PtítomnosL
é dl'alna a ceské pomery.
1.

ecké dílo je lépe, upadne-li mezi loupežníkY
upadne-Ii mezi politiky. O Medkovo dr;'~
vník Švec vede se skoro tak zurivý politický
e vedl li agrární cla. Jak už pri takov,'ch
ech h~'\'á, píšící lidé se docela mechanicky -ron~ dva táhory: kdo je nalevo, kricí mechania kdo je napravo, kricí mechanickv sláva.
li nás netlávno Umeleckou radu, jejímž úkoi chrániti umení pred zásahy politiky. Tato
zatím neukázala vetší cinnost, než jakou vy1a je~tc studená mrtvola. Má-li nouzi O práci,
la príležitost: at se podívá m. ty polemik v
íka Svece«, vezme košte a prejede jím po
tech pravice a levice. Nemám váhv, abych
v té vcci vetší pravá nebo levá vina.- Oba táv podati vzácné ukázky pošetilosti. Rozkri«er , že »Medek spolkl Karla Capka i s chluza tím ovšem není žádný kritický úsudek, kteod zneuznanj"ch geniu 've »Veceru« nikdo
nýbrž jen oci, politickou vášní yyvalené. VyM druhé strane Medkovi, že události, které
dvou dnech, spojil ve svém dramatu v den
y je to tak povážlive a smutne pitomé, že jest
ávati, aby bohyne jednoty místa. casu a deje
bohyne dramatu, neodhodlala se pro tent~
rerušit styky s touto republikou.
že už dávno žádná divadelní hr,'l neprinesla
ovi takové úspechy. Kritik se musí ptát,
ci neprávem se tak deje. Formulujme hned
podstatu tohoto prípadu: úspech »Plukovpocívá na thematu, ne na umeleckém zpra··
yby jednou Medek se odhodlal postavit na
lnejší, méne bohatýrský problém, bylo by to
troskotání; v »Plukovníku Švecovi« rozrešil
primitivností problém literárního Kolum. kdežto kolem neho se spisovatelé beznaávají a premÝšlejí, jak by snesli na zem
ého s nebe, on proste napsal divadelne úcinu hru o národním bohatýru. Vznikl z toho
, mívají u publika lidé rázní a primitivní.
pravda, že hlubší umelecký temperament bv
il tímto úspechem. Kdosi rekl, že »Plukovp~trí do rady tech lidových her, oslavujících
rdiny, do které patrí Šamberkovy hry o TyKarlu Havlícku Borovském. Je to pravda.
e diví Medkovu úspechu a polemisují proti
ínají, že, jak se ríká, jsme národem Žižže národ. nazývaje se takto, nevidel pri tom
problematika, nýbrž statecného vojáka. Zan'! naši národní zálibu v Cernohorcích a jiíeh. lTplynulo sice již mnoho vody od dob.
v zastoupení ceského národa oficielne pel
Cernohorce, a mnozí myslili, že tato jiskra
Úspech »Plukovníka Švece« ukazuje, že byla
popelem. S tímto národním ctením hrdin je

marno polemisovat. Potká-li se lidová hra takového
~~1ematus tímto národním instinktem, vždycky vyletují
J1skry nadšení, a smd ješte v príštím století budou lítat. V povaze ka;ždého národa je Z!'3.korenenatouha po
sláve. Tri sta let mel ceský národ málo slávy, musil se
u~ešovat obrazy minulosti, Husity a padelanými rukop1SY, a byl po té stránce celý vyhladovelý. Boje legií
v)lusku byly zase po ,staletích kus slávy, které si svet
vS1ml. Nad )PlukovOlkem Švecem« se národ r,'lduje
z tohoto kusu své slávy, a je marnO se tomu divit a
skor? marno ~o ,kritisovat. Je to živelný národní dej,
ktery se odehrava nad hlavou pouhych umeleckÝch problému. Postaví-li tu l.Ví.edekna jevište ceskosloYenského
dustojníka v plné zbroji, pred kter.ým sovets10' komisar bledne, chveje se a koktá, desí se, ba dokonce se
zhro~ltí na kreslo a zakryje hlavu v rukou«, tu sedí
v hled1šti národ a raduje se ze své slávy a síly. Kdo muže za to, že lid miluje cin a odvahu? Že mu imponují
rázní vojenští Cechoslováci? Nezapomínejme
na tu
stránku naší národní bytosti, která, sejde-li Se nekolik
stejne smÝšlejících, náramne ráda zpívá: bývali, Cechové, st'ltní junáci. Této stránce národní bytosti tedy lahodí obrazy ceské slávy a statecnosti, které pred
Olmi P?sta'vil Medek na divadelní prkna. »Plukovník
Švec« Je pokracování v husitských dr,'lmatech a románech, a táž cást národa, která povaluje Jiráska za nejlepšího romanopisce, je naklonena pokládat Medka za
nejlepšího dramatika. Jako v husitskj"ch dramatech se
tu volá: »N ikdo neopustí naše vozové hradby;;. 1\1užne
(a jiste trochu pivne) se tu kleje: »Sto Pierunóv!« Legionári si tu vypravují o bitvách, v kterých byli, jako
starí ceští zbrojnoši z knížky »Za slávy otcuv': Každému "musí »Plukovník Švec~ pripomenout historické
knihy, které cetl v mládí: není-li v jeho duši tato struna ješte zcela pretržena, bude tleskat Medkovi a Švecovi s ostatními. Jsou tu sice místo palcátu a mecll stro;ní pušky, ale jinak je to totéž.
Pro bližší charakteristiku sluší pripomenouti, že Medek napsal své dr,'lma v tom stylu, k jakému mají ve
všech zemích sklon rízní dustojníci. Jeho Švec je predevším dustojník duší i telem. Když ho vojáci zvolí vúdcem, tu Švec je dalek toho, radovati se; cítí, že to neodpovídá zásadám discipliny; proto vojáky »utiší velitelským gestem« a volá:
y,

"Co to má znamenat? Tomuhle se ríká porádek? Tohle
je ceskoslovenské vojsko? Vy si chcete volit svoje nácel·
níky? To bývalo za Kerenského - dnes to už ani rudí
gardísté nedelaj í. Dnes mne - koho budete volit zítra?"

Tu - jako jinde - mluví ze Švece hlavne znepokojený dustojník, a autor vyrizuje si tu cást polemiky
o události sibirské, jichž sám »magna pars fuit«. Medkovo stanovisko je ovšem zcela protichudné tomu, které
cteme v Kratochvílove 1>Cesterevoluce«. U Kratochvíla
predevším stanovisko mužstva - u Medka dustojnick)'
názor.
Nemužete "nakázat lidu, aby mu v moderní dobe
neimponovala slova: "Nikdo neopustí bratrí, kterí jsou
vzadu" a jiná podobná slova. Medkovo drama je vo-
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jenské nejen námetem, ale i duchem. Celou svou duší
stoj í autor na strane služebních predpisu proti pouhé
dobrovolnickosti.
Nic, pokud jsem mohl pozorovat,
nedovede tak sklícit a pohoršit autora, jako když
místo vojska objevuje se lid:
K a I u ž a: ...
nastoupit jste meli .. -. jako vojáci.
je tohle?
O s IIi Ý voj á k: Lid .. '.
K a I u ž a: Lid! Lid! Já chci videt rotu, batalion.

Co

Nikdo nemuže predpisovat autorovi, aby cítil tím
nebo oním zpusobem. Byli básníci, kterí své vojenské
naladení dovedli projevit stej ne básnicky jako jiní své
pacifistické. Nebudu se ani míchat do sporu: vojsko ci
lid? Dovedu pochopit, že v historii ruských legií byly
chvíle, kdy velikost úkolu nebo úzkosti prevýšovala
problém demokracie ve vojsku. Nemohu bránit ani
Medkovi, aby cítil vec tím zpusobem, jak ji podává;
byly nepochybne v sibirských legiích svetla a stíny
rozdeleny mezi stranu dustojnickou
a delegátskou,
byly jiste chvíle, kdy dustojníci meli pravdu proti
mase, která hrozila státi se beztvarou.
úlohu kritikovou jest posuzovati ono kvantum umení,
které autor vložil do' svého pojetí.
F. Peroutka.

p

o-z

N

,A II

K

y

Uznáváme mezinárodní soudnictví?
Otázka mohla by se zdáti zbytecnou. Uznali jsme je v mírových smlouvách a jsme jiste temi posledními, kdo by se
chteli stavet v cestu moderním snahám o vytvorení mezinárodního právního rádu. Dobrá, ale nejde o zásady, jde o konkrétní prípady. Nikdy, aspon pokud potrvají jednotlivé, svrchované, národní státy, nebud~ možno predkládat cizím soudcum
veci domácí jurisdikce. A k d o r o z hod n e o t á z k u, z dat a
c i o n a vec s pad á d o s f éry d orná c í a vymyká se tudíž
pravomoci J;TIezinárodních soudních dvoru ci ne? Jest tato
pre db e ž n á o t á z k a vubec otázkou právní ci politickou?
Není pochyby, že, dokud existují mocenské útvary svrchovaných státu, je konecne každá otázka - t. j. v\še, co muže býti
sporné - otázkou moci. Výklad všech smluv, pokud v nich
není výslovne jiné ustanovení, prísluší, vysokým smluvním
stranám samým. I ty státy, které podepsaly fakultativní klausuli o obligátním rozhodcím soudnictví, omezujL jeho pravomoc
na prípady ryze právní povahy a nespadající do jurisdikce domácích soudu. A úse jsme u té otázky, kdo rozhodne, jaké povahy je prípad a zda spadá do kompetence domácí ci cizí? Není
zde libovule svrchovaných státu, resp. jejich docasných vlád,
položena žádná mez? Patrne jen tradice, vývoj bude tu moci
vytvorit jisté precedenty a jistá pravidla.
A nyní si vezmeme náš konkrétní prípad. Smíšený soud ustavený podle mírové smlouvy trianonské k rozhodování sporu
vzniklý.ch z cI. 250 prohlásil se kompetentním k tomu, aby se
žalobami o tento clánek oprenými zabýval, at již odvolávání
se žalobcu nan deje se právem ci neprávem. Je d i n e s o u d
j es t p r á v e 'p o volá n, aby se o tom vyjádril. My jsme však
jiného názoru. R o z hod u j e m e s i o t á z k u prí s I u š n o s t i
s a m i, a ponevadž tak ciníme ve smyslu negativním, nejsme
ochotni pripustit vubec projednávání žalob.
Smíšený soud
v liaagu rozhodl hlasem neutrálního predsedy zatím pouze tolik, že bude se madarskými žalobami zabývat, t. j. že r o zhod Ji e p o s tup n e otázky, zda naše pozemková· reforma
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spadá pod ustanovení cI. 250 smlouvy trianonské, po prípade
pokud tam spadá a v prípade kladném, zda a pokud zájmy madarsk~Tch príslušníku byly poškozeny. My máme v moci celý
postup tohoto jednání zmarit tím jednoduchým zpusobem, jehož
použili již Rumuni a Jihoslovani: odvoláním svého clena, címž
soud stane se neschopným k usnášení. Zatím jsme nezmarili
jeho usnesení o kompetenci, nýbrž podali jen minoritní votum
svého soudce a podle oficiálního komentáre - nejsme dosud
rozhodnuti, co uciníme dále. Praví-li úrední komentár, že rozhodnutí smíšeného soudu nebude míti žádného vlivu na další
provádení pozemkové reformy, praví to jen z toho duvodu, že
rozhodnutí formální predbežné otázky nemiJže míti žádného
meritorního významu. Výklad nemeckého tisku a jeho poznámky jsou tedy tendencní 'a falešné. O d vol á m e -I i v š a k
s v é h o s o ude e a j e d n á n í v li a a g u pre k a z í m e? N ebud e t o s a bot á žid e j e mez i n á rod n í spr a v e d 1nosti?
Zde treba uvážit, jaký význam prísluší usnesením rady Spolecnosti národu z let 1927 a 1928. Dobré zdání jejích právníku,
která sporným stranám v zárí 1927 doporucila, neodporuje jednání smíšených soudu o sporech vzniklých z výkladu cI. 250 m.
sml. trianonské, nýbrž pouze podává, jiste vysoce autoritativni,
výklad tohoto clánku. To se ukázalo - na laický podiv verejnosti - následujícího roku, kdy táž Rad a do por u cil a
Rum u n u m pre d smí š e n Ý s o u d jít, jen lépe vybavený
tremi neutrálními soudci. Zbývá totiž rozhodnouti prípad od
prípadu konkrétní otázky, zda urcitý madarský príslušník nebyl
pod titulem obecného domácího zákona poškozen tak, jako by
byl vydáním zvláštního trestního opatrení, spadajícího pod pojem likvidace ve smyslu cI. 250 smlouvy. Kdo to má rozhodo·
vat? Chceme-li se stavet na stanovisko strohé svrchovanosti:
že nikdo nemá práva vrtatí se v našem zákonodárství a v cinech naší správy - ciníme se soudci ve vlastní veci. To by
nes ved cilo o p o c h o pen í m ode r n í c h i d e í mez i·
n á rod n í spr a v e d I n o s t i, a n i ocí sté m s ved orní.
R. P.
Uniforma generace.
Na ceské technice je nekolik temných koutu. Nevíš, co
v nich je, »aké je to, ani co by to mohlo delat, ale najednou
.to odnekud vyleze na boží svetlo - a tu je, trebas - numerus
clausus. Taková podivná, nepohodlná vec. A ovšem, je treba
proti nemu neco podniknout. Tož jsou tu studentské spolky a
svazy, príležitostné projevy na valných hromadách, ale konec
koncu po všech mnohomluvných a nic neríkajících vysvetleních
numerus clausus zustal, a doufá se, že se vžije. Což ovšem
není zásluha profesorského sboru vysoké školy, který si snad
opravdu myslil, že bez numeru clausu otázku prebytku posluchacu nerozreší. Je to vina studentu, vina opatrných a l)ehybných, neinteresovaných lidí, kterým, i když podle nových
nauk pochybných idealistu jsou plni nové, demokratické krve,
nevžil se dosud ani tak jednoduchý predpoklad svobody a
demokraticnosti, jako je svoboda studia. A ani jiné veci. Kdesi
na technice vznikla myšlenka, že by posluchaci techniky meli
mít vlastní uniformu. Ze by to pozvedlo vedomí vzájemnosti
mezi akademiky, posílilo kolegialitu, které povážlive ubývá.
Ze by to ušetrilo vydání za spolecenské úbory, nebot uniforma
jest uznaným oblekem do spolecnosti. Potichu se pak podotýká, že by uniforma odlišila vysokoškolského studenta od
všech jiných mladých lidí, o kterých si clovek nemuže nic
myslit, ani uhodnout. Ze by studenta pozvedla pred ocima verejnosti jako inteligenta "na první pohled", že by - a to zas
se ríká nahlas - prispela k upevnení vedomí o stavovské cti.
Nuže, pro existenci uniformy mluví rada tak zvaných argumentu. Ale stále ješte se neví, kde vzala myšlenka na tech·

uniformu svuj puvod. Je jedno vysvetlení
- a nijak
vdepodobné. Je na technice spolek, který porádá repreDi plesy a rauty. Odborný spolek. A jeden z clenu jeho
, kterému byl (pravedpodobne
konfekcní firmou, jež má
vuli na výrobe uniforem vydelat pekné peníze), vnukpad na tuhle krásnou vec, prohlásil:
»Když máme tedy
rus c1ausus. at nám pridají ješte uniformy, a bude vojna
emenl. Je to jedno vysvetlení.
A jiného není. Aspon ve
DOStine. A ukazuje se, že práve podle této zásady se
formy usiluje. Když reakci, dobrá, reakci. Ale ne špinacivilní. Se vším všudy. A také se symboly.
A studenti
najednou na nohou. Proti tak životne duležité újme, jakou
enalo zavedení numeru clausu, se nepodniklo
nic než
rfležitostných resolucí. O uniforme se jedná na zvláštních
ch, mimorádne cetne navštívených,
jež trvají celé hoa jsou technické spolky, jimž se stala uniforma objektem
té a rozsáhlé agendy.
vody, jež se uvádejí pro, jsou tak slabé, že je 'nikdo nef. Proto nemá myšlenka uniforem
žádného tatínka. Nikdo
ní nehlásí, jsou jen strýckové,
kterí souhlasí a nesouhlasí.
ovat vzájemnost a kolegialitu
trebas mezi cleny divadla
dením uniforem by bylo smešné. Uniformované
stavy, ja-k
o, vynikají práve svou nekolegiální
mentalitou.
Vzájemoc ve studiu, které je težké, nebude získána také stejnonebot když je vydáno málo potrebných
knih, málo místa
tudovnách a rýsovnách,
pro lidi s uniformou toho bez
víc nebude, než pro civilisty. Pokud se týce šetrení na
ecensk)'ch úborech, je smešné, že s tímto výkladem
prieil technici, kterí vedí, že nejlacinejší
uniformu nabízí
Rolný, - za 700 Kc. Vypujcit si za 30 Kc smoking na
t je pro chudého studenta výhodnejší než kupovati si dve
y. A pokud víme, chude ji oblecený
technik nebyl dosud
šiasten, než technik-dandy.
Iilavní je tu být jiný, než
tní. Ne solidním zpusobem - být víc o sobe, než ostatní.
pohled. To je technik, pán, vzdelanec
- a to je, trebas,
ejný clovek. Neboi je pohodlnejší se do urcitých predponých vlastností oblékat, než sám být jejich obalem, uniou cloveka, clovekem. To cítí celá ta generace, jež touží
sametu límcu a pogonech, po lampasech
a cepickách.
Stuti patrne cítí, v dobe, kdy jsou postaveni, jako nevýznamní
verejný život, docela stranou, že by se melo neco udelat,
zase byli necím; alespon uniformovaným
stavem.
Jsou
omni. Až príliš skromní. A to je chyba, z níž plyne lhostejt dnešních lidí na vysokých školách k vecem, které se doí prímo jejich života. Na technice je numerus clausus a
ormy. Numerus clausus není zajímavý.
Ale uniformy, po
ých vzrušených debatách a zkoušení, by mohly být doFKZ.
hezké.
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ugrárníl{um.

grárníci jako, politická strana dali velmi mnoho podnetu k odporu proti sobe. Zacalo to, jak známo, obili cly, po nichž se rozešla všenárodní
koalice. Také
talo chování agrární strany a zvlášte ministra školHodži vuci ministrovi financí Englišovi a jiné agrárovádení; presto, že Engliš umel vyhovet agrárníkum
pf. v berní reforme, dovolil si míti názor odchylný
zce ochrany produkce živocišné a rostlinné;
a to
O a musilo být pomsteno.
Od rozchodu všenárodní

koalice jádro odporu proti politice agrárníku representovali práve ~ocialisté a politické centrum, které predstavují u nás politikové, žurnalisté,
ctenári Národní práce,
Národního Osvobození, Prager Tagblattu, Bohemie, Lidových Novin atd. Tak se veci mely za Švehly zdravého
i nemocného;
respekt k žádné z agrárnických
osobností,
která ho zaslouží, nemohl niceho zmenit na vecných stanoviscích
oposice vuci agrárnícké
politice. Agrárníci
i klerikálové
dokázali, že proti socialistum a politickému
centru v Ceskoslovensku
vládnout jde. Bylo proto nutno
predevším
proti agrárníkum
a klerikálum všech csl. národností se bránit. Nuže: odešel Švehla, odešel Šrámek
jako vudce vládnoucí pravicové koalice, prišel U drž a I.
Agrárníci
zustávají
stranou vládní, jejich vliv dokonce
vzrustá proti ére Šrámkove.
Sotva lze cekat, že majíce
tuto posici, ustanou od politické ofen~ivy, i když snad
budou umírnenejší.
V o fen s i v e je totiž ten, kdo je
u vlády, i kdyby se oposice tvárila sebe bojovneji.
Je tedy málo pravdepodobné,
že odpor socialistu a politického centra vuci agrární politice nalezne v dohledné
dobe duvody, aby se podstatne zeslabil. Odpor ten trvá
již na tretí rok. To zaslouží podrobnejší
úvahy a rozmyslu, kam až taková oposice má jít. (Vec je ovšem
velmi ztížena tím, že agrárníci se nestarají, kam až muže
jít jejich ofensiva.)
Agrárníci jsou strana, jejíž podklad je stavovský.
Odpor proti agrární politice muže snadno svádeti v bežných
úsudcích, aby byl prenášen ne snad jen proti celému zemedelskému
stavu, ale i pro t i zem e del s tví j a k o
h o s pod á r s k é muc i nit e I i. Pravda, ke které i oposice se sama v sobe musí probojovat,
je ta, že je nutno
lišiti všechny ty jednotlivé naše agrárníky od zemedelství
jako
nepostradatelného
cinitele
našeho
hospodárství.
I kdo má ostre spadeno proti sedlákum, nemusí ješte propadnouti nezájmu o zemedelské
problémy. Ruku v ruce
s
problémy
tec hni c k o zem e del s kým i nutno
ovšem obírati se problémy o r g a n i s a c e zemedelského
hospodárství,
problémem
v I a s tni c k Ý c h p orne r u
zemedelského
p ach t u,nebof
vada v organisaci
muže
zvrtnout
teoretikou
technickou
vymoženost
v praxi ve vec nedobrou. Cechoslovák,
který má spad~no proti sedlákum, nemusí se v zásade stavet ani proti
tomu,
razí-li
ministr
Srdínko
heslo zem e del s k é
s obe s t a c n o s t i Ceskoslovenska.
Otázka kvantity
a
kvality zemedelské
produkce jest nejen otázkou výdelku
zemedeIcu, ale také otázkou zásobování
všeho obyvatelstva, vcetne nezemedelského.
Že pro z á s o b o v á n í stejne jako pro úpravu p r a c o v ní h o po m e r u z em e del s k ý c h z a m e s t n a n c u j e s t v ý h o dnej š í h o s pod a r e n í v e vel k é m, kde možno levneji uplatnit úcinnejší výrobní metody a zajistit vetší vliv
na úpravu zemestnaneckého
pomeru delníku, než tomu
jest pri hospodarení
na statcích malých a stredních, jest
neoddisputovatelná
pravda. V tomto smyslu byla naše
p o zem k o v á r e for m a k r o k z p á t k y; v poprevratovém nadšení rozhodovaly
motivy ješte jiné než hospodárské, zejména nacionalism potreboval se vybít.
Nejplodnejší
oposice je ta, která méne naríká a více
predchází
dobrým príkladem.
Kdo nemá peníze, mívá
nekdy aspon rozum; obojího dá se upotrebit. Není nutno
býti »agrárním zazobancem«,
abyste meli k I a d n é st anovisko
k zásadnímu
požadavku
stoupání
úro vne n a š e h o zem e del s tví. I ti dobrí lidé, kterí
dle perutných slov »touží zaškrtiti posledního fabrikanta
strevy posledního sociálpatriota«,
v Rusku velmi pilne a
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bystre se starají o povznesení zemedelství. Je možné, že
naši vudcí komunisté by se touž myšlenku o ceskoslovenském zemedelství asi báli verejne vyslovit z toho duvodu, že komunistické Rusko a nekomunistické Ceskoslovensko je rozdíl. Nechme komunisty. U socialistu a
centra, kterí uvažují o problémech realisticky, má býti
samozrejmo, že jejich odpor proti agrárníkum nikdy nesmí jít proti zemedelství jako tako"vému. S o c i a I i sté
a cen t rum por a z í n a a g r á l' n í c í c h t o, co se
jim na nich nelíbí, jen tekráte, pro k á ž í-l i up r í m11 e j š í a hod
not nej š í z á je moc
s 1. zem e d e 1s tví, než j a k Ý j e s t o dát i m uch y b ují cíp 01 t k a a g l' á l' n í k u.
Co to znací všecko k o n k r é t n e, nelze vypisovati
v jednom revuálním clánku. Že také dnešní pro t ia g l' á l' n í fronte bude treba leckteré stanovisko l' e v id o vat, nebylo by moudré zapírat: pocínaje od nejožehavejší otázky cel ní: odzvo'nit takovým jednostrannostem jako je staroliberalistické nekompromisní protiochranárství. Nesluší zapomínati, do jaké míry byla i ta
pevná obilní cla, pro než se rozešla všenárodní koalice,
konfliktem taktickÝm, vyplývajícím z voleb roku 1925.
Pro dohlednou dobu pot r e b u j e m e o c hra n y na-o
šeho zemedelství stejne jako prumyslu; spor jest, a je
dobré, že jest, jen orní l' U toho ochranárství; na to se
však musí pam a t o vat i v té nejbežnejší a g t a ci!
Zájem a g l' á l' nic k Ýc h k,a pes a z á je m zem e d e 1s tví muže být rozdílný. Jde však o to, aby s o c i a 1i sté
i p o I i t i c k é cen t l' U m vec zem e del s tví pokládali také za vec s voj i. Tot snad nejduležitejší pripomínka k pokracování v protiagrárnické oposici.
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NÁRODNí

HOSPODÁR

Jirí H ejda:

Žijeme hospodársky v nové dobe.
Svetová
válka a Evropou,
velká sociální
revoluce,
která
se z l~uska prevalila
zpusobily
nejen
nutnost
nových vydání zemepisnj'rch atlasu, ale zanechaly hlubokou
stopu také v politické, kulturní a sociální skladbe lidstva.
Možno ríci, že postavily na hlavu staré pravdy, k nimž
se lJ1{isiJoc1evatenécté století. Generace, která prodelala
tento prerod z unaveného konce století do dravého tempa poválecného života, jaksi zmládla, ztratila duveru
k zásadám, jež jí byly vštepovány školou minulého sto·
lttí - to jest století, které nekoncilo roku 1399, nýbrž
roku 1914.
Mohlo se snad hosPJdárství nezmeniti? Kdo dnes h.Ollfrontuje klasické autory minulého století s životem. nestací korigovati názory, které byly podávány s jist.)tou
príliš absolutní, aby mohly vyhovovati kompromisum,
závislostem a relativitám' skutecného hospodárství. Nejde tu snad o zmeny, vyvolané prirozeným vývojem,
pokrokem, který prináší každý rok práce, nýbrž o zmeny
základní struktury celého života, jenž pocíná nabývati
naprosto nové tvárnosti, hledá formy, ve kterých by se
vykrystalisoval, opouští staré recište a rozlévá se kamsi
do neprehledných ploch, kde príští brehy se rýsují rlosud
jen v mlhavých a tušených konturách.
Chceme-li rozumeti století, jehož vývoj teprve pocíná,
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musíme je srovnati s oním velkým stoletím technického
vývoje, které bylo myšlenkove pripraveno velkou revolucí francouzskou a Napoleonem, technicky Wattem,
Stephensonem a Pultonem. Ideálem tohoto století, ideálem hlásaným filosofy, sociology, státníky i hospodári,
byl liberalismus, vrcholící v politické demokracii. S touto
myšlenkou souvisí nacionalismus, zrodivší se z ducha
romantismu konce osmnáctého století. Fro ideál demokracie, formulovanÝ poprvé ve francouzském národním
shromáždení na pocátku velké revoluce, umírala pokroková Evropa práve tak roku 1830, jako roku 1848 a 1914.
Je jiste tragikou tohoto skvelého století, že jeho ideál se
naplnuje v okamžiku, kdy se koncí: demokracie se rodí
ze svetové války.
Vudcím hospodárským celkem této doby je Anglie. Jestliže princip demokracie a nacionalismu došel uplatneni
na evropské pevnine teprve na samém pocátku století
dvacátého - to jest po válce, nebot devatenácté století
koncí ideove až svetovou válkou - v Anglii 'platí již od
dvacátých let minulého století. Politickému systému Anglie odpovídá její systém hospodárský. V 1". 1846 odvolává
Peel obilní cla a od tohoto okamžiku hlásí se Anglie
k systému naprostého liberalismu, laissez faire, nejen
v zahranicním obchodu, ale i v celém hospodárství.
Evropský kontingent v té dobe ve svém hospodárském
vývoji nejméne dvacet nebo tricet let za Anglií prebírá
ucení theoreticky hlásané Ricardem, John Stuart Millem,
prakticky Peelem, Cobdenem a Brightem, a vytvárí docela zvláštní systém jakési kombinace liberalismu s merkantilismem. Kdežto v Anglii není témer vubec žádného
státního zásahu do volného a naprosto svobodného hospodarení individua, na evropském kontinente ruší sice
státy pusobnost vázaného hospodárství cechovního, ale
prejímají koncesní systémy, provozují tuhou kontrolu,
subvencují prumysl, podnikají železnice ve vlastní režii.
Vidíme to práve tak ve francii za druhé republiky, jako
v Rakousku francisco-josephinském,
v Nemecku pred
Bismarkem, v Italii pred Viktorem Emanuelem II. V Anglii není monopolú, není státních drah, není výchovných
cel ve smyslu Listove. To vše má však evropský kontinent a je to prirozené, nebot to odpovídá }:locela presne
jeho strukture politické. V Evrope, která není ješte ani
zdaleka tak blízka demokracii anglického systému parlamentního, tvorí se ze starých regálu, to jest královských
výsad. "ýsady eráru. Suverenní stát, v té dobe absolu·
tistický s parlamentní dekorací,
nemá mnoho· duvery
v autonomii hospodárství, jak ji hlásaií anglictí liberálové. Má pravdu. Uvidíme, že nová doba je naplnena stej·
nou neduverou. A!e uvidíme také rozdíl, který je mezi
státní regulací absolutismu a regulací demokracie. Nebol
také v hospodarství nutno uciniti rozdelovací znaménko
mezi regulací z absolutní moci a mezi hospodárskou de·
mokracií.
Ale devatenácté století je stoletím technické kultury.
Ona dává mu predevším ráz, který je liší ode všech století predchozích, ona zpusobuje, že za krátkých sto let
dostává se lidstvo více kupredu. než za celá minulá tisíciletí. Devatenácté století jako celek je opravdu stoletím
revolucním, není náhodou, že z revoluce se rodí a v re·
voluci umírá. Byt i vek, v nemž žijeme, prinesl tisíce
nových vynálezu a prekvapení, pochybujeme, že by se
mu podarilo tak dokonale zmeniti tvárnost sveta, jako
zmenilo onech 120 let, ve kterých se uplatnily parní stroj
železnice, parník, telegraf, telefon a elektrina.
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ti osmnácté je charakterisováno, prave tak jako
oleti predchozí, hospodarením cechovním, místním
lemmest. Tento monopol, zarucený cechum právmíli kol mesta nesmel nikdo provozovati remeslo,
o\'ané ve meste), byl v podstate dán již nedostai komunikacemi. O národním hospodárství nebí'ti reci, byla zde jen hospodárství jednotlivých
S nejbližším okolím. Devatenácté
století tvorí prem hospodárství národní. Roku 1825 jede mezi Stocka Darlingtonem Locomotion No 1., a tímto rokem
onen obrovský rozvoj železnic, který za nekolik
eti spojuje nejen mesta mezi sebou, nýbrž i zeme,
e sc\'er s jihem a východ se západem, staví zásostátu na docela nové základy, prolamuje isolaci
kí"ch hospodárství, umožnuje v:\Tobu pro široký
ává podnet ke zrizování velkých továren, nebot jim
uje odbyt i dovoz surovin. Témer zároven prichází
af, který se tak podivuhodne se železnicí doplnuje,
stroj ciní pnlmysl neodvislý od podmínek, daných
ou. Vzniká tisk, velké deníky, omezené dríve na
ké ctenáre, rozširují se po celé zemi. prinášejí teleeké informace o situaci vcerejšího dne. V letech patých obrací se stará Evropa na ruby a tento vývoj
né industrialisace, stavení železnic, rozbíjení staforem, zdedených po otcích a udržovaných kvietisrežimu Metternichova a Svaté A11iance, konci se
letech sedmdesátých, kdy teprve dostává se evrophospodárství do normálních kolejí.
~ jsme již rekli: znakem hospodárství této doby je
vidualismus,volná soutež upravuje výrobu, cena tvona trhu podle nabídky a poptávky, ideálem je co
o nejvetší výroba, která stlacuje ceny, mzda delníka
se rovnež souteží a cenovým zákonem na volném
• Verí se v železnÝ zákon, který stJacuje mzdu na
iei existencního minima, verí se ve mzdový fond,
se v nezmenitelnost hospodárského vývoje, který
ou vykazuje konjunkturu, podruhé krisi. Nejlepší or'sací je dobre pochopený soukromý prospech jedince,
istický zájem individua, jež v této dobe je nositelem
odárského vývoje, Egoismus výrobcu, jejich zájem
ážl na zájem konkurentu, tyto zájmy se vyrovnávají,
k z tisíce egoismu, z tisíce vulí vzájemne se krížících
fl se hospodársh' pokrok.
*
1914-1918. Není žádných kladu, Není absolutních hod-

Není pevných pojmu mravních. Vztahy mezi národy
táty se uvolnují, bortí se systémy politické, sociální
hospodárské, které budovala staletí. Ú'zemní celky,
ré tisíciletím byly vytvoreny, se rozlamují. V té dobe
rve uplatnuje se vynález z konce století devatenácté.
- výbušný motor. Vždyt ostatne první parní stroj
ikl v roce 1769, a prece je to až devatenácté století,
ré je ve znamení páry. Pocátek dvacátého století je
znamení motoru. 1 ení to nepatrná zmena, jak by se
10.Nebot nehledíme-Ii ani k dosud dosti malému vÝu létadel pro hospodárství, volnost, nezávislost, kteprináší automobil, znamená pro celj" vývoj nesmírmnoho.Všimneme si jen, jak v devatenáctém století
6stala mesta. Kde nebyl prumysl vázán na prirozené
ínky - nalezište surovin, uhlí - soustredil se v mÍh s výhodným železnicním spojením. Vidíme, jak
daií kdysi význacná populacní strediska - všimnesi na príklad u nás Frýdku, mesta, jež kdysi znameo velmimnoho pro transport dohytka z Polska do R,a-

kouska. Toto m~sto úplne zaniká vedle nepatrného mestecka Ostravy, zanikají mesta jako Príbram a Kutná
fIora nejen proto, že se znehodnocuje stríbro odkrytím
velkých dolu argentinských, kdežto mesta s výhodným
spojením železnicním, jako Brno, Plzen, ústí nad Labem,
rychle rostou a stávaji se novým strediskem. Automobil
uvolnuje tuto závislost, dává možnost pravidelnejšího
rozvrstvení populace, odpoutává prumysl od železnicní
trati. Radia a film pretvárejí kulturní prostredí dvacátého
století, dávají mu ráz mezinárodnosti, nebot sbližují pevniny a národy. Bylo-Ii dríve jakýmsi prirozeným kulturním strediskem hlavní mesto každého národa nebo státu,
po prípade zeme, radio a film tento prirozený monopol
rozbíjejí. Kdežto dríve obcan z Kolína, chtel-li si doprát
kulturní požitek, jel clo Prahy do koncertu nebo do divadla, dnes poslechne si stejne dobre koncert nebo divadelní predstavení 2; Berlína, Vídne, Paríže, Ríma. Žádný
cestopis, žádný román, žádná zpráva novi'n nesblíží nás
cizím svetem, jako film. Díteti dvacátého století
tolik
není newyorská socha Svobody, mrakodrap, Eifelka prá"
ve tak nicím vzdáleným, jako Canal Grande nebo indická
vesnice, a škola, kde patrí kinematografická predstavení
k pravidelnému vyucování, se také stará o to, aby výchova dítete byla co možno mezinárodní.

s

Videli jsme, jak v devatenáctém století železnice zmenila zásobování. Kdežto dríve byl kraj nejbližšího okolí
mesta prirozeným zásobištem - pochopitelne tedy velmi
omezeným co do druhu i jakosti - v devatenáctém století umožnuje železnice a parník zásobování na podklade
daleko širším. Ale je to zase až století dvacáté, které skutecne spojuje celý svet v zásobovací sít, nebot v minulém
veku bylo to vlastne jen nekolik druhu potravin, které
pricházely z dálky vetší než z obvodu státu, byla to káva,
caj, korení, nekolik druhu jižního ovoce, a pokud jde o suroviny, barevné kovy, bavlna a nekteré suroviny chemické. Jestliže dríve byla Evropa továrnou sveta, dnes
ztratila toto závideníhodné postavení, nebot Spojené
státy, Japonsko, Jižní Afrika a Australie jsou pri nejmenším na témž stupni hospodárského vývoje, ne-li dále.
Synthetická chemie pripravuje podivuhodnými vynálezy
pudu novým možnostem, vybavuje výrobou dusíkatých
hnojiv ze vzduchu ze závislosti od Jižní Ameriky. dává
v dynalkolu náhradu za benzin, umelé hedvábí nahražuje
nejen hedvábí -prirozené, ale i bavlnu, tvorí se umelú
kuže ...
Svetová závislost, která je po svetové válce vetší než
byla dríve, (nebOt nesmíme se klamati jakýmsi novomerkantilismem, který jako by oživl v. ochranárské politice
nových státu) tato svetová závislost, zpusobená predevším odvislostí kapitálovou, pocíná vytváreti na pocátku
dvacátého století nové formy hospodárství. Velké podniky prumyslové, které pocítají s odbytem nikoliv v jednom státu, nýbrž v celém svete - Ford, General Motors,
J. C. Farbenindustrie, Bata, Siemens - potrebují prirozene obrovský kapitál, který zrídka kdy muže dáti jedna
osoba. Jedinec nestací již na velké úkoly, které hospodárství má pred sebou, hledá se kapitál, který dává bud
banka nebo spolecnost, což v podstate je totéž, ježto
i banka je cím dále tím více útvarem spolecenským. Na
místo individua nastupuje kolektivum. Výrobní spolecenství, závislost továrny na dodavateli surovin, 'na bance,
na odberateli dává vzniknouti koncernum, které mají za
úcel soustrediti celý proces od suroviny až po hotový
tovar. Je to vertikální koncentrace takové U. S. Steel
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Corp., Forda, Standard Oil a pod. Volná soutež prináší
zklamání. Zjištuje se, že cena se netvorí na trhu podle
nabídky a poptávky, nýbrž nabídka a poptávka jsou stejne urcovány cenou. Kdežto dríve ideálem byla velká produktivita, stlacující ceny, ukazuje se nyní, že nízké ceny
nejsou ani pro konsumenta výhodou, ježto zpusobují krise, a po krisích cena velmi rychle stoupá, pri tom však
tisíce delníku-konsumentu
ztrácí existencní možnost.
Fochybuje se o absolutní pravdivosti laissez faire, nebot
hospodárský egoismus jedincu vede k desorganisaci,
k anarchii výrobní, vyvolává krise, protože nikdo se nestará o to, bude-li zboží dnes nadbytek a zítra nedostatek. Ona podivuhodná autonomní regulace trhu a výroby,
která se klasickým národohospodárum zdála témer božským zjevním, je predmetem velmi ostré kritiky soucasných národohospodáru, a' prakse hledí ji vylouciti kartelovými úmluvami. Díváme-li se blíže na svetový trh surovin, vidíme, že není témer jediné látky, která by nebyla
bud úplne nebo do velké míry kontrolována kartely, at
již národními nebo mezinárodními.
Socialismus, který 'v druhé polovine devatenáctého století formuloval nový distribucní program, dožívá se trpkého zklamání z ruské revoluce, která ukázala, že cesta,
naznacená Marxem, není dosti dobre schudná v živote,
jenž není schematický. Amerika prichází s heslem: vYbojuj si sám svoje místo. Jev tom mnoho okouzlujícího,
nebot jestliže socialismus prehlížel individualitu a schematisoval distribuci podle hlav, Amerika tuto individualitu
až príliš zduraznuje. Anglický Co-partnership a Profitsharing hledá strední cestu mezi obema systémy. Razí se
pojem hospodárské demokracie, to jest systém, ve kterém
prestává platit individuum jako nositel hospodárského života, a na jeho místo nastupuje ko'1ektivum. S tím ovšem
souvisí konec laissez faire, konec volné souteže, jež má
regulovati výrobu automaticky. Nastupuje princip výroby regulované, kde predevším hledí se omeziti ztráty,
vznikajíeí bezplánovitÝm hospodárstvím. Racionalisuje se
cirkulace, o kterou se témer nikdo dosud nestaral, na místo revolucních systému distribucních pocíná se hledeti
na konsum jako na výrobního cinitele.
Jestliže dríve verilo se v železnÝ záKon mzdový, a nad
delníkem, žádajícím zvýšení životní míry, mávlo se beznadejne rukou, pocíná si razit nyní cestu poznání, že blahobyt národa roste delením národního duchodu. Kdežto
dríve individuelní podnikatel jednal s delnikem o mzdu,
jedná dnes zamestnavatelský svaz s odborovou organisací o smlouvu kolektivní. Pocátek dvacátého století je
ve znamení krise individuelniho podnikání. Jestliže devatenácté století bylo údobím národního hospodárství ve
znamení volné souteže individuí, století dvacáté stává se
stoletím regulovaného hospodárství svetového.
Werner Sombart praví na konci svého díla o moderním kapitalismu: Vedle kap italismu zaujmou v príštím
hospodárském živote stále vetší místo ony systémy,
které nejakým zpusobem spocívají na plánovitém hospo~
darení. Tak mužeme v celku nazvati ony novodobé zpusoby hospodárské, v nichž se znovu uplatnuje princip
krytí spotreby proti principu výrobnosti. Jejich duch je
charakterisován tím, že stále silneji se vyvíjí racionalismus, naproti tomu však snaha po zisku a individualismu,
které spolutvorily duch kapitalismu, upadají. - Zdá se,
že doba, kterou Sombart takto charakterisoval, pocíná
se od roku 1919, který je vlastne prvním rokem nového
století.
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Otto Rádi:

Malý pan Adamson.
"Znám je výrok
macedonského
vládce:
- Kdybych nebyl Alexandrem,
chtel bych
býti Adamsonem

-.«
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Když narození
se poprvénemáme
objevilzpráv.
roku
jeho
1920 ve Štokholmu, kouril již svuj
liavanna doutník . .od onoho jitra,
kdy se nedelní obrázková príloha
S o n dag s - N i s s e Iozletela po
zemi s jeho jménem, byl slavný po
celém Švédsku. Pak v Nemecku.
Objevil a dobyl Ameriky behem
mesíce, címž predstihl stejne dávné moreplavce, jako starého pana
Forda. Tokio, Melbourne, Buenos
Aires, Moskva nebo Kapské mesto
jsou výletními místy, v nichž je
stejne vesele a nadšene vítán, vychází-li tu alespon
jeden obrázkový casopis. Nebot nepotrebuje prekladatele a mluví ke všem stejne prímo.
Jméno Adamson znamená ve všech jazycích sveta
totéž: smích.
*
Podle svého jména je synem Adamovým. Presto pusobí jeho genealogie obtíže. Ponevadž nemel nikdy nejmenší záliby v neobycejném, obsahuje o nem bible údaje
pouze kusé. Ackoliv tedy v onom smeru je naše príbuzenství s ním jisté, je možno zjistiti pouze jediného prímého jeho predka.
Jmenuje se stejne starozákonne: Jacobson. Švéd, ma·
lír. Dríve býval však mnohým jiným, na pr. sirotkem.
který se do školy dostal v živote celkem trikrát, pohunkem u sedláka, drvoštepem, kovárskÝm ucedníkem a zrízencem u dráhy. Že by mel kresliti humoristické seriové
obrázky pro prílohu populámího casopisu, zjistil nejakou
náhodou v nedelni škole.
Že však tyto obrázky zjednaly mu zakrátko svetovou
slávu, nebylo již náhodou. V geniálním okamžiku vytvoril
proste jednou ne figuru, nýbrž cloveka. A nazval jej podle obrazu jména svého Adamsonem. A od toho okamžiku prestaly o malíri J asobsonovi všechny zprávy: žil už
jen malý pan Adamson uprostred svého komfortu a
svých nehod. To je velikým umením tvurcovým, nechati
se zapomenout, když dílo samo žije.
•
A jméno Adamson bude žíti vždycky, jako jména Don
Quijote nebo Chaplin, jedno z nejkrásnejších vtelení lid·
ské tragikomiky.
'..
Adamson, zápasník, ne s preludy, ale s vecmi nejprost·
denní potreby, dobrák, pravoverný starý mládenec,
dukladný a vytrvalý, zvedavý a ješitný, sportovec, lovec
a turista, svátecní rybár, milovník Fairbankse, dobr'
kurák a vždycky ve všem smolar, amatér hry na housle
a domácí fotografie, clovícek, který sice nemusí bojovat
o svou hmotnou eksistenci, ale stokrát denne se nazlobl
s rekvisitami svého pohodlného bytu, nežli se mu podar
alespon jednou s šibenicním humorem na ne vyzráti.
Adamson se svým svetem, který se pocíná u bolen
zubu, krájení tvrdého beafsteaku, pokažené žárovky, ka
pajícího vodovodu, s kockou vecne na stole, záhone
ŠÍ

abává slepice, kamny, které kourí, budíkem,
rve, elektrickou žehlickou, která propálí šaty
m, - svet, jenž se koncí u Imoflíku, které se
trhají a u jehly, jež se nedá nadít. Je každodenní
i jeho svet.
mto svete stojí bez druha a sám, jaka všichni
ne osamelí ve svých nejtežších zápasech.
o«

sti. Musil by svuj rozvážný klid zameniti za prílišn0u agilnost, kterou vyžaduje film i od nejklidnejšího Buster Keatona. Musil by se ze své staromládenecké samoty príliš
casto vzdalovati do sveta ostatních tvoru. To vše by zapla:til cistotou svéha charakteru i svou plachou povýšeností.
Za tuta vernost milujeme ho všichni, kterí jsme také
v dobe filmu zustali verni knize.

li príbuzných na svete, má je alespan v umení.
ou z malých: od heroického kocoura Felixe a
Kocour Felix je ve svete kreslených filmu celým Faírbanksem. Je rytírem, hrdinou, klaunem, eskamotérem.
reku kreslených filmu až po docela veliké hidiJako zlodej z Bagdagu ovládá živelné síly. Jeho kouzla
denních príhod, kterí se jmenují Frigo, On, nebo
, až do manéže parížského cirku mezi tri bra- ,jsou však nezáhadná a docela civilního rázu. Potrebuje-li
launy.
se dostati rychle do posledního patra horícího mrakohrdinové obrázku a filmu, af už je to Koko, ša- drapu, vykreše si pohotove blesk a vyleze po jeho výbežmáre, tvrdošíjný milovník paradoksu se svým
cích jako pa žebríku. Užívá všech pohádkových prostredtrikem zmatení rozmeru sveta dvojrozmerného
ku od sedmimílových \bot až po letícího kone i všech
erného a geniálne bezstarostný FeIi.x, oc byl la- technických vymožeností svého století. Nalezne pro ne
jejich osud!
však vždycky 'užití co nejprostší, rozumu co nejprístupje štastné, vecné mládí, které se nezastaví pred
nejší, nejnaivnejší. Je docela neabstraktní. Uhodí-li se do
mi a nezná podlehnutí. Je doma na celém svete,
cela tak, až se mu pred ocima zajiskrí, spechá využít toinové Verneovi. Je rytírský jako Doug a dobrohoto nenadálého svetelného zdroje k pripálení. Využívá
pripoutaný k žádnému pevnému bodu na zemi. plnou merou výjimecnosti svého postavení v dvojrozmerv nekterém príbehu skoncil štastným manželném svete, v nemž zákony tíže nekdy neplatí, ale padle
epokládejte ho, prosím, za ztracena: delá tím potreby také nekdy platí. Je vesele a úspešne živ v tomto
bez dalších závazku, koncesi žádanému happysvém vlastním svete, nikdy nejsa bezradný, a vždycky
dfte-li ho se serií kofat v kolíbce jako horlivého
dosahuje svého cíle.
"
ete býti presto klidni, že príšte bude se již apet
Pan Adamson naproti tomu není naprosto kouzeJonÝm
. jako bezstarostný mládenec pres hory a doly. tvorem. Treba že je celá jeho hmotná eksistence zhušteFelix a nešfastný malý pan Adamson, který
na do nekolika linií, prece je docela clovekem, posazeným
pohybovati se v docela konkretním svete lidí, daprostred našeho sveta i jeho strastí. Není o nic rr:éne
lidským, prelidskÝm, než veliký Charlie. Oba jsou samovšech jejich tísnivých zájmu a malicherných
To mu dodalo rys kouzelné melancholie. Ta ho tári postavení doprostred tolika záludných a zlomyslných
naucilo proniknouti daleko hloubeji k podstate
vecí, které jsou vzdorné, zpurné, výsmešné, svéhlavé, nevecí.
ústupné, umínené, iízlivé, škodoqibé, které jsou vždycky
on prestal pro nás býti zábavnou, kreslenou
pripraveny udelat pravý opak toho, než k cemu jsou
kou; oživl a zlidštel.
urceny. Oba pohybují se mezi nimi se zdánlivou jistotou,
*
jsou však stále' plni tušení, že ta neja'k špatne dopadne.
obllbené figurky kreslených filmu vzaly svuj puCharlie i Adamson jsou v podstate tÝmž lidským tyumor. serii obrázku v casopise. Odtud byly prepem, trebaže se náhodou dostali každý da jiné sociální
Dl plátno. Také Felix je prebehlíkem. Ostatne ne
trí'dy. Charlie je proletár, od pocátku do konce své dráhy,
svÝch kolegu, lidských hercu. Oni bývali výa jestliže jednou zbohatl zlatem s Aljašky a dosáhl kožichu i polibku krásné Georgie, poznali jste prece již na
artisty nebo zpívajícími herci, než se oddali hre
pred kamerou a uprostred Jupiterových lamp. jeh<rúsmevu, že ví, že to všechno je pouhý sen o poháddríve než mu bylo nabídnuta a'ngažmá do HoIly- kovém štestí, který mu prikouzIiI režisér Chaplin na konatácet moving-pictures, žil bezstarostným živo- nec jeho príhody, ja:ko tomu je ve šfastnÝ.ch vypravováních z oné krásné zeme, kde zla je trestáno a dobrota
delních prílohách novin a obrázkových magaDríve, než se jeho práteli stali velcí lidé a nežli vede k bohatství. Adamson naproti tomu je dobrý, mdl1
objevili metafysický smysl jeho triku, byl Felix
mešfák, který presto, že kamna casto kourí a elektrické
em všech tech malých amerických a anglických
svetlo zlobí, žije v teplém bezpecí v ríši svého bytu
Teddy-u, Tomu, kluku plavých nebo zrzavÝch,
v prvním po'schodí. Charlie je tulák a vždycky beze jméa ocima nebo pihovatÝch.
na. Adamson však neza'kusil nikdy hladu a nikdy nepreejne jako jiní hrdinové, na pr. pan Douglas, ne- stal býti panem Adamsonem.
*
smyslu svého života dríve, dokud neobjevili celou
Zakusil však neméne smuly a prodelal neméne zápasu.
o temperamentu a svých možností na prusvitrázcích a pásech celulosy, dosáhl také Felix teDojemnÝm hrdinstvím jest Adamsonuv každodenní
plného svého rozvoje a vrcholu své slávy.
úporný boj s neiprostšími vecmi všední potrebv. Zloti tomu je pan Adamson neúplatný charakter a myslnost a zarputilost predmetu. neústupná svéhlavost
zlákati gážemi, vyjádrenými v dolarech. Ne- vecí, zdráhaiících se sloužiti práve k tomu, k cemu jsou
urceny. všechno to znali humoristé iiž dávno Vzpomente
vou klidnou eksistenci v knize a nestal se prelueludem promítnutým na stríbrobílou plochu. Ne- nedostižitf'lné scény s cajovým kotlíkem u Jeroma K. Jeroma. Adamson však nezažije chvíle bezstarostného
to na jeho vek a samolibé pohodlí. Co by získal
klidu.
I ' ~'I I''T''T~I
arite, bylo by vyrovnáno ztrátou umeleckou.
Budík, zvonící vždy v nepravou dobu, je zarputiIým
ve filmu musil by obMovati svou nemluvnou
a fantastickým kolosem. Krájený, nezdolne tvrdý slanesvOj suchý humor, kouzlo své epigramaticno'1<
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cek, houževnaté, pecené kure, které rozláme mlýnek na
maso, ale zustane celé, rucník, který se skryje v~dy práve ve chvíli, kdy te mýdlo kouše do ocí, to jsou zrádní
a jiz1iví neprátelé tesne na našem tele, to jsou klamavé
formy, které na sebe bére dábel hmoty, mstící se za své
porobení, to je metafysické zlo objektu, skryté ve špendlíku, v kamnech, ve tvých botách, všude.
Adamson je zápas cloveka s hmo1ou.
"

A je to zápasník, který dovede být houževnatý v tom.
co má na práci. Tvrde škrobenou košili sice roztrhá, nakonec však je oblecena. lidli, která kulhala, ureže sice na
konec všechny ctyri nohy až ke korenu, ale ted stojí
pevne. Jeho dukladnost se nezastaví na puli cesty. Vyprašuje-li pohovku, zbudou z ní jen trcící pera. Ze stolu,
do nehož zatloukal hrebík, zustane jen hromada prkének.
Jeho nehody ho však neodstraší: má vždy po ruce nápad stejne spásný jako puvodní. Adamson je oslavou edisonovského rysu lidské povahy. Vyhazuje:.1i kun zadkem,
zatíží ho stokilovkou. Prekážejí-li mu lidé na chodníku,
rozhodí je stiknutírn automobilové houkacky, kterou má
na místo triedru povešenu okolo krku. Jeho nes cetné vynálezy mají jedinou vadu, že se nikdy neosvedcují. A dosáhne-Ii už jednou úspechu, stane se to buhví jakou náhodou, necekaným porušením prícinnosti; zajíc, na nehož
pan Adamson mírí, podrazí mu nohy a rána sama vyjde
a zabije tetreva.
Obycejne však veci probíhají rádne a Adamsonovi se
skutecne podarí, q1íti na celé cáre smulu. Proto ho milujeme, protože jeho smula je vždycky ješte o trochu vetší,
než naše vlastní. Najde-li podkovu, je jiste žhavá, jak
práve odletela kovári od kovadliny. Jen jednou v živote
uvidí pred sebou na chodníku ztracenou tobolku a tu se
zaplete pod nohy kominíkovi. Ve své smule si už docela
zvykl odnésti to za jiné. V zahrade na lavicce tamže škrábne hrající si kote vedle neho sedící panicku: ovšem, že za tuto domnelou duvernost dostane pres hlavu
uboký Adamson.
Nekdy se tomuto výsledku ješte
diví. Na príklad, když pó užití
vlasové vodicky mu místo cekané
bujné kštice vyrostou zrovna jen
jeho tri poslední vlasy do prekrásné délky. Jindy se ješte dopálí, a z hlavy mu vyskakují hroziví certíci. Ale vždycky na konec
najde zase svuj filosofický klid.
Odejde s tohoto sveta do ríše
oblak: zapálí si své liavanna.
Jeho liav,anna dout:ník je nejvyšší, posvátný, nedotknutelný.
Jestliže se bez námitky nechá
obrati o vše až do prádla a ješte
za:kuklenému zlodeji poctive vysype dvacetnlk, který mu zapadl
do boty, ztríská nemilosrdne chlapíka, který se odváží sáhnouti mu
na cigáro. Jestliže se rozzlobí,
prestane býti klidný a usmevavý
diletant požívacného vychut'l1ávání horkého nikotinu z teplých
vlocek dýmu. Tu bafá vášnive a
88

krátce, až zmizí v oblaku mekkého, modravého koure,
který se pomalu rozplývá v klid a mír a usvedcuje malicherné lidské dení z melancholické marnosti. liavanna
páne Adamsonovo je mostem s tohoto sveta hlouposti
a mrzutosti do štastné Nirvany. .
Epos o panu Adamsonovi je písní o vonném dýmu.
:::

Jeto epos bez ženy. Román AdamSOllova života patrí
totiž k onem mistrným dílum, která se obejdou bez erotického motivu. Ale prece dal se. náš krátkonohý mužícek
alespon dvakrát v živote zlákati svudnou predstavou
vábného štestí ve dvou. Poprvé její fGtografie ješte vcas
vyletí z okna. Podruhé mu kytici, kterou drží ponekud
rozcilene pripravenu za zády, sežere kráva. Temito dve
i koncí.
Naprosto ne však jeho touha po dobrodružstvích, která
ho obcas prepadá. Vrhne s celou horli vostí do sportu a
lovu: lyžarí, fotografuje, jezdi na koni, pluje na kanoi a
hlavne nimrodí. Tady však už Adamson chytre vyzrál na
svou smulu. Ví dobre, jak veci revoltují proti svému urcení a vzpírají se sloužiti tomu úcelu, k nemuž byly zhotoveny. Ví, že plnicí pero nen~lvidí psaní. Že knMlícky od
Hrnecku vášnive rády zapadají do košile anebo lehaií
pod ski'íní. Že universální lepidlo v tube drží zurive pevne na prstech, naprosto však ne na s'irepu rozbité vázy.
Že slupky banánu se z duše nejradeji priplazí pod nohy
klidného chodce. Proto milý Adamson použije techto vecí
radeji hned sám k nejakému jinému úcelu, než zamýšlej
jejich tvurce. Nechytá ryby na udici, nýbrž nabodává je
na vidlicku. Ak humrovi se dostane tím zpusobem, že
spustí svého pince do more a vytáhne ho, jakmile se rak
klepetem chytil jeho ocasu.
Adamson naucil se mechanickou neprízen zlé náhody
porážeti logickým vtipem, tím, že ji ohrátí na ruby. On,

, který se nikdy nesmeje, je vítezstvím smíchu nad
m.

*

Klasická pro tento druh kriminelních
smrt

1u p i c e

prípadi't je

J o s e f a Sám k a.

Z veci je zrejmo i to, jak významná je pro zdar pojeho vesel)' obrázkovÝ príbeh prece není vždycky
licejního šetrení okolnost, kdy a v kterou chvíli je treba
chu. Tvrdí, že dobrá vule bývá vetšinou špatne
, dobrodiní odpláceno urážkou, že život není než zakrocit. Podle predpisu dbá policie nejenom cíle vypátrat a dopadnout skutecného pachatele. Témer stejne
tragických nedorozumení.
duležité jest napraviti škodu pachatelem zptlsobenou,
ž chce dovésti domu dva opilce, kterým mu je líto:
zavren pro rušení verejného porádku. Když se pokud je to možné. Tato druhá zásada uplatnuje se
ovšem hlavne v oboru de1iktu majetkových.
cloveka, který týrá svého psa, pes ho pokouše.
Skutková okolnost, že pražskému detektivu napadlo
pustí medveda ze soucitu na chvíli z jeho tesné
, musí se rychle sám do ní skrýt, aby ho ubohÝ jít zrovna o p1'11páté odpoledne a zrovna 11. listopadu
roku 1921 do kavárny. nepatrí svou podstatou do zpránesežral.
vy o úcelnosti policejní práce. Lze ji pricíst 'lpíš na
me si slova, vymenujeme gesta, a nerozumí druhu
Adamsonhodí ve zlosti po vyjícím psu z okna botu, . vrub houževnaté methodicnosti, a úspech touto návštevou kavárny získaný se vysvetluje poctem pravdepomuji, radostne vrte ocáskem aportuje.
dobnosti, že mezi tisíci návštevami kavárny jich hude
1echto místech hranicí tato nejveselejší kniha tesne
omezí nebezpecné melancholie. Nebo tam, kde se snad jen 999 zbytecn)'ch.
Detektiv sedel hlízko kamen. Pred kamny stála plenson pri melodii poulicní kytaristky dojetím rozpustí
ta, a za tou plentou byl ješte sliH, vyhražený pro obodníku,jako vosk u kamen. Nebot Adamson vášnizvlášte zimomrivé hosty. Pri príchodu do kavárny
uje hudbu i své domácí hosle. Když revoltují souvšiml si detektiv, že za tou plen tou sedí spolecnost dvou
poranení nejhloubeji ve svých lidských právech,
mužu a jedné ženy. V žene poznal detektiv starou
'e se na hrbitove se svým nástrojem: tu ho vykopne
»matku praporu« (prezdívka pro zlodejku, které stárí
la s místa míru.
brání ve vykonávání puvodních dvou spolu souvisících
svete však dobré srdce nebude všemi opušteno.
son, který z útrpnosti nad smutným rybárem mu povolání, a která je odkázána na to, hájit zbytek svého
živobytí zprostredkováním
cirkulace kradených statku
cil rybicku, koupenou na trhu, nezustane nepochomezi zlodeji a prekupníky. Lze míti za to, že tato žena
ocela.Když jednou odríkave a cituplne doma cvicí
ch houslích, najde na svém okne všecky kocky ze dodala spolecnosti za plentou v ocích detektiva znacné
dství, s velikýma ocima zbožne naslouchající ve pritažlivosti.
Spolecnost za plentou se bavila o vecech nezávadných
m údivu. Svatý František, který kázal nebeským
a tím i nudných. Z okolnosti, že puvaby a jiné kvality
m a zveri, nebyl posledním z hríš'níku a svetcu.
dotycné dámy nejsou dostatecným dúvodem pro prí*
tomnost obou mužu, usoudil detektiv, že spolecnost na
ou cte na procházce své noviny. Vykracuje si a je nekoho ceká. Cas detektivuv je jediná vec na svete, pri
ujat, že ani nevidí na cestu. Krok, a sletí s vysoké
které ani sebe presnejší úrední index cen nezaznamenal
. Nevšimne si však ani tohoto malého incidentu.
za posledních sto let nejaké zvýšení. Cas jejich zustal
o lepší Já, stínove si vyšlapujíc, cte klidne svou
laciný. Za pul druhé hodiny prišel nejaký muž. Prisedl
ovní rubriku na další ceste.
ke stolu, a za chvíli slyšel detektiv, jak se nový spolecbof Adamson jest vMný.
ník ptá: »Tak koupíte to zelený?« (zelené zboží
kradené). Na to bylo slyšet hlas ženy, která byla na dohode zrejme interesována. Za chvíli se ptal jiný mužský
hlas: »Zac to sekaj?« Hlas príchozího poznamenal, že
A
L
je to »za ctyricet tácu darovaný« (tác
tisíc Kc). Je
treba vedet, že bursovní hodnota zeleného zboží ciní
asi (<li v nejlepším prípade) 25 procent bežné obchodní
ceny vecí. Prodej zeleného zboží za 40.000 Kc predpokládá krádež nebo loupež, kterou byla zpusobena škoda
Nekdo z ministerstva vnitra zakázal v mialespon 160.000 Kc.
nulých dnech clenum bezpecnostních úradl\
Detektiv zacal ovšem ihned v duchu probírat prísdelovati nekomu své - byt i sebe starší pady,
které toho casu byly »v lufte« (nevypátrané), a
zkušenosti. Zatím, než se o tomto zákazu
zjistil. že pred týdnem by,10 spácháno vloupání do kopromluví, budiž zde výslovne zjišteno, že
žešnického závodu v Tanvaldu, kde bylo ukradeno vecí
tyto historie byly vypráveny pred zákazem.
-.cel.
za 80.000 Kc, a v Náchode, kde »vzali« klenotníka o zlaIV.
to a hodinky za 200.000 Kc.
10 jii receno, že skutecná,
nel.iterární policajtština
Zájemce za plentou se potom ješte ptal, od koho to
zelené zboží je. K tomu treba poznamenat, že prekupník
obsahuje 90 proc. prosaiocké driny. houževnatosti
ého, reálního rozumu. K pojmu rozum patrí ,i se neptá po jménu a adrese lupice, nýbrž po jeho kvaobecnýcha praksí získaných vedomostí. Sem tam
litách, zda je spolehlivý, zda zboží dobre vybral. Nej• se však i prípad. kdy se zakmitne v policejní
cennejší informací a nezbytnou referencí ovšem je, zda
v romantika opravdu
filmová. Výjimky ty se vylupic v prípade zatcení nerekne, komu zboží prodal.
jí hlavne v tom úseku policejního pátrání. kde jde
Sprostredkovatel odpovedel, že muž, od kterého zboží
jistit pachatele, jenž je už znám. Radovat se z tébude, je »na tutti chlap«, což znamená, že je to stríleantiky ovšem nelze: nikdo zde nezarucuje »hapjící, ke všemu odhodlaný clovek. Takovíto lidé teší se
dc ani pro policistu ani pro zlocince.
u prekupníktt znacné úcte. Vysvetlení je prosté, jako
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surová logika: kdo strílí, bude snad zastrelen, a kdo je
zastrelen, nemuže prozrazovat.
Detektiv nezaslechl z dalšího hovoru nic, než že jde
o »lišky«, což znamená qkarátové zlato. - Než se spolecnost rozešla, rekl tam kdosi: Tak v pet petactyricet.
- A nezaspat! - Pri jejich odchodu si detektiv spolecnost ovšem dobre prohlédl.
K o m p e ten c e.
S policejního stanoviska dá se z ú'lbmku hovoru detektivem zachycených vykrystalisovat
spolehlive aSI
toto:
Zástupce lupice dal si schuzku s prekupníky v kavárne. Jde u prekupníku tedy zrejme o lidi,.kterí jsou ve
svém okolí známi a nemohou proto riskovat, aby j.e zástupce zlodeje na;vštívil v 'jeji'ch byte. Obe strany se
osobne neznají, protože byla prítomna zprostredkovatelka. Taková služba stojí peníze, ani zlodeji se zbytecne nedelí o zisk.
Lze dál~ mít za to, že zástupce IUpiC.LIVprijel do
Prahy. Má-li totiž lupic korist o hodnote r60.000 Kc,
není to jiste jeho první loupež .. StarÝ lupic pak nebude
posílat prostredníka k sprostredkovatelce. Okolnosti, že
jde o zlocin spáchaný »venku« (mimo Prahu), nasvedcují i slova "pet petactyricet«. Tímto precisním, arithmeticky vyjádreným udáním casu oznacují lidé obycejne jen odjezd vlaku. Poznámka »nezaspat« nasvedcuje
hodine ranní.
. Krádež spáchaná »venku « patrí do vyšetrovací kompetence cetnictva. Bez výslovného souhlasu šéfa bezpecnostního oddelení nesmí pražský detektiv odjeti služebne z obvodu Velké Prahy. Detektiv hlásil své pozorování šéfu bezpecnostního oddelení. Detektiv, o kterém
zde byh a bude rec, je obvodní inspektor rtellniformované stráže bezpecnosti Jan Mrvík.
Šéf.
Verne podle starozákonnéhO' prikázání:
»Neuciníš
sobe podobenství ani obrazu boha svého«, dopadají odpovedi. Zeptejte se kohokoliv z detektivu ci úredníkLl,
aby vám neco reklo šéfovi bezpecnostního oddclení,
rekne vám: »Jo, pane, to je Knotek.« Nic víc se nedozvíte.
Knotek je zrejme odveký jako zákon a je pro pražskou policii jakousi personifikací bezpecnostního úradu.
Mužete se snad dozvedet, - nahlédnete-Ii do statusu
--, že byl kdysi komisarem v Libni a na Žižkove, dozvíte se tam, že mu bude príštího 27. únO'ra šedesát let,
ale víc se nedozvíte. Prístup k jeho osobe není težký,
nebot Knotek, jako skutecný dobrý policista, se styku
s lidmi nevyhýbá a neobklopuje policejní práci nimbem
tajemnosti. Udeláte-li vetší »kasu«, budete-li chycen pri
vetším podvodu nebO' pripozabijete-li nekoho, prijde se
na vás Knotek jiste osobne podíwl.t. Tutéž zdvorilost
vám prokáže, úcastníte-li se vraždy jak0' úcastník
trpný, cili jako corpus delicti.
Jinak se k nemu mužete d0'stat, víte-li neco, O cem
predpokládáte, že by to policii zajímalo, a trváte-li
na tom, že to reknete jenom šéfovi.
Ve všech techto prípadech (vyjma pasivní úcastenství pri mordu) stanete pred pánem prostrední štíhlé
postwy. Nejdrív vás asi pripoutají oci tohoto cloveka,
jenž slouží c t y r i c e t let
n e pre t l' žit e b e zpec n o s t i t o h o tom
e sta. Ty oci jsou prísné,
a stojíte-li pred nimi jako dO'brovolný host, pocitujete
hanobenoll jindy a vysmívanou pocestnost a dobré sve9()

dO'mí, predmet mnoha vtipu, za náramnou vymoženost
a velikánské aktivum. Šéf nosí knír, dnes už prošedivelý. Oblecen chodí obycejne v tmavošedé šaty, nenápadné, peclive udržované.
Ptejte se dál po Šéf0'vi, a SIlo:ld vám ješte reknou, že
mel mnoho velkSrch prípadu, že je neúmorný a houževnatý, bezohlednSr k sobe, a když tO'musí být, i bezohledne vymáhající výkony v zájmu služby. O jeho energii
se vyprávejí úplné legendy; ale vyprávejí se potichu,
- »neuciníš sobe podobenství ani Obft'lZU«...
Ve skutecnosti je m i p i s t e r s k Ý rad a J o s e f
K n 0' t e k, šéf IV. oddelení pražské policie, tVl1rcem
pO'prevratového bezpecnostního aparátu hlavního mesta Pra.hy. Takrka z nicehO', bez dostatecné financní
opO'ry nadrízených úradu a bez porozumení mnohých
u nejednoho zeleného stolu (i v neocekávané blízkosti
ctverky) stavil jednotlivce v bezpecnostní službe v celek, jenž tvorí zbran spolehlivou a dobrou, zbran príliš
dobrou u porovnání s tím, co bylo státem dosud ucineno pro IV. oddelení a pro jiná, prepychovejší
odvetví pražské policie.
Jsou chvíle, kdy se mnohýin zdá, že šéfem bezpecnostního oddelení je žádáno mnoho. Nesporné je, že
tento šéf nezná pojmu omluvy, není-li neco provedeno
tak, jak to narídil. Ale nutnO' uvážit, že pllsobit ohcas
takovým dojmem je údelem šéflt vubec, a že v tomto
príp'lde je šéf casto jen nárazníkem mezi nejvyšší'mi
instancemi mimo reditelství a výkonnými orgány.
Stává se, že jsou velké prípady a že pátrání se. nedarí. V takovýchto kritických chvílích shromažduje
šéf své detektivy, vyloží jim strucne, chvílemi i jadrne
své stanovisko a svuj názor. A disponuje, jak pátrati
po pachateli. Tyto snemy koncí šéf, - tak alespon tvrdí
legenda-,
touto frází: »... .'l zítra ho tady chci mít .. «
Je mnoho vecí mezi nebem a zemí, ale stává se, že toho
pachatele »tam zítra skutecne má«.
Žurnalisticky je Šéf problémem obtížným. Zachovává úrední tajemství zrovna tak fanaticky, jak fanaticky
zastává službu. N':l reklamli' si nepotrpí a není vylou. ceno, že autor této stati bude míti velké obtíže, až bude
príšte chtít proniknout na velitelský mllstek IV. oddelení.
K šéfovi samému patrí tradicne a poradím druh)'
z nejvyšších úredníku Ctyrky, v r c h n í po 1 i c e j ní
l' a d a J o s e f Van á s e k. Je to statný, skoro se
muže ríci mohutn:\r muž, a jest povinností policejního
referenta, jehož mil~rmi klienty jsou všichni mordýri,
kasari a zpríznená odvetví, varovat své laskavé dodavatele sensací, aby se nedali zmást milým a prívetivým
úsmevem vrchního rady. Nebot pozor: Vanásek je
muž, jenž neví, co jsou to nervy. Nervy v 1 a s t n í,
prosím.
V. r. Vanásek rozluštil zpusob dlouhých krížových
výslechu velmi proste: Delá je bez nervu. Pokud si lze
utvorit obraz jeho výslechu, jak je lící lidé, kterí jim
byli prítomni, postupuje tentO' pO'licista po zpusobu železného kruhu. Obrovská pamet umO'žnuje mu frapantní experimenty. Nepotrebuje-li si nekdo všechno, co
slyší, psát, primeje tím vysl)Thaného, že mluví rychleji
,'1 otevreneji,
už proto, že nespatruje v každé otázce
lécku. Když pak ješte nekdo po šesti hodinách mltže
z pameti pripO'menouti vyslýchanému jeho vlastními
slovy rozpor ve výpovedi, není k priznání daleko. Z bohatých aktiv tohoto policisty jest zdllrazniti, že si je
vedom odpovednosti lidské i služební. Ze nikoho ne-
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a že má velké porozumení a znalosti moderních
eru policejní služby. Lze míti za to, že Vanásek je
žem znacné budoucnosti.
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V pet petactyricet jel z Prahy jediný osobní vlak, a.
smerem ke Hradci Králové. V pet ráno byli na De. ve nádraží mimo jiné dochvilné cestující i dva mu, velký, ramenat)' v tmavém. krátkém kabáte, na hlav »nehet. (placatá cepice s velik)'m štítkem) a menší,
íhlejší muž, s podobnou cepicí, v zrzavém delším ka'te. Oba meli kolem krku šátek na uzel a chovali se.
presne podle policejních predpisu pro neuniformovaou stráž, - naprosto nenápadne. !vI rvík a Stanek cho, po vestibulu a koukají se. V pul šesté se prihrnula
vekávaná spolecnost, tri muži a žena. M rvík na tom
yl dobre, protože ho žádný z této spolecnosti neznal.
orší to bylo se Stai'íkem, nehot žena se zarazila: zreje ho poznala. Byla totiž ze Žižkova.
Detektiv se jmenuje po pražsku »tajnej« a v tomto
ázvisku je vystižen velký kus jeho poslání. Po krátké
álerné ponde usnesl se Stanek zmizet. Obehl nádražní budovu a schoval se za lokomotivu hradeckého vlaku. Styk s prozrazeným tajnS'm je vec inkognitu nebezvná. a i 1'1rvík uznal za lepší nepotloukat se príliš
blízkosti pozorované skupiny. Tak se stalo, že ani
tanek, ani Mrvík nevedeli, kam spolecnost vzala Jísty, cili kam jede.
Ostražitost prekupníku je príslovecnú. a bylo treba
tecnost presvedcit, že nikdo z detektivu nejede s nii. Ve chvíli. kdy spolecnost sedela ve vlaku, vyšel
tanek ze svéhn úkrytu a procházel se chvíli po nástuvti. Nacež ostentativne zklamán odešel loudavým kroz j}erronu a to oficiálním v)Thodem. Pak ovšem
et naspech a dal?'í cestu vykonal ostrým poklusem.
ebof ve služebním voze vlaku jej ocekával nedockayé
olega :\1rvík a vlak už mel odjet.
Služební VllZvy')rali si detektivové proto, že nemeli
lístku (pro prípadné nelaskavé ctenáre: jízdné za oba
detektivy bylo dodatecne policií železnicím zasláno), a
proto. že služební VtlZ nemá spojení s ostatními
gony.

Budiž dovoleno další zprávy o prípadu reprodukoati formou vyprávecí v prvé osobe. jménem inspektora
rvíka:
)Tak jedeme v tom služebním voze a premý~lime, jak
dopadne. Vedel jsem, že za jízdy jeden z tech· gaueru projde vlakem a bude hledat Stanka, protože si
ba nevšimli, že odešel. Na nás tedy nemohli, ale horbylo. že jsme nevedeli, ve které stanici vylezou. Tak
e si se Stai'íkem rekli: Hlavu z okna strkat nemlle, protože by to bylo nápadné, že se vezou civilisti
hyt1áku. Ptáme se vlakvedoucího, jestli nemá ajsennáck~'cepice. N"emel, ale dal opatrit v první stanici,
u cervenou a jednu modrou. Stankovi padla akorát
prednostova cepice, tak si jí vzal. Ale protože ho ta
videla v zrzavém kabáte, tak jsme si prohodili katy a Stanek dostal ten modr--)'. Já j~em si vzaL zrzay~'
bát a modrou cepici, a v první stanici jsme šli prohlínápravy, jestli je tam dost oleje. Já jsem prohlížel
n prednosta Stanek dával pozor, jestli to porádne
. Zrovna když makám na olejnici u tretího vau, vyleze jeden z tech gauneru a kouká se kolem.

~Jepoznal nás a spokojene zas vlezl do vozu. My zase
zpátky do služebního vozu a jeli jsme dál. Ono se to
rekne, prohlížet olej, ale když tech stanic je moC'. Když
už ten olej byl desetkrát visitýrowmý, zavolali jsme si
prtlvodcí, popsali jsme jim hledanou skupinu. Rekli
jsme jim, aby hledeli vyzvedet, kam ti lidé jedou a co
si povídají. V príští stanici prijde jeden pruvodcí a
povídá, že ty lidi má ve své garniture a že mluví moc
potichu. Lístky mají do Hradce Králové. Zaslechl jsem
jméno Záruha.
Ten chlap v kavárne mel pravdu, když rekl, že to
zelen~' zboží má »na tutti chl,3..p«.Záruba strílí a mel
za to už hromadu velkých flastrtl. (Flastr
trest na
svobode.) Zárubu jsem znal osobne, a Stanek také. Oba
jsme vedeli, že Záruba pracuje spolu s nejak)'m Sámkem Josefem. Sámek byl kdysi obchodní cestující, ,'lle
pak prišel na sces'tí -a b~t z neho, dej mu pán buh vecnou slávu, velký lotr. Revolvery mel vždy po ruce.
Stanek a já jsme ho už devet let nevideli, a to bylo zlé.
Za devet let se každý clovek zmení, a zvlášt když mu
na tom záleží. Tech c1evet let cáste:::ne sedel, a pak se
Praze vyhýbal.
Tak jsme se se Stankem radili ,3..rekli jsme si, že Zá.ruba jiste ceká v Hradci se zelen)'m zbožím, a že je to
zlé, protože ho nebudeme moci hned vzít (zatknout).
protože prece nevyvoláme na ulicích strelbu. Zrovna
prijíždíme do Kuklen. Narazim si cepici a kouknu z vozu. Tu máš, parta vystupuje, Stanek a já jsme popadli
k'lŽdSr balík novin, šup s ním na ramena, a ženeme se
clo dopravní kanceláre. Tam jsme se legitimovali. Okna
té kanceláre veelou na námestícko pred stanicní budovou. Zrovna naprostred toho plácku, vidím, stojí Záruba. V ruce má menší tašku. Ohlíží se na všechny
strany, jestli má luft (možnost· úteku). Vedle neho
stojí nejaký mladík. Najednou se Zárub3. zadívá na místo, kde stojím. Patrne mu bylo podezrelé, že ve stanicní budove jsou cizí železnicári. Vidím, jak posílá
mladíka, aby to šel okouknout. Stanek se primáckl do
kouta, ale já už jsem nemohl pryc. Stál jsem zrovna
pred telegrafním stolem, tak jsem si sedl, vytáhnu
kontakt, abych neudelo.! na trati nejaký malér a zacnu
telegrafovat.
Ten mladík, co delal šmíru (dával pozor), prišel až k oknu a delal, jako by se chtel ucit telegrafovat. Pak zase Ddešel, a videl jsem. jak ríká Zárubovi, že je všecko v porádku. Z'ltím už k nemu pricházela parta a všichni odešli.
Stanek si nal také modrou cepici a hremzácký kožich, a ted jsme' šli za nimi. Toutéž cestou šel práve
star)' železnicár a toho jsem poprosil, aby šel asi 300
metru za tou partou a my že pujdeme z,3.S200 metru
2.<l ním. A kdyhy
ta parta nekam zašla do domu, aby
poblíž toho domu pockal. Jdeme, a najednou Stanek
povídá: Tamhle už stojí. Opravdu stál dedek pred hostincem .1. povídal: Šli tam všichni až na toho s taškou.
Tak jsme si rekli,. že Záruba šel pro zelenÝ zboží, a
ostatní parta že na neho ceká. Ted už se nemohlo nic
pokazit. Vytáhli jsme revolvery a Stanek a já jsme
vrazili do hospody. Parta sedela v koute a jedla párky.
p.3.matuji se na to ješte dnes, protože, když jsme zvolali ~Jménem zákona ruce vzhuru!«, vypadl té babe
z ruky nakol1snutS' párek. Pri tom rekla: Sakra, už
jsou tady? - Stanek povídá: » Jo, matko, už jsme tacly. A ti ostatní tady budou za chvilku.« Povídá ta
bába: »Záruba. bude strílet, ale dostanou ho. Ale Sárnka nedostanou! Ten je zarostlej jak Kristuspán (plno-

=

91

vous) a na hube má cvikr.« Poví dám na to: dobre, že
to víme.
Zapomnel jsem ríci, že na dvore toho hostince byli
vojáci, kterí tam meli nejaké cvicení. Poslali jsme pro
dtlstojníka, legitimovali jsme se a poprosili ho, aby d'll
hlídat naše zatcené. Kapitán vzal šest mužll, .hodlo
vztyc« a parta m<lšírovala do stáje. Výslechem zatcených jsme zjistili, ž,e Záruba pri jde asi za hodiml. Tak
jsme telefonovali cetní,kum a vyrozumeli jsme je podle
predpisu O zatcení. Za chvíli tu byli dva cetníci. a dohodli jsme se, že necháme Zárubu prijít do hostince.
Cetníci se meli schovat za piano a sebrat potom Zárubu. Pro prípad, že by utíkal, schoval se Stanek na
áchode, kter\' hvl n:1 chodbe. Stanek chtel bYt také
venku a cíhat na' Zárubu. ale já jsem mu rekl:' Budeš
y reserve. máš tri deti: až budeš slyšet strí let, tak pribehni. Teda závidet se mu nemuselo, na Tatrách je
lepší vzduch. než tam chudik mel v tom sv)'m \1nterstandu.
Já jsem vyšel pred dúm a schoval se clo zahrádky
za kroví. Ta zahrádk/}o láeh níž než silnice. Cekám ~{
cek~ll11.a najednou vidím, prichází Záruba s taškou
\' rllr.e a vedle neho elegantní pán, zarostlý jak Kristuspán s cvikrem na ksichte. Jak jsem videl ten kožešinov\límec na Sámkove kabáte. už jsem vedet že S{1l11ekbyl
v Tanvalde. Sámek mel pod p1.Ží aktovku a obe rllce
v kapsách. Ve mne hrklo. protože náš plán byl pripra\'en)' jenom na Zárubu, a tecI najednou pricházejí dva.
'Prem)'šlel jsem. jak hych je dostal od sebe, ale'v tom
jsem videl, že se oba zastavili, a Ziruba rekl Sámkovi.
aby pockal venku a dávol pozor. 7.:áruba s lmfríkern
šel k hosti nci. a Sámek se obrátil tvárí k siln ici do
iT ndce
K rálovtS. Na tom, jak držel ruce v kaps:ích.
jsem videl. že má v každé ruce revolver. Rekl jsem si.
že Sámka musím dostat, protože by jinak mohf postrílet oknem všechno. co je v hostinci. až 7.:áruha zacne
delat kraval.
R i s i.k

O.

Zpet k vec i s a m é:
Zde prestává romantika ,1.film. Zde se zacíná težké.
lidsky težké a osudové risiko. Ve slovech »musel jsem
ho dostat, sic by hyl postr-ílel oknem všechno v s5Je".
je mnoho policejní filosofie, zrovna tak jak v okolnosti.
že se mlcky a samozrejme odstupnuje risiko podle toho.
o kolik lidí v rodine se má kdo starat. .\ že o odstupnování nerozhoduje ten, jenž má b)-ti ušetren, ale ten.
jenž nastupuje na ohrožené místo.
Je treba si predstavit, že v té zahrádce
kerem neleží policista, ale clovek, jenž má zrovna tak jen jedn0
srdce, které nesnese prllstrelu, a jedny plíce, které
chtejí dýchat pokud možno pruduškami a ne dí rOH mezi dvema žebry. A prece každý z n[ls se dovolává v nebezpecí strážníka, tak samozrejme, jako bere do ruky
deštník, když zacíná pršet.
Anatomické poznatky o podstate'a zálibách lidsk5-ch
zde vyslovené platí ovšem stejnou merou o zlocinci,
jenž stojí na silnici. Rozdíl je jenom v tom, že zlocinec
má možnost zvednout ruce a stane se bezpecn)'m, jak)
v tanku pri manévrech. A že vtlbec zlocinec riskuje
nobrovolne a podle svého vlastního rozhodnutí.
Policista riskuje pro jiné. Namítne se. že každý (::10vck pracuje pro jiné už proto, že je méne phcen, než
vykonáv[t pro obecné blaho. lJ policisty se tento rozdíl
projevuje trochn drast.icky: jde mu o krk. 'Vlastne to
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sem nepatrí, ale je hríchem vynechat jedinou príležitost, kricet Pražákum do uší a do duší, že po Praze
chodí pet set uniformovan)rch lidí, kterí jsou oosouzeni k tomu, pracovat sedm let za mizerný plat a pri
pri
ct r n á cti den n í v Ý p o ved i. A riskovat
tom zdraví a život pro jiné. Ministerstvo vnitra uznalo za prípustné, zarídit instituci výpomocných neho
provisorních strážníku, k t e r i c e k aj í sed m let
nad e f i nit i v u a jichž platy ciní asi 600 až 700 K,~
mesícne.
S m r t J o s e f a Sám

k a.

Ani toto vylícení nespadá jaksi do rámce theoretick)'ch úvah. Zase zde bude krev. ale zase je zde jen
j.1.ksi »in margine«.
Detektiv Mrvík leží v zahrádce a v okamžiku. kdy
se Sámek, -- muž zarostlý jak Kristuspán a s cvikrem
na nose -, obrací k silnici, zacíná postupovat. Priplížil se až k silnici. V stává, - revolver v ruce, a chystá se vzkriknout: »Jménem zákona! Ruce vzhuru!,
V tu chvíli se ohjevuje za rohem starenka s košem
housek.
Nikdo hy neuveril. že žena s mlší housek muže zpusobit smrt clovek1. a uvést v nebezpecenství života ra-du jin)'ch lidí.
Starenk.1. spatrila - mnohem dríve než Sámek muže se železnicárskou cepicí a revolverem v ruce,
jak se plíží po silnici. Starenka se zrejme domnívala.
že se na ni žene lupilc. Upustila nMi, zacala kricet a
padh na kolena. Sámek, jenž jí mel pred sebou seznal,
že se žena dívá ne na neho, ale na nekoho, kdo je lHtrnc za ním. Co následovalo, odehrálo se ve skutecnosti rychleji než to lze napsat, nebo ríci: Sámek se
obrátil. spatril muže s revolverem, jemuž nezbylo než
uposlechnout nejprve železného policejního zákona legitimovat se ..- a pak tepryc pudu sebezachování.
Než mohl detektiv zavoht: Jménem zákona, ležela už
aktovka Sámkova na zemi a Sámek už nemel ruce
v kapsách. Držel je proti detektivovi. V každé ruce revolver. Detektiv M rvík skocil po lupici a vrazil do
neho. Bylo náledí a Sámek se zapotácel. Pri tom se
trochu obrátil a detektiv jej chytil levou paží kolem
pasu, svíraje pri tom levou rukou levé zápestí lupicovo.
Pravé ruce obou mužu byly volné ,1.ozbrojené. Snahou
detektiva bylo sraziti lupice k zemi a odzbrojiti jej. Najednou však vidí, jak tesne pred jeho pravým okem
se objevuje hlaven revolveru. Sámek totiž obrátil zbraií
dozadu, odkud jej svíral detektiv, a vystrelil. V po"
slední vterine detektiv uhnul hlavou. Hned na to padla
druhá rán/l, tentokráte z policejního revolveru. Sámek
padl. V tu chvíli zarachotila z hostince palba z revoi·
vem a pušek. Rincelo sklo a bylo slyšet krik. Hned na
to vvrítil se ze dverí hostince Záruba, v každé ruce
strel~ou zbran. Obou vydatne používal.
Zkrátka: cetníci schovaní za pianem se smluvili, že
Záruhu chytí jinak. .-toupli si proti dverím a drželi
pušky pripravené k výstrelu.
Záruha vstoupil do hostinské místno_ ti, spatril cet·
níky. odhodil tašku a prirazil 7~'l sehou dvere. Za z;t.
vrenými dvermi zacal strílet a cetníci jeho strelbu opetovali. Inspektor Stanek nemohl ze stanovište na chod·
be nic podniknout, prdtože 11echtel zastrelit cetníky, a
nekolik vterin na to byl Záruba již z hostince venku a
utíkal do polí. Duchaprítomná
šarže kulometné roty

/
poplach. takže Záruba by,l v mžiku stíhán nedetektivy a O\'ema cetníky. ale i 40 vojáky.
ba.se zabarikádoval v novostavbe a po dve h~)bránil strelhou. Inspektor Stanek. jemuž byla
disposici puška, strelil pak Zárubu do levé ruovna v tu chvíli zasáhl Mrvík revolverem Zádo palce pravé ruky. Zárubo va strelba umlkla.
ho v novostavbe hezvedomého. Jeho zranení však
težká. Rychlá palba Zárubova se vysvetlila:
neho plno 'nál ojnic a zásobníkl'l s náboji a otri
rovy pistole.
a dostal za pokus vraždy a za ctrnáct vloupání
)'ch se zbraní v ruce (v tom Náchod a Tam~
devet let težkého ž,iláre. Zlata za 200.000'-- bylo
o v onom kufríku.
hostincem shromážd-iJa se zatím už soudní kod Sálnkem. Stojí tam také Mrví-k. Povídá mu
z lidí: Co to ma,jí na cepici, pane inšpektor?
sundává železnicárskou. cepici a vidí, že pleželeznicárská kridýlka jsou jaksi zacernalá, a
á, štítek roztržený: na príc cepicí prošla strela
va revolveru. Vlasy nad cdem vytrhané a spá-

Bruno a radio.
Berlín, prosinec 1928.
BrunoMannsdorf je toho casu mým bytným, mým
laskavým panem bytným. Bydlí se svojí ženou
v Barbarossastrasse -- Berlín W. (chutnáte dojiste nenáhodnou shodu slov pravého germánsky
o ražení?). Nevidím ho ovšem po celý den, kdy
estnán dozorem na stavbe poulicní dráhy. Ale
hodine odpoledne se s nemennou presností dvere
- a Bruno hlucne prichází konecne domu k pozdobedu. Je hlucný ve všem, že si na to clovek
oone dlouho a težce zvykat. (Jeho Grete to nazýIne temperamentem.) A hned, ješte ve dverích, se
dá. Mluví nesmírne rád. Kricí chvílemi jako neIitický agitátor prímo s nadšením. Mne, cizinci
ichému,príliš zamlkle vypadajícímu v jeho bourlecnosti pripadá vubec, že vše Bruno delá s velidšením a s opravdovj'rm vnitrním zanícením.
toho ovšem už pred mýma ocima, v mé spolecovna mnoho: hodne jí a !lodne pije a nesmírne
kourí - a to je vše! Ale vše s naprostou spokodokonalého labužníka. Témer vždy mu - zaplat
! - chutná, protože, jak sám neopomene samoomenouti, vychoval již postupem let svoji Gretu
o smeru znamenite a všestranne. On není (dle
jeho slo-v)prece jen tak ledajaký Nemec, dostapokojený, má-li vubec neco jedlého - a v dostafre samozrejme! - na talíri - on je, tak ríkajíc,
- mírne! - pofrancouzštelý Nemec, má prec
. vybíravý vkus (ovšem že zatím bohužel jen
O. Nemel jsem dosud potešení, spatrit Bruna pri
jiné cinnosti - jen tyto strídají se neustále. A vyneúnavný hovor tvorí tomu všemu basso contak všecky vubec možné kombinace se pestre
velikou Brunovou vynalézavostí a dokonalým
tomto smeru. ec ješte - hlavní vec byl bych málem zapomnel!

Bruno poslouchá radia. (Prirozene, že také s nadšením, jak je u neho samozrejmé). Poslouchá ve svých volných chvílích vše: duchovní hudbu, vecer F. Lehára, nové básne, zprávy povetrnostní reprodukovanou hudbu,
ctvrthodinku pro rolníka, Chopinuv vecer, prednášku
o telesné kulture, baletní smes, smeje se s nadšením
duchaplnostem a paradoLXu1l1Alfréda Kerra i anekdotám
Paula Mon~ana, poslouchá jazykový kurs, i MozartovY
písne, rozhovor o ženské otázce, tanecní hudbu, úvod do
národního hospodárství, chansony, vánocní písne, valcíky, výklady z prírodních ved, ouvertury atd. atd. ~ jak
to všechny programy celého sveta k nám prinášejí ve
známé pestré melanži.
Je na neho pri tom pohled opravdu rozkošný. Zosobneny zájem. Hoví si ovšem pri naslouchání tak, jak jen je
možno si hoyeti: leží zaboren hluboce do mekké lenošky,
s o'cima trochu privrenýma (ale není to vždy zrovna
nutné) a cele se soustreduje na fakt pozorného vnímán!.
A hned také na vše reaguje docela primitivne jeho tvár,
ta nejprve, a pak se teprve prihlásí slovo - lépe: hotová
záplava slov.
A napr,oti nemu ovšem naslouchá trpelive oddaná Grete. Tuto Gretu bychom asi zrídka kdy ješte uvideli prísti
u kolovratu. Ne, to je opravdu nemožno! Je to však rozhodne jen vinou toho bohužel neodcinitelného faktu, že
tento podivuhodnÝ instrument zmizel již nenávratne
z hospodynských komnat (a tím i z arsenálu básníku).
Ale jinak - jiste by zan usedla dnes duše docela a naprosto stejná jako kdysi - stejná Markétka (toto významné jméno jí bylo dáno ne.jakÝm osudem a ne náhodou !). Orete, vzácnj'r príklad konservativnosti
ženské
vubec a nemecké zvlášte, naslouchá tiše. Chvílemi usíná, v ruk!ou ružové archy vecerního» Tempa«. Kolem je
vše její malé království (malé, ale pevne její 1), pres jehož
hranice nesmí - a také netouží - nikdy vykrocit. Orete
se usmívá, když se Bruno usmívá, a je štastna, docela
šfastna, protože Bruno vypadá také tak docela spokojene, najedl-li se práve dobre.
Celá menta1ita nemeckého mešfáka se tu rozkládá na
dlani prede mnou v celé svojí nahote (pokud ovšem vubec muže padnout toto, slovo pri príležitosti hovJru
o techto nesmírných a nekompromisních puritánech!).
Príznivý vítr zanesl mne tak do samého stredu nemeckého domácího života. Byl jsem si od první chvíle ovšem
dobre vedom, že puvodní, ori~inelní kouzlo pomerne neporušené Iido-vé duše nebudu smet nikdy hledati v rozbourených ulicích berlínského Westen, hlucících neustále
nepretržitým proudem pluku aut a rozzárených nejvynalézavejšími svetelnými reklamami, v tomto svete príliš
velkomestském a tedy príliš internacionálním. Pravou
podstatu nemecké »svébytnosti« poznávám pomalu teprve zde v meštácké domácnosti pana Mannsdorfa.
Bruno má nesmírný zájem o vše. (Precte také spousty
novin denne.) Je nesmírne zvedavý a chtivý - jest vteleným opravdovým interesem o všecko. Je vecne nenasytný v tomto smeru, neustále pln duševní pohyblivosti
a ci1osti, podivuhodné zvídavosti ve všech oborech. Dny
se nemení. Bruno rovnež ne. Nestárne snad. Jeho život
bude v tomto smeru rekordním behem na vytrvalost. Nikdy toho nevím tolik, kolik 011 potrebuje a na kolik se
mne ptá. Je to strašné. Teprve v Brunove spolecnosti -a stokrát za vecer! - se dovídám po sokratovsku, že nic
nevím. útechou je mi ovšem to, že by mu však nestacil
jiste ani naucný slovník o všech dílech.
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kdy svoH neúnavností opravdu už hrozný. Hroznejší
A prec jedna záliba dokonale prevládá: Bruno (jenž neopomene také vcas podotknouti, že se narodil blízko lip- však je prece vždycky ješte ten naprostý nezájem o nic,
ona lethargie, vecná ospalost duše a Nirvana, v klín sloského kostela svatotomášského - tedy v kraji Bachožené ruce a zívající Íista. Zdá se mi tu, že naši lidé práve
ve!) miluje nesmírne hudbu. U nás, zdá se mi, vYlladá
vše již pomalu tak, že lidé ji vetšinou poslouchají už jen dnes bohužel mají zájmu príliš málo. Politika? Dejte mi
s tím pokoj, pane! Umení? Vizte jen prázdné koncertní
proto. že mají práve radia. Bruno má rad~o hlavne proto,
aby inohl se vší láskou naslouchati všem svým ~l,ilova- sály a divadla! Podívejte se na ruzné bizarnosti knižního
trhu! (Ovšem nesmím v této souvislosti mluviti o sportu,
ným skladatelum. Zpívá také nadšene -- a strašlive zámoderních tanCÍch a podobných predmetecli neutuchajíroven' svým hrozným hlasem, plným nepredstavHelné
cích - zájmu 1)
nemelodicnosti (býval cinným i v kterémsi peveckém
Snad se kolosálne mýlím, reknu-li, že se mi zdá, že
sboru! Nehraje - bohudík - na nic.) Ach, Beethoven!
Nic není vetšího tomuto šosáku.
práve takovíhle lidé - ostatne snad také jen nemoderní,
Ale prohodí-li pred ním cizinec z Prahy v nestreženl:
prežilý a snad i nepatrný pozustatek dob minulých a dríchvilce slova: moderní divadelní režie - Brunuv zájem
vejších - dávají ve svém souctu prav~' charakter Berlínu jako velkomestu, vtiskujícímu dosud neustále svuj ráz
je také ihned chycen, i zaplaví ho rázem radou zvedavých otázek. (Predstavte si, prosím, že by neco pop.'Jb- urcité cásti soudobé kultury evropské. Snad se mýlím ného potkalo nejakého pražského meštáka, stojícíhú po- a i milý pan Bruno je zde jen bílou vranou. V tom prídolme stranou všech soucasných umeleckých snah: sá- pade však se mi zdá, že to vypadá velice smutne s celou
dnešní dobou.
zím se; že, slyšel-li by snad neco takového dokonce
v rozhlase.odvesí
rázem sluchátka s buricský,n klením
Chápu dobre Brunovo nadšení z clánku Oeneralmusik(a v následující ctvrthodine napíše asi vzteklou - a direktora Leo Blecha »Die Dilettanten sollen leben!«,
z jeho vtipu i jeho myšlenky, vyjádrené pointou v titulu.
pravdepodobne také anonymní - stížnost na umeleckou
správu Radiojournalu s patricnou a nutnou dávkou hruBruno je totální diletant. V tom je jeho úplné životní vybostí (- stalo-li by se to v hovoru, jsa naprosto bez jádrení. Nenašel bych však nikdy odvahu, dáti mu snad
zájmu, vysmeje se vám urcite!).
proto najevo své opovržení (j kdyby tu jaké bylo!), jak
se bohužel zvlášt dnes tak casto stává. Práve naopak:
Bruno však usiluje neustále a vytrvale o to, aby
o všem, opravdu o všem mel svuj úsudek a ke všemu
je tu u mne jen uprímná sympatie. O koho by se mel dnes
svuj vlastní pomer. Iiledá lacne poucení všude, jsa opríti umelec - profesionál, ten clovek dnes ze všech
nejsmutnejší a nejpolitováníhodnejší
než o podobné
v tomto smeru také naprosto bez predsudku (ostych
pred prajevením vlastní nevedomosti a podobne).
nadšence? A kdy najde zase na príklad to, cemu se ríká
moderní umení, nutný most k temto lidem ze své osamoNeódpustil si pred válkou nikdy nezbytnou návštevu
cenosti a smutné prázdnoty, kdy najde zase svuj živý
opery, divadla, koncertu, prednášky. (Nezapomene nikdy
na bo,žského Nikische!) Zná nesmírne mnoho z té doby.
kontakt s temito - cekajícími na to - kruhy?
Obdivuji se zatím obema manželum a mám z nich
Má schovány a peclive srovnány programy a hojné výpisky o všem. Pomery se zatím ovšem nyní dokonale
opravdovou radost. Jejich naslouchání radiu, jež se jim
zmenily: Mannsdorf válkou znacne schudl - pochopíme
ponenáhlu stalo každodenním živným chlebem, je jasnadno, že je ta asi na výsost nepríjemné být pouhým
kýmsi obradem prímo, denne opakovaným. Snad nejakou
mlcelivou moderní modlitbou. Priznávám se, že se jí nyní
nájemníkem v dome, v nemž jsme pred inflací bývali
casto Íicastním i já jako prisluhující ministrant. Ano, zde
dl'ouho domácími pány, a muset platit dokonce vysokou
cinži nejakému pristehovalému Rusovi! Pro Bruna místo teprve se pomalu zaucuji naslouchat pozorne a zvedave
všech onech kulturních zdroju zbývá jediná, ale vydatzároven radili - já, kten'r jsem toho byl vždy tolik dalek.
Ale myslím opravdu, že jakmile vyrazím zas berlínský
ná .ovšem náhražka: radia. Nedá se již proste nic delat a Bruno, zdá se, není pr'oto také sentimentální. (Není, prach z obuvi své, že i sluchátka - obrazne receno myslím, vubec nikdy sentimentální - sentimentalitu, nut- opet zavesím na hrebík.
nou pro vytvorení pravého rodinného ovzduší dodává
Poslouchám totiž, zdá se mi tak nekdy, snad jen proto,
vždy v pravou chvíli Orete v mírných a snesitelných
abych videl rozzáreno u tvár cloveka nesmírne zvedadávkách.)
vého a tolik vždy nadšeného, doví-li se neco nového a
Z nejvetší cásti je to radio, které v nem vzbuzuje ne- zajímavého, meštácka, jenž by jiste neakoncil hru »Vec
Makropulos« jako doktor Karel Capek thésí životní nuustále a vždy znovu udržuje tento nenasytný kulturní
hlad. Budiž za to velebeno! Približuje mu daleký svet se dy, že i smrt musí být, nepatrného clovícka Bruna, kter~'
by jiste chtel být vecne zde živ - ze samé zvedavosti!
všemi jeho interesantno,stmi opravdu na dosah ruky.
Ano - Bruno nechce samozrejme nikdy zemrít. Ne(Možná, kdyby bylo nutno uciniti za twchou té kultury
bude
míti asi nikdy dosti casu pro život. A zemre-li, vepár kroku, že by je snad Bruno, príliš již zvyklý na své
rím, že to bude snad jen ze zvedavosti, co interesantníhJ
telesné pohodli, neudelal - ale pochybuji o tom opravdu
ho potom ješte nekde ceká.
velice, jak ho znám.)
Marná snaha vyvarovati se sf{)vnání - srovnávám ho
prec neustále s námi. Naši lidé mi vedle neho pripadají
nejak nesmírne ospalejší a blaseovanejší. Ruské unavené
(cím?) duše. Náš dvacetiletý student nemá pravdepodobne tolik živého a uprímného, nepredstíraného
zájmu
Technika a lidské
o minulý, prítomný i budoucí život všech sveta dílu po
Karel Capek v clánku »Vláda stroju«, který byl otišten v S.
všech stránkách jako tento svojí každodenní prací unavený a vycerpávaný muž. (Oreta ho prirozene verne ná- císle Prí tom n o s t i, vysvetluje svoje stanovisko k strojum.
sleduje t v t,omtO'smeru, jak to práve vždy má být ve Tedy jeden z otcu robotu cítil vnitrne nutnost ujmouti se slova
sporádaném nemeckém manželství!) Jeho zájem je ne- v této otázce, kterou nejenom generace dnešní, ale i všechny

o

o

p

I s

~téstí.

94

y

PNtomnosL
budou musit zabývat. Stalo se to v dobe, kdy jsou
vány inženýry aparáty, které obstarávají
nekteré meé funkce tak, jako živý tvor. A ponevadž se aparátum
vá tvar lidského tela, ciní dojem opravdového
robota.
tecnosti je to však jen hromádka pák a špulek medeného
troj z nich sestavený se pohybuje podle výpoctu tvurce
o vule. Capek správne
ukazuje, že se clovek nikdy
pOddan~'m takového stroje.
které vidíme tlaciti se do denního života, pohybují
jvelší cásti podle prírodních zákonu, vypoctených
konosmnáctého a behem století devatenáctého,
vlastne tak
devadesátých let minulého století. O tom se snadno prete. Vemte si k ruce na príklad skvelé dílo Arnošta MaPrincipien der Wiirmelehre.«
Co stránka,
to ohromný,
lý prírodní zákon, objevený
nikoliv dnes, ale pred
ce lety. A co stránka, to také jméno genia, ale ne z doní, nýbrž z doby kolem Velké R.evoluce a z doby po
1848. Camot, D'Alembert,
Laplace, Lavoisier,
Mariotte,
ussac, fourier,
Joule, Thomson,
Clausius,
tIelmholz,
b etc. To jsou ti legitimní otcové dnešních robotu. Bez
y ani jediný nebyl možný. A je ku podivu, jak ohromný
má latinský genius na techto nejvetších
cinech lidského
(Vysvetlíme si to ovšem snadno, když si vzpomeneme,
obe, kdy se u nás ješte psaly samé náboženské
trakný duch Moliereuv již obveseloval
a kritisoval
Frantká Revoluce pak pusobila jako zemetresení
na liducha. Zrovna opácne než revoluce ruská. Ta je po této
neplodná. A je to samozrejmo.
Nebot naridivši
ve
énu víru v hrubý, neztravitelný
a chybne konstruovaenkový surogát Marxuv, zaškrtila ducha.
jsem odbocil. Chtel jsem jen naznaciti,
že Amerika
po ní Evropa toliko prakticky
zužitkovává
výsledku
tské práce minulých století,
výsledku
skutecné
nehrdinské cisté vedy. Tvurcum této vedy šlo jen a jen
d u ž vo ta. Cestou, kterou kráceli, aby ji objevili,
n jako odmenu velkolepé zákony prírody. Dnešní geJejich práci zkapi talisovala.
Tím ovšem vedu ucinila
prumyslu a technické výroby. Prumysl
si také vedu
, ponevadž i vysoce kulturní státy mají peníze na
možné, jen ne na pestování
cisté vedy. Proto pres
technický vývoj prožíváme
i ve vedách exaktních
dkovou.
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e se mi ovšem, že stroje osvobozující
cloveka
00
tvorí jeho blahobyt a štestí. Myslím. ze v této veci se
nejasne usuzuje. Stestí cloveka
je subjektivní
pocit,
'Ývoj techniky je objektivní
skutecnost.
Ovšem, spovek pocit vnitrního štestí s tím, aby byl osvobozen
oné telesné otrociny, technika skutecne zvýšuje ~ubpocit štestí, bohužel však jen do té doby, než je
té otrociny venku Pak pocit štestí mizí, nebot se vynové potíže a prekážky, které vzbuzují pocity stejné,
a potíže, bez nichž by však život se stal. vubec neProto lidem, cítícím nábožensky,
je celý ten vývoj
roby zcela lhostejný, ne-li protivný.
se domnívají, že v hospodárském
živote pusobí stroje
zázraky. To je veliký omyl. Práce strojní není zatroj se musí po deseti nebo dvaceti letech vymenit,
se továrna zastavit. Nekdy i dríve vynalezne-li
se
výkonnosti vyšší a stává-li se tím stroj starý konkuneschopným. To stojí ohromné peníze, které podnikatel
uluje do cen výrobku. Nejsou-li úspory strojem docílené
oké, aby hradily všecky nové náklady, ceny výrobku
u. Pri tom nesmíme kalkulovati
jen s efektivním
výv továrne. Stroj soucasne zbavil delníka práce. Ten
I býti také živ. Stroj tedy musí i na neho vydelat.

Stát loti2 vYPlsc dane k úhradc nákladu na nezamestnané,
které se octnou v cenách výrobku. Nevyrovná-li
to vše vykonnost slroje, zaplatí to konsument - hlavnc tedy lid pracující (také ten podpol'Ovaný,
jemui je tím neprímo podpora
zmenšena).
A ted si predstavme,
jak se vše utvárí, nastane-li
po konjunkture
stagnace.
Výroba je menší, cást stroju se zastaví, anebo pracují sice všechny, ale jen z cásti. Nezamestnané stroje chtejí stejne jíst. Náklad na jejich amortisaci - to
je ten chléb stroju - se musí rozvrhnouti
na menší množství
vyrobených
statku. Ty stoupnou v cene. Potíže tedy vzrustají
nejen nezamestnanými
delníky, ale i nedostatecne
zamestnanými stroji. Proto pri všem tom ohromném
pokroku výroby
je tak málo skutecného
blahobytu.
U nás prožíváme
velikou
prumyslovou
konjunkturu,
ale stále se ješte nemužeme dostat
k životní úrovni predválecné.
Capek ríká: S vývojem
techniky
musí rovnomerne
pokracovat i vývoj organisace
spolecnosti.
To je správné. Jen tím
je možno nepríznivý
vliv techniky paralysovat.
Nezamestnaný
delník musí býti vhodne vclenen zpet do výrobního
aparátu.
Je to vec po certech težká. Predstavme
si na príklad, že by
bylo nutno zastaviti na Morave težbu v revíru rosickém. R.ozhodli bychom se trebas pro to, aby se zkrátila doba pracovní
v revíru ostravském
a aby rosictí horníci se tam zaradili do
výrobního procesu. Kdyby mzdy i pak zustaly v tomto revíru
stejné, znamenalo
by to vlastne zvýšení
mezd a tím i zvýšení cen uhlí, nebylo-li by možno stroji docíliti výrobý vetší.
Ponevadž
uhlí je surovinou
pro veškeru ostatní výrobu, nastalo by úmerné zdražení všech výrobku. Ale nejenom to. Znamenalo by to také ohromné ochuzení kraje rosického,
který
z horníku žije. Co s tamními remeslníky,
obchodníky
etc.?
To jsou težké otázky, tak težké, že všechny ostatní ustoupí
v budoucnosti
pred nimi do pozadí.
Stroji se svet skutecne
osvobozuje
od práce lidské.
Ale
v dnešním
hospodárském
ráde má nabídka
pracovních
sil
funkci takovou, jako každá jiná nabídka zboží. Osvobozují-li
stroje lidi od práce, snižují vlastne pop t á v k u p o i d s k é
p r á c i, a nabídku této znehodnocují.
Práce je sice dedictvím
hríchu Adamova,
kletbou lidského plemene, za dnešních pomeru však se stává darem božím. Proto není naprosto príciny
ani s hlediska hospodárského
k prehnanému
zbožnení strojní
výroby.
Nedávno
Elja Erenburg
se podivoval
životu Slováku
pod
Tatrami.
Není tam techniky,
ani dusivého
koure továrních
komínu. Lidé se tam oblékají tak, jako pred stoletím. Zdobí
kríže, nábytek
ba i lžíce ornamenty
prastarými.
Vše je tam
prirozené
a prosté. Stále stejný a pevný rámec života tech
Slováku je v dokonalé harmonii s prírodou.
Snad ješte verí
i v hastrmany
a bosorky. - Když to vše uvážíte, je pochybno, budou-li štastnejší,
až tam vtrhne kultura a jejich duše
bude otravována
povídackami
a špínou bulvárního
tisku. Neposkytují dnešní formy jejich života jim vetšího pocitu štestí
a spokojenosti?
A srovnejte
jejich život se životem delníku
v britských uhelných revírech. Princ Waleský se ho zdesil. To
jsou hrozivé
stíny technického
pokroku,
který hromadí
do
velkých
rozmeru
potíže sociální a spolecenské.

I

Pavel Slovák.

o povážlivých smlouvách pojištovacích.
Pane

redaktore!

V minulém rocníku Prí to m n o s ti tyl dán panem »Gel«
námet k diskusi opovážlivých
pojištovacích
smlouvách.
Popudem byly mu dve obžaloby pro vraždu. V obou prípadech
zemrely
mladé ženy, pojištené
pred krátkým
casem na pomerne vysoké cástky na život, jedna za príznaku otravy, dru-
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há ranou z revolveru, v prvém prípade manžel, v druhém bratr
byli vyšetrováni pro vraždu, v obou prípadech se vyšetrovalo,
zda nešlo o vraždu s úmyslem obohatiti se pojištenými cástkami -- a prvý obžalovaný byl porotou osvobozen, na druhého
nebyla ani obžaloba vznesena, vyšetrování pro zložill vraždy
bylo zastaveno.
Jest jiste nutno se nad tím zamysliti, tím spíše, že se v poslední dobe prímo katastrofálne rozmnožily prípady soudního
projednávání trestních sporu, v nichž jsou obžalovaní vineni,
že vraždou, umele privodeným úrazem, žhárstvím, fingovaným
vloupáním a pod. chteli se zmocniti pojištených cástek. Nejen
u nás i v cizine; v Madarsku byl práve projednáván proces
s Erdélyim, na vlas podobný našim dvema prípadum.
Kde jest hledati prícinu této - neríkám zvýšené zlocinnosti, neboi až nápadne veliké procento obžalovaných bylo
osvobozeno - ohromné serie trestních obžalob, pri nichž stojí
vždy v pozadí pojišiovna, cekající jak trestní rízení dopadne,
aby pak bud vyplatila pojištenou cástku, neb odmítla nárok,
neb konecne a nejcasteji, nejakým dílem pojištené cástky se
vyrovnala.
Pan "Gel" ríká na základe obou vytcených prípadu, z nichž
hlavne prípad Václava ti. dukladne probírá, že zavinila pojišiovna vše tím, že prijímá pojistné návrhy nekriticky, a teprve když nastal pojistný prípad, zajímá se o to, mohl-li dotycný pojištenec platiti ci ne a mel-li na pojištení zájem. Tento
záver má však tu vadu, že vychází z nesprávných predpokladu.
Pan »Gel" lící prípad následovne:

»Jednadvacetiletý

Václav

tI. z Karlína dal pojistiti svoji 18tiletou sestru Marii na život
a to v cástce Kc 100.000'-. V prípade smrti Marie ti. mela
tato cástka býti vyplacena jemu." Ve skutecnosti však v návrhu na životní pojištení jest jak navrhovatelkou (t. j. osobou,
která platí premie) tak i pojištenkou (t. j. osobou, na jejíž život
se uzavírá pOjištení), Marie ti. dcera rolníka. Jméno bratra
Václava ti. a prirozene ani jeho zamestnání se v návrhu nevyskytuje. Pro prípad, že by Maríe ti. predcasne zemrela, mel
býti vyplacen pojištený kapitál doruciteli pojistky. To jest
ovšem ohromný rozdíl. Vyšší úredník v pojišiovne, který provádí recensi, musel právem navrhovanou cástku Kc 100.000'považovati za primerenou, neboi byla-li v návrhu uvedena
»dcera rolníka", byl si vedom toho, že z kruhu rolnických dostávají pojišfovny návrhy na životní pojištení i na mnohem
vyšší cástky.
Proto jsou také úplne nesprávné dusledky, které pan "Gel"
z nesprávných predpokladu musel odvoditi. Píše: »V pojistném návrhu, jenž byl pojišfovno!l prijat, je psáno, že ten, kdo
bude platiti pojistky, je v obcanském povolání bednárským tovaryšem, jenž jest zamestnán jako závozník. To znamená, že
doprováZÍ ridice nákladního auta a pomáhá skládat a nakládat
zboží. Takový pojistný návrh prochází mnohýma rukama, než
jest vystavena pojistka, která prece nese hromadu podpisu.
Lze predpokládat, že aspon jeden z techto mužu ví, co to závozník je a co je pro závozníka, když platí ctvrtletne 700 Kc,
to je - u závozníku je úcetní jednotkou týden - každou sobotu 55 Kc.« Ve skutecnosti pojišfovna o existenci Václ~va ti.
ješte asi 14 dní po smrti Marie ti. vubec nevedela, dostavil se
do ústavu 14. brezna 1927, pojistku (znející na dorucitele) pri
tom nepredložil, ježto prý ji sestra sam'a pred smrtí znicila.
Zbývala by ješte otázka, kdo platil premii. K placení premií
zarucila se dle návrhu Marie ti. a také složní lístek na zaplacenou premii byl jejím jménem vyplnen. Teprve pri soudním
vyšetrování (zahájeném na popud cetnictva, ne pojišfOvny) se
zjistilo, že asi Václav H. platil premii sám za sestru.
Kde tedy jest zavinení pojišfovny? Kde jest nápadný rozdíl
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mezi její chováním pri uzavírání pojištení a pri realisaci? Co
pomuže sebe prísnejší censura a co navr~ané
zákonné ustanovení?
Pojištení vubec jest velmi duležitou složkou hospodárského a
sociálního života. Proto, že bylo v poslední dobe casteji zneužito, nelze jeho cinnosti, jeho akvisicní rozpínavosti podvazovati krídla zostrenou censurou návrhu, ani zákonem. Mela-li
by pojišfovna zjišfovati pri každém návrhu financní schopnosti
a zájem na pojištení, bylo by k tomu potrebí tak ohromného
a drahého aparátu, který by ovšem museli vc zvýše"ných premiích neb poplatcích zaplatiti pojištenci, že by rozmach pojištení byl ihned zaražen. Ostatne, kolik návrhú, jinak úplne
zdravých, by neprošlo censurou proto, že navrhovatel nemá
v dobe, kdy pojištení uzavírá, zdánlive dostatecných prostredku ku placení premií a práve proto uzavírá pojištení, protože ho potrebuje k dosažení úveru, který využit v podnikání
jeho životní úroven zvýší a umožní placení premií? Nebo ja·
kým zpúsobem má censura návrhú zjišfovati casto neposti·
žitelný zájem na pojištení? Jak známo, vyrojilo se na angli·
ckém pojišfovacím trhu v posledních týdnech množství pojistek
na život krále, od osob, které by byly jeho smrtí ve svém
podnikání poškozeny. Taková pojiŠtení u nás, pro strohost
predpísu, nejsou skoro možná, avšak kdyby se umožnila, co
by si s nimi censura pocala?
Ke konci navrhuje pan "Gel« odpomoc zákonem znejícím:
"Odepre-li pojišfovna vyplatiti pojistnou cástku s tím oduvod·
nením, že obmyšlený zlým cinem vyvolal pojistný prípad,
nebo dojde-li z jiného podnetu k takovému trestnímu stíhání
obmyšleného, a dojde-li k hlavnímu prelícení, má nalézací soud
v rozsudku výslovne uznati, zda pojišfovací smlouva odporo
vala ci neodporovala dobrým mravum (boni mores). Uzná-I'
soud, že pojistná smlouva odporuje dobrým mravum a byl·1'
obžalovaný uznán vinným tak, že mu pojistná cástka neprí
sluší, narídí soud pojišfovne, aby pojistnou cást složila u p
kladny soudu. Cástka tato propadá ve prospech státu.«
Již v tomto pr'ípade, z nehož jest návrh zákona konstruová
by byl zákon bez úcinku. Nebof kdo jest obniyšlený? Dorucíte
pojistky. A pojistku predložila starší sestra Marie H. pan
Alžbeta D.
Konecne, je-li pojišfovací podvod jakéhokoliv druhu zkou
struován, kdo má býti poškozen? V jednotlivých prípadech ži
votního pojištení ukládá se o život pojištence a o peníze p
jišfovny, ve všech ostatních prípadech jedine o peníze p
jišfovny. Ani censurou, ani zákonem nezachrání se ani jede
život, nebof censura nemúže proniknouti spletitou sít zloci
ných zájmu, které prípadne mohou vzniknouti až dlouho
uzavrení pojištení a navrhovaný zákon se neobrací proti pa
chateli podvodu, nýbrž proti pojištovne, která mela býti pošk
zena. Chtel by nekdo konstruovati zákon, jímž by byla v'
zána banka, aby po nezdarené bankovní loupeži, pri níž tre
také padl lidský život, propadl zachránený obsah její pokladu
ve prospech státu?
Za dnešního stavu veci mají pojišfovny krome morálníh
také financní zájem na demaskování pojišfovacího podvodník
Dnes podporují pátrání a v nekolika prípadech požárních šk
také z vlastních prostredku placených detektivy, odhalily ce
žhárské komploty. Není tedy záhodno zbaviti pojišfovny t
hoto financního zájmu, naopak bylo by prospešno, kdyby p
jišfovny spolecne organisovaly detektivní kancelár, která
se zabývala jen vyšetrováním podezrelých škodních prípa
Jsem presvedcen, že· zvýšené nebezpecí, že bude zlocin v
pátrán, by odradilo mnohého od uzavírání »povážlivých p
jišfovacích smluv« a tak pojišfovnictví ocistilo.
Emil G1t1frelmd.

