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Poroty nebo soud lidu ~
1.
d institucí porot se zase snesla jedna z tcch bourek, jimiž verejné mínení reaguje ode dávna na
d)'jejich špatný rozsudek. Volá se po zrušení porot,
se volá po reforme tohoto právního zrízení, ale
acují se reformní možnosti, které by ve skuteci poroty nereformovaly, nýbrž rušily. Jsou to nené rozpravy, protože se v nic,h neúnavne projevují
né nectnosti a stejné nerozumy: K instituci, která
v nejinteligentnejších demokraciích opírá o zkušei mnoha veku, zatvrzuje se u nás svéhlavá neúcta
Hm nepochopením jejího hlavního smyslu.
Po
Ytenícelé serie clánku, které se u nás a u sousedu
tiIy v poslední dobe do porot, rekl bych nejstruc", že tíž lidé, kterí laickým soudcum upírají zpusobisoudit o zlocinech, považují laické soudce, to jest
, za zpusobilé soudit o porotách. Prectete dvacet
ových clánku a shledáte, že se v nich porota uznává
aceti hlasy za vinnou, jen s tím rozdílem, že ten t o
ck)- soud nad laickým soudem o zlocinech se pobá spíše Iynchi než logicky clenenému procesu,
jaký se v soudní síni opírá v)Tok porotcu. Tisíce
í se podrobí ockování a dosahují tím úcinné ochrany
ti infekci, u nekterých ale zpusobí ockování choné zjevy, které zase jsou bud následek nepredvída~'chnáhod, nebo lékarovy chyby. Laik, který dobre
lí, neusporádá pro tyto výjimky tažení proti ockoí. bude jen žádat, aby se ockovalo odborne, to jest
te, pravým materiálem, pravými nástroji a pravým
sobem, k cemuž je ovšem také zapotrebí, aby ti,
o ockují, byli zpusobilí cistotu i legem artis zachovat.
erekne, kdo dobre myslí, že je nutno operace zakázat,
tože nekterÝ lékar operu je neciste. Nerekne, kdo
hre myslí, že lékari nejsou zpusobilí lécit, protože
terí nejsou zpusobilí. Tisíce vrahu, násilníku a zloju bylo porotním
soudem odsouzeno, ale nekterí
li osvobozeni, ac meli b),t podle zákona odsouzeni a
trestáni. Laik, který dobre myslí, nerekne, že porota
nezpt'isobilá k rozeznání viny a neviny, protože nerí porotci se ukázali nezpusobilými.
Neodmítám
itiku a reformu porotní instituce. Ale laický soudce
porote odpovídá na otázky odborne položené, (nili na otázky odborné) a na základe procesu, který
dí odborníci, Chci, aby také laik, který soudí a rermuje porotní instituci, nedovoloval si žádných záru, dokud se nenaucil - k tomu není zapotrebí stuvat na universite, ale je k tomu zapotrebí studovat
- správne klást otázku a užívat správné methody
. zjištení praemis.
*
Psalo porotách na pr. dr. K r a m á r, když po
vobozujícím verdiktu v schattendorfské pri zapálili

delníci vídel1ský justicní palác. Shledal, že ten prípad
naucí socialisty posuzovat objektivneji instituci poroty,
a že otázka poroty dostává se zase na denní porádek.
Chápe se k tomuto dennímu porádku slova a míní,
že za drívejšího složení porot, které prý nebylo tak demokratické jako nyní, jen zrídka docházelo k výrokum
tak ocividne nespravedlivým, jaký vyrkla porota vídenská. Mluví o prílišném zdemokratisování
porot a
ríká, že prílišný demokratismus není zdravý demokratickým principilm. (N á r. L i sty 11. cervence 1927.)
I u nás prý jsme zažili jeden osvobozující výrok poroty, ve veci zavraždení Bulhara Daskalova; i když
prý ani agrárníci ani socialisté nešli zapalovat táborsk)' krajský soud, prece se ukázalo, že svobodný výrok poroty, když se dotýká zájmu nebo sympatií panujících vrstev, nenalézá toho respektu, který byl samozrejmým u tak zv. reakcního, starého režimu.
l\Ioje inteligence nemá dost tvrdé zuby, aby rozloúskly,
co vlastne dr. Kramár touto pripomínkou
chtel ríci. Táborsk)' soud není ten, který Daskalovova
vraha osvobodil, nýbrž naopak odsoudil ho do žaláre;
proc by tedy byli šli agrárníci a socialisté, prátelští
režimu zavraždeného státníka, táborský soud zapalovat? Táborská poro'ta soudila ovšem teprve po obnove
trestního rízení, když pred tím pražská vraha osvobodila. Ani pražský porotní soud nestal se tehdá obetí
žhárského útoku ulice, ale to neznamená, že porotci,
kterí politického úkladného vraha osvobodili, nemeli
shoret hanbou. Co pak se týce respektu, kterého jejich
v}'rok došel nebo nedošel u »panujících vrstev, jejichž
zájmit a sympatií se dotkl,« nutno pripomenouti,
že
z a s I u h o val opovržení a ne respektu, ale nikoli
proto, že se dotkl zájmit a sympatií, nýbrž proto, že
se dotkl právního vedomí a bezpecí. Obnova trestního
rízení a delegace, která umožnila jeho nápravu u porotního soudu v Tábore, nebyla ovšem dílo panujících
vrstev, nebot se o ní rozhoduje u nás jen usnesením
nezávislÝch sborových soudil první nebo druhé stolice.
V zpomínám-li si, že dr. Kramár tehdá ješte nepatril
k panujícím vrstvám, nýbrž práve naopak k výkonnému v)'boru, z nehož dostal politický vrah politického
obhajce, nalézám doklad o nedostatku respektu k soudnímu opatrení,
jež se dot),ká necí sympatií, spíše
v Kramárove clánku, než v události, které se clánek
dovolává. 'To však je pro naše dnešní thema vedlejší,
jako je v.edlejší fakt, že dr. Kramár píše o soudní likvidaci Ciconkovova macedonského hrdinství v pražsk)-ch ulicích nejsa informován, to jest neveda, že tehdá
rozhodovaly poroty dve a pricítaje osvobozující verdikt
porote táborské, která jej neucinila. Není však vedlejší,
že dr. Kramár celý prípad uvádí jako doklad, že také
u nás prílišné zdemokratisování
porot vede ke zlým
koncilm. Vždyt práve naopak ukazuje tento prípad,
že za stejné míry laické úcasti v trestním procesu pražská porota rekla »nevinen« a táborská »vinen«. Pražská porota byla ovšem s Ciconkovem hotova za den,
kdežto táborská teprve za t)'den, ale o pruvodním rízení, které se v soudní síni pred ocima porotcu roz497

víjí, nerozhodují práve porotci, nýbrž soudci odborne
Také Ferdinand
Per o u t k a vyrkl, že porotn'
znalí, - jak videt, ne vždycky stejne znalí. Všímám si soudnictví prestává býti institucí, která zajištuje právo,
tu Kramárova clánku, protože se v nem tak príznacne
a stává se loterií/ v níž o losu obvineného rozhoduj
porotní zrízení merí a hodnotí demokracií.
nálada. ))Je to snad
demJ;-::ratick)'
stav, ale
ne n í top r á v ní s t a v.« (Prltomnost, 21. cervence
Dr. Kramár ríká, že by porotám nikdo nemohl vy1927.) Jak videt, ve falešném h0dnoeení zásad democítat, nýbrž spíše schvalovat, kdyby porotní sín zustala »síní spravedlnosti, treba i zmírnené soucitem 3 kratických a právních si lJeroutklhT sond mel porotami
s Kramárovým
soudem nezad;Í .. '\ni on nespatruje
smyslem pro vyšší sociální spravedlnost«, vycítá jí
v demokracii pojmove úsilí o st;'tt právní. Ion si myslí,
však, že se stala proste volicskou s'chuzí se vším recže demokracie chce narazit celý svet na jakési ševcovnickým aparátem obhajcu a hlasováním o stranických
zájmech. A tou výtkou stihá také poroty naše, shledá- . ské kopyto, kterého by se v kaidé situaci i funkci
držela jako kormidla i hvezdy.
PernlltJ.n však jde
'laje prícinu zla v jejich »prílišném zdemokratisování«,
v tomto nesmyslu tak ríkajíc víc do hloui)ky: Protože
címž se myslí pripuštení žen a obcanu nemajetn)'ch
stejne jako ostatní laictí soudci nad laickS'mi soudy
k porotcímu úradu. O konstrukci nejaké prícinné sou(opakem laicismu mi není akademický gradus, nýbrž
vislosti mezi touto reformou a vadnými porotními výodborná orientace, které postrádá i vetšina právníku
roky se ani nepokouší, nerku-Ii aby ji dokazoval. Neúcastnících se diskuse o porotách), také Peroutb kritihledíc k tomu, že jeho výtka se jádra problému vllhee
suje poroty bez znalosti hlavní funkce, která se v monedotýká, protože kompromituje stranickou podjatost
derním trestním procesu sveruje laickému živlu, kuje
porotcu a ne instituci poroty, k níž práve patrí také
proti porotám zbran práve z jejich lidovosti, stotožprísaha porotcu, že rozhodnou nestranne a jen podle
11.ujelidovost
s demokracií a ukazuje se mu velmi kri·
pruvodu pro obžalovaného nebo proti nemu predveklave kontrast »lidu«, který osvobozuje vraha, a »lic1u,<,
dených, není nijak podobno pravde,
že by žena byh
který se pokouší naházet takovou justici do plameni't.
stranicky podjatejší než muž, nebo že by bohatý vcháObojí je Peroutkovi
s o u ci e m I i d u. (L i d. Nozel do království spravedlnosti snáze, než chudý. Jedno
v i n y 25. cervence 1927.) Proto chci odpovedet ješte
však dokazuje clánek dra Kramáre opravdu: že dena argumentaci jeho, než vyložím, proc jest instituce
mokracie má u nás ješte základy chatrné, že jest mdlé
porot zrízením právn ím, které snese kritiku právní,
víry a omezeného obzoru. K demokracii patrí totiž
bez historických a politických zretelu, a proc se hodširoké a dukladné chápání jejích cílu a jejích cest. N 3nota porot pro demokracii musí hledat spíše v jejich
píše-li náš politik, že prílišný demokratismus škodi deprávní úcelnosti, než v jejich lidovosti.
mokratickým principum, - reknete, co si vlastne pri
tom o demokracii myslí? Co jest prílišný a co jest neprílišný demokratismus, a co jsou demokratické prin·
cipy? Je to jako by nekdo rekl, že co pHliš roste,
škodí svému rustu, nebo že co príliš kvete, škodí svém~
rozkvetu. Není principem demokratického státu spraomunisté agitují mezi mládeží, ~ která ješte neodrostla škole. Hledí ji podchytit, zarazují ji do
vedlnost? Je snad jeho principem, že je lepší nesprasvých demonstracních pruvodu, kde tato mládež - dle
vedlnost, za kterou se primlouvá sto lidí, než sprapokynu - skanduje detským hláskem: hanba Švehlovi,
vedlnost, na které trvá jeden? Chce demokracie, aby
at žije sovetské Rusko, atd. Také volá tato mládež:
o otázce slunecné soustavy místo církevni autority roz)nás dvojka z mravu nerozhází«, aby dotvrdila, že je6t
hodoval plebiscit? Není-li porotní zrí7ení ve své podpovznesena
nad nejaké známky z mravll a pilnosti.
state dobrý instrument k rozhodovám o otázce viny
které považuje asi za jakýsi buržoasní predsudek.
nebo neviny, bude nejdemokratictejší
j a Jemokncie,
Zatím co komunistická strana u nás prohrává pokterá je zahodí. Ublížilo-li se hodn()Le porot pripuštesice, které jsou duležité pro politickou stranu (na pr.
ním žen a nemajetných lidí k porotcímu úr::ldu, nebylo
v té reforme príliš, nýbrž bylo -v ní málo demokraodbory), hájí se vší vervou a drsností právo na agitaci
tismu. Jak se má vyvíjet demokracie tam, k,le vudce
mezi detmi, Patrne to, co prohrávají Hakenové, Jílkové, Kreibichové, Bolenové, Haisové atd., má nahrddemokratické strany ukazuje, jak mechantcky a skepditi príliv detí z detských zahrádek, opat roven, obecticky na princip demokracie pohlíží,) Tu je ta neuven)Tch a meštanských škol.
domelost o cíli. Ješte horší je to se z:nlostí cest. Kdo
Tato agitace komunistická mezi detmi nese všecky
vlastne má našeho obcana vychovat, aby zlMI jako poznámky r u s k é. Rusko staví socialistický stát, a není
rotce svoji povinnost, když mu politik, kter~' nota bene
divu, že vše v Rusku je prosyceno touto snahou. Proto
studoval za mlada práva, vykládá, ze porotni sín má
propaganda se nezastaví ani pred det~ými domovy,
být sín »spravedlnosti zmírnen~ soncitem a smyslem
útulnami, mládeží od 6-14 let. Odtud ti Leninovi piopro vyšší sociální spravedlnost«? V apelu na soucit a
v soucitu samotném a ve sklonu vykonávat jakousi
nýri, komsomolci, atd. Nekterí ze staré gardy komunispravedlnost, která jest nad zákonern, tkvi nejhorší
stické v Rusku lekají se již stínll mezi mládeží a posvody a vady porotní instituce. T'~n obáv;l:lÝ recnický
koušejí se v ní probuditi city, které nejdríve príliš lehce
aparát útocí zpravidla práve na \l;td frontu, rlovolává
odhodili v domnení, že se jedná o nepotrebnou burse soucitu a ))vyšší« spravedlnosri. Ostatne stranictví
žoasní veteš. Byla to historie jedné ulicky, která prisamo jest svého druhu soucit. ~e~,elltunenUtlní demopomnela bolševikttm, že ani mládí nezachranuje mlákracie, která volá obcana do P()wty k 80udu a nt
(lež, aby nepropadla mravnímu marasmu.
k soucitu, k spravedlnosti a ne k m:l()sti, musí ty svody
Naši komunisté napodobují vše, co je v sovetském
a vady prekonávat a prekoná je, Duc1e-li S~ všude, kde
T<usku. Prevzali i myšlenku - a hlavne formu - agitace mezi mládeží.
se mluví a píše, taky myslet.
*
,Naši
komunisté dttkladne - prímo s byrokratickou
\

Komunisté ucí deti si hrát.

'K
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PNtomnost..,
ností - aplikují u nás vše, jak se agituje v soRusku. Tuto houževnatost v napodobení, houtost v systému, vytrvalost nutno obdivovat. Zatím
'iné strany svou politickou agitaci"improvisují,
jsou
, komunisté puntickársky, pedantsky závislí na the, direktivách, které pocítají s každickou situaci.
ko m{l tolik tech direktiv, které chtely upravit kažmalicka t v sovetském Rusku, že podnítily i Erenga a jiné k shovívavému úsmevu.
aši komunisté chtejí agitovati mezi mládeží u nás
ematicky, ale jejich fráze vyznívá naivne a dute.
oú vyt)'kají komunistt'im, že chtejí lapit ceské díte
osidel Moskvy. N uže: ceské díte jest prí liš dítetem,
iš hrav)'m tvorem, klukem a holkou, než aby se
kojilo s tím, co mu chtejí dát komunisté,
Detské
ídky, které prináší »Rudé Právo«, vzbuzují soutll)' úsmev. Nedá-Ii pak otec ci matka svému díkomunistického »Kohoutka«, o jehož známost se
taraly hlavne nekomunistické listy, potírajíce jej,
á jej na heslo, že jde o propagandu komunistickou,
proto, že to je politická agitace príliš naivne, detsky
upc delaná, než aby stacila detské duši. Ríkává se:
m jen to nejlepší. Proti tomuto heslu komunisté
i težce hreší.
ém

eti chtejí neco zcela jiného než sentimentální odÍtvodníktl z »Rudého Práva«,
do nehož je prinuto trochu medu, aby to lépe chutnalo.
0111unisté
agitují mezi mládeží všestranne. Jsou na
ik rozumní, že chápou, že detsk)T svet jest svetem
y. míctl, pálek, honicek, schovávacek atd. Z tohoto
poznání plyne komunistická devisa: ved med e
o u k t o'm u, aby z nic h byl i k o m u n i sté.
Jsou ucitelé, kterí ríkají, že deti hrou se ucí. Konisté chtejí ucit deti hrát si na ž a I á rep
r o I er Ú. na boj s k a pit á lem,
na fa š i sty,
na
ávku a povstání;
ucí je si.hrát na revoluci
ríkají si: co se ty deti v mládí naucí, v stárí jako
našly. A protože naši komunisté jsou tvorové by_o
raticky porádní, delají vec velmi solidne.
Dukazem pozornosti, kterou této otázce venují, je
ne pocetný tiskový materiál, který vydala »Federace
oletárskévýchovy.« Jest tu zastoupen A. Hora (Tvár
bin), II. Malírová (Osud Zahradník. Velký svátek
detskédivadelní hry) jsou tu veci pro skauty (Na
utské besede - V. Mucha), návody k telocvicné
e (Na palube), materiál písnový (Proletárské
zpeRevolucní písne, Skautský pochod, Internacionála
1.

i

d.)

Jednaknížecka: »Kolektivní hry- pro deti a mládež«
tavil F. Zabloudil) je kvintessencí této komunikémethody.
ehudenezajímavo zmíniti se o nekterých takových
unistick)'ch hrách, které si komunisté vymyslili
deti.Jako každý slohový úkol se rozpadne i nák takovým komunistickým hrám: v úvod, vlastní
vování a záver (mravné poucení), tak každá
hto komunistických her má SVLtjpopis místa, kde
aje, pak popis rozdelení hráctl, pak vlastní popis
, jakož i pravidla hry. Jsou to hry nejruznejšího
. Jsou to hry, kde formou neutrální pašuje se podo detí kredo komunisti<:ké. Jsou tu však i hry
vné, živé, manifestacnÍ. Jsou tu hry aktuelní (na
na fašisty); jsou tu hry, které se dotýkají specielúkolu, které pokouší se plniti KSC.

Je tu hra: z ach r a n s v é hod r u h a, v níž fašIsté honí komunisty, je tu hra:
pro let á r i dej
ruku, v níž »úkolem agitátoru je proniknouti do továren a vysvoboditi své druhy z podrucí kapitálu«, jsou
tu hry na dr u ž s e v ní k y, kde »kupci hedlive streží
a pozorují každý pohyb družstevníkLl«, jsou tu hry na
r o I nic k o u s v é p o moc.
Nekolik príkladú stací k ilustraci. Je tu hra:
1.

A g i á ori.
Pop i s hry: Na znamen í vedoucího agitátori jdou
prímo do továrny provádet politickou agitaci mezi
delníky. Jakmile prijdou k továrníkovi, jeden z agitátoru obrátí se k tomuto a ostatní procházejí se okolo
delníktl, pri cemž tlesknutím na nastavenou ruku oznacují príští agitátory. Agitátor, jenž se obrátil k továrníkovi, se táže: »Potrebujete delníky?« Továrník, odpovídá: »Ano; potrebuji, nikoliv však nespokojeneCt!«
Po techto slovech agitátori rychle beží do své organisace a delníci, kterí byli oznaceni, je následují. Kdo
byl továrníkem nebo strážníkem uderen, je chycen a
odveden do veznice. Agitátori opet se vracejí a hra
se opakllje ... atd.
Jiná taková hra je:
1.

1.

Ž a I á rep r o let á r u.
Pop i s hry:
Na znamení vedoucího skupina revolucionáru vybehne z mesta a beží do druhého. Policie je pronásleduje, chytá a odvádí do vezení. Ostatní
hráci prebíhají dále a hra pokracuje. Hra koncí v podzemní organisaci, kde zustanou a vyckají vhodného
okamžiku, aby mohli dobehnouti i vybehnouti branou.
Revolucionári mohou do kruhu vbehnouti i vybehnouti branou. Policie snaží se proniknouti do podzemní
revolucní organisace, t. j. do kruhu, avšak hráci, tvorící kruh, ciní prekážky tím, že zvedají a spouštejí
ruce, aby policie nemohla dovnitr.
Policie nemuže
vbehnouti ani vybehnouti z kruhu branou ... atd.
Zcela »revolucní« již je hra:

Stá v k a a p o v stá n í.
Pop i s hry: Dkolem delníku je provésti generální
stávku, a proto zastaví práci v továrne, kde pracují,
prebíhají z jedné továrny do druhé, provádejíce agitaci
pro stávku. Kapitalisté ciní prekážky tím, že chytají
prebíhající delníky. Chycen je ten, jejž kapitalista uderil. Musí se vrátiti tam, odkud utekl. Delníci, kterým
podarilo se utéci do protejší továrny, aniž by byli kapitalisty chyceni, spojí se za ruce a postaví se ve streclu hríšte do dvou rad celem proti sobe. Rady utvorí
ulici asi dva metry širokou, címž znázornují stávkový
výbor. Nyní, když byl utvoren stávkový výbor, delníci
prebíhající s továrny do továrny, mohou se zachrániti
pred kapitalisty ve výboru, kde kapitalisté nemají prán
chytati. Jakmile však delníci vybehnou z výboru, mohou býti opet chyceni a vráceni zpet do továrny, odkud
vybehli. Pri dalším prebíhání, delníci, kterí dobehli
do druhé továrny, aniž byli chyceni, postaví se do rad
výboru, jenž takto stále roste. Delníci prebíhají tak
dlouho, dokud všichni se nedostali do rad stávkového
výboru. Jakmile všichni delníci jsou ve stávkovém výbOfu (jednotná fronta), každá rada spojí se za ruce,
utvorí tak retez a pak delníci chytají kapitalisty ... atd.
Dobovou hrou je hra:
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•
Fašisté:
Pop i s hry: Fašisté obracejí se k delníkum, zvednou pravé paže, ruce v pest, se slovy: »My fašisté,
rozdrtíme komunisty!«
Delníci sborove odpovídají:
»Vaše hrozba nás neleká, dosti síly proletárská trída
má.« Po techto slovech hráci-delníci beží do druhého
mesta a fašisté prebíhající chytají. Hráci-delníci beží ve
skupine do jednoho mesta. Chycen je ten, kdo byl fašisty uhozen a musí na míste, kde byl chycen, zustati
nehybne státi a je pokládán za raneného. Jakmile hrácidelníci dobehli do druhého mesta,
fašisté znovu se
obracejí k delníkum a delníci po odpovedi opet prebíhají do jiného mesta. Tím se hra opakuje. Delníci pri
prebíhání zachranují své druhy ranené tím, že v behu
uderí raneného do nastavené ruky. Ranený, byl-li svými druhy uderen, rychle opustí své místo a beží spolecne s ostatními do mesta. Hra provádí se podle casu
nebo podle prání hrajících. Hráce-fašisty strídáme.
Úcinnou hrou musí býti hra:
Vysvobod
soudruha!
Pop i s hry: Hráci delníci, stojící na obvodu kruhu, snaží se vysvoboditi své soudruhy z vezení vbehnutím do kruhu a tlesknutím uvezneného do dlane.
Dozorci procházejí stále po ulici a hlídají své vezne,
snažÍce se vbehnuvšÍ hráce-delníky uderiti. Podarí-li se
hráci vysvoboditi svého kamaráda z vezení a uniknouti
za cáru kruhu, aniž byl dozorcem chycen, vysvobozený hraje dále na strane svých osvoboditelu. V prípade, že dozorce uderí utíkajícího z vezení, nebo osvoboditele na cáre kruhu, vezen vrací se zpet na své místo. Je-li chycen osvoboditel, vezen se vrad, a je-li uderen vezen, vrací se i osvoboditel. Hra koncí, jsou-li
všichni vezni vysvobozeni,
nebo provádí se na cas,
predem stanovený. Po ukoncení hry vedoucí urcí jiné
dozorce a hru opakujeme. Je-li mnoho hrácu, udeláme
velký kruh, aby vezení od hradby bylo vzdáleno 2-3
metry a urcíme více dozorcu.
Komunistické fortissimo predstavuje jiste hra:

I

P r y c se'
h e m k a pit á u.
Pop i s hry: Na predem udané znamení vedoucího,
hráci-revolucionári
rozbehnou se po sálu k dvojicím. aby osvobodili své druhy ze jha kapitálu, snažíce
se delníky uderiti nebo jinak se jich dotknouti. Kapitalisté tomu brání, odtahujíce delníky s sebou. Podarí-li se hráci osvoboditi svého druha, prechází osvobozený na stranu revolucionáru a hraje spolecne s nimi.
Kapitalista, který ztratil svého delníka, pripojí se ke
kterékoliv dvojici ze zadu a takovým zpusobem po··
máhá svému kolegovi-kapitalistovi.
Jakmile jsou všichni delníci ze jha kapitálu vysvobozeni, spojí se za ruce,
utvorí takto retez, a chytají kapitalisty, snažíce se
uzavríti tyto v kruh. Kapitalisté zachranují se pred
delníky tím, že rozebehnou se po sálu nebo hríšti na
všechny strany. Hra koncí, když všichni kapitalisté jsou
pochytáni.
Když rozbalíme jadérko z komunistické šlupky, poznáme, že jsou to v podstate staré detské hry (na ho·
nenou; škatule, chodí pešák okolo, slepá bába, atd.),
které tu komunisté zbavují nevinného rázu, a pašujÍ do
nich motivy z úvodníku »Rudého Práva« a these III.
Internacionály.
Komunisté príliš casto okázale projevují své opovržení nad »Duržoasní« kulturou a spolecností. Budiž
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dovoleno vrátit míc hozenÝ komunisty na hríšte »buržoasnÍ«:
tyhle komunistické detské hry jsou v podstate hry pocestne meštácké, které komunisté si prisvojili a bídne oblepili cetkami komunistickými. Pri všem
svém revolucním gestu jsou komunisté tvorové poklidní a nesložití. To, co delají dnes s revolucním gestem, delali již' pred nimi jiní; jinak sice, ale za týmž
úcelem: vzít neco, v cem clovek žije a použít toho
k agitaci. Katolická církev velmi casto agitovala tím.
že to, co se lidu líbilo, oblékla po svém, clo svtho
rouška.
Tyto komunistické hry jsou chudé. Jsou to proste
obrácené hry na hodného Fridolýna a zlého Detricha.
- Možno videt velmi casto si hrát deti. TaK i onak.
Ale nevideli jsme ješte si hrát deti zpusobem, který
doporucuje p. Zabloudil. Deti zustanou dále u svých
. mÍcll, honicek, pálek. Budou císt indiánky a hrit si na
Indiány. Deti vubec nerady si hrají tak, jak jsou k tomu
vedeny.
Komunisté nerozumí detské duši. Snad bylo by
možno i mezi detmi agitovat, ale musilo by se dít jinak,
než to delají komunisté. Ovšem i tu je otázka, budou-li
to detská hríšte, kde budou bráti politické strany své
reservy, až potáhnou k boji rozhodnému.
I kdybychom se postavili na pudu názoru, že jest
správno a úcelno agitovat mezi detmi, musíme shledávati pokus komunistu jíti t a k t o mezi deti n a i vním. Dalo by se cekat, že stranou, která jest tak zatížena detinstvím politickým, bude míti ze solidarity
lepší pochopení pro detskou duši.
Nevím, mají-li deti - jak staré a kolik - pp. Haken, Kreihich, :Zápotocký, Hora, Šmeral, Olbracht.
Litoval bych však techto detí, kdyby komunistická
ukáznenost otcu šla tak daleko, že by dohledeli na své
deti, aby si hrály pouze tak, jak to pripouští III. sekce
komunistické Internacionály.
Neshledáváme tyto kolektivní hry nijak originálními.
Jsou to docela obycejné detské hry, špatne prevléknuté
v komunistický úbor. Bylo by dobre, kdyby komunisté
uvažovali o detských hrách, které by mely charakter
opravdu komunistický.
Tak na pr. byla by možna komunistické hra na H akena
a Vanka:
.
Jeden hrác jest Vankem. Vzkrikne:
Hakene, Hakene, Hakene, krise te nemine! Hrác, nazvaný Hakenem, vyzve ostatní hráce, aby za pokriku »zrádce
proletariátu!«
honili Vanka. Ten hrác, který Vanka
chytne, prejímá roli Hakena, oznací nekoho z hrácu za
Vanka, a hra se opaku je.
Nebo jiná hra pro komunistickou mlidež do 14 let:
hra na Šmerala:
Vecloucí zatleská a zvolá: »revoluce je tu!« Na ten
pokrik se hráci rozebehnou, a jeclen z nich, kterého
vedoucí jmenuje Šmeralem, se schová, nacež jej druzí
hráci hledají, volajíce: revoluce je tu ;Šmerale, kde
jsi? Atd.
.
Nebo: hra na je dno t n o u fr o n t u.
Vedoucí rozdelí hráce na tri skupiny:
na delníky
komunistické, soc. demokratické a csl. socialistické.
Na znamení vedoucího (»do jednotné fronty«) pocnou
komunisté honiti ostatní delníky, tlouci je pešky, kr~
CÍce pri tom hlucne. Hra koncí, až komunisté chytl
ostatní delníky; ponevadž se to nikdy nepodarí, nutno
hru za soumraku prerušit. Má-li F. D. iT. J. letní cvi·
ciste s osvetlením, možno hrát i déle.

: hra n a k r i s i ves t ran e : Vedoucí rozna nekolik skupin: na nejlevejší levici, na letentrum. na pravici a ultra pravici. Hráci se po
behnou. Vedoucí po té jmenuje nekolik hrácu,
jsou pak komisari Kominterny. Ti se vezmou
, utvorí radu a chytají ostatní hráce. Když se
podarí dostat všechny hráce do jedné hromady,
. hra, pri cemž hráci volají: krise prekonána!
unistická strana zachránena!
K. T.
,ve

to doopravdy je s tím mladým
komunismem.
IV.

opisem, který representuje mladou komunistickou
inteligenci,je »Avantgarda«. Je nasnade domnívati
že casopis studentu a delníku, jak stojí na obálce,
tomu komunistu, t. j. lidí nespokojených s dnešní
'sací spolecnosti (praví se, že predevším pro hmotnedostatek proletárských mass) bude a s p o n nmo vat verejnost o bíde proletáru; že bude tuto
dokumentárne strkat pred oci všem, kdo jí nevidí
chtejí videti, a že z té bídy bude se snažit ospralti takovou a takovou politiku. Bohužel, hledaje
a zvlášt bídu studentskou a delnickou, nalezl jsem
Avantgarde«, vycházející letos již tretí rok, jen jevážný clánek v tomto smeru, který by se opíral
nkrétní data, a to - o pomerech bankovních úredje nem e c k ý, autorem je Emil John. Clánek žana špatné postavení bank. úredníku s takovýmito

i

y:
_ich fasse den s. g. Gru<lgehalt, das Quartiergeld,
und
dle Teuerungszulage
zusammen«;
já cituji tento obnos
Ješte zvetšený o novorocné a uvádím až poslední Johnovu
rubriku s nadpisem »zusammen
im J ahre« 1. 'bytné ciní
40'}'" základního
platu.
Stupen
A 5 - 14.280 Kc, A
15-21.000
Kc, A 25-27.720
Kc, B 5-8.904
Kc,
B 15 - 16.632 Kc, B 25 - 21.000 Kc; 2. bytné ciní 300/0
zákl. platu. A 5 - 13.560 Kc, A 15 19.800 Kc, A 25
- 26.040 Kc, B 5 - 8.568 Kc, B 15 - 15.744 Kc, B 25
19.800 Kc. »tIiezu kommt die ausserordentliche
Aushilfe,
dle nur ftir das erste tIalbjahr vereinbart
wurde nud die
von der dritten Stufe A und B aufwarts,
also in Sammtlichen gennanten Beispielen,
1650 Kc betragt.
Aufanger
erhcllten of! ein Gesamteinkommen
von 6000 Kc iahrlich,
falls
sie nicht
in das
Schema
eingereiht
weFde n.« -

osfm ctenáre, aby srovnal uvedená data s tím, co
le mají mesícne studenti. Pokládám tento »detail«
ážnou slabinu ceskoslovenského komunismu, nejen
ho: Vedí komunisté vubec o bíde, na jejíž úcet
politiku? A vedí-li, proc jsou tak mlceliví, obe když teoretickými úvahami o proletarisaci davu
'í folianty? O hmotných pomerech delníku lze senejaké drobty ješte nejspíše v »Rudém Právu«.
lní »vedecký« orgán strany »Komunistická revue«
však za celou dobu, co vychází, o bíde proletao tom, kdo je v Ceskoslovensku proletárem a jak
nkrétne vypadá pocítáno v Kc, z h o I a nic. Kostická revue je samá teorie, a probleskne-li prece
života, je to z ciziny nebo datum nekomunisty dra
fka, k nemuž se pridelá pouze slovní komunistická

omácka. Je možné, že komunisté a zvlášte jejich mládež
vidí v dusledném citování pramenu meštácké »pavedy«
urcitý styl - patrne pod sugescí Leninova »!mperialismu«. Lenin neužívá však této metody ve svých pracech
nijak dusledne; není líný shánet materiál sám. Naši komunisté citují meštáky dusledne; ci není již dejme tomu
liberál Nitti, autor »:Evropy bez míru«, opovržení hodným meštákem? Zde nejde už o vyvracení neprátel komunismu jejich vlastními argumenty. Zde jde o typickou
nesamostatnost v práci, kterou muže vysvetliti sotva
co jiného než príkladná nepíIe,
nedostatek erudice,
strach z vlastní myšlenky, nebyla-li práve náhodou vyslovena již dríve nejakou komunistickou autoritou. Co
vytýkám, není snad citace cizího pramene vubec, ale citace malého poctu dat príslušných k jednotlivým otázkám, nedostatecné srovnávání, nezvládnutí a prílišné
spoléhání na vedeckou poctivost politického neprítele. Se
stanoviska hospodárské vedy je dnes komunismus pro
naznacenou težkopádnost
školou nejkonservativnejší.
Z toho, že podle projevu urcených verejnosti nelze
soudit, že by mladý komunismus jejich autoru byl refleksí bídy, jež pálí na vlastním tele nebo aSJ}on na tele
kolegu, nechci ješte uzavírati totéž o všech prostých
príslušnících strany mimo vedení a mimo J}rispívatele
oficielních žurnálu. Nicméne jestliže jest recnickou otázkou, zac stojí v e den í komunistické mládeže, jest jí
také, zac stojí ti mladí inteligenti, kterí se takovýmto
vedením d a j í »U k á z n e n e« v é s t i. Smutná byla
bilance studentské bídy - neméne smutná, byt snad ponekud v jiném smyslu, je bilance kapit'oly o pomeru této
bídy k mladému komunismu. Kompetentním merítkem
zde muže být jen práce. Minimum znací aspon práci informacne agitacnÍ. To však není vykonána naríkáním ci
kric~ním, že je zle, na cemž komunisté prestávají. Treba ukázati, kde je zle a jak. Stále nutno pocítati s neinformovaností širší verejnosti a s úmyslne stavenými
prekážkami. Za komunistickou politiku "cím hur, tím líp«
se každý clen soudobé generace zdvorile podekuje; delat prach a rum, aby teprve budoucnost na nem stavela
- reknete prosím hladovému souchotinári, že musí v zájmu zmírnení lídské bídy podle komunistického programu
dríve on sám pojít hlady, - nebot veškerá sociální péce,
kterou nedelají komunisté, jest útokem' buržoasie a socialistick-s"ch zrádcu proti komunisticky smýšlejícím proletárum.
A zde je hlavní zkušební kámen komunistické politiky
mládeže. Úcast komunistu na práci pro stavovské zlepšení hmotných pomeru mladé inteligence. Všimneme si
konkrétne zase studentstva. Rozsah clánku nepripouští
psáti o tom, jakým sociálním kladem jest stavovská práce studentská pres všecko osocování (budiž zdurazneno,
že v rade neposlední také se strany ceské nacionální
pravice). K náznaku jen nekolik císel o mensovních podnicích Akademického domu, a to' stav za rok 1926 (v závorce stav od 1. ledna do 15. kvetna 1927):
A. Mensa: Pocet obedu: 423.027 (175.471); roku 1925
403.954 - od roku 1922 celkem 1,641.214 (pouze v Mense).
Ctenári vedí, že po techto obedech studenti nebývail prejedeni, ale, jak známo, lepší neco nežli nic.
B. Cafeterie
Mensy:
Pocet
obedu
úplných
111.238,
(37.006); vecerí 75.277, (27.872).
C. Buffety Mensy: Pocet káv (pouze Esspreso od 12. II.)
50.647 (31.890), caju 5.880 (8.829), alkoholu prostých
nápO'ju 47.244 (18.042) ~I I, mléka 74.223 (28.107) ~ I, piva
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13.675 (3.675) I, vína 661 (789) I, zákusku a cukroví 222.947
(95.665) ,kusu, cigaret 110.101 (50.320) kusu, zmrzlin 22.202
(3.440) porcí.

Privedení
svépomocných
studentských
podniku na taminority lidí,
kovouto výši jest dílem t. zv. pracovní
z nichž nejvetší cást jest ze sociální demokracie.
Naproti
tomu komunisté, kterí se objevují na scéne cs\. politického života teprve, když hlavní kus práce byl vykonán - nejen, že jim ani nenapadlo
dohánet, co jejich
lidé vzpomenuli pred vznikem strany, ale staví se otevrene proti 'Ú'str. Svazu cs\. Studenstva,
proti jeho podnikum a práci v nich z duvodu »zásadního«
- je to
prý zaprodanosti
buržoasii. Výhod Svazových
podniku
komunisté sice ochotne také užívají, jinak mají však pro
ne jen posmech, a co jest ješte méne lichotivé pro komunisty:
pre k á ž e j í a s voj í p o I i t i k o u p 0š k o z ují
s t ude n t s k o u o d bor o vou
p r á c i.
Jeto tím škaredejší" že o tom, co delalo a delá studentstvo, se v širokých kruzích neví anebo se znají jen detaily, zkreslující celkový obraz. O tom, že studenti odepreli vítat Poche, cvrliká kde který vrabec na streše.
Sotva však stejnou meroubude
rozšírena známost toho,
že existuje zákon z 9. ríjna 1919, podle nehož melo být
zacato se stavbou nového Akademického
Domu pro Studenstvo na jare 1920. Že tento zákon nebyl proveden.
Že ulice a také legionári chteli studentstvo,
z jehož požadavku nebylo po roce splneno ani za krejcar, odškodniti
tím, že zabrali pražské nemecké kasino. Že studenti této
budovy pro sebe neprijali, stojíce na stanovisku nutnosti
zachovávati
právní rád a domáhati se svých požadavku
v jeho mezích - což kontrastovalo
dost ostre s aférou
Stavovského
divadla, bylo však z duvodu politických
denní žurnalistikou
umlcováno. Že studenti v této krisi
zacali sami stavet, jak kdo mohl a umel, kolonii na Letné,
k cemuž teprve dodatecne se pripojila spolupráce verejnosti. Že Strakovu akademii si museli vybojovávat
takrka místnost za místností, že však jí nezabrali, nýbrž se
stali jejími rádnÝmi nájemníky.
Že ucinili Akademický
dum nezávislým
na verejné dobrocinnosti
tím, že byly
vybudovány
vlastní výdelecné
podniky. Atd.

deži o jednom ze svých exotických
themat, na než ro.
manticky sází karty: o Cíne; jak nebyla jeho fysiogno.
mie s to zakrýti
nepríznivý
dojem, když na výzvu
k práci a studiu - a f a s p o n je den, kdo cte angli·
cky a rusky, venuje se vážneji cínské otázce - nezdvihla
se ani ruka k potlesku - a sotva rekl nejaký osvedcený
šlágr, sál Plodinové
bursy bouril nadšeným potleskem.
Pro posouzení této momentky - vím, že komunisté se ji
budou smáti - nutno vedet, že strana tehdy jevila o Cínu intensivní zájem, pred nímž se musela schovat; bernl
reforma.
Takový ojedinelý Machuv clánek o správní reforme
nesetre z »Avantgardy«
ráz listu povídavého
a teoreli·
sujícího do vetru. Vetšina komunistu jako kdyby nežila
v Ceskoslovensku.
Ceské je však na nich to, že sedí jako
Honza za pecí politické neinformovanosti
a jen za cas
vystrcí hlavu: nebyla tu ješte náhodou ta revoluce?

*
Dokument z materiálu typicky pro to, co zajímá z den·
ní politiky - je to úryvek z dopisu právníka:
"Sleduji s velkou pozorností zahranicní politické udá·
losti. Podle mého názoru je ted jedine Sovetské Rusko
jediným skutecným a poctivým ochráncem míru. Zavraž·
dení Vojkova ve Varšave jest prirozene jen clánkem v pro·
vokacní politioe Anglie. Presto myslím, že k válce ted
ješte nedojde. Ta napjatá situace bude asi trvat 2 až
3 roky.
/
Co jste ríkal k prípadu Vankovu? Jeho "Strepiny« byly
velice vtipné. Já jsem mel moc rád jeho veci. Skoro ne·
uveritelné, jak nemohou ti intelektuálové
snášet rádnou
disciplinu. Já ríkám jako Trocký: Strana má vždy Recht..

Je trapné pro stranu hlásící se k historickému
materialismu, nelze-li její politiky vykládat
z kritiky fakt a
živých realit proste proto, že komunistická politika v této
sfére jde ú p I n e 'led 1 e. Mladí komunisté nemají však
ani úspechu s výklady teorií, které všeobecnými
slovy
doporucují. Když mladý Guttmann zacal vykládat Marxe,
musil zachranovat
vedeckou
reputaci
strany
sám dr.
ŠmeraJ odmítnutím Guttmannových
výkladu. Nechci rozebírati jednotlivé príspevky
komunistii na tomto poli
z toho duvodu, že k nim mám sám v ocích kamunistu
predem ztracené stanovisko
nekomunisty.
Jenom jeden
skromný dotaz: pánové, ruku na srdce: ctete aspon toho
Manxe porádne?
Mám privátní dojem, že kdybyste
jej
skutecne znali, psali a mluvili by ste jinak než píšete
a mluvíte dnes.

Nezbývá pravdepodobne
než obrátiti pozornost také
k tem komunistum,
kterí sami vykládají
své politické
Kredo jaksi pod vlivem prostredí. Žijí prý v dobe, která
zrodila Wolkera a Seiferta, kdy vše ve svete se hýbe
címsi novým a neznámým.
Je prý nutno súctovati se
vším prežilým a ,od základu atd. Ameriku objevuje znova
snad mládež každé generace;
toho nelze vytýkat. Bylo
by však pro ceský komunism patrne lépe, kdyby se tito
mladí lidé k nemu nehlásili - ovšem, kolik by potom
zbylo komunistu?
Dále bud konstatováno
- a to také
na adresu socialistu stejne jako nesocialistu socialismem
se obírajících. cosi na cástecnou omluvu: mládež nemá
zde dobré príklady v tech, jejichž vliv jinak nelze nazývati nedobrým.
Konkrétne
mám na mysli slova, která
napsal dr. Josef Pischer, jehož politické clánky cte pravidelne na 8000 odberatelu »Stud. casopisu«, 21. VI. 1924
do »Nár. Osvobození«:
"Nepozastavil
bych se však ani v oktáve nad tím, cetl-Ii
Marxe prímo jen jediný student. Lze jinak snadneji a
casove hospodárneji
vniknouti Uo socialismu«. Na otázku jak, oznacují další rádky prímo cetbu Jirího Wolkera.
Zde rekl dr. Pischer o neco více, než snad jen lhostejné
a tím i odmítavé stanovisko
k tomu, aby oktaváni ct1i
Marxe.

Pokud jde o konkrétní otázky denní PQlitiky, je težko
nalézti veci typické výlucne pro mladou komunistickou
inteligenci. Pakt je, že tato inteligence svojí inteligence
vetšinou neuplatnuje
(ci nesmí?),
že naoDak se dává
vésti méne kvalifikovanÝmi
feldvébly oficielního vedení.
Z této výtky bud však vynat dr. Šmeral a vzpomenuto
bud jedné verejné scMze, kde dr. Šmeral mluvil k mlá-

Jest omylem mysliti, že ono »fanouškování«
komuni·
stickÝm poetum delají jen devcata; hoši stejne - a není
to velmi casto pouhý zájem v poesii, nýbrž zároven také
vyrovnání
mladého cloveka s politikou. Jak politicky
nevysoko stojí tento derivát z komunistické
poesie zvlá·
šte vzhledem k úvaze, že jde o inteligenci, nechf už si
radeji ctenár udelá obrázek sám. Cituji ptamen - ka-

*

*
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PNtomnosL
tické, velmi upnmné verše, které napsal J ar 0Ifert v »Cervnu z 5. V. 1921:

i i

b e m I u í c e,
e dav,
dnuvší do ulice,
e vodopád lidských tel
ášen ve varu,
víno, šumící v ulice poháru ... :
e dav
tlslc hlav,
e dvestetisíc rukou,
na brány království bo,žího vášnive
mez á z r a k nad
z á z r a k,
tup y r o z rad o s t n e n é,
voríme
z niceho
nic

tlukou,

h

et.
••• j s med a v,
d y b y c li o m c h tel
a sne.

i

a

p Iiv Ii n a

s I u n c e,

, kterí takto a podobne básnili - nevyjímám ani
o Jirího Wolkera - byli presvedceni, že delají
tickou poesii. Když prišel poetism, verili, že
Marxem prolezlí tak, že nemohou napsat ani,
iim líbí hezká holka, aby to nebylo zámarxistické. A tento literátský »marxism« stal se
tak veliké cásti - nerad bych prepjal - politimladé komunistické inteligence. Zdá se, jakoby tito
li z Marxe pochopili, a to ješte špatne, toliko citát
kého Florenfana«, kterým se Marx na konci úvodu
ydání kapitálu brání proti predsudkúm verejného
: »Jdi svou cestou a nech lidi mluvit!«

HOSPODAR
Prchající spelntlace.
Cukerní katastrofa,
která pOstihla cást našich
výrobcu a spekulantu
cukrem, má v zápetí urcitou hospodárskou
propagandu
proti Ceskoslovensku. Anglicané rozesílají obežníky, v nichž varují
pred obchodním stykem s ceskoslovenskými
firmami, z nichž nekteré (na pr. firma Heidler) hledí
vyplouti z financní 'katastrofy
námitkami,
jež nemohou býti považovány
za fair. Obchod s cukrem
jest samou svou povahou podnikem spekulacním.
Možnosti velkých
zisku odpovídají
stejné možnosti ztrát; je-li ti príjemný zisk, musíš pocítat
s pravdepodobností
stejné ztráty. Loni to dopadlo
dobre, letos naopak. Jest známo, že rada firem
a to práve tech, jež se zúcastnily
výroby, dostála
svým závazkum
s úplností,
jaká jen byla pri
velkých ztrátách možna. To jsou obchodníci. Naproti tomu se proslýchá,
že jiné firmy, nevýrobní, uchylují se vflci zahranicním
závazkum
k obrane, jež. pri bursovních
hrách bývá považována za nejméne cestnou:
namítají
hazardnost
podniku, "Spiel und Wette«, tedy nežalovatelnost.
Dostává se nám zpráv, že tento zpusob budí v zahranicí prímou konsternovanost
a že reflex její
nepríznive padá na všechno
naše podnikání
tím
spíše. že tu jde o firmy do jisté míry zahalené
kouzlem národních fáboru. Vyžádali jsme si právnický rozbor tohoto prípadu, jenž budí tím více
pozornost, že se týká podniku bývalého
ceskoslovenského ministra obchodu.

ezdarených spekulacních obchodech s cukrem
vují se opet casté žaloby o doplacení podkryt6 a námitky z diferencních obchodu proti nim.

Je z toho mnoho zlé krve a rozhorcení právního i mravního.
Když se tvoril pred více než sto léty rakouský obcanský zákon; nebylo ovšem o diferencních obchodech
v bývalé monarchii ponetí a nemohlo se proto na podobné prípady pomatenosti. Praktické bylo pouze prohlásiti závazky ze hry a s á z k y, pokud nebyly ihned
splneny, za nežalovatelné.
Pod tato ustanovení z nedostatku jiného se vztahovaly
v druhé polovici minulého století i prípady diferencního
obchodu. Judikatura i literatura pokládaly s pocátku za
d i f e r e n cní ob c hod, z nehož je žaloba neprípustna, pouze takový obchud, kde srovnalou vulí stran je
vylouceno žádati skutecné dodání a povinnost skutecne dodati a když místo toho bylo ujednáno, že má býti
placen jen rozdíl dvou cen k urcitému dni .
Do této úzké definice se ovšem spekulacní a terminové
obchody, které jsou velmi casto, ba skoro vesmes obchody diferencními, vtesnati nedaly, a pružný bursovní
život si pomohl sám. Bursovním zákonem z roku 1875
byla prímo námitka z diferencního obchodu u bursovních soudu prohlášena za neprípustnou a pak kupní a
prodejní príkazy, které komitenti podpisují, znely tak
jakoby šlo o obchod se skutecným plnením. Proto aspon
v nejkriklavejších prípadech bylo nutno zákonem z roku
1903 zakázati v Rakousku vubec terminové obchody
s obilím a mlýnskými výrobky.
Válecná a poválecná doba podporovala svými cenovými presuny spekulaci všeho druhu a uvolnila bankovní a bursovní morálku, nevyjímajíc ani západních
puritánských státu. Kde ovšem byly menové rozvraty
vetší, byla i vetší bezuzdnost. Profesionálními spekulanty a cleny bursy jsou vždy ti si1ne.iší. snekuluiící obecenstvo, na jehož zádech zasvecenci vydelávají, jsou ti
slabší, neznalí a duverivÍ. nekritictí a omámení zevnejšími pohyby na burse a lákavými hesly. Proto se jevila
ootreha c h rán i t i h o s pod á r s k y s I a b š í a pojem diferencního obchodu se rozširoval. Nehledelo se
jen k úmluve (k bursovním príkazum) nýbrž stále šíreji
i k okolnostem za kterých se obchod deje. Toto rozširování bylo' tím mocnejší, že již stará judikatura pripouštela ujednání o obchode mlck~. V tomto smeru se klade
zvlášte nyní po uzákonení III. novely k obcan. zákonu
duraz na úmysl stnm, a judikatura se nyní ustálila na
tom, že jde o diferecní obchod, jestliže úmysl jen jedné
strany (komitenta) smeroval k dosažení rozdílového ci
kursovního zisku a jestliže tento úmysl byl anebo aspon
musil býti druhé strane znám. Na tuto známost se soudí
práve z okolností. (Obycejné spekulace na úver s ne:"
patrnou úhradou, krátkodobé a casté spekulacní prodeje
a koupe, nedodávání koupených papíru a zboží, majetkové pomery a povolání takového spekulanta, pripouštejí vesmes úcinne námitku diferencního obchodu a ve
sporu záleží jen na tom, aby tyto skutkové okolnosti
byly rádne zjiteny.)
Iile, prece jen banky, bankéri a bursiáni nekdy na
neco doplácejí, reknete si a jste spokojeni nebo nespokojeni podle toho, jak jste morálne naladeni nebo v jakém
pomeru jste k temto obchodum. Banky a bankéri hájí
ovšem zásadu, že kdo spekuluje, je povinnen zaplatiti.
K tomu se pridává skoro každý, kdo má ustálenÝ a
prísnejší pojem o cestných závazcích, na nichž ovšem
nemení niceho jejich žalovatelnost nebo nežalovatelnost.
503

Lec predpoklady hodící se k logickému usuzování, nejsou v praksi tak ciré a schematické.
Se spekulantem spekuluje obycejne na jeho zádech
i jeho banka nebo bankér. Ti potrebují více »síahých
rukou«, aby na nich vydelaly jednou nahoru a podruhé
dolu. Jen málo ústavu vede svou klientelu bez postranních úmyslu. Pro t i s p o I u s p e k u I ují cíp a t r on a n c i jev
e t š i n a k I i e n tel y ú p I n e b e zrn o c n a, nebot jí chybí prehled a znalost trhu, jeho posic a zákulisí. Jen takovým patronancím sledujícím své
urcité cíle se stává, že se náhle objeví úcty komitentu
podkryté. Kdyby patronance postupovaly správne, žádaly by vždy vcas doplnení úhrady na 20-30%ní krytí,
a kdyby jí ihned nedostaly, exekvovaly by na burse. Jen
zcela výjimecne jsou presuny tak náhlé, že ani pri rádném postupu se nelze uvarovati ztrát. - Patronance jest
povinna podle zvyklostí a komisionárské smlouvy exekvovati ihned, jakmile se úhrada zmenší pod urcité smluvené procento, aby uchránila dalších ztrát sebe i svého
klienta. Neuciní-li tak a objeví-li se pak podkryté úcty,
nejen že odpovídá patronance za škodu svému klientu
vzniklou nedodržením smlouvy komisionárské, ale zrejme
ztrácí svou výhodnou právní i mravní posici. Nejširší
právní ochrana slabé klientely, jak se nyní praktikuje, je
po smutných zkušenostech s ruznými emisními syndikáty (Voska, Nutra) a po neslýchaném okradení akcionáru akciemi již starých podniku (Bohemia, Pozemková,
Moravsko-slezská banka, Brnostroje a pod.) i dále žádoucí, zejména když jsou nesvedomitÝmi agenty zlákáni
ke koupi pšeruce nebo sádla v Chicagu úredníckové,
hokynári a drobní neutiéri, kterí sotva vedí, jak vypadá
namazaný krajíc máslem.
Na západních bursách jsou ovšem pomery trochu jiné.
Je tam vetší vedomí odpovednosti bank a bankéru i spekulantu a zhroucení spekulace, i když je casté, nemá
v'zhledem k bohatosti západních státu takových hospodárskÝch následku ani' pro rodiny postižených ani pro
celek jako u nás. Proti výstrelkum spekulace zakrocuje
se .tam pouze hospodársko-administrativními
opatreními,
al~ spekulace se proti dusledkum zvláštními zákony nechrání. Také zvyklost brání, aby banky a bankéri se
touto námitkou chránili a zejména mezi západními bankéri se to považuje za hrubé porušení obchodní cti.
V této souvislosti se mluvilo i () neprístupnosti námitky
diferencního obchodu v prípade fy Jieidler a spol. Námitka tato sice firmu a jejího majitele chrání pred západními veriteli v Ceskoslovensku, nikoli však jinde, a nechrání jí pred mravníúhonou u západoevropských bankéru. Nutno však )JriznatL, že ;ani dotycná par;ížská
firma nemá plného nároku na rozhorcení, ponevadž sledujíc zrejme své vlastní cíle pri bursovní spekulaci, nekryla vcas úcet svého komitenta. Na spekulacní úcet své
patronance není povinen dopláceti nikdo, zejména když
zvolna postupující pokles na cukerních trzích zrejme
ukazoval, kam vývoj speje, ale na druhé strane jest zajis'té povinen každý zaplatit ztráty, pokud je sám zavinil,
nebot duvodem nepsaného zákona jest poskytnouti u nás
ochranu hospodársky slabým a nikoli velkým firmám
spekulujícím na mezinárodních trzích podle mezinárodních zvyklostí.
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Robert Saudek (Londýn):

Ceští spisovatelé v zrcadle
grafologie.
(VII.
Již

V. Van

c u r a.)

pocátecní dojem z rukopisu Vancurova, který je
psán tupým a dosti poddajným pérem, je dojem
težkopádnosti a neobratnosti. Tvary písmen jsou neohrabané a neumelé, at se již drží zjednodušených typu
školní predlohy ci používají také obcas písmen tiskacích. Dojem tento sesiluje pomerne znacná velikost
písmen a jeho plošný ráz, kter)' je dusledkem jednak
silné vydutosti smycek a oválu, jednak znacné tloušt·
ky car i t. zv. vlasov)rch (které ovšem následkem p0stranního držení péra pripadají na tahy vedené shora
dolu). Ale i manýrovitý postranní tlak, který svým príliš monotónním strídáním ruší plastickou plošnost, zesiluje tento dojem tvarové nemohoucnosti.
A prece je písmo toto znacne rychlé, velmi široké,
vykazuje znacnou menivost v prubehu rádek, kter'
mají s pocátku tendenci stoupající, ale rovnež i jistou
menivost co do úhlu písma a cástecne i velikost, jakož
i znacnou neurcitost zpusobu vázánÍ.
Tato cástecná vratkost je však dostatecne vyvážena
znaky opacnými, takže zde máme význacnou dominantu rozporu.
Diakritická znaménka jsou psána témer
všude presne nad písmenou, k níž patrí, jakkoli jsou
kladena znacne vysoko; pokud se menivosti polohy
t)'ce, shledáme se s vetšími rozdíly teprve tehdy, srov
máme-li pocátek a konec rádek. Z toho však vypl)lvá,
že tato menivost je následkem stoupající rychlosti psacího výkonu; abstrahujeme-li
tudíž od toho, shledáváme menivost úhlu sklonu zcela normální. Totéž p1:J.tí
o promennosti i ostatních znaku, které pricházejí
v úvahu, ba tlak je dokonce velmi pravidelný. Krome
toho vidíme silnou tendenci k urcitosti v ostrém zpu
sobu vázání, v levosmerných háccích na konci slova
v zjednodušování tvaru písmen. Pri této divergenci
prevládá však tendence k harmonii a stabilite písm
jak svedcí další znaky: malé délkové rozdíly, žádn
zduraznování pocátecních písmen, naprostá jednodu
chost bez vší okázalosti, jasné a harmonické rozvážen
plochy a pomerná stejnomernost, pokud se týce
meru délek horních k délkám spodním. Pres to, že pí
srno je psáno rychle a zdánlive stejnomerne, prece
mu nedostává prirozene impulsivního rytmu. Pisate
casto delí slova nepravopisne a v rozkolu k rytm
optickému a akustickému (s-pá-ti, buš-i-ti, vá-Ice, nez
as-taví atd.). Provedeme-li na základe tohoto seskupe
všech znaku predložené ukázky príslušné psychol
gické závery, obdržíme tento výsledek:
Pisatel je nátura pomerne primitivne organisovan'
malé duševní pružnosti a diferencovanosti. Má siln
a plastickou fantasii, myslí zcela v konkrétních pr
stávkách, ale není myšlenkove dost obratný a poh
tový. Jeho vnímavost je omezená, má »dobré nervy
není príliš citlivÝ. Ale v jeho cítení je mnoho elem
tárnosti, radosti ze života, naivnosti a nadšení arci
nekud hrmotného. Nebot si libu je v silných vjeme

edsta'vách a cinech, miluje velká gesta a slova. Je
nem neco drsne zemitého a není tuze vybíravý ve
• azech. Tato obhroublost odpovídá rohustnosti jeho
teni,ponevadž tolik priléhá k drsnostem života, které'
ájejí jeho smysly. Pudovost dení, rub skutecnosti jej
ch va c u j e, takže se nestaví na stanovisko kritika
moralisty. Kritika vubec není jeho silnou stránkou
proto ji neuplatnuje ani vuci sobe. Nehledí daleko
pred a žije okamžiku. Ale to mu nikterak nevadí.
ypí duševním zdravím, má neochvejnou sebeduveru,
iž je pri tom domýšlivý. Tato duševní rovnováha
á jeden svuj predpoklad v malé citlivosti, v »dobrých
vech«, které mnoho snesou. a v jeho bezstarostnoi. Neméne významno však je, že všechny své vnitrní
pulsy plne a bezstarostne vyžije, neznaje duševních
vekážekani dlouhého rozmýšlení. Odtud jeho duševní
, bezstarostná otevrenost, poctivost a prímost, jaž i naprostá nenucenost chování. Je prirozene také
užný a hovorný až k mnohomluvnosti; treba si však
knouti na jeho obhroublost a drsnost.
Tato bezprostrednost má však SVtlj vrub, ježto na• á casto rázu nespoutanosti, libovule a nedusledno" Jsa založen smyslove a maje soucasne sklon k ideatickému pojímání, casto si obojí plete, ježto nedovede
hraditi nedostatek bystrého, pronikavého postrebu
ladným promyšlením. A tak zustává pri neurcitém
ovém pojetí, jež je jakousi smesí smyslového vzruí a utopismu a je podrobeno nedusledrlOsti a nálavosti.
Pres to však, následkem své primitivnosti,
tíhn.e
urcitosti a jednostrannosti, v níž je mnoho šablono·tého. Prícinou toho, je nedostatecná prizpusobivost
ho fantasie, která je sice velmi plastická, ale málo
ihebná a nestací tudíž potrebe okamžitého výrazu.
roto upadá i do manýrovanosti výrazu a snaží se naaditi durazem a opakováním, co mu chybí na bystro, a pregnantností. Nikterak mu to však nevadí, ježto
toho neuvedomuje. Jsa obdaren tvorivým pudem,
platnuje jej bez skrupulí s celou svou neomylnou sejistotou a se všemi známkami svého naturelu: prQ.tou, mnohomluvnou uprímností, nespoutanou živelstí a durazem, jakýmsi neurcitým utopismem a znac• naivním pathosem.
Jakkoli je však vnitrne neujasnený a proto nedusled, lze se na jeho výkon prece velmi spolehnouti. Je
edomitý, dukladnÝ a houževnatý ve své práci, kterou
ná s radostí a ne jako nemilou povinnost. Jeho du-

ševní svežest a spontánnost vylucuje ovšem každé pedantství, které je mu cizí. Stejne nezná však ani horecného napetí a spechu, ježto není pobádán ani nemírnou touhou po sláve a úspechu, ani vulí k moci;
ani vubec dalekosáhlými cíly. Je skromný a sobestacnÝ,
jsa proste spokojen se sv~rm životem. A tak pri vší jednostrannosti jeho ducha je v jeho bytosti cosi velkolepého: naivní, nepochybující síla, jež s naprostou sebeduverou a nenárocností uplatnuje svou hrivnu proste
proto, že musí.
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E. A. Longen:

Ze dnu bohénlY.
ROZlkošné vzpomínky
Carcovy
na parížskou
bohému,
které
jsme nedávno
otiskll, vzbudily
prání, sebrati podobné vzpomínky
také na bohému
pražskou.
Pan E. A. Longen, jeden z tech, kterí
stáli u kolébky bourlivých
moderních výtvarných
snah, zaslouží titul odborníka ve vecech bohémy,
a je velmi povolaným
autorem pro tuto stat. Doctete se tu o mládí lidí dnes oficielních. Jde tu
o bohému predválecnou.
Rokem 1914 se pocala
i bohéma, jakO' tak mnohO' jiného, menit. Dnes již
nelze ríci, že by bylo ctižádostí
mladého umelce
býti bohémem.

I.

S

malírem O.Otakarem
Kubínemjsem(nyní
z neho
francii
Coubine) bydIiI
nejakýse cas.
Ten stal
drobnýve
mužícek, cilý a pohyblivý
jako myška, ironického
úšklebku,
mel mnoho podob, a nevedel jsem dlouho, která je pravá.
Jednou jsem ho necím urazil, když už ležel v posteli. Vstal,
otevrel bednu, ve které mel uzamceny veci, jež nesmel nikdo
spatrit, vzal bibli a cetl polohlasne
a jednotvárne
z bible až
do rána. Nemluvil se mnou celý týden a pocínal si' po celou tu
dobu jako filosof, jenž hloubá. o vecnosti. Na konec se pustil
do malování podivného obrazu: nekolik hrt>bu u nízké zdi, mezi
hroby stojí jakési hrbaté, zakrslé chlapisko s motykou, hlava
sedí na trupu jako tykev na pytli brambor;
oblicej jako u obešence po šesti mesících. Na nebi ohromný
oranžový
mesíc
jakO' lívanec.
SkoncÍv

své hrozné

dílo, Kubín

poprvé

promluvil:
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"Vidíš, lids'ká hyena - hehe - chodí za noci na hrbitovy a
vykopává mrtvoly."
Díval se uprene na mne a smál se strašlive:
"Co ríkáš té podobe?"
Pochopil jsem, že to mám být já. A Kubín hlaholil:
"Takhle vyhlížíš a nikoli tak, jak se domníváš. To je tvuj
správný vÝraz, takový jsi ve své podstate.«
Hle, pomsta malírova!
*

Nekdy promenil se' Kubín v hromádku neštestí nekde v koutku na zemi. Sede nehybne zpíval žalostne a táhle moravské
písnicky a brnkal na kytaru nekolik stejných akordú. Nevím
už, kolik hodin tak vydržel. Nikdo na neho nesmel ani promluvit. Odpovedel ješte hroznejším kvílením. Když byl hotov
se svým repertoárem, za'cal znovu od zacátku. Odcházel jsem
dustojne. Ale casto, když jsem se vracel, byl jsem nucen
vrátiti se o,de dverí zpet, protože v byte Kubín ješte skucel
jako meluzína. Jednou jsem si postavil hlavu a rekl si, že vydržím tento srdce rvoucí projev. Díval jsem se tri hodiny
z nkna do Str'omovky. Tu Kubín ustal ve zpevu, vstal, za:klepal
mne na záda a pravil:
"Ty's mne pochopil. Pamatuj si, že všechno je marnost. Pojd,
pujdeme do hospody. Vezmi muj zimník a zastav ho. Musíme
se napít."

•

Kubín k smrti rád maloval a kreslil slavného virtuosa na
housle Paganiniho. Této zálibe, jež nabývala znenáhla podoby
chorobné vášne, býval by obetoval všechno. Nescíslnekrát
vstal v noci, prohlížel si své Paganiny (byla jich celá armáda),
opravoval je nebo kreslil nové.
Jednoho vecera privedl si domú návštevu a již ve dverích
kricel:
"Mám model k Paganinimu. Pan virtuos na housle K. Podívej se na neho správne. Budu ho malovat, a za to bude pan
K. u nás bydlit a stravovat se s námi.«
Kubínuv Paganini podobal se pravému asi jako se podobá sýr
mramoru. Kubín ustlal Paganinimu na zemi a od té chvíle pocínal' s~ tak, jako bych já byl vetrelec, který prekáží panu Paganinimu.
Pan Paganini byl drzý a špinavý klacek. Ale Kubín venoval
mu všechnu lásku, kterou vzal mne.
"Paganini, neTšimej si ho a delej, jako by tady ten protiva
nebyl. Ty jsi: muj Paganini - a on není k nicemu, hehe. Vubec
není k nicemu, hehe -«
Za týden omrzelo pana Paganiniho sedeti modelem, protože
prý má ze sezení zkažený žaludek, závrate, bolení hlavy a hucení v uších. Kubín prestal malovat, ale pan Paganini zústal.
Potom žádal Kubín, abych zapujcil panu Paganinimu šaty,
boty, kloboulk a deštník, že se' jde pan Paganini predstavit kapelníkovi do Národního divadla.
Toho dne pan Paganini strojil se neobycejne peclive a dlouho
do mého odevu. Odešel v slavnostní nálade, a už jsme ho neuvideli. Poznalt jsme jen, že se ješte jednou vrátil, když jsme
nebyli doma, a odnesl zbytek šatstva a všechny naše obrazy,
o nichž jsme prohlašovali, že jsou to naše nejlepší díla.
Kubín se promenil rázem v 'zurivého mstitele. Rval:
"Cením si s,voje ukradené obrazy na dva tisíce korun. Pojdme na policii.«
Na policejním komisarství vystupoval Kubín jako slavný
malír, za jehož obrazy nabízeií sberatelé horentní ceny. Doma
>;nicilcást svých Paganinu_a zbytek zavrel do tajuplné bednv
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Témer denne menil se nyní Kubín ve známou hromádku neštestí a Ikal své žalné písne. Když ustal ve svém smutném pocínání, zvolal:
"Buh te musí zatratit, Paganini!«
Po pu1 roce dostali jsme obsílku k soudu. Pan Paganini spáchal' v Mnichove krádež, odsedel si tam trest a byl poslán postrkem do Prahy. Kubín udal, že si ukradené obrazy cení na
tri tisíce korun. Virtuos na housle mel za obhájce nejrukého
virtuosa v advokacii. Ten se zastal vrele pana Paganiniho avzal
si prísne na mušku nás dva. Vylícil, že ubohý muž stal se obetí
našich intrik. Div že nenavrhl nejaký trest pm nás. Soudce pochyboval o umení pana Paganiniho, poukazuje na jeho pohostinské vystoupení v Mnichove. Obhájce odskocil a prinesl
housle, a Paganini hrál pred soudem. Nehrál špatne, ale dostal
deset- dní žaláre s jedním postem.
Tri dny nato pnložil Kubín šest nových obrazu na stul a
rekl:
"Nemám-li zase zpívat, jdi a prodej Kominíkovi tyto obrazy.
Nerad se s nimi loucím, ale at se zal to máme dobre.«
Sebral jsem obrazy a také svých šest olejú a vyhledal jsem
'pana Kominíka, obchodníka obrazy v pruchodu z Celetné
ulice. Bylo osudné, že jsme bylr prukopníky nových smeri!.
Když jsem plátna-rozbalil, kricel pan Kominík tak, že' se lidé
staveli u dverí krámku:
"Chcete mne znicit? Kdybych chtel takové bláznivé veci
prodávat, daií mne moji klienti zavrít do blázince. Odneste si
to, mám ženu a rodinu, proboha vás prosím."
Bojoval jsem s panem Kominíkem nerovný boj celou hodinu,
Na konec vyplatil za každých šest olejových obrazu jeden
zlatý tricet pet kre.icaru, abych prý nešel domú s prázdnou.
Preslechnul jsem shovívave poznámku páne Kominíkovu, že to
vyhodí hned na púdu, aby to v kráme nestrašilo.
Kubín zajásal, jakmile jsem se bez obrazu objevil na prahu:
"Vidíš, prodals! Výborne, hochu. Predstavuji si, že jsi za mé
obrazy dostal jiste asi stodvacet zlatých.«
"Jeden zlatý tricet pet krejcaru.«
Kubín jen si položil ruku na srdce. Teprve v. hospode zahovoril :
"J est-li dostal Paganini za ty ukradené obrazy taJké tak málo,
pak by~ opravdu nevinne odsouzen.«
*

Kubínovo srdce zahorelo obcas sdílným prátelstvím k nekterému cloveku. Chlubil se, že naráz pozná cloveka, jeho povahu, cítení a smýšlenÍ. Taková prátelství uzavíral Kubín bez
rozmyslu. Stejne rychle zapomínal prátelství k starým druhum, kterí ho pojednou omrzeli. Bez duvodu.
Vydali jsme se s Kubínem do, Italie. V kavárne "Union« rozevrel Kubín mapu evropského jízdního rádu, položil prst na
krajní cíp italské zeme a prohlásil:
"Pojedeme až na špicku té talijánské boty.«
I odjeli, jsme do Terstu, abychom se preplavili po mori do
Brindisi. Koupili jsme si lístky pro mezipalubL Vedel jsem ze
zkušenosti, žel lodní kapitáni: snaží se projevovati zájem o umení a umelce. Slíbil jsem Kubínovi, že kapitána vyhledám a požádám, aby nám laskave dovolil cestovati druhou trídou, jež
byla poloprázdná. Bohužel more bylo rozbourené a kapitán
zdržoval se stále na velitelském mustku, kam, jsem se za ním
neodvážil. Rádilo sirocco. Procházeli jsme se drze po palube
druhé i první trídy. Kubín mel nové boty. Pravé americké
s tvrdými boulemi na špickách. Nedbal mnoho svého zevnejšku,
ale kupoval' si výhradne americkou obuv. Ríkával: "Podle bot
se pozná clovek." American zdál' se Kubínovi nejkrásnejším ty-

cloveka. A pak zbožnoval jookeye, nebot byl p,resvedcen
m vzezrení, že je jockeyské:
nepatrná váha, subtilní konc, vyhublá a oholená tvár.
zádi sedela spolecnost cestujících první trídy. Kubín proI se tam vytrvale a pak mne sdelil rozechvenÝm
hlasem:
hled, jak mne ti cizinci pozorují. Považují
a. Ano, mám nej-krásnejší boty na lodi.«
k nám pristoupil lodní kontrolor,
své lístky. V zápetí nás vybídnul,

mne za Ame-

jemuž jsme musilh ukáabychom šli, kam pa-

I

,

I I· " .',

toupili jsme kvapne dolu, kde na bednách a nejrozmanih zavazadlech odpocívali
príslušníci
mezipalubí.
Nebylo
k hnutí, a zápach i dusno k zalknutí, ale Kubínovi se tam
. o. Seznámil se s vousatým
židovským
obchodníckem,
odjíždel z Nemecka do Jaffy; a o mne se už nestaral.
jsem k veceru ho zavolal, že pujdu ke kapitánovi, odbyl
chladne:
shora nás vyhnali, nepolezu tam tedy nazpet. Delej si, co
, já zustanu tady s židem. Je to bájecný clovek. Kašle
opu, jede do Palestýny.
Jen te žádám, abys pred ním nic
zil. Predstavil jsem se mu jako americký jockey.«
kapitána jsem nepochodil. Rekl n e a otocil se zády. Obrám se na vrchního kuchare, u nehož jsem pm nás kupoval
a nápoje. Slíbil, že nám pronajme
dve luž!ka v oddelení
kuchynský personál za mírný poplatek. Spechal jsem za
cm, ale nemohl jsem ho nikde nalézti. Za hodinu objevil
ho s jeho novým prítelem na palube za komínem. Osopil
mne:

ech mne a' nikam mne netahej. Já zustanu
m. Je tady teplo a neprší sem.«

s židem za ko-

ídali si príbehy z bible. Vecer Kubín položil se vedle
spolecníka jako syn vedle vtce. Pochopil jsem, že ku
feni národu je treba bezmezné duvery a otevreného srdce.
Moravy a syn Pa!estýny
spali svorne za 'komínem jako
bratri. Ráno jsem vyhledal ten exotický párek. Oba byli
jako mourenínové
sazemi z komína a vzbudili neobyrozruch na lodi, když sestupovali
do mezipalubi,
aby
yli. Sám kapHán zadíval se za nimi a ušklíbnul se.
ín si mne nevšímal až do Brindisi, kde se dlouho loucil
m prítelem, který ho pozval do Jaffy. Na nábreží hodil
mu hotelnímu sluhovi zavazadla.
Sluha se nás zmocnil a
nás do nejdražšího hotelu, kde nocovali výhradne
boAnglicani. Chtel jsem utéci, když jsem slyšel cenu pokoje,
abín nepovolil:
etrop ostudu. Považují nás za Amerikány.
Nevídáno,
že
c spát jednu noc jako skutecní cizinci, kterí cestují pro
r. Pak si pritáhneme opasek a ušetríme to.«
o vecera jsme se representovali
jako skutecní Amerikáni.
ci Kubín rozhodil italským klukum hrst drobných,
a již
svém boku vychrtlého Itala, který se nabídnuL, že' pana
ana provede po Brindisi. Kubín s nadšením souhlflSH:
kaž nic, jsme Anglicani. To je tak na pul Amerikána.
jsem toho Taliána za pet lir denního platu,. Je to neclovek. Pred týdnem mu zemrela jediná sestra, kterou
zbláznení rád.«
druh Kubínuv, jenž mel nahraditi palestýnského
cestobyl jeden z prístavních
povalovacu,
majících namíreno
lze cizincu. Kubín chválíl si jeho prátelství,
jež nás stálo
mooho. Nazýval ho panem Makaronem.
Uk dnu jsme hledali v okolí Brindisi byt, protoie
nás
akaron vodil vytrvale na místa, kde nepronajímali
žádné
Protože bylo nudno, koupil jsem si revolver. Vyjcli jsme
jedním revolverem z Prahy, -ale ten daroval Kubín na

Ý

lodi onomu vidovi. Byt jsme konecne našli, bez prtcinení pana
Makarona.
Jeden zahradník
za mestcm uprázdnil pm nás za
15 lir mesícne místnost, v níž až' do té doby bohužel choval
vepre. Nebylo to príliš dustojné, ale Kubínovi se nejak pOdarilo
zachránit naši vážnost pred panem Makaronem.
Toho vecera, kdy jsme se nastehovali,
vysypal jsem k vuli
prehledu na stul celé naše jmení: dvaadvacet
lir a nekolik soldu. To znamenalo, že to byl predvecer
trapných
událostí. Kubína pudila jeho povaha, aby hledal viníka, a nalezl ho ve mne.
V delších vetách mi vycítal, že jsem koupil revolver.
Dovolil
jsem si pripomenouti
KubínDvi, že daroval
podobnou
zbran
svému židovskému
kamarádvvi,
a že ho prátelství
s Makaronem tak zaslepilo, že jsme vyhazovali
peníze jako skutecní
Anglicani. Kubín se zasmušil a rekl:
"Závidíš

mne, že se dovedu

sblížit

s clovekem.«

A nemluvil se mnou. Malovali jsme každý sám v okolí, a
když jsme se náhe-dou doma setkali', uvítal mne Kubín svým
zpevem. Nudil se bez pana Makarona. Poprvé asi znely na tom
pobreží moravské
písne.
Za nekolik dnu objevil se u nás k veceru
ve spolecnosti
ctyr podezrelých
chlapíku
své príbuzné. Kubín jásal:
"AI right. Makaron

wery

pan Makaron. Pri~eJ
a predstavil
je jako

good kamarad.«

Buh ví jak to svedl, ale Makarol1l porád
delat s bohatým Anglicanem. Tato iluse
málem špatne vyplatila.
Podíval jsem se
rona a shledal jsem, že prišel rozhodný

ješte veril, ž,e má co
byla by se Kubínovi
do ocí pana Makaden.

Sebral jsem kus lepenky, nakresHI' na ní terc a šel za domek.
Tam jsem provrtával
terc kulemL Po nekolika výstrelech
vystrcil Kubín hlavu pres zed a volal:
"Neblázni.

Makaroni

jsou

úplne

vyjeveni.«

Vystrelil jsem ješte jednou a Kubín zmizel. Ješte asi deset
ran, a pak jsem se vrátil do našeho obydlí, avšak Makaroni
i s Kubínem byli pryc. Náš domácí mne rekl, že šli na hrbítcv
k hrobu sestry pana Makarona. Stmívalo se kvapem. Kdo zná
hrbitov v Brindisi, pochopí moje obavy. Presvedcení
Makaronu, že signor Kubín oplývá bohatstvím,
bylo krajne nebezpecné. Pustil jsem se za nimi kvapem. Dohonil jsem je práve,
když odbocili se silnice na cestu na hrbitov, který leží na kopci
docela stranou mesta a zahrad. Tam by se byl Kubín nikdy
pomoci nedovolal. Hrbitov je nesmírne veliký a nápadný mn.;žstvírrl hrobu cizincu, kterí v Brindisi naposledy vydechli. Kubín
se rozkrikl:
"Proc

za námi lezeš?

Pamatuj

si, že se neznáme.«

Prendal
jsem pred zraky Makaronu
revolver
do pobocní
kapsy kabátu, nepoušteje jej z ruky. Pak jsem pokynul pánum
Makaronum,
aby kráceli prede mnou. Chlapíci se k:J.bonili, a
bylo zrejmo, že mne neradi vidí. Kubín šel se svým kamarádem
první. Ostatní cinili nenápadné pokusy dostat se za mne. Byla
to smešná pout, Pan Makaron hledal po celém hrbitove !Jr~b
své sestry, jež pred nekolika týdny zemrela,
a nemohl ho
nalézti'. Konecne po dlouhém hledání svalil se u jednoho hrobu
a rozplakal se usedave. Setmelo se nacisto. Chlapíci se rozlézali mezi hroby, a nemel jsem je už tak na ocích. Na štestí
i Kubínovi zacalo býti na hrbitove nevolno. Obrátil se pojednou na mne, že pujdeme domu. Vykrikl jsem na pány Makarony, aby táhli po svých a hezky pred námi. Vytáhl jsem rc\·olver. Makaroni pochopili. Za chvíli jsme byli ze hrbitova a
na silnici. Makaroni opustili nás bez pozdravu. Zmizeli ve tm':>,
jcn jsme slyšeli, jak nám nadávají. Kubín premýšlel a potom
pravil:
»Ano, jsem hovado.

Zklamal

jsem se v Makaronovi,

odpust«

•
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Kubín spoléhal v cizine vždy na kamarády.
Bylo to dost pr')blematické,
nebot nedarilo se malírum valne doma v Cechách,
nerku-Ii v cizine. Težko se tam prodávaly
obrazy. Ponejvice
jsme obchodovali
prebytecným
šatstvem
a podobnými
potrebami, jakmile nás prepadla nouze. Obrazy byly posílány do
vlasti k prodeji obycejne v poslední okamžik. Pak pricházela
trapná doba nesnesitelného
ocekávání. Kubín promenil se v nejubožejší hromádku
neštestí a zpíval celé dny. Nekdy nebylo
ani na chleba.
V Amsterodam'e,
kam prijel Kubín za malírem f. feiglem,
žije už od RembrandtoVÝch
dob nadbytek
malíru. Proto není
mezi nimi o bídu nouze. feigl mel schopnost prodávat obr"lzy
i v cizine, ale v Amsterodame
konec koncu už nevedel kudy
kam. Nastalo opet známé období krutého nedostatku.
K:Ji)in
sedel pted postelí a zpíval své písne. feigl maloval podle
zrcadla nad umývadlem
autoportrait.
Nazval jej: "tlIad.« .Obraz mohl se nazývati
práve tak dobre "Beduin« nebo. Lid
s plnovousem«.
Ph malování autoportraitu
napadlo reigla, aby
namaloval na prodej malý obrázek psíka, kterému sedí moucha
na cumácku. Za pár hodin bylo prodejné dílo stvo,reno. Kub1n
zustávql pesimistou:
"Neverím. že ti nekdo v Amsterodame
koupí psíka s masar.
kou.«
feigl naproti tomu byl optimistou. Vzal mlcky psíka s mouchou a odešel. Vrátil se bez obrazu a nesl pytel sucharu.
Chroupal je plnými ústy a vysvetloval
Kubínovi:
"Pejska s masarkou
jsem prodal jednomu starému vetešníkovi a dostal jsem objednávku
kocicky s vosou. Penez jsem
sice vyzískal málo, ale stacily na tyto suchary,
jež jsou pomerne mnohem chutnejší a levnejší než chleba. Pojd se podívat
na mého psíka ve výkladu u vetešníka.«
Prátelé nacpali si do kapes suchary a procházeli se amsterodamskými
ulickami, pojídajíce své zásoby. Také se zastavili
pred vetešnickým
krámkem. Kubín rekl:
" »Víš, není tak špatný ten tvuj
milejší lIež tvoje suchary.«

psík, ale chleba

by mne byl

U nároží s plakáty pojednou Kubín vyplivnul suchar
vzkrikl. feigl sledoval jeho pohled a uvidel všechno.

z úst a

Na, nároží visel obrovský
plakát, na nemž byl namalován
veliký suchar, na který skákali tri buldoci. Suchar s touž znackou, jako mely suchary, které feigl koupil. Plarkát byl opatren
nápisem:
»Nám, psum, chutná nejlépe náš psí suchar.« Jedli
tedy psí suchary.
Kubín byl roztrpcen
jako nikdy v živote.
Pak prosil feigla, aby ho doprovodil do nemocnice, že si tam
dá vypumpovat
žaludek. feigl tvrdil, že pres všechny plakáty
suchary jsou chutné a výživné. A chroupal je dále. Kubín nebyl k utišenÍ. V mansarde hotelu zalezl do postele a zavzlykal:
»Jsem na tom hure, než pes. Ani tech psích sucharu
žrat.« (Po moravsku
vysloveno.)

nemohu

*
Kubín nemel rád místa, kde se mu vedlo špatne. Jakmile se
zmenila situace penežní zásilkou za prodané obrazy z Brna,
a Kubín se porádne najedl a napil, nemel v Amsterodame
stání
a vycítal feiglovi, jako by byl feigl tvurcem mesta:
"To není žádné mesto, ten tvuj smradlavý
Amsterodam.
Chtel bych malovat, tady však nem1ohu. Prestan s tím malováním pejsku a kocicek, beztak je už v každé ulici pul tuctu tech
cxemplári'l, a pojedeme ven. Najmeme si nekde venku na pruplavu lod a budeme v ní bydlet.«
felg1 uposlechl a opustil s Kubínem Amsterodam,
acl<oliv tu
prodával své pejsky a kocicky s masar'kami a vosami. Nekolik
hodin vlakem za Amsterodamem
stali se Kubín s feiglem ná-
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jemci menší lode na pruplavu. Lod mela z poloviny palubu
druhou puli zabírala bouda, v níž bydlili. Kubín byl nadšen:
»Zde zustaneme
celý rok. Miluji hrozne vetrné mlýny, prd·
plavy a lode. A lflámorníky a rybáre zbožnuji. Jsou to delníci
more.«
KubÍJ~ promenil se v rybáre a námorníka. Myl palubu,kourll
z holandské dýmky, chodil ze široka, odplivoval statne a ma·
loval výhradne
lode a lodníky. Jeho záliba v lodním živote
vzala záhy za své. Byl již pozdní podzim a nastaly deštivé
dny a chladné noci. Ve dne nemohla malírská dvojice opustit
lodní boudu a, v noci nemohla spát pro nesnesitelnou
zimu. Za
té psoty zpíval Kubín své písnicky ve dne i v noci s tou zme·
1I0U, že ve dne sedel ve dverích boudy, dívaje se pres palubu
v deštivou krajinu, a v noci chodil po kajute, dupaje vší silou,
aby si zahrál nohy. Za jedné mrazivé noci Kubín vzbudil feigla,
který si ova1!oval na noc hlavu rucníky, aby neslyšel kvílenl
a dupání Kubínovo, a žádal feigla, aby okamžite vstal a doprovodil ho na nejbližší železnicní stanici:
"Odjiždim z této hanebné zeme.
rovnou do Paríže, kde mohu bydlet
Chceš-li, mužeš jeti s sebou.«

Pojedu príštím rychlíkem
u prítele sochare Spaniela.

feigl se bál zustati sám na lodi v pruplavu. Téže noci a za
bourlivého
lijáku putovaly dve postavy ceských malíru, obtl·
ženy zavazadly,
pres spoustu pruplavu a kanálu k vzdálen6
železnicní stanici. Na nádraží musili sedet až do rána na nástupišti, promoceni na kuži OJ utrmáceni
k smrti. Kubín drkotal
zuby, avšak tváril se spokojene:
"Jsem štasten, že odjedeme
že jsi mne neopustil.«

do Paríže.

Nikdy ti nezapomenu,

A tak se' jel-o. V Paríži pred nádražím
f eiglovi ruku a rozpacite pronesl:

podal

Kubín rychle

»Mej se dobre, pojedu k Spanielovi. Dekuii ti za doprovod,
a mužeš mne nekdy navštívit. Napiš si adresu.«
Pak odcupital k drožce
opušten a bez penez.

a zmizel

užaslému

feiglovi,

jenž stál

feiglovi bylo zakoušeti v Paríži zlých dnu. Psíky a k<ocicky
málokdo koupil. Posílal obrazy do Prahy a pak ocekávalo hladu peníze. Pri tom namall()val nekolik autoportraitu.
Kubína
nespatril celý mesíc a nechtel ho ani hledat. Jednou z rána
obdržel feigl vetší obnos za prodané obrazy. Nasnídav se do
syta, zatoužil promluviti s Kubínem. Vyhledal adresu sochare
Spaniela.
Kubín prišel otevrít, prepásán
1canými rukávy, a mrzute feigla

zásterou,
privltal:

na boso, s vyson-

»To jsi ty? Nu, mužeš jít dál, protože je Spaniel v kavárne.
Odpust, že se ti nemohu venovat, ale musím z rána uklízet. Za
to mne Spaniel u sebe nechává zdarma bydlet.«
Kubín se promenil v peclivou hospodyni. Nosil obedy z nedaleké kuchyne, myl podlahu, utíral prach, pral prádlo a vynášel popel, aby mohl bezplatne bydlet v malé predsíni. Vážil sl
Spaniela nesmírne,
protože se Spaniel dovedl udržeti v Paríži, nejsa odkázán na svou vlast, a bál se ho jako prísného
otce. S feiglem mnoho nemluvil a jen upozornoval:
"Nesmíš mne dlouho zdržovat.
Spaniel by se zlobil, kdyby
mne prekvapil, že jsem ješte neudelal porádek. A pak si zakázal výsl'ovne, abych si vodil domu známé. Predstav si, že
nesmím ani zpívat moravské písnicky. Spaniel je nervosní, pracuje a nesnese hluk.«

,

feigl

chtel videti

Kubínovy

obrazy.

Kubín se rozcilil:

"Jak mohu malovat, když mám plné ruce práce s domácností? Jen co se zaucím hospodarit,
zacnu pracovat. Ale za-

pánbu, hlad už neznám. Ted už radel bež, Spanlel se co
et vráti. Mel bych z toh<J mrzut'Ost, že jsi u nás byl.«

•
Brindlsi jsme prodelávali
s Kubínem také psí dny. Mizerie
Ha mne, abych se dopouštel v noci p<Jlního pychu. Kradl
flky, melouny, hrozny vína a pomerance,
abychom meli
k chlebu, jediné naší potrave. Kubín cetl v té dobe pilne
a každéh<J vecera
mne zrazoval,
abych nech<Jdll krást
e, že druhého dne dostaneme
urcite peníze. Když koe pO dvou únavne dlouhých týdnech byly nám doruceny
( obnosy z vlasti, Kubín jásal:
nášel jsem trpelive všechno utrpení jako J ob a duveroVdl
ve spravedlnost. Ted odjedeme do Neapole.«
NeapOli jsme si vynahradili
strádání v Brindisi. Kubín se
enil v lehkomyslného
marnotratníka.
Navšte\'lovali
jsme
etn! podnik "Margaritte«,
všechny
elegantní
nocnl místi i prístavní krcmy, malovali jsme Italky a bavili se s nimj.
ln se cítil nejštastnejším
clovekem
na svete a prísahal
e, že chce v Neapoli zemrít. Také se chtel ož'eniti s jednou
avackou obch<Jdního domu z »Via di Roma«. Byli jsme p<Jdo rodiny, a Kubín koupil svojí italské neveste
pozlanáramek a hedvábnou bluzu. Za dva dny po té rodinné
osli byli jsme na suchu. Nekolik známých ve vlasti od·
o koupí obrazu.
Známé období nouze prišlo na nás nee. Telegrafoval jsem svému otci, jenž se pred tím zrekl
rovati mne, aby mne pujcil peníze, že je vrátím. Telegraal isem denne dvakrát, ale otec noodpovídal.
Kubín prestal
dat veselé italské kuplety a pobroukával
opet své písne
oravy. Tvrdil:
téhle psoty živI se neprobereme.
Nemáme, na koho byse obrátili. Tvuj otec preje si tvé smrti a patrne I mé.
e, zemreme v Neapoli.«
žádal jsem Kublna, aby napsal mému otci, vysvetili
ci a vypujcil si peníze od mého otce sám pro sebe.

mu

Jak vyhlíží tvuj otec?« ptal se Kubín. "Nakresli ho. Musím
aspon ponekud znát" mám-Ii mu psát .- o peníze.«
kreslil jsem hlavu svého otce tuší na kus lepenky. Kubln
na to vážne zahledel a rekl: "Verím, že jsi vystihnul
po.- Postavil kresbu pred sebe na stul a napsal mému otcI
hý dopis, propletený
nescetnými
omluvami.
Po odeslání
su jsme pocali doufat v nový život. Kubín každého jitra
el se kresbe a ríkával:
Dobré jitro, pane doktore. Prosím vás pekne, pošlete
set lir telegraficky.
Jste naše jediná nadeje, vážený

nám
pane

ore. Nepošlete-Ii peníze, máte na svedomí "životy dvou maChápu, že vám na vašem synovi' pranic nezáleží, nebot
dil vaši rodinnou
tradici, ale nesmíte obtížiti své svedomí
cizího cloveka, jenž sl vás váží a ctí vaše náZ'Ory.«
tvrtého dne bylo nám nejhure. Dopustil jsem se krádeže
erancú v klášterní zahrade. Pak jsme se zavreli v pokoji
hli isme se na vonící ovoce jako hladová zver, netušíce,
prírodní šalbe jsme padli za obet. Pomerance
byly plané.
šlive horké a tak kyselé, že jsme si nodinu vyplachova1i
. Kubína premohla zurivost. Vyházei pomerance
z okna na
bez ohledu, zasáhne-Ii nekterého
chodce, a uchopív nuž
se na kresbu mého otce, kterou jednou ranou probodl. Pak
dil mé dílo z okna. Lepenka padla dole na zed klášterní
ady kresbou vzhuru tak, že otcova tvár hledela na nás,
oliv jsme vyhlédli z okna.
lsledujícího jitra bylo Kubínovi doruceno- telegraficky
pet
IIr od mého otce. Kubín necekal, až poštovní p<Jsel odejde,
ž hned bežel k oknu a kricel dolu:
dpusfte mne, pane

doktore,

moje

prenáhlení,

jež zpuso-

bily 'ohavné pomerance.
Jste ne]šlechetnejší
muž na svete, a
plne chápu vaše trápení s vaším synem. Ješte dnes odjíždím do
Boskovic, odkud vám zašlu polovinu svého dluhu, protože za
vašeho syna dluhy neplatím. Uctivé díky, pane doktore.«

•

V dobe, kdy byla ustanovena
skupina výtvarnlku
"Osm"!«
(E. filla, O. Kubín, A. Procházka,
f. feigl, M. liorb, B. Kubišta, W. Nowak, já), bydli I jsem na Letné s malírem Václavem Spálou. Vetšina schuzek "Osmy« odbýVala se v našem
byte. Já a feigl jsme chteli, aby byl Spála prijat do skupiny,
nebot jsme byli nadšeni jeho nadáním, ale ostatní postavili se
proti tomu. Jakmile
se pocalo hovoriti
o akcích
skupi;Jy
"Osmy«, p<Jrucil fiIla Spálovi: "Spálo, bež za dvere.« A dobrák Spála poslechl a sedel tak dlouho za dvermi na schodech, až jsme ho zavolali zpet.
Jednalo se o první výstavu. Požádali jsme pana Topice, aby
nám propujcil své výstavní místnosti. Pan Topic žádného z nás
neznal a obávaje se, aby nepoškodil
reputaci svého závod'l,
poslal k nám svého umeleckého poradce ma1lre Simunka, jenž
vyrábí líbivé ilustrace.
Rozestavili
jsme cást našich obrazu
v pokoji a ocekávali pana Simunka netrpelive
jako penežního
listonoše.
Prišel. Spatriv naše obrazy, sáhl si na celo gestem cloveka,
jehož ocekává nebezpecná
a namahavá
práce. Po predstavení
a privítání vyzval fiIla Spálu, aby odešel. Spála zmeril si pana
Simunka zamraceným
pohledem a zmizel za dvermi. P~n Širnunek prohlížel si obrazy s velikým zájmem laika, jenž poprvé
vidí moderní malbu. Choval se velmi distingovane,
obcas se
usmíval, trpelive naslouchal
fiIlovým
výkladum
o moderním
malírství a stíral si pot s Iysiny. Prohlásil, že podá panu Topicovi podrobný referát o své návšteve
a poroucel se. Nesdelil
nám, jakým dojmem naše obrazy na neho zapusobily.
Vubec
nerekl nic. Pouze pokyvoval
hlavou jako porcelánová
fígurka.
Po jeho odchodu jsme hádali, jaký posudek podá panu Topicovi. Byli jsme presvedceni,
že doporucí nás do prízne páne
Topicovy, nebot by nám byU rekl do tvárí, že podobné obrazy
nelze vystavovati
u pana Topice. Tu vstoupil Spála, na kterého
jsme ve vzrušení zapomneli, a pravil rozhorlene:
"Pana
vstoupil
rozumí
Za tri
"Osmy«
ulicI.

Simunka jste meli poslat za dvere a ne mne. Jak
a podíval se na vaše obrazy, hned jsem poznal, že
modernímu malírství jako koza petrželi.«
dny jsme obdrželi zápornou odpoved, a prvni výstava
stehovala se do obchodních místností v Králodvorské

•

Namaloval
jsem veliký portrait
Spáluv. fiIla a Procházka
rozesmáli se strašlive v prítomnosti
Spálove, když obraz spatrili. Procházka
rekl, zajíkaje se smíchy:
"Takovou
energii Spála nemá, jakou jsi vložil do jeho výrazu. To je nejaký clovek silné vule, ale nikdy Spála.«
Za nedlouho našel jsem na stole sešit, který tam Spála nechal ležet. Byl to Spáluv deník. Na otevrené stránce jsem cetl:
"fiIla a Procházka
smáli se mému portraitu. Procházka
jako
král prohlásil, že nemám žádnou energii a silnou vuli. Považuje
mne za slabocha, rovnež filla. Dokážu, že to není pravda nebot mám velikou energii a silnou vuli státi se dobrým malírem - - -«

•

Malír A. Procházka
vyznamenával
se klidem. Chodil zvolna
s pažema prikrcenýma
a rukama v ohbí spuštenýma,
jako by
spocívaly
na lenochu trunu. V iedné letenské hospode vznikla
jednou ukrutná rvacka. Vzdálili jsme se kvapne. Najednou už
venku prohodil Procházka
suše:
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PNtomnosL
"Zapomnel jsem si v lokále klobouk.«

ka prílišná. V Americe má svá letadla již velmi mnoho
soukromníkLI. V Anglii se v poslední dobe rozširuje
amatérské sportovní letectví v poslední dobe tak znacnou merou, hlavne prostrednictvím skupin zájemníku.
kterí korporativne je provozují. U nás mají letadla zatím dva soukromníci, a krome toho naše Aerokluby
také získaly vlastní letadla, na kterých školí nebo budou
školiti své klubovní piloty; prvenství mezi nimi má Západoceský Aeroklub v Plzni, který je nesporne nejcilej~ím naším leteckým klubem. Avšak letadla ta byla zÍ,skána za zcela zvláštních podmínek, a proto nelze je
dosti dobre zarazovati do této úvahy. Tedy letadlo sa·
Václav Koenig:
mo o sobe není soukromníku nebo skupine soukromníku vecí nedosažitelnou, ac zásadne ztlstává v platnosti, že dosud a zajisté na dlouho je vyhraženo jen lidem
kapitálove silným nebo skupinám zájemcu a že silnejší
Ješte, nik~y neby~ sr;ad ~áj.em ~ejširší~hv vrstev všech
letadla jsou nesporne podstatne dražší automobilu.
narodu tak bbzky aVlattce, jako prave v posledních
Nejvlastnejší prekážkou hromadného rozšírení lemesících a nikdy dosud nebylo také tolik plánu, podnikLI, fantasií a i nenadále dosažených úspechu.
Jsme
tectví vš~k je sám živel, ve kterém se letadlo pohybuje.
v roce oceánských preletu, a tu práve je možno oddáK prekonání tíže zemské v elementu tak rídkém, jako
vzduch, je predevším treba znacného rozmeru tak zvavati se snum více nebo méne pravdepodobným. A mnohý snad se již dnes táže, je-li vubec možna ci nemožna
ných nosných ploch a pomerne znacné motorické síly.
nebo do jaké budoucnosti nutno zaraditi predstavu o po- Pri tom však pri techto pomerne velkých rozmerech letadla je zároven odpor vzdušný pri pohybu tak velik~',
dobn~m rozmachu letectví, jaký dnes prožívá, zejména
na zapade, predchúdce aeroplánu, - automobil. Míti
že zkonsumuje pro sebe také znacnou cást energie a
automobil patrí v nekterých cástech sveta k životní po- tím zdražuje provoz. Drahý provoz je jednou z dalších
složek, které v dnešním stavu letectví zdražují létání.
trebe kulturního cloveka, míti automobil je snem kažPro moderní vojenská letadla užívá se dnes vetšinou
dého témer mladého muže v kultivovanejších
zemích
starého sveta. A zdá se, že ani zde není daleka doba,
motoru o 450 HP, nekdy i nekolika na jednom letadle.
To je obrovská energie, pri které se ovšem dosáhne
kdy každý prumerne vydelávající clovek bude moci užípraktické rychlosti, která daleko a daleko predcí prakvat výhod, které prináší automobilismus. Je takový výtickou rychlost kteréhokoli jiného dopravního prostrea·
voj možný, pokud jde o letectví?
ku, ale zároven ciní provoz letadla velmi drahým a proZase otázka, na kterou muže se dáti stejne neurcitá
to omezuje jeho užití na ty prípady, kdy dražší provoz
odpoved, jako na každou otázku, která se týká letecké
je
zaplacen výhodou vyplývající z této rychlosti. To je
budoucnosti, nebot ve vývoji letectví nebylo ješte redalší
omezení praktického rozšírení letectví. Ale zase
ceno tak definitivní slovo jako ve vývoji automobilismu
ani
zde
nemusí jíti nákladnost provozu do mezí príliša nevíme, kdy bude receno. Zásadne ovšem muže se odných.
Nynejší
letectví vyvinulo se z letectví válecného,
povedeti: ano, takový rozvoj je možný za tech a za tech
kdy
otázka
hospodárnosti
hrála úlohu podružnou. Na
predpokladu. A co muže býti základním predpokladem?
ktectví se žádal urcitý v)rkon a nehledelo se na to, co
Aby letadlo bylo laciným, tak rentabilním a tak spotakový výkon stojí. V této linii pokracovalo letectví
lehlivým dopravním prostredkem, aby temito výhodami
v celku i v letech poválecných a pomerne pozde, to jest
proklestilo si samo cestu k nejvetšímu rozšírení. Odpovídá dnes moderní letadlo temto požadavkum? ML1- již v dobe, kdy zacalo sloužit také dopravnictví, zacalo
si všimat hospodárnosti a v budoucnosti bude si jí Všižeme ríci, že až dosud ne nebo velmi málo. Porizovací
mati
jiste mnohem více. Nekde byly dosaženy co do honáklad na letadlo je veliký, rozhodne vetší než u autospodárnosti výsledky velmi zajímavé, a je potešující, že
mobilu, ackoli i zde se muže pripustit, že obrovská výje to práve ceskoslovenské letadlo, které se umístilo
roba seriová mohla by prispeti ke zlevnení letadla. KoIoni na prvém míste v závodu hospodárných letadel ve
necne ani dnes, kdy porizovací náklad letadla zdražuje
Francii a dobylo italské ceny definitivne ve dvou závojiž pred jeho prvním užitím jeho provoz, nebyla by nadech, pri kterých se také hodnotila hospodárnost prokonec porizovací cena tohoto dopravního prostredku
vozu.
A tu práve nedávno zjistilo se o témže letaková, aby hrála hlavní úlohu v otázce, je-li doprava
letadlem laciná cili nic. Konec koncu rozdíl v cene do- tadle, zmínené již sportovní Avii, nekolik zajímavých
hrého sportovního vozu s pomerne silnÝm motorem a údajLI, které svedcí, že alespon u slabších stroju nemusí
býti provoz letadla dražší než u automobilu se strojem
dobrého sportovního letadla není ani tak veliký, aby
pomerne silným, prece však nedosahujícího
takové
sám o sobe byl závadou v rozšírení na príklad sportovpraktické
rychlosti
jako
letadlo.
Bylo
to
pri
svetovém
ního letectví. Sportovní letadlo není co do porizovarekordu kapitána Hamšíka, který uletel na Avii BR ID
cího nákladu tak príliš drahé, a náklad na jeho opatrení
S motorem Walter 60 HP 1400 km približne za 10%
nepresahuje možnosti onech vrstev, které se venují na
hodiny prumernou rychlostí 132 km za hod. Pri tom
príklad tak zvanému gentleman-driverství
v automobilismu. Naše Avia muže na príklad dodati sportovní le- bylo zjišteno, že pri tomto letu spotreboval kapitán
Hamšík 9'7 kg benzinu na 100 km. iTo je spotreba,
tadlo onoho typu, se kterým létal nebožtík dr. Lhota
která se již velmi blíží spotrebe automobilu, jež se oda které dobylo všech tech známých zahranicních vítezhaduje prumerne na 8-10 litru na 100 km, aniž ovšem
ství, stejne jako práve nedávno prvních svetových relze autem dosáhnouti praktické cestovní rychlosti 132
kordu lehkých letadel, snad již za 80 tisíc, což není cást-

A ubíral se pomalu a vznešene rojem rvácu do lokálu, kde
visel jeho tvrdý klobouk, který ocistil a nasadil na hlavu. Pak
se klidne vracel, jak prišel. Zádný z rvácu neopovážil se o Procházku ani zavadHi. Prošel pranicí jako král. Od té doby mel
prezdívku "krái«.
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Bude každý z nás míti letadlo ~
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tak dlouhou dobu a vzdálenost. Odstraniti
kilogramy a litry není vec neprekrocitelná
spodárném letu (zde šlo p,rec o rekord) snad
oz takového letadla nemusí býti dražší. Ostatne
O prošla novinami zpráva, že jedna nemecká topracuje na výrobe letadel, která svým porizovaladem i provozem nebudou dražší než automoje zcela možné, že se tohoto výsledku dosáhne.
naší letecké továrne pracuje se také na letadle,
ém jeho konstruktér
tvrdí, že jeho dodávková
ri seriové výrobe nebude presahovati roo.ooo Kc,
provozu letadla pri cestovní rychlosti 120 km
inu nebude spotreba benzinu presahovati 10 litru
km pri doprave 4 cestujících.
í dve príciny, bránící širokému rozšírení letectví
tedy neodstranitelné, avšak vec je v tom, že nena ne dívati na každou zvlášt, nýbrž spolu se všeolnostmi, které spadají v úvahu pri provozování
í, a ty se práve neomezují jen na tyto dve složky.
né již namáhání letadla pri letu zpllsobuje, že žitrvání letadla je mnohem kratší než životní
í automobilu, cili opotrebování letadla, a to
draku, ale i motoru je tak veliké, že tvorí nejduví složku v otázce nákladnosti letectví. Podle naší
má jíti letadlo do generální opravy zpravidla
hodinách letu. A nejen to, letadlo vyžaduje stádborného ošetrování, pred každS'm letem dllkladhlídky, která pri pomerné složitosti letadla vynejen péce, ale i casu, což všechno znamená další
í výloh. Zde už je mnohem méne vyhlídek na to,
voj techniky zredukuje tuto závažnou složku na
um takové, jako je ošetrení automobilu, kde stav
• soucástky celého vozidla není takovou závažnou
'nkou bezpecnosti, jako je tomu u letadla. V dnešstavu letectví lze ríci, že práve toto rychlé opotreí stroje a nutnost stálého odborného ošetrování je
tí prekážkou pro rozšírení letectví.
• na
ezi

li jsme zde hlavní príciny, které jsou s to brzditi
v pronikání letectví do rad soukromníkll. Mužeme
pripustiti, že všechny tyto veci jsou vecí technivývoje a prípadne organisace, které mohou v doerne krátké všechny nevýhody letectví, jež jsme
vedli, odstraniti nebo omeziti. Postavme se tedy
novisko, že tento predpoklad se splní, že letadlo
e nejen svým opatrovacím a amortisacním nákla1 provozem dražší, nýbrž naopak i lacinejší než
obil,jak se z cásti soudí i v odborných leteckých
h. A tu, díváme-Ii se na rozvoj letectví s tohoto
iska, musíme se otázati, jakým úcelum bude pak
í sloužiti a kdo ho bude moci tedy užívati. Na
pohled otvírala by se zde skvelá perspektiva prec bylo letadlo dostupné každému, komu je
)' automobil, a ideál létajícího lidstva byl by
Pri podrobnejší úvaze však shledáme, že ani
í vec prostá, jak by se zdálo. Nejprve:
s lenelze létati všude. Pro start a pristání letadla
predevším velké volné plochy, jejíž rozsah musí
šem tím vetší, cím živejší je provoz. Kde se natakové plochy v nynejších lidských mestech?
vme si, dejme tomu, že by každý stý obyvat~l
ového mesta mel letadlo, cili že by takové mesto
10.000 letadel. r:l~aková situace mohla by býti na
v Praze v qobe, kdyby se dosáhlo vytceného
stavu letectví. Kde by se hangarovalo techto de-

set tisíc obrovských ptáku, i kdybychom pocítali, že by
rozpetí letadel nebylo vetší než 6 metru? Pro provoz
letadel a pro jejich hangarování bylo by za této situace
treba nejméne desíti obrovských letišt s obrovskými
hangárovými objekty nekde daleko od stredu mesta.
A kam by ta letadla létala? Pro mestskou dopravu se
naprosto nehodí. Nemuže se prece pristávati na Karlo~
ve námestí nebo na musejní rampe.
kdybychom Sl
predstavili nejradikálnejší prebudování mest, nemužeme
si predstaviti, že by se z dnešních lidských stredisek vyvinula tak organisovaná sídlište, aby v jednotlivých dopravních uzlech opatrily se celé kilometrové volné pLQchy pro pristávání a odlétávání letadel, ~terá by' v každém prípade mohla sloužit nanejvýš rychlému styku
mezi dvema takovými body. Predstavme si dále, jak
hrozne nesnadný by byl úkol organisovati vzdušný dopravní ruch tak, aby byl bezpecný - úkol, který presahuje hranice fantasie, vzpomeneme-li si už jen na to,
že podle americké statistiky bylo od roku 1919 ve Spojených státech usmrceno automobily více lidí, než padlo
amerických vojáku za svetové války, a že za tu dobu
policie zaznamenala tri a pul milionu zranených pri
automobilových nehodách. Predstavme si, jak pri trochu vetším dopravním ruchu by bylo ve vzduchu, nota
bene pri nemožnosti jakýchkoli zvukových ~ignálu, neslyšných v rachotu motoru. To všechno jsou problémy,
které nelze si predstaviti rozrešeny na základe toho, co
dnes víme o letectví a jeho technických možnostech.
Lze tedy predem ríci, že vnitromestská doprava letecká je predem vyloucena, a zbývá tedy jen doprava
dálková, která také je pri velké rychlosti letadel jaksi
prirozenejší. Ale tím už se podstatne redukuje rozsah
osob, které za takové situace budou míti praktický zájem na osobním užívání letectví. Zustávají zde pouze
ti, kdo potrebují rychlého dopravního prostredku at
k doprave osobní nebo doprave zboží na vetší vzdálenosti. A to už naprosto není stejná situace jako v automobilismu, kter)T muže sloužiti témer výlucne u urcité·
ho okruhu osob k doprave místní, tak jako v Americe
jezdí automobilem do práce kvalifikovaný úredník nebo
delník a jinak užívá automobilu 'jen k osvežení pri
week-endu.
Jestliže jsem tedy nadepsal svou úvahu
otázkou, která nepochybne zajímá velmi mnohé lidi »Bude každý z nás míti letadlo?« - musím na ni podle
své úvahy odpovedeti záporne: ne každý z nás a ne
lGiždý desátý z nás, protože letadlo nebude vykonávati
týž úkol jako automobil. Na tuto odpoved by se mohla
položiti jiná otázka: jaký tedy bude míti úkol letadlo?
Ale to je otázka, která by vyžadovala odpovedi zase
zcela samostatné.

I

Jak vidno, musíme jíti pro odpovec1' na všechny tyto
otázky do ríše více nebo méne bujné fantasie a vypraví-li se tam i ctenár, nepochybuji, že na mé vývody odpoví nekterými námitkami, které se zde pokusím podrobiti kritice. Nejprve mllže se vyskytnouti námitka:
Proc by bylo tak zcela vylouceno užití letadla pr.o mestskou dopravu? Vždyt jsme zajisté už dávno cetli o takových letadlech, která budou predstavovati jakýsi letecký motocykl: když bude treba, budou jezditi po
zemi, majíce nejak vhodne sklopená krídla, a když bude
treba letet, krídla se roztáhnou a poletí se, Je tedy možné, že takových stroju se bude užívati k doprave po uli511
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cích jako vozidla a bude-li toho treba, pak se na vhodném míste premení z vozidla v letadlo a odletí. Není
pochyby, že je možné takové technické zarízení a už se
i vyskytlo. Muže býti letadlo, které mtHe se takto uspor2dati, aniž k jeho pretvirení z jednoho typu na druhý
hy bylo treba nesnadných montážních prací. Ale pres
to nemám dosti fantasie, abych si dovedl pr~dstavit, že
by bylo možno sestrojiti žádoucne lehký a jednoduch}'
stroj, jehož motor by mel prevod jednak na vrtuli, jednak na kola, to jest, aby pri doprave pozemní pohánel
kola jako u automobilu a pri letu vrtuli. Bylo by prakticky, pokud mužeme vllbec mluviti na základe dnešních zkušeností - a jinak žádná rec nemá praktického
smyslu - myslitelné jen takové rešení, aby provoz i na
zemi se dál pohonem vrtulov)'m. To by však vyžadovalo, aby cinnost vrtule podporovaly alespon cásti nosných ploch, cili rozmer tohoto dopravního prostredku
byl by zase veliký, a za druhé, i kdyby práce vrtule jakožto šroubu stacila sama o sobe k pohybu, prece manévrování bylo by nesnadné, nebot i pak so~va bylo by
k manévrovací schopnosti takového stroje na zemi dostatecné smerové kormidlo a musilo by se pocítati s pohyblivostí osy podvozku, a konecne kdyby ani toho nebylo, pak není práce vrtule v ulici už vttbec myslitelná,
nebot - aktivne receno - zvýšila by svou cinností
enormne dopravní nebezpecí ulice, a pasivne - byla by
sama ve stálém nebezpecí poškození, nebot každý nál'az na cizí teleso znamená její porouchání. Proto nezdá se mi, že by toto rešení mohlo vésti k ideálu: automobil a letadlo zároven. Zde muže nejvýše jíti o usnadnení prepravy letadla po zemi, ne však jako pozemního
dopravního prostredku. Vttbec zdá se mi, že takové
kombinace vypadnou samy sebou z úvahy každého i príštího konstruktéra, nebot pozemní a vzdušný d')pravni
prostredek pohybují se v prostredí tak ruzných, že není
možné delati mezi nimi kompromisy bez újmy pro to
nebo ono ze dvou užití. Soudím tedy, že automobil a
letadlo nelze spáriti a sploditi nový, tretí druh.
Jiná námitka, která se muže vyskytnouti, a to zase
na základe toho, co se v letectví již vyskytlo, mohla by
se vznésti v tomto smvslu: V letectví se již vyskytl
problém helikoptéry, to' jest letadla, kde vztlak, potrebn)' k letu, se má dosíci vodorovne pracující vrtulí, a zdá
se, že pokusy v tom smeru dosáhly již nekterých zacátecních úspechtt, které dokazují, že možnost konecného
rozrešení tohoto problému v budoucnosti není vyloucena. A jakmile bude definitivne rozrešen problém vertikálního letu, bude se letadlo moci vznésti prímo s místa, bez rozjezdu, bez všech tech obtíží se startem, které
v této úvaze jsou vylíceny jako jedna z hlavních prekážek pro mestskou vzdušnou dopravu. Domy budou míti
proste ploché strechy a tudíž budou moci letadla toho
druhu snadno pristávati na rLtzných místech i ve stredu mesta, kde urcité skupiny domu budou možná vyhraženy spolecnému užívání pro start a pristání - :l
problém není tedy již nerozrešitelný. - Dobrá, pripustím, že problém helikoptéry bude jednou dokonale
rozrešen. De Cierva se svou autogirou dosáhl nepopíratelne velkých úspechtt. a skutecne každý letecký verící
verí, že otázka vertikálního letu bude jednou rozrešena.
Ale prece mám zase své pochyby o praktické upotrebitelnosti tohoto rešení v lokální doprave. Byt by byl
technický pokrok letectví sebe vetší, prece zLlstávají
v platnosti neodvolatelné a urcité prírodní zákony.
Predstavme si, že "'by byl milý Btth dal slonu možnost
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létati a k tomu cíli byl by mu daroval krídla (balony
Zeppeliny v prírodní ríši nemáme, ac pripustím, že b
slon vypadal lépe jako vzducholod než jako pták). AI
každý clovek, který by mel dosti fantasie, aby si pred
stavil létajícího slona, spatril by na projekcním plátn
své predstavy tvora s tak obrovskými krídly, že by byl
hrt'tza se na to jen podívat. Cím vetší tvor, tím vetšíc
potrebuje nosných ploch k letu. clovek potrebuje pro
ste k letu ploch urcitÝch rozmerLI, které nemohou býti
menší než urcitý rozmer minimální, který však je
vetší než zpravidla u ptáka; cím je tato plocha vetší,
tím je let bezpecnejší. A clovek bude míti vždy po ruce
jen .mechanismus, který nepracuje nikdy tak pružne
jako prírodní organismus, cili rozmer každého lidskéhG
letadla bude v pomeru k cloveku velké rozlohy. A jak
usporádati v tomto prípade zase ten dopravní rád pri
obecném rozšírení letadel, aby se denne polovicka léta
jících nesrazila a nezahubila, i když by clovek mohl
vznášeti ve vzduchu na jednom míste, jak je to konecdm ideálem letecké techniky? Zustávám i zde pesimistou do té míry. že vylucuji možnost obecného, soukromého užití letadel v doorave mestské a mohu nejvýše
pripustiti v tomto ideál~ím prípade letadlo, jako jakýsi
omnibusový mestský dopravní prostredek. A je-li letadlo vylouceno z mestské dopravy, není možné si predstaviti jeho rozšírení v té míre, jak je nebo bude rozšíren automobil.

I

Mnohým se snad tato úvaha bude zdáti príliš fantastickou a proto nere:ílní. Nebudu se o to príti. Jedno
však ukáže i tato úvaha: že na danou otázku nebylo by
možno dáti odpoved vt'tbec, kdybychom nenahlédli trochu do budoucnosti. A zatím je v letectví práve situace
taková, že stále se musí hledeti do budoucnosti. Je práve na zacátku svého vývoje a má-li b},ti ten vývoj
úspešný, musí každý letecký pracovník, at konstruktér,
at orO'anisátor, at teoretik, at kritik, hledeti jedním
okem l:l stále do budoucnosti, at už kratší nebo vzdálenejší. Opomene-li se tento pohled, ihned utrpí škodu
prítomná vec - a my v Ceskoslovensku jsme se o tom
již nekolikrát v letectví presvedcili, mnohdy k velké
své škode - pozde. V letectví je budoucnost vždy kusem prítomnosti - a snad je to do vetší nebo menší
míry pravda v každém lidském podnikání. Pustil jsem
se do úvahy o budoucnosti v liste, jenž má programové
jméno »Prítomnost«(, neje,n z, tohoto zása~ního v svéh?
názoru na všechny letecke otazky, ale take z ,:edOl~lI
že otázka »Bude každý z nás míti své letadlo?«, Je otazkou, která muže zajímati mnoho lidí již v prítomnosti.
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