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Zase jednou situace.
merné tišinc naší vnitrní politiky, po<.:házející z toho,
da nechcc jít a oposice ji ješte nechce porazit, vznikla
zase jednou napiatá situace. A jak tak casto bývá, z dunikoliv vecných, nýbrž osob)1ích. (Tuto podstatu
aféry
ovšem podcellovat nikdo, kdo ví, jakou roli u nás hraj[
osobní.) Na národne demokratickém
sjezdn mluvil p. dr.
t mimo jiné také o ministru Benešovi a rekl to takto:
Jsou prostrcdky jeho politiky, která \' každém cloveku,
klém mravnosti, budí odpor. ... Jedno chceme: pravdll
istotu. V tom je ta hluboká propast mezi námi a veBenesovým.«
dru. Kramárovi

se neco takového

lehce

rekne,

bohu-

e rekne; ale ted aby celá naše politika vzala rozum
ti, jak se dostat z této ituace. Každý vidí, že výrok
demokratického vudce o zahranicním
ministru obs'1všech stránkách
kvalifikovanou
urážku
na cti.
tate té lIlážky se príti nebudem; kdyby to napsal nebo
nymní žurnalista nebo obycejný
politický
agitátor.
chom si, že to už patrí k jeho remeslu, složenému
a nevedomitosti;
vyslovil-li neco takového vudce rázu
máre, nemužeme pro to nalézti jiné vysvetlení,
než že
'( z politováníhodné pobloudilosti
a neinformovanosti.
! je muž, na kterém jednou cást naší verejnosti
bude
upravovat težké krivdy, vzniklé ze stranické
vášne,
cu hychom spíše cekali, že budou pitomosti verejného
napravovat, ne že se jim dokonce pos ta ví v celo. Jen
bychom ješte chteli podotknout:
muž formátu dra Kraesmí ovšem povidat, co mu slina na jazyk prinese;
neco, musí mít pro to doklady, a má je také uvést.
na ochranu republiky a ústavní novela byly usneseny
ajícího úcastenství dra Kramáre práve zatím úcelem,
bránily špinení demokratických
vudcu; co ríci nyní,
erejnost se bude špinení demokratických
vudcu ucit
od dcmokra tických vudcu?
dra Kramáre je težký a neomluvitelný,
ale naše polimusí prece s ním nejak poradit. Budiž konstatováno,
z Kramárovy reci o Benešovi se v "Národních Iistech«
proti Kramárove vuli, intrikou tech, kterí po nicem
tak jako vyvolati nejaký konflikt s Benešem, a kterí
fe konecne jeden z tech konfliktu bude rozhodující.
árovi amotnému stacilo, že to rekl v národne demopolecnosti; do novin s tím nechtel. Ale když už se
do novin, vznikla situace, která dokonce muže dnešicnímu útvaru pripravit znacné obtíže. Prosté a pravvisko je toto: bud dr. Kramár nemel pravdu, a pak
musí nejak omluvit. Nebo mel pravdu a Beneš je
už, jak je lícil; pak ovšem by Beneš nemel ve vláde
;tvat a mel by z ní být všemi slušnými lidmi vypuzen.
k na!e politika míti dosti sil, aby se na toto prosté a
ovisko postavila? Nevíme, jsou-li president a zahrastr odhodláni koaliení kruhy k této prostote nazírání
v politice nehraje logika vždy velkou roli, a objeví se
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\ždy snaha, konflikt nejak obejít a horkou kaši nechat vystydnou t. Je však vhodno foukat do této kaše? Nemelo by to spíše
býti príležitostí,
aby se zdánlivý problém Benešovy
osobnosti
jednou pro vždy pred ocima verejnosti
vyrešil?
Jsou lidé
y koalicních stranách,
kteri nad odchod Benešitv nic krásnejšího si nedovedou predstavit,
a kterí se o to budou pokoušet
\. tomto konfliktu jako v každém jiném. Má jim vedle radosti
nad tím, že Beneš byl težce uražen, být nádavkem ješte doprána ta radost, že konecne podá demisi? Jsou jiste slušní a
vecní lidé i v agrární i v katolické strane; neuloží se jim však
príliš težké bremeno tím, predá-Ii se jim konflikt k nekompromisnímu vyrízení? Jak pa tmo, píšeme o veci s jistými rozpaky,
ale \'Ždycky ve spolecnosti
vzniknou rozpory, když se nekdo
dopnstí nejaké neslušnosti. Nemeli bychom vubec žádných rozpaku, kdybychom
si mohli být jisti, že si vše v koalici bude
rešit vecne. Obáváme se však, že by se mohlo vyskytnout
tam
mnoho živlu, které, nechajíce pravdu pravdou, jak se v politice tak casto deje, by to pojaly jako vítanou
príležitost
proti Benešovi. A jsme na rozpacích, má-li se treba ze znamenitých duvodu prispeti temto živlum k dosažení tohoto, ceho si
už tak dávno prejí.
Je tedy težko radit ministru Benešovi, co má delat v takové
situaci. Mužeme ovšem míti jakousi nadeji, že odpovcdní koalicní politikové pochopí, že to, co se stalo na národne demokratickém sjezdu, je nemožné, a že použijí své autority, aby vec
vyrídili po právu. Ponevadž
je práve v proudu reparacní jednání, v kteréžtQ dobe význam
dra Beneše nesporne
roste,
mohla by neochota dra Kramáre k satisfakci vytvorit i situaci,
která by vážne ohrozila dnešní koalicní režim. Pak by asi
nezbývalo
nic jiného než nové volby. Nemohli bychom
to
ovšem považovat
za slušné rešení: predne výsledek voleb, at
takový ci onaký, Benešovi
na cti pridat ani ubrat nemuže,
a pak osobní heslo B e n e š c i K r a m á r nebyla by vážná
volební platforma,
která by jim mohla dát vecný ráz. Za takové volby predem dekujeme, a patrné i všechny strany, mimo
národne demokratickou,
by se za ne podekovaly.
Sousedky

na pavlaci

a noviny.

Jeden z našich denních listu prinesl nedávno obrázek:
Dve
panicky jdou z trhu a zastaví se na schodech na kJípek: Jedna
z nich ríká: "Jest1ipak už vedí paní, že Can-Kaj-~ek
už zase
dobyl tIankau?"
- Druhá odpovídá:
"Ale jdete, to snad není
ani možné!" Tento vtip ukazuje dobre, jak málo lidí se
vlastne stará o vysokou politiku, jež denne plní první a tucne
psané stránky denních listu. Byly listy, které nemely v tiskárne ani dost velikých liter, aby hlásaly svetu, že reparacní konference ztroskotala.
Ale kolik lidí to doopravdy
zajímá? Byl
vubec možný bulvárový
tisk, kdyby se paní Kandrnásková
s paní Vocáskovou bavily na schodech o reparacním
problému,
kabinetní krisi nebo o generálu Can-Kaj ~ekovi? Celý bulvárový tisk hreší práve na to, že otázky vysoké politiky ponechává lid úsudku povolaných,
a zajímá-li prúmerného
džbánkovéhq, politika neco z toho, jsou to ony detaily, jež nazývá
Nietzsche
príliš. lidskými. Nedoví-li se ctenár pravdu, vezme
ješte radeji za vdek lží a výmyslem. Dokud si lidé nepredstaví
politický život tak, jako si predstavují
svého souseda, nemají
k politice žádný vztah. Cím méne vlastností
má pak politik
spolecných
s prumerným
clovekem,
tím snadnejší jest jej po-
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miouvat, protože prumerný
clovek nemá rád lidi, kterí se od
neho príliš liší. Pro koho vlastne píšeme my, politictí a kulturní novinári?
Ví vúbec nekdo, kdo nezná _prostredí
pražských kaváren,
v cem spocívá podstata vetšiny problému kulturnkh
a politických,
jimž my pricítáme
tolik dúležitosti?
!\ p~ece by bylo nesprávné,
kdybychom
proto zoufali nad
svou prací. Pres to, že panicky se jiste nebaví na schodech
o tom, co se píše na prvních stránkách
novin, pres to, že jen
',-elrni úzký kroužek našich lmvárenských
známých zná naše
znacky a pseudonym',
pres to, že všecko co napíšeme, kdy;;
už s~ o tcm mluví, jiste v podobe
velmi zkroucené
utkví
v mozku ctenárove,
neco prece jenom uvízne. Verejné míncní se netvorí z toho, co utkví ve vedomí prúmerného
cloveka,
nýbrž z toho, co zltstanc v jeho podvedomí. Na tom spocívá
psychologie
reklamy. Nebeží o to, aby clovek vedel, kde cetl
chválu toho ci onoho zboží, nýbrž o to, aby mu vyskocila
\' mozku predstava
tohoto zboží, až je prijde kupovaT. Proto
nejlepší propagwndou cehokoli, at jest to zboží, at jsou to zájmy, at jsou to ideje jest casté opakování.
Casté opakování
múže obklopiti predstavy
prestyžem,
nírnbem a autoritoll. Proto
"ni údel tech, kdož do novin píší o thematech,
jež nejsou lidu
bežná, není tak zC,ela beznadejný.
Nebeží o úspech toho ci onoho clánku, beží o kolektivní úcinek novin. Noviny pusobí vždy
ve svém celku, ne jednotlivostmi.
Nekteré listy pokusily se poládiU ankety mezi ctenári, aby zjistily, co si prejí jejich ctenári
n;iti v liste. Nikdy' z toho nic rozumného
nevzniklo.
To jest
V0C novinárova
a nikoli ctenárova,
aby o tom uvažoval. Ctenár
ncanalysuje,
práve tak, jako nekdo, kdo není kucharem, nezkoulTIél chutí a z kterých
souc,lstek se to neh ono .iíclloskládá, nýbrž
jí je jako celek. Jest ovšem pravda, že politik" ješte nejsp.íšc
zc všech vecí obecných
upoutává zájem prumerného
cloveka.
Také obycejne
se 'v techto vrstvách
merí inteligence
podle
toho, zda kdo rozumí politice, L:i zda o ní umí vykládat.
Jednotlivce (;tenáre sama o sobe jiste nezajímá ani hospodárská
krise v Nemecku, ani situace v koalici, ani jmenování do pojišfoven, ani rozdelení príspev!cít z vyrovnávacího
fondu, ani
celonárodní
oslavy Štefánikovy,
ani smrt lorda Revelstoke,
ani
rlojev "Piastu« proti polské vláde, ani co pripravuje
minister,;t\-O zdravotnictví,
ani zprúvy
z bojište afgánského
a mc'.ického. Ale zajímá jej to všecko dohromady,
chce vedet, co
omyl, mysliti si, že ctenár chce
::e m svete deje. Je naprostý
míti v novinách trvale jen klepy nebo pornografii.
Dá se tím
nejak}' cas n::tvnadit, ale po case to prohlMne.
Co však poulicnímu prilmernému
ctenári vyhovuje, jest prehlednost
a tucné titulky. Kdyby ceské noviny místo nadávání na bulvárni tisk
se také trochu od neho ucily po stránce technické delat noviny
prehledne a nápadne, snad by si naií tolik nemusily pak stežovaT. Vždyt i dobré veci lze upraviti tak, aby .ie dovedl císti ctenár, jehož zraky klouzají jenom unavenc po titulcích. Noviny
tehdy. když se o nich nebaví
mohou být pro lid zajímavé
'ousedky na pavlaci.
.1 Pllchs.

i

Volit nebo jm~n()vat?
Tak phod ueseti lety tahle otázka b~; hyb nikoho ani nen2,p:.dla. Tenkrát, kcly:~ zvuky del1lokratických
hesel znely ješte
C'crstvc v usícÍ1 a 1i!:lVách všech Il~lhje vyrostlých
clernokratú,
a sprá v[,ylo heslo \' o \ i t necím tak S:'ll~l{J%tejllle uznávaným
ným, ,Í"k" že jedna a jedna j<;ou dve. Ale snad práve to, že
iíucrn a jejich myšlení n"by!a dána taková nklirnatísacní
schojln')5t, jaké demokracic
z revoluce zrozen{1 od mnohých žádala,
zacalo se Od toho uernokra tického principu volebního
rychle
wStUPOV8t. Kdo vzpomíná,
jak se kdysi vážne diskutovalo
(J
tom, není ..li suspenGováním
volebního
práva lidu ústavni
nst::movení o volbe presidenta
republiky, jak se docela vážne
premHlelo i o tom, aby vedoucí úredníci politických úradu byli
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voleni, diví se jiste, kam se najednou podela t1t volební hor
našich zacátkít, ta stále zdúrazDovaná
potrebnost kontrol!
spolupusobení

vítLe
J{ lidu ve vei'ejné
..:.

ij!né
d....

cinnosti. .

J menování'1 namí~to
volby JHylo \lplatnér~o, pochopit
y úradech hned od poc~tku. A pak' u~ to šlo velmi ry
i jinde a v posledním
údobí panování dnešní koalice u
volební princip v takovou nemilost, že není asi daleka d
kdy bude treba staré požac\avky
demokracie
v tomto s
pripomenout
hodne durazne.
Reforma verejné správy, pil níž jmenováním tretiny s
jindy vždycky
v celku volených byla fakticky tretina ob
stva zbavena zastoupení,
ukázala dnešní odklon od té vol
základny, na které se stavelo v zacátcích samostatné státní
stence, velmi drasticky. Byly to strany dnešní vládní majo
které z vlastních cinú a z yJastního svedomí diagnostikov
už predem své volební bolení dosti presne, aby se vcas zajis
pred jeho následky. Hodne zde jiste riskovaly; protože od
nout predem, s jak silným odporem se setká takové pro'
mokratické
ustanovení,
jako je treba to o jmenování tre
zemských a okresních zastupitelstev,
se nikdy dost dobre
múže, protože nevyvolá-li
bourku zákon sám, není nikdy
jisto, nevyvolá-li
ji jeho provádení.
At je tomu jakkoli, sp
lace vládních stran s verejnou správou dopadla pro ne až
dobre. A protože s jídlem roste apetit, nedal na sebe d
chod jmenovacích
hodú této koalice dlouho cekat.
19. dubna jmenovala vláda 20.000 funkcionáru l1ernocens
pojiŠtoven. Sama skutecnost,
že vláda ani po novelisaci ne
cenského pojištení nez~(cala svuj zákon provádet, mluví v
jasne. Jmenování tam, kde zákon ustanovuje volbu, už sam
velmi nepríjemným
krokem vedle chodníku, po kterém by
chtelo demokracii
a demokratickým
lidem jít. Ale nejpoucn
je, proc a jak byli funkcion,íJi nemocenských
pojišloven j
nováni. Po poslednicll volhách do nemocenských pokladen,
b~'ly provedeny
už prcd desíti i vke lety, bylo oblíbeným s
tcm žurnalistiky
dnes panujících stran vykládat, že socialis
llsurpovaIi moc v nClllocenských pokladnách (dnes pojišlovn
aby z ní težili ve SVllj prospech a aby v techto ústavech
opatrovali
své lidi. A radost bylo poslouchat pred nove
ncmocenského
pojište,ní siihy a hrozby, jak bude nemoce
pojištení radikálne odpolitisováno.
Nuže, stalo se. Když u
nekdo kricí »odpolitisovat!«,
znamená to vždycky nej!epši
- zpolitisovat.
Ale jen svým zpusobem, sv)'mi lidmi a
stranou.
Když na pI-íklad klerikálové
kricí po odpolitiso
školy, jen slepý nevidí a hluchý neslyší, že si prejí \'1
školu zpolitisovat
ve smyslu své, klerikální politíky. A tak
tady. Vládní strany »oc1politisovaly« jmenováním nových d
ceti tisíc nemocenské
pojišfovny
tak, že je mají dokonale
svých rukou a delají, nebo budou v nicb delat totéž, co
týkaly socialistltm; ale tito socialisté byli clo nemocenských
.ííštoven zvoieni a vládní lidé, aby se do nich dostali,
bovali dekret. A v tom je prece jen veliký rozdíl. jaké je p
a oprávnení
voleného a jaké jmenovaného.
Je samozrejmé,
že nejlépe pochodila ta strana, jejíž mini
stvo jmenování provádelo.
A tak i když pripustíme, že
Srámek mel dobrou vítli obsadit nemocenské pojišlovny
klíce posledních
politických
voleb, nemilžeme nevidct, žQ
dopadlo docela jinak. To už dá samo percentuá!ní srovnání
sledkil techto voleb s percentuálním
zastoupením stran v
mocenském nemocenském
jmenování, at se podíváme na
stavenstva
nebo dozorci orgány jednotlivých pojišloven,
na ten famasní celek 20.000. Vidíme tam samé vládní lidi,
dobré straníky, ale skoro žádné lidi kvalifikované, málo z
ci! interesovaných
skupin a skoro žádnOU oposici. Ostre
ciální pojišfovna,
jako zákonný poradce vlády ve výjlm

jmenování, dokonale pohorela. A s ní zase kus detle, kus obcanských práv a nejvíc, což je snad jedil1é
boto jmenování, dilvera obcanu v dobrou vuli této paa jmLnující vládní koalice, být aspon slušnou.
ncbo jmenovat? Tato alternativa
se stejne rozreší
chu myšlenky volené správy. A možnú, že tyto jmeÚ. pechy dnešní koalice,
tato stále castejší Pyrrhova
I režimu stran nad státem a demokracií
budou jednou
a vzpomínkou dnešním nácelníkum,
až se zas ozve
volit! - a bude nezbytí se podrídit.
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se píše a hraje dranlR.
Paríž,

7. dubna

1929.

1 tnjné radnici

T\'. arroudissement\!.
skryt'
za
il6tcl de Vil!e. prednášel René Fauchois
, )3k s(' píše a hraje drama. Prišli starí pánové :1
prišly ženy s taškami plnými nákupu pro priští
1tky s detmi v nárucí - a zbožne poslouchal
i až do konce, v jedenáct hodin v noci.
nehyla prednáška. to bylo vyprávení.
živé a zajíFrancouzští literiti a umelci to umejí, žádá se to
, umcní verejne mluvit tu patrí k tradici a reaci. Prubchem jednohO' roku mužete slyšet v Pa" dnášet vetšinu v)'znacných
lidí, jsou zvláštní
osti pro porádání prednášek
a casopisy, veno'hradnc uverejnování jich.
e, než se dostal k slovu René Fauchois,
uplatnil
ávo vousatý pán plný horlivosti, patrne predseda
iatiC'n Philomatique«.
která byla poradateikou.
Ý predseda ukázal vše. co dovede:
presne vypoauchoisovy hry a tuto bibliografii
promíchal puantními frázemi o oslavencove
psychologické
, jedinecno_ti podání, jeho nesmrtelnosti
a geBezbranný autor skryl tvár za kapesník, ale ne'\0 se mn zahalit masku težce zadržovaného
smír)' hrozil vybuchnout každou chvíli ...
"ne predseda zmlkl. A povstal autor. slabe proé vlasy, prumerná tvár dobre situovaného
Franv pravém oku monokl: René Fauchois.
lát:trTI

i

'"

se píše divadelní hra? Mesdames.
messieurs,
rici.. \ckoliv se to zdá nejjednodušší,
prece je
že nejtežší je vzít pero, namocit a zacít psát.
'race? , no, nelze popírat její duležitost.
Ale in, to je stálú, pravidelná práce. jako kterákoliv
'lé hledání výraZtl. Tím není receno, že neexi'hlá inspirace a že není nekdy rozhodujíCÍ.
NaI. (jak by bylo možno, aby ten se do veci neza?) drfinoval inspiraci
jako
»okamžité
rešení
II dlouho promýšleného«.
t? Ríká se, že si, ho valí at1tor. Jakbli
panto zdá, je pravda opak: námet sám "i volí své
život dramatika je neco rozkošného
a muC:i'roven: stálé cekání rozhodujícího
okamžiku."
nechtel bych poslouchati estetiku }VL René F~lt1\e vydržel bych radu vecertl poslouchat
jeho
i o jeho zacátcích a divadelní kariére.
Mezi
, vzpomínbmi
plavau vtipné poznámky
vše-

obecné a rozkošné
definice, které vám reknuu neco
podstatného,
jenom když je umíte vzít porádne za rohy.
Není mcžno reproclukovat
rec písmem, to je funkce
radia. Ale zachytit obsah a penu dojmtl, která zllstala
na hladine vet, rychle plynoucích. klouzajících
jako svetla na parížsk~'ch ulicích.

*

»První hru jsem napsal ve škole pod bvicí. Bylo to
v Rouenu a jmenovalo se to »Velk)' hacl«. Nebudete se
divit. reknu-ji vám. že mé první drama melo 65 obrazC!
a že v nem vystupovalo
200 osob. Ani cliYadlo »Ch~ttelet", které je na takové vcci zarízeno, hy nemohlo mou
první hru u\rést na scénu ...
Za ctyri leta potom jsem oJjel clo Paríže. i.,fcl jsem
jen dve knihy a jedna z nich hy11. bible. V bibli jsou
\'šechna dramata a všechna poesie sveta, to není špatná
lmiha pro dramatika.
V rue St. Lazare stávalo tehdy
divadlo »Boc1iniere". Jeho zakladatel
a lTIJ.jitel se jme
naval Bodinier. A protaže nemel jinou nadeji na proslavení svého jména, nazval své divadlo sv)'m jménem.
Nebylo to jen nejaké ohycejné divadlo:
tam se hrály
všechny hry, které tam autori dali . .:\lusil0 se ovšem rediteli zaplatit, ale nebylo to, celkem vz.'lto. tak drahé.
Napsal jsem tehdy druhou
hru: » Král žiclovský «.
Zkrátka, bible úcinkovala.
Sám jsem hrál Ježíše, Magdalénu hrála jistá, nyní velmi známá umelkyne. Otec: a
matka prijeli, to se rozumí.
z \'enkova do Paríže
na
premiéru
a byli pyšni na svého syna. Ujištuji vás, že
tato hr.'L se neobjeví
v lD:\'ch SebranÝ'ch spisech. ale
snad si zaslouží vzpomínky
dneštíího
vecera.
Ve ctvrtém jednání je scéna Soud nad Kristem.
Vystupuje v ní Pilát a rada statistLl, predstavujících
žoldnére, lid atd. V poslední chvíli však pan Bodil11er snížil honorár statistllm
ze 3 na 2 franky, což pobourilo
žoldnére a lid židovsk)' do té míry, že odrekli úcinkování a utekli, vcetne apoštalu
a napovedy.
~vIuj dobr)' tatínek,
vida situaci, nabídl se sám za
napovedu
a vlezl do jeho opuštené budky, aby ctvrt)'
akt byl lDožn'·. Slo to celkem dobre kupredu, ale sem
tam vznikly
potíže, na príklad
kdy~ má lid kricet
,Nive le roi«, at žije král, což nemela ovšem být royalistická manifestace.
Statisti stávkovali,
kricel tedy jen
muj otec z budky a nekolik vern)'ch prátel ...
:t\azítrí jsme se vrhli na noviny, abychom si precetli,
co kritici ríkají mé hre. ~.;erík:tli nic. Ano, tenkrát se
o mladých
nepsalo pri každém
jejich
pokusu
j;j,ko
dnes.
Musím však priznat,
že jsem mel štestí, bez nehož
není lTIožn:\' úspech. Prišel jsem chud)' a nezmimý do
Pariže.
Pan Dorival mi clal d:::Jporucttjící dopis na p.
Svlvaina.
V divadle ~arah Bernhardt
se tehdv hrálo
d;·a111,1.»Tajná služka«. V novinách
sháneli figuranty.
Byl jsem prijat a tak jsem poprve vy:;toupil m. scénu
pred zraky verejnosti.
Moje úloha byla až ve 3. jednání. Spocívala
v tom, že jsem predstavoval
k01le a
to sice za scénol!. Mlátili jsme - dva - nohama do
kamene. ahy byla iluse kltisn.
Za neclio\1ho potom jsem byl pnsl;'l11 k S;'lre Tsernhardtové.
»Má velk)' clum, « rekli mi.
Dohrá. za:el jsem k obuvníkovi
a koupil jsem Sl
nové strevíce.
Setkal jsem se s ní poprve v divadle, práve byb
prestávka.
Šla do šatny v kostýmu Orlíka,
dosti špinavém.
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Pfftomnost..,
»Umíte neco?" zeptala se mne.
»Myslím. že ano. Corneille, na príklad, celého nazpamet."
».'\h' st1.Cí mi nekolik \rerŠll."
Recitoval jsem tedy. Když mi naznacila, že múm
prestat. povídá Edmond Rostand, tehdy prítomn:\":
>'lVULpekný hlas."
»Dobr5," rekla Sarah Hernharc1t, »dostanete roli.«
Na to mi podali obálku a v té hyl jedin:\" list papíru
a na nem jediná veta.
»Prince que faites vous. c'est votre régiment'),
»Princi. co cleláte. vždyt je to váš pluk '?
To byl,1.celit moje role, role kapitána c1e Fnrestier.
»/\h, pane, to vy hudete hriLt roli kapitána de 1"0restier?« zeptal se mne kterýsi clen ensemblu.
» Ano.'
odpovcdel jsem hrde.
» Jste sedm:\·. který
ji hudete hrát,« rekl mi onen
herec.
Pátral jsem po prícine tak castého strídání úsob
v roli kapitrLlla de Forestier, která ohsahovala jec1ir;ou
\'etu a np.hyla tedy nesnadná. Brzo jsem to zjistil.
Je to \' óverecném obraze. \'e \Vagram. Orlík stojí
1'.2 pahorku
a proží\'á zvláštní prolínání snu a skutecnosti. Potom se rítí s pahorku dolLI, když nastupuje
armáda na wagramské pole, a tu má proti nemu vystoupit kapitán cle Forestier a vykriknout mu pro me
památnou vetu:
»Princi. co deláte. vždy[ je to váš pluk'«
Orlíka hr[tla Sarah Bernhard a ponevadž hyh težk:l
a hrnula se s pahorku s vervou. skoro žádn)' predstavitel kapitána de Forestier neodolal jejímu náporu a
shrouti! se pocl její tíží. Proto se strídal jeden neštastník za clruhým. A já byl sedm)r.
Naclešel rozhodn)' den. rozhodná scéna. Již se Sarah
Hernhardt dala v pohyh s pahorku. Stojím pripraven,
široce rozkrocen. Chytám ji, kricím svou vetu a neklesám ...
Opona padá.
»Pane Rostand, ale on je zd::ttn)T,siln)' chlapík!'
Dyl jsem na z:lklade tohoto výkonu an~ažován, T 20
frankll mesícne. první má g;lze!
N áhoeb. me pri vedla do spolecnosti, která se sl1101llaždovala každou nedel i kolem p. ~J eudorfa, o ncmž
se ríkalo, že je z královského rodu hourbonského a že
prišel do Paríže reklamovat SVLljtdlll.
Ludvík X VIT.
Ta historie me ovšem nadchla.
Kap'al jsem drama ve verších »Ludvík XVII.«,
melo 5 jednání a (io osob. Ukoncil jsem je v divadle
Sar.'lh Bernhardt. která se to dovedela.
»Vy píšete verše? Dramata?« ptala se mne. ;)MusÍm
císt vašeho Ludvíka XVII. Je tam role pro me?«
))Na to jsem se ani neodvážil myslit, madarne.:
V no\'é hre byly velké postavy reservovány mužLlm,
ženy hrály roli docela podradnou.
Když )lLuuvíka
"'(VIT. precetla. zavolah me a podala nekolik návrhu
\1a zmény. Ta nebo ona osoba se jí nezdála dosti sympatickou. Sarah Bernhardt mela s'vou specielní cste(iku: všechny role musily být sympatické.
Psal jsem prirozene hned hru pro Sarah Bernhardtovoll. Tato hra se ovšem nikdy nedost'3.la na
scénu.
Byl jsem doporucen rediteli »Folies dramatiques«,
kter)' cerpal hlavní pramen príjmLl ze sázek na konsk)'ch dostizích. Pozval me, abych mu precetl svého
l)Ludvíka XVII.«.
<,
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»Velmi zajímavé. « atd. »Kclybych
pracoval ... «
Bydlil jsem tehdy v latinské ctvrti a žil za 30 fl'1r.k
mesícne. S jedním kamarádem jsme dostali ná1)ad'
abychom mohli hrát svá dramata, založili jsme I Th"
tre des Poetes «. V tomto Divadle básníkLI hráli n:
zadarmo jednak ž{LCidramatické konservatore, jec!n
herci, kterí 1'1'3.
velkých divadlech se dostali jen ke'
sodním rolím Zde videli príležitost ukázat se publi
ve velkých rolích.
Zase nedockaví hledali jsme v novinách kritiky op
miére v Divadle básníkLI ... Kritikové mlceli.
Tistá moje hra dosáhla úspechu: dávali jsme ji clv
cetkrát za sebou. Kamarádi mi závideli.
Jedenkrát jsem prišel k .\ntoinO\'i. ;\,[el návšte
Emila Fabrea, takže jsem musil cekat. Zatím prohlíží
knihovnu a padne mi do ruky knih:t. o Beethoveno
Ješte nerozrezanou, rozevru ji a ctu. Jeho život
dojal. Popadl jsem tu knihu, odešel z domu a tJ
jsem ve dne v noci hru o Beethovenovi. Obraz velké
skladatele me neprestal pronásledoVat, dokud jsem
dokoncil poslední akt. Zanesl jsem rukopis k AntOf
novi, jemuž jsem se ke krádeži knihy priznal a již
dávno odpustil.
Dnes si málokdo dovede precLstavit, co tehdy
menal Antoine. Byl to skutecný generál, maršál di
delní armády. Hrál práve v »Oc1éonu« Shake pearo
»Julia Caesara«. l\lel j~em prijít v 9 hodin, zeptat
co ríká rukopisu mého »Beethovena«. Nebyl j
sám, cel)' zástup jiných cekal na Antoinea a byli t
autori už docela šediví. stále doufající, že konecne
kter)' z jejich rukopisu bude prijat. Já byl mezi vš
nejmladší. bylo mi 24 let.
V 9 hodin se ohjevil _\ntoine v kost)'mu a ma
J 1Ilia Caesara.
hodin vecer,« rekl mi, když me z
»Vratte se v
zoroval y koute za ostatními n:lpadníky
slávy.
Vyšel jsem na ulici a koupil si kaštany.
Nebude-li ani tato hra prijata, nechám
vrhnu se na obchod.
Bila jedenáctá, od Panthéonll.
Ve ctvrt na dvanáct jsem prekrocil práh Odéonu.
Madame Antoine me uvítala s dopisem v ruce.
Opet na ulici. Bojím ~e otevrít obálku. V ní
skrývá muj osud.
Po krátkém váh~Ll1íotvÍ rám a ctu:
»K o n e c neh
r a, k t e r O' u j s m e
cekali!«
Skocil jsem do taxi a jel jsem k matce na ;\f
martre, zvestovat slavnou novinu. Nejel jsem dal
mel jsem v kapse 3 franky a ,taxametr práve vy
val tu sumu.
Škola dramatických autOrll je také škola trpeliv
(ekal jsem 3 roky na provozování .. ntoine mel
tíže v Odéonu. byl vetší umelec. než administrátor
divadlo upadlo. Repertoúr opravdu skvel)', v P
J 'dinecn)',
nepritahoval dostatek obecenstva.
Podle autorského zftkona jsem mel právo rekl
vat 3000 frankLI po uplynutí trí let ode dne. kdy
hra byla prijata k provozoV~ll1í. Nemel jsem pení
lDusil jsem na .\ntoinovi reklamovat.
Obratem mi odpovedel dopisem:
»Jsem pred úpadkem. Mejte strpení, urcite
Beethovena budu hrát ... «
7.

T T

tívi! jscm ho.

mOll hrou práve ll1užete získat obecenstvo'«
ohu. mllsil bych porídit non~ dekorace.«
ecnt'. když jseln naléhal.
svolil a rozhodl
se
. v~'pra\'l1 ze staré úsoby.
i11l'zacal zkoušet mého » Heel1]()vcna« jak
n~ dojem na autora! Vcci, které IlJi byly temné.
. snol':lly pod jeho rukama.
Staci 10 gesto, poaov sc ryhan'ilo
místo mlhavé, aby se podtrhl
fÍ tím zapadl.í' . .Iak~· úzrak.
videt. \ntoina
pri
pri generálce jsem na jeho radu predelal
20
Když jsme je dá,-ali s herci dohromady
za spuoponoll. zacalo se už obecenstvo
scházet.
1 jsem vedle .neho v lóži a bylo mi hroznc.
ji vils o t.OI11.Chtel jsem utéci, cht~l jsem si zaVia zacpat uši - ale hyl tu .\ntome,
nedalo se
at.
v

deset minut vím, b.ude-li to
je to možné?«
ím t.o vždycky bezpecne.«
dba se ozvala, Beethovenova
. m si predstavit tak velkou
dramatu, ale ted' už zní
ti a mne beží mráz po zádech.
na se zdvihá.

úspech.

nebo

ne.«

ouvertura.
Nedohudbu
vedle tak
akordy
hledištem

ctvrt hodiny se ptám celý roztresen:
tak, co?«
nechápal Antoine.
al jste, že za deset minut
•. « povídám.
to necítíte?«
?«

« pravím zkroušene.
yf je to triul1lf!«

víte,

je-li

to úspech,
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N. Melniková-Papoušlwvá:

Hledání Boba cili Smutek naší doby.

M·(m1l1ulostJ.
)d~rní cl?v~k u vedomí své p!e:rahy je~n~k pol2rdá
Jednak vychlollbacne
sro\'nava
to, eeho
on dosáhl. s onou mlhou povcr a ne\'ednmostí,
jež .)\)klopovala jeho predky pred 200-300 lety. :\ a druhé
st.rane mnozí, mezi nimi i ucenci. zpola ironicky, zpola
smutne
prohlašují,
že nast.Ú\·;l UOV)" stredovek.
Je
zvláštní, že v humanitárních
och'ctvích pravé vedy, zdil
se. je \"yvrácen ne-li na vždy. pak alespoií na dlouhou
dobu pojem stredovcku
jako ncceho temného. heznadejného a zkamenelého.
:\bycltolll
llecho(lili pro príklad
daleko, poukazuji
trebas na do1lrc li nás zllzl1llé pr~lce
Maxe Dvoráka.
i\však ve sbližování
techt.o, sku(ecnc tak rozlicn)'ch
epoch je prec jen dávka pravdy, spocívající
ve stálém
neklidu a hledání. Byt pravda byla sehe smutnejší,
ba
strašná, prece lze ji zdolat tím, že se jí pohlédne zpríma
a jasne do ocí. L. prímní lidé naší doby. a t.i skládají se
pri nejmenším
ze trí generací,
musí shlédnout
v tech
ocích nespokojenost,
zastrenou
hlucnou
frásí o realismu, vyspekulovaným
gestem o praktjcnosti
a ješte
mnoha jinJ"mi ozdobami, které lidé tak rádi našívají na
duchovní
odevy. Nevidím
kolem sebe židných zvlášt.ních prícin, proc by lidstvo po tolik1- tisíciletích
zacalo
najednou
prich;izet. (l rozum yíc, než za jiných dob, a
proto lehkomyslnost.
které se tak okázale oddává poálecná
mládež, pripadá mi jako nerozumné
narkotikon nebo alkoholismus.
ze kt.erého se casem, ba možn[t
\'elrni brzy, vylécí ti nejlepší. PNl1e pravdy receno, zaríná poválecná generace teprve ted' vst.upovat do život:!
a práce, která dosud leží na bedrech st1.rších. Tím lze
si vysvetlit, jako ostatne u každé jiné mládeže, její V)'pady a zákruty, které se mohou delat hez zvláštní odpovednosti s t.ajnou nadeií. že to tatínek s maminkou
nejak spraví. když z tohoto vznikne hota. Svého casu delali jsme totéž. stejne jako naši otcové a dedeckové,
hez toho hy mládí nebylo mládím a nemohlo by plánovite a zdrave prejít do t"llrcího
zralého veku a filosofického stárí.

rekl Antoine nadšene.
opona nad prvním
akure potlesku zaburácela v hledišti. Pot mne vyna cele . '. llra mela ohromný
úspech. Dllm pri
"re vyprodán. druhého a tretího
dne však jen
, tretiny naplnen. lJž Se zdálo, že nadeje hyly
, když ct.vrt)' den bylo znovu vyprodáno
a popretržite celé tri t)'dny.
videl j te?' ptal se mne Antoine cel}"TrozradnstLidé stojí ve fronte na lístky od Odéonu až do
Všechno to neodporuje
mé drívejší zmínce o nespoí ulice I Tri roky jsem na to cekal!«
kojenosti.
n~'brž naopak ukazuje. že i mlildež. až proÝ den sestupoval
do ulic, aby videl své divadlo
delá své nezbytné kousky a unaví se jimi, otáže se neé ohecenst.vem. L\ já byl štasten, že jsem mohl
spokojen~'m
tónem: nu. jaké p."l.k tedy jsou konkrétní
tech zachránit ~árodní diyadlo Odéon a svého
v~'sle(ll<)' a co bylo ucineno pro nesmrtelnost?
MimfJ
prítele ,\ntoina.«
,jiné
nikoho nevzrušuje
otázka nesmrtelnosti
a slávy
tak, jako lidi, kterí nedosáhli ješt<:: tricátého
roku. Ale
cím jsme nespokojeni
v dobe, kdy lze s neobycejnou
dali poslucha.ci prednášky
do dlouhého,
nadsnadností
prekonávat
prostory
a tudíž i cas, kdy lidé
potlesku. Protože Antoine, to je pro Parížany
sV~lm rozumem
vytvorili
to, co ostatním
rozmanit~lm
"te nekdo a Odéon. to také není pro ne jen tak
živocichl1l11
je
dáno
samou
prí
rodou?
(Snad
jen ke
divadlo.
skákání na ZPllsoh blechy není snad ješte zvláštního
Fauchois chtel skoncit,
ale obecenst.vo netechnického
z."l.rízení. ale ostatne, možná. že se mýlím.
j vypráve! dál o tom. jak prišel
na námct
nebot nemám rasu .ledovat
všechny
nové patenty.)
lCí OjlICC«a své nejnovejší komedie. Bije jedeTsme nespokojeni
tím, že všechny úspechy, vynálezy a
in a vousat)' predseda »:\ssociation
Philomatechnická
díla neosvobodila
cloveka, kter~T jako dríve.
l' ujímá dekovného úvcrecného
slova. Je cas,
ne-Ii ješte více, cítí, že je spoután ve všem svém lid.odešli.
ském, smrtelném.
Stojí za to, delat to všechno, stojí
%a t.o, starat a mucit se, když norm[tlne c]ovck 11mír[l do
ecne, když se zavírala
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60. roku, a v nesmrtelnost, krest'l.nskou prostou nesmrtelnost jedni neverí a druzí se stydí verit? Za stredoveku lidstvo nebylo rozmazleno stredovekou kulturou, ale, veríc teoreticky v krestanství, všemožne je mcnilo a kazilo, hledajíc individuální východisko, osobní
sebeurcení a spásu, které se tehdy vydávaly jen hromadne.
Zde je ješte jeden bod, v nemž se obe epochy stýkají:
tehdy nebvla ješte osobnost dostatecne vymanena z massy, ted se do ní zase zahání a v dusledku toho vzniká
tehdy i ted vzpoura. Když vidím napjatý neklid, se
kterým se celé komplexy lidí úspešne pohybují tu v omezeném prostranství svého mesta, tu v širším prostranství Evropy, Ameriky a vubec celého sveta, pricházejí
mi mimodek na mysl u stredovekých spisovatelu pops.ané obrazy davu, posedlých jednou myšlenkou a ženoucích se se zpevem, výkriky a bicováním po širokých
cestách mezi vesnicemi. Vnitrní neklid prosakoval na
venek a hnal lidi, aby hledali ideu, spásu sebeutvrzení.
Smutek naší doby není ve svém jádru príliš odlišný
od neklidu a hledání stredovekého, tím spíše, že viditelne se projevuje v analogické forme, totiiE v sektárství
a kacírství. Zdálo by se, že nejreálnejší z reálních epoch
nemá casu pro víru, netoliko pro poveru a fantastické
sekty, ale život opacným faktem dokazuje jak svou
lásku k odporu proti teoriím, tak i zálibu pro linii, vybranou už pri pramenu dob. Delej si, co chceš. zdokonaluj si sebe více onen malinký kousek doby. který je
každému dán, nejaký neklid bude prec jen vecne mucit
naše ubohé lidstvo, trebas jen proto, že »clovek«, jak
rekl Claud Bernard, »je .živocich metafysický a pyšný«.
Náboženské otázky, a hlavne city a pocity hrají v našem moderním živote mnohem vetší úlohu, než hy se
mohlo predpokládat na prvý pohled. Dosti charakteristickými a názorn)'mi zdají se mi býti dve fakta: jeden
ryze osobní, druhý pozorovaný a casto vykonávaný pri
tom mnoha lidmi rok co rok. Za války mel.a jsem príležitost setkat se v Rusku s jedním typickým a rekla
bych, standardním Cechem. stredoškolsky vzdelaným,
ale majícím v dllsledku svého povolání stálý styk s kulturou. Dík slavjanofilským sympatiím našeho kroužku
stal se tam brzy témer našincem. Ac s mnohými souhlasil, pricházel prece do zurivosti z cast}'ch náboženských rozmluv, zájmu a církevních otázek a práce na
nábožensko-filosofických
otázkách. Šlo to tak daleko.
že to dáv.al na jevo poznámkami tohoto druhu: »My
(to jest techové) prekonali jsme to všechno Rusem,
moderní clovek nemuže vážne verit«. K doplnení obrazu dodám, že prijal pr<lvoslaví a uprímne se divil rozhorcení nekterých lidí nad užíváním náboženství jako
politického nástroje, krome toho byl povercivý a hál se
strašne pátku. což nepokládal za odsouzeníhodné u mouerního cloveka. Druhý f.:l.kt je ješte názornejší vzhledem k velikému poctu lidí, na které se vztahuje. Vejdcme v den pred Nov}rm rokem do reznictví a podívejme
se, co lidé kupují: v}'hradne veprové, hlavne hlavu, nebot veprový rypácek, snedený na Nov}' rok, zajištuje
peníze na celý rok. Delají to i volnomyšlenkári i ti, kdo
vystoupili z církve, delníci i lidé svobodn}'ch povolání.
hohatí i chudí, nikoli jen z prostého bežného ohyceje.
ale s tajnou vírou, trebas schovanou nekde v hloubi
duše. A tak massa, která na svém povrchu popírá víru
v Boha, nahražuje ji vírou v prasecí rypácek neho v trináctku, pátek, zajíce nebo kocoura, prebíhajícího pres
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cestu a jiná znamení, vetšinou neblahého v"zn
Podle mého soudu dokazuje to, že neprináší štcstí
cionalismus, od kterého, pravda, ustupují už filosof
a ucenci, ale kter}' vládne v massách, to jest talll,
leží ne-li tHisko dejin, pak <tlespon základní mate'
ze kterého se vypracovávají osudy národa. Tak se
nekonecna opaku je f.akt, nad kterým tázave rozklá
ruce už A. Herzen: »Proc verit v království Boží
zemi (rozume-l tím maximální socialistický pro~r
je rozumné, ale na nebi nesmyslné? ({
K víre ovšem donutit nelze (snad práve prob)
slábla víra, že církve tolik nutily verit), a jestliže
komu je snažší verit v cerného kocoura než v n
skvrnené pocetí nebo zázraky ,Težíše Krista, p'lk je
jeho vec, ac reálnost ani toho ani onoho ani tretí
nemuže osobne prozkoumat a oduvodnit necím jin'
než zase vírou. Zvláštní je jen to, že bylo napsánoto
knih na príklad proti historické osobnosti Krista, pr
jeho existenci jako reální osobnosti, jakoby se t
zmenšil božský a ethický význam jeho ucenÍ, kd
proti ci správneji o všedních a zakorenených vír'
mohou se nalézti jen rídké c:ánecky, pojednávaj
hlavne s národopisného a historického hlediska o .
vech, mezi nimiž žijeme. Je nepochopitelné. proc ví
našich souCrtsnÍku prikládá se menší význam. než
nÝm kulttlm cernochu nebo rituálu starovelG'ch F.
ptanu, Asyhnu a Babylonanu.
.
Ale krome techto jednotliv~'ch ver a povcr. roztr
šených pO'lidských duších, existují úplne organisllv
sekty a herese, které bujne a cetne kvetou v Evr
i Americe, to jest tam. kde žije bílá rasa. Pri anal
cké príležitosti Macaulay kdysi rekl: »Buh stvoril
veka podle obrazu a podobenství svého, ale clovek
to vrátil stokráte«. Když se díváme na všechny ty
cifisty, feministy, protiockovatele, eugenisty. theoo
martinisty, astrology, svobodné katolíky, g-aJikány.
dernÍ israe1ity, antonisty atd. atd.. dospíváme k
veru, že rozum na zemi není ve vetšine ani v úcte.
Jeden vtipn~T clovek jménem E. G'lscoin vydal
dávno ve francouzštine knihu, nazvanou »1 ~ezll'
náboženství« (Les religions inconnues), ve které ml
o sektách, existujících hlavne ve Francii. O exist
obdobn)'ch skupin v jiných zemích ciní se p,)kaz
zmínka ve zvláštní poznámce. Než prejdeme k pu
a rozboru nekterých zvlášte podivuhodných sekt, b
záhodno opakovat srovnání, které se samo vyt\'árí
ctení knihy a které mne na ní nejvíce prekvapilo.
z:tcátku krátké predmluvy E. Gascoin podává chara
ristiku, abychom tak rekli. civilního stavu tech,
tvorí základní kádr príslušníkll a verících rozmanit.
sekt, které prozkouma1. Nejcharakteristictejší, nej
vuhoclnejšÍ a podle mého soudu nejnebezpecncjší je
že pri setkání na ulici, ba i pri bežné zlúmosti n
tyto lidi rozeznat od ostatních. Podle poznámky au
muže to být velkoobchodník, kter)T pokrývá bílé str'
útržkového bloku císlicemi, skromná starenka s k •
kem se zeleninou, strážník, rídící pohyb na križova
dvou ulic. mladá dáma, vedoucí svetsk" rozhovor.
ulÍzan)T obchodn'í cestující, mbízející drahé zboží A
ricankám, a všichni ti, shodivše s beder starosti
mohou se vecer zmenit ve vášnivé verící nebo fana.
kazatele. Duše bližního je pro nás temnejší více
kdy jindy, jestliže jen pomyslíme, že cíšník, kter)'n
práve predkládal polévku, nebo šofér taxametru.

zajímavé prezkouma-Í, neboi nekteré zceh nesmyslné
body tohoto ucení zdají se mi zcela neslucitelnj\ni
s mentalitou ceského národa. Doktrina ta živí své koreny, alespon podle slov svých proroku, velikou vedou,
zrozenou v Iranu a zjevenou svetu Zoroastrem. V prá1~tickém smeru spocívá v tom, aby se dovedlo dýchá!;
nebot v dusledku nedbalého dýchání vytvárí se v tele
ové techto církví ciní si nárok zpravidla, ne-li
cizí org,3.nismus, který si zotrocuje lidskou individuaI zjevf'ní. pak v každém prípade
na úplnou no- litu a brání žít podle Ducha svatého. Tuto' dechovou
ého ucení, vzniklého v jejich hlavách ci srdcích
kulturu doplnujeprísná
dieta, pri které je zakázáno jisL
I ~'1T1vlivem Boha nebo jeho tajemn~'ch proroku
maso a v léte se doporucuje jíst zeleninu syrovo'l.
Chrest, kveták, lnená zrna jsou v)'borná, jestliže Sf'
tecno ti VŠlk vetšina theorií nejen není neobyle :ll1inová a svérázná. treba snad ponekud krumísto solí posypou dreveným popelem. r() koupeli je
" n:lzorr ohycejného prtlmerného cloveka. Tak
,dmi prospešné spolknout neveliký kousícek m.ýdla.
r d ebolt tak zv. katolickou apoštolskou církev.
kterého jsme užili pri mytí. Ovšem že se nesmí pít ani
tah ~\é zjevení roku 1830 v Glasgowu: hlás:'t l'apka alkoholu, ale sklenka petroleje nebo panfinového
dd: nkríšení, tisícileté království boží na ze,
oleje pred spánkem muže prinést znacn)' prospech. U jiem to, co také mnohé jiné sekty. Podle jejich
štuji, že to všechno neríkám ze žertu, ale presne opisuji
budoll také židé i krestané, poslouch3.jícísvých
z textu zmínené knihy. Náboženství syrové zeleniny je
spaseni, všichni ostatní pak, kterí se narodili
mnohem jednodušší;' jeho ucení muže se redukovat n:1
tupni zemepisné šírky, budou uvrženi do pe- tato hesla: nepijte víno, nekurte a ucte se esperantu!
hožské spravedlnosti. hlásané v Paríži v 111ic1 Proto jsou místo chrámtl u této sekty jídelny, kde ješte
Bonville 27.
prede dvema roky bylo možno se "pásti « ~ discretic.n
ou ješte podarenejší veci, na príklad tak ZY.
(podle libosti). Tato sekt'). mi pripomíná velmi neprivl-cncho . Hlásá také tisíci1etý blažen~' život.
jemn~' sen. kterÝ se mi zdál k·ni: že vejdu do pokoje
a tam sedí všichni kolem dokola stolu a jedí kandisoežnc je treba napodobovat Krista a poslouchat
Když lidsh'o, kterému byly roku 1918 konecne
vané orechy. l1usím ríci podle svého svedomí, že je nehl1\' náznaky brzkého konce, se vzpamatuje.
mohu nejen jíst. ale ani videt, a tu mi je nabízejí, volají
zase k pikle. znicí peníze a bude žít v koloniích
k sobe a nutí mne, abych je jedla. Odmítala jsem, ale
metrech se stem rodin v každé. Vždy deset ko- nekdo z milosrdných vysVetluje, že je to pro spásu
de tvorit jednu skupinu a tak dále, až celá ze- duše a. cím více jich sním, tím jisteji dojdu spásy a nejbude rozc1clemtakto na podíly, ve kterých bu- lepšího místa y ráji. Tu jsem se hruzou probudila :l
blažení v úplné boží pensi. K prospektu této
rozhodla, že prec jen se radeji budu hledet spasit st~terý se prodává za 7'50 frs., je priložena kresba.
rými krestanskými cestami.
'jeí ,. idylic.ké krél.jine vesnický dum o devíti
Tím jsem vlastne chtela skoncit, ale prohlížejíc ješte
se ,klenem a kulnou, nad kterým je vytišten
jednou onu knihu, usoudila jsem, že není vhodné, ne: )Rodinn~' domek v království spravedlnoríci nekolik slov o ~Krestanské vede « a o ~N áboženparcel:>cidostanete zdarma takové krásné oby- ství spiritismu«. ~Krestanská veda « byla vynalezena
zltstane "ecne vaším maietkep1, zustanete-li vy v Severní Americe v Bostonu ženou, která podle svých
nél11t1záknilll'. A vedle k besídce, pokryté
sl0'v odhalila tajemství Kristov)'ch z;Ízraktl, vylécila
i vinn~'mihrozny, mírí dva prátelé, chystasebe a ucí lécit jiné. Do jisté míry vezí ta v sugesci,
sednout ke stolu, na kterém vecne stojí talír
ale jak lze vvlécit sugescí zlámané ruce a nohv, Zlístéívi
'in' telecím. Že' každá i ta nejmenší nadeie
mi 'tajemstvim.
Se~- zakladatelky. aby meh' svou círtzt ohbs ve smutné duši našich, soucasníku,
kev, uskutecnil se velmi brzy; v dané chvíli nocítá se.
"dcí to, že dve knihy, ve kter~'ch je vyložen
že je asi 10.000 církví, pri cemž 8.000 z nich pri1Jadá
tupého šíll'nce, byla rozebrána ve dvou vydána Severní Ameriku. Ale krome církví bylo založeno
cemž pn'ní melo náklad d"ou set tisíc vý- neco na zpusob škol pro chltvy a praktické uzdravo. jich f:asopis vychází pouze ve francouzštine
vatele. kde se ucí lécit nemocné sugescí. Prípady vyléseti ti~íc e~mpláru. Je úplne pochopitelné, že cení cili zázraky se z1.pisu ií, abych tak rekla, v bnonia l1šl('ehtill'iší sekta antoinistu nab)'Vá mezi
ckém porádku. Dri cemž shoda s realistickými zázraky
trídami ješte širšího rozšírení. Pozvolna prepozdních svatých je veliká, - táž prebytecná materialibýt sektou a ~tává se náboženstvím ci církví,
stická konkretnost tam zde. táž podrobnost Ve výkhuž pres milion verících. Má pravdu ovšem :E. du, nemohoucí niceho vysvetlit tam, kde ;e pravý zákdyž n~s srovnává s Rímany, kterí žili v lml- zrak a ne divadelní predstavení. O »náboženství sDiriomostihok po boku se stále se šírícím krestantismu« nebudu mluvit podrobne, nebot v povšechných
e "pravde slepí i hluší k tem proudum.
rysech všichni mají pojem o tom, co je to spiritismus;'
i nenríslušíme, ale které mohou nás vzhlenechtela jsem mlcením prejíti pres tuto víru proto. že
né naší pa,ivite smésti i se všemi našimi ide,
sv~'mi rozmery prevyšuje všechny ost1.tní a mvsticisa prewcdcením·.
InUS tohoto druhu skrývá v sobe nejvetší protikrestanskOl! propagandu. V dtls1edku takových ucení nabýv:í.
deme se predC1sne oddávat smutným mykaždý clavek svého Boha, podobajícího se vetšinou r1.nvbrž zastavíme se radeji ješte u dvou sekt
diovému prístroji, kter~' se muže spustit podle prání, <lle
i ka zdravého rozumu ne;veseleíších. Jedna
Nespokojenost
llaz)'V;'tMazdaznan a druhá ~náboženství sy- kterého sotva lze doonravdy uctívat.
iny•. První z nich je podle tvrzení Gascoi- . s vytvoreným omezpným svetem, ve kterém je všechno
vysvetleno pseudovedou na jedné strane a nedostatek
fena i v Ceskoslovensku, což by bylo velmi
rujeme život, nebo obchodník, který nám odv:lnku. je jedním z tech, kdo ~denne rozžehují
7.~o pecí ve jménu chrisofického mysterre, ve
tran.]>utace a filosofického kamene", neboE pof to zl~elose1.>e;
potl1vneji, existuje 3..vzkyéti ale všenll svými theoricl111 á~' prekvapujícími'
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PNtomnost....
sil pra vykanání nejvyšších pohdavku pravé víry na
druhé strane vytvárejí takavé bastardy, které jsau škadlivejší a strašnejší než úplná nevíra. Ostatne a neverí» V ýrastku «:
cích je pekne recena v Dastajevskéha
» Neverících
jsem nevidel, ale tech, kterí nemeli v živate kdy premÝšlet a víre, videl jsem mnaha«.

ramantismem (?), ci prata, že se zmenily hospodár
ské pomery, ci konecne prata, že prišla doba malýc
lidí malé víry a malého nadšenÍ. Spakojme se faktem
že tich už nenÍ.
Impresárství
se, abych tak rekl, zindustrialisovalo
Po velikých impresariích nastaupily velké (nebo tak
rnalé) agentury. Ríká se jim kancertní reditelstv
Hramadnému
podnikání ustaupila podnikání indivi
K. J. Beneš:
duální. Ideolagavé kalektivismu mahli by mít z toh
radast. Kdo však z tohata vývaje má pramalou rados
jsau umelci sami a predevším umelci mladí, teprv
zacína
jící, kterí jsau bez nejmenší ochrany vydáni
II,
milast a nemilost nejodparnejšímu
vyssávání a vydi
rání. Literáti a žurnalisté mají už dávna své syndiká
Velcí impresariové meli avšem i a tisku své mínení,
ty, jež je chrání, mají nad to spalecne s hudební
jímž se asi tuze nelišili ad dnešních demakratických
skladateli svau OSU (Ochranné Sdružení autorské)
palitiktl. Nebot neznali tisku, jejž by nebyla mažno zaplatit. A tisk psal, jak ani diktavali. Daleka dríve, n.ež Dnešní výkanní umelci jsou však bez ochrany, ac
Patti nekam zavítala, v navinách za'caly se a ní obJepatrebují stále naléhaveji. Agentury si vec neobyce'
vavat clánky tisk se dakance razdvajil na dva nepráne usnadnily. N erisknjí nic. Chceš verejne vystoupi
mladý umelce? Tož si to zaplat! To je pravidlo. Dm
telské tábary': jeden ji vynášel do nebe, druhý ji zlablec zaplatí a agentura »usporádá« kancert. (Co by rí
ne trhal. Tyto abratne inscenavané putky rozbauri'?
kali literáti, kdyby za vydávání svých del museli sa
prirozene verejnast, jež se také razdvajila, takže neplatit, místo aby jim by.lo placena?) Jak usporádá,
chybely ani rva.cky pfed nádražím, kde dO' baurlivýc~
avací mísil se neméne baurlivý pískat. Ani odbarn~
možno si snadnO' predstavit,
povážíme-h, že vet
kritiky, razumÍ se, neušetrili. Pro. veliké impresarie
agentura parádá v sezone v jednom meste nejméne'
nebylo abjektivnÍ kritiky. Címž není ješte recena, že tu
den kancert denne. Tedy ve velkém. A protože
šlo hned a karupci penezi. I tu, bylo-li nutna, praco'
risika, tedy byrokraticky a pekne padle šablony. P
vali rafinavanejšími
prastredky. Zvláštní recepce pra
nikohO' víc a pro nikaho méne, ale pro všecky prume
tentO' prumer rovná se prirazene nule. Šaljapin ovš
kritiku, hastiny, rauty. Obratné vytvárení ané atmo~
sféry, v níž se pak i nejnepadplatnej~í
cítí zavázánI
vytáhne tuto nehybnou káru na breh silau svého jm
anebO' se stanau abetí sugesce, jež jim nadiktuje superna. Ale pan X., kter)r zacíná? Zaplatí a kdyby zpÍ
lati vy, jakých jindy, v narmáh1Ímstavu,
neužívají. A i jako zpívával Šaljapin v témže veku. má konce
a ta prive nejvíce šla. Nebat i abjektivní kritika do- poloprázdný' a po koncerte múže si spocítat SVLljti
vede chválit, aJe impresariovi
záležela na tam, aby cový- deficit, nad nímž agentura pakrcí rameny, a pr
chválila víc, než abvykle. Ostatne nebývá-li kamarác1:- císt si tuctavé, desetirádkavé kritiky, na než si Už d
ství a vedamí zavázanasti mocnejším svodem než co·
h)' den v záplave koncerttl nikda ani ,nevzpome
koli jiného i v dabách neromantických? Veru, že bývá
Uvážíme-li, že umelec prafesianál, kterS' má skuteé
a není k tomu nekdy zapotrebí ani impresaria. Každ\',
talent. nemívá abycejne takavéha jmení, aby mohls
kdo ,dobre zná umelecké zákulisí v nejakém rneste a umení pestovat jako prepychový sport, pochopíme
ty, kterí delají verejné mínení, postrehuje pri ctení
važnost tohoto sociálního problému. Elévka, podarí
kritik nenapsané kroniky vzájemných vztahLt, záva:~- se jí dastat se k divadlu, má v nejlepším prípade
ku, sympatií a antipatií, a nichž prúmern)' ctenár neset Kc mesícne. Je mOžno z této almužny žíti? N
má ani potuchy. Kritik. jenž by chtel zltstati absalutne
má-Ii svého vlastníha jmení nebo jin~<'chpríjmLI.
objektivní, by mltsel žíti na paušti. Ostatne lze dtlVacl- jasno, kam ji to zavede.
ne tvrditi, že neexistu je vttbec. Kolik kritických souKdo za techto okolností bahatne jiste a témcr
du již dementoval cas! Rozumí se, že velicí impresapráce, jsou majitelé koncertních
reditelství, jež
riavé dovedou využíti i techto skutecnastí a lidsk)'ch
staví mezi umelce a verejnost, aby ssáli z -oboupríži
slabostí.
.
nicky 'a s despotismem, jenž je boh\lŽel príliš m'
.o všem tom nemá však umelec zpravidla ani tušeni.
znám. aby mahl h),t úcinne adsauzen a - zamez
Ve1'iký impresario dbá úzkostlive, aby umelec nikd"
Tím není avšem receno, že všecky koncertní agentu
nenahlédl do taju jeho obchodní kuchyne. Umelec m:l
jsou stejné a nepactivé. Odchyln~ prípady. jež se tu
svuj nástraja
své umení: ZpÍV';l neba hraje, narí ~e tam vyskytnau. mají ovšem 011U málo povznášej
clo. svého Beethavena, objevuje všecky krúsy Mozarta.
funkci výjimek, jež patvrzuji pravidlo.
proniká do hlubin BachavSrch sonát - to je jeha sv~L
Pravda, jsou také ješte impresariové. kterí z
tam j~ svým pánem; zde ha impresaria neruší; jeho
neopustili princip individuálního podnikání a nale
starastí zase. je, pramenit tyto umelecké objevy v pese tu a tam (vzácne) i mezi nimi jednotlivec vy
níze a jimi zase naapak umožnavat umelci tvarení
úrovne a spolehlivejší pactivasti. Zpravidla však p
dalších umeleckSrch hadnat. Cili je to pevne uzavren)r
ve tita lidé bývají individua padivná a existence
kruh, jenž vycházeje ad umelce. pres impresaria a abehadné. Zdá se. že se dnes vrha jí na impresárství s
censtvo se zase k nemu vrací. Kruh. v nemž kulturn í
libou lidé. kterí ve všech ostatilích aborech ztrosko
a haspadárské hodnoty jsou spjaty v pozoruhoc1n~' saa nezrídka se i dttverneji sezná'~1ili s kriminálem. P
ciální celek.
.
hodilo se na príklad jisté známé umelkyni, že im
Jenže ta všecka bylo.
Není už. (Lépe: s k a r o :iario jí sjednával v kterémsi meste koncert, ale k
tam umel~yne prijela. byla jí aznámeno, že její Ím
není.) Vekí impresariové vymreli. Nebyla by bez zasario byl práve pro pod ody zatcen. Myslíte, že je
iímavasti sledovat, zda vymreli spolu s predválecným
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ce nejak obzvlášt povznášející
vedomí, že ie odán, ba vydán na milost a nemilost takovým lidem?
Jistému umelci se prihodilo toto: Pan X. mlI nabídl.
mu usporádá nekolil~ koncertLl po moravských
meoh.. \le protože pr}' nemel, do podniku dost penez,
žádal ho, aby mu prispel pujckou LOOO Kc, jež slívyúctovat. Umelec po jistém váhání peníze pujcil.
bof J1JUna onech koncertech záleželo. Na pokyn imariuv pri jej do prvního urceného mesta a k svému
wvenínalezl v koncertním
sále klavír jen ,o dvou noch - tretí byla nahražena židlí; polovina klapek VL1nehrála, A na tomto klavíru mel hráti Beethovevy sonaty! Nejen to: ipresario zatím prchl i s pujc·
u i s penezi strženými za koncert. K ostatním
kontum prirozene již nedošlo. Umelec žaloval, ale ukáse. že impresario je insolventní.
Umelec zbytecne
pripravoval, vydal peníze na cestu. prišel o ptljcku
honoráre a ješte advokátovi musel zaplatit. Tof jepríklad za mnohé, prípad z minulého roku. Srovjme jej se slovy Skrivanov~'mi
u bran Lond:\·na. jež
la prone. ena pred válkou:
rozdíl
znázoriíuje
nám
, oj«, jejž jsme od té doby urazili. Impresaría
zrídkdy lze s úspechem stihat. I písemn;'l smlO'uva je
uh~' cár papíru. je-Ii jedna ze sml'uvn ích stran indiuem kolikrát trestaným. Kdybv v)'konn)' umelec po
wdéšel k ~oudu, pripravi.Ji by ho advokáti i o to, oc
impresarío ješte neobral.
W

pri tom hudba je težké remeslo - to vám pot\'nlí
wd)' v)'konn)' umelec. Je to telesne i duševne vycer'vající pr;lce a zase práce, stálá. nekonecná
práce 'konn)' umelec je otrokem svého hrdla nebo svého
trojI:'. Studium stojÍ ho mnoho penez. všechen jeho
a hlavne nervy. nervy! Pristoupí-li
pak k tomu
tt trampoty s impresarii.
vedomí.
že je za svou
tivol1 práci (nebof v umení se nedá trvale a s úspem pracO\'at jinak. než poctive) ·okrádán. šizen a donCešpincn. je velmi prirozené, že se dívá na své polárií s mnohem menším romantick\'11l zanícením
ne:~
enst,"o. jež sedíc v teple a s\'etJ~ koncertního
sálu
\tcerních toaletách a ~e sácky bonbon LI \' klíne. vidí
o!llli\'l1je ~(' kr;lsc z;lrivého líce, aniž tuší méni:: Ú"
v tuh.

r

této kapitole tvorí zvláštní a nadmíru
charakteri'ck)' od. (avec pomer všelijakých
kulturních
i jln}'ch
titl1cí. korporací,
spolkLl a spolecku
(ovšem ne
h) k v}'konnému umelci. Charakteristický
proto.
je ~nad nejzajímavejším
dokladem, z jak}'ch psychoichch predpoklad tI vyrLlstá naše kultura a jak jsme
pohodlne zvykli na její svépomocn)'
ráz. Všeliké ty
spolky, hrdé. rozumí se, na s\rou hudbymilovnost,
je jedna z onech vlasteneck}'ch
ceských pover. rá- to ~c jim musí priznat - zvou výkonné umelce
koncertlOnn.Ale casto zam~'šlel jsem se již nad tím.
nikdo nikdy nepocituje studu, žádá-li pri tom, aby
wlecúcinkoval zdarma, ackoli se prece sv}'m nástroneho SV}'l11hrdlem živí práve tak. jako dehlík svou
tykou nebo ~pisovatel svým perem. A to se skuc ,'elmi casto žádá. to se ocekává jako samozrejt a heda, narazí-li takov~r spolek na honorárové
s kulturním
poslflním,
inky' }j ned Se vytasí
pelem na osvedcen}' idealismu~. ~ hlesly od })národ
.( až k >lSVtIjk svéJ1lu« a indignovane
ohrne svuj
kcion[lrsk~' nos nad umelcem.
kter)'
podle
jeho
, í J1em;ldost pochopení pro tyto duchuvní
hodlioty.
i, kterí se ani neodváží dát si ,'e svém pokoji pri-

pevnit vešák zadarmo,
protože by jim remeslník
vcc
na míste a hodne názorne vysve.tlil, a kterí by se stydeli odejíti z hostince bez zpropitného
cí~níkovi,
nestydí se 'ani v nejmenším
ž{ldat od umelce, aby jim
hrál -cel}"vecer zadarmo. Nebot kulturní úcel svetí všecky prostredky.
Patrne to patrí k psychologii
národa.
který ;e sice na svou' kulturu až do smešnosti hrdý, ale
p'ri tOi11 kouká. aby ho stála co nejfnéne. Nikde na celém svete nenajdeme
tolik .kulturního
žebráctví
jako
u nás, kde zacíná už povestnými
poulicními
a hospodskými sbírkami. A nežádají-li
prímo, aby umelec úcinkoval zadarmo,
tedy alespoI1 za honorár,
který je pokoru;ící
almužnou.
o niž se ješte po koncerte po prípade nestydí smlouvat.
jakoby kulturní
úcel posvecoval i hrubé porušení
daného slova nebo i vyloženou
nepoctivost.
Je prímo pozoruhodné,
že práve u nás se
necítí, že vykoristování
ve jménu kultury
není O nic
nemravnejší,
než vykoristování
ve ;ménu sociální
a
hospodárské
nadv,lády. Doby, kdy spisovatelé
psali zadarmo nebo za almužny.
patrí už dávné minulo. ti a
nikdo se nad tím nepozastavuje.
Pro hudební v~'konné
umelce (a 'Z cásti i skladatele))
tato doba však ješte
trvá a ku podivu nikdo v tom nevidí nic zlého ani ponižujícího.
Sociální ochrana
výkonn)'ch
umelcu po vzO'ru spisovateltl.
žurnalistu
a (z cásti) hudebních
skladatelu
je tedy opravdu naléhavým sociálním problémem.
Bude
rešena? A jak bude rešena? K tcmto otazníkum,
bohužeL dosud chybí i pouh}' náznak odpovedi.
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farmakologie.)
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Á. meríckou
»cí.rugs«.

lékárnu na jdete na rohu. Svete1n~' n[lpi~
nad vchodem hmoždír ~ palickou, za v)'klady velké sklenené koule s barevnými
roztoky. '" noci
osvetlené.
Uvnitr
je verejný
telefon. soda, zmrzlina.
tabák
doutníky.
poštovní
znilmky. cokol;lda. všeobecná informacní
stanice,
tkanicky
do bot. V pdIcelí
hlásá yelk)- nápis,
ž·e se lékarské
predpisy
\')lpliíuji
s neouycejnou
presností.
Ostatnc jsou steny a regály
vyplncny »patentními
medicinami«
a jejich reklamami.
Zlat~· vck patentních
medicin již vlastne minul. Tytam jsou doby, kdy si netrpclivá
matka clošla pro patentní »Utišujíci
medicinu« a dLIkladne jí uspala kriklavého potomecka.
aby sama mohla jít clo nákupny ci
clo z;lbavy. Díte zatím v kolébce modralo
a, hlouplo
z lÍtlkladné dávky opia nebo morfia. ale matcino s,"e··
clomí bylo cisté: na lahvicce
bylo prece zretelne napsáno. že lék neokahu je nic škodlivého
ani omamného. l<ontrola
narkotik,
kontrola
alkoholu.
clozor nacl
léky a potravinami,
prováden~'
úrady
federálními
i státními a hlavne propaganda lékarsk)'ch organisací
ndstranily
již ncjkrikla"ejší
v~·strelky.
Pres to však
prodej patentních
meclicin znamen;l
celé dvc tretiny
obchodu každé menší drogerie.
CO' jsou patentní
medicíny?
Koupíme-Ii
si patentní
utvírac
na plechovky,
patentní
knoflík nebo patentní
ml~'nek na kánI. ()ceká\'áme.
že jest to prístroj
nehn
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nástroj od jin~'ch téhož druhu odlišn~r. lepší, ba v~'tecn)-. praktick~', a vyroben~', nebo vynalezený ne-li r.:eniálním, tedy aspon chylr)'111 clovekem. Nic takového
se nedá ríci o patentní medicine. Vše. co jest na bež11~'Chpatentních medicinách chráneno. jest jejich jméno. Jejich složení patentní úrady nechrání - protože
,i 'nem není nic nového. a nechrání ani jejich jednotlivé
složky, protože nejsou ani nové ani zlepšené. ani výrobní proce', protože se bezvýhradne odehrává v sude
ci v kádi s vodou a naz~rvá se obycejne jen mícháním
a rozpouštením. K medicine patrí doktor, k patentu
vynálezce, Snad tedy k patentní medicine bude patriti
vynalézavý lékar? Nic takového. Nese-li lékarovo jméno, jest to koupené jméno doktora tre~Ího rádu. »Vynálezcem« je daleko spíše nejaký mastickárský drogista, holic, bába. páter nebo hubatý agent v pozemcích. Jejich genialita ci chytrost (ješte lépe chytráctví)
spocívá v tom. že dovedli vystihnouti, jak výtecne se
dá lidské hlouposti vyt1žitkovat pro obchod.

*

veport. našel se quack. jménem Radam, jenž prohlásil
tisku, že vykorení epidemii svým patentním smrticem
rnikrobi'1 a že složí u vlády SpojenÝch státu 10.000 dolarLt jako záruku. Vedel ovšem dobre, že vláda nem:lže
prijmouti žádnou takovou nabídkú, lecfby o tom IOzhocH kongre. zvláštním zákonem: a: skutecne došla pd
case odpoved z príslušného departmentu, že vláda nemá žádné právo takové nabídky prijímat. Zatím však
dostal spoustu reklamy zdarma, vyzÍskal celé jmení
a zmizel s obzoru. Žlutá zimnice byla po letech ze Spo.,
jených státu vykorenena. ne však jeho smrticem, ale
dík neúnavné cinnosti lékarských badateli'I a sanitaci
postižen)rch kra.ju.
Jiný geniální trik vypadá takto:
Na nenápadném míste v denním listu vyskytne se
zprávicka: »Po léta trpela jseni záduchou« (~ebo rhe~matismem, vodnatelností a pod.) »a byla Jsem vylecena prostredkem, který z vdecnosti každému, kdo
touto nemocí trpí, ráda zdarma sde1ím.« Následuje
plná adresa. Píšete-li dotycné. dostanete dovedne na
podobený osobní dopis. c1oporncující tu neb onu patentní medicinu.
Jindy tako'vá a1truistka nebo altruista slibuje poslat
opis prekladu. kter)' mu dal - nyní již zemrelý jeho lékar, nebo prítel. a kter~' prý 'si každý spolutrpitel mLlže dát vyhotovit v lékárne. Napíšete. dostanete skutecne predpis, a nesete jej do lékárny. Ale
heda, lékárník vám medicinu nemuže zhotovit. V predpisl1 je uveden prostredek. kter)' marne hledá vodhOfll)'Ch knihách. Je to hud nejaká neškodná kyticka.
kterou by snad našel y hrazilském rostlinopise. neoo
~.Jovo. které nenajde v ž~ldném slovníku sveta. Je'te
štestí, že na tuto okolnost váš lidumil' pamatoval, a
poznamena1,.že
emu
ten predpis vždycky vyhotOo
\'oval ten a ten lékárník. Že ta jeho lékárna má pro ty
prípady již celý sud do zásoby, ovšem nepripsal.

Témer každ:\' výrobce patentní mediciny snaží se
namluviti publiku prímo nebo neprímo, že neobycejn;'t
úcinnost jeho mediciny spocívá v nejakém neznámém
ci tajném vhažku. nebo aspon ye štastné a tajné kombinaci jinak zl1ám~ích léciv: a že nikdo jiný jeho výrohek zhotoviti nedovede nebo nesmí. Proto skrývá svoji
formuli. Zároven ovšem pripisuje jí úcinky a slibuje
výsledky pro celou radil nemocí. Skutecnost však je.
že ve složení patentních lék{'! llenalézá:me prostredki'l
neznámých, a je-Ii tam nekdy primísena nejaká méne
známá nebo cizokrajná
hyEna, jest to složka naprosto zbytecná a neúcinná. pridaná na ošálenÍ nekter)'ch málo znal~'ch lékaru a všeobecne neznalého publika. Všechny úcinné složky kterékoli patentní mediciny
jsou lékarum známy, jimi užívány a "cas potreby predpisovány.
*
Tak ku príkladu »N ature's Remedy«, tabletky, vyrábené v St. Louis, a dLlkladne inserované, uchrbÍ
Nabízel-li nekdo na pr,odej kalhotovou látku z' cisté
prý vás od chripky a všeobecne ode všech nemocí, po\'lny a poslal-li zákazníkovi místo toho látku bavlnesílí vám játra, zreguluií ledviny a stolici a vycistí di'l- nou. bylo to vždy a všude pokládáno za podvod, stikladne celé tel0. Výrobce udává, že obsahují 10 léci- han)' wudne. Nic takového však neplatilo pro v)'rohce
patentních medicin až do roku IC)o6, 'kdy byl prijat
vých složek, z nichž sedm udává. tri drží v tajnosti,
aby prS' jeho »vynález« nemohl hSrt nápodoben. Sedm
kongres'em tak zvan)' ;>Food antÍ Drugs Act«. A neplatí pro ne dosud, neprodávají-li ze státu do ~tátlla
udan)'ch léciv jsou vesmes zastaralé drogy, povetšine
vyrazené z praktického užívání pro nespolehliv03t nebo omezí-li svi'Ij prodej na stát, který dosud nezavedl ohdobn)' dozor uvnitr svého území.
neúcinnost. Tri tajné byly nalezeny chemick)'m rozborem, lder)- podnikla University
of I1linois. Byly to
Svého casu byl s!avl1)' a J}O celé Americe rozšíren,
.\loe. Cascara a Relladnnlla. KOll1binace techto trí je~~t »Liquozone«, Podle vYI:abitelt"t hyl to ideální r\e'in·
v;ak velmi známé. znacne ~,iltlé a ne zcela l~e<:k(otl1Jé fekcní prostredek. Znicil zárodky nemocí pod postelí.
projímadlo. Cel~' vyhlášen)' patent nebyl tedy nic ji\' prádle i na rukou. Užit vnitrnc, zabil všechny bacily
ného. než dráždivé projimadlo.
\' žaludku i ve strevech. prešel do krve a zabil kde jaO\'Šem. ohchod hy nešel tak dohre. kdyby s\~ vyh;a-' kého mikroba v kterémkoli orgánu .• Tápis hlásal: "Li
šovaio to. co se skutecne prodává. Tdlo by také I) tom
quowne je tekutý kyslík. to je vše«.
tvrditi. že to chrání ode všech nemocí. posilu je játra a
Kdyby to bylo všecko pravda. znamenalo hy to skujiné nesmysly.
tecne
pro vedu konecné rozrešení ožehavé otázky ne*
mocí sdeln)'ch a nakažEv~·ch. Ale vec má svuj hácek.
Obchodn í úspech patentních medIcm spocívá jedine
Vlastne více háCkt'i. Je temi hácky takrka chlupatá.
v reklame. ('tenárum amerických listu jsou znúmy po- Každ~' chemick)' pro-tredek, kter~- nicí mikroby, má
totiž ~.voie omezení. "Já niciti živého príživníka. ale
zornost budící nápisy. doprovázené zhusta podobenkou
vynálezcovou, ci spíše vSrrobcovou. Mohutný vous,
nesmí zniciti jeho -, taktéž živého - nositele. ProtI)
velolepý knír, ustarané vzezrení, tlustoucké tváre,
potkává se stále s neúspechem vstrikování' desinlepé dívcí tvary v tricku - to vše dodává vážnosti a fekcnÍch roztoku do obehu krevního. Nuž'e, tekut)
duveryhodnosti textu: Reklame nekdy nelze uprít ge- kyslík by skutecne znicil všechny mikroby. Nebot ka·
niality: Pred léty bývaly ve Spojených státech epidepalní hluboko pod nulou, pri chladu, který nenachází·
mie žlLité 7-imnice. Když ií byl jednou zamoren :-ihre- me ani na severním pólu. Kdyhy nekdo dokázal ho

i

PNtomnosL
1lJUl,mcl by zajisté slavn)' a pocestn}' pohreh,
v rakvi chladem. znacne ztuhl)- i S'~ sv)rmi bacily.
fastno\l náhodou »Liquf)zone« nel)y! ž;\dný tekut',
k. ale zredcnú srr.e· kyseliny síro ré a siricité. Že
íjcla bacily v žaluUbu, v krvi a y orgánech.
je
o každému, kdo studoval trochu fysiologické
che. Ze vnitrní požívání
»1,iquozoliu«
jest ošemetné,
10 b),t zrejmo každému rnoronovi,
kdyby byla reh1úcala pravdu - že »Liquozone«
je zredený
o tr,
zo:t a neomalenost takov5'ch lží bÝ'vá nekdy k po-:
ání. Tak »])r. Pierce's Pleasant
Pelletts«
-- jedle statisíce am rických patentních projímadel -- ohvaly letácek. kde byl zákazník varován
pred užídrastick5ch
projímadel,
obsahujících
»jalape,
. carnmoniu111«. Pleasant p~'lIets pr)- 1 2.proti tomu
hují jen bylinné výtažkY. -- Predne
tedy jalape.
a scammonium jsou tah~ bylinné v)'tažky,
a za
é doktora Pierce
rozkOŠi,é
pilulky
obsahovaly

:T"hci r-atentllí mediciny lil~10 záleží na tom, ohronebo poškodí-li zdraví svého zákazníka.
Nebol: 011
medicínu nepredepsak Dal ji pouze na trh a pacient
~al si ji <mi. Prolo tak b~to nalézáme v nich
. amcn1\- nel,ezpecné a zdraví
škodlivé.
N "jy~-cj;i j<O;l \' tomto ohledu
léky h-orící
návyk.
ni ";'<ic 1 !·cl.aráty opio\'(: a kokainnvé.
Lec tem
kapitolu.
Obratme
pozorr 1,~ \'('IHl ·;.>ti zdáštní
tre!,;l k pr;\;k('1111. I}jlulkám a medicinám
proti
í hhvy, Iloli-li nekoho
hlava, neprikládá
tomu
j(\:,l \ ic~ "áhy. než špatné nálade nebo upomíncc
7~1/::lCen~'úcet. Jde do nejhližší lébm)'
a koupí
{: '" klerS sl'olkne práve tak dobrosrdecne,
jako
z<t"lrCÍ nezaplacenou
upomínku
do koše. Pred
II)(~() hylo k tomu skutecne
nutno. aby mel velmi
. ~rdce, nebOl nejcastejší
složkou takového
práhyl 'prudkS' srdecní jed. acetanilid .. \ nejen to:
namnoze podá"án y dávkách vhodn5-ch pro kone.
na príklad dodnes znám)' "l3romoseltzer«
OUS<ldávku dva a pLllnásobnou.
Spolkl-Ii
ji nekdo
gencrovan}'11l srdecním svalem, znamenalo
lo tcžmdlohu, ne-Ii okamžitOlJ smrt. Netreba
uvádeti,
Bromose!tzer« ne neS 1 oznacení,
že obsahuje
nilid. a že n e o b s a h o val
hrOHl. jak by se
'na dalo souditi. Po zavedení feder~tlního d0Z0rLl
léky, yoln)' prodej acet-ani!idu
byl zakázán a od
doby americké
headache-powders
obsahují
,lék
nehezpecnS', zpravidla phenacetin.
I složení brozru muselo b)·ti úplnc zmeneno -, ale to llcaby se stále nejmenoval »Bromose!tzer«.
hni rozšírené a stále nabízené jsou palentní
léky
ledvinové nemoci. Americani si totiž zastudí ledvidaleko casteji než jin5r národ,
protože
verí, že
, holest \' zádech pochází od nemocr1)rch ledvin.
lepí ~i na uedra rozlehlé náplasti a užívají ledvih mndicill zevnc i z venku, což v~'robci patenlmedicin dm'eelou výtecne využitkovat.
.
hltdnete si illsertní cást nekterého laciného cas 0a uvidíte lypick)- obrázek ubožáka oblicejem
uo h()li a ~ rukou na hnlestiv5'ch
bedrách.
»Po
trpel i'em ledvinovou
nemocí ... « a vylécily ho
ty a ly pilulky nebo ta a ta, meclicna. Obsahem
l1ejaké zastaralé diuretikum, - prostredek,
který
í led\,jn~ k vetší cinno~ti, aniž by jich však hojil.

Tak velmi známé »Doan's Kidney Pills« obsahuji s3.[nitr a jalovcový
olej. obé silná ledvinová
dráždidla.
»Warnes'
Safc Cure« obsahuje dokonce znacné množství alkOholu, jehož je s~ co 'l1ejprí,l1cji vystríhati
pri
každé ledvinové nemoci.
~a štestí
ledvinové
nemoci
n·e j s u LI provázenI.
bolestmi
v beclrách, leda snad ve "dmi
pohocilém
stadiu nekter5'ch
forem, nebo pri vzácném
abscessu.
Uoest v bedrách je nejcasteji
pLlvodu s\'alového
a nemá s ledvinami pranic spolt'cllého.
Bere-li tak-ov)' ncmocn5' se zdravými
ledvinami
ledvinová
dráždidla.
muže si leclvinov)T zánct pfi\-oditi
za urcit)'ch
ok01110stÍia po delším požívání.
Opravdovou
národní
nemocí
Spojcn)'Ch
státll, je
zácpa. Americ;m zakládá si na krá"né kOllv~lne s t011etnu. l\f oderní iednorodinné
domky j:ou dokonce sta"cny se ctyrmi kouJYdnami, a peti úchody.
Ale uží'á-Ii F.\'ropall koupelny jednou t)dne a t0iJcly <1ennc"
má :\ rr:erican: l1áklollllOSt &lati to 0pJ.cnc. PrícilI je
nekolik.
hla \'ne nedosl:Jtek
'pohybu,
rrilišn~
nžíván
reDre a horcice, málo tekut.é stravy a lat not leasL hnhéltS- trh projimadt>1. Patentních
projímadel
lialo hy
:,'C na~;ocítal
" .\m~ricc do desit-ck tisícel, zatím .co skt:tehlá
projimadla,
\' nich ,oh:-<tŽen.<Í. lze spocítati
na
pr.stech. J\Illžeme je rozdeliti
na tri skupiny:
S O I i,
které pusobí tím. že podnccu jí odmcšování
vody do
stre", (na pr. horká su!'), látky nevstrebatel1é,
podnccujicí hiaync pohyb ~trev, (na pr. minerální
olej) a za
tretí dr á ž d i d I a, která pusO'bí hlavne dráždením
<t
prekrvením
tlustého
streva.
l\merika
byla ve svém
blahobytu
postižena
tO!1 mdlou,
že si její v~'robci pa-

i

~nlllícb
medicin ohlíbili tuto trelí skupinu.
Duvod}: jsou ryze praklické
pro \-yrábece:
Sul jo:
SLtI a vypadá vždycky jako sCtI. K tnmu je vždy zpravidla horká a její chut Se elf! težko sh)rt. Olej taktéž
;e težkO' zastríti a je 1T1'1I0h)-m lidem
odporn~'.
l\le
takové aloe, to je' prostredec~!.;: <·tecn~·. Da;í se z nej
nadelati pilulky, tabletky, pokroutky.
rnedicil1ky, kora1ir!.:-\-.clil se zakr~'t ne;róznc;;í
príchutí. :.-:abarvit všemi
harvick<J mi. je levn~- (ye yclk~m). ~·tal-í ho malé mno1ství (jež v':;ak nutnO' stupnO'vat),
a co hlavní,
Z[ICpll
nelécí. n)brž ji - ,prekn'o\'áníl1l
llu:~tého streva -(It-[lždí. udrž.uje a zhoršuje,
a tak j:r;lcu;e p;lnum t(l"árníkum
rekl bych prímo d,-' k:q>,'" I)roto je hlavní
~ložkou velké vetšiny patentních
,projimadel.
Na s\'l~
pouti z velkoskladu
do t~llstého sLre\--' j)~e;,:,d:?né Amcriky prijímá nejnevincjší
i 11'~jtalltasti~lcjsí
jména l,d
j'rnstého
horkého
vína
ž ~!c lexr)lick)'ch
ostrovtl.
'-h-šem, nel11L1Žedve ste v)'robcu prodávat
,;tále jerll1',
a totéž aloe. T utno prodá yat jin;Í jména.
Patentní
projímadlo
~e zrídka prodává
pod heslem
projímadla.
:-:l'íše 'ie j}ouk::.Jzuje na nckteré j'ríznak.,-.
které mohou ~,ice h~,ti zptlsoheny zácpou, ale též jino\l.
\-ážncjší chorobou.
Tak cteme
v reklame:
»Trpíte
únavou. bolením hlavy, špatn)'ll1 spánkem?«
a následuje nekolik obratných,
ale dtlrazn~-ch zmínek, že vit"
vylécí rekneme »Sulpherll«,
,\ 1e což když únava. holest
hl.avy atd, byly príznaky
pocínající
tuberkulosy?
'1\nt:ho: »Dlouho jsem mel veirni chahl~ zc1ra\'í ;,. hlížil jsem
se úplnému nervovému
~"hrnllcení ... Tu jsem se dovedelo
»Tanlae.
(Což ovšem smyšleného
dopisovatele
ihned promenilo
v Herkula
nebo aspon v Dempsyho.)
Dobrá. /\ J.ecož když jeho náslcdovn ik mcl olJdobné P('city zavinené rakovinou
nebo poruchou
funkce ~titné
:r.lázy?
'.
I;::

Á

Zácpa. pravda, Illuze pusobiti rtlwé potíže. a zl.,;alí
samolibému panu Babbitovi mnohou radost ze života.
- pri nejmenším nemliž;e libe používat svých peti rodinných záchodú každý den. Je však nespravedlivé, povyšovati tuto americkou Nemesis na prícinu všech nemocí a neduhú. Ale takové zjednodušování lékarského
prícinosloví je již druhou prirozeností všech príživníkCl
na medicinské professi. Cheiropraktor tv rcií. 'že jsou
všechny nemoci z vyšinutí obratlu. vynál'ezce c.-igenoru vyloží každou nemoc nedostatkem kyslíku. ))1'0d:.l'vac liquozonu shledá, že všechny neduhy jsou zavineny mikroby, proc hy tedy zácpa mela delat v~'jin1Jku?
Takov}' kozel prece také ncco hríchtl snese.
·x·

Prohlédneme
si ješte nekolik známejších balíckLl
v drogistove regále.
Která slicná Americanka
by neznaLa »L l' d i a
Pinkham's
Medi,cine?«
Najde o ní l)rožur'ku
vy tištenou na špatném papíre aspOll dvakrút clo roka
pod práhem, v kancelári na stole, ve svém roadstru na
ulici nebo ve své pošte, je-li její jméno kdekoli v adresári. Je to medicina v5'hradne pro ženské potíže, ale
nescetná rada vylécen5'ch svedcí v brožurce. že meclicinka pomáhá ode všeho, pocínajíc studenými nohami
až po vrásky na cele. Obs,ahuje ovšem jenom })výtažky z hylinek«. což budí v dívcí mysli nejen predstavu
krásné a nevinné kvetinky. ale i pocit neškoclnosti ~
zaruceného úspechu. (Na takové bylinky jako je bHu
anebo kurare se pri tom arci nevzpomíná.) Hlavním
rostlinn)'m výtažkem v »Lydia Pinkham's Medicine«
byl až do roku 1906 výtažek z bylinky bramborové,
zvaný takto a k o h o 1. jehož medicinka obsahovala
400/á, tedy jen o neco méne než cistá whisky. ChULbyla
však tak primerená, že
ted, kdy množství alkoholu
muselo být sníženo na 20%. jde výtecne na odbyt. Mrs.
Pinkham zemrela již na sklonku minulého století. ale
ješte dlouhá léta po smrti vlastnorucne odpisovala a
dLlverne radila dívkám a paním všeho vek\!. jak a kc1\'
používat její mediciny proti všem žen:-;k~'m bolLI111a
strastem.
v náveští kveF a t her J o h n':-; Med i c i nemá
toucího pátera s tucn~'mi I'ícky. O jeho kucharce se
reklama nezmdiuje. zato však o tom, že v meclicillc
jsou v),tažky z hYlinek.Hlavl1ím tímto »bylinným« v~tažkem jest lebertran, takto v5'tažek z rybích jater, jehož obsahuje medicina ~7%. Jindy znázorI1uje reklama'
šesticlennou rodinu. zárící štestím nad lahví medicin)'
Pravcla. rybí tuk obsahuje cluležit), vitamin, ale kdo si
myslí. že spraví podv~'živu dítete. trpícího zbytnelS-mi
mandkmi a aclenoicl podáváním rybího tuku. je na
omylu.
S o a n's Li nim e n t - smrtic bol'esti - s mohutne okníren)'m vynálezcem na štítku obsahuje terpentýn. petrolej. sassafrov5r olej (dráždiv}' olej z koren!"1
amerického trešl10vého stromu). bí],ý pepr, stopy jedlového oleje. Jinými slovy smes kožních dráždidel.
která vyvolávají palcivost. prehlušující vnitrní holest.
Na témže principu je založen »Pain-expeller«.
toho
casu svetoye rozší ren)' domácí pro:-;treclek. Marne se
tážeme, cO' je y nich patentního, nebo jakS' že jsou
vlastne vynález, když princip jejich úcinku byl znám
od tisíciletí a jejich hlavní úcinné složky dostaneme za
párcej1tu v nateracském obchode. Zcela obdobného složení je dnes velmi 7..númS'V i c k's Va p-O-R 11b. Jest
11'
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to v,3:selina. nap,uštená terpent)'l1em. kafrem. men
lem" materídouškov5'm olejem. eukalyptem.
Tyto prostredky jsO\! sice v zásade neškodné,
nemoc nebo prícinu bolesti nelécí. a nepusobí vstT
v(mím léku do kLlže, jak se populárnc vcrí. Jejich Ú
llek spocívá hla"nc na psychologickém faktu, ~e
jednu bO'le;t zapomínáme na druhou. To 'Ovšem
robci nepodotknou. ,Spíše hledí vzbuditi prímo n
neprímo dojem, že do kuže jsou vtírány skutecnélé

ŽiVOT
I-:manuel
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!Vf oravec:

Cerná mystika v rudélll vojenst
III.

Kapitola o })Vojenské doktrine a strategii, ne
adresoúna
ctenári. Jsou tu opet skoky pres hory
doly proti domácím odpuret1l11. Snad je to také ohh
joba odstaveného a zklamaného generála.
Strategie má podle Vacetise vypr,::tcovat plán v'
lec n é k a mp a n e urcené k splnení nebo hájení j
stých p o i t i c k )' c h cíl II tak, aby po jejím uko
cení stát nebyl h o s pod á r s k y vycerpán. Lepšímb
by opacný pochod uvažování: Stát nesmí se poušt
do žádné 'vojenské akce, která by pron mohla skonf
hospodárským zhroucením.
Povážlive vyhlíží však další Vacetisovy výv0d
"Pravému vofevúdci plán tažení je jen élementárn
pomllckou pro pocMek války.« Zde opet plete aut
"p I á no per a cní« S "p 1á n e m vál e c n Ý 111'a
koncepci strategickou s koncepcí operacní. Válecn
plán musí v sobe zahrnovat mocenská opatrení pr
prípad, že by plán operacní stroskotal. (1lo11astrat
gova nekoncí porážkou vlastní ~!rmády, jak si to
predstavoval Ludendorff v r. H)18. Vojenská porú~
musí 'vždy být v plánu válecném kalkulována jako vá
Jecná možnost. Pokud strategie 1:1'11umením organi
sovat a rídit tažení. tu jako státDická disciplina vyp:t
dala strašne obskurne.
Tato » strategie" podobala
se spíše karbanickému
umení. které bez ohledu
na to, "co prijde po nás«, jako poslední korunu
hází do hry poslední
divisi a poslední krajíc
chleba. Hazardér Napoleon pobláznil všechny vojúky,
svými op e rac ním i cin y. skrývaje peclive zou·
falost svých str a t e g i c k )' c h k on c lI. 'Pouhý hkt
že mnohonásobn~' vítez skoncil ne jako pán francie,
nýbrž jako v e z e 11. nemlllve ani o p{l11UEvropy. mlt1\·í
za všechnu operacní poesii. Svet cení dohre rozdíl mezi
pyramidou a povestí o babylonské veži.
Historie ucí, že válecn)' karban byl posledním útl)cištem zkrachovaných "státníkLI« nebo lehkomysln)'ch
ziskuchtivcli, vojenských šfastlivcll a pomatend't. Ale
pravá strategie není umením karbanick)rm, je to práce
ne pro dnešek, n),brž pro dalekS' zítrek.
Vacetisovi je ideálem })stratega« (rozumej: opera·
téra) Suvorew, lcter)'. když ho 'v roce 1799 rakou3ká
válecná rada požádala o jeho plán t'1Žení. položil nred
ní na stl'tl list nepopsaného papíru. Vacetis žádá, aby
vrchní velitel hyl zcela 5a111ostatn.\'v rešení. v(t1ecnélto
tažení. To pr~r je })strategický zákon ". Kdo' ten zákon

I

\'il a dokáz.11.není nám známo. ale víme,. co ríká
archistick)" jihoslovansk)' vojenský myslitel plu'k ~laxinovic ve své nedávné práci »Soudobá voá správa": »Zkušenosti svetové války ukazují post. že \' ójmu národa a státu nesmí být jejich
s lep e sverován jen jedné osubc nácelníka hlavšt:'lbll.ohzvlášte ne takového, kterS' n e pro k ás \' ()11 n a p l' o s t o u z P tI S o b i los t«. Jeto
av~' rozpor. Monarchistick)' voják žádá, aby se
verovalo všemohoucnosti individua a voják komu'ckého kolektivismll hlásá nezbytnost a svrchovain<1iI'iduav kolektivní veci jako je válka,
acetis ve sv)rch vášniv)Th skocích premítání do. se k vlastnímu v)'znamu staré »taky-strategie",
z císt:],jasna prohlásí, že »strategie je vojevlldcovtvorhou na hojišti«. Vojevtldcovsló tvorba na boje totiž op e rac ním
r o z hod o v á ní m, je. \'ohoda je peclive vymezena prostorove, casove i
nsky \' y Š š í strategickoll v{tlí.
k prišel \'acetis k zoufalémll záveru, že válka se
f\ predem pripravovat
plány? Opet koren .trcí
ylnémv~'khdu strategie, Ukáz1lo se, že peclivé pr;t'ech generftlních štábL'tbyly pro kocku. Jejich plány
v jediném prípade se neuskutecnily. Jen že \r tom je
da, že to, co generální štáby pred svetovou válkou
nežne vyzdobovaly, ondulovaly a nac byly tak bezne hrdé, nebyly p 1á n y str a t e g i c k é, nýbrž
e rac ní. Je v tom smutná tragika, že t1m, kde se
cm strategie nejvíce šermovalo, bylo té strategie
'or málo. Pro ohe bojující strany svetová válka je
adem svetové strategické negramotnosti. Strategie
mylne zameilována s pricinlivou cinností vojáku,
"í podle m'l.py, pocetných stavll a dopravních
proti vyrábeli bitvy málo odpovídající pravým mo)'m vzlahlltn sveta a tak se stalo, že tyto peclive
'ítflVané a pravidelne selhavší operace byly
z m a to r n c r í z e n Ý m str a t e g i c kým
o

m.

estliže vrchní velení se vzdalo hrdého stolce strateého yelekncžství ,1. stalo se poslušným nástrojem
tega. pak hy nesporne v plúnech operacních méne
enalo více.
a zmínku stojí Vacetisovy operacní úvahy, v nichž
také nez1Jytn)'recept (kdo ho již nenapsal!)
na jisté
ecké vítezství ve svetové válce. Kdyby bylo Neo \'acetisovi sverilo vrchní velení, 1)'Ik hy se byl
rve I'rhl na Rusko, vylodil se ve Finsku a zmocnil
etrohradu. Tím by Rusko prišlo o morskou zánu (která i bez akce proti Petrohradu
nebyla Rusku
. když nebylo pánem Baltického more) a petroké továrny by musily ve trech nebo ctyrech meh kapitulovat.
.
e prohhšuje Rusko za vinníka s'vetové války. ac
olik stránek dále tvrdí, že nemecké snaze o »W eltt nemohl nikdo zabránit.
Jen jedna veta je tu
ft: Ruské velení nechápalo (ovsem nebylo jedi), že zraje zápas o svetové trhy a neuvedomovalo
nesmí do pole drí ve, dokud samo se nepripraví a
ud nevyreší
své vnitrní
politické
zky

.

e na konec prec se Vacetis prokousává k podstate
ie. která teoreticky není dosud vykrystalisovaale prakticky se vynucuje a tuší. Žádá, aby stratég
I s o li C a s n o s t, svetové dení, aby podle toh.)
konstrtlO\'::tth u d o u c n o s t. Žádá, aby stratég

stál }}nad tlupou". Myslí tím patrne povznesení se nad
politické povery a klamy. }}Jsme na pr.'l.hu nové epochy,
která ceká proroka príští strategie a taktiky" a který
bude težit z techto poznatktl s"etové války:
1. Je velik)' rozdíl mezi ví tez nou hitvou
a vyhra n o u v f\ I k () Il. Uk;'\zalo se, že lze vyhrát všechny bitvy .'1 prec pri tom prohrát válku. Príklady: Napoleon. Japollsko-cÍnskú "álka a i\;emecko ve Válce svetové.
2. Válku "yhráv;'L ne ten, kdo je na. pocátku války
nejsilnejší, n)'brž ten. kdo dovede lI),t nejsilnejším n<l
konci války.
3. Prevaha sil získá se nejen nicením sil neprítele,
nýbrž vyhlecbváním nmr)'ch a nových spojencu .
4. Síla není v poctu vojáld1. Vzrllst válecné moci
musí stát hospodársky posilovat. Jestliže naopak stát
hospodársky vysiluje. pak prohra je neodvratná. Príklady: :\Tapoleon y roce 1814 a Nemecko ve svetové
válce.
V budoucnu voj'evlldce bude velet armáde podle strategick~Tch smernic. které dostane od str a t e g i c k ého h I a vn í ho š t á h u, jehož hlavou by mela být
hlava seltu a kter)' se líší od o per a cní h o š t á b u
1.. j. voj e n s k é h o hlavního štábll. Strategický štáb
nebude institucí vojenskou. nýbrž strategickou, kde vedle vojákCl budou pracovat politikové, národní hosp·')dári. prumyslníci, pedagogové atd.
Strategie
je
umením
státnickÝml,
k t e r é m á s voj e n s tví ITl t o I i k s P o I e cn é hoj a k o ar c hit e k t u r a spr
a v i dl y m íchání
malty
a kladením
cihel.
Strategie je naukou, kterou musí státník ovládat
stejne jako dejiny vývoje politických vztahu svetových
a dejiny vývoje stání politiky vnitrní. Nejen dejiny,
n)'brž
p r a v i dl a tohoto vývoje. Chybí-li státníku
strategické znalosti (v historii pravidelne státník bý:val vojákem, hlava státu byla vrchním velitelem), stává
se pouhým nástrojem vojenského operatéra. jak jsme
videli na nemeckých kanclérích ve svetové válce, kde se
prosadilo, že státní zájmy musí sloužit zájmllm operacním, ac pri zdravé strategické koncepci má tomu býti
naopak
To dodáváme za Vacetise.

i

*

Vojenská doktrina je f Ll n k c í stá t ní. Jednotná
vojenská škola, jak jsme již uvedli, uskutecnuje v armáde zásady vojenské doktriny. Je-Ii doktrina doktorem, p1k vojenská jednotná škola je lékárníkem.
Vojenská doktrin:! tvorí podmínku pro budování armády. Vojenská škola je dusledkem zbudování armády.
Doktriny mohou být rltzné a prec v jejich školách místy mUže vládnout mezinárodní jednota. To vidíme
na poradov:)'ch cviceních a v dnešní taktice.
Jednotná škola žádá
e dno t n é c h á pán í SItuace, j e dno t n é hod noc e n í prostredkLl a z toho vyplývající je dno t n é z á ver y.
Vojenská doktrina nemlI že strategii diktovat »TJtoc,
dej se co dej! ". V taktice je jinak. Ta je produktem
doktriny jako doktrina je funkcí strategie. Taktika
hez zrení na stát a jeho prostredky narizuje: »Vpred!
Vujenská technika vítezí! ({Proc? Ponevadž jejím svetem je bojište, hodnotami, se kterými pocítá: terén,
neprítel a vlastní síly. Je na jednotné vojenské škole,
aby názor na tentO' }}taktický svet« a jeho })hodnoty <
sjednocovala a aby vnutila t~ktikllm víru, že dnes ví-
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tezíme vojenskou
technikou
a že boj rídíme tak ahy
jeho páterí byla naše nejmohutnejší
zbrai1 delostrelectvo.
Toho se c10cílí jednotnÝ'm vojenským
vzrElállím, které nesmí b.)"t (patrne v rudé armáde)
privi1e~lr generálního
štábu. Vacetis kategoricky
žádá, aby
prumerný
velitel dosáhl vzdelání dtlstojníka
gen. štábu. Rozdíl ve vzd~l;1ní mezi velitelskÝ'm sborem a generálním
štábem vede k nájemnému
nechápání.
Válecná škola neudeb z nikoho str,Jtega. :1le umožní
mu, aby své v z del á n í r o z š í r i a zdokonalil technicky. Zkušenost
ukázala. že vynikající
velitelé objevují se, odkud nejméne hyli oceki1váni.
Jednotná škola musí vzdelávat prtunerné
voj~lky tak.
aby tvorili názorove
jednotn~'.
chr;lhr~' k o e k t v:
rotu, prapor. divisi.
•
. T a k t i k a m ode r n í h (; boj e jev
Ý s led··
nic í mez i du š ev n í h 0 d i1 o t O' u p r u m c rného
vojáka
a technickou
vlastností
z b ran e. Do 1 <). století t'1kti1ca byla tvoren:l jen na
vlastnosti
chladné zbranc.
Ideologií
taktiky
chladné
zbrane je snaha prímo a co nejrychleji
dostat se nec
príteli na kllži bodákem. (ím rychleji to dokážu, tím
jistejší je vítezství.
CharakteristickÝm
rysem taktiky.
kterou si vynutila zhrall strelná. je pri b i ž O'va c í
p O's tup
k nepr1teli. Ten je tím rychlejším.
cím silnejší delostrelectvo
ho podporuje.
Jednou prQ vždy musí být jas no. že pechot1 sVÝTm
m n o ž s tví rn nemuže nahradit
nedostatky
vlastního
delostrelectva.
Vacetis se domnívá,
že moderní
palehnou taktiku nejlépe vytvorilo
Nemecko.
Ve staré ruské :ll1náde stáli proti sobe sverepe starí
vojenští praktikové,
kterí hújili t a k t i k u h o li ;t k 11
a mladí teoretikové,
kterí na základe technického
pokroku žádali z,wedení p a e b n é t a k t i k y. Vetšina
~bodákO'vd't" byla tupí tvrdohlavci,
jediný
gener;11
Dragomirov
znal hluboké pozadí hudákové taktiky. Nestranil bodáku proto, že to byla zbraií. nejlepší, n5'brž
ponevadž
to byla zbrall proza'tírn jinou nf'nahrac1itelná. Jako taktik cenil palbu, .'lle jako vojensk.'- psych •.llog a doktrinár· vedel. že státu chybí psychické
materiální hodnoty k zavedení pa!ehné taktiky. »Palebníci (
byli odchovanci válecné školy bez·praktických
znalostí.
Západní vojenský pokrok je nadchl. Chteli ohratem TUky ho zavést clo Ruska zapomíll.'ljíce,
že otázka nevé
taktiky je otázkou TJ o st 11 p n é h o rešení nejrLl.~l1ejších problémll.
Bodákovctl1l1 posloužily
zkušenosti
války s Tureckem. Teprve válka s Japonskem
dala za pra vdll 1'+
lebníktlm".
Bohužel nemeli dO'st casu, aby vytvoriii
t a k t i c k o u vír u, která roste jen s generacemI.
»Bodákovci « ukazovali 11'1. primitivní
prostotu ni ,c1ákového boje a prostre<i1<y vítezství
radili télkto: :. 11(,clák, 2. manévr :l teprve 3. palba. Ocekávali v budoucí
válce boje krátké a sverepé, prO' které taktika
mela
urcovat:
J. slabý prvý' sled, 2. veliké zálohy. J. jednoduché a pi:ímocaré m1.névry.
Operacní umcní i taktika» bodákovct"l « hledeli dosáhnout rozhodnutí
tažení i boje m a s o u a a u tom ati c kým
v ýk on e m. Tato taktika stala se stá tn í ne z byt n o s t dík politické zaostalosti
ruského
mužíka 1. hospodárské
zaostalosti
ruského státu.
•
»Palebníci « naproti tomu tvrdili, že úspech tažení
a boje závisí od mohutnosti
palby, obratnosti
manévru
a terénu. Tvrdili, že budoucí bitvy budou vleklé a proto
kladli veliký dúraz na r í z e n í boje. Za prostredky
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vítezství
pokládali v prvé rade r. palbu, 2. m;mévr 'I
teprve za 3. bodák.
Místo a u tom i s a·c e d u c hu žádali rozumnou
in d i v i d u áTn<l in i'ó i a ·1>va:< ,Místo trpné 'poslúšnosti
obetavoU'- p0vi'nnost, kterou ve vojáku musí
vzbudit osveta. Žádali obcanské uvedomení a to predpokládalo
zmenu vnitrní
politiky státní. Proto vláda
sledovala pocínání
»p'llebníku« S neduverou.
Staré Rusko mohlo dát armáde jen ponížené poslušné vO'jáky a ti »bodákovcum«
dO'konale vyhovovali.
)..Palebníei"
chteli vojína,
kter~' uvedomele bojuje a
z myšlenky,
za kterou bojuje, cerpá mravní sílu. To
predpokládalo
politickou svobO'du, ke které staré Rusko
se nemohlo odhodlat.
Obe s -upiny taktick)rch cernoknežníku
utloukali se
pri tom citáty ze Suvorova.
»Bodákovci « stáli v cele
armády
a z O' d p o ví d a i za její hotovost. »Palcbníci « byli na nižších místech, mohli teoreticky ne z o df' o ved n e rádit. » Bodákovci
rídili výcvik armád)'
s vojenskou literaa »palebníci « ji pri tom seznamovali
turou západu. V tom je veliká zásluha »palebníktl«.
Sepsání dejin rusko-japonského
tažení dalo »palel1níkum« nové trumfy. ukazujíc tesnOl: souvislost válecných událostí s vnitrním
životem státu, vÝznam mas
ve válce. význam velitelského· sboru ,a generálního šlábu, ukazující
ráz modenii
války a nezbytnost jednotné vojenské doktriny a školy. Tu prišla mladým reformátorum
na pomoc státní duma a žádala osvežení n~litelského sboru, který z valné cásti nemohl pochopit
zkušenosti
japonské války. Tato spolupráce mladé ruské vojenské
nauky s dumoll se vláde nezamlouvala.
Nemohouc
dumu v jejich právech omezovat, vrhla se
na generální
štáb a Válecnou školu, jako na hnízda poclezrelého kvasu. Vyházela
z armády
»neklidné elementy'" a z Válecné školy mladé profesory.
Prezkoumala ucebnou osnovu Válecné školy a vybdila
z ní
vše, co mohlo dát posluchacum
širší vzdelání. V c cá 1e c n é š k o 1y P O' s t a v i a gen e r á :1.,
loV
k t e r Ý vel e I cet nic t v u.
Ar:máda stala se opet kouskem státní režimní nádhery. Tri ctvrtiny
v~'cviku byly venovány
parádám.
elitel, kter~' kladl cltlraz na bojový výcvik, svatosvate
zkrachoval.
O v~'cvik vyšších jednotek, pocín'lje divisí,
se nikdo nestaral. Predpokládalo
se, že tam sídlí dokonalost vedení i vec1en í.
Snad i zde Vacetis trochu svým hnevem podmalovává. ale mnohá z fakt, jež uvádí, jsou poucná.
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:RllSko mclo velmi rnálo pLlvoclních a prvotrídních
vojensk:\'ch mysliteltL Vetšinou
to byli naucní prumyslníci, kterí si delali reklamu tím, že se vydávali za žáky z,1.hranicních
odborníkLl,
hlavne
nem e c k Ý c h.
V ruské vojenské literature
všechno se dokazovalo citáty z Clallsewitze.
Schlichtinga
a Schlieffena. Pri tom
se vesele tvrdi 10. že je tu ruská vojenská veda, která
ostatne pro \'0 jenskou nauku ve všeobecném
mezinárodním smyslu hyla v celku bezvÝznamnou.
To, co se
tisklo, byly nekonecne vlel~lé spory.
Ale i ta revolucní rudá vojenská veda neplní Vacetise
pýchou. Rudá vojenská
akademie
k ožehavÝm vojenským otázkám mlcí. U c9.rské Válecné školy to bylo
pochopitelné,
když se hlubokÝm otázkám
vyhýbala a
vQjenskon vedu prohí rala tak destilovane jako matematiku..
.
Vacetís licí zcela z,ábav-ne názorový
chaos, který pa-

, když studoval na ruské Válecné škole. Jeden
or pred žáky potír,al druhého podle milé »staroské« anarchie, které je kouzlo sporu životním
em a smyslem. Z~ staré Válecné školy
podle
isova tvrz-ení vycházeli absolventi bud s taktikou,
e které ruská armáda se nevychovávala
(nemecko.u.
touzskou) a nebo vt'ibec bez taktického
názoru.
e stávalo, že ,'lbsolventi jedné školy nedovedli se
ladnÍch taktických otázkách shodnout.
i ministr, ac to bylo jeho povinností,
neodstranil
. Pomohl si proste tím, že n a r í d i 1, aby
pre 1o žil z ne ID cin y V. díl
z Ba lc k 0ITaktiky'
o boj i. A tímto prekladem
se ruojen ká veda rídila do války jako neochvejnou
dou. Tím však nebyla otázk,'l ruské doktriny Jikvi'na. Spor neutuchl a Suchomlinov
težce nesl, když
, dltstojnÍci kritisovali odborné názory sV:)'ch predn)·ch. Zavedl prísnou censuru.
acetis se táže, kdo v sovetské armáde vyreší otázku
'ny. Musí to být instituce poží vající ~ysoké autokterá stále se zabývá vojenskou veJ.ou. Primlo11proto, ovšem velmi neštastne.
aby touto instibyla rudá Válecná škola.
ozorovali jsme, že Vacetis straní »palebníktlm-,
ale
IbodákovcLtm« neupírá kousek pravdy, Z toho pak
kompromis, kter)'
zní: , Pod s t a t a dne št a k t i k ' jev
s o Llhre
m o h u t n é del oeIe ck é
p a I bys
ú der e m
ch I a d n é
a n C, k t e ráj
e d i n á LlP 1a t n u jen
a d š ca o d vah n.( ] inými slovy: Palba musí umožnit
ote úder chladnou zbr.aní· tím, že kry jej
ej í
tli P na stecnou 'zdálenost.
To je totiž prozatím
r již stárnoucí, vznikl:)' z posicní
války.
Dnes
o kousek dále: Pechota musí b:),t vyhavena všemi
tredky. které jí umožní
postup i bez delostre, p o st II P P e c h oty
j e p o s t LIpe m pa!kteri jí dobývá prostranství.
acetis nás také v taktice zklamal. Málo rekl o hunosti strategie, nic nerekl o budoucnosti
operacumcnÍ a o taktice opakuje staré.
vláštní kapitolu posvetil otázce techniky velení. Ale
tam nenajdete žádnou praktickou
poucku.
Je to
spor. Velitel ne mí se podrizovat
svému štábu.
, Iidicky, to je samozrejmé. Méne zrejmé a správné
zení. že v dnešním boji se dá 990/0 pravdepodobné
ce presne zjistit a to 1% se muže ignorovat.
odle Vacetise velitel mus'l být svému okolí hádan. Jeho nitro musí být neproniknutelne
uzavreno.
ed
tát e m s k I á d á ú c t Y 11e
p lán ~',
br ž ci n y. Jak je to neudržitelné.
tn jsmr již

li.

acetis opájí se možnostmi letectva. Predvoji
nedájiž úlohu pátrací, nýbrž povinnost
zajistiti co nej, výkon delostrelectva, které ze 75 () reší v:)'sledck
. Vacetis zapomíná, 'že technika
zastírací
zne·
í letectvu to neomylné vyjasnení
situace.
Neví.
na západní fronte bez zrení na leteck)' pruzkum
rilo se zcela tajne do urcitých
úseku shromáždit
. ícové armády s nekolika sty baterií.
Zapomíná.
spech leteckého pruzkumu
je podvazo ,án povetr" pokrytostí terénu, prevahou neprítele ve vzduchu
)'mi opatreními.
ak jako precenuje
všemohoucnost
leteckého
prllu, tak také prehání pruraznou
sílu delostrelectva,
vzorne dovede útok pripravit
nebo odrazit,
ale

nedovede
ješte využít úspechu a sledovat rychlý postup. Proto ty pokusy s útocnou vozbou, o které Vacetis také ani muk.
Máme dojem, že Vacetis, ac mel príležitost
ve ;>yetové válce velet v p;:edních liniích, nepracoval v modtrr
ním štábu a neseznámil
se s hlavním
oborem štálmi
práce:
zásobováním
strelivem
a transporty.
To, C(l
nám povedel o taktice, je poopravený
názor pokrokového chOlstojníka generálního
štábu predváiec.né
ražby ,:1 názor velitele. kter)1 prodelal svetovou válku na
nemoderní
fronte jako brigádník
nebo c1ivisionár, a
kterému týl a op e rac n í z á k I a dna: neptlsobí starosti.
*
Když se yyporádaJ
se vztahem
t a k t i k y k d o kt r i n e, ctenár by cekal právem, že autor predloží nám
projekt moderní doktriny a ukáže nám prakticky
cesty
jejího budoucího
v)'voje. Vždyt
svou knihu nazval
,,0 vojenské cloktrine budoucna«.
l\lísto toho setkáváme se s kapitolou
»Vojenská
doktrina
a etika války «.
kterou zahajuje
citát:
»V álka, pokud je nezbytností,
musí být faktorem
civilisace.
Ne-li, pak je nejvetším
harbarstvím.
«
Národ,
kter)' má tu smelost tndit.
že je osndem
predurcen
za páku syetové civilisace, musí dát
p r ík I a d své vysoké kulturnosti
ve všech vztazích k ostatnímu svetu. Jinak jsou jeho hrmotná
slova
plan~'m
žvastem. Komu to platí? To vytušíme
pozdeji. když
uvádí nár.l prík1.acly vraždení zajatcll, což. pokud víme,
ve s\'ctové válce se v t:), I u nepraktikovalo.
Nekterí
vojenští myslitelé
pr~' tvrdí, že ruská (pore\'olucní?)
vojenslá
doktrína
musí Sé podobat d r a v é 11l U tJ t ák u. které nic neušetrí
a. s nicím nemá slitování.
Naopak vojenská doktrina musí clo svého kodu zásad zahrnou t s m C r 11 cep
r o e t i c k Ý r:í z v á I k y,
který ve svetové válce zn:J.cnc utrpel. Nemecký »Zorn«
není prec eticJ...ý. m smyslem v;'dky! To je krutost,
hruhost, zesurovení.
Poclobn~rm harbrstvím
jako je požadavek
bez oh led n é h o ve den í v á I k y, je n á vrh
br a n n é
po v in n o s.t i žen.
Žena prináší svou obet na materské fronte. Vacetis pripouští,
že dnešní muž prohrc'tvá krok za krokem své vlldcí postavení,
ale to neznamená, že b~' ženy mely b),t ozhrojovány
a _ vet p r 01Tl e n e 11
\'
oh t o rn n é k a s á r n y!
Prímo
pikantní
je odstavec
o významu
církve ve
válce. Vojenský myslitel prý nesmí bez povšimnutí
jít
kolem ot;'lzky v z tah u c í r k vek
v á I c e. Církev
ve válce je v~-znamným faktorem, ponevadž masa vrženit do války »pokracuje
v církevním
živote, který jí
byl dán v~·chovou«.
Komunista
Vacetis
žádá, aby
',církev, kter:l dostává od státu úkol ,jak má nábožensk~'m citem vychovávat
masy, aby \'lchnost
poslouchaly, vcas zasáhla již v prípravném
údobí války, aby
masy sjednotila
nábožensk~'m
fanatismem,
kter)' by
je hnal do v[uky s touhou co nejrychleji
ji skoncovat«.
\'íme,
že státu oddaná církev pravoslavná
ani ('.lru
"nesfanatisovala«
mužíka.
Neho myslí Vacetis náboženství východní, mohamedánské?·
Stratég a cloktrinár
lépe by udelal, kdyby
prestal
s náboženstvím
jako
prvkem
militaris'lcním
vážne
kalkulovat.
a použil
zfanatisování.
které
nabízí
moderní
p o Ii t ic k é
c í r k v e.
Aby si doktriny
nedelaly ty etické zásady jak jím
napadne, tu Vacetis I1wrhuje utvorení
autoritativního
s vet o v é h o t r i b u,tl á I u, který by rozhodl, co je

i

2-55

PHtomnost...
a není \'e válce .dovoleno. Žádft s\'olání svetového k( 111gresu, který by doktrinám
nadiktoval
»ZPllsob ku1tllrního válcení«.
Vacetis vystoupil
proti válecné
zy!cilosli,
e n. pro d () r o z u me n í
proti m i I i ta r i s o \' ft níž
š a y I e s k rop ft cem
a pro
111 e z
n á r o ci 11 í
ú p r a v li e l c k ~. c h z ft s a d y á I k y.
Ale záverecná
kapitola jako mnohé ncmecké vojen~ké dílo ctihodné
je nadepsána
»Si vis pacem, p.ara
bel1um«. Svet prý je prezhrojen.
Ten, kdo by se predem
vzdáVal boje, doplatí na to šeredne .. \t chtí nebo ncchtí, pohlavári státu a vlldcové revolucí srazí se s otázkou války. která ne d ft se b'r z d i t (t. j. silou vymykající se rízení lidskou Vlllí, jako povodeií nebo zemetresení). Proto jím nezbude než její proces studovat.«
Hned uvádí príklady:
»Nikdo nemohl Nemcl1.m zabránit v jejich snaze o \íVeltmacht. Ruský panslavism
musil vyvolat svetovou
válku.
C e sty
s vet o V é i nternacionály
neoclvratne
vedou
skrze
v á I k y.«
'
Tato rozlodivná
vojenská
mystika
preskakuje
opet
k »zoologickému
úkolu muže« a odtud k ujištování,
že
»pákou dnešní civilisace je mužský intelekt a materiální
prostredky«.
1\ hádejte, proc? Ponevadž
»mocný stát,
jakým se llkúzalo Nemecko,
vše budoval
na muži a
zatím, co žena se starala o tech pet »K« (které v ní
chválil Vilém II:) ,(o
Když už válka je živlem mas, kter)' clovek nakonec
nezvládne.
nac ta morálka,
nepovede-li
k cíli? Jedno
postrádáme,
když i tu církev chtel náš myslitel zaprehnout do rudého válecného vozu, proc nepromluvilo
nacionalismu?
Racionalistick)'
ráz východní
revoluce doznal, proc nevidí i ten její ráz nacionální?
Po prectení knihy cítíme rozpaky. Autorovy
úWl.hy
poskytly nám cennou možnost usporádat
jednou na š e
v a s t n í predstavy
o základních
vojenských
disciplinách tím, že jsme jeho názor opravili a doplnili. Ale
kde je jeho program?
Kde je ta slíbená doktrina
budoucna? Vidíme pouze težké hnutí mysli. Zápas starých predstav
s novými
ideami.
Vidíme,
jak st1.rá
ušlechtilost dostává husí kltži nad nelegalisovanou
smelostí nebo hrubostí. Vidíme tragiku muže, který starým
rádem pohrdal pro jeho neschopnost
a novému nerozumí pro jeho neomalenost.
Po N apoleonove
pádu tito
lidé vracívali se do stínu legitimního
krbu. Neríkáme,
že se tam vrátí Vacetis. Chápeme VŠ"I.k,co vedlo k rozporu Vacetise s vlldci revoluce:
Nebyly to pouze starobylé predstavy
o velitelské
moci, nýbrž hlavne studená odbornostJ
která nechce revoluci dovolit, aby ji
poskvrnila
laickou duverností.
Zde rudá armáda neprišla o svého Napoleona.
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Školská reforma.
Vážený

pane dre Smetácku,

prominte, že na Váš dopis nebudu odpovídati
obšírneji.
Domnívám se totiž, že o reforme školství se napsalo v posledních
dnech už tolik, že je tím lépe nechat toto thema zatím na pokoji,
cím menší je nadeje, že by se ministerstvo
školství krásnými
podnety rídilo. Pochybuji
konecne také o tom, že bych Vás,
zastáNce klasického vzdelání humani tního, pres vedcíl. Mimo to
nemám mnoho duvery k polemikám,
vedeným tím zpusobem,
256

že se z textu \'ytrhne
jedna \'eta, kter;\ sc pak rozehírá.
,\ abych ctcnárum
"Prítomnosti«
opako\·al. co jscnl. \' ptldstatc napsal do "liospodárského
l<ozhledu« - a co zní znaéne
rozdílne od toho. jak Vy to vykládáte -- k tomu není zde jistc
místa. Mezi Vaším a m)'m názorcm jc rozdíi, ktcr)' se sotl'a
podarí preklenout. liájíle kulturu. založenou na klasickém \·I.dclání. Prosím. Já ovšem ncchápu. proc se domníl'átc. í.e je ke
zvýšení kulturní úrovne moderního cloveka treba, ahy dOl'edl
citovati krásné veršc
dedyke men ha selana kai pleiades
mczai de nyktes parestill
egó de mona kathendó,
když prece stejne krásné jsou i jiné verše, které Inají nad to
výhodu živé reci:
The moon shines bright: in such a night as this
when t!Je sweet \Vind did gently kiss the trees
and they did make no noise, in such a night ...
V. prekladu mohu si prece precíst Sapfo stejne dobre jako
Shakespeara
a nevystavuji
sc ani nebezpecí, že místo III o na
k a t h e u d ó budu nucen s Ulllra v neným profesorem císti m on
a k a t h e u d Ó, když prvé je povzdechem
dívky, toužící \' noci
po milenci, kdežto druhé zdá,se býti spíše horekováním nespavostí stíženého
neurasthcnika.
Takto zmravnenou
Sapfo ne·
mohu, bohužel, pokládati
za Vámi vychvalovanou
kulturu a
pridržím
se tedy "polovzdelaneckého
horování pro praktiénost«. Pokud jde o naše obchodníky - a ježto jsem byl dosu
dlouho státním
profesorem
obchodní
akademie,
priznáte mi
snad právo o nich mluvit budou mi opravdu milejší lidé
dobre komercne a technicky vzdelaní, než filosoiové, které Vy
pokládá te za príznak štcstí a .velikosti Anglie. Kultura, \'áženi'
pane doktore, nejeví se opravdu jen v tom, co nám dá škola.
A snad si vzpomínáte,
že svoji úvahu v "liospodárském Rozhledu«, která Vás tak znepokojila,
jsem skoncil tím, že j~em
žádal podtrhnout v ý c h o V LJ C lov e ~ a. Náš systém, bohužel.
vychovává
dríce, zakriknu té chudácky se spoustou zbytecnýc1.
vedomostí, pri cemž pochybuji, že zdvihá jejich kulturní ílroveD.
Vyjde-Ii náš stredoškolák
v osmnácti letech ze školních lavic.
ví možná, co je to rhomboedr,
ikosaedr,
kdy umrel
Karel Slicný a kdy se po druhé vdala Marketa Maultasch, ale
neví nic o Barbizonských,
sotva zaslechl cosi o pragmatismu,
byl by velmi prekvapen,
kdyby se ho nekdo zeptal na rozdíl
mezi obchodní a platební bilancí, sotva by nám dovedl ríci,
z ceho se delá umelé hedvábí ... A nemohu si pomoci, zdá
se mi však, že tyto veci patrí prece také k obecnému vzdelánÍ,
ba patrí tam - protože jsou nám bližší, protože mají nejaký
vztah k prítomnosti
daleko spíše, než popis Achilleova štítu,
aorist a podobné veci, pro než studenti propadají.
Nemejte mi, prosím, za zlé tyto názory a reknete si se znamým Bergsonovým
pastorem:
Nejsem z této vesnice.
Ucti\'e

NOVÉ

Jirí

HejJti.

J(NIlIY

ANDR,É MAU/f,OIS
napsal dve knihy, které setkaly se na sve.
tovém knižním trhu s jedinecným
úspechem a o nichž se i n nás
hovorí s úctou a láskou. Jsou to »2ivot Benjamina Disraelihoc
a "Dve lásky filipa Marcenata«
(Climats). Obe knihy I'y.
jdou u Topicu a možno je obdržeti
v subskripci do 15.
kvetna
za Kc 60'~
(místo
Kc 75'- po vyjití). Dále
vyšlo u Topicu Miroslava
Rutteho
"Jaro generací«, s dfe·
vory ty Cyrila
Boudy,
intimní
to památník
jara dvaceti

pisy
90'-; Kc
konecne
30'-, Maurice
v pergamenové
Maeterlincka
vazbe s»Zívot
,Pod·
básníkuautoru
ctyr Kc
generací,
všekazu«,
obraz úžasné organisace
státu všekazu
její tech.
niky L discipliny;
s frontispicem
V. Silovského z~ Kc 38'-,
v celopergamenové
vazbe s podpis'em autora Kc 200'-. Knihy
jsou velmi pekne vypraveny
a lze je koupit u všech knihkupcu.

