancll koml1nistick)'ch.
Nepreberná zásoba možností, které tato smluvní vol
nost otevírá vynalézavosti s.t:ran pri oktrojování r{'
versll adeptLlm poslaneck5'ch mandáttt není tím samo
zrejme dosud vycerpána.

S obdobn)'l11i názory, ba s názor y vrcholícími prirno
ve zbožnení stran, setkáváme se v oficielní i neoficielní
t e o l' i i i v p r a x i. Poucné jest zde na príklad sta-
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rá"ll s o u k r o m é upírá stranám pro svttj obor
ní t','i tencí vllbec. ježto nemuže je zar::tditi ani
ikorporace. ani mezi n1.dace. SOl1kromoprávní záj
jich f.aslupovati mohou toliko osohy fysické. které'
jedinc m()hou b~,ti nositeli (sl1bjekty) jejich sou-
ich práva zfl\'azktl (nález nejvyššího soudu).

pmlnhnou reservo)'aností posuzuje politické st ra 11.\'

š~í trihunál práva verejného: n e j v y Š šíp l' ft v
o u d. jCllž \·yslm·i!. že až cln roku 19J9 existovaly

ické strany (org-;tnisace) jen fakticky. Dodnes ne
\yd:lI1a 1l1ll'1ll:t.jež by vznik a organisaci jich upra
la. Pres to ,,;'tl<onodárst ví . pocínajíc rádem volení

í. "ac;tlo priznávati temto dosud jen fakticky exi-
dm út\'an11l1 urcitá práva, zejména ve volebním rí

zacalo je uzná\'ati za strany v procesu vl)!ebním.
ložilo jim i záW1"ky majetkoprávní. Srne r L1j e

dnešt1í úkollodárství k tomu. aby politick~-1l1
ám hyl prizn[l11 charakter p l' [1\' n í c h o s o h
t í s li i g e 11 e r i s. pres to "šak tento vývoj ne-

VI ještt tak daleko. aby jim na základe predpisl't clo,
nich mohl již dnes b5·ti priznún \' plném rozsahu.

pi y <ll,sa\adních zúkoll II dlužno dle názoru nej
ho pr;'I\'llíllP soudu vyklá.dati jen tak, jak znejí. t.

t p(\\itick~'1ll stranám jako ú t \' a r II m. ex i
jícím \ z[tsade jen fakticky. prizná
jen 'lila prá\'<1 a ukládají jen nny út\-azky. jež

[uu st,no"Í. takže ve všech ustatních

cic h "li s t ú v a j í i nad;\ len e z p tI S o
rní ,t[tti se subjektem pr;'lv :t zá
ti.

tak lIpjat~'Il1k jln\itick)'m stranám je s o u d v 0
I, .\c 111fts nejv. správním soudem spolecného
ti a spolecnllu strechu. prece - snad proto, že
n politicky - má k stranám politickým vetší

a právní rád.
(7.. kruhu odborn5'ch.)

olitické strany jsou staré snacl jako lidstvo sam >.

Jakmile clovek, tento ,\ristoteILlv politick)' živa
, uznal "a nutné organ isovati se se svými bližnírni
Iky. které dnes naz)'váme státy, vznikly souC'lsne

'tické stran)'. Nehot lze predpokládati, že zajisté už
nk:l.1nžiku vmikly rLrznosti v názorech, jak tato

nisac(' mil h~·ti provedena. a že kolem techto názortl
žily se 117:lehdy skupiny prívržencLI, což hyly vlast

již polilické strany. Mají tudíž politické strany nejen
tnou patinu histl)rickou. n~'brž i hll1boké pri rozeno
,ní ndnvodnení. Stran)' byly, jsou a hudou. pokud
e nrganisO\'aná lidská spolecnost.
emužc h~tl otázkou. zch strany mají 'dlbec své
vncní \'e tátním ži\'ote, n}'brž otázka jest: jak
ne:a jak organisované strany to jsou, po pr. mají
. Otúzk: tyto rešiti patrí do oboru právního rádu,
jeho stanfl'. iska budeme tedy politické strany studo-



novisko imunitního výboru senátu, mlcky schválené též
senátním plenem v r. 1923 (zpravodaj Dr. Adolf Strim
sk)'), Podle neho poslanci (senátori) jsou jen drž i
tel i mandátll, v Ia s t n í k y jich jsou politické stra
ny, Poslan'éc pr~' jedná a hlasuje za stranu a jejím jmé
nem, niko.li jménem vlastním. Strana je rnandantem
poslancovým. Poslanec nehlasuje ze své vule a dle své
ho svedomí (sic! - a prece podle § 22. úst. listiny vy
konává slib práve olXlcného znení!), nýbrž z vúle usne
sení a ze svedomí svého klubu a své strany: Tento po
mer nestojí prý nijak v odporu s § 22. úst. listiny, ne
hot predpis § 22 nelze'prý vykládati jinak než tak, že
vyloucen jest ze vlivu na poslance každý príkaz, jenž
vychází z venci snemovny(!?) se strany osob tretích (?)
a mimo kllib se nacházejících anebo se strany vlády. -
Ježto však § 22. ústavní listiny zakazuje, že poshnec
nesmí prijímati príkazLl od n i k o h 0, tak jest i laikovi
zrejmo, že jde o pokus, prícící se veškeré logice, doká
zati, že '»nikdo" jest prece jen »nekdo". Tento experi
ment zdaril se snad mazanému Odysseovi u težkopád
ných, naivních Polyfénu, pro moderní lidstvo jest tI)
však silná insinuace predpokládati, že se mu uverí.

Z teoretiku narazil na tento problém na pr. profesor
VIJ e y r, clen ústavodárného Národního shrom •.'ÍŽdení.
Prenesl se pres nej dosti bravurne. Prohlásil proste
ev clánku: »ImperativnÍ mandát" v Lidových Novi
nách dne 2. listopadu 1923), že zákaz imperativního
mandátu, uvedený v § 22. ústavy, jest ~ aspOn ve své
nynejší obecnosti ~ nesmyslným, nehodícím se dó naší
politické soustavy, i zhostil se ho tím, že prohlásil jej za
lex imperfecta, zákonné ustanovení neškodné, které ni
kdo nebere vážne a kterého se zpravidla nikdo ne
držel(! i). A mel po rozporu.

S podobnými názory setkáváme se arci také v litera
turách zahranicních, nebot s problémem imperativního
mandátu zápasí témer všechny moderní demokracie.

Prícinou toho jest ta okolnost, že moderní demokra
tické ústavy, z3.vedše krajní systémy pomerného za
stoupení, vyvolaly otázku ústavního postavení politi
ckých stran, zároven však nedovedly se zhostiti principtt
a názoru liberálních konstitucí, které kladly duraz ml
individuální svobodu poslancovu, na. jeho neodvislost
ou vlády (imunita) i od VOliCtl (zákaz imperativních
mandátll). Oba principy, které se navzájem potírají,
prevzaly moderní ústavy a tím vnesly zárodky sporu,
o kterých pojednáváme. Není pochyby, že v tom smeru
mají ústavy nemilý kaz, který dá se odstraniti toliko
otevreným priznáním se k tomu ci onomu principu !Jez
výhrad ,1. modifikací,

ITa Š e úst a v n Í Ii s t i n a vyslovi la p r i n c i J)

po me r n é h () z a s t o up e ní v §§ 8. a 13. jako zá
kladní princip volební. §§ 2I.~27. upravují však práv
ní posici clenu Národního shromáždení úplne podle
principu individuelní svéprávnosti a svobody. Zmínená
ustanovení §§ 8. a 13. jsou jedinou ústavní oporou te
orie, zastávané citovaným nálezem volebního soudu a
jeho stoupencu. Volební soud vyvozuje arci své dusled
ky nikoli ze zús.~dy pomerného zastdupení, nýbrž ze
zásady prísne vázaných listin, která ntbyla vyslovena
v ústave, nýbrž pouze ve volebním rádu. Ticrnérte ar
gumentace, kterou uvádí, vede až k zásade pomerného
zastoupení samé, takže netreba se zde zabývati diskusí,
zda-li prísne vázané listiny jsou nutným dusledkem 1.á
sady pomerného zastoupení ci nikoli. Jestli správnou
tato argumentace, pak skutecne ocitáme se pred ne'"
preklenutelným rozporem v ústave. Není pochyby, že
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zákony, které §§ 8. a 13. provedly, zejména volební rád
a zákon o volebním soude, daly se cestou, kterou speje
volební soud, ac nezašly ješte tak daleko. Je zajímlvo
sledovati, jak úzkostlive se naše právo vyh}'bi t e r
mí nu: p o I i t i c k ft str a n a. T volební rád mluví
toliko o strane (skupine) vol bní, ac zrejme myslí Il\I

stranu politickou, tím spíše pak § 13. zákona () soudu
volebním, který již mluví o »príslušenství« ke slrant
jaká o stavu trvalém, kter)' tedy i na 'stranu« pohlíží
jako. na instituci trvalou, nikoli jako instituci prec1J(){r·
nou, ad hoc, jakou jest, resp. mllže b~Tti pouhá, tr:lna
·volebnÍ«.

Ještri príznacnejší jest v~'Voi s t a n o v i s k a z i~·
k o n o d á r n\ Ý c h s b 'o r u k theor'ii o supremacti
stran, hájené zmínen)'m nálezem volebního soudu z r.
1923. Když. byly v r. 1924 a 1925 volební rády a zákOn
o volebním soude novt'lovány, byl tento nález již znám
a všestranne právnicky i pOliticky rozebrán i zkriti·
sován.

V r. IC)24 navrhla vláda ve snaze »zvýšiti ochranu
clenLl N. S. pred ztrátou manc1átu«, tedy jaksi s ten
dencí proti duchu tohoto nálezu. aby k rozhodování
podle § 13b) zákona o voleb. soude bylo pribráno vždy
tolik votantú z clenLI nejv. správního soudu, kolik je
prítomno volených prísedících. Další ochranu clena
N. S. pred stranou politickou chtela docíliti ustanove
ním, že k rozhodnutí o ztráte mandátu žádá se vetšiny
3/~ prítomných. Poslanecká snemovna neprijala však
zásady paritního zastoupení 'votantu a prísedících. n}"
brž snížila. pocet onech na 4, takže vO'lenÍ prísedící Ztl

stávají v každém prípade ve vetšine (duvody neudá·
ny); 'rovnež požadavek ~/5 majority pri rozhodování
odmítla. Úplne pod dojmem nálezu volebního oudu
z r. 1923 navrhla vláda t~Tmž návrhem, aby napríšte
volební soud byl oprávnen zbaviti mandátu poslance.
který prestal býti príslušníkem strany z dúvodLl »nc·
cestn)Tch» vLlbec, kdežto dosud se žádalo, aby se tak
'Stalo z dLlVodu »n í z k Ý c h a necestných.«. Mela pri
tom - jak v odLlvodnení priznává - zejména na zre
teli »prípad, kdy poslanec poruší vedome cestný záva
zek dobrovolne své strane daný, což jest zajisté jed
nání necestné. nemusí však hýti vždy jednáním níz
k~'m«, tedy prípad V rbensk)T a soc., t. j. nedodrže"í
reversu. V~Tbor' ústavoprávní poslanecké snemovny
pri jal vecne toto stanovisko, použil však disjunktivrí
formulace »z dúvodu nÍzk)'ch ne b o necestných«, ah...
jí zabránil slucování pojmu »nÍzko ti« s »necestností",
Námitku, že se tímto oproti posavadnímu právnimu
stavu pro cleny N. S. nesporne neprÍznivejšim usta
novením zmenšuje samostat!1ost a nezávislost funkce
jich, vyvrátil výbor zejména poukazem na to, že pfi
dosavadním volebním systému vázan)'ch kandidátl11ch
listin jsoll 'nositeli politického vlivu a politické ZOlipr,·

vednosti jednotlivé politické strany. Pluje tedy úplrte
ve vodách názorl't volebního soudu, ba jde snad ješte
dále.

Pred volbami v r. 1925 podala vláda nové reformnÍ
návrhy v oboru práva volebního, a tu mela za svou po.
vinnost navrhnouti také nové znení § 56 voleb. rádu.
které by bez obalu kodifikovalo to, k cemu volební
soud po oklikách interpretacních ve své praxi dospel.
ustanovením. že vystoupením nebo vyloucením ze
strany (at z duvodu jakýchkoli) manclát proste zaniká.
NazÝvá tO' vláda samozrejmým dllsledkem našeho vo·
lebního systému, poukazujíc na judikaturu volebního



které tento systém vyžaduje prý s nut
U du ledností, aby každé opuštení volební

. S. bylo provázeno již po zákonu ztrá
ndátl1a vrácením jeho dotycné 'strane (!)

á pr~' konecne všeobecnému a prirozenému
žd~·.I·do prevezme od strany jako její prí
ukoli funkci, vrátí ji ~trane, jakmile pre

jejím pnslušníkem. Dl'tsledne pak navrho
aby príslušn~' passus v zákone o volebním

omezuje zbavení mandáttt na prípady,
z pohnutek nízk)'ch ncho necestn)Tch, byl

or ústavneprúvnÍ po.1. sncmovny, kter}'
dních návrzích podal zprávu, tohoto sta
y neprij~1. J tlvocly nebyly verejnosti sde

šak snadno uhodnouti. Jed:1ak nebylo
bof máme zmínený nález volebního sou~
la k zákonu o volebním soude z r. 1924

vila tuhou nezmenitelnost. Jednak nebylo
o, nel'o! zákonodárce prece jen nerad by
, - zcela otevrene priznal se k dogmatu

ti tran a rozešel se nadobro se zmínenou
prevzala ústava v §§ 21 sl. ze starých

íeh. Dtlvoc1em,jest snad správný oppor
:l\'ající. <lŽ jak Se nový systém osvedcí.
neuprímné opatrnictví, které nechc,e vy
všemohoucnosti stran dnes tak málo po-

tadill zastavil Se zatím vývoj právního
, o l,teré pojednávám. a to nejen u nás.
nicemi. Jsou zde podnety k vÝVoji dal
lají mJéhave po rešení, jsou však z po
li odstavovány. Jeden z nich obšírne

r ve své práci: »Úprava právního po
, h stran«. Je tu k tomu i stejný pod
" t. j. resoluce snemoven z r. 1922, Vo
v . právních pomert! politických stran.

lUStaly bez ohlasu. a když loni posl. dr.
oval stanovisko vlády v této veci, od
i tr vnitra, že »všeobecná úprava práv

I JX>litick~'chstran, jichž prostrednictvím
, zdmj veškeré státní moci v republice
tního a vllbeC verejného života, naráží

na neprekonatelné prekážky, zejména na
h stran ~am:'Ch: nebot tyto vítaly sice
zákonem mela b),ti zarucena, ohražo
oti podmníkám a povinnostem, jež jim
mely b~·ti uloženy. Proto dokud nebuge

veci docíleno dohody, musí se ome
vnitra v 'oboru svém jen na úpravu
• kde úpravu tu žádá v první rade

o je tomu v rádech volebních. V prí
cinno t politick)'ch stran závisí na ne
úkonu. lze se vyvarovati obtížím po

m. zakrocí-li u príslušného úradu
1a s t ním 'j m é n e m osoba fysi.:..

k ti c k \' clotcenc)u politickou organi
u je.« (?)

uprímné odpovedi nejkriklaveji snad
právne imaginárních velicinách jest
a ní zrízení. Jsou-Ii strany skutecne
'tu do zákonodárn)'ch sboru, jS0u-li

m , jimiž suverenní lid provádí a
61i a moc, a jsou-li to organismy j.en

CI mimo zákon, pl'lsobíc nekdy i proti
tím bezpecnost a jistota ústavního

znzení a živ-ota nebývalou merou. Vždyt taková fak
tická organisace, jejíž vule rozhoduje o zákonodár
st.ví a politice, jest naprosto neodpovec1na za své jed
nání, rídí se normami, které si sama dává, sama mení
a vo'ne porušuje, žije v prítmí, bez kontroly verej
nosti a z financních zdrojt! naprosto neznámých,
mnohdy právem ci neprávem podezrení budících a pri

, nejmenším v živote verejném nejen 1, instituci stran
sam)"Ch, nýbrž i k institucím stréll1ami ovládaných ne
dl':veru a nevážnost rozsévajících. Jak mnoho psy
chologick)Tch predpokladl't dnešní rozvrácenosti a otrá
vení verejného životJ. vyverá z této špatne ukrÝvané
neuprímnosti a tajl'tplnosti, která opráclá živ@t poli
tick}'ch stran! Odpoved ministra vnitra jest verejnou
a drtivou obžalobou stran samých z naprostého nedo
statku státnosti. Práva a v)'hody vítají, zodpovednost
a povinnosti odmítají. A organismy s touto mentali
tou jsou základem státního zrízení! Ministr vnitra
ctká, až strany samy ve veci se dohodnou! Ceká snad
také ministr financí se zavedením dane, až se o ní do
l::odnou poplatníci? Lze ocekávati, že dnešní strany,
kterÝm tedy patrne dobre jde k duhu život v zášerí
ci v podzemí. nebo jich »státníci«, kterí jsou zaslepe
n)'mi proselyty fetišismu stran politických, se dohod
r:O!1 ucinit temto krásným dnl!m konec?

Zde bude nutno nasaditi páky a predevším zdemo
kratisovati také strany. vymeziti jim meze pusobnosti
a hranice moei, postaviti je na verejný, solidní základ
financní a organisovati je tak, aby pomáhaly a nikoli
znemožnovaly dosaditi pravé lidi na pravé místo. Stát
potrebuje státníkt!, tyto treba hledati a vychovávati.
Dnešní strany nejsou pro to vhodným prostfedím,
pestu jí-li t. zv. kázen, která ubíjí individualitu, nedá
vzniku nov)"m myšlenkám a názorum odchylným od
názoru t. zv. vedení, t. j. rukou více méne neznámých,
anonymních, stojících stranou veškeré zodpovednosti,
mnohdy i rukou zahranicních, sledujících ta jné cíle,
namnoze i na úkor hospodársk)'Ch a sociálních kladu
ot~ca.mtva. ba i na úkor prosperity a existence státu
celého. To není kázen, t.o je pruský armádní drill nebo
církevní hyperdisciplina. V takovém ·ovzduŠí nezrodí
~,e zralé politické myšlenky ani silné politické indivi
c1ual,ity. n}'brž vzniká nálada k oposici za každou
c(:nu, prospechárství. servilnost a znechucení, štítivost
k verejnému pLlsobení. Tedy obroda stran uvnitr, vy
vedení jich z chimerické dnešní konstrukce a zdravá
;:ch reglementace jest prvním lékem' pro churavející
dnešní demokracii a parlamentarismus.

Ohradu tu musí verejný život ,podporovati též
z vencí. Nutno zejména úzkostlive bdíti nad tím, aby
ústavní rád, jímž jest stát zorganisován, nebyl 'via
hcti cdbouráván. staven na vedtt:jší kolej, menen v ta
kovou lex imperfecta. Proto není zdráva ideologie, jež
fc.vorisuje strany na úkor státu. strhuje na ne vetší
n-oc, než jim' ústava vykázala. Ústava zavedla 
pravda - zásadu pomerného zastoupení pro vol by,
pro nic více, tedy pro ten proces, kter~'m se urcují
nositelé zákonodárn}'Ch mandátú. Není sice nevyhnu
te'no. aby tento proces byl upraven tak. jak jej upra
vily naše volební rády, jsou ješte jiné methody, jak zá
sadu [omerného za~·toupení privésti k platnosti. Avšak!
i když vycházíme z daného právr:ího stavu, nemusíme
nutne dospeti k dl'tsledkúm, k nimž dospívá naše »pa
nující mínení, jak výše bylo vyloženo. Neplyne z ústa
vy ani ze zásady pomerného zastoupení a vázaných
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listin. že strany. jež mají rozhodující slovo pri vol
b;\ch. podržu jí toto rozhodu jící s1cwo i po ,'olbách.

Cstava volá strany ("olice. lid) k slo\'ll o volbách.
Jakmile ,'šak lid urcí syé zmocnence pro v5'kon ó
konodúrné a Vl~ldllí moci. pak ma jí tuto moc vykon;'t
vati tito zmocnenci. a jen oni, podle svého svedomí a
pod svouosohní odpo\'eclností. To mají na zreteli ~~
21 sl. ústavní listiny, Skutecnost však p01110cí reversit
smlu\' a j. prnstredkl't zkarikovala postavu zá~,tupce
lidu na pouhého robota strany a loutku na drátech, To
nen í nezhyt n)'lll dClsledkem pomcrného zastoupen í. to
jest sta\' umele vykonstruO\'an5' proti duchu ústa\'~'.
Poslanci a senátori Z\'oleni jsou prec jako politiko"é a
státníci ex professo. oni mají urcovati politiku st:t!u
a meli by zitrO\'eií dá"ati smer politice stran, nikoli
n(lopak. jak tomll jest dnes. kdy skutecní vLldcové po
litiky skr'ý'vají se namnoze za anonymitu a za naslr
cellé osohnosti. Proc \' ríši nemecké obstojí ro"než
úsada pomerného zastoupení vedle úkazu imperatív
ního mandútu, pri cemž smlouvy o mand:1t. jež mají
tento úkaz obejíti. po\'ažují se podle § 13-1-obc. Z;l
kona 'za protiústavní, neplatné a nezú \'azné:' (srv.
Á cli e r v »2eitschrift flir Poiitik«.) T naše ustano
vení v § 878. po pr. § 86.; obc, z;l1-:oníka hy postacilo.
když už prenúší se smluvní ,'olnost ])1'á,'a soukromého
clo práva ,'erejného. k tomu, ab~' nebyly uznúvúny za
platné smlouvy o mand;lt. které se prící duchu ústa\'y.
které \' podstate oret"oru jí po"ahu poslaneckého (se
nátorského) ,mandútu. jak jest ústavou sestrojena, a
odstraiílljí essentielní pi'vky mandátu ve prospecl] n('
oficielních. jen rakticky existujících útvarl1: stran. (i
pújde úcta prell smluvní volností a požadavkem disci
p!iny stran tak daleko. že '-ol.ební soud Csl. republiky
vyvodí známé (hol:,ledky i z reverSu, \' nemž na pr.
adept mandátu "e zav;'lže plniti program "tranr treba
proti integrite a bezpecnosti státl1. treba ciny illeg;l1
ními. zlociny:> Bude poslanec. l<ter~' odepre po této
stránce revers dodržet. také zha"en ,,01ebním soudem
mandátu?

\~ tak dalekosáhl.í·ch. zil1<!adu a korentl st;\tu se do
t~'ka·i-Ících otúzkách nesmí se pracovati právnick)'1ll
~onglérstvíln neho vo)tigeríí. nesmí se pripustiti hez
nzdné pakto\·úní. ci lépe o1Jchodování s ncjdtlležitejší
[l;nkcí ústavní. NemlHe b.í·t zdrávo. pripustí-li se, aby
kandidát l11anc1;\tl1 " rozpoložení, " jakém pri prejí
miní kandidatur\' od s\,ého dobrodince: strany se na
c1'ftzí. smel smh~\'Ile zad:l,'ati práva, jichž n~zadatel
nost mela hr b~·ti kardinálním požadavkem každé de
n~okratické soustavy, a ahy mcnil tak s"oji funkci
v instituci. klcr;L není utvorena a podeprena ústavou.

-:\ T :I-li demokracie nesn:lze. mluví-li se o soumraku

parlamentarislllll, p(lk prícinoll toho z dohré polovicc
jsou neutešené zjev)' a nezdravé pomery verejné právc
vylícené, pomery a snaby. jež tak v mnohém upomí
nají na dohy Catillinovy. Najde se Cicero, jenž je do
"ec!e vcas a r;'lznc zakriknouti?

Alfred Fuchs:

Dedictví katolické Inoderny.
N3. manifestu ceské lVroderny z let devadesát,\'Ch se se

šli, jak zn~lmo, nositelé jmen velmi protich~ldní'ch.
Nr oc!ern:-1 nebyb smcrem, n,í'bl'Ž kvasem, Život pak ~oz
vedl liter~lty do táhorLt velmi rltznorod)'ch a l11ill)ZJ

228

z nich se již nikdy ani k literature ncnátili. -:\:yslím, xe

pin sen:ltor SOl1kup hy se c10sti divne t\';lril, ketyh\' 11m
nekdo recitoval l!kázky z jeho soci;\ln1 .poesie I}lla<!)ch
let. ackoli se " nich již tehdy prnje,,(wal pathns l'lHlou
cího tribuna lidi!.

».Jako bóra jsem rval
do luna skal! «

tak nejak zni jedno dvoj"erší z této sociální poesie.

Také mnozí z dnešních predstaviteló politického ka
tolictyí br se panensky llZarcleli. kdybychom jim zacali
pripomínat jejich literúrní hrícky a hríšky phnoucího
mládí. )\Tekterí za~t' naopak projevo"Vali jako bohoslovci
úžasnou ucenost. jíž se dnes sami uprímne diví. ~ekte
rí se nezmenili. Jeden nynejší poslanec psal na príklad
~,tudie - o impre~i0nistické11l malírství. \<:teré jsou cet,
hou zrovna tak humoristickou, jako jeho dnešní reci
v parlament~ o l\' úrodním divadle. Tento poshncc se
\' nedávné reci vclmi zlobil, že pr) v :\Iárodním divadle
rozhodují m'lsto lúvod{1 vecn)'ch zacasté choutky ume
lecké. O jeho Iitertlrních proje,'ech lze ríci, že v nich
choutky umelecké nerozhodoyal~' nikdy. Jsou to ~~Jél-Ié
Jl(l-\'i-ny pro cle-ti , :lneho chcete-li. )}l~íkánky našeho
Boholl ~ka .. \le to yše je \'ict méne na periferii litera
tur)' a také více ménc na periferii politiky. Prijde ca
že soumrak núhodn.í-ch kariér bl~de i ve vlastním tá
hore stále jX'ltrnejší.

Souvislost literatury s politikou II vetšiny z clnešnich
jlolitick)'Ch faktort"1 vede n:ls k tomutn zajímavému lhe
matu' J3k:;' ideov) vliv mela na dTI('~ni politiku li,!,)\,
strany jé.dn:1k h\'valá t~,k zva11:1 Katolick:'t i\foderna

jednak 1l1oclernism? Snahy let de\'adesút)TCh zasúhlv
phrno ncb ncprímo I katoJick~ boh')s\()Yce1. kncz~
! oni se súcastnili otevírání oken do l~\Topy imilIglll'l
vaného již \"rchlick)'ill. Názvu »Katolickú Moclerna
ne\'Y1ll)'slili sami. Pl:išil jim ho kter)'si literární krid
tuším, že to hy! F. V. Krejcí, TentCJ n;'IZC\' jim zpil''lhi
mnoho nepríjemností, nebot c1;'l\T:lljejich OdptlrCum d
ruky lacinoll zbrall. Tehdy totiž prft ve nejvyšší autorita
cí rkevn í zavrhla blud, jenž se naz.í·va 1 moclernismem
;\le protože vetšina lidí jde vždycky toliko k povrchu
již zdúnlivá shocla jmen ucinila representanty tohr,t
smcru podezrel5'mi v ocích konserv:-lti"etl tím sníše. Ž

jim byli i jinak nepohodlni.

Mela Katolická Moderna, jež nebyla hnutím toliko li
terárním. skutecne neco spolecného s modernismem
Vedome jiste ne, protože toto hnutí bylo ideove práv
tak neujasnené. jako nekdejší manifest Ceské Moderli
jejž vydali básníci tohoto sveta. Byla to idem'á v~eh
chut. Byla V tom vlastenecká sentirnentalita prál'c ta
jako stopy francouzské debdence, byla v tom fanati
cká strohost Bloyova, ,jako esteticism HuysmanslIY:
byly v tom i slaboucké a krotké ohlasy nekter)'ch \·í

méne liberálních theologLl tehdy v móde jsoucích p,·úv
tak, jako zase opet H ellovy v~'z,'y k nesmlouvavé dng

maticnosti. Celkem se projevoval \' tomto hnutí ~pí'
nespokojen;' a uplakaný' kaplánek, než uvedol1lel~' :,al
Jic10' vllclce. Vtldcové prišli ;lŽ pozdeji, vyviJlll\'šf:'.
z prvotního chaosll. C:Jkázalo se opet. že smer nClna
men;l nic a že osohnost je všecko. Nekter)'m bylo tI

hnutí ploc1n~!m podnetem k další životní práci, jiný
záminkou k ukojení plané ctižádosti. Myšlenkový kv
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LITERAtURA A UMENí
/.

Kalendáre.
Karel Capel,-:

Jsou o\'Šem rllZné kalendáre. na príklad odborné: jsoukalendáre lékarské. lesnické. zahmdnické a jiné: ale
mezi všemi kalendári budeme zde míti na my li jen ka
lendáre zvané lidové, rodinné, národní nebo prosto
!lároclnÍ. ába\'l1é anebo kratochvilné, kalend{lre s de
VISOU

»pro casy veselé i truchlení,
pro hlan! i srdce,
pro mesto i venek,
pro elLtmi rodinu. «

Budeme se zah}'vati lidovou cetbou, která proniká
i tam, kam neZ'1vane žádná literúrní sláva svetská, ba
ani pan Zahradník-Brodský: literaturou, která se cte
i ve Stríbrné Skalici, Vetrném Jeníkove a Vlachove
RrezÍ, v Deštné, Dr'noholei. Andelské Hore a Trhové
Zahrádce. ba i v Kr)Tech, Blšanech, Ckyni. Kokorách.
Oušteku a jiných místech tajemn)'Ch a dosud nepro
zkoum'l.nÝch. Casto se v literárních úvahách mluví
o Ctenári jako o tvoru. kter)' bud neholduje modernírn
proudL!m nebo naopak jde s duchem dohy; ale i když
se takto diskutuje o ctenári vubec. nikdo se blíže ne
zajímá o Neznámého Ctenáre ve Starém Sedlišti nebo
Novém Kníne. nerku-li v Krsech nebo ve Zlívi: ~ to
ješte mluvíme o mestech. mestysích a trhov~'ch mí
stech. nezminujíce se o prifaren)'ch 'vesnicích. samQ-
tách, kocandách a hájovnách, které vesmes spadají do
kultnrní oblasti lidov)'Ch, rodinn)'ch a prostonárodních
k:l!endárLl. Tedy tento Neznám)' Ctenár neholduje sice
moderním proudLlm. ale za to jde bezpecne se svou
dobou. nebot si každého roku kupuje nov)' kalendár na
príslnšn)1 bežn~' rok. Neví sice. kter.ý je toho roku pa
nující literúnÍ smer, ale mllže si najít, která je toho
roku panující planeta. Je to ctenár, který' nežije ve
znamení romantismu neho ve znamení obratu k reali
smu, nýbrž spíše ve znamení B)7k,:l,Skopce, Vodnárc
a jin)'ch vecných znamení zverokruhu. Je to. abychom
tak rekli, cten;lr zcela necasnv~' a témcr vecn\'. Ta
jemství kalendárl! je, že to je jediná opravdu casová
literatura, nebOL platí jenom pro hežn)' rok: a že pri
tOI11je .to literatura v nejvyšší míre nemenná a ustá
lená. Není to literatura pro \'ecnost: je to jen literatura
na rok. ale jak známo. rok se vrací každého roku. Exi
stuje literatura. která trvávecne nebo skoro vecne jako
egypt ké pyramidy: proti tomu je literatura. která ne
trvá v pameti lidí J'lni v literárních dejinách. ale která
se. každorocne opakuje jako Hromnice. velkonocní kla
packy a :"Iedardovo kápe. Sem patrí literatura kalen
clárová.

*
Tyto kalendáre se rozpadají ve <ke cásti: kosmickou

a více méne svetskou. Kosmická cást nás poucuje, je-li
vládnoucí planetou toho roku Dobropán ci Smrtonoš,
Hhdolet nebo [{rasopaní: dále l<tel~"je letopocet kre
stansk)', juliánsk\'. byzantinsk)', od stvorení sveta, od
založení Ríma. židovský a mohamed;1I1sk)'. takže aspoi1
víme, kolik uhodilo, Potom udává jakási tajemná cí
sla, která mi nikdo nikdy nemohl vysvetlit, jako Zlat~·
Pocet, Epakty. Kruh Slunecní. r~ímsk~' I)ocel a Ne
delní I'ísnleno. Žijeme \ctšill<ll1 jako llerozll11lllÚ z\l-r:

) <1:11hlubší ideo\'~' podklad zvláštc jlOl:dcjší
dvou kne~sk~'chpolitikt"L Šr;l111ka, Sveilíka, a
jim k tomu, 2.1.>)' katolictví yysvchoz()\'ali ze
Ol1sk~rchd,'orsk~'ch tradic .1. clá\'ali mu širší

i myšlenkovou' základnu. O modernismu Ve
,eroucném se y tomto prípade ovšem neclalo
Im'il.Tím však není receno. že jistá cást ceské
tva Zllstala vlivLIm8dernismu úplne ušetr<:na,

. m hyl racionalistick)'m hnutím v církvi. Vznikl
kdyse na náboženství útocilo hlavne argumenty
i tického monismu a kdy se vetšina knežst va

úplne vycerpávala apolog-etikou. Tehdy vznikla
u apologetick)'ch i velmi vážná vedecká clíla
edecki sepsaná knežími, mezi nimi na pn'ním
t nutno jmenovati jesuitu P. \Vasmanna. Vet
logú zllstala v mezích daných veroukou. ale

prestrelili a domníva.li se, že nejlépe obhájí 1~;\-
í. hudou-Ii delat kompromisy se svetem a jeho
i Illethodami i v theologii. (U nás prožív;l
tism práve tuto krisi.) Prílišná víra v empi

v u. ,edeck~' optimism doby pLlsobil i na kato
litele a pokud podlehli omylL1m doby. zasáhla
autorita, Vedome se u nás nikdo z techto oh
ry nedopustil niceho proti zásadám encykiiky
i dominicigregis". ale zbylo leccos z tohoto li-

l! v praxi. že snahy. dogmatické ,q ideOvé roz
~i nezdúrazi'íovati a spoléhati se radeji na poli

a po prípade na nejak)' macchjavelistick~'
než na to, cím jedine náboženské hnutí múže
deje. (I\: temto prostredkLlm patrí na príklcld.

žitá usne~ení ve chvíli, kdy jin)' politik. kter~'
urcité klice brániti v provádení jejích úmyslu.
á práve svou sestru, atd., atd .... ). Jest to
poléh{mína tento svet. pr.ílišná snaha nevy
tr:'tnku konfesní. Stále ješte jest za clobréhu
lád;'lnten. kdo od farníkl! 111úložádá. kter~-
r 'ychftzÍ, kter.\' se pobaví a kter)" se prizPll

celemKatolické r\kce 111.j. jest. aby se zllle
Iiherální niwr na kncze, protože jest dnes již

á. Správne upozornil nedávno ve »Sbvische
u Paul Eisner, že mladá cesló litentura
livem katolictví. ale ovšem nikoli katolictví

tího. n~'hrždogmaticky pevného a ne. mlot1\'a
Durychova. Subjekti\'ism ustoupil k0lekti
vníkatolická mládež nevidí \' katolické htur

vni smyslu nebo snbjektivní lyrism. n~'hrž oh-
formu ohjektivní normy. Tento kolcktivism

odlišll~ od pred válecného impresionis111u.
mtním nálad a v podstate otcem modernismu,
á verejnost pak by mela chtít míti \' Ccsko
katolíky ne'mlouvavé co do svetového názollJ•

litick) ohehné nebo takové. kterí 0115t;1rúwljí
ti ku cizí zájmy jakési ima~inární pravice.

\Ztlelan~'1lla názorove pevn~'l1l se c1á c1e
a. a to snáze. než s Proteem. Falešn)' libe-
opil I11nohozla círhi i ostatní spolecnosti.
vr, ktcr~ má ideovou páter, jest s to, :lbv
rodní kulturu. Jenom ten, kdo jest dogma-
ollvav)'. smí si dovolit lidskou toleranci,

atolicism ceskoslovensk}' rozchází tak s de
rokka. tak i s dedictvím moderny: Jeho he

á slrl\'Osvatého f\nselma: "Crer1o ut iniel-
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nekterí z nás sice mohou témer presne udSlt. kolikátého
dnes je, ale skaro nikdO' neví, že letošní Epakty jsau
XIX a že Zlatý Pocet je tohoto roku 11. Nacež násle
dují Pohyblivé svátky a Ltvero such}Tch dnu; mám za
to, že recené Pohyblivé svátky jsou v kalendárích je
dinau promenlivou vecí a slouží k zvláštnímu asveže
ní ctenáre. Hle, rekne si ctenár prekvapen, nedele De
vítnU< pripadá letos na 27. ledna, - kdo by to byl loni.
rekl!

N ásledu je cást hvezdársl<á, ve které se dozvíte, že
letos jaro se zacíná presne dne 21. brezna ve .) hodiny
36 minut ráno, kdy vstupuje slunce ve znamení skopce;
(rále která jsou znamení na nebi, co všechno budau
provádet planety a jaká budau zatmení slunce a me
síce. Tím je rok cloveka ~:.asazen do hvezdnéhO' rámce:
planety kolotají nad naší hlavau, nebeská zvírata. jako
Lev a Panna, Vodnár a Ryby si podávají ruce ve ve
smírném kolobehn; címž se nám pripomíná, že rok
na zemi je také rokem ve Vesmíru.

Zvlášte bohatou cetbou je samo kalendarium. Cím je
vám, rekneme, 23. brezen? Nekter-Í lidé, jako na prí
klad mlij br:ltr, se taha dne narodili; ale pro vás astatní
je to den stejne krátký, nevýznacný a ledajaký, jako
treba 17. únor nebO' 21. listopad. Proti tomu ctenár ka
lendáre si mLlže o 23. breznu precíst spoustu vecí: že
podle katolického kalendáre je to svátek sv. Serapiana.
podle ceského kalendáre Vladka, že je Suchý den a prís
n}Tpust zdrženlivosti a újmy (nehledíc k ctyricetiden
nÍ111u pustu), že toho dne vládne na nebi znamení
Panny, že slunce vychází v 5'58 hodin a mesíc v 16'00
hadin, že podle StoletéhO' kalendáre má panovat déšt a
sníh a že v Horovicích a Husinci se konají toho dne
dobytcí trhy. To je kosmický a nábožensk~r obsah 23.
brezna; ctenár kalendáre ví tohO' dne dopodrobna, 11a
cem je. Budiž po pravde receno, že by jeho naivní ji
stota byla zviklána, kdyby pestoval srovnávacl kritiku;
nebot podle druhého kalendáre na týž. rok není 23.
brezna sv. Serapiona, nýbrž sv. Viktorina, slunce je
ve znamení Lva a vychází o minutu dríve, zatím co
mesíc vychází až ve 4 hodiny 3 minuty, dále je pouhý
Pllst újmy, Stolet}' kalendár predpisuje drsné pocasí
a bourlivn a trhy se kam.jí v Sangerberku a SlavkO've.
Z cebož je zrejmo, že každé kritické badání vede osud
ne k relati'vnosti lidskéhO' poznání a k pouhé sl<epsi.
Na štestí ctenár kalendáre cte jenom jeden kalendár a
následkem toho je stejne málo vystaven relativislnu
jakO' naviny, .literární kritika a vetšina lidí vLlbec.

*
Nyní pristupujeme k literární, zábavné .ciJi krato-

chvilné cásti kalendáru. Pri jiné príležitosti (mluvlct
o ramánu pro služky) jsme pozorovali, že romantický
lidavý ctenár má zálibu ve vznešf:llé spalecnosti, veli
kých vášních, rytírské statecnasti a dábelsk{'ch úkla
dech. Ltenár kalendáru není tak romantický; jehO' vkus
se nese spíše k realismu.

Látková oblast kalendárové literatury je celkem táž
jako životní oblast jejích ctenáru: je tO' svet sedláku
a chalupníku, malomestského obchodu, nekter:,"ch re
mesel (zejména kovárství) a ku podivu casto hájoven
a mysliven. Je-li hrdinou deje úcetní, hospodárský
správce 11eba zástupce továrny v X, vniká Hm už do
recené látkové oblasti živel panský, dokonce zpanštel)'
a ponekud podezrelý, v kterémžta prípade bere dej zpra
vidla špatný konec: zpanštelý úcetní se dopustí zprone
very, a bah'1tý sedlák Jíra pozde pyká za to, že mu z pý-
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chy dal za ženu syou dceru Lidu~ku, místo aby ji

hodnému, ale chudému sousedovu Václavovi. Tam ved
hrdopyšnast a sebepovyšování. ProtO' se drž, ctená"'
svého staVl'!; protO' ·cti, kterak láska pojí verná srd
z chudé pastoušky a zámožného statku; kterak dl)b"

se darí pricinlivému kavári a jaké štestí kvete mladj
m'lnželum v hájovn:e. Nikdy ta dobre nedopadne, v'

plete-li se dO' deje 11ejaký pán; kluzké jsou cesty p
ské; karban (zv:1ný též karticky), hýrení, prostor"
110st a jiné neresti velkomesta jsau zapsány na vyži
líci pana úcetního, dluhy, smenky a j~n~ .?a~ské .v"
privedou starÝ grunt na buben, ba ,SlmstestJ rod!
nesídlí tam. kde byl parušen tradi vní rád rukodílné
starosvetské šetrnosti.

Mužeme rllzným zpilsabem definovat literaturu r
listickau; ve mn.aha prípadech realismus je ten dr
literatury, ve kterém dej bere špatný a ponurý ko
kdežto literatura romantická vede spíše ke konc'
triumfálním. Nebo v literature realistické se umírá
prirozenou smrt, jakO' je rozedma plic, ú~az, zánelle
vin nebO' sešlost vekem, kdežtO' v llterature romanbck
se umírá na d\rku, jed nebO' souboj. Dále literatura.r
mantická lící jenom dej. 'pocínajíc tím, že An~el
už vyspelá ve slicnou pannu. potl~al.: pa~:. v?Evr
manta; naproti tomu litera~us~ reahst~c~a hCJ.zlv,ol,t
znamená p01<ud možno cely ZlvOt; n~:lt VeSl~.lCkar\~
dela vyspeje ve slicno'll pannu, museJI se neJP!vevz
její. rodice, nacež si p,rikoupí kozu, krávu a neco p?
mají dceru Andelu, která si na konec vezme vchude
kováre, má zdárné deti a dožije se vysokého veku,c
vajíc na klíne vnoucat1.. Kalendárová ,po~ídka"nrov'
obycejne své hrdiny od stavu ~raena~a1l1lho.a:- d? •
žehnaného stárí nebo prirozene smrt!. Theahstlckvc
nár se nezajímá o dej, nýbrž O' ži~at; Je~o zájem,
vycerpán tím, jak dopad?e ~ktu}1l1l za~letb, li)"
tím, jak to dapadne ~ celym clove~en~ a Jeho ,rodmo
Angelika nesmí z duvodu romanbckych zest~rnollt
ztlaustnout; protO' literárne bere konec v kvetu mla
dosti at už v rakvi nebo v náruci pana c1'Evremont
Realistický clovek však vÍ, že polibek milencLlnení žád

ný k011ec, nýbrž zacátek; ba že ani kolébka, která ~
pa roce dostaví, není l<one~.. nýb~ž ~acátek, nebot
nutno deti vychovat, zaopatnt, vyze~lt a vyv~a!. ~{
hli bychom ríci, že predmetem realtsmu nem clon
nýbrž rodina.

Další znak ramaL1tismu je, že mluví o vecech a os
bách, které jsou ctenári velmi vzd~ler;é, jako js,ouv'
vodové opati verní sluhavé. histoncke osobnostI, sta
zámky.' podz~mní c.hodby a ,j~né príslušnosti ~oh?dr~
hu: naproti tomu realism ltCl osoby a pn:strec11zna
mé a abvvklé, ;aka je lakomý' sedlák TOUŽIla m~rn,
tratný sedlák V ácna, farár, ha jn}', pastucha, stara
menkárka a podobne. Realistický ctenár sS z~j!máj
o to cO' už zná: podobne jako profesor I\..re]Cl,p
žu;e' za skutecné jenom to, cO'je prístupno jeho zIm'

no~ti. Sestaupíme-li k lidov~'m korenum literárních z'
lib, musíme ponekud opravit své obv~ldé soudy:.
príkla.d ríká se, že rOimanti:m se o~rac~ k f~n5asl1,:t
náre' proti tomu lze namJtnout, ze hdovy ctenar
vetši~ou nijak nemuže predstavit vévodu, komt
Cecilii, poustevníka Petra nebo dábelského. dobrodru
Rajmuncla, jelikož jsau stejne abstraktní jako Ctn
Krása, Zla a jiné abecné pojmy. Romantism není fa
tastický; je jenom fiktivní; ukájí potrebu fikce. Uvá
svého ctenáre dO' sveta, kter}' není zásadne fantastický,
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erý je zásadne neskutecný; abychom tak rekli,
e vytvárí životní lež. Proto romantism je pre

cethou mladých lidí, služek, vttbec ženských
e pak tvoru sociálne utištených a nešfastn)'ch,

láním není. aby mel vliv na skutecn)' život,
.aby ve skutecném živote vytvárel odpoutané a
opojené chvíle zapomenutí a úniku ze skutec
roto musí h),t napínav)', aristokratický, velko

a ášniv~·.. \ proto se musí neodvolatelne uzavrít
m e skutecn)' život zacíná, totiž manželstvím.
oti tomu se ríká. že realism se drží skutecnosti.

chom však merili lidový realism tím, co je nám
o skutecnosti. shledali bychom, že tato kalenc1á
utecnost je až príliš vymydlená a prostoduchá.
jprostší ctenár ví, že veci kolem neho vypadají

tvrdeji a složiteji. Ani ten nejnaivnejší ctenár
hloup}' jako ty povídky, které pobožne cte.

, ote víc; poznal jej na vlastní k{tži. Takožto ra
skutecnosti hy tato literatura byla "krajne ne
ivá. Avšak ctenár kalendári'\. se nechc.e dovídat,
ten opravdu sVtlo nebo že by se to tak mohlo
mrž má hlubší zájem: že se to tak obycejne
bo že se to tak díti má. Nejde mu o skutec

rorž () zkušenost; a lidová zkušenost není pro
jen tím, co lidé vidí a slyší, nýbrž spoustou

dl pravidel, prísloví. predsudku, zvykt't a kon-
!ho nezajímá pozoruhodn)' psychologický fakt.

Liška je drobet lehkomyslný, nýbrž morální
llo ta lehkomyslnost privede na mizinu; patrí
ezte, že se nevyplácí lakota ani prostopáši1ost,

nost ani snatky bez lásky a pro peníze, aniž
•cha, lenost a jiné hríchy proti majetku. Ano,

to tak, dobre je to tady napsáno: však pockejte,
1m sousedem to také vezme špatný konec! Proto
endárové povídky rok po roce bezmála stejné,
ou postaveny na stejné tabuli hodnot; vždy

Y h korunov,at lidi pricinlivé a šetrné, kdežto
t. marnotratnost a zpanštelost dojdou zaslou-
aty. :\Tramí pravidla a zvyky jsou nekonecne
í nežli život cloveka; tady se te nikdo neptá,

co te holí a jaké potlacené komplexy str,1.ší ve
n)hrž zda hospodaríš se životem rozšafne a
an~ch norem. Lidový realism není poznávání
i. n~'hrž uznávání skutecn)'ch a platnf'ch ži
n encÍ a pra'videl.

*

~dyž už mluvJme o konvenCÍch a pravidlech,
1 povšimnout toho, že jsou obycejne st1.ré.

eceny stoletou tradicí. Moderní život, címž
politiku. hosp dárské stroje, družstevnictví
oŽenosti. které úcinne pretvárejí život dneš
a. se vymyká víc a víc oné patriarchální ta-
. Ka!tlldárová povídka se drží neochvejne

du: \'racÍ se se zálibou do zašl5'ch dob, do
h dedecku a babicek: chová obzvláštní ná
álkám napoleonským'a k itals~'m pataliírn.

dobách roboty. Literární historik by snad
v tom dožívá tradice Boženy Nemcové a

kého realismu: nerad bych se prel, ale mám
rícina leží blíže. a sice ve zkušenosti. Zkuše

nou vzpomínání. Zkušený clovek neboli pa-
neohání tím, co se prihodilo letos v únoru.

prihodilo, nežli na rukoval k cáslavské
11. pockejme, tomu bude ctyricet šest nebo
1et.lkušenost si víc libuje v tom, co se sta-

10 pred padesáti lety, nežli v tom, co se stalo pred peti
lety. Co se 'dálo loni, je cosi podobného smetišti nqJlO
dilých a nepotrebn)'ch vecí; co se prihodilo pred pa
desáti lety, je cosi podobného peclive uložené památce.
Predlonský klobouk je veteš; klobouk po nebožtíku de
deckovi je kus rodinného musea. Z techto a jiných du
vodu se v kalendárové povídce neprihodí, že by zpan
štelý sedlák Jíra pristoupil k elektrisacní síti východo
ceské nebo se projíždel na motorovém pluhu; sedlák
Jíra ješte porád nosí koženky, ríká »kýho výra« a brá
ní své dceri v lásce k chudému podruhovi, jakož b5·
valo zvykem odjakživa. To, co je, je incidentální; to.
co býv,alo, má trvalou mravní platnost a dustojnost ži
votního rádu.

Ale nezáleží na casovém rámci; látky této llteratury
jsou mimo cas; jsou staré, protože jsou vecné. Jeto
predevším láska, obycejne spojená s protivenstvím;
hud se milují deti dvou zneprátelených rodin, nebo je
den je bohatý a druhý chudý; a protože nekdy vy
hraje láska a jindy vt'tle rodicu, máte tu už matemati
ckou možnost šesti ruzných zápletek. Dále Se vysky
tuje i dívka svedená a opuštená, jež, jak pekne praví
jeden kalendár na rok 1929, »pozde želí své ochoty«.
Potom je manželství štastné nebo neštastné; neštastné
zálež:í obycejne v tum, že muž probije statek. Výji
mecne (snad vlivem vysoké literatury) se vyskytne
i nevera; na štestí vezme to s ní vždy strašný a prí
kladný konec. Tím je vycerpán erotický okruh; jak
vidíte, není v nem místa pro sexuální komplexy, ne
sTovnalost povah, nenávist a jiné erotické faktory, jež
tak komplikují život i krásné písemnictví. Ano, láska
je motiv nej-silnejší, i když je to láska ctnostná .

A druhý motiv, zcela Význacný pro kalendárovou li
teraturu, je majetek. Se zatajeným dechem sleduje cte
nár napínavý dej, kterak pricinlivá a šetrná Anna,
príliš chudá pro Stoupovic Jana, koupí kozu a prodá
kttzlata, koupí krávu a prodává mléko, koupí pole a
prodá úrodu, nacež koupí Stoupuv statek a podá ruku
chudému. celedínovi; h1e, jaká apotheosa práce a. šku
dlení! V kalendári najdete ješte zasloužené úspechy.
ovoce práce a požehnané stárí; úspory, veno. dedictví
hrají tam roli váženou a témer posvátnou. Je nena
psané a velké mravní prikázání: nakládej rádne se sv"rm
majetkem. Zhoubné vášne jsou: lakota, ffi3.rnotratnf)st,
p)'cha, karban, pytláctví, soudy a lenost. lné. v;J~tJe,
jako zoufalství, ponížení, podivínství, ,vzpoura, apo
što1ství, poznání a cokoliv jiného zmítá: o~at1;1elo~udnší
lidskou, nevstupuje do tohoto mravního sveta, Uka
zuje se, že bežná lidová morálka je v první rade 0,hr:1
na majetku, cili udržení rodiny jako hospodárské ·je,l
notky. Po té stránce jsou kalendárové povídky lib~ra"
turou opravdu rodinnou: tocí se, tak jako rodinné ho
vory, z osmdesáti procent kolem otá;>,;ek majetku a
hmotné prosperity. A jel-ikož jde o krásné.písemnictví,
jsou tyto starosti idealiso'vány: majetkov;), ctnost vždy
vede k zaslouženému úspechu a štestí, kdežto majet
kové hríchy dojdou spravedlivé odplaty v 'tomlo' ekono
mickém vesmíru.

*

Kalendárová literatura. tak jako každá lidová retha,
je neochvejne optimistická; ctnost je vždy odmenena a
hrích odpykán. Pres všechny špatné zkušenosti, které
lidstvo za 7438 let (podle byzantinské aery) udelalo se

. životem, udržuje se tato poctivá víra v_ immanentnÍ
spravedlnost sveta. Predstavte si, že by se v rodinném
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kalendári cetla .. kterak skvele se vede I1lcemovi a j."I.k
clavek ctnostný a prlcinli vý klesá pod tíhou života . .M:'trn
za to, že v tom okamžiku. by nastal konec sveta nebo
se·i~.iin:akólriápadne zhroutil kosmický porádek. Našel
jsém"vk:tltnclarích nekolik tragických prípadl't, že to
dopadlo ukrutne i s lidmi hodnými,;, mám strašné pode
zrení, že si tyto prípady nikdo nevymyslil, nýbrž ,e
opravdu st:!ly, dríve než je paní Anuše Krížová nebo
pan A, V. Racek-Zvicínský sverili, papíru. esprave,
dlivé prípady se fakticky stávají; ale bylo b:r neoclpu
stitelné, aby si je lidé ješte vym),šleli.*

Z láskyplného ohledu' na ctenáre pecují kalendáre
také o jeho obveselení tak zvan)'mi kratochviln)'mi hi
storkami nebo veselÝ'mi crtami ze života. Jejich pred
metem b}rvá nejakú událost na lovu za.jícll nebo o po
svícení, na jarmarku a pri podobn)'ch rozjarujících ži
votních príležitostech. Hle. úkaz V)TZnamn)': humor se
zjevuje vždy jako episoda. Jsou komické okamžiky, ale
život cloveka není komický. Komické jsou je
nom situace; ale beh života je vážný a dojemn)"'. I kdy
bychom si vzali nejslavnejší humoristické romány. jsou
to jen komické episody. mvlecené na šnl1re. Humor je
okamžit~·:. tragedie a romantická prosa je uzavren~'
dej; realism je literární výraz trvání. a jen mrt mu
brání, aby nebyl nekonecn~r. i-\le to llŽ by byl::! jiná ka
pitola. *

Mluvíme o kalendárové literature a nikoli\' o jejích
autorech. Nemají nárocné osobivosti: kdyby se nepode
psali, nepoznali 'byste ;lni jejich pohla,ií. Trpelive a ode
vzdane nesou nemennost a skutecnou konvencnost ži
vota; nepokoušejí se proti ní revoltovat, jako svým dí
lem delají atltori, štvaní· démony ctižádosti a intelek
tualismu. Píší tak neasobne, jako oficiál v zádušním
úrade; myslím·dokonce. že píší také tak krasopisne. Li
terární sláva je nepolíbí na celo ..ale také je, jak se ríb,
zavilá kritika neVlácí blátem. Nebot kritika nemá po
kdy, aby si všimla toho, co ctou sta tisíce neznáJ11}'ch
ctenártl. Kritika musí pojednat o shírce 17 básní, 'vyda
ných ve 250 císlovan)'ch výtiscích. Zajímá se o litera,..
turu,. ale nezajímá se o její okraj. Jenže na tom okraji
se najde ledacos: predevším lid.

A. Vrbou:

Sknteene historický film
z toho plyne.

SnáJ jste. videli film." Slameni' k!ob?~k.", kten" be~žel v bIografu !\dna v Praze. Smah Jste se? BylI
jste nadšeni? Líbil se vám? Možná: rozhodne bylo více
tech, kter~'m se nelíbil. Populárnc a fill1larsky receno.
byl to špatn)" obchod. a rediteli biografu se vlekl cas
.jako plž v onom týdnll. kdy se snímek hrál pred polo
prázdným hledištem.

A nrece to je jeden z nejlepších, nejduchaplnejších
filml't, které se zde hrály. Film dokonale režírovan)"'.
dokonale hran)', film s v)'tecnou situacní komikou,
kter)' mel všechny predpoklady. aby vzbudil sal,,}' smí
chu. Zpracován podle divadelní hry, která mnoho let
obveselovala celou Francii. cel)" vzclelan~' s"et a kter;\
mela také u nás velikj úspech. I?reclpoklá(bli bychoJll.
že bude stoprocentním úspechem. Nebyl. Proc?

Proto, že )}Slamen~' klobouk« je prvním historick)'1ll
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filmem a snad vl'thec prV11lm pokusem proniknout ci
minulosti pod zorn)'m úhlem minulosti. René Clair
režisér filmu. se odvážil podívat se na minulost tak.
jak byla, nikoliv tak, jak si ji predstavujeme. I

Otvírá se scéna. Meštansk)' byt let devadesátS'ch,pri
pra vy na svatbu. lVlatk,'l.a teticka strojí nevestu do ne
jakého dlouhého, predpotopního šatu. Otec ObOllVáper
ka a sakrllje, že je švec neudelal "etŠí. Pricházejí prí
huzní. nastává vítání, obradné, dlouhé a slavnostní.
projenljící se peclivými, dLlldadn)TI1i polibky na ohe
tváre. Pak odjezd dO' kastela v kocárech, na nichž sedí
\'ozkuvé v cylindrích, s cllouh)'mí bici v rukou. Pak u\'i·
clíme ženich'1. Jede si na svathu v elegantní prycce,
taktéž bic V ruce. a na ceste se clostá"á do konfliktu
s dustojníkem, Jder)" nekde ,- hulonském lesíku zahúití
nudu mezi dvema execírkami a"anturou s mladou
vdanou dámou. Kone pana ženicha napadne sehat ,Ia·
men)' klobouk oné mladé dámy, bohužel klolJouk z vór.·
né fJorentinské slámy: takových klobouku jsol1 '" Pa

ríži jen dv,:! exempláre. DLlstojník se SV011 milenkou
se utáborí v ženichovc bytu, a ženich má na ryhra
nou: bud opatrí nov)' klobouk z florentinské slúmy
nebo mu dtlstojník rozbije cel~T byt. Ženich tedy \' den
syé s"atby hledá klohouk z florentinské slám}. kter~
musí dáma mít. ab,' se mohla vrátit domLl a nevzbudila
podezrení man žela: N úslecluje celá rada k()mick~'chsi,
tuací, kely ženich utíká od oltáre a ocl svatební hostin\'.
aby spln;l S'vLljzúvazek. '\,íajde " obchodu s klolwuky

.'ldresll. kam byl prodán klo1Jouk z florentinské slánn.
a jde za adresou. :, 1;\ to neštestí. že adresa se tS"kápr;l'
,"c oné neyerné CEtillYa zastihne klamaného manžela.
obleceného jen '" n(lcl;í košili. laícího dnu. :J. v~'praYlljt
mu o svém dobrodružství s (1tIstojníkel1l. Další úplet,
ka, .až konecne situaci rozreší svatební c1;uek,kttr.í· clf),
stala nevest:! a kter)' není nicím jin)'m než oním drll
h)'m exemplárem klobouku z florentinské slámy.

le také nutno se :~mínit o ctverylce. kterú se tancí
pri svatební hostine tak pom'llu. graciésnc a c1l1stnjnt:.
je nutno m"ést sk\',)stní' nbr;lzek, natácen)' 3e ~h()ra
a ukazující setlóní "šech svatebcan LI na ulici a líhún:
do nekonecn<1J;:nelze se nezmínit o ZPllsobu, jak~'m'}
pravuje ženich manželu. k nemuž prijde pro klobouk.
o svém dobrodružství. Režisér neopakoval obrázkov~
sled. kter)'m dal natácet skutecné setkání. nS'bl'Žpro
vypravované sctkání postwil dustojníl-a a ženicha na
jevište a zmenil situ;>ci () 180 stupiíL1.Tam. kde Yt "kll
tecnosti cloumal eltIstojník ženichem. je tomu Ye npra
vování obrácene, ,:e potrebí také promltlvit o dllstnjní,
kovi. kter~' se mení ze lva. když jedniL s muži, v ga,
lantního beránka. když jedn;Í, se svou milenkOl'. \ k'l'
necnc musím llvés( ony dlouhé. fantastické rob,.
" nichž chodí k našemt; prekvapení bytosti. pjipnnií,
najÍcí ženy, prohlížení bytu s j)i"'cmírou gestikulace. clu
stojné pohledy starí"ch žen pri tancení ct\'erylky 'I cll:

ležitost, která pro\'ází každ)"' krok lidí na plátne.
Tak asi vypadá film, kterS' nemel 6spech. Film. klerí

by mel úspech, mohl by mít na vlas stejné libreto. ale
musil lJY vV1)aclat takto: Místo dlouhÝch vlasll nevest\'
a komiéky zapletených rob musila b)~ nevesta mít lil;'
kác10 a šab'. které by vzbudily závist všech návštel'nic.
Otec lw nesmel n:!máha"e obouvat perka, nýbrž l1lu,ii
by ote~,rít krabici s markou nejlepší obuvnické finn}.
natáhnout lakS'rky, které by mu padly jako ulité. Prí

buzní by se nesmeli líbat, musili by se zdravit kynutím
hlavy, ne.i,,~,še snad podáním ruky. Do kostela by ~e
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'ždelo \' autech a také ženich by nejel v jJrycce,
ž na elegantním dvousedadloyém voze. Pri svateb
ostine nesmela by se tancit ctyerylka., n)'brž jazz
, okoli\' odstínu. pri cemž by nebylo treha prijít
íeh.nebot staré dámy byly by pri jazzu práve tak

onéjako pri ctverylce. Zkrátka, aby film s tak vdec
libretem uhodil na bránu porozumení dnešních

musil by se prevléci do moderního roucha v kaz
smefll. pri cemž by režisérovi zb~'valo vždy dost
ostí zesmešnit.

a divadle lTIlIZepodobná fraška. odehrávající se
'mllosti,dosáhnout úspechu. Ale divadlo ji nepro
je clo tak jemných a dllkladn)'ch detaiW. jako je
aeO\'ánave filmu »Slamen)r klobouk". V divadle
to jsou vždy rozhodující herci, kterí prenášejí

í yé osobnosti mrtvou vec do prítomnosti. Dí
se na historickou komedii a smejeme se jí. aniž

edomujeme,že ji vidíme žijícími herci transpono
do prítomnosti. Film se sv)rmi stíny maluje to,

10. drtive a presvedcive. »Slamcný klobouk" nám
á jako smešná vzpomínk!o ,~ smejeme se komické
ínce? Všechno, co minulo. je obaleno sentimen
kouzlem toho, co se již nevrátí. Yzpomínáme

i"cna lidi a veci, které nám byly kdysi tolik smeš
zpomentesi. zda jste ve škole nemeli ucitele nebo
ora. kter)' byl tehdy pro vás pramenem zábavy.

, když ho potkáte. nebo když si na neho vzpome-
nehudete se mu smát. i když všechno komické,

nembylo, trvá dále v neztencené mí re. Vzpomí nka
'nul)'smích se nás dotýb spíše bolestne, a radeji
usmejemevecem. které jsme kdysi brali tragicky

• e.

val j~el1l},Slamcný klououk· prvním historickým
z toho dllvodu, že je skutecnc prvním filmem.

nám uk1zuje minulost tak. jak byla, a její lidi
. byli. Až dosud všechny historické filmy se spo

tím. že prech'ádely lidi naší doby, prevlecené do
ick)'Chkostymll. Fairbanksovy historické snímky
typick~'1l1dokladem. Fairbanks jako Robin H ood

('erný korsar, není nicím jiným, než robustním
'ck)'matletern, prevlecen~'m do stredovekého rou
Mátytéž cíle, tytéž ideály jako student university

Ve všech historick)rch filmech jednali hrdinové
hnyostatní postwy z dthodli, z jak)'ch by jednali
í lidé.:\10ti"y jejich dobrých nebo zlý-ch Ci11l1byly
peníze.bohatst\-í. úspech, dohrosrdecnost. ná[(lri

í nebo rasová nenávist nebo i sociální pohnutky.
'II) hylofilmll. které hy se odváž.ily predvést clneš
oht'cen~tyufilmové "drama. motivuyané n-ze n:\
ky. 1 když režisér se nel~ohl takovému 'motivu
ut. vždy clo deje pripletl nejakou milostnou 11i-
, ahychomchápali smysl filmu. Nevyskytl se fil
režisér,kter)' by se osmelil udelat film z m:)tivlt

náboženských.Nevyskytl se režisér, který by p\i
filmna motivu cechovnictví nebo povery, a j.J"~:L·

vcci mely pro lidi stredoveku daleko vetši vS'
než láska, úspech, národnost. I kdybychom pri
. naprostourozlišnost mezi dobr)'m a zlým, i kdy

se mírili s tím, že ve stredoveku práve tlk
es existují - ve fantasii filmového autora 
hranene dobrí a vyhra-ncne zlí, tedy steží se

s myšlenkou. že se tehdy p:lchaly zlé cin,! v~"
žárlivosti, ziskuchtivosti nebo z touhy po úspe

alekospíše se páchaly z náboženského fan:lti-
vercivosti a nedostatku 111ra \"ní neho právní

autority. My bychom ovšem nedovedli pochopit, že ne
jaký vzpurn)' rytír chtel zneuctít neho zabít krásnou
dívku jen proto, že ho to zrovna napadlo a že nebylo
nikoho, kdo by mu zabránil a proto musíme q.9sta~ vec,
upravenu tak, aby odpovídala našim predstavAm o lo
gice prícin a událostí.

Film není ovšem jediný, kdo zkresluje minulost.
Snad dosud nebyl napsán historický román, který by si
zasluhoval toho jména. I kdyby autori vzkrísili z pra
dm všechny historické podrobnosti, nevzkrísí duši
svých postav. Dají jim jednat tak, jak si preje jejich
vlastní duše a jak mliže jejich duše chápat. Historické
romány \Valtera Scotta jsou plne e vleku romantické
doby, naše historické romány jsou psány s hlediska
národa, vzpomínajícího na svou minulost a toužícího
po budoucnos'i. práve tak romány polské. Bylo by
pravdepodobne velice trapné. kdyby nám autóri histo
rick~'ch román li vykreslili realisticky prostredí minu
lých dob, a skorem kacírské. kdyby se nekterÝ autor
odvážil napsat historický román z husitských dob ni
koliv se stanoviska našeho dnešního názoru, nýbrž
s hlediska tehdejší doby. Kus minulosti mllže nekolik
spisovatelu zpracovat práve tak dobre s hlediska nábo
ženského, jako národnostního nebo sociologického. a
prece žádn)' z nich nevystihne hledisko tehdejší doby.
Je pravdepodobné. že bychom se dnešním hrdinum.
obleceným do názorll naší doby. hrozne smáli, kdyby
nám je nekdo ukázal obleceny v jejich vlastní názory.

Je jisto, že by salvy smíchu vyvolala filmová trage
Jie, prenesená presne do minulosti. Snad bychom se
urehtali tomu. že nekdo je cel)' 'l.ivot neštasten proto .
že se nelurodil ve znamení raka nebo že rodice nechtejí
svolit ke snatku dcery z cIllVoclLi,že je príslušnicí obuv
nického cechu, kdežto její milenec je krejcí. To by
mohl být docela rozkošn~' film. ale nesmela by to b),t
veselohra. nebot té bv se dnešní lidé težko smáli. Bu
deme se vždycky smit vecem. o nichž jsme kdysi vážne
smÝ-šleli a které se pozdeji ukázaly h~,t docela málo
v)'znamné a komické. Jako velcí lidé se usmejeme to
mu, že jsme se jako deti báli polednice. ,\ musili by
chom se smát, kdybychom ve filmu videli staré, vážné
lidi, treba rekneme ceské krále, kterí se bojí carodej
nic, hastnnanll a skrítku. Musili bychom se smát ob
radnosti v jednání. zdlouhavosti rozmluva težkopád
nosti myšlení. mL1~ilibychom se smát práve lak. jako
kdybychom Yideli y poledne na V ádavskétn námestí
dospelého muže. kter)- sedí na houpacím koni nebo sta
rou dámu, která cllo\-á panenku.

,\Ie nepostihneme to. cím se lidé minulosti bavili a
neporozumíme jejich zábavám. Neporozumíme, jak se
mohli bavit tancením ctverylky nebo jak se mohli smát
carodejnici, kterou pálili za živa. Režisér René Chir
postavil diváka pred úkol porozumet tomu, co se mohlo
zdát smešným lidem pred tricíti lety. Kdyby se film
hrál tehdy, byl by jiste splnil sVllj úkol. Tehdejší lidé
by se od srdce smáli obtížím, spojeným se zapínáním
roby na knoflícky na zádech. smáli by se potížím s na
vlékáním perek. sporu ženicha s dllstojníkem, netrpe
li\'osti ženicha pri dlouhé svatební reci. komick)'m P\I
hybllm star)'ch žen pri ctverylce. Jak se jim má sm~lt
dnešní clovek, kter)' již nezná všech tech potíží, a kter~'
nemel nikdy ve svém živote príležitost vyzkoušet sám
na so1Je komické nepríjemnosti, které eJo'vecll;~pus()hit?
Ctverylka. pravda, nám pripalb smcšn~t: .,de je nitlll
S11lCŠn~1\úhtc, i kclybychom ji \-icleli tancit nejclokonalei-
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Cesty vojenského pokroku jsou velmi spletilé. Doktrín

je základ vojenských rádu. Je to dogma, které nest
neurcitostí a módy. Doktrina nemuže být lcolbištcm teoril
Ta jsou presné normy a hlavne pro g r a m nejúcelnej·
šího a nejintensivnejšíha využití "šech sil státu, ve kte·

rém diktuje nejvíce otázka penežní, náklady. Populárne'
Doktrina bere od vojenské vcdy jen to, co si »mužeme
do olit« a »na co mánie«. Program hlavne ve vojenski
technice doktrinau prijaté je vecí rady let. Proto se do
trina nemLlže menit s každým neprezkoušeným a hospO
dársky nevykalkulovanym vojenským objevem. V záj
vojenské výchovy, ac to zní paradoxne, bylo by zasta
vení vojenského pokrol li. Z taha vidíme, že jednotná
jensk{l doktrina mu í bj',t tak propracavána, se zrením
možnosti vojenské techniky a potenci státu v budJucn
aby nebrzdila voj e n s k Ý p o k r o k a aby soucas
neznesnadnovala jednotnou vojenskou v~'chovu. To
stává, když koncepce doktriny zalézá do podrobností
když se místo p á t e r e stává p o u t e 111nebo dokon
op r á t k o u vojenské hotovosti. Doktrina musí pre
v í dat a být ve! k ary s o u.

Tvurcím argánum je autoritou ne doktrína, nýbrž v
jenská vcda. Tato poskytuje tvorbe ne rád, nýbrž smer
a materiál. J sou ovšem velmi casté, ne-li pravidelné zje
vy, že doktrina je pokládána za kategorický imperati
vojenské vedy. Stává se, že starí vojenští hodnostá"
kterí se s vedeckou prací již \' mládí rozloucili, hledí na
"ojenskou doktrinu jako n~ vyvrcholení a poslední slo
vojenské nauky . .Populárne jsme si již rekli, že hlavnílll
cinitelem v doktrine není vojenská veda, nýbrž peníze,
které na lákadlo této vcdy mužeme obetovat. Z toho ply.
ne, že i ta nejlepší doktrina vždy bude pokulhávat za v
jenskou vedou, Tam, kde doktrina tvorí desatero voien.
ského vedení (vedle velenO, kde je svatokrádeží podrobo
vat její zásady kritice, tam je odzvoneno vojenské vede.
Není sporu, že vedecká práce vojenská muže projevit
armádu škodlivý vliv, a':'- to zní žertovne. Dqjde k tOml
bud proto, že doktrina stává se neudržitelnou anebo
když vedecké otázky stanou se rejdištem diletantu, nedo
škalencu, Proto vojenské školy nesmí být laboratori na
rešení vojenskj'rch otázek, jak si preje Vacetis, nýbrž
pouze vychovate!nami toho, cO' doktrina jako užitec~
státu vtelila do jednotné školy rádu a predpisu. Školy
Jí1Usí se predevším postarat o dacílení n á z cir o v é je d
n a ty v j'r k o 11n -.;'c h orgánu vojenstvÍ, mezi než pattl
také dustojníci generálního štábu, t. j. vel i tel u a jejich
pornocníki't. N á z o r Q v cÍ. j e ci not a .v j" k o n n Ý c h du·

c h ft jen e c o j i n é han e ž k r i t i c k á p I o dno st
dli c h u t v u r c í c b. Víme dabre, že geniální chemik
lnltže b'Ý't mizernj"m i-editelem chemické továrny, a steh
nc dobre více, že šlwly nejsou tu, aby vychovávaly iet

geniální chemiky, nýbrž hlavne chemické techniky
organisátory.

Vedecký »guláš.«, ktcn"m byli castováni posluchaci
ruské školy za Vacetise žáka, jak ješte uvidíme, byl pra·

vou prícinou ruské porážky. .oblíbefJým zamestnánlm
profesoru tohoto vysokého vojenskéhO' .ucení bylo zlehco
vati a potírati se navzájem.

vždy hrozí nebezpecí, že se zalkne ve voj e n s k é

i m p e ~ i a I i s m u, který mnohdy bývá i cestou, na kte
se revoluce za hroznou cenu zbavuje neživého poJitickG
balastu. Vacetis tyto mo%nasti revalucního vývoje neje
pripouští, nýbrž pokládá je za jisté,. jak ješte pozdeji uví
díme.

F-mamlcl M oravce.-

Cerná mystil{a v rudélll vojenství.
II.

Vnitrní politika vedle militarisace verejného mmem
musí také posilavat v obcanstvu vír u v s í I u a mohut
nost našich zbraní. Vnitrní politika podle slov Vacetisa
vých musí z vojáka vychovávat u š I ech t i I é h a r y
t í r e. Vzpomíná v~'rok Washingtonuv: »Udelejte z du
stojníka džentlmena! {( a žádá pestení dú s t o j nic k é
cti. Tedy neco, co platilo dosud za predsudek s t a v o v
s k ý, tfídní, kastovní. Není pochyby, že bývalého (111

stojníka gen. štábu, treba revalucionáre, mnohé v revo
lucním vojenství uráželo esteticky a tím i mimodek sta
v(}vsky.

Militarisace verejného mínení není nemraVllOU, pokud
její smysl je v nezištné obrane vlastních hodnot civili
sacních a kulturních. Jinou kapitolau je však militarisace,
která se stává samocílcm,militarisací pro militarisaci,
i m per i a I i s m e m. Imperialismem nejnechutncjším t.
j. voj e n s kým, který horlive hledá politickou pohnut
ku, aby mO'hl zahlomozit - zarvat.

V každé revoluci je ohromná moc politická. Proto jí

ŽiVOT A INSTITUCE

ším: stylem a nejkrásnejšími lidmi. Pred·tricíti lety se
na ni dívali jakO' na krásn)'. vážný tanec, jehaž zkre
slení by vzbudila n~tležitou veselast. Jak mMe dnešní
generace, vychovaná demokraticky, postrehnout komic
nast sparu ženicha s potrešten)'m, vzpupn)'m dllstojní
kem? Za naší daby bylo by rozrešení 'takavéhO' sporu
yelice sn'ldné, stacilo by zavolat policistu. Ale dnešní
generace si již neuvedamuje, že v letech devadesátých
byl znacn)' rO'zdíl mezi dustajníkem a civilistau a že
oficír' byl nekdo, kdO' si mO'hl ledacas davolit. A jak
se máme smát tYPl1n1, které Vyhynuly?

.Pravdepadolme prá"e tak smutn~' osud, jakO' mel
"Slamený klabouk,", bude mít každ{L filmo"á veselohra,
natocená dnes a predvedená za tricet let. To, cemu se
dnes my od srdce smejeme, hude pro príští generace
pr~lzdné a nepochapitelné. Až "e Sp( Jen~'ch státech
bude zapomenuto. že se nekdy pil alknhol, odp'ldnou
také vi-buchy smíchu pr.i filmov~'Ch scénách. predsta"u
jícícb rllzné trampoty americk~'Ch poclloudníkl't· s liho
vinami, prestane se rozumet útraptIm, spojen)'m získá
ním zakázaného požitku, a nekonecné množství kOlni
ck)'Ch variací. na to navazující. Budoucí generace ne
pochopí. proc jsme se smáli smešn)lm fordkám proto,
že v jejich dohe nebude smešn~'ch fordek, nepochopí,
co nás rozesmála pri veselahrách, v nichž se uplatií.a
valy bytavá krise, aprovisacní nesnáze a jiné "eci, spo
jené dnes hezprostr(~dnc s naším živalem: Tragedií ve
selO'hry "Slamen)' klobauk« je, že její režisér ji udelal
tak dakonale a priblížil se dobe pred tricíti lety tak
úplne, jak mohl se k ní priblížit tehdejší filmový re
žisér, kdyby již v letech devadesátých byl film schopen
vyrábet v dnešním rozsahu. Z jeho prípadu vyplývá
paucení pro všechny filmové režiséry: vyhnout se mi
nulosti tak, jak opravdu byla, a nepodrobit ji krutému
pahledu filmavého aparátu, zachycujícímu každau ma
lickost v její plné hn'he a smešnosti.
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k'A veda jako nauka nadstátní, objektivní musí se
VOJenstvím jako formou urcitého státního a indi

O života. Proto muže mluvit o vojenství ruském,
éro. francouzském, vystihujíc jemne rozdíly vzni

ruznostj doktrín. D o k t r i n a j e pro, stá t n í
tví t o, c () jev c lov c k uch a r a k t e r.

ojenská t vor b a kryla se se s c h o p n o stí
1s k o 11, pochodne vojenské vedy by zárily na

veliteisk~'ch místech. Ale tak jako svatí zrídka
'nály, tak také na vojne tvurcí duch zrídka se
všemi hodnostmi bez pohromy. Napoleon, kdy

ebylo politické štestí hned postavi1o v celo armád,
živoril jako »nespolehlivý, hádavý duch« v ne
tábe nebo jako méne schopný velitel pluh. Týž

ud stihl Moltke staršího. Stal se nácelníkem
ábu. aniž velel nejaké taktické jednotce, kde

fe prohlášen za podivína a taktického mrzáka,
il jako velitel praporu nebo provincionálního. .

em by melo být, že dogma doktriny a jednotné
tf jako konecná autorita pro nižší a vyšší v e
atfm co t v u r cím d LI c h U 111 bude autoritou

á \ cda, zkoumající vlastní vojenství jako ob
ukázala, Ž0 \'ojensh' vcdeck~' pracovník ne-

Ílncnún« poddzen~'m. Proto hledí se také
armády na vojenskou vedu jako bacil revolty.

e1itelskou autoritu.1 Pres to však se zdá, že
racovník, který je si vedom hodnoty i méne
doktriny. ale u zná van é, než dvou znameni

'n, které vnáší zmatek, dovede se prizpu-•i 'když pron není studní nadšení. .
tis tušÍ, ale neríká. Domyšlení nakousnu

by ho zdržovalo. Nechce sledovat zatácky
• Rád dává koni své roztrpcenosti ostruhy a
es hory doly prímo, aby uderil svým »Ne!«

ina vojenských otázek má pozadí materiální.
úcinnosti a použitelnosti k nákladu. Peší druž

3 mužu jako mechanism postupu a živeni
o ku10metu je I e v rL e j š i než malý tank
. a obsluhovaný pouze dvema muži.
tále ješte v boj i levnejší výkon cloveka

týf výkon stroje. Mim o boj je naopak vý
e nejší než výkonnost cloveka. Proto dok-

:dlouho ješte bude na bojišti kalkulovat se
&-no s i c e, i když vojenská veda uspoko

m »plazidlem« otázku postupující pal
em hospodarila jen pro o v I á dán i

ktrina musí zaujmouti stanovisko k novým
le jsou pri stejné výkonnosti I e'v ne] š i

ty) nebo pri stejném nákladu v Ý k o 11 nej š i
rada jezdectva), nebo které stávají se ne-
i a jejichž nedostatek prímo s niž u j e

notu armády (letectvo). Vojenská doktrina
urcit zpusob použití zbraní skrze taktiku.
dou v prímém vztahu ne s výkonem, nýbrž

o v á n í Tn. Tak v jednom státe slabé jez-
e jen úkoly prÍ1zkumné. zatím co v jiném

j zdech·cm bude toto zvláštní mohutnou
oríc divise, sbory a i armády.

aby vojenská doktrina presn~ stanovila
ické den a pro výkony operacní (on ríká:
. To by bylo snad jen tehdy možné, kdy
ezi taktikou a operacním umením bylo

• Ve skutecnosti se vec má jinak. Proto by

podobné delení vneslo hlavne do taktiky zmatek. Tento
trochu podivínský požadavek vyskytuje se v díle nekoli
krát velmi kategoricky a tak lze tušit, že je cásti teoreti
ckého zápasu ~ neviditelným protivníkem v .rudém vo
jenském vedení, který patrne chtel zavést no cní t a k
t i k u rúzných zbraní a vyhledávat s oblibou k vuli p r e
k v a pen í boj v noci i ve vetších taktických jednotkách.

Také dokazování zhoubnosti protežování strategie
(operacních potreb pred taktikou má hlubší nám zastre
ný význam. Nechce rozeznávat otázky nejvážnejší a mé
ne vážné. Všechny otázky mají být rešeny v cas. rilav
ne organisace a tu cituje nikoho menšího než starého Ra
deckélw: "Prostota organisace a velení jsou nejvyššími
úkoly, které mohou bS-t rešeny.« Pri tom ldne vojenské
mu "futurismu«, kterS'm se za revoluce ruská zeme stra
katila jako zanedbané pole plevelem. Starý odborník'
soptí. Revoluce nebývá vkoloLl dobrého chování a tak se
stalo, že vojenská nemluvnata byla nezpusobná a vy
plazovala jazyk. *

Vacetis ve svetové válce nemel príležitost pracovat
s dokonalou vojenskou technikou. nýbrž díval se, jak ho
s ní tepe neprítel. Froto prohlašuje Nemecko za jedinS'
stát, který podle potreb doktriny dovedl upravit taktiku
a strategii. S tou strategii trochu prestreluje, ale mysli
patrne operacní umení. Nemecko prý správne kladlo du
raz na hodnotu delostrelectva a tak se stalo autorem do
konalé techniky války posicní.

Rekli jsme, že vetšina vojenských otázek má ráz ma
teriální. Prcd svetovou válkou vojenští proroci selhali .
To nebrání Vacetisovi. aby neprorokoval. Pred svetovou
válkou stály proti sobe dve skupiny státu. Prvá byla na
ni pripravena dokonale voj e n s k y, majíc znamenitou
doktrínu a slabé hospodárské prostredky, a druhá se slab
šími vojenskými silami. nedokonalou doktrinou, ale
s ohromnými penežními fondy. Kdysi Anglie porazila
Napoleona také penezi. Ac skupina nedokonaleji vojen
sky hotová stála voj e n s k y za skupinou prvou, prec
11 ela nad ní ve své nevycerpatelné hospodárské základne
prevahu str a t e g i c k o u.

Z toho vyplývá, že prvou strategickou potrebou je d o
k o n a I á h o s pod á r s k á z á k I a dna. Stará strate
gie hledela nahradit mezery v hospodárských hodnotách
zvýšenou dokonalostí vojenskou, která by naráz likvido
vala neprátelskou vojenskou moc, domnívajic se mylne,
že tato je korenem strategické státní síly. Armáda je
zbraní státu, 11 á str o je m jeho síly. llistorie ucí, že lia
nibal znicil nekolikrát nástroj rímské síly aniž by strate
gicky Rím zeslabil a aniž by tím 'Odvrátil svou konecnou
porážku (strategickou). V tom byl omyl t. zv. strategie
z nic ují c í, které se vášnive holdovalo celé 19. století,
ac ani Nupoleonovi nepomohla ze strategického ob
klícen:'

Vacetis vidí ideál státu strategicky zajišteného ve státu
hospodársky vynikaiícím s dokonalou vojenskou hoto
vostí. Z této úvahy by vyplývalo v prípadech méne do
konalých bud touha po malé armáde a veliké hospodár
ské síle anebo veliké armáde s malou hospodárskou si
lou. Typem prvé možnosti jsou Anglie a Spojené státy,
typem možnosti druhé: predválecné Nemecko a Francie.

Dnes (kniha byla vydána v roce 1923) jsou na svete
dve spojenecké skupiny mocenské: k o Ion i á I n í s t á
ty: Anglie, Amerika, Francie a Japonsko, které ovládají
more a které prožily již r a c i o n a I i s ti c k o u revoluci,
která zmítá východní Evropou. Do druhé skupiny patrí
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stá t y k on ti ne nt á I ní: Nemecko. bývalé I<akotlsko
a Rusko, které byly odtesneny od more a prožívají re
volucní obtíže. Prvá skupina, koloniální, buduje strate~ii
na moci hospodárské, druhá. kontinentální, na moci vo
jenské. Je to trochu levné schematisování, príznacné pro
bývalého vrchního velitele rndé branné moci. Nejmuž
nejši je ovšem doznání, že rnská revoluce není s o c i a
I i s t i c k ().u, nýbrž r a c i o n a 1 i s t ic k o u, která po
století prestehovala se ze západu na východ.

Pri tom se Vacetis vrací ke své zásade, že. doktrina je
strategii nadrazena a žádá, aby doktrina postavila své
credo na ú k o I y stá t u v príští válce, která opet bude
svetovou. Zde prý nepomuže scholastika ani romantika
(myslí romantikou modlitby o svetovou revoluci ?). Sve
tová válka dala poražené a víteze. Poražení trpí prý po
liticky i hospodársky. Jsou však nesvorní a rOltríštenc se
ucházejí o prfzen vítezu. Mezi poražené patri také Rusko.

Vacetis tvrdí, že príští válka bude v á I k o u trí dní.
Bloky', na které se pri tom svet rozdelí, budou krvácet
bud za »dosavadní lmristnický rád« anebo »rád novÝ«.
To prý bude válka ješte krvavejší než svetová. Nedávno
neco podobného o možnosti trídní války pronesl Briand.
Je ovšem ješte otázkou, zda pred vzplanutím té trídní
války nedojde k celé rade válek veden~rch »koristnickÝIJ1
rádem bez touhy o »rád novÝ«. Zkušenosti ucí. že ten
»koristnickÝ rád" je nakažlivý i pro hlasatele nov~Tch
rádu. »Lidská práva", za která táhla do boje francouzská
revoluce neocitla se na v á lec n é m programu (politický
program do zrození internacionál býval vecí domácí)
francie celých následujících sto let ac nekolikrát válcila
a casem zcela tragicky. PodobnÝ osud ceká také Vace
tiso,vu vlast, která muže ironií dejin nacluret v znameni
tého zastánce »kori'stnických rádu". V tom Leninova Ros
sija asi bude následovat v železném vývoji Cromwellovu
Anglii a Robespierovu Francii. Kdož ví. zda západní
Evropa jednou opet nepostaví se na Polích katalonskJ"ch
východní koristnické potope.

V dnešním svete je mnoho diktátu. mnoho usmýkaných
ideálu, revolucní nevyjímaje. Nikdy snad lidství nebylo
tak uráženo jako v j)osledním ctvrt století. Víme, že o ni
cem se tak podle a vznešene nelže jako o smyslu a pod
state války, ve které platí primitivní zásada, že právo
k síle zacíná tam, kde mizí právo na klid a život.

J. Dz~1tell:>,:

Voják V budoucí válce.
Dodatkem ke kapitole »zmechaniso

vaná bitva« uvádíme z knihy J. Du
hellyho "Philosophie de la guerre«
nekolik citátu z kapitoly, venované
psychologii vojáka ve válce stroju;
prevaha materiálu a stroju (vliv che
mických bojových prostredku na psy
chu válcících mas mohl autor pouze
všeobecne naznaci t) si vynucuje no
vou statecnost, povíce negativní a
passivní. Uvádíme to dodatkem k naší
debate o povaze budouCÍ války.

Morální kval~ty nepro~~I~I~ od ~ob staro\'ekých žád~é ,zme-ny. Statecnost. odnkal11. obetavost kvetly v kazde ar
máde. Jde vždy o to, ovládati sallla sebe a nahnati hruzu ne

príteli. Avšak, kdežto prostredky napomáhající k šírení desu
se rozvíjejí, stávají se stále ridšími prostredky, stupiíující roz
hodnost, ponevadž Illnohé z nich (jako p()\"tl~r. hudba a j.) se"
<.Ir-esnedají prakticky nplatnit.
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Boi ve staroveku byl veden zcela omezenými bojovými pro.
stredky. Nervový systém byl však vystaven težké zkoušce

\" den, kdy byly vystrelellY první lIáboje. Mezi tímto moderním
bojem a dne š ním je však vetší rozdíl nežli mezi no\"olc
kým a starovck)rm."')

Všichni, kterí zkoumali duši vojenských da\"i!, pripouštcjí
i pro nejnovejší období -- žc morálka vojsk dovede prekonali
úcinky hmoty. To bylo velmi dlouho pravda. Avšak - mravní
mohutnosti nebyly schopllY rozvoje, stejne jako fysická odol·
1I0St anebo cilost rozumová. S druhé strany je však znacný
rozdíl mezi psychickým úcinkem nárazu kulky a výbuchem
granátu jednadvacítky. Nové válecné stroje vystavely »lidskou
kostru« zkouškám, jež psychologové nepredvídali a o nichl
mohou vésti spor pouze tí, kdož je podstoupili.

Když težký granát dopadne v blízkosti dvou lidí, z nichž
jeden je statecný a druhý zbabel)r, jev z l' U Š e n í ne r v o v e·
m o z k o v é s t e i n é. Duch nejotužilejší, h rdinnost anebo od·
vaha nejprekotnejší jsou sraženy k zemi. Zde byl z a s až e n

nervový systém a on je nositelem schopností
(m o l' á I n í c h) a cit u.

Dlouho trvající bombardování má v dusledku výlucne ner
vove-mozkové fy s i o log i c k é úcinky. Smyslové a rozumo·

vé schopnosti se zakalují. Cloveka se zmoclluje pozvolné »dre·
venenÍ«. Pocátecní stadium. vyznacující se nervosou a rozci·
lením, trvá jen krátce. Nemá-li clovek úkrytu, je-li sám sved·
kem vše kolem rozmetávající explose. stane-Ii se sám obetí
pohrbívání, více méne dukladného - dosta vuje se u neho otu·
p e los t. Posledním stadiem pak je š í len s tví. Techto prí·
padu je více než se zdá. Mnozí, kterí zešíleli na bojišti, se dají
zabíti, ponevadž nedbají nejelementárnejší opatrnosti. To jsou
nové jevy, jež charakterisuji válku strojil. Sílenství je ruzného
stupne. Závrat je šílenstvím krátkodobým. Mnoho vojenských
zlocinu spadá do sféry psychiatrie. Delostrelecká palba ne
podlamuje odvahu, neoslabuje; zasahuje však mo
z e k, z n e m o ž ií u j e mys I i t i ach tít i.

Rychlý pochod by mohl vyvolati prízniv)' úcinek morální.

Avšak hmota nutí k poz\"olnos ti, rozvaze, opatrnosti; potlacuje
obrady, které galvanisovaly vojáky u Marenga. (Použití hudby
pri útoku predpokládá rovný terén, seskupené masy a mož
nost pochOdu.) Útok, zoufalý projev lidské energie, vybití ve
škeré nervové síly, rozpjetí vule, dovršující se za rituelního ob
radu, s lesklými šavlemi a dechovými nástroji, s vlajícími pra
pory, tento spisovateli a malíri oslavovaný útok, na celé fronte.
vše zaplavující, vítezný - pat r í mi lT U los t i. Pres nej, jako

pres ostatní veci, rozestrela moderní válka svoji bezútešnou
šed, svuj temný popel: ona vše snížila, stlacila, zneuctila. Vbez·

útešném rozbitém terénu plazí se osamocení lidé, splývající
s nehostinou pudou a plíží se jako stíny. Jejich oci jsou bez
lesku, ústa bez zvuku,; jsou n~mi a maliccí. Vše co je lidské
baží po tichu a n e byt í. J e di neh mot a vy r á ž í s\' U i
rev.

Není tu lIa míste a nestací statecnost chvilková a prerušo
vaná. Nestací již býti statecným v prechodné krisi, kdy se
vydá veškerá vnitrní síla, v zapomenutí a ztráte vedomí sebe
sama, kdy je clovek pohlcen umele vytvoren:í'm ovzduším a
se rozplývá \" množst\"Í. jež propadlo delirickému sta\'u. Je
treba býti statecným pro dobu neohrallicenou, bez vypnutí a
ochablosti ... Každé vzrušení je pouze ke škode; jen žádné opo
jenÍ. at toho ci onoho druhu; žádný hnev ani nenávist, ci zuri·

\"ost, n:írbrž s\'edomitá pozornost osamoceného delníka, aby si
mohl pomoci pri e\'entuelní nehode. VykonáYá práci presného

"~o) Autor rozeznává tri epochy válecnictví: 1. starovek a stre
dovek: hoj secnou zbraní; 2. 1I0vovek: hoj dalckonosn:í'llli zhra
nenli: 3. dnešek: válka prilt11yslová.
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a národní dl'lležito"t. byt ne jeho umení, jest jen Zl

jen jeho dílo.

\' celku a predevším je impresi1rio cest\\jícÍta:].fob,~
chodníkem. Tu je nvšem hned jeden velik~'J rnzclH,.,Jc
obchodník a obchodník. Je rozdíl mezi patentním knof
líkem a Jaroslayem Kociill1em nebo mezi zavíracím
špendlíkem a Ervínou Brokešoyou .. \gent, nabízející
po mestech sVllj patent. musí zákazníky presvedcit, že
jeho artikl je nejen mimo konkurenci. ale dokonce tak
dohr:,' a praktick~', že každ}' jeho kOtlpí získá. Není
ovšem nic snadnejšího, než takovou v)'hodu dokázat
experimentem. Knoflík. jenž se dá pripevnití ke kal·
hotlUTI bez niti a jehly. pouhým sti~:kern dvou prst11.
je ,,:\,hoda príliš konkrétní. príliš hmatatelná a evi
dentní. než aby její cena mohla b:\,t predmetem pochyb
a teoretick:\'Ch SPOrtl. A pak knoflík je vec praktického
života, je predmet denní potrehy. Nikdo na svete ne
obejde se hez knoflíkll, ale ,'elmi mnozí se obejdou bez
zpevu Emy Destinové. Je velk~' rozdíl mezi insertem
»Kc1yž olej - tedy Mngul« a insertem »Kclyz zpev
- tedy Caruso«.

.\gent. kter~' neobchoduje ani m~'c11em»s jelenenw.
ani Filipsovou stavebnicí, ani Palabou. ani b0tami
F-lumanic. ani zubní pastou Chlorodont n~·brž jedin~c
nnu koloraturou Adeliny Patti, zázracn}'m sopranem
.\cly Sari. objímajícím ctyri oktáv)'. perlivou techni
kou Jana Kubdíka nebo mystick}·m pianissimern Mo·
ravsk)'ch Ucitelll, nemá tak snadné posice. Kantiléna,
byt sebe sladší. nen í cukr. a sebe mystictejší pianissimo
podlehne denní nezbytnosti batovek a jejich prosté,
realistické láci. To je první, ohromná prekážka, s kte
rou se utkává impresario, a o níž nemají ponetí jeho
kolegové, nabízející artikly méne duchovního r;ml.
P"idíme ještc. jak ji impresario zmáh;L

.\Ie impresario nad to zápasí na (kou front[lch. N e
jen že mus'Í presvedcit široké vrstvy, jimž umeleck:\'
požitek je prepychem. že umení. jež prodává. je také
nezbytnou potrebou: musí presvcdcit i kulturní vrst
vy. jimž umeJeck)' požitek je nezbytn~'. že umení. které
prúve on jim nabí zí .je zcela, Zvl{lštní, ojedinelé. jiné.
než ostatní. že má svou specifickou hloubku. svou ne
napodobitelnou krásu. že požitek.l<ter~· dává. nemuže
h:;ti tak hned predstižen požitkem jiným. a že tndíž ze
všech techto elltvod11mají dáti prednost oslnivé kanti
léne maestra X pred perliv)'111i pasážemi maestra Y a
naplniti koncertní sín I2. dubna: alé naprosto nikoli
25. dubna. Nebot impresarío potrebuje nezbytne tech
i onech. Onech, ahy naplnily sály. tech, aby zvyšovaly
umeleckou prestiž a zajištovaly trvar~, lesk umelcove
jménu. To je druhé veliké pole daleko obtížnejší a ra
finovanejší pllsobnosti impresariovy. pole, které je
s úspechem dostupné jen vynikajícím osobnostem. Ne
baf i mezi impresarii jsou remeslníci - typ bežný 
a talentovaní jednotlivci, již jsou ovšem vzácnejší. ne
mluve ani o zjevech geniidních. které jsou tak rídké
jako geniální umelci.

Zpravidl'a se myslí, že impresario se stará o nájem
sálu, placení rllzn}'ch poplatkíL že vyjednává s agen
turami. subimpresarii a, úrady. ol'starává novinovou ti

a plakátovou reklamu. najímá akvisitéry pro rozpro
dej lístkll, zajištuje si v}rhodn~' protektorát, získává
rtlzn,)''lTIzp11sobem kláku, jde-Ii mu O to, aby úspech
hyl tak hOtJrliv}'. a,by ho mohl dále obchodne využíti
(což se deje a musí díti bez vedomí umelce!). Skutec-
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, klel'} koná spolehlive své remeslo, aniž by se ho
a horecka. Jest ovšem dlJJežitým detailem, že toto dilo

Dápri zátope smrti.

Impresario a umelec.
1.

lme plno románll. povídek, novel. veseloher a dra
mat. v nichž se setkáváme s umeki všeho druhu.
ými i méne slavn}'mi, dobrými i špatný'mi, ušlech
í jako cle Grott i demonickými jako Eva Sore-
s houslisty i housl,istkami, klaviristy i klavirist

" tenory a sopranistkami a tanecnicemi. Ale, po
má pamet sahá, nemáme v žádné literární formé

án typ. kterému se ríká impresario.
resario není jen typ: váže k sobe i zajímavý, ne

• a bolestný sociální problém merkantilisace a
trialisace umení a probl1ém sociálního postavení
ného umelce, jež nemá.' daleko k jakémusi spole-
'mu nevolnictví (ne, tohle není to pravé slovo,

ložitejŠí.a prece je nelze dost dobre škrtnout a
dít jiným).
hodník, agent, akvisitér, mecenáš. sekretár, bur
umeleckýentusiast, tichý spolecník, oddaný noh
nemilosrc1n)'vyder~c, šašek, podvodník, budova
iritel klll,tllrních a národních hodnot, šarlatán ve

éro, ale také dobrém smyslu - to a ješte mnoho
nac si práye nevzpomínám, podivuhodne smí,

e více méne harmonický celek, se spoustou od
od darebáka a podvodníka až ke geniální a úcty-

osobnosti dává. spolecensk)' typ, impresaria,
(nebot, pozoruhodné!, je to skoro vždycky muž).
.• se nemluví, ac on mluví se všemi, jehož nikdo
ac on zná celý svet, jenž stojí v pozadí, nenfl-

• í než stín umelce, jehož sláva, kulturní v~'znam

ák dovede rozpoznat, cemu se lze a cemu se n'elzc vy
• Nevystavuje svých válecn5'clI cinil. Chce jíti za s\'o,í

u lak nejdéle dovede. s fatalismem,' jenž se na konec
uje clovcka. bezmocného vúci souslednosti vecí nemeni

ch. Vzdálen vší holedbalosti. vedom si tnclosti své práce,
vá se.když patentovaní psychologové lící sta vy jeho duše.
fem .iejeho zásluha: je chladný, rozvážný, pracuje s na
u pravidelností. Je-li treba, vnorí svuj tesák, bez j a
OIiv Z u r i vos ti, do bricha neprítelova; spálí ho svým

elem anebo udusí plynem v jeho úluytu. Nekolik oka
na to pecuje o nej a odváží, stá Ie s o n o u ne p r í

Doslí eito\'ého zaujetí. Tato statecnost, ponejvíce
a t i \'IlÍ, málo vyhovuje predstavám pred válecným.

rok. ab~' byla uchována statec nost ve své nekdejší po
jež by dovedla nahraditi materielní prípravu o boji,

a"uje casto válecnou doktrinu lehkomyslných. Prurriysl
cnil definitivne války.

trašnejšía nejrevolucnejší válka byla vedena lidmi. kterí
válecníky, kterí provozovali povoláni. jež je málo pri-

vala k remeslu vojenskému a jež nic predem neurcovala
ouškám.jež jsou nadlidskými jedinci wým trváním. dá\'

krutostí a vše ci 11 o s t i.
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ne také bHny typ remeslného impresaria na tom pre
stává.

I mpre5ario velkorysejší ovšem pracuje krome toho
prostredky mnohem rafinovanejšími a promyšlenejší
mi, k nimž patrí predevším sen~ace - beran, jímž
roráží Onu prekážku, o níž byla již rec. Velkému im
presario\'j ;e verejnost davem, s nímž si delá, co mu
li1:o, vede ho na neviditeln)'ch nitkách, kamkoli se mu
z:lchce. budí v nem nadšení, ohromení, závist, podiv,
nená\-ist, p dle toho, ceho jeho obchodní plán vyža
duje. Verejné mínení není mu nic víc, než virtuosovi
jeho nástroj! vyluzuje na nem všecky melodie, všecky
akordy. všecky I-onsonance i dis~.on:lnce podle své li
bosti a Dotreby. CíJ, je jedin)': sensace a sensad k ob
chodu! Umení? Umení samo o sobe'je krásná vec pro
nekolik lasvecenctl. kterí se mu oddali telem a duší.
AJ.e zl'1.o,távajíc v tomto okruhu, je neproduktivní" ne
rentahiln't. Ahy:-.e stalo obchodní, sociální a v dil
sledku toho (jaký paradox!) všeobecnou kulturní ~
národní hodnotou, potrebuje úsilné propagace. A cím
je lepší. tím vetší. Váša Príhoda. sám na sebe odká
zán, hrál.v Miláne v kavárne; ale dostav se do obrat
ných rukou, rázem získal, svetového jména, Tak aSI
uvažuje impresario a odvozuje odtud dtlsledky, pri
nichž se ovšem ježí. vlasy na hlave tem, kterí slouží
obrady božskému umení v tichu svých ctyr sten.

A prece budeme méne odsuzovat, dáme~li si ,etší
práci proniknout do impresárského srdce. Velcí, ge
niální irnpresariové. jako byl na príklad Ullmann nebo
náš Julius Skrivan. neobchodují umením kolektivne
jako agentury, jež neciníce rozdílu mezi umelci. prijí
mají jejich nabídky, jak pricházejí, a vyrizují je podle
~~véhošimla. který jest odrLtdou nadmíru blízkoiJ šimlll
hyrokratickému: nebot agentnry, zajišfujíce se predem
vybráním vysokých poplatkll od výkonn)Tch umeldl
(ctyri až deset tisíc Kc za jedill)' koncert!), nemohou
nic ztratiti. at koncert dopadne financne dobre. ci špat,
ne (ztrúcí jen umelec, na neodkázan)': práci, cas, l)e
níze, nervy a nakonec i chut a odva'hu; o tom hude
ješte rec, protože zde prá\'e je jáclrb bolestného sociál
ního problému).

Velik)' impresario hraje vysokou hru. Veliký impre
sario sá.zí na iedinou karLu - na jediného umclce :t
»c1elá ho«. Ullmann vsadil na Charlottll Patti, pak na
její sestru Adelinu, jin}; na CarL1sa, jin}' na San'
Bernhardtovoll, jín}' na Saljapina, u n;lS Julius Skri
van neipn'c na Fr. OndÍcka a pak - hlavne - na
Jana Kubelíka. To znamená mnoho. To zname'1á. že'
se stává jeho lleodlucn~'m stínem. spolecníkem na ži
vot .a na smrt úcast~íkem všech v)'her a proher; ž
investuje do neho všecko "vé jmení, všechen svtl; ~éas,
všecky své nen'}', všecku SVOl] práci, všecky své na
deje. všecku svou víru. Vysoká hra! Nebot zisk jé
práve tak blízk." jako ztrúta: umení nejsou patentní
knoflíky. Všecko ono nevypccítateln', irracionální, co
umení delá umením, vrhá SVlI; stín i na obchod ume
ním. Ovšem, jak receno. Vtlil·;~· impresario zLIstává
v p.ozadí. Cel}' svet zná C8nlS"1. Ale skoro nikdo ntL1l.í
jeho impresaria. A prece neb),t tohoto tajemného, ne
známého muže. I1~bylo by ani jménaCaruso. Velik"
impresario nernllze ani ríci se socharem: hle, tt) je
moje dílo, protože nejvetší vtip jeho cinnosti je v lom,
že nesmí býti pbzorován. Tedy patrne je tó tak, že
umelec mi slávu a impresario peníze? Nebývá tomu
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tak, nehledíc ani k tomu, že takové štastné dílo veli
kého impresaria má i slávu i peníze. GeniálnÍ imr.>re.
:~rio ~ívá to spolecné s geniálním umelcem, že jeho
ZlVOt Je podoben letu meteoru: ze tmy vytryskne za
úrí na obloze a ve tme zaSe zanikne. O Ullman'nO\i
nikdo neví, odkud prišel ani kam se podel. Zmizel. k
ji to však, že nikdy nezbohatl. Julius Skrivan dokonce
nezbohatl ;lni tehdy, když l' uhelík mel své miliopy,
Julius Skrivan nezemrel jako bohác. Chci tím ríd:
Ullm:Jl1num a Skrivantlm není impresárství pouh)1l1
obchodem. pouh)'m prostredkem k vydelávání pene7.:
je jim posláním. osudem, životní vášní, I ráve tak jako
umelci jeho umení;' jsou svým ZpLlsobem výjimecn}'mi
a nesoumeritelnými osobnostmi. .

Kdo mei príJ.ežitost duverne ji poznat pred nekolib
l~ty zemrelého Julia Skrivana. ví, jdký to byl jedintcný
Zjev. Jeho ohromné znalosti jazykové. které mu umož
nily cítit se doma na celém svcte, jeho hudební vzde
lání (sám chtel ~e' pllvodne venovat zpevu, ale ztrati:
hlas). jeho promkavá znalost lidí a ~veta, - to byly
11 neho vlastnosti takrka samozrejmé; prirozené zá
klady;· neco, o cem se nemluvilo, nad cím se nikdl
nepozastavoval. Cím upoutal naráz. bylo jeho osobní
kouzlo. síla jeho individuaLity, jež z neho vyzarovala.
Tento elegantní, byt nevelk)' a ponekud zavalit), mllž
rziv)'Ch vlasl'1 s monoklem na oku byl stáje v žáru.
stále horel vysokým plamenem. stále byl nabit život
ním elánem jako leydenská láhev. Jecht vstoupil kam
koli. okamžite byl stredem celé spolecnosti. Ve shro
máždení dvou set lidí bylo ho videt jako horu na rr·
vine: byl jen on. ostatních stode adesátdevet nehyill
nic. Pro zpusob jeho mluvy je jed1né prídavné jméno:
úchvatný - v pravém, neotrelém slova smvslu. SVO'1

recí uchvátil, omámil, privedl posluchace do jakého·,j
nenormálního stavu duševnÍ. op.ilo~ti. Mltwil-li, nej
vetší zoufalec ucítil v sobe obnovený a umocnený tep
života. nadhytek energie, horecnou chut pustit se do
práce, do zápasu, bít se, prohít a zvítezit. V Skriva·
nove prítomnosti nemožné stávalo Se možn~'m, všeckY
bntasie ~.e:-,tupovaly clo skutecného sveta. 'nebylo ne
heJr;lwosti elosti veliké, která hy se nezdála, jím vy
rcen<l. obycejností dosti prostOll. j\ le tento ci()yei{,
kted obiel nevím kolikrát zemekouli, projel llt"ím
k01ik desítek tisí,c kiJometn"1. ktC'f\' mluvilo Australii.
Zplande. JižnÍ. Strední' a Severní Amf'rice. () Indii,
Cíne a Taponsku jako jiní mltlvÍ O Vršovicích. Nus
jích a Dejvicích, kter)' hyl všude. znal všecky a dovedl
v~ecko. pred žádnou prekážkou necouvl. Ýšecky po
mery ovládl. - tento clovek m"1 jedinÝ idpál. jedin~
dl. iediný smysl svého života: »p"na E:ube!íka«. ~!
kdy jinak neríkal, než »pan l' uhelík«. Ale 1<".kdovedl
vysloviti tato dve slova! Cítili iste, že ji:1,j .vyslovuje
iméno svého boha: a boha .. jehož je sám prorokem.

Když na pocátku Kubelíknvy kariéry vezl KlIbe
líka poprvé do Anglie, prihodiLo "e toto:

Byl vecer. když :-·eblížili k LOllc1:'nu. A blížili se
k nemu. umelec i impre,ario. s tlukoucím :-rdcem. Celá

budouC1lOst. výhra, ci prohr;1.. leže-ly n:J. vážkách. 1
v tomto odvetví lidského podnik!tní je méne než kde
koliv jinde jisto. která misb stoupne a která kle~ne.
Kubelík. mladý hoch, poprvé v t:~k daleké cizine, dívat
~:emelancholicky z vlaku na more :,vetel, jež se k nemu
valilo od obzoru. Skrivan, st;lk~ ve strehu, vetril malo
myslnost. A tehdy rozpredb se mezi impresariem a
umelcem tato rozmluva: Tmpresario: »Veliké mesto,
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ho tedy do kocáru a jedeme na obhlídku. A skutetr:c
na každém rohu plakáty, ale v podobe malých, obycej
l1)'Ch divadelních cedulí. Pro Kubelíka obycejné diva
delní cedule neviditelné ze vzdálenosti peti krokLl r« 
SkI-ivan mu tedy vysvetlil. že je potrebí ohromných,
doceh n zvykl)'ch plakátú. Pan X. však odmítá, ve
likoot di, adelních v~'vesktl je preclepsána, nelze ji pre
krocit. on sám se toh"o ale~poi'í neodvážÍ. ».A.le já ano,«
cdpo"ec1el mu Skrivan a jede s ním do nejvetší tis
lárny. Tolik a tolik set ohrovsk)'ch plakátu s Kubelí
kovou postavou v životní velikosti do zítrejšího vece
ra! Nelze. Musili by pracovat i \' noci. Tedy budou
pracovat i v noci. Ale kdo to zaplatí? Skrivan: já.
Hl1ed na to žádá o audienci u knížete ve veci Knbelí
kove. Byla mu povolena na druh)' den. Skrivan vezme
s sebou divadelní ceduli, okouzlí knížete a dostane po
;volení vyvesit »ponekl1d« vetší plakáty, než je cedule
- kníže nezatuší, jak relativní je slovícko »poneklld« .
A ted to zacalo. První den na každé vývesní ploše se
ohjevil jeden plakát s Kubeiíkem. Druhý den tam byly
dva, tretí den tri, na konec v celém meste nebylo místa
pro jiné plakáty a odevšad sta a sta Kubelíku zíraio
na ohromené obcany. Tu však ce ozvaly noviny. Jakýst
vlivnÝ kritik otiskl clánek, v nemž se ohradil proti
takové nehoráznosti. »Die g-anze Stadt ist lauter Kube
lík! Das ist ja zu stark!« Byl to otevrený útok na Ku
belíka. 1Jic lepšího si nemohl Skrivan práti! Druhého
dne iin~' list prinesl odpoved. jež byla vášnivou obra
nou Kubelíka. Rozpoutal se novinárský boj. A ted te
prve bylo celé mest9 »lauter Kubelík!« Dvorní opera
vyprod;'ma. Vecer v den koncertu púl mesta ob-Iénalo
iejí budovu. Byla povolána policie, aby udržovala po
rádek.. S;'nn kníže, prekonán Skrivanovým »ponekucl«,
úcastmI se s celÝm dVorem.» já stál jsem za oponOll.
díval se na nabité hledište a ríkal jsem Sl: Julic, vyhráls ~
Druhý, tretí, ctvrt~r koncert - vyprodány. Když jsem
od jíždeL prišel jsem se rozloucit s panem X. a rekl jsem
mu: »Pane, jste bohat)' muž, vli'ln)' muž, skvelý knih
kupec. vúžím si vás. ale irr.presaria z vás nikdy ne
hude. Jste na to príliš studenokrevný. príliš - ~olidní.
Ale zLlstali jsme dobrými práteli.«

Ovšem. byly jiné zdroje, z nichž se Skrivana va fan
tasie inspirovala v Evrope, a jiné, z nichž se in5piro
vala v Americe. V Novém S\'ete si však zah)'rila jak
se patrí:

V kterémsi meo.te objevil se jednoho dne na každém
rohu plakát a na nem jediný prst, pod ním otázka:
Co je to? Druh)' den dva prsty, pak tri, ctyri, pet -
celá ruka. A zase otázka: Co je to? V posledníc:11
dnech pred koncertem dolepena odpoved: Ruka Jana
KuOelíka. Sem patrí i novinová zpráva o tom, jak
vlak, v nemž jel Kubelík, byl prepaden Indiány; ~vá
zaní cestu jíeí meli b5-ti umuceni, když tu náhle z jert
noho vagonu ozve se Bachova Ciacona. Všeobecl1~
ustrn!ltÍ. ácelník Indiántl pristoupí k okénku. ukloní
se a je tak dojat skvel)'m prednesem Bacha, že je ocho
ten neohroženému Králi Houslí vyplniti jakékoli prá
ní. Prání zní, aby zajatci byli propušteni a vlak mohl
pokr,:lcovati "Vesvé ceste. Což se stane, nebot Král
Houslí podmanil si svým umením i nácelníka divochLL
Tedy s~nsace, jež by byla v Evrope nemožná i z jin)'ch
dl'Jvodll. než jen protO', že na této staré,' solidní pevnin;:;
neži jí Indiáni; ale v Americe ptlsobila znamenite prá
ve svou n horázností. A v tisíci jiných mest' tisíc ji
ných nápad LI, stále nových a nov)'ch a nikdy nesélhá-

PNtoTrtnosL

:» ž príliš ve1iké.« Impresario: »Príliš
n. 1 Tnohem vlee: ohromné! Nejvetší
r! Ale už jen dva dny. Pozítrí budete vy

o ollrn\'ské mesto bude ležeti u vašico
dém jiném by platilo: tluchuba. Nikoli

ano\·i. 1 "ehot on vléval dl'Jveru a sílu do
evším tím. že 8-ám fanaticky veril tomu,
neho nehylo pochyb. Pro neho bylo vše

uto a ji,tn, ktlyž promluvil. :\ ukázalo se,
u. Knhelík zvítezil. O\'~em zv"ítezil -s e
m.. 'emy,'lím, že hr to jakkoli zmenšo
a h,ldnotll jeho un~ení. Súm Skrivan ni

bO\'al o akolutní hodnote umení vubec a
zvlášt. ,\ Ic umen í samo () sobe bylo mu
i h\'rzc1()ll,ztracenou v propasti vesmíru.

v pripisoval vS'znam teleskopu, kterýii
dosah lidského zraku.

. že Skrivan byL nedo<;tižný recník (nota
bet hhsn!) Nevím. jakého epiteta užít,
panu l' nhclíkovi« (a On o nem mluvíval
dá jehn nwšltnka. každ~' jeho cin, každ~'

ruk} patril Kubelíkovi. Kllbelík byl první,
nejvetší, Kubelík nesmel niceho postrádat.

nic nebylo d08-t. žádná starost, žádn~l
OChranadnst veliká. V kterémsi me8-te ve

tech mcl hrát Kubelík v starém divadle,
lynem a ne práve vynikajícím po stránc~

1 Divadlo bylo I'ahito. Kubelík prichystán
d ž tu se obi~\'í Skrivan s resolutním:

ejde o obecenstvo, kdyby vypukl požár.
ka, že hy se nedo8-tal živ z divac1la.Kube

í vysto~lpit. Koncert se zpoždl1je. Obe
pelivé. Zatím Skrivan jedná. Podarí se

ha icskou pohotovost. Jak? Toto tajem
ohé jiné, vzal s sebou do hrobu. Hasici
i a planoucími pochoonemi Qbklící di
u umeleckého pokoje pristaven žebrík a
rovazy. Pak teprve Kl1belík smel hrát.
ání zdú :e vám už, že Skrivan podnikl
n kon;!lé starostlivosti O umelcúv život;

pripojí: »Zprttva o tom rozlétla se jako
daleko - hyla to prvotrídní sensace.« Tu
bác:h,tu péce o život a starost o sensacní
ají nerozeznatelne.
impresúrská fantasie byla nevycerpatel

m dovedla h),t i dbalá místních pomertl,
tí ponektld originální. jak nejlépe vy
pribehu, na nemž si Skrivan snad nej

a kter)' se udál v N .. residencním meste
, kdy Kubelík mel již svetové jméno.

1, že tamní kníže sám je ctitel hudby a
Y navázal písemný styk s tamním knih.
'm dodavatelem, jenž hrál i jistou úlo
nihkupec slíbil koncert usporádat a ko
tum a p 'al, že je vše pripraveno. » Te-

tedy capat (volne jednat)«. vypraVOVal
i tak osm dní pred koncertem jsem si

:Jel. ,Tednz nádraží do hotelu, dívám se,
ani jedin)' plakát. Tedy z hotelu rovnou

js m dopálen. Pane, chcete me zastu;Knihkupec se r07pl)'vá, mluví o veliké
ho: Tvrdíte, že je vše pripravenot

udelal vše, co je v jeho silách. Já: To
áte prípravou, když nevisí ani jedinýi í plakáty na všech rozích. N alož'm l

• h . ,,- rb
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\'ajících' a y~eck\' z jediného pramene: Skrivanovy
hlavy,

Velcí impre:-;arim'é pracovali dvcma prostredky:
sensací a pohádkov)'m nimbem. Nimhus mel povzné
sti umelce \'ysoko nacl obecenstvo do jakési mlhavé,
naJohlacnc \·5';c. promcnit ho '" nadcloveka, bytost, po
drobenou jin5m dtkonllln. než jaké platí pro obycejn~
:-;mrtelníky - tedy v podstatc romantick5' ideál. proti
chodn5' ideáhlm dneška. ac nejsem si tak zcela jist, zda
úplne. nehol' vklt:-; ohecenstva se mení mnohem méne,
než jeho ucitelé estetiky jsou ochotni priznat. Tnlpre
:ario hyl "šak i ,"ychovatelem a pestounem, nehol' ne
smelo bj',t opomenuto ani nejnepatrncjší malickosti, jež
by mohla prispeti k zv5'šení nimbu. Byl presne promy
šlen umelcLl\' mlh, umcJct"1\' úce:-;. délka kroku. pohyby
rukou. umclec. jenž oslnoval jen s'"5'm llmením, b;'l
peclive "eparo\',\n a uložena 11' u tajuplná ,mlcelivost,
pokud hylo nebezpecí, že hy málo c1uchapln5'mi rccm;
mohl, zp-llso1Jil rozcarování sV.'·ch ctiteh'l.

K dnešnímu, císlu jsou prilošeny B

ženky pošt. úr. šek. Prosíme pá'ny o
b~'1'atele, aby jimi vY'I'ovnq,li event. ne
platky a ~aplatil'i p'l';edplatné.

.AdmÍ'n1strace,

M ax Weber, Politika, jako povolání. Preložil a predml
opatril Dr. Jan Mertl. Ve velmi zhuštené forme této malé
ky, dotýká se Max \\'eber, sla\'ný nemecký sociolog a ná

hospodár, nej podstatnejších problému soucasného politic
života. Objasniv predem presné základni pojmy politik)',
cházi k hlavni cástí své práce, k rozboru typu politiku z
volání. - Vydal .Orbisc, Praha XII., za Kc 12'-.

NOVÉ KNIHY

mo, jaké cestné místo je v angliL:kých kolejích klasickým'

kum vyhraženo? Svého casu byla \' Naší dobe otištena
presidenta Coolidge, v níž se tento státník v~llI1i nadšene
sických jazyklt zastával. Mám za to, že tento projev nek4e

presidenta té praktické Ameriky znamená pro oceneni b
nitního vzdelání \'ÍC než lokální mínení ceskoslovenskýclt
nálu. A máme konecne i bližší príklad. Zro\'lla vcera rcÍcro
noviny o projevu, jejž ve prospech humanitního vzdelání u
ve školské ankete prední funkciomír Škodových závodu.

Bohu, že alespoií ve spolecnosti prumyslníkll ze ~kodovky
klasický íilolog- nevyletel za dvere! Konecne ješte osohní
mínku. Nedlollho po \'álce prišel do Prahy mladý Ang'

Mister oí Arts oxíordské university, který se zajímalo sl

ské jazyky. Vzdeláním byl filosof a také nám ve Filos
jednote preduášel. Jednou jsme se ho ptali, co hude delat

návratu do Anglie, a uslyšeli jsme, že si zarídí obchod,
ovšem tehdy mezi námi podivení. Dnes tepr\'C vidim a eb

co takové iaktum znamená, Toto je kultura, pane dre Ne

a ne to ceskoslm'cnské lokální a polovzdelanecké horováni
"prakticnosk Jak štastná a velká je zeme, která má iilo,o
vzdelané obchodníky! Je-Ii tomu tak, pak mezi lIaším a a

ckým obchodníkem je \' celku asi takov~l pomer jako mcli
seck{lrem a bankérem, - Vím dohre. že naše školy jsou
praktické. preintelektualisované a že potrcnlljí reíormy a
votnení. V tom jsou jiste myslící a pozoru iící humanisté,

rodovedci i techuici za jedno. Jen se hrozím toho, co hl
ze školst\'í udelali nekterí nárOdohospodári a tech'
k nimž se s\'ým clánkem prihlásil - bohužel - i p, dr. 11

kdyby je dostali do rukou.

Dr. Hejda osta tne upadá, mysle o školství. do chyby,
je, tuším, pro naše pomery typická, Záleží v tom, že se v
chce od školy. Škola má poskytnout vedomosti tcore
i praktické, má pestovat telo, vychovávat charakter atd,
Jako by se clovek všemu musil nauci t ve škole a nicemu

školu, Dr. He.ida žádá na pr.. aby byli žáci prakticky sczná
s ~konstrukcí výbušllého motoru. aby sl~'šeli o umelém hed
smenkách, penezích a j, vecech. To jsou jiste duležité veCI

mám za to, že o mnohých z nich, zvlášte o tech praktick
manuálních. by se žáci prospešneji poucili mimo školnll
K tomu je mnoho krásné príležitosti prá\'e tam, kde ,tu

žijí ý internátech. jako to bývá ve francii a An~lii. Tam je
místa pro sportovní a spolecenskou výchovlI daleko více,
kolik ho rtlllŽe l10sky tnoll ti náš školský systém, Ale byl h
myslím, prílišný optimism. kdybychom od naší školské r
my ocekávali, že nám v dohledné dobe upraví školstvi
takovýchto ideálních prání.

Jsem, paue redaktore, v dokonalé úcte
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Pane redaktore,

jako žurnalista jiste velmi dobre víte, kolik se \' novinách u prí

ležitosti každé chystané reíormy napíše .plác<Í.ní. Je mi líto, že
tentokrát, v dobe ankety o školské reforme, propadl této lle
ctnosti i muž, jehož clánky jinak rád cteme, totiž p. dr. Jirí
Iiejda. Napsal totiž do 14. císla li o s pod á r s k é hor o z h I c
d u clánek o školské reforme, kde se mezi jinS1J'; zminuje o staré
bolesti našich stredních škol. t. j. o preplnenosti jejich uceb
ných osnO\', temito slovy: » aše škola žádá od mládeže príliš
mnoho a precpává ji vedomostmi naprosto zbytecnými, které
nejsou k nicemu užitecné. Rád bych vedel, k cemu jsou lili
platny moje stredoškolské vedomosti z krystalografie, z alge

bry a trig-onometrie, z reeké ~ram'\tiky, Nikdo se mne na to
v živote nikdy neptal a dOlllnívá-li se stredoškolský profesor,
že se tím moje kulturní Ilro\'eií znacne zvýšila, priznávám se,
že si toho nejsem nikterak vcdom, Ba naopak, jsem pevne pi'e
svedcen, že kdyby mne napadlo baviti se ve slušné spolecnosti,
rekneme prumyslníkll, bankovních reditelu a jejich dam, o teci!
to vecech, byl bych vykázán za dvere.« Gratuluji co nejsrde,;
neji panu dru Hejdovi, že jest mu dopráno pohybovati se v tak
\'ysoké spolecnosti. mám však jisté pochybnosti o zdurazií(J
vané slušnosti jejích clenu, je-Ii \'skutku prJYda, že mineralo14',
matematik a klasický íilolog jsou tam ve stúlém nebezpecí býti
vyhozenu za dvere. Predstavme si, co by se stalo ze spole
cenského života. kdyby naopak nekoho napadlo J)aviti se ve

slušné spolecnosti, rekneme universitních profesorll, lllusejnícll
reditelú a jejich dam, o národním hospodárství, úcetnictví :t

o konstrukci automobilu (cehož všeho si p. dr. Hejda nesmírne
cenO, a kdyby za to mel býti vyhozen za dvere. Myslím. že
v obou prípadech by bylo \'íce na míste mluviti o spolecnosti
omezencll než o spolecnosti slušných lidí. Takovou spolecno"t

ovšem není treba nikomu závidet. R.ekneme tedy tolik, že p.
dru Hejdovi tu ujelo pero více, než mllže býti vzdelanému žur
nalistovi dovoleno,

Ad voeem tech proskribovan~'ch klasických jazykll. Pan dr.
Hejda na ne má, jak se zdá podle jeho záliby v recké grama
tice, velmi spadeno. Na druhé strane velebí anglické a ame
rické školství. Jak to jde dohromady, když je všude dobre zn3.-


