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Od doby, co na světě existuje beletrie s historickými náměty, 
ozývají se čas od času káravé hlasy vytýkající autorům nepřesnost 
a překrucování. Kdo má víc pravdy: autor hájící svobody a ne- 
spoutanosti uměleckého tvoření, či kritik žádající ideovou a věc
nou přesnost? Není pochyby, že všechny minulé spory o tuto věc 
budou pokračovati i v budoucnu, aspoň tak dlouho, dokud se bude 
problém špatně formulovat a dokud bude snaha určití přesně vy
počtené meze neměřitelným veličinám.

Historická fakta jsou skutečnostmi tak určitými, jako jevy pří
rodní nebo exaktní a také o nich platí, že je známe dobře či neúplně 
anebo vůbec ne. Mluví-li tedy autor románu na př. o volném pádu 
tělesa, musí dbáti poznatků, které o této věci získala věda. Stejným 
právem pak ovšem nutno zádati, aby s nemenší úctou k poznané 
pravdě postupoval autor líčící konsulské volby v Římě nebo život 
Jana Nerudy.

Román, povídka, divadlo a film však obsahují — i při největší 
hubenosti děje — zpravidla ještě dosti mnoho jednotlivých faktů 
a podrobností a odehrávají-li se v prostředí určeném časově a 
místně, ocitá se autor před úkolem, jak zachytit právě toto „pro
středí“ — nese-li se totiž jeho snaha tak daleko, aby měl čtenář 
nebo divák skutečně dojem, že „prostředí“ bylo zachyceno. Pod
statný rozdíl mezi historickým dílem a mezi beletrií je v tom, že 
se historie ve svém vědění zastavuje zpravidla dříve než kam až 
potřebuje beletrista dojít. Historie dovede vykreslit dobu, poměry, 
osoby, kulturně historickou náplň atd., ale zpravidla nezná oněch 
konkrétních drobností, o něž jde beletristovi. Dovede tedy historik 
povědět na př., kde byl Napoleon toho či onoho dne, měsíce, roku, 
vyloží také, proč tam byl a za jakým účelem a jak to tam vypadalo, 
ale nedovede ovšem říci, kterými větami oslovil svého pobočníka a 
seděl-li při tom u mapy či chodil-li po pokoji. Tento zkonstruovaný 
příklad ukazuje jasně, co chceme říci: beletrista si musí historická 
fakta doplňovat podrobnostmi a je samozřejmé, že tyto podrobnosti 
nesmějí odporovati historickému poznání doby a poměrů, musejí 
se pohybovati v mezích možnosti nebo aspoň pravděpodobnosti. 
Nebude se tedy ani románový nebo filmový Napoleon dívati na 
náramkové hodinky, ani jezdit autem. Zcela stejně autor líčící — 
dejme tomu — románového hrdinu chirurga, i když rnu dá pro- 
váděti operaci ve skutečné chirurgii neobvyklou, nesmí zanedbati 
základních pravidel ustálených při každém chirurgickém zákroku.
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Co bylo receno o slovesném umění, platí v podstatě i o výtvar- 
nictví, počítajíc v ně i divadelní a filmovou výpravu a režii. Svo
boda tvoření přivádí ovšem umělce k námětům, u nichž je opouští 
bezpečná, někdy snad i tísnící opora lidského poznání; na místo 
poznání nastupuje obrazotvornost. £a hranicemi poznání není 
ovšem kontroly: to už je říše hypothes, víry a představivosti.

Umělecké dílo je zajisté především uměleckým dílem a nikoliv 
doktorskou disertací a proto se veřejné mínění právem stavívá na 
stranu umělcovu proti výtkám, že v těch a oněch podrobnostech 
pochybil. Takové stanovisko se ještě potvrzuje časovým odstupem 
od vzniku díla. Jde-li o skutečné umění, vnímáme vždy mohutný a 
krásný celek, v jehož účinnosti se snadno ztrácejí drobné nepřes
nosti a nestilovosti, ba leckterá z nich ještě i dovede zvýšiti působ
nost. Tak se na př. velcí malíři neostýchali dáti legendárním nebo 
historickým hrdinům svých obrazů podoby určitých současníků, 
aniž umělecký účinek díla takovým anachronismem utrpěl. Na 
druhé straně ovšem budiž po pravdě zjištěno, že všichni vskutku 
významní umělci vždy projevovali pečlivou snahu vyrovnati se 
čestně s obsahovou náplní svého díla a neznásilňovati skutečnost.

U jevů společenských, ať už přítomných či minulých, vedle je
jich prosté skutečnosti existuje ještě také jejich hodnocení a 
tím se tyto jevy podstatně liší od jevů, které patří do oblasti exakt
ních a přírodních věd, u nichž takového hodnocení není. Tak na 
př. poznání sepse a boj proti ní, propočítání drah oběžnic v naší 
sluneční soustavě, rozbití atomu, tyto všechny a jiné jim podobné 
vědní zisky jsou jednoznačné a jakmile byly přesvědčivě prokázány, 
jsou nesporné. Naproti tomu u jevů společenských (a obraz spo
lečenských jevů v minulosti jest historie) přistupuje ještě to, co 
jsme nazvali jejich hodnocením a co jest pravým opakem jedno
značnosti a nespornosti jevů exaktních a přírodních. Toto „hod
nocení“ se nemůže opírati o obecná měřítka, protože jich není, tak 
jak není jednotného pospolitého řádu v lidském životě, ani jednot
ného duševního usměrnění. Pravověrný katolík a pravověrný evan
gelík, ač oba vycházejí z téhož zdroje náboženských představ, se 
nikdy neshodnou v hodnocení reformace, jejíž historická skuteč
nost je přesně známa; liberál a totalitář budou zcela rozdílně hod
notit francouzskou revoluci nebo sovětskou ústavu, atd.

Umělec, jenž si obral za námět jev společenský, přítomný nebo 
minulý, má tedy široké pole svobodného hodnocení, zvětšené ještě 
obecně přiznaným právem zvýšené subjektivnosti. Snad právě 
proto se leckdy přenáší svoboda v hodnocení i na skutečnost jevů 
samých.

Skutečné jevy, jež autor uvádí ve svém díle ať už jako složky děje
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či jenom jako kulisu, jsou právě svojí reálností zcela nepochybně 
poutem a brzdou úplné svobody tvoření, ale suverénnost žádného 
umění nejde tak daleko, aby přinutila čtenáře nebo diváka myslet 
si pod označením „Karel IV.“ nebo „oxydace“ něco podstatně 
jiného nez k čemu ho přivedlo obecné vzdělání. Míra a úroveň 
vědění a zvídavosti jsou ovšem nestejné. Široký kruh čtenářů nebo 
diváků přijme bez námitky leccos, nad čím se vnímavější anebo 
lépe poučený pozorovatel právem pozastaví a pohorší. Zde ovšem 
stojíme před jinou stránkou problému, jež už zasahuje spíše do 
ethické oblasti, lze-li totiž chyby omlouvat tím, že je postřehuje 
jen málokdo, či je mravní povinností nehřešiti na nevědoucích?

Je dávná zkušenost, že se vědění širokých vrstev lidu vydatně 
napájí z pramenů, které jsou poněkud jiné než oficiální prostředky 
vzdělání. Beletrie a film jsou těmito zdroji poznání, a to v tak roz
sáhlé míře, že jenom nějaký Mrakomír Nadoblačný by mohl pod
ceňovat tuto jejich funkci. Ale ovšem neodstranitelným průvod
cem této skutečnosti je nutnost, aby autoři knih, divadel a filmů 
si byli vědomi své vzrostlé odpovědnosti. Nebudiž zde zatím mlu
veno o filmu, protože to je samostatná a obšírná kapitola, plná 
velkých možností, ale také velkých hříchů. Zůstaňme u literatury. 
Článek Jaroslava Ludvíkovského, který jsme přinesli, ukázal jem
nou analysou na starobylost a nezničitelnost lidské touhy po Ději, 
spojenou však s neméně silnou touhou, aby tento Děj, jakkoliv dob
rodružný, byl předváděn na jevišti skutečného lidského žití.

Dokud tedy krásná literatura nebude jen sama sobě účelem, 
dokud budou autoři toužiti po tom, aby se jejich myšlenky (i for
ma, jakou jsou vyjadřovány) associačně včleňovaly do mysli čte
nářů a posluchačů, dotud neuniknou závazku dbáti skutečností 
aspoň do té určité míry, která vyplývá z obecného vědění. Není 
pochyby, že se tím úkol umělce, pracujícího s náměty historickými 
a vůbec vědními, stává tím nesnadnějším, čím více roste obecná 
míra vědomostí. Historická náplň povídek a dramat Tylových, 
povídek a románů Třebízského uchvacovala a poučovala v nejed
nom pokolení širokou obec čtenářů a pomáhala zvyšovati ideový 
a mravní účinek autory zamýšlený. Dnes ani vroucí národní zaní
cení těchto autorů, ani vděčnost za práci jimi kdysi vykonanou ne
jsou s to, aby čtenáře přenesly přes slabiny obsahu a formy histo
rického děje.

A tak nezbývá na závěr než si uvědomiti, že zmnožené a zrych
lené tempo lidského poznávání žene neúprosně do krise část umění. 
Co má býti tvárnou hmotou, čekající na oživující dech umělcův, 
stává se náročným subjektem, žádajícím si nejprve umělcových 
služeb. Jaké bude řešení?
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