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výrobním proudu nejen tlakem, jímž pusobí na kapitál
a také nikoliv jen tím, že vel k é v 1a s tni c tví p 0
zemkové je predpokladem a podmínkou
k a pit a 1i s t i c k é výr ob y, pro tož e ex p r o
p r i a c e del n í k a ... « Tedy dle vlastního doznání
Marxova nejsou stroje a prumysl soukromokapitali
stický prícinou nezamestnanosti a »reservní armády«
(tot dle Marxe hlavní príznaky »kapitalistické« výroby),
nýbrž vel kým a jet e k p o zem k o v ý, vel k o·
s t a t e k, p o n e vad ž vel k o s t a t e k vyl i d n u j e
ven k o v a o pat r u jet í m p r u mys 1u a o s t a t
ním m e s t s kým ž i v n o s tem 1e v n é p r a c o v
n í s í 1 y.

Politika

H. G. Wells:

Duch fašismu.
V posledních nekolika týdnech se natropilo mnoho nezvyklého

hluku s brutálním zavraždením jednoho z nejschopnejších a nej
cestnejších odpurcu Mussoliniho. Fašism byl zatlacen do obrany.
Z vážnejších italských kruhu se ozvaly slabé sice, ale prece zre
telné hlasy nesouhlasu. Dokonce i londýnské Ti m e s uverej
nily úvodní clánky, jež dávají, zdá se, slabounce a s nechutí
najevo, že pochopily, jak italský diktátor je ve vzdálené sou
vislosti s krvavým a špinavým terorismem, na nemž se zakládá
jeho moc. .

Jest to, pravím, nezvykle velký hluk, pozoruhodný a témer ne
vypocítatelný výbuch verejného svedomí Evropy .Nebot jest
jiste všeobecne známo, že fašisti ubili sta lidí, že spáchali nescí
slné výtržnosti nejhoršího rázu, že žhárství, loupeže a vyhružky
jsou normální výzbrojí italské politiky, a že moc Mussoliniho
byla vybudována na tomto organisovaném násilí. To všechno

se dálo v Halii již nekolik let. Ve Francii, Nemecku a Anglii
vznikli ctižádostiví napodobiteÍé. Anglilc"tí "križáci« se seW\ '
aby prijali požehnání z rukou yorkského vévody, a podivní mla-
díci v Oxforde a Cambridge udatne celili nedorozumení cap
kami, nesouCÍmi vyzývavý nápis B. F. Mladým Italum v cerných
košilích bylo u westmimJterskéh6 kenotafu dovoleno urážeti

velkého anglického mrtvého "dlouhým nosem« cili posunkem,
který má býti fašistickÝm pozdravem: natahovali tam ruce a

krepcili prsty. Amerika se nedostala ao pokušení následovati ital

ského príkladu, ponevadž má svuj Ku Klux Klan, aktivne pro-
, vádející tradicní zákon lynche. Ale italskému fašismu se dostalo

mnoho projevu sympatie z Ameriky. Najednou v prívalu radost
ného souhlasu došlo k nové vražde - vražde nelišící se od

ostatních fašistických vražd - a svet si uvedo'~uje dábelskou

nicemnost cehosi, co se odehrávalo pred jeho zraky po léta.
Nikdy jsme nebyli svedky, že by se byl velbloud choval tak

statecne až do chvíle, kdy mu došlo poslední stéblo slámy.
Já j sem nad tímto útekem od fašismu užasl. A domnívám se,

že signor Mussolini také. Okolnost, že rychle zavrhl zlocin že
úsilovne pátral po mrtvole zabitého protivníka, že obetoval' své
vzácné prátele a intimní druhy, zdají se nasvedcovati, že jeho
ohnive citová a rétorická povaha se na smrt polekala. Nittiho
dum byl spálen a Nitti zahnán za hranice. Nikdo neprotesto~al,
leda snad Nitti sám. Mussolini se Nittimu neomluvil, a patnle
se mu ani nikdy nedostane jakékoliv omluvy za hloupé a ne
smyslné násilí, jež bylo na nem spácháno. A nyní tolik kriku
jedine proto, že s Matteottim to šlo trochu tíže a že se dal

zabíti ponekud nechutne! Možná, že uplyne dosti casu než
diktátor bude míti po tomto prípadu zase klidnou mysl. '

Nechci tu predpovídati, utiŠí·li se boure a nechá dále Musso

liniho pri jeho slavnostních gestech dobrého vládce a jeho krví
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poskvrneném prestolu anebo dospel-Ii svet k pocátku konce

fašismu. Více mne zajímá., soubor motivu, které jsou ženoucí
silou fašismu, Ku J{lux Klanu, anglických križáku a všech tech
pokusu zorganisovati nadzákonnou tyranii. Jde lu proste o nicivý

pud, který nám poskytuje radost z rozbíjení talíru, o velmi mocné
a prirozené záští proti všemu, co není jako my anebo co ruší
náš klid, a mimo to o touhu vykonávati moc. Všechno to jest
v nás skoro nevykorenitelné. Tyto pudy potlacujeme z nejvetší

cástí jen ze strachu, že naši spolubližní nám oplatí týmž zpu
sobem. Ale pripojíme-1'i se k velké spolecndt'ti, vyznávajicí
velké a nesobecké ideje, mužeme kouti pletichy proti nekolika
svym chlapíkum, pocítajíce pri tom na- obecnou shovívavost
vuci každému zlomyslnému nájezdu, dostane se nám ochrany

pred následky a získáme pocit morálního ospravedlnení. Mnozí
z nás, kterí by se nikdy neodvážili bodnouti cernocha na ulici

jen proto, že s námi tak urážlive kontrastuje, ba kterí bychom
ani nemeli odvahy odstrciti jej z chodllíku, kdybychom se s ním
setkali o samote, rozcilenoe! bychom snad schvalovali výzvu, aby

byl Iynchován. Mnozí z italských zamestnavatelu, kterí by se
neodvážili postaviti se na odpor proti svým stávkujícím del
níkum pomohou udatne vypáliti úradovnu delnické strany.

Ale všechny tyto spolecnosti, utvorené k zastrašování a kru

tostem, prohlašují, že hlavním motivem jest cosi lepšiho a vyš
šího: hrozící nebezpecí, sociální nekázen a nedbalost; nedosta
tecnost normálního postupu policie a zákona. Krutosti a špinavé
násilnosti techto organisací se prohlašují za ciny silných mužu,
odhodlaných obnoviti pokoj, spravedlnost a duveru v rozvrá
ceném svete.

Jejich tvrzení má neco do sebe: není je mOžno príliš povrchne
odmítnouti. Stav ltalie pred fašistickÝm hnutím byl jiste velmi

špatný. Již pred fašisty nezákonnosti existovaly a budou také
po Inich. Po válce je vyjadrovala hesla komunismu. Olupování
se dostalo názvu vyvlastilování a p.rirozený odpor lidských by
tostí k nezajímavé a nižší práci se projevoval zcela škudnickými
stávkami. Patrná nespravedlnost sociální soustavy sloužila za

omluvu pro spoustu násilností, které na ní nezmenily ani cárky.
Rozdíl mezi komunisty a fašisty spocívá hlavne v tom, že jeden
kuje pikle a provádí kruté násilnosti za Hm úcelem, aby zavedl
porádek a spravedlnost, která nemuže existovati, a druhý, -aby
obhájil a udržel porádek, který již existuje, ale jenom v jeho
fantasii.

Moskva a Rím jsou si rovny v tom, že predstavují vládu

menšiny, dosti domýšlivé, aby verila, že má v rukou klIc k re
šení spletitých nesrovnalostí lidského života, a že potrebuj í jen

vyvinouti dostatecný teror proti každé kritice a oposici, aby
zavedly obecnou spokoj enost. Násilná revoluce a násilná ieakce
jsou dve stránky jediné pošetilosti: násilnického a nekritického
presvedlcení. To neuznává ani ohromnou pokusnou cenu lidských
institucí ani spletitých a témer vubec nezbádaných nesnází na

ceste k sociální rekol)strukci. Ale pokládá to, co nechce uznati,
totiž každou spletitost a komplikovanost, za zvrácenou oposici,
a proto se netrpelivé duše pošetilcu bourí. Prívrženec strany
komunistické anebo fašistické není ani hrdina ani zlocinec. Je

to nevedomý, neskromný a netrpelivý hlupák, který chce sklízeti
slávu ze zahájení epochy, jež ješte nemuže býti vubec zahájena.
Velká budoucnost našeho plemene bude málo vdecna obema temto
zlorádum. Tvurcem budoucnosti jest nekonvencní vedátor,

který pracuje beze spechu a neustále, reše problém za pro·
blémem jasným vedením, trvající na volnosti reci a svobode
projevu, odmítající tajemnurkárství, odmítající pletichy a do
nucení, uctívající sama sebe svou nekonecnou úctou ke svým
bližním.

Pri nynejší úrovni vzdelání pokrok si pravdepodobne pro

klestí cestu bourí. Ale ze všeho vyplývá, že prumerný nevzde
laný clovek jest násilný pošetilec v sociálním a verejném živote.
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~že se chovati lec podle svých schopností. Nedovede se
ti jinak. Kdyby nebylo fašismu, bylo by na jeho míste

jiného. Nadeje sveta spocívá v širši a zároven inten
fí organisaci vzdelání. Jen když vzr<1ste vzdelání, prudký,
tý a zlomyslný pošetilec upustí od svých neplech v celém

Nová Evropa

Generální štáb a humanita.
rientaee, ve které po svetové válce ocitly se názory, ja

zpusobem mela by býti vedena priští válka, zdá se býti
úplnou. l\ebot nejde jen o nejistotu, jakým zpusobem

nových válecných prostredku, t. j. tech, které již ve
válce se objevily, ale nebyly úplne vyzkoušeny, i tech,
úlecná technika teprve milovými kroky tvorí - jde

u, jak dalece bylo by prijatelné používati techto
ých prostredktl, jichž cinností mohlo by býti

-pokojné a mírumilovné obyvatelstvo neprátélského
nejen v bezprostrední blízkosti bitevního pásma, nýbrž

e v cel é m úze m í neprátelského státu!
:ve v tomto druhém ohledu tápání a nejistota jsou úplné.·
zamysleme ponekud nad nebezpecným vývojem, jejž vá

cklktriny jednotlivých armád ke konci války, ale hlavne
prodelávaj i :

svetové války šly všechny armády s presne vyhranenými
By O tom, co za války se smi a co se nesmí, kdy nutno

ati cizí majetek a kdy pokojné obcanstvo, a v cem
jí predpisy ženevské konvence, které si nesl do pole
ntho prídelu každý porucík s sebou v kapse. A prece,
padly prvni výstrely, v cloveku jakoby pri pohledu na

la bestia triumphans', a knížky s p,redlpisy i mezi
luvy letely stranou. Tento prechod od právne regle

válecné humanity pres právne t r pen é »výstrelky pod
k právne s t a n o ven Ým brutalitám a nekultur

byl OvŠem náhlý. Ale jedno je jisto: když svetová
hla se ke konci, lidstvo si vllbec neuvedomovalo, jak
rok zpet ucinilo v ohledu mezinárodního práva, jehož

válka bude vedena humánne, zdály se pred válkou
í.

do první porušil závazky, nese vinu nejvetší. Ale
kdybychom v tom ohledu pripisovali všechnu
generálnímu štábu. Nebot ne všude dá se jeho

tak zrejme, jako v otázce porušení neutrality

e príklad katedrály remešské: ten, kdo nekdy
zadíval se z bývalých nemeckých zákopu u Re

tedrálu, jen ten muže pochopiti, co pro nemeckou
amenala katedrála, dominující kraji na celé dcsítky
a o níž Nemci predpokládali, že stTeží delostrelec
ovateli, peclive kdesi ukrytými, každý pohyb v nemec-

h na tutéž vzdálenost. Predstavme si, co znamená

Ice posicni delostrelecká strelba, již neujde nejmenší
ysleme se do postavení vojina, který po dobu mnoha

není si pri jakémkoliv pohybu životem jist, ponevadž
pozorován a nesmí se hnout, a pochopíme výrok, který

edcý voják v otázce remešské katedrály za války:
našich lidí zuráželo delostrelectvo hlavy, máme se snad:
et hlavy nekolika kamenným panákum?«

ta by konduita francouzského vojska, kdyby válecným
10 by se ocitlo na nemeckém území pod obstrelem,

iec:hny známky napovídaly, že byl rízen pozorovateli
hnské katedrály? Bylo by se zdrž.elo nicení této
cena velkých vlastnich ztrát?
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Hure však tomu je, máme-Ii zaujmouti stanovisko k novým
metodám válecným, jichž Nemecko za svetové války upotrebilo,
a jež práv-e byly prícinou, že i základní záruky válecné humanity
staly se ilusorními. Vezmeme skutecnost nejduležitejší: Nemecko,
vedeno snahou využíti velikého akcního radia Zeppelinu, s nimiž
r;emohli spojenci konkurovati, první porušilo ustanovení, že
otevrená mesta nesmejí se b'ombardovati, a porádalo systema
tické nálety na Londýn i Paríž, pod záminkou, že jsou strediskem
Yálecného prumyslu. emecký generální štáb byl prece dosti
prozíravý a dumyslný, než aby si nemusel býti vedom okolnosti,
že tímto zpusobem otevírá v dejinách válecnictví novou epochu,

jejíž strašlivý ráz náležite by vynikl teprve v nekteré válce
príští, a která lidstvo vrhne zpet o celá tisíciletí, nebot jenom
tehdy snad mely války ráz vy hla z o v a c í, a jen tehdy bylo
i bezbranné obyvatelstvo vyvraždováno, a to nikoliv v roz
kacení boje, nýbrž systematicky a cynicky! Že na tento zpusob
války odpovedeli spojenci podobne, to niceho nemení na zodpo
vednosti Nemecka. Že však na druhé strane se spojenci s pou
hými retorsemi nespokojili, nýbrž šli o hodne dále, než jim snad
príslušelo, to opet vrhá podivný stín na ty, kdož chteli by sou
stavne zduraznovati svou velkodušnost ve válce. Nebudeme na pr.
zkoumat, který národ to byl, jenž první použil pri odvetných
náletech proti neprátelským mestum otravných plynu, a uvedl
tak do nebezpecí tisíce bezbranných. Ale jisto je, že ten t o
válecný prostredek nemuže býti považován za odvetné opatrení
obycejného bombardování.

Nedokonalost prostredku technických na štestí byla pnCl110U
toho, že ztráty ve všech prípadech byly na bezbranných mini
mální. Jak. ale bude tomu v príští válce, kdyžte technika váie\cná
jde i v tomto ohledu mílovými kroky vpred?

A válecní protivníci, kterí si byli prí vstupu do války presne

vedomi svých povinností vuci humanite, obvinuj íce se na

vzájem z porušování základních ustanovení mezinárodního práva,
prekrocovali vždy znovu meze retorse, zavdávajíce tak opet pro
tivníku duvod k novým excessum. Jen o anglické a americké

armáde nelze snad toho tvrditi, a kdyby dnes byl ustanoven
nejaký mezinárodní rozhodcí soud, který by mel urciti vinu
jednotlivých armád na tom, proc válka vedla k takovému zdivo
cení, jedine snad tyto dve "armády odešly by s cistým štítem
aspon potud, h skutecne nikdy neprekrocily mezí prípustné re
torse, a samy nikdy neporušovaly první mezinárodní právo
válecné.

•
Tak skoncila válka! Kritický prelom, který zanechala ve

válecné doktrine jednotlivých armád, v jich taktice, strategii
i organisaci, byl tak doplnen i címsi, co muže být nekdy v da
leké budoucnosti oznacováno jako zárodek nového válelcného

s)'stému - vyhlazování boj uj ících i bezbranných, soustavné po
tírání celého národa!

Krivka válecné humanity, jež od války tricetileté neustále

stoupala, aby dosáhla svého vrcholu za Bedricha Velikého, kdy
obcanstvo a jeho majetek bylo prohlašováno za sacrosanctum

vuci boj uj ícím armádám, jež za válek N apoleonských opet kle
sala, jak postupne majetek i válecné úkony byly vždy duraz
neji vindikovány válcícími armádami, jež na prahu dvacátého

století doznala ve válce balkánské dalšího poklesu, když pocalo
se vyskytovati pobíjení i bezbranných a zajatÝch (vec ve vál
kách století 19. takrka neznámá), jež ve válce svetové prešla
i k omezování základních práv obyvatelstva _ ta krivka muže
vlivem událostí v budoucí válce klesnouti tak hluboko, že lidstvo
ustrne v desu nad sebou ...

Systematické vraždení bezbranných! - - -

Ovšem, že tímto zpusobem nejvydatneji by bylo celeno ve
dení válek! Který stát odvážil by se potom vydávati v šanc

životy milionu lidí? Pohríchu není nadeje, že váÍky byly by
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tímto zpusobem vubec zamezeny. Považovati vzrustání brutality
ve válecných metodách za prevenci válek není udržitelné: snad

nebylo by potom válek tolik, snad nebyly by tak dlouhé, ale
byly by tím strašnejší, tím krvavejší.

Je tedy jenom v zájmu lidstva, aby snažilo se pres pokrok
válecné techniky udržeti vedení válek v mezich lidskosti. Muže

však býti válka vubec humánní? Toto zdánlivé paradoxon má
v našem prípade prece jen smysl: každá válka musí býti hu
mánní aspoi'i potud, že šetrí jednak mezi bojujícími meziná
rodních práva zvyklostí, že šetrí na druhé strane života a zá
kladních práv lidských bezbranného oby'fatelstva, a to za kaž

dou cenu! A protože není za dnešních pomeru nejmenší zá
ruky, že temto dvema post111ittLlm bylo by v príŠt.ích válkách

. vyhoveno, povšimneme si p:rícin a pátrejme po náprave:
Neštestím lidstva bylo, že za svetové války byly do vravy vá

lecné zataženi postupne všichni národové, kterí by byli mohli
váhou a významem své moci dávat válecným ustanovením me

zinárodního práva aspon morální podporu, kterí by tlakcm svého
mocenského postavení jeho plnení po prípade vynucovali. Ame

rika, která jediná uchovala si až do r. 1917 neutralitu, vstoupila
nakonec také do války, práve z duvodu, že Nemecko tak bru
tálním zpusobem vedlo ponorkovou válku. Tou ovšem byly po
rušovány jenom zvyklosti a ustanovení práva nám o r n í h o,

a jedine z toho duvodu také Amerika zvcdla válku, jsouc tímto
porušováním ustanovení mezinárodního práva prímo tangována.
Okolnost, že p o zem n í vedení války práve takovým zpusobem
porušovalo mezinárodní právo, jiste by nikdy nebyla Ameriku
pohnula k válce a pozemní právo' válecné bylo tedy již od roku

1914 bez vydatnejší faktické nebo morální kontroly a opory.
Po válee se okolnosti podstatné zmenily. Svaz nárOdu byl usta
ven, všechny skoro státy svcta k nemu pristoupily. Instituce,
která by mohla nad zachováním ustanovení mezinárodního práva
válecného bdíti, tu je! Její vliv byl by v každém prípade veliký.
Svaz národu mohl by od odsouzení morálního prejíti i k fak

tickému zákroku - vždyt, nemýlím-li se, i v tomto ohledu jest
o soucinnost kontrahentu postaráno!

Proti predválecným pomerLlm znamenal by tedy tento stav
podstatný krok vpred. Proc pres to lidstvo má býti vrženo celá

tisíciletí vzad? To pochopí jen ten, kdo všímá si ponekud bedli
vejí rádení generálních štábLI, orgállll tedy, jež jsou zodpovedny
v prvé rade za zpusob vedení války. Mám na mysli jich rádení
p o v á Ic e, jak je zrejmé z evoluce válecných doktrin jednotli
vých armád:

Vojenská literatura všech národll prináší již od konce války
doklady o tom, že P. T. generální štáby míní se definitivne za
ríditi na vy h Ia z o va c í zpusob vedení války. Nestrannému

a nepredpojatému pozorovateli jisté nejde na rozum, jak je to
možno, aby národové, kterí nejvíce poukazovah na neprístojný
zpusob vedení války Nemci, trpeli sami ve svých generálních
štábech názory, které, kdlyby se uskutecníly, pQrazily by merou
své brutality všechny nemecké excessy na hlavu! A prece je
tomu tak: bombardování Paríže a Londýna bylo považováno
- vším právem! - za hrubé pQrušení mezinárodniho práva vá
lecného. A najdete dnes ve francouzské nebo italské vojenské
literatUire jiný názor, než že v okamžiku vyhlášení války celá le
tecká armáda musí vzlétnout k bombardování neprátelského hlav

ního mesta, aby »znicila morálku obyvatelstva( I), zpusobila ztrá
ty a podlomila národní energii pi"ímo v jeho srdci«? - Otázka

upotrebení otrdvných plynu co zbrane byla s despektem odsu
zován~. Ejhle názor poválecný, jenž ale nebyl vysloven nikým
z národa »kulturtdigru": »Kdyby nemecká arilláda byla mela
osudného jitra dne 4. srpna 1914 k dis.posici ctyricet létadel
(pocet dnes hrave dosažitelný), nesoucích každé po dvou tu
nách kapaliny plynotvorné, mohla behem dvou hodin Francie

ztratiti svuj mozek i srdce - dva a pul milionu parížského
obyvatei"tva bylo by zniceno, avšak ctyrletá válka, 10 milionu

mrtvých, miliony zrancných a zmrzacených a 30 'milionu nena
rLzených mohly být zachráneny." ... Ano, hle logika! Stací jen
doplnit; kdyby onoho osudného jitra Nemecko melo 4000 létadel
(roc"t rovnež snadno dnes dosaŽItelný) a Francie tolikéž, každé

po dvou tunách plynotvorné kapaliny, mohly tyto dva národy
pomocí techto 8000 létadel navzájem úplne se vyhladit, avšak
ctyrletá válka atd. Anebo ješte lépe: zvetšeme tento pocet lé
tadel desetkráte _._ pLljde-li o všechny kulturní státy, jest
i tento,pocet dosažitelný - a rekncme: kdyby Qnoho osudného
jitra, jímž zapocne budoucí svetová válka atd. - mohly by se
dotycné státy úplr.e potrít a svoje obyvatelstvo navzájem úplne
vyhladit, avšak tisíce budoucích válek, miliony budoucích
mrtvých a triliony budoucích ... mohly by být zachráneny? Hle
logika!

Pan podplukovník gen. štábu Pen t i m a II i, jemuž dekujemc
za tento názor, snad podruhé naucí se premýšleti do dusledku.
Jeho kniha mezitím ovšem bude konati své poslání, jehož pointa
na základe úvah o Paríži onoho osudného jitra je: cím krutejší

a bezohlednejší války, tím lépe pro 'lidstvo! \' príští válce ne
bl:deme prý se vubec starat o bojující armádu neprítelovu,
nýbrž pošleme vzdušnou armádu, která znici v neprátelském
státe všechna vetší mesta se vším živým, a již tím podlomíme

i prumysl celého národa, i morálku armády bojující.

Bohužel, nejsou tyto názory pouhým názorem jedincL!. Šírí

se, zakorenují, válecné školy je rozširují, a generální štáby
k uskutecnení pripravuj í ...

Lidstvo zde nemá casu nazbyt! N cbot jakmile jednou sprátelí

se s predstavou, že vyhlazovací války jsou nutným zlem, práve
tak nutným jako válka sama, veta bude po možnosti, že šíle
nému vraždení v budoucnosti bude možno uciniti pritrž!

Jednati tudíž Ilutno brzy! - Jakým však zpusobem? P.redne

není pochyby, že iniciativy musí se ujmouti cinitel nejpovola
nejší - Svaz národu. Zásluhy, kterých by si získal tím, že od
vrátil by od lidstva nebezpecí válek vyhlazovacích, byly by ji
ným cinitelem nedocílitelné. V dnešní dobe pak, kdy ani jediný
národ ješte neucinil opatrení, jimiž by své príslušníky na tento
zpusob vál'Cení pripravil a od hrozící zkázy je ochránil, jest
doba k iniciativnímu zákroku nejvýše vhodná. Svaz národu musí

si býti predevším vedom okolnosti, kterou jsme již nahore pri.
pomneli: válk~lll na dohlednou dobu predej íti sotva lze! Je ale
zajisté mOžno:

I. pocet a trvání válek omeziti,

2. yálky vésti humárule aspon potud, že bude zamezeno za
vedení systému války vyhlazovací, a že bude šetreno všech usta
noveni mezinárodního práva válecného,

3. zavádeti pokud mOžno vedení válek hospodárských, jež
dlužno považovati za nejblíže vyšší etapu na ceste za huma
nitou.

Ad I. Omezení poctu válek je jedním ze stcžCjnícll úkolu.
jež Svaz národu si vytkl. V tom ohledu tedy cesta již nastou
pena jest, a Svazu národ~ zbývá zd"e jen další úloha: získati
dostatecné záruky, že smluvní strany v prípade potreby opravdu
postaví k disposici Svazu národtl dostatecné exekutivní prostred
ky, tak aby jeho rozhodnutí a zákroky nemely t{Jz jen ryze
akademický. N ebot na nedostatek moci výkonné muže tImrÍt
i nejlepší instituce.

Jestliže však na druhé strane ani Svaz národLl a jeho pro
stredky nebyly by s to, odvrátiti dva odpurce od války - myslí
si oni dQbrodinci lidstva, kterí dnes bez ostychu propaguj í od
zelených stolu vyhlazovací systém válek za prevenci válek sa
mých, že jejich argument neco znací?

Ad 2. V cem ~~ásadám humanity nutno ve válecném práv
uciniti zadost, již jsme zduraznili. Význam Svazu národu muž

a musí být i v tomto ohledu smerodatný. Pohríchu kroky, kter
byly v tomto ohledu s jeho strany doposud podniknuty, jsa

druhoradé. Uvažujeme-li o cíl ech, jež Svaz národu mel by ,
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tomto ohledu vytknouti a o jichž uskutecnení mel by se za-

diti, mužeme definovati: ! I

a) požadavek, aby Svaz národu, byl zmocnen l' prípade války
z kontrahuj icích stran vysílati do dvou techto státii ne

nné komise, které by nad zachováváním mezinárodních usta

veni válecných bdely a stížnosti obyvatelstva z dobytého úze
volne prijímaly, je práve tak lehce proveditelný, jako lehce
cleny Svazu národll prijatelný - avšak tento prostredek,

kutecnitelný ostatne jen bez jakékoliv prejudice pro mocen
OU výsost dotycných vállcících státu, sám o sobe ješte nestací.
b) Nutno jíti hloubeji, nutno kodifikovati predpoklady, na
chž by takové zákroky a opatrení bezpecne mohly spocinouti

nutno dopodrobna propracovati a zrevidovati právo válecné!

v6bcc s podivem, že lidstvo, jehož právní kultura je stará ne
ik tisíciletí, v soucasné dobe zaciná v ohledu práva meziná
ního od detských strevícku. Jetím podivncjší, že nejclllleži-
Iii v lom ohledu složka - mezin'ároclní právo válecné _ po

Vá jen z nekolika úmluv, kte;'é svou kusostí pro právní
zcní hohatých pripadlt za války naprosto nestací. Nejvíce
zaráží, že po vAke nebylo až doposlld se' žádné strany
ani prstelIl, aby' se prikrocilo k revisi práva válecného

kde vlivem zkušeností válecných ukázalo se neprijatelným
zastara1);m, kde za války vynikla jeho kusost a nedo~ta-

nost! Nl'1Jude-li tedy v dohledné dobe válelCné právo zrevido

o a kodifikováno tak, aby vyhovovaló zmeneným pomerlun
válecnictvi, prestane de facto vltbec casem jeho vliv, a v prí

ch válkách na jeho místo nastoupily by poullé zvyklosti. Ja
o druhu by tyto zvyidosti byly, a že by namnoze neskytaly
souca;;ných sk lom"! ve válecnictví ani primitivní ochrany zá
ním a nezadatelným právltm lidským, na to jsme již upo
ili. Pricinu, proc mezinárodní právo válecné bylo doposud
kusé a nedostatecné, nutno hledati zaj isté v tom, že až do
o sloletí nebylo zde tribunálu, který by o je1ío kodifikaci

val a nad jeho zachováváním bdel. A tak tfsíciletý Gtvar
, upravuje uvnitr svých hranic do nejmenších podrobností

vní závazky i nároky svÝch príslušníklt, p!renechával pro
pad vidky veškerou argumentaci meci. Svaz národu nalezne

naopak nejvdecnejší pole pllsobnosti, nejlepší raison d'etre.

ebude-li naopak na tomto poli hledati dúvod své pusobnosti,
e se z neho brzy pouhá forma, a jeho dny byly by v tom
ade brzy secteny.

jednom by jeho stanovisko musilo býti nemenné a muselo
b' 'yt VYSIOl"CllOco nejdríve. dokud je ješte cas: že žádný
Svazu nitrodll nikdy v prípade války neuchýlí Se k metodám

y vyhlazovací, a že bude bdíti nad tím, aby jeho
erální štáb podobný druh války ani nepripravoval, ani nepro
ovaH A jestliže nebude uskutecnen a prosazen tento poža

lIek - pak je zbytecné kodifikovati právo válecné, pak je
é zbytecné udržovati umele pri životu Svaz národlt, který

've ci pozdeji, opuste toto pole pusobnosti, ztratí jakýkoliv
am a zahyne na bezúcelnost _ pak necht lidstvo úsilovne

pripravuje na vyhlazovací zpltsob vedení války, a národové
hl jsou si vcdomi. že válek bude sice v budoucnosti mene,
že každá z nich bude treba znamenati žití ci zkázu celého
da anebq celÝch vrstev v nem!

Ad 3· Podarí-Ii s~ naproti tomu Svazu národu prosaditi
"ých clenII názor, že vyhlazovací zpusob vedení válek byl
zkámu, pak kodi fikace válecného práva v ostatních ohledech
e hladce vpred, pak mMe ale také býti v budoucích válkách

vným vodítkem Svazu nároclll pri jeho zákrocích, pak be-
príštích epoch casovÝch bude možno války vždy více zlid
i, válecné právo ciniti vždy rigorosncjším a krveprolévání
ridším, až nakonec z válek krvavých vybredné lidstvo
na pole válek hospodárských.

* *
*
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Generální štáby nemaj í pro propagaci vyhlazovacího systému
vedení válek duvod jenom jeden - že se tÍt~l budoucí války
zkrátí a znesnadní - nýbrž více:

Kdežto tento duvod je pro faro externo, který má svou lí
bivostí zalepiti jaksi oci všem nynejším i b~doueím pacifistum,
jsou duvody ostatní rázu cistc vojenského, avšak na rozdíl' od
naivního, nedomyšleného a nelogického cIllvodu prvního jsou
s hledi~ka soucasného stupne válecné techniky' pl'ne oduvodni
telny a prijatelny.

Svetová válka definitivne ukázala, že války nyní vedou a
napríšte povedou nikoliv armády, nýbrž c.e lén á rod y!
Otázka válecných prostredku závisí od otázky národního pru
myslu a bohatosti národa, otázka národního prll111yslu závisí od
výrobnosti národa a bohatosti zeme, otázka výrobnosti národa
závisí od poctu obyvatel a jeho pracovní energie ... Zdaž není
pro válcící armádu pohodlnejší, zasáhnouti snadno a rychle a
pomen;e bez velkých ztrát pracovní energii národa a jeho vuli
k vítezství, z níž tryská válecná zdatnost armády, než potírati
~J11orne a s velikými obetmi ve válecném pásmu neprátelskou ar
mádu, která, jsouc zásobována· válecnými prostredky z neruše
ného zázemí, má mnohem vetší odolnost a muže zpltsobiti pri
pokusu o její zdolání mnohem vetší a težší krvavé ztráty?!

A prece: uj ala-li by se tato tendence, pak nej en že by to zna
menalo použití systému vyhlazovací války v nejtežší její podobe
- pak opravdu obE! neprátelské armády, rozvinu vše se v oka
mžiku války na hranicích státu, úplne by se navzájem ignoro
valy vyvinuj íce jedinou snahu: potríti a vyhladiti v dobe co nej

kratší neprátelské zdroje v zázemí, t. j. veškerý prumysl ne
prátelského státu, a pokud možno výroby schopné obyvatelstvo!
- Že tyto možnosti pri nynejším stavu válecné techniky jsou
dány a závisí pouze od pohotovosti ve výdobe létadel a chemi
kálií, je jisto!

Avšak práve u vedomí, že tento zpúsob války proveditelný jest,
vtírá se nám na mysl druhá otázka: není samozrejmé, že zázemí

je snadno zranitelné u o b o u státlt, že bezbranné obyvatelstvo
mMe býti práve tak lehce vraždeno na obou stranách, že pru
mysl a národní majetek bude behem nekolika hodin snadno zni

ccn v obou zemích? - A vzllledem k tomu: není-liž to jen otáz
ka prosté1lo zdravého rozumu, aby od vyhlazovacích válek s ta
kovýmito následky pro obe válcící strany bylo upušteno, a aby
snaha po zdolání neprítele zltstala omezena jenom na válecné
pásmo? !

N evidi generální štáby, nevidí národové, nevidí lidstvo, že
kdyby válka zústala omezena pouze. na válecné pásmo, byla by
nejen mnohem humánnejší, ale že nikdy by ani nemohla zna

menati takové ožebracení jednotlivých národu jako v prípade,
kdyby byl již v prvých hodinách válecných systematicky znicen
všechen prúmysl v celém území státním?! Nezdá se nikomu sa

mo'l'rejmým, že je úplne jedno, jestli válecné pr'ostredky na obou
stranách se rozloží po celém území státním, anebo jestli se obou
stranne soustredí pouze v úzkém pásmu válecném? A bude-Ii

tedy nebezpecí válek vyhlazovacích met být zažehnáno, pak pujde
predevším o to, aby zásada, že válka smí býti vedena jen ve
válecném pásmu, nebyla nikdy prekrocena, a aby všichni cle
nové tuto zásadu v prípade války opravdu zavázali se plniti.

V cem však má pozltstávati toto válecné pásmo? Nebylo by
radno, urciti jeho šírku (I. j. hloubku) co nejužší? - To jsou
otázky, na které aspon zbe'žne chceme ješte odpovedeti:

Jej isto predne, že by nebylo proveditelné, aby válecné pásmo

bylo jakkoliv predem urcováno místne, aby bylo stabilní a p.
Pro dohlednou d'obu. a dokud autorita Svazu národu a respek
tabilita válecného práva by nestoupla, bylo by jakékoliv podva
zování možností obou armád v tom t o o h led li jen risikem,
že k porušování podobných ustanovení, tím ale i k retorsím a
porušování i jiných ustanovení práva válecného v budoucích vál

kách bude opet docházeti! Pohyb válecného pásma podle ústupu
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ci postupu válcicích armád bude tedy i naprište nutnosti, byt

by tím melo být postupne niceno mnohem širší území, ale s touto
nutností možno již se spráteliti. Hlavní vec, že bezbrannému
obyvatelstvu byla by zachovana mOžnost pokojného života, a že

nebylo by systematicky vyvraždováno, byla by i tak dána.

Rovnež násilné omezování š í r k y válecného pásma bylo by
pro dohlednou dobu z di'tvodi't výše probraných neproveditelné.
V tom ohledu bylo by nutno vyjíti od zkušeností svetové války,
a stanoviti empiricky pro príští dobu šírku válecného pásma
asi na 70 km od prvé linie, za soucasného rozlišování na užší
a širší pásmo válecné, pro než obl! platila by ustanoveni
zvláštní. Nebot je prirozeno, že užší pásmo válecné, rozprostí
rající se asi do hloubky 30 km, bylo by neprátelské cinnosti vy
staveno mnohem intensivneji, a že i ri'tzná predválecná ustano

vení válecného práva (šetreni nemocnic a pod.) nemohla by
v tomto užším pásmu válecném dojíti uznání, nebot i mimodek
jsou - jak zkušenost ukázala - príliš snadno pri pomerne
nedokonalé presnosti delos~relectva, ale hlavne letectva porušo~
vána, a retorse pak zasahuje obycejne i takové objekty, které
jinak byly by jiste ušetreny a molíly by sloužiti svému sama
ritánskému poslání.

Všechny tyto a podobné pocrohnosti musely by býti pred
metem kodi fikace válecného práva. A bylo-Ii by válecné právo
kodifikováno, 'pak zbývalo by již jen jediné: aby válcící ar

mády a hlavne ovšem generální štáby se podle neho rídily, a tedy
jez n a ly! N ebot která válecná škola kterého národa muže se

dnes pochlubiti, že válecné právo je mezi její naukami? Bylo by
dobre myslitel no, aby na pr. vysoká obchodní škola ignorovala
úplne právo obclioclní? Ale na vojne jde všechno, a v míru
každá armáda je dobrá.;, Dr. K.

'V .

Zivot a instituce

Civis:

Neco o dustojníci ch.
Nejvetší'm problémem demokratické armády je de

mokratická disciplina. Masaryk je toho názoru že dLI
stojník muže imponovati vojáku a zjednati si kázen
u svých podrízených jen prevahou ducha, vzdelání.
Že ne.;rzdelaný dustojník nebude míti kázne, ani kdyby
mu príslušelo sebe více moci disciplinární. Predpokl~
dáme všichni, že výchova mladých dustojníku bude ve
dena hlavne touto zásadou, že bude sverena ucitelum
velké inteligence, jimž je vzdálena jakákoliv bezduchá
šablona. Nuže, velitelem predního našeho výchovného
ústavu dustojnického, vojenské akademie v Hranicích
je plukovník, jehož jméno jsme mohli nedávno císti v~
zprávách o uvítání presidenta Masaryka v Hranicích,
kdež pan plukovník pronesl pred šikem akademikLl
vzletný proslov. Pan plukovník je však také jedním
z nemnoha našich vojenských spisovatelu. Vydal m. j.
»Sbírku praktických príkladu k novému služebnímu
rádu cs. branné moci«, ve které je ad 2. uveden tento
príklad:

»Porucík N. jezd. pluku musí s prezvednou hlídkou prejíti
velice neprehledné a stromy i krovím zarostlé údolí. Pro
blízkost neprítele jest srážka velice pravdepodobna. Porucík
N. zostrí zaj ištovací opatrení a na:rídí hlídce: »Kdyby nás
neprítel v tomto údolí neocekávane napadl a rozprášil, shro
máždíme se u hájovny v tomto lesíku (ukáže v teréne).«
Pres velkou opatrnost byla prezvedná hlídka neprátelskou

polní stráží napadena a rozprášena. Co jest povinností kaž
dého vojáka této polní hlídky?

S hro m á ž d í sec o 'n e j dri ve na predem urcenem,
míste, t. j. u hájovny, aby prezvedná hlídka mohla pokra

covati v úJ(olu, který obdržela.

V téže knize je také pfíklad C. 195 tohoto závažného
obsahu:

»Jak jsou ustrojeni stájnici*) ve službe?
»Pohodlne.«

Zdá se vám autor techto »prikladu« mužem velikého
ducha a velikého pedagogického nadání? Rekne se, že
t2.kové príklady sestavují se jen pro ty hloupé. Ale je
tech hloupých v dustojnickém sboru tolik, aby se pro nc
musila tisknout taková kniha? Ci najdou ve príkladu
C. 195 dostatecné poucení také prostí vojáci?

.l(-

Chce-li se cs. dústojník ženiti, musí míti, jak známo
i z novin, povolení ministerstva národní obrany. Toto
si napred vyžádá dobré zdání dustojnického sboru plu
ku, k nemuž dústojník náleží, zda má nevesta takové
mravní vlastnosti, aby se mohla stát ženou cs. dLlstOj
rúka. A tak se stane: dústojník seznámí se s dívkou
a požádá ministerstvo národní obrany o dovolení k snat
ku. Dústojnický sbor jeho pluku však nalezne, že neve
sta nemá mravních vlastností, požadovaných od choti
cs. dustojníka, protože si namlouvala (slyšte!). Dústoj
ník požádá o preložení 1<. jinému pluku, daleko :vzdále
nému, a jeho žádost je splnena. Zatím však jeho nevesta
z rúzných dLlvodú musí se odstehovati od své matky.
Dústojník, hlede k rúzným zákonúm RCS, na pr. k zá
konu o zaopatr ovacích požitcích cs. vojska, v nemž se
pamatuje se zaopatrovacími požitky také na družky ži
vota vojenských gážistú, které s nimi neoddány žijí ve
spolecné domácnosti, vezme svou nevestu k sobe a žije
s ní. Po nejakém case opetuje svou žádost o povole11í
~ snatku. DLlstojnický sbor jeho nového pluku, pokud
Jeho clenové mohli jeho nevestu poznati, nevidí u ní
mravních vlastností, které by jí znemožnovaly státi se
ženou cs. dústojníka. Avšak chyba lávky! Z dobro
zdání drívejšího pluku jejího ženicha je o ní známo,
že si namlouvala. Je tudíž žádost o povolení ke snatkll
opet zamítnuta. Nad to vydá minist'erstvo národní
obrany výnos, že se zakazuje dústojníkúm žíti ve spo
lecné domácnosti s ženami neoddanými. Co ted ciniti
a ceho nechati, ptají se podle Smila Flašky z Pardubic
dústojník a jeho nevesta.

-l(-

Co je to unifikace dustojriicb~ho sboru? O tom si
uciní laskavý ctenár predstavu z tohoto obrázku: Le
gionárský generál - rekneme divisní velitel - prijde
prehlížeti pluk. Velitel pluku, starý domácí dLlstojník,
se mu hlásí. Osloví jej »pane generále« a ríká mu »vy«.
Pan generál však uzná za vhodno, procházeje s plu
kovníkem podle fronty pluku, pohovoriti také s velite
lem jedné roty. Je to legionárský kapitán, který osloví
divisionáre »bratre generále« a tyká mu. - To je orga
nisace, hodná živnostensko-obchodnické strany stredo
stavovské. Ješte štestí, že pres všecku unifikaci udržel
se starý poctivý zpLlsob oslovování, osvedcený ve slávou
pokryté armáde rakousko-uherské. Sedel jsem onehdy
ve spolecnosti majora domácího vojska a leg i o n á r
s k é h o plukovníka. Pan plukovník majorovi sou
stavne - tykal a oslovoval jej dúverne »Kropácku«.
Zato dostávalo se mu od majora uctivého oslovení
»pane plukovníku«, spojeného se zdvorilým vykáním.
To je konecne platforma, na které by se ideová unifi
kace dústojnického sboru nejspíše provedla.

*) Vojíni udržující porádek a cistotu ve stáji. P. red.
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7·200'
1.142'80

1.008"48 I

685'16
60'-

455

499'
90'

497'45.

360'
465'

.28310'13
.24,65060

- 3,659,53

6. Ruzné:

a) pro vlastní drobná

vydání (kapesné)j. • 1,200'
b) mýdlo, toil. prášek na

zuby, kartácky, mýdlo
ku praní a j., . •• 232'60

c) noviny. • • • . •. 196'-
d) oprava a doplnení ná

byt1<u a byt. zarízení
a pod. ost. neuved. . 1.083'60

D, mimorádné:
1. Lécení:

a) detskému lékari
b) zubnímu lékari
c) léky a léciva •
2. Trvalá bremena:

a) splátka na dluh Pod-
purnému Fondu Le
gionárskému • . .. 200'-

b) splátka na šicí stroj. 1.200'-
c) splátky na látky 137'90
d) úroky z dluhu.. 210'-
3, Ruzné:
a) jízda po železnici
b) ostatní .. , .

Celkem·

od toho príj my .

Celkem .•. 24,650'60

B. mimorádné:

1. Drahotní prídavek
podle III. rod. trídy

(žena s Id,) ..• 9,108'60
2. Prídavek na díte. 1.200'-

Jak je videt, skoncilo v bilanci vykázané ob~o!?í pr~
mne schodkem Kc 3,600,-, ktery Jsem kryl ',::ve.rm~l
operacemi«. Položky D - 2a a I? - ~d vuka~uJI, pkym
bremenem byly pro mne takoveto »uverove operace«
v tomto rozpoctovém roce. V príštím se tato bremena
asi dvakráte zvetší. Znacná je také položka C - 3a
(S pol. D-2C je témer desetkrát vyšší nežli pol. A-3.
Z toho na udržování odevu a obuvi pro mne spotrebo
váno Kc 1.298,10) a pochopí j~n dustojník a .?t~c ma:
lého kluka kolik se toho rozedre a co to stOJI, 1 kdyz
se vlastne 'nic nového po celý rok nekupuje. Naproti
tomu je mesícní cástka Kc 600.- na stravu pro 3 oso
by smešná. Jak mužete býti z toho živi, zeptá se mnohý
z vás. Predevším máme 1-2 bezmasé dny v týdnu a
ve zbývajících peti dnech je maso dvakráte pouze
»znackováno«. Neznáme rohlíku, másla (pouze pro
díte), piva, vína a jiných zbytecností. Obedváme pouze
dva chody (polévku v to pocítaje), ~ snídani má~e
cerný chléb. N esvacíme dopoledne am "Udpoledne. Vy
znacnou roli, témer prim, hrají v naší kuchyni bram
bory. Není proto divu, je-li u mne úredne konstatována
»podprumerná výživa«. Marne hledáte v mé bilanci
položku »holení«, »stríhání vlasu«, »kolín~ká voda .a
mýdlo k holení«, .korespondence« atp, To vse obsahUje
pol. C-6a. Cigarety a tabák nekupuji. Schází také
položka »lékar« a je pouze »detský lékar«. Ne snad
proto, že bychom byli se ženou zdrávi jako turíni (na
opak), nýbrž proste proto, že náš domácí lékar se nedal
dosud pohnouti k tomu, aby nám za tri roky castého
lécení poslal úcet. To je ovšem rídký zjev, Pro urcité
porovnání uvádím, že spotrebovali jsme pro naši do
máonost prumerne 235 g masa denne. Pocítám-li, že na
díte z toho pripadá velmi málo, tedy že všecko to zkon
sumovali' rodice, tedy vychází na dospelého cloveka
II7,5 g masa denne. Ani ne polovina toho, co dostává
tsl. vojín. Srovnáte-li položky C-la, b, c, d (dohro
mady Kc 3.825'64) s položkou A-2, která je urcena na
úhradu techto položek, vidíte rozdíl témer Kc 1.000.-,

Kc
1.700'
1,591'44

100'-

Výdaje:
C, rádné:

I, Ubytování:
a) cinže
b) uhlí
c) dríví

d) plyn . . . .. 434'20
e) mytí podlahy, schodu

a jiný namah. úklid, 600'-
f) za pujcení lužka .. 39'60
2. Strava:

a) jídlo ..
b) mléko .
3, Ošacení:
a) krejcímu a švadlene,

hotový odev a prádlo,
cistení a udržování

b) obuvníku za správky,
hotová obuv, krém na

boty atd, .. 4-466'90
c) praní prádla. " 360'-
4, Pojistné:

a) pensijní príspevek
b) životni pojistka ,
c) úmrtní fond N, Obr.
d) podpurný fond N, O. 120'
S. Dane:

a) osob, dan z príjmu, 1.190'-
b) prísp. na pluk. fond 96'-
c) Svaz CS Dustojnictva 72'-
d) Cs. Obec Legionár. 72'--

i ty« prinášely jeden cas radu »roz~
si mel ctenár uciniti obraz, co SI

oslovenský dustojník poríditi ze své
ž ° svých príjmech a v)'dajích sestavo

ináre, byli jiste presvedceni, že jsou
lUdé na svete, My otiskneme také takový
rozpocet štábního kapitána hospodárské
ustavicná vláda nad císlicemi dává hod
ponekud pedantského, ale prece na to-

O, že se považuje za jednoho z dustoj
jí blahobyt. Uvidíte, že má k tomu své
muž nám píše:

h j em štábním kapitánem ve 2. stupni
í trídy. Hezká karriera, ,Že ano? Za

« bývali úredníci a dustojníci VIII.
tak 401etí. Mám byt o dvou po

tvím, bydlím spolecne s rodinou,
ením prádlo, užívám nocní košile,
se obcas atd .. " Není to blahobyt
i dustojníky, kterí nesnídají, nosí
týden dnem i nocí, bydlí odloucene
bálech atd.? Rád bych svuj blaho-

icemi. Kdežto moji kolegové uvádeli
v Dustojnických Listech. Pozn. red.)
ve kterém paušálne stanovili mesícni
w, holení, byt, korespondenci atd"
'ti dosti presnými daty. Všecky své
ány a úcty, stvrzenky a jiné doklady

bude-li moje bilance za uplynulý rok
pouze v tom, že nekterÝ výdaj snad

tudíž zapomenut.

Bilance

1922 - 30. XI. 1923.
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Nemusím podotýkati, že na kulturní potreby venovali
jsme tak málo, že je to k pláci. Výsledek je ten, že
brzy nebudu psáti porádne cesky, nebot si nemohu kou
piti niceho z nové ceské belletrie a jazyk si »tríbím,(
jen na Vestnících a Rozkazech. Francouzštinu, kterou
jsem ovládal kdysi dokonale, ted hanebne lámu, angli
cinu, ve které jsem se mohl slušne domluviti, jsem již
zapomrtel. - Jsou.to veci, které by vyžadovaly bud cetby
nebo konversace. Obojí v našem meste by vyžadovalo
clenství a návštevu klubíL To je však spojeno s výdeji
a tím pro mne nedostupno. Nemusím zvlášte zdLlraz
novati, že moje chot uplatnuje své stredoškolské a vy
sokoškolské vzdelání u plotny a škopku s nádobím a
s hadrem na prach a smetákem v ruce. Je to údel snad
všech žen csl. státních zamestnanCLl. Srovnám-li své
pomery s pomery clLtstojníku na Slovensku nebo odlou
cených od rodiny nebo tech, kterí mají cetnou rodinu,
musím doznati; že žiji v blahobytu. Jest to asi ta
kový blahobyt, jaký mely služky v mém dome otcov
ském.«

Franta Kocourek:

Studenti a studentky, jací vlastne jsou.
x.

c. M u s ic a.
Jsou-li studenti a studentky v~'sekem celkového ko

lektiva a je-li zájem tohoto kolektiva o hudbu všeobecne
živelnejší než zájem o kterékoli jiné umení, musí se to
projevovat i na studentstvu, zvlášte v Praze, jež je hu
debním kondensátorem.

Podmínky pro hudební život jsou práve v Praze
v mnohém ohledu ideální. Tri momenty jsou patrne
nejdLlležitejší: 1. Vysoká úroven domácí hudební pro
dukce i reprodukce ve všech oborech a formách. S tím
souvisí i fakt, že Praha žije umelecky predevším hud
bou. 2. Tradice ceského muzikantství vLlbec: Také ven
kovští, a nekdy práve venkovští studenti prinesou s se
bou do Prahy chut, pochopení a obycejne praktické
znalosti a schopnosti muzikantské. 3. Mezinárodní tra
dice Prahy, jakožto hudebne vyspelého mesta: Ci'l.í
umelci (i soubory) se tu zastavují na tourné a posky
tují príležitost aspon k cástecnému rozhlédnutí po po
hranicních, svetových pomerech hudebních.*

Š k o 1 a a h u d b a. Mezi ostatními umeními má
hudba výhodu v pedagogickém hodnocení profesoru.
Pramení z mylného a obecne ujatého mínení, že její
obsah je nesrozumiteln~r, mnohoznacn~', atd. (Mluvím
tu o vnitrním obsahu hudby, o její ideji.) Hudba po
vznáší, hudba zušlechtuje, hudba je mravná, hudba je
pro studentstvo svrchovane doporucitelná, protože je
vysokým umením, jemuž není rozumet. Tak by asi
znela devisa pedagogLl, kteri s ohledem na studenty ne
namítají niceho proti hudbe, nechápajíce její púsobi
vosti, jednoznacnosti, výraznosti, útocnosti a revo!llc
nosti, vyrovnávající se úplne umením jiným, v necem
je ješte predstihující. Pro náznak: Smetanova »Šárka«
neupadne u pedagogu v nemilost pro mocnou erotickou
nápln, ale budou kacerovat každou povídku a pod.,
v níž je nekolik »srozumiteln~'ch« vet na totéž tema, byt
i zdaleka nedosahovaly sugestivnosti a obsáhlosti Sme
tanovy symfonické básne.

*
Kdy nabu~ h u db a veš k o I e postavení, jež jí

dávno priro~ene patrí. Podivuhodná historie! Národ ce-

ský je národ muzika11'tský. Ceští hudebníci vynikli p)
celém svete. Milujeme národní a lidové písne, jaž se nám
dochovaly, milujeme 1. Smetanu, 2. Dvoráka, nebo 1.
Dvoráka a 2. Smetanu jako tVLlrcenárodní ceské hudby.
Jejich umení nás representuje v cizine, ono se staví na
význacné místo ve svetové hudební moderne. Oh, jak
to blaZí a lehtá! Jak jsme slavní! Ale veš k o Ie
h u d b a n e mám í s t a, nejenom na obecné, ale ani na
strední škole, z níž vychází témer všechna naše inteli
gence, a do níž vstupují studenti a studentky, aby na
byli vše ob e c n é h o v z del á ní!

Je-Ii na strední škole zavedeno vyucování zpevu, .1

vyucuje-li se na pr. na meštanské škole houslím, nelze
mluviti o hudbe.

·x·

H ude b n í c i v ý del k á r i jsou mezi studenty za
stoupeni silneji, než by se zdálo. Ponevadž na vydelá
vání penez hudbou lpí príchut nesympatictejší než na
jin~'ch zpLlsobech vydelávání, studenti nejdou plne
s barvou ven.

Hudbou se dá vydelat hodne penez. Mimo prípadu
kondice se hudba honoruje obycejne velice slušne, a je
tu zvlášte v pocátcích možnost celkem radostného vy
delávání, protože se clovek muže do muziky ponorit,
po chuti si zahrát, vyjádrit se a zapomenout na vše,
i na to, že se dreme pro peníze. Tak plne to je u málo
kterého v)'delku studentského.

Aby nevznikl omyl a tragická nálada s tendencí lito
vací: Studenti si nevyelelávají peníze vždycky práve na
živobytí. N aopak, ~astó jsou to studenti »se zajištenou
existencí« z venkova, nebo i z pražských. i dobre si
tuovan~'ch roelin. Privyelelávají si na zvelebené živo
bytí, k nemuž patrí: denní pocet cigaret, nebo vína,
peníze na v~'lety, na representaci »pred žábou«, na dár
ky a podobná vedlejší vydání, na než se nedostává.

Možností je nekolik: Hraje se bud v nekterém b i 0
g l' a f u. pri cemž se stydlivejší vyh~'bají »Sansouci«
nebo »Korune« a jdou radeji nekam do závetrí. do
biografL! predmestsk~'Ch, až periferních, kde je menší
pravdepodobnost shledání se se známými z civilního
sveta. Dále jsou tu salonní orchestry nebo jen tria a
pod. v k a vál' n á c h, jež jsou méne ohlíbeny. H u d
b a k ta n c i je prístupnejší, zvlášte v prostredí stu
dentském: Tanecní hodiny a všelijaké kroužky a ré
uniony, pokud se neostýchají bráti peníze za hudbu
pro blaho tancících kolegLl a kolegyn. (A tech se najde
hodne.) Nejhojneji se však studenti uplatiíují v kape
lách, jež hrají na všelijak~'Ch vecírcích, soirées dansan
tes, predplesových soirées, veneccích, plesech, maškar
ních plesech a pod. V rozkvetu tance nestací totiž ka
pela p. Hermanna, jenž je s »osobním rízením« v se
zone (ale i mimo ni) na potrhání. Proto vzniklo nc
kolik jin~'ch kapel (na pr. Drábkova), v nichž jsou
hlavne studenti. Za jedinou noc (obycejne do dvou
hodin) vydelá takov~' kapelník podnikatel velkou sumu.
a clenové kapely pomerne také: 50-60 Kc - kde pak
vydelá student tak hned tento peníz za 5-6 hodin?
Že to má dLlsledky, je samozrejmé: Návyk nepriroze
ného života nocního: Hraje se na pr. do dvou hod1l1
v noci. Na postel se dostane ve tri, a za pet hodin l13.
to, t. j. v osm hodin už musí sedet ve škole. Návyk pít
alkohol: Nebot bývá zvykem dávat clenLlm kapely zdar
ma pivo nebo i víno, a tolik, co vypijí. Takové príleži
tosti se težko odolává. Návyk utrácet peníze: Možnost
snadného výdelku vede k snadnému vydávání. Atd.

Jsou mezi pražskými studenty kroužky (obycejne
4-6 hochú), které chodí za výdelkem do per 1 f e r-
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c h h o s t i n c u anebo dt) blízkého okolí Prahy: Ho
var, l~ícan.y,Uhrineves a pod. Tam se jezdívá s tou
u vyhodit si z kopýtka. A to se casto naplúuje v míre
ušen~. Odtud by se daly vyslat -J-élmisilné obrázky
om, Jak se pražské studentstvo baví mimo centrum.
~teriál mám po ruce.) Jsou v takových místech oblí

.•I,a ved!~ štedr~h? honoráre dostane se jim i poho
.n~: svacmy, vecere, noclehu atd. J ezdívá se oby
ne na sobotu a nedeli.
K o n d i c e bývají honorovány slabe (3-6 Kc za ho
u), vlivem nízk)'ch požadavkll hudebních ústavu
ervatoristll i privátních ucitellt. Proto se volí ra~

ji zpllsoby jiné. Také zábavné momenty pri kondi
h chybejí.

eálné dívcí gymnasium »Krásnohorská«, oktáva
23-24):

31 studentek na koncerty chodí celkem pravidelne
hudby SInevšímá 5, z 16, které na neco hrají, je nej
zastoupen klavír, I housle, do zpevu chodí 3. N á
í písne se zpívají a znají ..

·x- .

ktáva vinohradského gymnasia (1922-23):
h~ldhu veliký zájem, i když se nehraje na urcitý

tro]. Úplný ~eújem o hudhu (vyjma šlágry a pod.)
. Housle hraje 10, cello 2, klavír 5. Byl zrízen zpe
)' kroužek, jehož vedení se ujal student. Sám dohr)'
ikant, vycvicil své kolegy uznáníhodne a nastudoi pekný repertoar. Zpevákú mel 12. Na koncerty

to chodili 4. Nejak)' pomer k hudebním otázkám
6 mládencu. Nadšení Smetanovci 2.*

varta dívcího ústavu (1924):
a nejak~' nástroj hrají všechny. I na harfu. Nekolik
listek, majoritu mají klavíry. Pravidelne na kon-

nechodí žádná. Za to na opery je nával. Nejvíc se
Smetana. T r o u b a d o u r. Baj a z z o (pri

ž se i pláce). Car m e n. Požaduje se vypjatá dra-
icnost. \Vagner odpraven jako »nezáživná muzika«.
odní písne žijou víc než šlágry.

áva pražského ústavu (1922-23):'
. edle nekolika, kterí hráli nejaký cas na housle,
na tech, kdo se ucili, sotva svedli neco samostat

zahrát. Je snad zajímavo, že práve tito meli
dbe nejuprímnejší vztah, ackoliv sami hráli slabe.

jsme meli ve tríde 4 virtuosy na housle', z nichž
'ti po kavárnách, ahy si privydelali, ac rodice jejich
i k zámožnejší vrstve. Do školního zpevu chodil

'dy 1. Zpívat sólove se ucili 2. Neumeli sice nic,
iH o SI{IVezbožií.ovaných peVcll, o t:ournée do Ame
atd. Jinak polovina zpívala na v)'letech, národní
koro vllbec ne. Moderní šlágry znala až na 2-3

'onáre celá klasa, naJežít to k všeobecnému vzde
ráve tak, jako moderní tance. Ti· 2-3 nemcli
ne hudebního sluchu. Pri tom horovali o nárocl
i. Do koncertll a opery chodilo približne 25'%

mezi ~imi 1 zurivec koncertní a I operní. To byli
znalci hudhy u nás ve tríde a stacila jim sama

Wag-ner, Beethoven. Smetana, Cajkovskij atd.
• ti mistri, jichž uvedení na koncertní podium
a scénu nikdy nezanedbali. Zrízení kvarteta,
atd. - bylo u nás neznámo, kdežto na jiných

se to delalo. Jen pro slavnostní príležitost
profesorem ústavní orchestr, v nemž z naší trí

nejvýš 2, a to ješte velmi neradi. Jak li nás
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hudba púsobí? Jeden v ní obdivoval sílu a velikost
umelce, druhý jí byl ukolébán ve sladké snení, v nemž
se jeho život promítal s trpkostmi i radostmi. Jakýsi
druh snení, jemuž hudba dodává sílu i pllvab. ebo se
vzpomíná života, hudba zahaluje vzpomínky ve sladko
bolný závoj.«

Septii11a »Krásnohorské« (1924):
»N ení v naší tríde dívky, která by nemilovala hudbu.

Myslím, že vubec není takového cloveka. Jsou nc
které, jež jenom poslouchají, jiné samy hrají. Ty jsou na
tom líp, protože mohou vyjádriti všecko, co cítí. Ne
které nesnesou umelého zpevu a nemohou si zvyknout
na moderní písne. K tem patrí vetšina, která neumí
zpívat, budto pro nedostatek hlasových disposic, nebo
proto, že necítí touhy a potreby vyjadrovati ncco zpe
vem. U nás se ješte nejvíc zpívají lidové písne, ob.ycej
ne na výlete. O moderních písních (Foerster, Kricka,
Jirák, ovák, Tomášek atd.) se dá mluviti jen s neko
lika kolegynemi. Mám ráda moderní písne už pro
krásné teksty a bohatství výrazu, které cloveka uchvátí
tím více, cím clovek lépe písen zná. Národní písne po
trebují prirozeného podán,í. Pak jsou krásné a cenné.
Na koncerty a na opery se u nás chodí hodne. Nekte
rým z nás opera nevyhovuje nemožnými teksty. Šlágry
jsou rozšíreny obdivuhodne. Vyplúují se jimi pre
stávky (prirozene i tancem), vzájemne se pujcují a ucí.
Je to lehká, prlJhledná hudba s presným tanecním ryt
mem a sentimentálním nebo neslušn)rm tekstem. Práve
tak hudba v bio. Vetšinou šlágry nebo sladkobo111léme
lodie. Ale nestavím se proti nim, jsou nekdy príjemné.«

-j(-

V oktáve pražského mužského ústavu: Na koncerty
chodil pravidelne 1. Ve tríde 4 hudebníci. (1921-22.)*

Ze septimy pražské reálky: »Do koncertu z naší trídy
nechodil nikdo.« (1922.) ,

*
Ze skupiny 10 studentek 16-19let)'ch: Hre na ne-

I který hudební nástroj a sólovému zpevu se ucí 8. 2 zbý
vající samy nehrají, ani nezpívají, ale chodí se zájmem
do koncertll a na opery. Zájem o hudbu nechybí žádné.*

Ze žižkovského' gymnasia, oktáva (1923):
Z 22 žákú hrálo 10 klavír, 5 housle, 1 cello. Z nich
dobrí pianisti byli 4, v)'borný houslista 1. Do zpevu
chodili 3. Komposici hudební pestovali 3, vetšinou to
byla tanecní muzika: pochody, foxtrotty atd. Velikého
orchestru libenského se ze trídy súcastnili jen 2. Z TO

pianistu 7 milovalo klasickou hudbu, 3 moderní. Šlágry
znala perfektne celá trída. *

Z oktávy akademick' o gymnasia v Praze (1924):
Ve tríde žákll a žákyú 33. Hudebníku 7: Z toho 4

hoši: 2 klavír, 1 housle, 1 klavír, housle, dechové ná
stroje - »umel zahrát na každý 11'ástroj.« 3 dívky:
3 klavír. Jeden se chce venovat hudbe, ale je chudý.
Vydclává si hudbou. Z oktávy nechodí do zpevu nikdo
ze septimy také ne. »To jenom když jsme hyly malé.(;
Do koncertll chodí pilne 1. Ostatní méne a nesoustavne.*

Ze skupiny 30 studentú 18-20letých se ucí hre na
nekterÝ nástroj nebo sólovému zpevu 21, sami nehrají
ani »!1epejí«, ale chodí se zájmem na koncerty a opery
7, zájem o hudbu chybí vLlbec 2.

:!!i
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Z aktávy mužskéhG ústavu (1922-23):
Vetšina trídy hraje piana a hausle. Zpev sborový

\(umelý): 6 z 32, I sólGve. 1 parádal koncerty. T htl
dební skladatel. Národní písne se zpívají hGdne a rády.*

Septima karlínské reálky: 1 hudebník ve tríde. Veliký
nezájem a hudbu. Na opery 2.*

Oktáva dívcíhG ústavu: Klavír, zpev, 1 do zpevác-
kého spolku. *

PrG zajímavGst také jeden 'Obrázek z venkava a nc
kalik dat 'O prumyslGvé škGle.

Z ,eálky v Ceské Trebové, kvinta (1924):
Hudebníkll ve tríde 9, z tGhG 8 hachu, T dívka.

Z techta 9 hraje 1 hoch piano, 1 dívka piana, 'Ostatních
6 hGusle (krGme tohG jako vedlejší nekterÝ nástroj. de
chGvý. Zal'Ožen hudební kraužek.

Místní filharmonie »Smetana«, diriguje reditel klu"u
Preisler. Orchestr skládá se hlavne z gážistu a ze stu
dentu. Jezdí do C. Trebavé i z Ústí n. Orlicí (9 km),
nekterí chadí pešky ze Skuhrava (hodina cesty). Tri ne
dele pa kGncerte nechadí na zkoušky nikdG, jenom diri
gent. Ten také prestane. Když se razhlásí, že bude asi
za 2 mesíce kGncert, zacne se 'Orchestr scházet. Nejdrív
student - kvintán. Patom dva jiní studenti. Dva dny
pred generální zkauškau je v 'Orchestru asi 20 clemt
Pri generální zkaušce je »D Habrmanu« nával, všechny
místnGsti se musí 'Otevrít, sejde se 45 clenu. Je vždycky
nabita. Na 'Oslavu jubilea SmetanGva byly prGVGZO
vány symfonické básne: Tábor, Šárka, Z ceských luhll
a háju. PGslední kancert 6. cervence 1924: ŠkrGupuv
»Dráteník«, Masarykuv vítezný pachGd, Vergissmei
nicht, »správný koncertní válec« atd. Cvicí se jednGu
týdne, pred kGncertem víckrát.«

*
Z p r u mys lov é š kG I Y P r a ž s k é, str a j n í c i

abiturienti 1924: '
Ze 37 žáku (prumerný vek 2'0 let): 1 varhany, 4 hau

sle, 2 klavír, 2 zpev, 2 mandolína, 2 citera, 1 krídlGvka
;2 úcinkují na kancertech, 3 pravidelne navštevují kan~
certy, 2 pravidelne chGdí na 'Opery, 1 navštevuje s 'Obli
bou písn'Ové koncerty, 1 se pakouší a skládání.

(Pazaruhodné, sravnáme-li na pr. s uvedenGu septi
mau reálky, i s aktávami gymnasialními.)*

Nebezpecn'Ou kankurenci náradním a lidovÝm písním
delají u studentu chansony, šlágry, kup lety atd. Je
maŽno ríci, že ta JSGUpro mnohé studenty lidGvé a ná
rodní písne ve vlastním slova smyslu. Jsou Pražanovi
bližší slovne i hudebne, jejich popularita je 'Okamžitá.
Všude je slyšíte, samy se vnucují a naucíte se je zpívat
trebas proti své vuli: patrí k pražskému vzduchu. V zni
kají sice jen pro nekalik dní, ale tyto dny naplní doko
nale svau vládou, <!- zemrGU bez povzdechu, jako moda.
Jsau cástí mody, náleží ke strihu práve moderních šatu
prirazují se a doplnují celkavý švih. . '

Je pedantské a nerozumné a malamocné zlabit se na
studenty za to, že s nekonecným zalíbením zpívají
»Ruth« neba »Tutenkhamena« neba »Javu« nebo »Ba
nány«, a· že pri tam nejsou ani trachu smutni nad »nicat
ností« techta písní. Vycítati v sauvislGsti s tím nezájem
o písne cennejší, je pochybené sravnávání dvou vecí,
které k s?be nikterak nemusí patrit. Oblíbenost »Javy«
nevylucuje obdiv a znalGst písne »Nitra, milá Nitra«.

, Jsou ta dva svety, a už je to tak, že svet nemecka-amc-

••

ricko-australských fox-trattu , tanga a shimmy prepa
dává bytosti studentu a studentek elementárneji a že
uspokojuje plneji, než popevky vlastí ceskGslavenských
z minulého staletí.

N a druhé strane nic neabdivují a nicím nejsGu stu
denti nadšeni tak, jako zpevem koncertním a 'Operním.
Budau stát trpelive nekolik hodin a nasadí pri oteví
rání pakladen všechnu oSGbní statecnost,. aby vydobyli
lístek, který je možna studentovi zaplatit, jedná-li se
'OBaklanava nebo Pattieru a pod. Bylo by nesprávné
tvrdit, že tu není zájmu umeleckých a hudebních. Bylo
by nespravedlivé, v zájmu studentstva jenom mament
asobnostne-zbožií.Gvatelska-erGtický. Rozhoduje tu jiste
i fakt, že hrdla je nástraj ze všech cloveku nejbližší a
že dGvede nejvíce rGzechveti a pripautati. V kancertním
a 'Operním zpe:vu bývá mnoho podstatné krásy (este
ticky uspokojujícíhG), což teprve když je zpevák kra
savec a 'Ovládá své umení dakonale. Ale je nutno
vytknout prevahu pavrchnasti. a prevahu zájmu napro
sto nehudebních, které precházejí u studentu a studen
tek nekdy v argie, jevící se prekypujícím potleskem, sle
dováním každého telesnéha pohybu a praporcí (v tomto
prípade se nešetrívá ani na kukátko, približující de
taily), nekGnecné vyvGlávání, dupání a pokrik, macka
nice u kacáru nebo auta po predstavení - ale i jinak je
takGvé 'Operní ovzduší zvláštní. Najdete skupiny stu
dentu, kterí chodí na každou operu. Obycejne j'SGUto
nehudebníci. Mluví však 'Odbornicky a prekonane
'O všem, CG k 'Opere patrí. (CinGhru zpravidla nepe
stují) :

Marák dnes mohl zustat damal neba mu úlaha nesedí,
Huml dnes škrtí. Ostatne byl prý vcera na flámu, ne!lí
se co divit. Veselá je dnes rádná. Burianovi to
kiksnula šeredne, jinému se nepodarilo ácko (na to se
ceká 'Od pocátku aktu), tempa je rGzhadne špatné, »to,
clovece, má být dvakrát rychlejší«, dechy dnes nelaJí,
houslGvé sólG bylo božské, koruna v. 'Orchestru mela být
delší. VÝprava »placama dobrá, ale za moc to nestají«.
Režie ubohá. Pujman se trGchu palepšil, ale ješte »to
není tG«. Atd. *

Sestupná škála by byla asi tato: Nejvíce studentu a
studentek chodí na 1. 'Opery, 2. koncerty písní a' arií
(nikaliv na kanoerty písnavých spolku), 3. 'Orchestrální
kancerty C. Filharmanie: a) populární, b) abonentní.
4. Koncerty sborových písní. Na pasledním míste 5.
koncerty Immorní hudby, maderní hudby a písnových
spolku.

N a druhé místo patrí prirGzene kGncerty nejen pí
snové, ale také z jiného oboru, rázu však podobne kGn
certního, rekneme tenoristického.

Doba a lidé

Lucien Corpechot:

KosmopoHs dnešní doby.
(Z knihy L'E p r i t d e F ran c e.)

V tétO' saisone je Biarrirt:ze vhO'dným místem pro pozorO'vatele,
sledujícího vývoj kO'smO'politické spolecnosti v nové Evrope.
Krása pO'lohy, lahoda podnebí a rozkazy mO'dy lákaj í stále k to
lI'uto pobreží spousty elegantních cizincu, kterí maj í na vuli
zarídit si život jak se jim zachce a usídliti se, kde jim libo.·

N a tesné prostare stýkaj Í se tu FrancouzovtÍ Španelové, Ru-
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Anglicané, severní i jižní Americané, prijímají spolecné
oddávají se týmž zábavám, mají tytéž starosti, i.ijí, pad

se témuž spalcúnskému zákaníku. Týž predpis je pri
tutéž ranní hodinu dO' StaréhO' prístavu nebO' na Grande
e kO'upeli, velí jim, aby se pak sešli u téhaž lahtldkáre,
týchž jídel v restauraci a la Chaumiero padnikali stejné

I obed\'ali podle spalecnéha menu v madním Réserve de
re, tancili tam pazde dO' naci a vraceli se pak na plnou
t svých mahutných automabilu dO' Biarritze. ení-li tatq

í unifarInita sama už dasti zaj ímavým zjevem, aby upautala
nO'st histarika mravu daby?
bismus zpusabil ten zázrak, že stmelil tak v jedna roz
choutky a zvyky Parížana, obcana z Eand Street. Argen
Runll1l1a, bO'háce z Peru, Katalánce, Skata, že tytO' tak

n' národnasti libují si v téže kuchyni, hraj í se stejnau
u tenis nebO'galf. tancí nadšene shimmy a okaušejí s rav-
rozkO'ší 7~ívra[ rychlosti na zákrutech PyrejenskÝch har

cest! Zi"at, který titO' lidé vedau v tamta zákoutí fran

zeme, vdecící za svou madní praslulast císari NapaleC\
I., nemá v sobe pranic specificky francauzskéha. EadréhO'

z Bayonne nebO'z Tarbes plní týmž údivem, jakO' by pre
obyvatele Brugg nebO' Eberfeldu. Je vlastne výslednicí

parížské, anglické španelské a americké. Každý nárad
u prispel urcitým národním prvkem. I cernach tu trium-

V jazz-bandu. Je ta apravdu neabycejná smes francauz

elegance, ~panelské živasti, anglickéhO' spartu, americké ne
ti a divašské hudby.

*

nb cestavání, pabytu v cizí zemi shledávalí jsme jindy
er napro,té zmene návykll, v prizpusobení se damácím

t\!lll nárada, u nehaž jsme byli hastem. Stendhal v Ríme
vášnive rád dO' »trattariÍ«, na jichž zvláštnastech si

hutnával. Svetoobcan, jakým byl, zakládal si na tam,
po itaJsku na paloostrove, pa nemecku v Eavarsku, pa
Moshe. Pred triceti lety, jak na ta výstižne upozarnil
rget, prO' panekud jen kultivavaného a umelecky zala-

kosmopolitu byla pažitkem »vydati úplnc svou asabnast
nové zeme, podobne jakO' chemik vysazuje nejaké telesa

temperature, a sledavati zcela nepredpojate drobné radasti
jemnosti, které taková navata s sebou prináší ... « Eyron
: »Mlsám knihy jakO' kvetiny.« EO'urgct podotýká, že

éž ríci a živých knihách, jimiž jsau cizí kultury ...

, kosmopalita predstihl tutO' etapu. Princ de Ligne,
tendhal a mnoho jiných vykonali již všechnu práci

brali z každé kultury trachu jejího asabitého puvabu,
jJákavejší príjemnostt nejprijatelnejší zvyky a vytvarili
zpn90b života, který nový, dnešní obcan mezinárodní

Kosmopolis prijal za svuj a kteréhO' se drží stejne v Lon
po nekalik dní saisany, jakO' v Ríme. v Eiarritzi nebo
're. 'Stehuje se se svými zvyklostmi padabne jakO' se svau

\"ou raketau a pálkami na golf z New-Varku do Fla

, z Buenos-Ayres do Deauville nebo z Liverpoolu dO' Monte
a pokládá za samozrejmé, že v P a Ia i s Eiarritz najde

ž komfort jako v londýnském Car Ita n u, tutéž kuchyn
c e J s i o r u v Ríme jako v parížském R i t z, v Saint

-de-L u z tytéž g rec n s jakO' na lucinách Temže, týž ar
r v Ciboure a ve Vareggia. Období hrdinského kasmo
srnu, doba, kdy Stendhal cestoval za mesícníhO' svitu na

ole mezi Janavem a Spezzií, je nenávratne pryc. Je ta
podívaná, pazorujeme-li, jak po úzkých pešinách Py_
zpestrených v každém rocním O'bdobí nejpllvabnejšími

I a pod Ilejkrásnt:jším stínem hustého stramoví se rítí
'Je vozy, unášející rychlastí 100 km za hadi nu bohaté roz

I pány svéhO' casu, na odpalední caj do St. Sebastianu.

e jakO' vichrice nejlíbeznejšími kan!cinamí sveta, stejne
. k nádhere svetla, pllvabu linií, lahade barev jakO'
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k sladkosti Vl1l1Ístaupajících z omšené ptldy. Míjejí bez zajmu
starabylé pyrenejské damky razseté mezi raklemi, tak malebné
se svými drevenými balkany a križujícím se trámavím pa made
starých ca U. Ani se neohlédnou pa kostelích zpustlých zdí, s dro
baunkými akénky na vrchalku, a pripamínajících z vencí mešity
s veží pa strane. Jsou v zemí uznávané a prahlášené za jednu
z nejpuvabnejších v Evrape, a cO' nad ta je ješte zajímá, jsau

predpovedi a pacasí, která j irn dovoluj í rozhadnauti se p,redem

mezi tenisem, tangem nebO' partií bridge.
Kasmapalitismus tatiž už prestal být jednou z farem umelec

kéhO' diktantismu, který Eaurget zkoumal v r. 1880. Stal se
zpllsobem života, který následkem vetšího poctu dnešních bohácu
ztratil mnoha na své aristakraticnasti. Kasmapalis cítala druhdy
za své abcany necO' rozkašemilavných velmažll, necO' umelcu,
kterí všichni davedli si abratne vyhledávati navých radastí a
umeli je také dakanale vychutnati, a jimž kraje, kterými pra

jíždeji, byly zdrajem novych dajmLi a havedy jejich tauze po
exoticnasti. V té dabe skládala se Kasmapalis témer výhradne
z aristakracie, elegantních žen, vzdelaných mužu, schapných císti
<:nglické, italské, nemecké a francauzské básniky v originále a
rozumeti všem jej ich finesám, a kterým Giotto, Eenazzo Gaz

zal i byli stejne dab:re známi jakO' Martin Schangauer a GrUne-.
vald. Dnes abec Kasmapalis se skládá z nevzdelanÝch meš(áku,
obmezených, dovedcucích pauze císt bursovní zprávy, mávat ra
ketau nebO' razbít svuj autamobil v zátacine cesty.

Duvadem, že cestuj í, že jsou v Eiarritzi ncž spíše ve svém
rodném San Franciscu, je jejich ješitnost, jejich tauha uka
zavat se na skvelém a rozhlášeném jevišti. Ukazovat se! tot
velká pružina. která dnes hýbe vším tímtO' lidstvem. Brazilci

nestací už jeho ohramné bahatství, i tauží pa nieotné a rycné
proslulastí, již skýtá LO'ndýn a Paríž. TatO' americká blondýnka
opustila svuj hotel v Páté avenue a jezdí Evropau, aby se mohla
ukázat na dastihách v Deauville v šatech vyšlých z ruky slav
ného parížskéha krejEího, vzbudila sensaci v Ascatt svým aslnive
nádherným kloboukem zhotoveným v ulici dAstorg, nebo ozda
bila si šíj i pri diner na pacest perského šacha v hatelu de
Narmandíe nejcistšími perlami, které kdy Landýn videl. Co ji

je po západech slunce, které zlatí Easkické pabreží, nebO' pa
Pisanellove akvarellu, jednom z carokrásných del, kterÝmi by
se mahla pokaehati v Bayonském museu. Spalecným pautem,
držícím pahramade jako v kytici tytO' nejruznejší výkvety spalec
nasti, je jedine bratrská páska luxu, vytvárejícíhO' spalecné zvyky.

*

Nicméné- r tak má tentO' svet svuj jistý puvab. Prestyž milianu
ad války znacne paklesl. Zvyk pacítatí na miliardy, házetí
chromnými císlicemi pri sestavav::lní budgetu, ztencil znacne
aureolu, která abklopovala krále železa nebO' petralej avé vel
maže, prijíždející druhdy z Chicaga nebo Ria de Janeiro. Pres
ta však titO' legendární financníci diktuj í ze svých nádherných
appartementu telegrafické razkazy celému svetu úredníku, ceka
jících napiate v kancelárích new-yorských na pakyny svých pánll,
stále ješte impanuj í a pusobí na fantasii lidí. A i když nekdO' ani
v jejích intimní blízkasti nerozpozná, v cem záleží tajemství
jej ich geniálnasti, musí tím více obdivovati tajemné akalnasti,
které jim vynesly jejicl1 bohatství.

Zvláštním puvabem tétO' spolecnosti jsou však ženy. Obkla
puje je to, cO' na mysl mužu pusabí nejvetším kouzlem: taj u
plnast. Dlauho se v nich nikdO' nevyzná. Svým nejbližším zná
mÝm a práteWm skytají denne navé záhady. Nic v jejich duši
nepripadá vám presným, urcitým. Obrysy jejich myšlení se ztrá

cejí v dalekém pazadí. Mezi námi a nimi leží všechny mlhy
Oceánu nebo všechny snežné pláne Ruska. Jejich krása je cizo
kraj ný plod'. Pricházej í k nám z onech kvetnatých ostravu
TichéhO' oceánu nebO' ze severských nocí.

Nepatrí ovšem všechny tytO' puvabné kosmopalitky k ducha

plnému druhu žen rázu Marie Eaškircevové, ale jIstO' je, že
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Konservator hudby.
K cem u v I a st nej e? Jí podobá se prílišne chy

staná žurnalistická škola: aby ucily tomu, cemu se ne
lze naucit. Není pouhým vtipem, odvozuje-li se jméno
konservator od konservativnosti. Konservator je velmi
konservativní. Její nejvetší v)rboj spocívá v tom, že
pripraví pro žákovské V)'stupní predstavení hudební
kus, je~ož vrchol spocívá v momentu, kdy »nepocho
pená« Jeptiška strhne roušku z pánve Kristovy a líbá

jejich talent vytvoril. Gabrielle d'Annunzio neváhal napsati do

konce v)'nikaj ící díl.o v starobylém jazyku Ronsardovc. Ale
i když ,,'tesaL jak rekl, na krásném francouzském materiálu na
Arcachonské lande, v kraji hor a silné lesní vttne«, byl stále jen
dítetem Pescary a jeho genius se živil stále z pramenll rodné
zeme. Zná snad nekdo spisolvatele naro.zené v sil e CI p i n g
c a l' u? Jak by vypadala jejich díla? Je dokonce dO\'olena otáz
ka, není-Ii nedostatek velkých mužu, kter); dnes Evropa trpce

pocituje, v prímém vztahu s rozvójem kosmopolitismu u ve
doucích tríd.

Dumont-Wilden byl kdysi - práve, když Annunzio pracoval
o svém "Umucení sv. Šebastiána«, toho mínení, že z utvrzení
stavby kosmopolitské bud()vy bude mít prospech francouzská
myšlenka. Mluv'e o vytvá.reni se evropského ducha a myšlení,
soudil. že se tak stane za pomoci francouzské kultury. Ale V)'yoj
Kosmopolis se neudál tímto smerem. V S'lint-Moritz nebo

v Monte Car10 se lidé po. certech staraj í o francouzskou kulturu
a o kulturu vllbec, s výjimkou kultury telesné.

Dnešní E u l' o pe a n-c I u b, co je to jiného než mezinárodní

sdružení pro hledání nákladných zábav a lehkých požitktt?
Marná snaha ostatne, nebol af se podíváte v nedcli vecer za
saisony do hotelu Rit?: na námestí Vendóme, nebo navštívíte

dostihy v Deauvilk\ nebo zajdete v ríjnu na obed pod božsky
Krásné tamaryšky v Ciboure, 'ci v zime na snídani do la Réserve

c1'eBeaulie11, shledá(e, že všude lato "místa rozkoše·a zábavy«
j80u zahalena oparem jemné ale vše pronikající smutné nudy
jako mlžnou chmurou, v jejíž horké vllni je srdci k zalknutí.
Dokonce v Iltne nejsladší prírody. nejzá.rncjší Jahody, jako na
Cóte d'Azur nebo pred mihotavc trpytnou zátokou v Saint

Jean-de-Luz, krajina p()dle výroku básníkova se pouze tvárí
veselou. Krutá nuda svírá tyto. požívacné rozkošníky a v ne
kterou chvíli vám je, jakoby všechna melancholie, všechny
smutky sveta pred vámi tancily jako zádumcivé bajadéry nej-'
zazšího východu.

Snad prcce jen není dáno nároc1llln, aby se mísily a žily
spolecne. Znamená to, že jednota lidstva je pouhým mythem?
ZvíreCí druhy trvají bud se zachováním své totožností nebo

mizí. Je tomu podobne s rttZllými vrstvami lidí? Kultura, která
zkrotila jejich pttvodní pudy, je nutí, namístc, aby se vzá
jemne rdousili, k nesnášenHvostí, ale nemllže odstranit rozdíly,
které je oddelují hradbami témcr neprekt-ocitelnými.

Presto., že maj í spolecnou kuchyn, úcastní se týchž her, vy
hledávají týchž zábav, odívají se po téže mocle, ctou (ytéž
knihy, naslouchají téžc hudbe. nemol1ou se ji,te tito muži a

tyto ženy zhostíl nevys\ C:t1itelného smutku, linoucího se z pocitu
uzavrenosti jednech pred (lruhými. Doléhá na ne patrn-e, aniž
si to uvedomovali, jak~'si temnÝ, záhadný neklid, pozorují-li kol
sebe tolik sobe podobnÝch bytostí, které v podstatc jsou jim
naprosto cizi a jichž nejhlubší podstata a pra\'á prirozenost zu

stane jim navždy hádankou. Puvab neznám~ a rttznosti Je
sice zdrojem vášnivých radostí, ale také stesku a utrpení.

v nadrech nejsvudnejších z techto vc!cne: pohyblivých nomádek
shledali bychom soucasne· mravní postavy z nej rozmanitejších

podnebí, krajin a temperatur. Obohatily se, nevedouce ani jak,
o odlesk všech krás, jimiž se kochaly. Vnitrní kultura techto
mezinárodních žen je menší než u opravdivé lady nebo rozenf
Parížanky z jemnejšího ovzduší, ale za to najde se jen u nich
tolik rafinovanosti a jen ony se vyznají ve všech subtilnostech
a podrobnostech elegance.

*

Bylo by dnes ostatnc dosti nesnadno secÍstí všechny poddané
velemesta Kosmopolis a rozpoznati presne. které osobnosti ná
ležej í skutecne k tomuto svetu ci se mu vymykaj Í. Pri rozene se
v nem vyskytaj í politikové, financníci, spisovatelé, umelcí sports
maní. Sesazení panovníci, velkovévodové ve vyhnanství, bludné
princezny propujcují mu dustojného lesku. V jistých dobách do
dávají mu ministri. cestující celou Evropou po rozlicných kon
ferencích, jakýsi nadnárodní ráz, bezmála jakési vzezrení Spo
lecnosti národll. Nejsolidnejší jeho kostru tvorí velcí bankéri,
jichž obchody se projednávají soucasnc ve všech hlavních sVc

tových mestech. Snad práve tito lidé, jimž rozhodnutím bož
ského rízení bylo urceno t:áviti celý život putov~lllím oel me'sta
k mestu a križovati svctem za všech rocních dob vtiskují dneš.
nímu kosmopolitismu jeho vlastní ráz. Ale je prece jen jistý
rozdíl mezi temito mezinárodními financníky a velkoobchodníky
a ele~antní Kosmopolis, usídlenou v této saisonc na brezích
biskajského zálivu. Tento jemný rozdíl tvorí práve ženy. Dík
ženám a také dík jistým umcleckým duchum, kterí jí udržují

jakýsi mile bohémský ráz, nesplývft tato spolecnost s hrubým
util itarismem »Obchoc1n í internacionály«. Nebot, trebaže jsou
v mizivé menšine mezi temÍto mnohonásobn);mi milionári hráci,

snoby dychtícími navázat styky s nejvznešenejšími kruhy, cham
piony tenísu a mistry volantu, hrstka spisovateltt a umclcLl udr

žuje v tomto pestrém prostredí Stendhalovskou tradici. Jemný
a roztomilý umckc Ferdinand Bac napsal rozkošnou knihu zcela
v duchu Beylove, v níž akvarel spolecne s textem kouzlí pred
naším zrakem nejúchvatncjši pohledy na velké Mesto, v nemž
se sbíhá a soustreduje tolik životních osudtt ze všech koncin
zemekoule. Tato kniha, zvaná I a Vol u p t éro m a in e, je

jakousi duchaplnou prírL~ckou pravého kosmopolity v [dmc a
pripomíná po mnohé stránce slavný román Bourgelttv, C o s 111 o
P o I i s.

Tuto spolecnost vyznacuje to, že jen požívá, ale neprodukuje.
Je neplodna. Pud vytváreti v ní utuchl a je nahražen shonem
po rozkoších a touhou utrácet. Dokonce i u financníkll, prn
myslníku, obchodníku se shledáme s dvojím typem. Obcan

z Chicaga, 10cTar z Londýna hromadí, násobí svá bohatství, obbn
Kosmopolis rozhazuje okny a plýtvá penczi. Po duchovní stránce
je tomu nejinak. Tot se ví, snaha po zmene. po seznáni jin~
kultury mllže privábiti umelce do tohoto plytkého a frivolního
ovzduší, romanopisec najde v kosmopolitské spolecnosti postavy,
námety, atmosféru, svérázné zabarvenÍ. Spisovatelé jako súm
Bourget, jako Abel Hermant, nejnárodnejší z básníktt. Maurice
Barres a zvlášte Loti vdecí mu za nádherné a nové typy. Ale
Kosmopolis není vhodným prostredím. v nemž by mohl roz
vínouti opravdový tale,nt. Aby se lidské byline darilo a aby

rostla. zdárne, napsal Bourget: "... musí v sebe úsilnou, denní,
neznatelnou pr'lcí vstrehati fysickou i mravní mízu jediného
místa. Jisté podnebí musí nám prej ít do krve se vší ncžnou
i divokou poesií, s vlastnostmi, jež vznikají a udržují se zá
polením sc všemi obtížemi místních po.dmínek ... Témer vždy
vyvinul se velký spisovatel nebo vynikající malír v rodném
ovzduší a vrací se k ncmu vždy, chce-Ii prosytit svuj ideál vLmí
hlubokého. života ... «

l'Zada významných francouzských, anglických, ruskÝch nebo
italskÝch spisovatel li žije v Kosmopolis a lící nám zdarile její
mravy a vášne; ale za své schopnosti vdecí vlasti, v nichž se
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o genitalie. Umelecky má tolik podstatnosti, jakoby
la kola pro básníky, v níž lze se rozhodnouti pro
Mu techniku urcitého smeru. Není a nic dále, než
ly Vkolymeistersingrtl, nebot je normativní, odborne

lná, zdokonalená jen práve o možnost rozhod-
ti se pro vycvicení se v hudbe zhruba receno buJ'
erní ci tradicní. Na celých školách je pro to do

dem parížská Conservatoire a Schola cantorum;
itf jedné školy kterákoli konservator, treba praž

á, svou organisací tak rec. mistrovských tríd.

I nejvetší hudební genius musí se uciti hudbe. A je
pravda. Lec tato nepresná, lajdácky formulovaná

ta je jedinou celou moudrostí, o níž se opírá založení
'ch konservatorí. Nedbejme niceho na dejiny. Ty
y, kdy konservatore byly charitativními ústavy pro
tky a chudé choralisty, aby mohli s hudební obži
dostudovati, a kdy šlechtic proste poslal svého slu
U stolu nemotorného, ve stáji nepotrebného, aby

e troubiti a housti a aby tak svému pánu dopo
zrízení parádní kapely, - to už dávno zanadlo.
hovenem, kdy soucasne francouzská revoluce
novou Evropu, .nastalo nové období. Ne již slu

u, lec hudebníka-cloveka. Víme, jak Beethoven
'nel po uciteli - hle; nešel do konservatore -, a
ho nenalezl, kdo hy mohl vésti vnitrní jeho roz
í. Víme, jak \Vagner hudebne nedostudoval, pro-

hoch ješte prerostl školy, jak Smetana se ucil na
jak konservator odmítla Verdiho pro nedostatek
ního nadání, jak Dvorák se ve škole ucil vlastne
u jínému, než ceho potreboval, jakou škodu
í utrpeli Novák a Suk, že chodili do konserva-

1ak jedine svou tuhou prací v blízkostí velkého
el stali se Novákem a Sukem, zatím co desítky
telu« ze školy každorocne bezejmenne zapadá;

ucil se l\lahler, Ostrcil, Zich, zase svou prací,
cké ci myšlenkové prítomnosti yelikého hudeb-

íce než stoleté empirii s pražskou konservatorí
zneme jediného dokladu, že by se kdo naucil na

pochyhcn~'Chvet z harmonie, kontrapunktu atd.
1 tví, ale naproti tomu rinou se dúkazy, že
mi tri byli »divok)'mi žáky«, k nelibosti ústavu.

tedy konservator vlastne je?
zrejmou otázku odpoved promptní: ne-li

aby vycvicila skladatele v technic1<)rch otáz
pr. instrumentaci a vychovala za druhé V)'-

\1rnelce.Pravda, huelba skládá se také s výkon~
udebního umení. Se skladateli lze i v této re
kapitole bHi velmi rychle hotov. I v otázkách

tak prísne oclborn)'Ch jako je nauka o in tnl-
ct nem;l škola cemu by tak ucene ucila. N ástro j

tak a tak, má takov)' a takov)' rozsah, a pod.
by veru treha tomu uciti, kelyby skladatelé byli
a kdyby nemeli i onoho vnitrního slyšení, jehož
tatek typisuje jednu celou velkou skupinu výkon
zvlášte klaviristtl a zpevákL1.Opravdový skladatel
lyší pri provozování hudhy tohle všechno, vLlbec
no ostatní z tech nemožných nauk a studuje-li
partiture, pak slyší též a nad to vidÍ. Opravdu
r ty tajemné veci pro skutecného hudebníka jsou

po nekolikerém uslyšení orchestru. A té pravé
ntaci. vyjildriti svoji myšlenku instrumentálne

ji predstavqve slyší, naucí se jen na svém vlast-
tle. Kdyhy toho nebylo, pak by nebyl vúbec vý

žný. nebot v knihách nestojí poucení o zvuku
O impressionistického orchestru, o zvláštních
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harmonických kvalitách, takže ani mladí ze školního
ucení nemohli by míti užitek z Nováka, Suka, Ostrcila
atd. a tito by podle kneh jak živi nemohli napsati své
nové umelecké hodnoty. Tvurcí kvality rostou jinde,
rozhodne ne ve škole. Na velkém díle. na lásce k vel
kému umelci naucili se noví velcí svému umení, nebot
probojovávali, pracovali na svém vlastním díle. Je
pravda, že jakási únava leží na mladé generaci, a že
tato se snaží tem vecem nauciti, k jejichž vytvorení
jejich ingenium nedostacuje, a že konservatore pokouší
se jim pomoci tím, že otevírají radu nových stolic a
prec1mett\ takže patrne jen ucarováním se deje, že
z konservatorí nevycházejí slunní geniové. Jaké to ne
pochopení a znehodnocení umení! Mašinérií nahražuje
se myšlenka, byflováním zážitek. N ezkoumejme jak~
jsou príciny tohoto osudného nedorozumení. Musí to
hýt proste odstraneno, at »V)'vojový« balast jde odkud
koli. Stát jest povinnen pecovati o své umení. Za admi
nistrativního prostredníka sloužiž mu treba konser
vator. Chce-Ii pravdive pecovati, pak nezb)'vá, než utvo
riti podmínky, aby znovu vrátila se ona r e n e z a n cní
s v o bod a u men í, z níž roste všechno umelecké pod
nikání.' Necht svým administracním prostredníkem dá
svÝm umelcúm takovou existencní nezávislost, aby ne
byli svázáni povinným poctem. hodin vyucovacích,
za každou cenu, a aby mohli prijmouti v kruh svého
umení i života své žáky bez platu a težkostí. Bude-li
míti mistr své ucenníky, již namísí mu barvy k jeho
dílu, kterí pomohou mu opisovati, provádeti za jeho
vedení tak rec. mechanické práce (instrumentace a
pod.), kterí budou mu v úcte hledeti pres rameno, kdy/.
tvorí své dílo, pak naucí se tito ucenníci tolik, co by
jim ani celý život ztrávený ve škole nedal. Dosavádní
normalisace umelecké školy a nivelisace na typ školy
strední ci prúmyslové, treba košíkárské, je tím nej
hrubším omylem, jenž státní umelecké školství páše na
umení. Ze Smetany treba cerpati poucení: utvorte ume
lecký život, nebot jedine ze života lze se nauciti. Pak
ukáže se, že všecken zdánlivÝ mechanism je soucástí
plného života, a že životu nelze se nauciti z nižádntS
osnovy. Ale tím by nebylo vše ukonceno. Konservator,
jež má vychovat i výkonné umelce, necht z techto žákCt
vytvorí orchestr, komorní sdružení, dodá solisty, aby
ustavicne (a to i k prospechu výkonn)'ch) mohly býti
]-;rány vynikající skladhy, prehrávány komposice žákú
skladatelú. Slyší-Ii skladbu v koncertech, kde není mož
no opakovati reprodukci jako v divadle, musí jím být
umožnena v ústave; je-Ii treba, aby znali díla, jež v re
pertoiru nejsou, je nutna tato díla hrát. Je nezbytno,
aby ustavicne slyšeli své skladby, nebot to jest konec
koncLI nejvyšší škola, jíž se jim mltže dostati. A nad
to: mohou být prítomni zkouškám; jen ten, kdo cití ne
dostatek toho, pochopí, co to znamená poslouchati na
pr. rozpracovaný, zkoušený orchestr. Komposicní stu
dium na konservatori je zcela abstraktní. Ctyri léta na
papíre, neb pomocí nejbídnejší náhražky, klavíru, ucí
se formulkám, normativním prec1pisLlm, jež nekryjí se
ani s praksí 19. stoL, tím méne, aby odpovídaly dneš
nímu stavu. Posluchaci bez ohledu na duševní disposici
(také znak remeslnosti školy) jsou zamestnáni tolika
hodinami denního vyucování, nota bene pro nedostatek
budovy rozloženými naprosto neoekonomicky, takže
žák ztrácí prúmerne 30%1 svého casu zMhdarma ce
káním na príští hodinu a pod., zabírajícími dále ne
úcelne sestavenóu ucebnou osnovu ostatní cas, takže ve
skutecnosti je naprosto vylouceno, aby mohli jít poslou
chat do zkoušek divadla neb filharmonie. Tím vycházejí
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ze školy bezradni tak, že nedovedou se ani prúmerne
existencne obživit, neznajíce ani primárních vecí denní
prakse, o umeleckém strádání a nedostatecnosti ško
lení ani nemluve. V komposicním Gddelení je tedy
konservator nejen úplne bezúcelna, protGže neposkytuje
posluchaci ony dva primární predpoklady umeleckéh,)
školení, jak jsme o tom výše hOVGrili, ano je i škúdná,
protože s diplomem v ruce staví do živGta clGveka na
prosto bezradného a bezbranného.

. TG platí ješte více o odd e 1 e n í v Ý k on n é m, jež
je vúbec zarízeno k potrebám ucitelských sil, nikoli
k potrebám umeleckým. Souvisí to již tesne s oriani
sací administrativní. Pri prevratu byla konservator se
státnena. Také ke škode, a Nemecká Akademie, pri
pravuje-li se k urcitému splynutí se státní konservatorí.
neprojevuje dGsti rozvahy. Sestátnení mechanismu
ucení a zbyrokratisování provozu bylG tak VYStuP110
váno, že ucitelé konservatGre, kterí prec ucí individu
álne, byli zara;;-;eni do kategGrie normálního ucitelského
typu: musí uciti, ve smyslu služebního rádu, tolika ho
dinám jako jiní profesori. To jest, musí mít za každou
cenu tolik žákú, aby byli existencne Gprávneni, bez ohle
du, je-li vúbec v Cechách tolik opravdových talent\"!,
kolik jich kons'ervator musí prijmouti. Dúsledek: hy
petrGfie žactva a bídný výsledný prúmer. Nekdejší
organisátor sestátnení, Fr. Spilka, situaci ješte zhor
šil. Z oSGbních svých dúvodú angažoval tolik pro

'fesGrú, že dnešní stav žákú jde do nekolika set, pri cemž
za školení stojí SGtva nekolik procent. Konservator pra
cuje dnes jako preplnený žaludek: bez Ghledu na trávení
vyhazuje do sveta prebytecnou potravu svého složení.
Kdo prohlédne si výrocní zprávu konservatore, i jen
zbežne, nepochybuje, ž,e všechny stesky a volání o ná
pravu i pomoc jest redukovati na tento bod presycení.
Ano, i dosavádní provisorium budovy zplna vystací, a
krome sálu nebude potrebí staveti ani budovy vetší _.
bude-li provoz ústavu priveden jedn'Ou do rozumné
míry. Koná se mnoho porad, jak vybrednouti, lec to
hoto bodu ostýchají se dotknouti; je to pochopitelno,
lec neomluvitelno. Ale toto 'Oddelení je absurdní i svým
programem. Stará konservator 'Odpovídala pOmerLlm
umeleckým i stavu. Byla to doba, kdy virtuosita ješt.e
kvetla, a kdy solistická ekvilibrita mela jakž taH smysl
i živ'Ou literaturu. Dnes je jinak. Hudba speje k urcité
komGrnosti, i když symfonickéh'O charakteru. Že na di
vadelní ceduli moderního díla jou uvedeni jménem cty
ricetitaktoví episodisté-zpeváci je prežilost, pro niž ne
js'Ou uvedeni clenové orchestru. Ale zrovna na tech zá
leží. Že je stejnou prežilostí solista, treba s nejkrásnejší
Gkt~v'OVGUtechnikou a nejbrilantnejšími kadencemi, ne
hraJe-li hudebne jeho zvláštní clen Grchestru neb r'Ovno
rodá so~c~st komorního sdružení, je doloženo struktu
rou nove lIteratury. Ale konservator nic na to nehledí·
dresír~lje žáka Paganinim, Lisztem, a všemi otrepanými
Laly, jen aby žák, u jehož jména není nikdy opomenuto
jméno ucitele, ukázal se solisticky. A výsledek je, že ta
kový hoch težce vydre si obtížnou pasáž, že ji ješte ve
škole hraje slušne, ve výstupním koncerte selže, a že od
chází; aby se hudebne Uživil bez rádné 'znalosti orche
strální a komorní (zde se deje již prevrat získáním
Ceského kvarteta) hry, bez znal'Osti literatury, bez
schopnosti vyhráti moderní Grchestrální part bez zna
losti jiné hudební literatury, lec solistické - i'to v ome
zené ovšem míre - svého nástroje. Hudební souhra
není pes~ována,. a ner:núže být nic trapnejšího, když
nutno odreknoutI plakatovan'Ou scénu ze »Dvou vdov« ,

kterGu orchestr ani pod V ácl. Talichem nemohl sehráti.
Kdyby to byl jiný dirigent, mohlo být vysvetlení hle
dáno i jinde; Talichova osoba však ukazuje, že je to
chyba organisacrií i umelecká. Veru, že nezbývá nic
jiného, než podrobiti hudební 'osn'Ovu prísné revisi 
uvésti ji v sGulad se skutecnými potrebami umeleckého
vývoje. Není treba potrebí akrobatických solistú, lec
technicky spolehlivých a pro g r a m o v e vyspelých
hrácú. Není potrebí nekolik desítek absolventú, nýbrž
jen nekolik vybraných hudebníkú. V tomto bode shrnu
je se tedy náprava na redukci ucitellt a žákú, na 'Opravu
ucebné osnovy a vnitrní organisace ústavu ve smeru
individuálního vyucování. Vnejší povídání o reorgani
saci, tím že se delá z konservatore expositura minister
stva šk'Olství, (jak je v tomto smeru potrebí meziin
stance, ne jen disciplinární) a dGbré bydlo, a tím, že se
jmenuje nový správce, nepomúže. Jest treba Gdhodlane
zasáhnouti ke korenúm.

Složitejší je otázka prirazených predmetlL Je u vet
šiny posluchacl\ normálním zjevem: v I. rGc. ukáže se
i silné nadání a velká píle; v II. roc. nadání se jaksi
opozduje, ve III. jest pod prúmerem. Byl prijat žák,
jehož nadání na prvý rocník stací, stací prGosobní zá
libu, nikoli k povolání. Co s ním ted? Kdyby bylo zod
povednosti, bylo by to Gznámeno nejen ve frapantních
prípadech, nýbrž i v každém zjevném, a žák odkázán
k povGlání jinému. Lec konservator v celé rade pred
metú nedává žáku t'Olik prllpravy, aby bez ztráty draho
cenného casu, mohl prestGupiti na jiný praktický ústav.
Známé školní scény. Zllstane tedy. S druhé strany: uci
telé, promovaní vysokoškoláci, lidé pevného vyškolení,
maturanti navštevují. prirazené predmety s hochy s bíd
nÝm prospechem meštanské školy. Jedni druhým preká
žejí, oba ztrácejí cas a možnost prohlGubiti se v hlavním
predmete: hudbe. Zde jet chyba, vyplývající také ze
zastaralé orientace. Je-li treba vychovati stwjarského
solistu, je vhodno zacíti velmi záhy, at jeho stupen pred
vzdelání vyhlíží jakkoli; n'Ová orientace, jež žádá uve
?Gmelého žáka, nota bene k studiu velmi obtížnému,
Jest zkracována. Nebude možno vykroutiti se jinak,
než zpríma stanoviti presnou hranici predvzdelání, a to
pomerne velmi vyspelou. Prakse ukazuje, že zdánlivá
ztráta na nudebním casu je jen optická ; žák vyspelejší
pokracuje intensivneji a rychleji. Múže být postaven
pred 'Obtížnejší hudební prGblémy i technické, pracuje
sám. Úspora casu i síly. Zajisté, že není treba odháneti
výmine.cné hudební zjevy k vltli nejakému narízení, je
pochopltelno, že prirozené inteligenci nelze se žádnými
školami nauciti - ale je srozumitelno, že ješte v žádné
cinnosti nikomu neušk'Odily vzdelání a vedomosti. Tím
méne v hudbe, jež jest tak citlivGU cinností. RovnorodÝ
prúmer celého žákovského kádru usnadní studium ~
prOVGz. Rada predmetú odpadne, zbylé predmety zí
skají. Hudebník z konservatore nesmí jako dosud vzbu
z'Ovati útrpnost; kdyby bylo možno publikovati ústní
i písemné odpovedi, jež dávají se pri zkouškách, byh
by konservator postavena tím do veliké hanby. Prestaly
by také ony typické výroky, jež rojí se.z profesionálních
souborll, pramenící ne tak ze zloby, nemoh'Oucnosti sta
citi moderním problémúm umeleckým, ale pwste z ne
dostatku vzdelání.

Nevím, CGby se z dosavádní konservatore pri oprav
?ové ~naze a dobré vltli reorganisacní dalo vúbec pri
jmoutI. Celý typ je prežilá pochybenost, útvar umele
udržovaný, spíše ke škode hudby, než k jejímu prospe
chu.K'Onservatt)r nejen že hudebne nepomáhá, nevyško-
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luje, neprospívá, ale naopak retarduje vývoj, znehodno
cuje umelecké projevy, zpusobuje sociální i financní ob
tíže. Co ustavicne slyšíme, jaké to obtíže staví se v ce
stu tomu, cím si každý interesovaný preje konservator
mít, jsou výmluvy. Radikální náprava bude sice trpká,
lec to neznací, že by ji bylo možno obejíti.

Poznámky

Komunisté jakožto živel vládní? Psali jsme zde pod
tímto titulem o ilusi, která pocítá s komunisty jakožto
. vládní složkou pro nekterý prípad. Rekli jsme, že by
to byla politika hazardní, cosi jako vedomí vtažení troj·
ského kone do hradeb. Rekli jsme, že profesor RádI,
který se domnívá, že komunisté nejsou nic jiného, než
tarí vídenští sociální demokraté, je lehkomyslný ilu
lonista, podivuhodne neinformovaný. O vstupu komu
. tli do vlády uvažovalo se pod heslem t. zv. delnické
,dy. Uvedli jsme již posledne nekolik dokladu o tom,

o rozumejí komunisté delnickou vládou a jaké cíle jí
ledují. Z moskevského sjezdu lze uvésti nekolik no
)'ch dokladu, které otázku staví do naprosto jasného

svetla. Tak pravil posl. Kreibich v Moskve, odpovídaje
Zinovevovi:

»Domnívám se, že delnická vláda prichází v úvahu jen
pro období revolucní. Delni.cká vláda je posledním pro

stredkem, posledním šachovým tahem a posledním mané
vrem, abychom získali v akutne revolucni situaci vetšinu

pracuj ících mass pro diktaturu proletariátu. Bylo by tudíž
naprosto nesprávné, kdybychom se domnívali, že je mOžno
udržeti delnickou vládu delší dobu.«

A do »Rud. Práva« napsal týž poslanec z Moskvy:
»Jako všude, tak také v Cechách by mohla býti delnická

vláda jen krátkou episodou. Každá delnická vláda stojí po
dle mého presvedcení pred j edinÝmí dvema možnostmí:
je vystri dána diktaturou proletariátu, nebo ji znicí meštan
stvo.«

Jest ovšem zrejmo, že každá diskuse o vstupu komu
nistll do vlády mllže se díti pouze ve svetle techto doku
mentl1. Dobrovolná slepota není cností a nezasluhuje
ani politování.

Dopisy

Studenti a studentky.
Vážená redakce,

dovoluji si Vám zaslati - trochu opoždene - k clánku o sexucl

nich pomerech v našem studentstvu nckolik psychologických po
strehu. - V atmosfére našich septim a oktáv znacnou merou

participuje pohlaví. Hladina pohlavnosti není stejná, nastávaj í
prílivy i odlivy, od pohlavní predráždenosti dostáváme se na

mrtvý bod pohlavních zájmu. A je zajímavo, že práve doba pred
konferencní, doba zvýšené intensity pracovní - je dobou naprosté
mmorality. Zdá se, že v tu dobu vše je nabito pohlavím, zdá se
• ,že pohlaví srší i z té odrené tabule i z misky na krídu
ze studených profesorových brýlí. Pri vyucování ctou se pod
vicemi Šrámkova Tel a a Boccacciovy D e cam e r o nyl.

restávkách vedou se bohapusté hovory, pri nichž voleny jsou
nejvulgárnejší výrazy. Trídní básníci i prosaikové píší veci
ucitelné s pojmem slušnosti a stredoškolské morálky, trídní

fové vedou pohnuté debaty o pohlavních problémech, jejichž
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rcsume Je zpravidla toto: llNic nemá smyslu, žádná kultura,
žádné náboženství. žádný socialismus - osou všeho jest jedine

pohlavní život. Veškero lidské snažení a veškera lidská práce deje
se jen z touhy po ukojení pohlavního pudu. Proc studujeme?
Abychom dosáhli nejakého zamestnání, které jest jedine pro
stredkem k tomu, abychom mohli pohlavne žít. To, jediné má
pouze smysl, vše ostatní je balast!« Trídní malíri malují do
matematických preparací akty, pro než by zákonná z mravll
jiste neminula. Mimo tuto pohlavní sféru jsou jm tri, kte,rí nic
jiného nedelají, než že vccne opisují latinská slovícka a jeden,
který je už »na druhém brehu«. Tak vybíjí se pohlaví ve
tríde. Ostatne co í ta neforcmná srdce a ženská jména vrytá

do lavic - co je to jiného? Konference znamená vrchol immo
rality _ pak nastává odliv, život ve tride dostává se do nor

málních kolejí. Tabule, miska na krídu i profesorovy brýle už
jsou klidny, spokojene dýchají nový vzduch, který do trídy zavál.

Pod lavicemi cte se Thakúr, Merežkovský a Brezina V pre
stávkách debatuje se vášnive o nábožcns,tví a socialismu. Trídní
!iteráti píší moudré verše a filosofické traktáty, v nichž po
vzoru Tolstojovy llKreutzerovy sonaty« horují pro askesi a na
prostou pohlavní cistotu. Tridní malíri se zabývají výhradne
malbou karikatur profesorských figurel<' -- Na stredních ško
lách rozeznáváme ctyri rocní doby, a to konferenci prvou, dru
hou, tretí a ctvrtou; s nimi paralelne probíhají periody prílivu

a odlivu pohlavnosti. -

O politické orientaci možno mluviti pocinajíc kvintou. Každá
trída je politicky jinak naladena v kvinte, jinak v oktávc; vždyt
ta ctyri léta jsou dobou nejrychlejšího duševníhO' vývoje! V sexte
pocínají z kvintánského národne-demokratického gros odpadávati
nekterí k stranám socialistickým, specielne k národním sociali
stum. V septime posice sociálnc-demokratická je pevnejší. V ok
táve najdou se již nekterí, kterí se otevrene hlásí ke komu
nismu. Stoupenci strany agrárni a lidové nedospívaj í zpravidla
k svému politickému presvedcení vývojem, nýbrž jejich pol.
konfese - to je »dedictví otcu«. Neupírám, že i u studentstva
jiných politických Smerll naj deme obdobné prípady, ale nelze
zde již pocitati prece s takovou pravdepodobností a urcitostí.
Nemalé procento v každé tríde tvorí ti, které politika »vubec
nebaví«, kterí tvorí tedy materiál, o nejž v dobách voleb vedou
pol. strany mezi sebou ty nejprudší boje. _ V tríde páté a
šesté jeví se nejvetší zájem -- jak vidno z prestávkových
debat _ o náboženství, v septime a oktáve ustupují debaty nábo
ženské debatám o socialismu. Podle toho reguluje se také cetba
jednotlivcu. -

Pokud se týce Kocourkových clánku, mám za to, že by se
velmi prospelo veci, kdyby autor, až probere stud. život po všech
stránkách, jak slíbil uciniti v 22. císle, doplnil uverejnené cástí
ješte dalšími detaily, prehlédnul a kriticky zhodnotil hlasy tech,
kterí byli v mnohých vecech jiného mínení než autor _ taH
více pozornosti vysokoškolskému sturientstvu by melo býti "e'-
nováno! - a po této úprave je vydal tiskem. bh.

Z taju grafologie.
Vážený pane redaktore!

N emeškejte zachrániti »Prítomnost« a otisknete v nejbližším
císle redakcní komentár k ohromnému clánku o grafologovi
Schermannovi! Pár takových clánku bez poznámky a rovnala
by se dnes respektovaná revue »Prítomnost« brnenskému

»Proudu«. Ješte nejaké úspechy takového chiromanta, nejaký
clánecek o Carrusove svíci, a jsme my, kterí se veší na dobrÝ
tist, na úteku.

V úcte Váš
inz. St. M.

Vilémov, 24. VII. 24.
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(P o z n. r e d. Sdílíme Váš úctyhodný positivismus a slíbili

jsme již v úvodu onoho clánku, že prineseme o Schermannovi
kritický clánek z pera odborníka-psychologa. Bohužel patrí onen

odborník, profesor psychologie na universite, mezi ty, kterí se
staví k Schermannovi kladne. pripomneli jsme již, že sdílíme Váš
positivismus; mírné a jasné svetlo cviceného rozumu jest nám

milejší než fantastické artikle jakého i podvedomí a než ne
spolehlivé sensace zázracné intuice. Presto se dopouštíme hríchu

a prineseme ješte jeden clánek z téže knihy o Schermannovi.
Myslíme totiž, že prece se všechno z Schermannových výkonu
nedá odbýti jako švindl a bluff. Povíme Vám historii jednoho
p1ažského universitního profesora, jehož positivismus jest tak
tuhý, že by se jím daly podrážet boty. Když Schermann dlel
pred nedávným casem v Praze, byl pozván do spolecnosti, ve
které byl také onen pan profesor. Došlo k tomu, že Scher
Illannovi bylo predloženo nekolik rukopisu a že z obrazu na stene

vyložil povahu malírovu a napodobil jeho rukopis. Pan profesor

všechno shlédl, nemohl odhalit švindl a na konec pravil: »J á to
sice všechno vidím, ale verit tomu nemohu, ponevadž bych musil

zahodit všechno to, cemu uK':ím.« Abychom si rozumeli: upo
zornili jsme svým clánkem na Schermanna jako na pozoruhodný
problém naší doby. Tento problém nebyl dosud rozrešen. Rada
jeho výkonu jest nesporná. Jde nyní o to, odhalit, pokud a jak
jsou tyto výkony pouhým trikem. Ale nutno to presne zjistiti.
Nelze proste ríci: to není možné. Známe nekolik prípadu, kdy
Schermannovi byl zaslán anonymne- rukopis vynikajících liJí,

stojících v popredí našeho života: odpovedi grafologovy byly
úžasne v}'stižné, tak výstižné, že máme podezreni, že ty ruko
pisy již znal a vedel, o koho se jedná. Myslíme, že vec se má
takto: Schermann má neobycejné grafologické nadání, ale pri
tom použije každé priležitosti, kdy nejakým trikem muže zvýšiti
nimbus kolem své osoby, a tak vyvolává podezrení. Hodláme

venovati této veci nepredpojaté zkoumání. Predpokládati, že
grafologie je vubec švindl, to ovšem nejde. Jak všichni víme,
jsou mezi námi lidé ruzné citlivosti. Nekterí dovedou již po
prvním pohledu na cloveka ríci o nem tolik, co my mužeme

Hci až po dlouhé známosti. Myslíme, že Schermann je pozoru
llOclný pripad takové citlivosti vuci písmu. Pokud prorokuje
budoucnost, tu i my se stáváme velmi skeptickými.)

o pojídání malých detí.
Vážený pane kolego,

v poslednim (28.) císle »Prílomnosti« praví o mne pan K. T.
(v »Poznámkách o strane csl. soc.«), že prý »Iícím komunisty

,jako pojídace malých detí<<. Nejsem sic škarohlíd, jenž by ne

snesl vtipu, ani netykavka, abych se pozastavoval nad nejakým

štulcem, ale nemám ani ve smeru naznaceném citovanou zmínkou,

ani v jakémkoli jiném ambicí, tvorit jakousi školu pro kohokoli,
tím mélle pro spolupracovníky »Vec. C. Slova«.

Ponevadž pak celá stat, o ~iž jde, není psána, a jak se ml
zdá, ani míne'na humorne ci sarkasticky, domnivám se, že po·
známka mne venovaná v ní je nemístná a zustala v ní jen

·Vaším prehlédnutím. Je-Ii toho vllbec treba, upozoriíuji Vás a

ujištuji, že jsem nikdy a nikde nelícil komunistu

j a k o poj í d a c u m a I Ýc h d e t í. Pokud znám komunisty

naše i cizí, a znám jich hezkou rádku, a mnohé dosti dobre,
a ruznÝch druhu (ideové a hledající, skalní a zapeklité, konjunk

turální a spekulující, mazané a naivIÚ atd.), mám o jej i c h
ž a I ude cní c h v k u sec h, z á I i bác h a s k Ion ech z cel a

j i n é a m noh e m pri jat e I n c j š í m í n e n í, d a I e k o n e
t o k po bur ují cí, jak by se zdálo z poznámky Vašeho spolu

pracovníka pana K. T., jenž mi proste (a rád bych 'veril, že bez-

del~ne) ukrivdil. Doufám, že v zajmu pravdy a spravedlnosti to
zkonstatujete v príštím císle »Prítomnosti<<.

S povinnou kolegiální úctou znamenám
Vil~c. Cervinka.

Na Král. Vinohradech, 28. VII. 1924.

Katolický abonent.
Ctenej Redakcie casopisu» Prítomnost«.

Lazy na Slovensku.

V prvélTl císle V ášho casopisu slubovali ste, že nadstranne a
objektívne budete oznamovat verejné pomery našie. Zatym ale
kol'kokrát ste sa len naších katolických vecÍ dotkli, vždy ste sa

riadili toho už otrepaného hesla pseudo-pokrokárského: C a t h 0

I i e a no n i u d i c a n tu r, sed s i mp I i cit e r d a n m a n

t u r; cili po ceský: r~im musí byt soudzen a odsudzen, a ani si
vo svojej servílnej, bezmyšlenkovitej oddanosti k p. prezidentovi

nepomyslíte, že horejšie heslo je jedno vcl'ke právné absurdum,
ktoré správne prá vnkky malo by takto zniet: f{ i mne c h j e
najprv všeslranne skumany a potom nestranne
posudeny a dra vysledku lebo odsudeny alebo
a j o s I o bod e n y! Toto by bola rec sudcu, kdežto »Rím musí

byt odsúdzen« je rec v najlepšiom páde jedného žalobcu, ktorá
práve preto nikdy nemá u neprecipojat}'ch a chladnomysefnÝch
rudí tú važnost, jako neagitálcná, frázovitá rec ku odsúdeniu sa
usilujúcého štátného zastupitel'a a mnohkrát tupite - obžalovaného.

Ponevác dl'a tohoto som sa úplne sklamal v novote a l'uboch

Vašieho smeru a vidim, že ste Vy len jemnejšiej vystavené vy
dánie divokej antikatolickej vášné a la »"olná l\Iyšlienka« et con

sortes, preto wm aj ešte v predošlom mesiaci cerveni na složenke
poštovej zastavil Váš casopis, ktorý ale administrácia tomu napriek
cTalej zasielá, co si napochytre neviem vysvetlit. Abych teda sa
cel'kom isto o'lohodil od Vašieho neobjektívne antikatolíckého

casopisu, znovu a vcul' Vašou cestou ho zastavujem a dalšie
jeho zasielánie, jako mne najvýš obtížné si vyprosujem a všetké
dalšie cislá neotvorené nazpat zašlem.

Súcasne na Vašie konstatírungy ohl'adne terajšieho stavu a
budúcích výhladov katolicizmu po?-namenávám, že Vy a detcia

Vám podobní protivníci dávno tam budcte, kde Nero et COI1

sortes t. j. v ncblahej pamiiti niektorých a to ien tých vel'auce

ných litterárných historikov, ked Cirkev katolická, tento strom
v nebi u Boha zakorenený, ktorého Vy len jednotlivé lístky a
kanárky ohlodáváte bcz viicšieho výsledku, tento strom ešte bude
žil a prekvítat a s úsmcvom dívat sa na nepriatel'ov, mysliac si:
O parvi et minimi ad sub,'entenda opera Dei omnipotentis!

Taktiež Vás upovedomujem, že za zaslané cislá cervencové
poštovou poukázkou zasielám patricný obnos, ktorý chce aby
bol posledny, ktorý zjavním nepriatelom mojej milej Cirkvi som

vydal, ktorá mne sice vermi skromné hmotné zaopatrenie dává,
ale nad to dá mi svetlo viery a ohen lasky a sílu ku znášaniu

trampot života.
Toto \'ám sdelujúc ostávám s úctou

L. s.
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