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Lidé, kterí delali Haag.
Politické
a hospodárské
konference
válce
jaksi zevšednely.
Náležejí
stále víc astátu
víc kpobežným
svetovým událostem našich dnu a nahradily rídká a
tajuplná setkání monarchu predválecného sveta. Jaký
to rozdíl mezi tehdejšími schuzkami suveréních autokratu a nynejšími konferencemi volených zástupcu lidu! Tento rozdíl není patrný jen v zevní stránce,
nýbrž také v psychickém stanovisku národu ke konferencím.Tehdy, v ére zlatem pošitých diplomatických
fraku a skoupých diplomatických komuniké, vzbuzovala tato vysoce politická shledání monarchu a diplomatu v národech jen pocit tajuplné nejistoty. Vedelo
se jen v hrubých rysech, oc se jednalo, ale jedno bylo
jisté a nepochybné: že totiž pro národy vzniknou z toho nová vydání a nové starosti.
Haagské konference a zvlášte druhá, která je práve
za námi, jsou charakteristickým
príkladem schuzky
diplomattl nové doby. Nebyly to politické konference
par excellence ve smyslu staré diplomacie a prece to
byly nejduležitejší politické konference od konce války. Položily strechu na obtížnou budovu politické likvidace války a daly - jak lze doufat - základní kámen k nové evropské kontinentální
politice. Ministr
dr. Beneš v rozmluve s holandským žurnalistou charakterisoval tuto konferenci takto: »J e to nejvetší konference, která ješte tkví svými koreny ve svetové válce.
yní bude válka definitivne likvidována. Konference,
které budou následovat, budou již konferencemi svazu
národu. Nyní koncí perioda, v níž jsme my, zahranicní ministri, hráli úlohu nejduležitejších cinitelu politiky. Budoucnost náleží ministrum
financí a obchodu.(
Od druhé haagské konference, která nebyla v podstate nicím jiným než velkým financním vyrovnávacím shromáždením, ocekával každý súcastnený národ
nejaké financní ulehcení. Máme-li být uprímní, muíme ríci, že každý poplatník v evropských státech,
které se úcastnily války, promítl si haagskou konfenei na plátno své vlastní tobolky a sledoval konferenci pod zorným úhlem myšlenky: »Oc méne daní
budu musit platit, když naše delegace se s úspechem
zhostí·své úlohy?«
Tento príliš lidský zájem poplatníka - a do této
tegorie nenáleží jen subjekty dane duchodové a výelkové, nýbrž dík prevaze neprímých daní všichni
'delecnc cinní lidé - je lehce pochopitelný. To, že
zástupei poplatníku na haagské konferenci, politictí a
financní odborníci meli také neco jiného na mysli než
. te fiskální prospech, slouží jen ke cti novému evropému duchu. Jasne a zretelne byly v Haagu narýsoány kontury obecné evropské politiky, která nezbytne povede k vytvárení evropského spolecenství státu,
al už bude mít jakoukoliv formu.
Lidé, z jejichž cinnosti vyprýštil tento duch konference, nebyli vskutku ztuhlými a upjatými diplomaty podle starého vzoru. Videli jsme v Haagu
ciste meštanskou spolecnost, ba docela tak zvaný
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strední stav. Velcí a malí meštáci se tam sešli,
aby pohrbili poslední zbytky fcudální
minulosti.
Vetšina z nich se znala již z predchozích setkání, což melo tu výhodu, že mohli již predem
pocítat s lidskými prednostmi a lidskými slabostmi svých partneru v jednání. To je práve velká výhoda mnohých konferencí, které po válce stanovy svazu
národu prímo vypestovaly. Odpovední mužové se osobne poznali a jejich politické styky nabyly také lidského zabarvení. Nemyslí již v abstraktních thesích,
nýbrž myslí osobne a lidsky. Zahranicní politika není
již v rukou mezinárodní kasty vysoké aristokracie,
nýbrž stala se vecí obcanu, kterí jsou ve svém vystoupení a své duševní cinnosti výrazem svého národa a
tlumocníkem jeho mentality.
Bylo více než zajímavé pozorovat na konferenci
osobnost jejích úcastníku. Dalo se na nich presne videt, že veci konference jsou jejich vlastními osobními
vecmi. Nemecký zahranicní ministr Curtius, malý, hubený. s nesporne berlínským šedivým filcovým kloboukem na hlave, pracoval na klaviature nemeckého verejného mínení s dokonalou technikou klavírního virtuosa. Meli jsme dojem, že delá celou konferenci skorem jen pro tisk a že cení svou cinnost v úloze informátora novin pri nejmenším tak vysoko, jako práci za
zavrenými dvcrmi konference. Vyzaroval zarputilou
sebeduveru nemeckého továrníka, který se dostane do
úzkých a ríká si: l'Musíme vydržet!« Moldcnhauer: solidne vyhlížející velkoobchodník se znacnou porcí vychytralosti, který ješte v poslední chvíli se pokouší najít nekde a nejak nekolik procent cistého zisku. Wirth:
bodrý Porýnan, lehce vznetlivý a vždy pripravený
k výbuchu, ale takový, u nehož tušíme práve tolik
skrytých myšlenek, kolik jich .je potrebí v každém
obchodu.
Francouzi: kapitola sama pro sebe. Tardieu byl novým mužem Francie a vedelo se o nem, že je žákem
Clémenceauovým. Je hoden.svého mistra: tvrdošíjný a
bez sentimentality. Kde je on, nemá nikdo jiný duležitosti, i když jde o cloveka formátu Briandova. Toho
dne, kdy z Paríže odjíždela do Haagu francouzská
delegace, uverejnil jeden francouzský list výstižnou
karikaturu:
vlak odjíždí. Za lokomotivou veliký salonní vuz s mnoha prázdnými okny. Z jednoho okna
se pyšne dívá Tardieu, je pIn sebevedomí a má v ústech
tlustý doutník. Za salonním vozem následuje malý služební vuz, nacpaný zavazadly vznešeného cestujícího.
Dva železnicári stojí v otevrených dverích vagonu, dole
na nástupišti také dva železnicári, kterí ješte v poslední chvíli házejí do vozu nuzný, otrepaný balík. Ze
zavazadla vycnívá vráscitá, pokorná tvár Briandova.
Text: l'Krucifix, na excellenci bychom byli málem zapomneli.« Tak tomu bylo s Tardieuem a tak tomu bylo
s Briandem. Velký muž francouzské politiky dorozumení, otec Locarna, je docela zatlacen do pozadí na
události, které by bez neho vubec nebylo nebo která
by prišla mnohem pozdeji. V zastoupení starého a
zrejme neduživého Brianda byl zato jeho verný konferencní pruvodce a stoupenec Loucheur tím více cin65

PNtomnostný. Na mou veru, není to žádný ideál krásy, tento pán
s príliš kulatou hlavou a príliš malým nosem, ale jakou má energii! Jemu pripadl težký oríšek východních reparací. Uprímne receno, s pocátku meli delegáti velkých státu velmi malé ponetí o tom, co východní reparacc vlastne jsou. Videli jen delegace, které
svorne prohlašovaly: »Nebudeme platit nic!« Trvalo
týden, než se velmoci naucily tématu. Loucheur byl
neúnavný v tom, jak domlouval jednotlivým delegacím, aby se držely skutecnosti. Bulharum zastavil naríkání a zeptal se jich: »Tak kolik chcete vlastne platit?c: Madarum vzal chut k právnickému puntickárství
a rekl jim strucne: »Zde se nedelá politika, zde se platí!e: Loucheur se chopil práce jako velkopodnikatel a
práci se zdarem skoncil. Nazýval státy Malé dohody
»nos amis« a ukonejšil hrabete Bethlena svým plným
porozumením pro financní stránku optantské otázky.
Financníku Loucheurovi nemohl optant Bethlen príliš
vykládat o politice a velice brzo ani nechtel. Loucheur
se toho chopil a velká transakce komplikované madarské otázky zaujala velkopodnikatele, který v posledních trech dnech spal steží 12 hodin. Ale smlouva
byla uzavrena. Nejvíce pri tom trpel - duševne i telesne - táta Chéron, tlustý starý pán s portefeuillem
francouzského ministra financí. Nepokoušel se nijak
zakrývat, že ho ty záhadné financní a prestižní otázky
blízkého evropského východu nad míru nudí. Když
v záverecném verejném zasedání spustil Snowden delší rec, zacal Chéron bubnovat netrpelive tužkou a jeho
oblicej nezapíral mrzutost.
Snowden: byl již pri první haagské konferenci primadonou predstavení. Malý, nejen suchý, ale vysušcný muž žlutých vlasu a cervcné barvy ve tvári, která
musila udivovat. V protikladu k svému telesnému nedostatku, který jej nutí pohybovat se jen pomocí dvou
operných holí, vyvinul Snowdcn jako vždy ohromnou
duševní pohyblivost. Byl nepodajný jako cejchovaný
britský diplomat; byl však i bezprostredne lidský, jak
se sluší na dlouholetého delnického vudce a užíval
onech populárních slovních obratu, jímž vdecí za své
úspechy na lidových shromáždeních. Byla to jeho myšlenka, uzavrít interesenty východních reparací do
konklavya nechat je tam, dokud se nedohodnou. Praktickou myšlenku Britovu preložila obchodní prívetivost GalIa Loucherua do snesitelné skutecnosti: stalo
se opravdu podle prání anglického delnického vudce.
Mezi anglickými a americkými žurnalisty na konferenci kolovala celá sbírka Snowdenových slov a výsledku jeho myšlenkových pochodu; ackoliv k sobe
nepustil žurnalisty, byt i svetového formátu (s jedinou
výjimkou mladého zpravodaje Daily Heraldu), starala
se oficiální i neoficiální anglická tisková služba (obe
fungovaly bezvadne) o to, aby Snowdenovy výroky
a recnické výkony, pronesené za zavrenými dvermi,
byly známy pokud možno nejširším kruhum. Veclle
Snowdena upoutal z anglické delegace pozornost vídenský vyslanec Sir Eric Phipps, malý to muž s jedním okem, který v Haagu prokázal své schopnosti pro
místo vyslance.
Italská delegace privedla s sebou velké množství detektivu. Byl to patrne italský zásah, který zmobilisoval celou haagskou policii, uniÍormovanou i civilní,
po dobu konference k ochrane delegátu. Italský ministr financí Mosconi, velký, tlustý, s cernou kozí bradou, byl obklopen cetp.ýri1itajemníky a vznášel se nad
vodami jako duch Mussoliniho. Denní práci v politi66

ckém smyslu vyrizoval pan PirelIi, jehož jméno zná
každý spotrebitel pneumatik v Evrope.
Z malodohodových delegací byla nejtišší jihoslovanská. Snad proto, že zahranicní ministr Marinkovic,
který byl jejím vudcem, je nemocný clovek. Prišel ze
Svatého Morice, kde lécil své plíce, a sotva se mohl
dockat dne, kdy se bude zase moci vrátit na cerstvý
vzduch. Vlhký haagský vzduch mu nedelal dobre a
ješte méne mu svedcily celé hodiny trvající porady
za zavrenými dvermi. Bylo sice možno otevrít okna,
nebot po celou dobu konference bylo teplé pocasí, ale
není možno otevrít okno tam, kde sedí rumunský m'inistr Titulescu, nebot ten se bojí revmatismu. Revmatism je ostatne jediné, ceho se Titulescu bál, jinak nemel vskutku strach pred nicím. Byl si jist své veci veci Rumunska - naprosto jist a rekl prvého vecera
dobre na ladené spolecnosti: »Nevím, co se muže stát,
snad není na tomto svete nic jistého; jedno vím však
naprosto urcite: že od Rumunska nikdo nedostane ani
cent.« Titulescu - Rumunsku lze jen blahoprát k tomuto znamenitému zastánci rumunských zájmu - byl
postrachem madarské delegace, ale zároven také všech
ostatních clenu Loucheurovy komise, kterí se ho obá.vali pro jeho neunavné recnické výkony. Jeho šéf a
kolega, zahranicní ministr Mironescu, starší a klidný
pán, mohl mu v jedenáct hodin v noci klidne prenechat péci o osud Rumunska, nebot o této hodine odcházel Mironescu s presností hodin spat do svého hotelu. Titulescu stacil sám na všechno.
O našich zástupcích dru Benešovi a dru Osuském
je nutno mluvit ve zvláštním clánku.
Z tak zvaných malých dlužníku reparacní banky
delal velmi dobrou figuru Rakušan Schober. Statný
starý pán s hustým stríbrným vlase~ knírem a kozí
bradou, na nose velmi, velmi staromódní skripec s cerným lemováním. Jeho these, kterou oficiálne i neoficiálne a za každé príležitosti hájil, byla velmi jednoduchá: »Nechci platit, nesmím platit, nemohu platit.e:
Verilo se to policistovi Schobrovi. Financní ministr
Juch - také malá kozí brada - byl vtelením fiskálního :mon possumus« a malý sekcní šéf SchlilIer který je ostatne bohatým mužem brnenského puvodu
- strojil se ke každé porade do svého nevyžehleného
obleku nárku. Zapomínal se holit a zesiloval tím dojem, že Rakousko je malý, chudý stát, jemuž peníze
nestací nejen na reparace, ale ani na vyžehlení kalhot.
Války at vedou jiní, ty, štastné Rakousko, naríkej!
Naríkal a zvítezil.
Bulharsko také naríkalo, ale zvítezilo jen na body.
Byly mu totiž jen body odpušteny. Ale Bulharsko bojovalo za tyto body jako lev, vlastne jako dva lvi:
Burov a Molov. clenové delegací ze západu vypráveli.
že Bulhari svádeli boje, pripomínající bazarovou ctvrt
v Stambulu nebo ješte doleji. Ale copak tito západníci rozumejí obchodnímu jednání! V poslední noci
stáli bulharští ministri Burov a Molov od 9 hodin vecer do 9 hodin ráno v predsíni Loucheurovy komise,
doufajíce, že madarská otázka bude rozrešena a že se
Bulharsko konecne doví, co bylo rozhodnuto o jeho reparacních povinnostech. V devet hodin ráno vyšel
Loucheur ven a poslal oba bulharské ministry spat:
rozsudek bude vynesen až odpoledne.
Nejpocetnejší delegací byla vedle nemecké delegace
madarská. Tri aktivní ministri, dva ministri-vyslanci
a ministr-resident tvorili jádro, kolem nehož se kupilo

patnáct referentu. V posledním týdnu konference
byli
ješte povoláni ctyri zástupci optantu.
Madarská
delegace se representovala
vskutku velkoryse. Takový hrabe Bethlen nemtiže prece vystoupit
jako takový Schober l'lebo Burov a nemuže ríci, že ncmuže platit. Musí
ríci: Nechci platit! To také ríkal, ale jen ze zacátku.
Pak byl poucen o necem jiném a lepším a lámal si pilne holou hlavu, jak najít formulku, jíž by bylo možno
strcit peníze madarského
poplatníka
nejdríve
z levé
trany státu do pravé, pak z pravé do neosobní optantské pokladny a odtud konecne do kapsy sedmihradských a jiných magnáHL Tuto spasnou formuli konecne našel, aniž by o tom príliš mluvil sc svými ministerskými kalegy a když ji našel, opustil Haag pred
konecným zasedáním bez jediného slova, s cigaretovou
epickou v ústech. Ujednání
dal podepsat svým komorarm - pardon, zahranicním
ministrem
- a miniem financí.
E. Erdély;
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Novinár se zamýšlí.
Celkem vzata, nemá navinár mnoho casu k zamyšlení. Pred
jeho zrakem taci se kaleidoskop událostí, jež má spíše registrovat než vysvetlovat. Ale i tehdy, když jcho oborem je
spíše vysvetlování, nemá príliš mnoho casu na každou jednotlivou událost, jež se mimo to opakuje, aniž se smel opakovat
on sám. Jeho stanovisko k mnohým vecem je dáno, dávnO' se
rozhodl zásadne, dávno si utvoril svuj úsudek o veci, jež se
deje trebas padesátkrát rocne a o níž pres to mus,í padesátkrát psát, vždy znovu, vždy nove, protože vec, k níž dávno
a mnohokrát zaujal stanovisko, se zase stala aktuální. Tím
zpusobem se k ní stále znovu vrací a cemu desetkrát zabránil
chvat, stane se dvacaterým opakováním. Novinár se zamýšlí
nad stále se vracející vecí, zamýšlí se nad svým vlastním stanaviskem, jež se mu v této chvíli zcela zretelne stane nejsoukromejším zážitkem. Není tu již úrední, pracovní výkon, je
tu jen živý clovek a živá událost se vzájemným bezprostredním vztahem. V takové chvíli pohlíží novinár na události stejne
jako ctenár, a tu se lehko stane, že se pokusí podívat se i na
svou vlastní cinnast s hlediska ctenáre. Jsou to dva ruzné
svety, ale což, je-Ii jim spolecna práve ona vlastnost, jíž se
navinár brání, ale neubrání, ona mechanicnost, ona zmechanisovanost psaní na jedné a ctení na druhé strane? Což, cte-li
ctenár stejne meehanicky jako novinár píše? Což, prichází-Ii
n teprve pri prectení dvacátéhO' clánku o téže události .veci
na kloub? Je Ihostejno, že se oba, novinár i ctenár, dvacetkrát
li, stalo-Ii se to zase jen mechanicky. To by jen zname10 zdvojnásobení zla. Lhostejný sauhlas s Ihastejným tvrzeIIfm to nemuže uspokojit ani ctenáre ani navináre. A prece
IIIá novinár, zamýšlí-Ii se v chvatu práce nad temitO' nicatami,
v nekteré chvíli mohou nabýt netušené duležitasti, trapný
ti ni 'ý pocit, že ve vetšine prípadu nedajde k nicemu jiné. Má jej tím spíše, že sauhlas ctenáre je mlcelivý, že pouto,
oba spojuje, je neviditelné, a že navinár, jenž se zamýšlí,
y neví, zamýšlí-li se i ctenár. JehO' povinností je psát závcci, jež považuje za velmi vážné, a nikdy se nedoví,
4-H mu ctenár, jejž pobavil, i svuj souhlas a víc, zamyslí-Ii
se nad tím, nad cím se zamyslil on; neprecte-Ii mechanicky,
.co nebylo mechanicky napsáno, nalezne-li, jedním slavem,
cestu k srdci, co jde ze srdce. Zamyslí-li se navinár nad tauto
otázkau, pozná, že novinári lépe sluší, aby se nezamýšleL
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l(SN a l(SC.
RÍká se, že v neštestí se pozná prítel. KSc (komunistická
struna ceskaslavenska) je v mizerii; proto KSN (komunistická strana
Jemecka) spechá KSc na pomoc. Jak? Zpusobem mezi komunisty obvyklým: pro jevem.
These, resoluce, provolání, to jsou veci mezi komunisty, kterými se
nešetH. A protO' KSN paslala KSc tento prajev:
Vážení soudruzi!
Ve Vaší zemi, stejne jako ve všech kapitalistických
státech, odpovídá buržoasie na radikalisaci
delnictva
zostrenou fašistickou persekuCÍ proti komuni€tické strane a jejímu tisku. Saciálfašisté plní pri tom úkal nejharlivejších hlídaCÍch psu buržoasie. Ale tlak vyvolává
protitlak. Cím více bude komunistický tisk pronásledován a utlacován, tím pevneji semknou se všichni, kdož
jsou tHdne uvedomelí, revolucní, oddaní veci proletariátu, k pasílení a na obranu komunistického tisku.
Tisíce nových odberatelu komunistického tiskul
Tisíce nových delnických dopisovatelu
a závodních
casopisu!
To budiž odpovedí tHdne uvedomelého proletariátu
Ceskoslovenska!
S kamunistickým pazdravem
Ústrední výbor komunistické strany Nemeck4.
V Berlíne je komunistické ústredí pro strední Evropu. Ale
projev KSN k KSc svfdcí o tom, že komunisté v KSN jsou
krajnc neinformayáni o komunismu u nás. - Není totiž na
pr. u nás nejaká fašistická persekuce proti komunistické
strane a jejímu tisku. - Jest sice pravda, že padle výroku
soudního muže být >Rudé Právo<: kdykoliv zastaveno; to je
soudní výrok, který má zákanný podklad. - Ale bylo by
ne rozum no zastavovat >Rudé Právo<:, protože by to znamenalo delat z kamunisti't mucedníky. - Nad to >Rudé Právo<:
bude co nejdríve zastaveno proste proto, že komunistická
strana nemá na ne peníze. Už celau radu týdnu sbírají komunisté fond na záchranu ;)Rlldého Právac:. Sebrali Kc 85.659;
vzpameneme-li, jaké dluhy »Rudé Právo<: nadelalo v tiskárne Hoffmanave, vidíme, že sbírky kamunistu nestací na záchranu ;)Rudého Právac:. - Nedovede-li strana, která pri
volbách získala Yt mil. hlasu, strana, která chce delat revoluci, sebrat ani tolik, co by zajistilo deník, pak ;je ta strana m l' tvá.
Necht neríkají. kamunisté, že jejich lidé jsau
chudí; ale chce-li KSc od svých lidí, aby šli v boji proti
dnešnímu spolecenskému i'ádu, pak je fiaskem Polhyra, když
ze svých lidí nemi'tže dostat ani 1 Kc z jedné hlavy - volice.
Projev K S N ukazuje, že i v Nemecku komunisté varí
z vady. S i I nás
t ran a, to je poslední zbran v rukau
ochabujícího komunismu.
Komunismus se proste u nás prežil. A nejrychleji se vyžil
komunistický tisk. Až jednou na navinái'ské škole bude nekdO' potrebavat jako ukázku noviny psané se vzácnou neaktuálností, psané tak, aby jim delnický ctenáJr nemohl rozumet, pak necht použije ;)Rudého Právac:. Intelektuálum dá
hodne práce, aby se prokousali koženými úvahami >R. P.~,
a listy, které dríve byly prohlašovány za kožené, ctou se
po »Rudém Právu« jako pravé osvežení. Polhyro u nás žije
papíravým životem. Stála by za spocítání, kolik papíru
zkonsumoval u nás komunismus. Komunismus se u nás pre.žil. Ovšem: to KSN nepochapí.
V. G.
Rozpaky z oslav Prlncipa.
Vetšina našich listu zaujala zrejme rozpacité stanovisko
k aslave, již v Belehradu usporádali Oavrilavi Principovi jeho
prátelé a príbuzní. Vetšina listu psala o veci zdrženlive a tech
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nekolik, jež se v první chvíli daly strhnout k nadšeným projevum, nápadne ztichly, když ze zahranicí došla zpráva, že v celém svete se tato oslava považuje za nevhodnou a nevkusnou.
Zejména pak pocátecní nadšení utichlo, když sama belehradská
vláda prohlásila, že se této oslavy neúcastní a když ji zavrhl i
Scotus Viator. I potom sice nekolik odpoledních listu zustalo
pri svém pocátecním nadšení, ale celkem lze ríci, že se náš tisk
k této veci po krátkých rozpacích zachoval reservovane,
ovšem teprve tehdy, když k nemu pronikl hlas mínení svetového. Na tomto prípadu lze názorne demonstrovat nejistotu
našeho tisku, ale i našeho verejného mínení v nekterých zásadních otázkách. Ceskoslovenský stát vznikl válkou, tedy, usuzl\ie se bez dalšího premýšlení, k válce nutno se v Ceskoslovensku chovat šetrne. Z podobné mentality zrodil se onehdy
soudní rozsudek, jímž byla potvrzena konfiskace jakéhosi protiválecného projevu: válka nám dala samostatnost, tupiti válku
je tedy zakázáno. Zároven však propaguje náš tisk v naprostém souhlasu s verejným mínením myšlenku odzbrojení a myšlenku svetového míru, imperialismus a materialismus je zavrhován jako nejvetší hrích svržených režimu. Jak se to shoduje? Shoduje se to tak, že válka je vždy a vždycky necím
výjimecným, východiskem z nouze, jež nemá rozuzlení a proto
je vždy rozuzlena katastrofálne. Shoduje se to tak, že clovek,
jenž válku vyvolal nebo i jen dal poslední popud k jejímu vypuknutí, je zjevem nejvýše tragickým, v nemž bychom i my
sami oslavovali jen svou vlastní tragiku a tragiku celého lidstva. Shoduje se to tak, že urcité násilí muže býti napraveno
zase jen násilím, aniž z toho musil vyplývat obecný kult násilnosti. Clovek, jenž v sebeobrane zabije cloveka, nemusí se
proto ješte státi prívržencem vraždy. Stát, jenž vznikl válkou,
nemusí proto ješte být prítelem válek. forrriulu~eme-li si to tak,
zdá se to velmi pochopitelným a jednoduchým. Ale aby se to
tak formulovalo, je ovšem treba jisté odolnosti vuci populárním
frázím, jež práve proto, že jsou umelé a nepodléhají prostým
zákonum logiky, prospívají v tesném sousedství frází veskrze
opacných. Nejistota našeho tisku, jenž tesne vedle protimilitaristického projevu dovede sledovat Principa, prýští predevším
------zToho. že se témer prestal spoléhati na platnost zdravého
rozumu.
mz.

p

o

L

I

T

I

K

A

Václav K oenig:

Boj sovetu

O

vesnici.

1.
Zemedelská
atázka, presneji recena, atázka funkce
zemedelství v hO'spodárském a pO'litickém sauhrnu
živO'ta, je v savetském Rusku atázkau živatní. Pred tím
nemuže zavírat aci nikdO', kda pazaruje trebas jen zbežne vývO'j savetskéhO' Ruska, tím méne pak ten, kda chce
tenta vývaj rídit. V tam smeru díval se strízlive na
veci zejména Len i n a pri tak pranikavém prelO'mu
haspodárské linie savetu, jakO' byl N ep, hrál ahled na
vesnici' prvaradau úlahu. I po jehO' smrti a v dalším
vývO'ji ad leninismu ke stalinismu (musíme užít tahata
dvO'jíhO'výrazu, prataže znamená dve etapy), byla zemedelská palitika. v težisku savetskéha dení a tvarila
jeden ze zákla.dních badu ve všech sporech Stalinovy
aficiální politiky s aposicí. Nep dal vesnici urcitý addech, umažnil jí nalézt klid a dal pamernau rentabilitu
zemedelské výrabe, snaže se tak dasíci vetších prebytku
zejména abilní výraby a umažnit vesnici urcitau kumu68

laci, z níž by se mahly cerpat úcelneji prastredky pra
nejbližší úkaly v budO'vání kamunistickéha státu ve stadiu státníhO' kapitalismu. Když pozdeji - už po smrti
Lenina - pastavili vudcavé savetskéha státu atázku,
ca dále s Nepem, nejvetší spory mezi nimi vyvalala
atázka, ca bude s ruským venkovem.
Zhruba. a velmi zhuštene receno byly tri n á z o r y:
t r a c k i s m u s daspel k záveru, že selský stav jaka
celek stojí na základech individualistických a jeha snahy nebudau nikdy shadné se snahami mestského, prumyslovéha proletariátu; nejde tedy budavat sacialismus
v isolavané zemi, nemající aktuální nadeje na svetavau
revaluci; nikali v soucinnasti s venkavem, ale prati
nemu, nutna adnímat venkavu všechny prastredky
pra výstavbu socialismu v prumyslovém úseku, vésti
»permanentní revaluci«. Ta byla. levice. P r a v i' c e,
zejména teoretik Bucharin, také neverila v mažnost násilné premeny sedláka v kamunistu, ale tvrdila, že sedlák, jakažto drobný výrabce s jinými drabnými producenty vrustá da kamunistickéha
telesa a netvarí
v nem živel neprátelský; jestliže stát má v rukau všechna advetví ostatní a. zejména smenu vyrabených had··
nat, není vesnice nebezpecná socialismu, naapak, vyjde-li' se jí vstríc a paskytne se jí pO'mac, aby mohla dávat více prebytku, prispeje ke vzrustu blahabytu a
sympatie k socialistickému režimu v ní vzrastou. T r et í, a f i c i á 1n í s m e r, representavaný S ta 1 i n e m
a lVI a 1a t o ve m, stají na stanavisku, že na venkove
jsau elementy, vyslavene inklinující k socialismu chudina, dále živly, které lze vtáhnout do sacialismu,
ac mají urcité zájmy soukromavlastnické
- strední
sedláci, a kanecne živly protisocialistické a protisovetské - velcí sedláci, kulaci; je treba vznést na vesnici
sacialistické prvky, padporO'vat sdružavání chudiny a
stredních sedláku ve výrabní družstva,
raznecovat
trídní boj, vyhladit kulaka a pak vést vesnici k vyšším
typum kolektivismu. Kaa erace smen nestací 'e treba
aoperace výrabní.
Ve velkém bitevním plánu sovetskéha Ruska, prasazeném Stalinem prati cetným. a razmanitým hlasum
pochyb a abav z prepjetí nosnosti a sil státu a jehO'prr-astredku i prostredku jehO' obyvatelstva, v tak zvané p eti Tet c e, uplatnují se názory zmíneného tretíha smeru v tam, že vedle intensivní industrialisace pocítá se
s mahutným rozmachem »k ale k t i v i s a c e se 1s k é ha h a s pad á r s tví «~oZkalektivisovanÝ sektor
v zemedelství má stále rllsti, pojím3.t dO'sebe haspodárství strední a malá, anulavat význam kulaka a vyvinout se v arganickau složku socialistické spolecnasti..
Prato stají dnes, Ve druhém roce »petiletky«, zejména
po listopadových revalucích ústredníhO' výboru balševické strany v papredí sovetskéha zájmu otázky tohato
k ale k t i v ní h a s e k t o r u, ta jest otázky tak zvaných »savchozu"
a »kolchozu".
(Mluví-li se
a kalektivním sektoru, nutno míti na pameti, že jde
a výraz, odpovídající nynejšímu stavu vecí, ke kterému
se teprve pripínají nadeje da budaucna. Stalinuv režim nutno si vykládat jakO' navý zintensi'vnený pokus
a vehnání Ruska da ideí utopie a kanecným jeha cílem
není ani sovchaz ani kolchaz, ale spO'lecnast pracujících, dastáva jících ad státu in natura pokrm, adev,
príbytek ve zcela nove vybudovaných usedlostech za
adstranení penez, za spolecnéha vlastnictví detí a ješte
Jiných atributu onech utopistických komun, a kterých
snili ve svých lenoškách filasafavé-utapisté
XVIII. století. )
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o tom, co je to »sovchoz« a »kolchoz« zmíníme se tecne dosaženým výsledkem, kontrolují tedy reálnost
jen strucne. »S o Vc h o Z y« jsou zemedelské jednotky,
vytceného plánu. V naší tabulce první sloupec znamená
císlice vytcené v petiletém plánu pro rok 1928-1929,
vynaté z pudního fondu, který tvorí zemedelská pucla, vyvlastnená zásadne státem právne a pridelená
druhý sloupec skutecne dosaženÝ výsledek, tretí císlice,
stanovené v petiletém plánu pro nynejší rok 1929 až
onem, kdo ji' v dobe tohoto právního opatrení (po provedené již živelné parcelaci velkostatku via fakti) ob1930, poslední sloupec kontrolní císlice na bežný rok,
tak jak byly vypocteny na podzim.
delávali, to jest fakticky ponechaná ve správe skutecných držitelu. Tyto jednotky tvorí státní velkostatky,
Podle
osevní
plochy
jejich zamestnanci mají postavení zhruba takové, jako
v milionech ha.
zamestnanci továren. Org.anisacní forma a funkce sov1929-1930
1928-1929
chozu se menily s postupem doby. Nejdokonalejší typ
Peti- Kontr.
Petivýsovchozu odpovídá nyní predstave, která našla výletka sledek
letka císlice
raz v názvu »ohilní továrna«: má pracovat na velkých
Osevní plocha vubec
123.5 120-4
129.8 13004
rozloháchs moderními technickými prostredky (trakto(v roce 1913-II6.8)
ry, hospodárskými stroji', vzornými stájemi a pod) a
Z toho osevní plocha obi1ná
jeho hlavním úkolem je vyrábet velká kvanta produktu
101.4
95.8
(v roce 1913-102.7)
105·3 105·5
pro potreby státního V)'VOZU;proto zakládají se prevážne obilní sovchozy, ac v poslední dobe klade se dt"l- Z té pripadá
1.2
1.2
1.5
2·5
na sovchozy
raz na výrobu masnau a mlécnou. Nekteré sovchozy
4.4
11.4
2·5
3·4
na
kolchozy
jsou obrovské. Patrí mezi ne zejména sovchoz »Gi~ant« se 128.000 ha plldy, Kim s 80.000 ha a jiné. N 0PodTe
výroby
obilí
vr zakládané sovchozy mají zejména obdelávat úhor a
v milionech centu
rozširovat tak produktivní zemedelskou plochu.
12.8
42.2 18.0
sovchozy
103.8
29.1
28.2
Vllbec814.2
48.8
toho
150.0
125-4
102.2
7'8
lúubá
889.0
výroba
ppripadá
ripadá
12·923.0
762·5
883.0
95.8 12·7
16·3
K ZZonaI ckolchozy
h o z« má ráz ponekud jin)'. Je to družstevnína sovchozy
na kolchozy
To.varová
vÝl'oba vubec*)
<;c1ruženíselské, složené z v1astníkll pudy a hospodárství, na základe podílu. Sovetská terminologie odlišuje
kolchoz od družstva prodejního; kolchoz má charakter
družstva výrobního. Formy kolchozu, jak ješte ukážeme,jsou rllzné a sovetská terminologie rozeznává nekolik »stupnu« kolchazu.
V petiletém plánu, jak již receno, pocítalo se vedle
radikální výstavby prumyslu rozšírit také znacne tento
Jak vidno, jsou tyto císlice neúplné.
Pokud jde
ozkolektivisovaný sektor«, který dosud tvoril nepatro osevní plochu, udávají nám nikoli celou plochu, prinou cást zemedelské plochy a výroby. V potírání námipadající na sovchozy a kolchozy, nýbrž jen príslušnou
plochu osetou obilními kulturami;
nelze tedy z nich
tek nejrúznejších oposicních smeru hraje nyní velikou
úlohu poukaz na to, že již v prvém roce petiletky byly
zjistit pomerný podíl plochy »socialistického sektoru«
na celkové ploše. U výrobní tabulky chybí nám porovvytcené úkoly v tomto smeru splneny, ba predstiženy.
nání k »peti!etce« u tovarové cásti výroby, která znaVyvozuje se z toho, že individualistický základ zemedelství mení se na kolektivistický a že na základe zlnt- mená nejdllležitejší
položku v národohospodárském
šeností prvého roku je možno v Rusku vybudovat so- efektu s hlediska zájmu sovetského státu.
ria1ismus, a to jak ve meste, tak na vesnici. K van ti taZ tabulky vyplývá, že ani co do celkové osevní plotivní rozmach »kolektivisovaného sektoru« v prvém
chy, ani co do hrubé obilní vi'roby nehyly splneny predroce vedl rozhodující místa k tomu, že nyní vrhá se poklady petiletky; pri tom osevní plocha obilní neGGnejvetší energie na další rozšírení tohoto procesu, takže
sáhla ješte predválecného rnzsahu (pro porovnání protak zvaná
kolektivisace
zemedelství
dukc.e nemáme predválecných císlic). Jestliže pres to
stává
se hlavní
frontou
sovetskou
dosáhlo se prekrocení petiletky co do tovarové výroby,
a tu otázka kolchoZL1zaslouží si zvláštní pozornosti a
pak je to spíše dusledek administrativních
opatrení,
zájmu, tím spíše, že bitva, která se zde zacíná vésti,
než ukazatel kvalitního pokroku. Uvážíme-li tedy, že
mMe bi·t bitvou rozhodnou.
v hrubých rysech zemedelství zltstalo za vytceným plá, bychom posoudili tento vývoj v organisaci sovchonem, vyniká tím více, že plán byl splnen li sovchozlt, a
zlt :t kolchozlt, musíme ovšem užívat sovetských císlic.
radikálne prekrocen u kolchozlt - pokud jde o osevní
To S;11110 o sobe znamená urcité obtíže. Je známo o soplochu b 36 procelnt, pokud jde o hrubou obilní vývetské statistice, že není jednoznacná; ta nutno konrobu a 2~ procent. S hlediska sovetských zájmlt má dltstatovat i hez úmyslLtvinit ji z falšování císlic, - a tak
ležitast, jestliže z uvedených císlic lze si vypoeítat, že
je tomu i v daném prípade. Údaje, uvádené pri rltzu sovchozu a kolchozlt je výroba intensivnejší než
n:ch príležitostech, provádejí rltzné delení jednotlivých
v ostatním hospodárství: ve skutecne dosaženÝch výfakton"1 a nehly je prímo nem0žné porovnat je navzásledcích lonského roku participuje »zkolektivisovanÝ
jem. 7.:1. z; Had vezmeme tedy ty, které se vyskytu jí nejsektor« na osevní ploše asi 4.5 proc., v hrubé obilní
casteji, totiž tak zvané kontrolní císlice Gosplanu. poprodukci však již 5.5 proc. a v to'varové obilní produkci
rovn:h'ané z;ITOvenSe smern)'mi císlicemi »petiletky«,
více než 25 proc.l;1nicméne dlužno uvážit, že vltci petia to v pryém a druhém roce »petiletky«, to jest v holetce vzrostla celá osevní plocha více než plocha obil~podársl')Th létech 1C)28-1929a 1929-1~.nO, a to tak,
jak hyly v definitivním textu otišteny v tabulce »Elw*) Tovarovou produkCí nutno rozumeti onu cást výroby, která
nomiceskaja Žizií« z 22. listopadu 1. r. Na vysvetlenou
prechází jako tovar na trh; prakticky jde o obilí odevzdávané
dlužno ríci, že kontrolní císlice se vypocítávají na zástátu.
klade porovnání smerných císel minulého roku se sku69
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ní, jak vyplývá z predešlých císlic; dynamika je tedy
dá se na podnícení masavé kolektivisace krajní úsilí a
ponekud nižší.
nejvetší energie. A výsledky tétO' kampane, máme-li
verit tamu, cO'se píše a deje v lednu, jsau kvantitativne
Císlice, se kterými jsme zde pracovali, nutnO' pokláveliké a kalektivisace postupuje tempem, které v nektedat za aficiální; existují však ješte jiné, z nichž nekterých krajích je geametricky progresivní: tak zvané raré ocei1ují podíl sacialistického faktoru více, jiné méne
jany naprasté kolektivisace podle tvrzení rozhadujících
než tyto císlice. Ponecháme stranou údaje uvádející
cinitelu blíží se prudce splnení vytceného úkalu (mluvyšší padíl kolektivníhO' sektaru, -- je velmi mála pravvíme stále a úkalu kvantitativním).
depodobné, že by byly správnejší než any úrední. Za ta
dlužna uvésti císlice, které odhadují podíl »zkalektivi6. ledna t. r. atiskly savetské na viny navau resaluci
savanéha sektaru« strízliveji. Tak A. Majmin (EkonoústredníhO' v),baru strany, která mluví již prímO' triummiceskaja Žizn z 15. ríjna 1929) uvádí tutO' tabulku,
fálním tónem. Pakud jde a dasažené výsledky a další
ukazující percentuální pamer mezi kalektivním a indimažnosti, vykládá se v ní zhruba tatO':
viduálním sektorem v zemedelství:
Dosavadní
výsledky, jež jsoll nyní známy, ukazují,
že
-d-Oo
.;:
cc~•..
~-O
5·2-94.8
.;:
1927-1928
3·7-96.,)
1.~-98.2
1928-1929
'1929- 1930
:.a
:1j
:.a
2·5-97·5
"Cl
"Cl

1.8.- 99,S
I.4-98·3

<J

..l<:
..l<:

.9;;;

<J

'S:

;;;

Osevní plocha
Hrubá výroba
(v cenách dotyc. roku)
Tovarová výroba
(v cenách dot. roku)

3·!)-96.1

4.6-95.4

9.0-91.0

Majmin adhaduje tedy podíl kolektivníhO' sektoru na
asevní ploše i na vSTobe podstatne níže. Je ovšem možné, že pacítá padíl na celkavé a nikali jen na abilní
plaše (jakO' prve uvedené císlice); krome tohO' podíl na
pradukci je uveden podle cen tohO' kteréhO' roku, tedy
základ jeho výpoctu je ponekud jiný,; ale rozdíl v techtO'
statistických kriteriích nebyl by tak veliký, kdyby obe
statistiky vycházely z týchž základních císlic Obe statistiky ukazují shodne vyšší padíl zkalektivisovaného
sektaru na tovarové výrabe prati osevní ploše; liší se
v tam, že druhá udává u hrubé výroby padíl kalektivního sektaru menším pracentem, než podíl na asevní ph·
še. Obe však ukazují nápadný dynamický rust kalektivníhO' sektoru v casové vývojavé linii.
O tétO' dynamice máme ješte jednu statistiku, zpracovanou asi zase na zcela jiném podkladu, pri tom však
hez udání, jaké je statistické kriterium; A. J. Gajster
v referátu na sjezdu agrárních marxistu v prosinci m.
r. uvádel pamerný padíl kalchozu na zemedelství taktO':
vezme-li se za základ, že tentO' podíl cinil raku 1927
lOO jednatek, pak vzrllst v race 1928 ravná se 214 jednatkám, v race 1929 231 jednatce. Odhaduje tedy referent, sjezdu agrárních tearetiku savetských dynamický
vývaj kO'lchazu ješte výše.
V každém prípade aficiální smer pokládal výsledky
dynamické vzrustu kalektivníha sektaru za takavé, že
dakonce prelažil stred pazornasti s industrialisace na
»kalektivisacl« venkava. Ukazovalo se na ta, že nejen
byl splnen pragram výstavby savchazu, ale zejména že
pranikaní kalchazníha hnutí stává se typickým zjevem,
takže je mažna a nutnO' tentO' vývaj všemi prastr~dky
podparavat. Císlic užilo se k definitivní parážce pravé
aposice, jež z cásti musila pred nimi kapitulovat, z cásti
spakajit se s trpným vyckáváním, cO' z taho hude. Ve
strane prapukl zájem a kolektivisaci, úrady akamunistictí pracovníci vrhli' Se na arganisaci kalchazu. V listapadu schválil ústrední výbar kamunistické strany
abšírnau resaluci, která mela usmernit budavání kalchozu. Sám Stalin, který nerad vystupuje verejne, pranesl dvakrát své slava, jednou v tisku, jednau ve zmínené již kanferenci agrárních marxistu, aby vyzdvihl
kalektivisaci dO'pO'predí. Slovem, ad podzimku vynaklá-
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již na jare letošního roku osevní plocha kolchozu prevýší
znacnc rozsah 3 o m i I i o n u ha. Petiletý plán kolektivisace pocítal ptO poslední rok (to jest pro rok 1932-1933)
s 23-24 miliony ha. To znamená, že pet i let Ý p lán
b 11 des p I n e n ú p I nej
i ž ves v é m d r u h é m t o c e.
Je tedy možné rozrešit úkol kolektivisace
ohromn é vet š i n y s e I s k ý c h h o s pod á r s t v I, pri cemž
kolektivisace
nejduležitejších
obilních
r a j on U, jako je Dolní Volga, Strední Volga a Severní
Kavkaz, m u ž e být
d o k o n c e na na pod z i ID r o k u
1930, nejpozdeji na jare 1931, kolektivisace
ostatní c h o b i I n í c hra
j on u na pod z i m 1931, nejpozdeji na jare 1932.

Jsau-li údaje, které uvádí tatO' resoluce, reelní, pak
skutecne byl by pred námi zjev (zase kvantitativne')
neabycejné dynamické síly. Vezmeme-li uvedenau první tabulku, vidíme, že i podzimní zvýšené kontralní císlice byly by taktO' prekanány ji'ž nyní více ne~ dvakrát. Mllžeme avšem pripustit. že tato jsau císhce bojavné, úderné, ale na druhé strane mužeme pozaravat
nekteré pruvodní zjevy, které svedcí o tam, že kvantitativní razsah kalektivisace pastupuje prudcím tempem, než se ocekávala. Za takavý pruvadní zjev mužeme pakládat prudkou, harecnau zákanodárnou cinnast
savetské vlády, rozvíjející se letas v lednu a snažící se
usmernit kolektivisaci padle zájmu státu.
V mnaha
smerech neví si vláda zrejme rady a ciní jen približná
a zatímní razhadnutí nebO' O'mezuje se na prasté smernice. Nekdy takavé vládní narízení, ac publikavána
v aficiálním addílu úredníhO' listu, nechce se tvárit jakO'
narízení; tak je tamu na príklad u narízení vlády vnitraruské a kolektivisaci na Dalní Valze z 2. ledna t. r.,
vyhlášené v »Izvestija ({ze 6. a 7. ledna. Narízení ta má
titul: »Usnesení rady lidových kamisaru RSFSR podle
referátu saudr. Ryskulova a v)'sledcích seznámení
s kolchazní výstavbau v dolnavalžském kraji({*) - ale
pres tentO' 'velmi skramný název obsahuje závazné direktivy.
Rychlé vydávání takavých zákanll svedcí
a tam, že pomery se vyvíjeií tak rychle, že je treha je
v tamta tempu vydávat. Ješte jedné akalnasti je tentO'
spech známkau - že toti'ž kvantitativní razsah zjevu
je nepamerne vetší, než jehO' kvalitativní význam, takže
príslušní cinitelé musí již stanavavat narmy prO' jeho
zvládnutí.
I když rozmanitast císlic a také zkušenasti nutí k reservavanasti stran údaju, prece ze všeho, cO'jsme zde
*) V narízení tom se mimo jiné praví, že v dané chvíli je
v kolchozech soustredeno
již 70 procent chudiny a stredních
sedláku kraje a že krajské orgány se rozhodly sjednotit v nich
do konce roku všech 100 procent techto vrstev.
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rekli, lze dospet k záveru, že zakládání ko1choztl nabylo
mimorádne velkých rozmeru a že nebylo-li dosud dosaženo tak velkých výsledku, jak se udává, uciní prísluš~í
cinitelé vše, aby se tak stalo. A tu musíme .se ,tázah,
jaké jsou príciny tohoto závažného zjevu a k Jakym konecným výsledkum zjev sám smeruje.

NÁRODNí

HOSPODÁR

Dr. Evžen Stem:

O významu

vyšší

D1Zdové

úrovne.

1.

Bylo
by nesprávné,
sociální p politikov~
se zabývali,
jako kdysi kdyby
pred válkou,
o u z e zakonnou
ochranou delnictva a sociálním pojištením. Dodržování
zákonných zákazu výdelecné práce detí, omezení námezdní práce matek na žádoucí minimum, respektování
zákonu stanovících maximální pracovní dobu predpokládá ~ždy predem náležitou životní úroven zamestnanectva. Není-li tomu tak, pak nastávají prípady, kdy
mnozí považují zákonodárství, urcené k jejich ochrane,
za obtížné omezování svobody. Delník a malý úredník,
Je·li nedostatecne za svoji normální práci odmenován,
prirozene vítá každou príležitost
protizákonné práce.
pres cas a vedlejšího zamestnání. A tak higienický a kulturní význam osmihodinné a i kratší pracovní doby je
maren vyhledáváním nezbytného mimorádného a vedlejšího výdelku. Nevydelává-li dosti zamestnanec, musí i
ieho žena býti námezdne cinná a nemuže se venovat vilchove detí; tyto pak špatne živené a bez potrebné péce
vychované, musí predcasne prepínat své nevyzrálé síly.
A toto prekracování ochranného zákonodárství, predcasné a prílišné prepínání lidských sil, bylo-li nebezpecné
v období pocínajícího prumyslu, bylo by prímo vražedným dnes, v dobe stále stupnované intensity pracovního
a životního tempa vubec. Pro top r v ním pre d p ok Ia dem ú s p e š n é s o ci á I n í p o I i t i k y 'm u s í
býti náležitá
životní
ílroven
pracujících
v r s t e v.
K uspokojení všech na výrobe zúcastnených cinitelil
vývoj prumyslové éry našeho hospodárského a sociálního života je v tomto smeru príznivý a dovoluje stupnovati optimism do budoucna. Vlivem technických vymožeností, umožnující vetší výrobnost, a pusobením emancipacního hnutí proletariátu koupeschopnost zamestnanectva se behem XIX. století podstatne zlepšila. Sombart ve svém významném díle: »Der modeme Kapitalismus«,prináší nám tato prukazná císla o vývoji reálných mezd v XIX. století a na pocátku XX. století z Przlllcie, Velké Britanie a Spojených státu amerických:
Prancie: (Indexové císlo 1900- 100)
1810
55,5
1820
53,5
1830
54,0
1840
57,0
1850
59,5
1860
63,0
1870
69,0
1880
74,5
1890
89,5
1900
100,0
1910
106,0

Velká Britanie:
Spoj. státy americké:
Indexové císlo 1913- 100.
1790-1799
37
1800-1809
41
1810--1819
41
1820-1829
47
48
1830--1839
47
56
1840-1849
49
52
1850-1859
58
53
1860-1869
63
77
1870-1879
74
85
1880-1889
84
103
1890-1899
98
103
1900-1909
102
100
1913
100

Z techto císel Sombart vyvozuje:
» Tyto tri rady císel se skoro úplne shodují. Ponevadž
byly sestaveny nezávisle na sobe,*) jest jejich verohodno~t
veliká. Výsledek jest tento: Reální mzda se v prubehu období rozvinutého kapitalismu nebo aspon od pocátku 19.
století až do svetové války zdvojnásobila. To znamená
tedy: K u p n í s í I a nám e z dní trí d y e s t n y n i
dvakráte
tak
veliká
než jaká
byla
pred
100 Ié ty".

i

Tento vývoj vyvrátil Marxuv pesimistický predpoklad
do budoucna »0 zbedacení proletariátu", vyplývající ze
zkušeností pocínajícího industrialismu. Ale všimneme si
též dalšího záveru Sombartova o podílu delnické trídy
na národním jmení. Sombart píše:
»Jak se však v tomto casovém obdobl zmenila hodnota,
merená v pracovní dobe, jež odpovídá této kupní síle?
Na to zní odpoved: Vubec ne. Nebot tomuto zdvojnásobení
kupní síly odpovídá práve stupnování produktivity práci\
pri níž jsem rovnež na základe jiných výpoctu došel k výsledku. že se behem posledních 100let asi zdvojnásobila.
Pokládám
tuto rovnobežnost
obou vývojových rad za
obzvlášte prukaznou a poznatek, který z neho získáváme,
za neobycejne duležitý. Námezdní trída by podle toho
tedy získávala ze spolecenské výroby stejný podíl nyní
a pred 100 lety".

I když tuto Sombartovu hypothésu prijmeme za plne
nrokázanou naše predpoklady do budoucna zustávají
duvodne o;timistickými. V dobe individuelního prumyslového podnikání, kdy se teprve pocala propracovávat
politická demokracie,
koupeschopnost
delnictva s,~
zdvojnásobila.
Od ukoncení svetové války pozorujeme pak ve všech
zemích urychlený vzestup výrobnosti, charakterisovanÝ
nejen novými technickými vymoženostmi, ale vystupnovanou ekonomisací a raciollalisací veškerého podnikání.
Soucasne byla zesílena politická demokracie a pocíná její
nezadržitelný - treba pozvolnÝ - nástup na poli hospodárském, který bude charakterisován vzestupným podí~
lem pracujících vrstev na celkovém blahobytu.
V období hospodárské demokracie doufáme nejen "
odproletarisování pracujících vrstev, ale jsme presvedceni že delnická masa bude prevedena do strední trídy
pru~emého blahobytu, z nehož výjimky nebudou již tak
hojné a tak príkre kontrastující jako dnes. Jaká úloha
v tomto vývoji pripadne politice vysokých mezd, o tom
se zmíním dále.
Nežli se rozhovorím blíže o cílech politiky vysokých
mezd, chtel bych pro jistotu uvésti nekolik samozrejmo-) Na základe samostatných

statistíckých

zkoumání,
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stí, jichž nezdun'tznení by snad mohlo býti nesprávne
vykládáno:
Nehlásám casove uprílišnené zvýšení mezd, kterému
by se jednotlivé závody, nebo dokonce celé obory nemohly prizpusobiti, protože by tím byli poškozeni jak
podnikatelé, tak jejich zamestnanci. Jsem si vedom, že
casto jsou príznivejší mírnejší mzdy, nežli vleklá krise a
. nezamestnanost.
Nehlásám rovnež lineární zvýšení ve
všech oborech stejné, bez nuancí a ohledu na možnosti a·
pomery jednotlivých výrobních oboru. Politika vysokých mezd je svojí povahou politikou nad e I š í I h u t u
a ne prímocarým primitivismem, jak casto lící odpurci.
Ale je nutno též zdúraznit, že vlivem strojové techni·
ky a rozvinutím bankovní úverové politiky v posledních
desítiletích m z d o v á p o I o ž k a ve výr o b n í c h
nákladech
velkopodniku
znacne
ztratila
n a s v é m v Ý z n a m u o pro t i d r í vej š í m o b d ob í m. Ve výrobních nákladech dnes predevším stoupají
výdaje na surovinu a výdaje spojené s rychlým opotrebováním stroju, stále predstihovaných typy novejšími
dále položka úroku a úmoru bankov. kapitálu a výdaje na
reklamu a publicitu. Prílišná úzkostlivost pri zvyšování
mezd, tol ješte nevyžitá tradice z doby rukodílné výroby
a pocátku prumyslu.
Jsme si též vedomi, že z v y Š o v á ním e z dmu s í
být i d o pro v á z e n o s n a h o u p o z výš e n í p r od u k t i v i t y, zamezování ztrát pri výrobe, raciona1isací zarízení a pracovních výkonu. Zvýšení mezd muže
býti doprovázeno, a je doprovázeno v podniku - následkem vystupnované úspornosti a nahražování pracovních výkonu strojovou mechanisací - reorganisacl
a koncentrací provozu, a s tím spojenou cástecnou restrikcí personálu.
Tím vzniká cástecná nezamestnanost ovšem prechodného rázu, pokud následkem racionalisace nejsou restríngovaní do podniku - prípadne i k jiné práci - zpet
prijati, nebo Dokud se jim nepodarí umístiti se v jiném
oboru podnikání. Je tudíž práve dnes nezbytné povinn:~
pojištení proti nezamestnanosti. A proto na príklad vedome a úmyslne Mezinárodní asociace pro sociální pokrok na svém sjezdu ve Vídni r. 1927 nejednala pouze
o racionalisaci, ale soucasne i o p o v i n n é m poj i š t ení proti
nezamestnanosti.
Politika vysokých mezd a zvýšené koupeschopnosti
a tím vyšší životní úrovne širokých vrstev pracujícího
lidu je tesne spojena i s ostatními úkoly sociální politiky,
které musí tvorit pilíre a hráz, udržující zvýšenou hladinu zevšeobecnelého prumerného blahobytu. Chci uvésti
jen vztahy nejduležitejší.
Predevším musí býti odstraneno nedobrovolné žebráctví, nezavinený hlad a bída, který dosud tak mnohé
jednotlivce a na ne výživou odkázané rodiny, fysicky
a morálne v pravém slova smyslu drtí a nicí.
To jest v našich pomcrech úkolem rozvinutého a rádne
financnc vybaveného systému sociálního pojištení, aby
ti, kdož ješte (mladiství, sirotci), nebo docasne (nemocni.
matky), nebo již nejsou schopni normálního pracovního
výkonu (jnvalidé, starci), nebo nenalézají pracovní príležitosti (nezamestnaní),
nebyli nuceni bud hladovet,
aneb na úkor svého zdraví a zpravidla mzdovou podnabídkou provádet vuci svým druhum sociální dumping;.
Sociální pojištení musí všem k práci ochotným, ale práci
nenalézajícím nebo normálního pracovního výkonu neschopným zarucit existencní minimum a tím odstranit
reservní armádu hladovícího proletariátu.
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Zdánlive nákladný systém sociálního pojištení je z
hlediska celkové národní výrobnosti opatrením neobycejne hospodárným. Navrací nezamestnaného výrob·5
v potrebné fysické a morální kondici, zraneného a nemocného uschopnuje k další výrobní cinnosti. Zbavuje starosti, ba hruzy pred stárím neb náhlou invaliditou a tím
zesiluje radost z práce v dobe aktivity. Umožnuje a za ..
rucuje nuceným kolektivním strádáním každému námezdníku v dobe všeobecné neb individuální krise, jím nezavinené, nezbytnou konsumci hromadných potreb, c o
s o u c a s n e v pre c hod n Ý c hod byt o v Ý c h k r isích
reguluje
a zmírnuje
jejich
prubeh
tím, ž e z a ruc u j e min i m á I n í s pot r e b u v ýrob e. To všechno jsou silné momenty k zajištení a vystupnování celkové národní produktivity.
Jinou nezbytností k udržení vyšší mzdové úrovne a
vyloucení nekalé souteže mezi jednotlivými podniky téhož oboru v jedné hospodársko-politické oblasti pomocí
nižších mezd je další rozvoj kolektivních smluv a tím
zevšeobecnení minimálních standartních mezd. Proto
musíme též s hlediska udržení náležité mzdové úrovne
zdurazniti význam u nás dosud neuzákonené p r á vn;
z á vaz n o s t i s a z e b k o I e k t i v n í c h s m I u v.
Proti zvyšování mezd se predevším uvádí, že vyšší
mzdy soucasne ZVyšují výrobní náklady a tím ceny tovaru. A tak prý zvýšení mezd zustává pouze nominelním, nebol jím vyvolané všeobecné stoupnutí cenové
hladiny zpusobí, že reální mzda, cili koupeschopnost zamestnanectva zustává nezmenena.
Tato argumentace
ve své všeobecnosti jest n ap rot o nes p r á v n á. Uvedli jsme již, že položka
mezd ve výrobe není pravidelne tak rozhodující, aby
mohla býti oprávneným a opodstatneným
duvodem
k zvyšování cen. A opravdu též neprimerené zvyšování
cen je zpravidla - pres veškeré kartelové snahy ve
vnitrozemí a celní hranice vuci cizím tovarum - zmírneno konkurencí, která hledá odbyt pomocí cenové podnabídky. Neprimerenému pak zdražování potravin drobným meziobchodem v prumyslových strediscích lze zabrániti do urcité míry svépomocnými družstvy spotrebitelu. A lze též uvésti ze zemí a míst, kde svépomocné
družstevnictví není dosti rozvinuté, radu velkopodniku,
které zabránily a zabranují znehodnocení zvýšených
mezd svých zamestnancu zrízením prodejen, v nichž
llejnezbytnejší životní potreby - kupované ve velkém
- jsou zamestnancum prodávány bez prekupnického
zisku.
Úmerné
zvýšení
mezd
muže
si zhusta
z á vod n a hra di t i lep š í o r g a n i s a c í. A zkušenosti ukazují, že zvýšení mezd je pro podnikání zpravidla zdravým podnetem pro úcelnou a výslednou ekonomisaci v provozu. Zvýšení mezd bývá zdrav~rm podnetem k reorganisaci závodu, prestává se plýtvat
s dríve levnou pracovní silou lidskou, s jejím casem a
námahou, nahradí se - pokud možno - silou mechanickou, zrychlí se podle možnosti celý výrobní proces,
který se technicky a organisacne prizpusobí dražší lidské pracovní síle.
Tato racionalisace se však podnikatelum nejeví »racionelní«, t. j. úcelnou a levnejší, jestliže je umožnen
technicky primitivnejší provoz pomocí cetných a levných pracovních sil. Toho dokladem je, že cím je nižší
životní úroven širokých pracujících vrstev v zemi, tím
je procentuelne vyšší pocet osob zamestnaných v domácnosti a k neproduktivním
osobním službám. Zde
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též nalézáme vysvetlení, proc je Evropa za Amerikou
v zarízeních a opatreních usporujících cas a námahu
v domácnosti.
Zvýšení
mezd má ,vliv na kvalitu
práce
a proto nízké mzdy nejsou vždy pro zamestnavatele
nejlevnejší. To správne vystihl majitel textilních podniku p. Zdenek Sochor, který prošel americkou praxí;
ve své prednášce o duležitosti vysokých mezd, prednesené u príležitosti zájezdu Textilního ústavu ceskoslovenského do Náchoda, mezi jiným pravil:
»Zamestnanec dobre placený bude vykonávati
úkol mu
sverený zcela jinak než clovek, který ví, že kdyby sebe
více pracoval, bude míti v sobotu ve výplatním
sácku
zase jen tolik, že se s nouzí týden protluce.
Spokojený
delník, který si hodne vydelá, bude si vážiti svého místa,
bude si je hledet udržeti. Špatne placený delník, je-li to
clovek pilný, bude se snažiti všemožne, aby si našel jinde
místo lépe honorované.«

nutí, vystaví si Albert z toho celé staroromantické
vadlo, které podnecuje jeho rozko v,. -~.

di-

»Predstavoval si, že za ním stojí ~or6sní obyvatel komnaty a že ho v okamžiku nejvetší rozkoše zákerne zavraždí, aby se zmocnil Bertininy krásy, aby nad jeho mrtvolou
prožíval cernoknežnické rozkoše«.

Zdá se, že Albert ve svém vnímavém detství jednou
videl predstavení »Mlynáre a jeho dítete« nebo neceho
takového a nemuže na to zapomenout. Jsou muži, kterí,
leŽÍce s ženou, nepredstavují si nic jiného než to, co
práve nyní jest, a dovedou se tím docela vyplnit. Jakkoliv by z fantasie nemohli dostat tak výstredne výtecnou známku jako Albert, jejich erotický život sluší
se pokládat za bohatší a plnejší. Jestliže nekdo pri sexuelním aktu potrebuje volat na pomoc fantasii', je to
šIXttné s jeho potencí. Po té stránce Albert mladou generaci trochu kompromituje.
Zdá se to s ním být
.opravdu nevalné:
»Albert, leže mezi jejími boky, podléhal bez d e c n é m u
v y nor o v á n í s e pod o b žen, které si svlékal v d u c h u, užívaje Bertinina tela. Pre d s t a v i s i ctrnáctiletou dívenku, kterou potkával ráno cestou do úradu. Pre ds t a v o val s i milenky svých prátel a tep rve tem i t o
pre d s t a v a m i nacházel kontakt s Irozkoší".
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F. Pe1'outka:

Kronika z kterékoliv doby.
III.
Rekli jsme, že detství je vek smyslu. Je to však také
vek fantasie. Patrí tedy k typu infantilnímu obojí, a
my to opravdu u p. Nezvala nalézáme pekne jedno vedle druhého. Jeho prebujelá fantasie je jako špatne
upoutaný balon, který sebou zmítá nad skutecností.
Jakmile p. Nezval podá své fantasii prst, hned ho má
celého. Jen zrídka dovede se podívat na skutecnost
tak, jak je, a nalézti v tom uspokojení. Trpí patrne organickou neschopností ubránit se associacím a pripomínkám. Kdykoliv se na neco podívá, vždy mu to neco
jiného pripomene. Tak se v })Kronice z konce tisíciletí « objevuje skutecnost jen potažena povlakem fantasie. Kdykoliv dostane do rukou kousek skutecnosti,
kvapne ho prenese do nejakých jin)'ch vztahu: je to
jako když. .. Jeho Albert má milenku, ale uspokojí
se úplne tenkrát, když jí zacne ríkat Jeanne Duvalová, kterého jméno je známo z Baudelaira. Stojí-li
milenka nahá pred zrcadlem, je to chvíle, která ve
zdrcující vetšine mužu probudí, abychom tak rekli, zemitý a solidní realismus; Alberta však dlouho u kousku skutecnosti neudržíte; i zacne knourat: »Toužím
tam po té v zrcadle. « Nacež delá nejaké pokusy se
zrcadlem, což mu ovšem zase neco pripomene, ják se
dalo ocekávat: styk s mrtvou. Vypadá to skoro, jakoby
Albertova erotika bez fantasie byla pramen na vychnutí. Prost~· a mocný fakt, že se muž s ženou sešli,
mu nikdv na dlouho nestací. Jestliže v hotelu lože Alberta a Bertiny jsou náhodou od sebe trochu vzdálena,
zahráv;"t si Albert s myšlenkou, že je hostem v tomto
dome a jde si , ulehnouti na lože spící a nic netušící
hostitelky«. (Obávám se, že kdyby opravdu neco takového delal, predstavoval by si zase, že leží s Bertinou
v hotelu; mesíc mu nepochybne priponeme stríbrnÝ
peníz na obloze; ale stríbrný peníz mu asi naopak zase
pripomene mesíc.) Te-li hotel, ve kterém s Bertinou
bydlí, trochu staromodne zarízen a má-lil pokoj kle-

Vím, že je to Albewtova vec a ne naše, jak se dostane k cíli. Prece však, protože mladá generace, k níž
patrí p. Nezval, se uvedla náramnými prednáškami
o pravém a silném živote, je dobre konstatovat, že takový život fantasie není klad, nýbrž náhražka.
Podívejme se trochu, jak pracuje Albertova fantasie.
Je treba na výlete a pije tam kávu. Nejdríve je ovšem
nezbytna u tohoto typu vzpomínka z detství: »Vzpomnel si na chut smetanové kávy, kterou pH, když býval na návšteve u babicky.« To však nestací, nebot
kontakt fantasie je už zapiat: káva dále mu pripomene
»hukot odstredivky, do nehož si vmýšle~ melodii z Elementar K.lavierschule·<. A vzpomínka na odstredivku
))mu vybavila aeroplán«. Takto je tedy možno dostat
se od kávy k aeroplánu. V Nezvalove poesii objevují se
k pohoršení logiku necekane vedlel sebe nejruznejší a
nejvzdálenejší veci, a logikové nedovedou vypátrat
souvislost: zde máte vysvetlení a príklad, jak pracuje
N ezvalova obrazotvornost. Zároven zde také nalézáme
vysvetlení exoticl<ého prostredí Nezv.alových veršu a
vllbec verŠtl celé jeho generace: hemží se v nich Yukony, Tananarivy, Orinoky, New Yorky, jakoby ti básníci byli' zcestovali celý svet a videli toho tolik jako
Jack London. Popis duchovního života Albertova odhaluje nám nemilosrdne pravdu: sedíce na jednom
míste, dívají se do skioptikonu své fantasie. Stojí za to
pozorovati Alberta, jenž spatril sníh: »sníh mu pripomínal stojánek od zrcadla, do nehož zabodávat na
chodbe smrcek den pred Štedrým vecerem«; když už
je jednou v detství, vzpomene si na houpacího kone a
»stavebnici, z níž stavel arcj:litektury, neustále promenlivé,
nad nimiž snil o tajemných mestech, je'ž znal ze skioptika.
Byl to hrbitov v Carihradu, pripomínající cernohorsko~
povídku s kindžály...
byla to cínská ulice, kde otroci
nesli na nosítkách bohatého Cínana mezi stánky,...
byla
to cínská cajovna s terasami ... «

Takto tedy mladý muž na moravsi<:ém venkove se
ocitá pojednou uprostred Pekingu; takto tedy nepochybne i p. Teige prišel ke svému kosmopolitismu,
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znamenitou personalitou, že Sl vyreže na briše jeho
kter)' je lehce a puvahne unaven tím, co všechno už
monogram.
videl a poznal; takto mladí muži kolem r. 1920, cestující lokálkou do Davle, docházeli k exaltované básni na
Rozumí-li nekdo tVllrcím podmínkám tak objektivCanadian express. Benátky nemohou být pro Alberta
níhO' umení, jako je román, ví, žIe,stací trO'chu neovlánic nového, naplií.ují jej jen »illusí už dávno videnédané ješitnosti, aby pokazilo celý román, a že samoho«: nebot jeho fant3.sie by nesmela být tak výtecná
libost je velkou neprítelkyní psychologické pravdy.
jak jest, kdyby mu k poznání Benátek nestacila náPripadá-li nekdo sám sobe tak neobycejne zajímavý,
vštcva plovárny na malém meste. Chúze t)'mž mestecnení to dobré rozpoložení pro psaní románu, který je
hm naplnib ho »dráždivými pocity, jako by se proumením po výtce pluralistickým.
Albert je hrd na
cházel v prístavním mcste mezi nescíslnými vlajkami,
svou postavu; jak by nebyl hrd na své city, a jak by
kde se rozhaluje cizokrajné zboží a kde po bednách
ji autor neovesil všemi velkými a zajímavými slovy ze
s koloniálním zbožím poskakují opice a papoušd«.
svého slovníku? Nemiluje ženy jinak než »výstrt;dne«,
Opravdu, co by nedovedla tato fantasie? Myslím, že Velmi bych se divil, kdyby nespojil svou vášen s ~vltní
dovede všechno mimo zastaviti se s príslušnou úctou
smrti c - ale nemusím se divit, nebot sotva jsem na to
pred skutecností. Pro tuto fantasii celý svet chodí
pomyslil, p. Nezval tak ucinil. Pan Hais Tynecký má
v prestrojení jako na karnevalu. V tomto ustavicném
svou konvenci a p. Nezval má svou: každá z tech konvírení obrazotvornost! ztrácí skutecnost váhu i kosti.
vencí je ovšem z jiné kavárny. Už v mládí v Albertovi
Národní divadlo v Praze, jak predem mužeme usoudit,
"parfumy vzbuzovaly touhu po výstredních
nocích
pripomene Albertovi renesancní mesta. Jde-li se vy.
lásky«. U p. Nezvala slova 1 á s k a se nevyskytuje bez
koupat do lázní, pohostí nás prednáškou
o krásách
prívlastku v Ý s tre dní a slovo r O z k o š bez príRecka: pripomene mu to »antické lázne s jinochy, mivlastku r a f i n o van á. Nadšené opakování týchž
lujícími Sokrata, jenž se z rána umýval v reckých poslov pripomíná trochu reklamní styl; p. Nezval by
tuccích . . . vzpomnel si na ovzduší Recka, v nemž
mohl' psát ucházející inseráty pro nejaký salon rozkoš~.
vonely hetéry jak amfory, v nemž se objímali muži
Pohledme, kterak popisuje Bertinu: je to »výstrední
v krásné nahote nad krištálovými hexametryc.
žena«, má »bizarní ústa-, »bizarní parfum«, »bizarní
Vede tedy pan Albrecht život veselý. Tomu všemu
krásu«, je to zkrátka a dobre »bizarní kvítko«. Nevím,
ríká p. Nezval »fosforeskující
obraznost« a hovorí
kdo by mohl prohlásiti tento pbpis za bohatý a jemný;
o jejích vášních. V podstate je to ilusionismus .Takoje to možno vysvetlit jen tím, že p. Nezval má nezrívá vlastnost muže snad vykonat leckteré dobré služby
zenou zálibu ve slovech b i z a r ní a v Ý s tre dní.
v lyrice, ale pro romanopisce je cennejší jiný charV "Anne Karenine.
citíte ve vášni opravdu vuni
akter: ten, který se dovede dlouze zadívat na skutecnost
smrti, ale v celém románe neužil Tolstoj ani jednoho
a zabránit fantasii v úteku od ní. Nebot velké dílo .0- z tech velkých slov, jakými má.p. Nezval posetu každou
mánové nevznikne jinak než oddaným soužitím s reastránku. Pan Nezval sebral asi všechny ty predstavy
litou a poznáním. Jestliže pro nekoho je každý úctyo vášni a rozkoši,
jež jsO'u populární
v kruhodný fakt jen k tomu, aby mu pripomnel, že je to
zích inteligence na malých mestech. Mám dojem, že
jako kdyby ... , má povahu kouzelníka, lyrika nebo
hodí slova váš e n a r o z k o š nejdríve pred sebe a
žonglén, ale nemá povahu romanopiscovu.
pak jde teprve za nimi. Ta slova nevyrostla z toho, co
*
žil: byla už pred tím, a p. Nezval snaží se dohonit dojem, který v nem vzbuzují.
O cem jiném by ovšem tento lyrikuv pokus o román
Také název »Kronika z konce tisíciletí« vznikl hlavpojednával než o mladém muži a jeho setkání s ženami? Ponevadž ovšem stará morálka v l'iterature už ne ze samolibosti. V podstate je to jen kronika z kterékoliv doby. Pan Nezval nemuže pripustit, že by v tom,
byla beznadejne otresena, nejsou to ženy, které potkáco Albert prožívá, bylo neco obycejného. Jako ti chyváme, nýbrž ženy, s nimiž leháváme. V lícení techto
trejší svúdci na plesech ví, že je nejlépe privesit si k hovecí má p. Nezval jednu vadu, která je obzvlášte pro
dinkám umrlcí lebku a ozdobit svou tvár nádechem
romanopisce zlft: chtel by ctenári osobne imponovat.
zhýralosti. Z drobných pubertálních a erotických zkuJeden moudíÝ muž rekl, že jsou dva druhy spisošeností pokouší se udelat pred námi celé podsvetí vášvatelu: jedni se ráno po probuzení podívají z okna,
ne a rozkoše, Kdyby se odvážil být sám sebou, napsal
druzí do zrcadla. Pan Nezval rozhodne patrí k tomuto
hy nám idylu jako »Dafnis a Chloe«. Ale naše literární
drnhémn typu, méne vhodnému pro psaní románu.
bary jsou nyní osídleny démony: škrábnete je, a naStendhal, kterého ve vecech románu dlužno pokládat
jdete pod povrchem hodného hocha nebo devce z Moza autoritu, pravil, že román je zrcadlo, které 5e nosí
ravy. Osudem Dostojevského bylo, že dovedl strhnout
podél cesty. Román N ezvaluv je deset zrcadel kolem
lícením zhýralosti, ale ne ideálu. Pan Nezval má opacosúhky autorovy. Jen, psychologicky zcela slepý clovek
ný osud: dovede vylícit detství, ale vášen a rozkoš
mllze v tomto zrejme autobiografickém románe nepolící jako diletant, ponevadž príliš miluje zhýralá slova.
strehnouti ustavicný tón osobní samolibosti a ješitnoJeho temný sklon k výstrednostem je více ve fantasii,
sti. Krejcí je zde prinucen, aby »obdivoval Albertovu
než ve skutecnosti, a všechna pravá dramaticnost mu
zdravou, silnou postavu«. Ve chvíli, kdy Albert jde
asi vždy zustane cizí. Je odborníkem ve vidinách, jaké
podle svého presvedcení (ovšem vratkého) na smrt,
ve snivém cloveku vzbuzuje plápol ohne nebo zamrzlé
neopomene autor prohlédnouti si ho od hlavy až k pate
okno. Jeho vášen však a tragika jsou príliš napsány
a s uspokojením konstatovat,
že mu šaty znamenite
inkoustem na papíru. Nejlépe by uvítal cloveka, lder}'
slušely. V hedvábném prádle chodí Albert s výstrední
by byl ochoten mu ríci: »Pane, jste vy ale zkaženÝc.
hrdostí; zakládá si na nem asi tak jako cernoch na
cylindru. Lidé, jak praví autor, byli pyšni na to, že se Od cloveka zkušeného se to sotva docká, ackoliv neprestává ujištovat, že Albert byl »stále zmítán vášn~mohou seznámit s Albertem, touto »velikou nadejí
mi« a že »utrpení ciniro jeho tekání a smyslnost vehumení«. Žena, která ho miluje, je tak uchvácena jeho
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PNtomnosL
kými'•. Nutno priznat. že tato mladá generace má dohrou vyrídilku a ucházející zásoby pathosu: podarí-li
se nekomu z nich svésti vdanau paní, svolává nebe i
zemi, aby byly svedky téta hrttzy a razkaše, je pevne
presvedcen, že nic takovéha pred ním nebylo a pa nem
nebude, a cítí se príbuzným s Beatrix Cenci, Karamazovými a jinými postavami ze svetové literatury.
Jádrem »Kraniky z kance tisíciletí« je dacela abycejný pubertní ramánek, standartní studentská láska
se standartním motivem: an ji milm'al, a ana se mu
vdala. Pan Otakar Hanuš tato melanchalické thema
už docela vycerpal ve svých chansanech. Jestliže p.
Nezval tuto normální pubertní histarku ovešuje nejakými literárními démanismy, nezbývá nám než se
skepticky ušklíbnout. Ale samolibast autorova nedovoluje, aby Albert pražíval neca obycejnéha. Tento
Albert, jehož ženy tolik milují, byl zasvecen do tajt!
pohlaví služkou. To se deje mnohým hachum z dobrých rodin. Ale p. Nezval avešuje tu ta praobycejnou
historku tolika ozdubkami jako vánocní stramek: praví
sice tím nateracským zpusobem, na jaký jsme si stežavali pri rozboru jeho epického stylu. že )znovu a znavu
opakovali razkoše«; ale jinak ta služka celkem ví, jak
se má chovat dívka, která prijde da styku se zástupcem
poetismu; Albert je »pod sugescí jejíha hlasu« (zdá se
vubec, že Albert je prístupen sugesci a hypnase jako
kohout), a když se rozcházejí, chová se služka esteticky
jako devátá síla z Devetsiln: nebot poslala Albertovi
»ústrižek vlast!, a na malém lístku byla napsáno tenkými písmeny k r ví:
Vzpomínka na muže ze sn a,
vzpomínka
a s bohem~.

DCJVede-lip. Nezval takhle básnicky vytapetovat
služcin pokojík, je mu avšem lehka, aby dve nebo tri
mladické historky, spajené s živ)'mi dajmy z cetby,
spojil pod sensacním titulem »Kranika z konce tisíciletÍ«. Myslí, že smyslný clovek je bud výjimecný nebo
zkažený, ac ovšem všichni lidé jsou smyslní. Myslí, že
jen on trpel neklidem lásky, ac avšem všichni mladí
muži tak trpelii. Ale duch, jak známa, plá kde chce.
Když Albertovi služka byla otevrela svet paznání,
odebere se tento podnikavý mladý muž da nevestince.
Tato návšteva se ukázala pravým pakladem pra dekadentního básníka. Nebot nevestka, která je nám tu
predstavena, byla morfinistka a sadistka. Albert si ji
pošvihal a »otráven novým jedem výstrednosti « odcházel domu s opovržením okalo »pacestných vil se staženÝmizáclonami, za nimiž spaly pacestné radiny •.
Toto opovržení jsme od lehkamyslného
démanismu
Albertova veru cekali; sdílí je se všemi studenty, kterí
po maturite jdou da nevestince a domnívají se pak, že
náhle byli životem postaveni na stupen výjimecnastil;'
je chyba, jestliže tak démonický clavek Ciní neca, ca na
základe znalosti zacátecnickéha literárního
mechanismu umíme predem uhádnaut.
l\'fimachodem recena:
okola kterých domu chodí pak z nevestince s apovržením ti majitelé pocestných vil se staženÝmi záclonami, kterí vnitrek nevestincu znají aspan tak dabre
jako Albert?
Když se Albert pak dastane da Prahy. nalezne tu
ovšem tenta mladý muž, )prizpusabivý všem druhým
razkoše«, vhadné prostredí »pro svau lacnau tauhu po
rozkoši« Jaka všichni zacátecnictí svetáci pije absint
a pripadá si pri tam náramne interesantním. Dachází

k velkým literárním argiím s Bertinau, která je tolikrát »bizarní« a »rafinavaná«, až ta unaví i nejtrpelivejšíha ctenftre. Spalu avšem dojdau také k užívání
apia, Bertina je tak neacenitelne bizarní, že cítí pred
veranálem sexuelní razkoš, a když tito dva mladí lidé
a autar už nevedí kudy kam, razhadnau se Albert a
Bertina, že spolu zemrau. Proc, to bych neumel presne
ríci. Patrne z nejaké neurcité estetické idey. Bertina
dostala nápad, jak by ta byla pekné, kdyby ležela
v rakvi ve svatebních šatech, venecku a závaji, a Albert, arganicky neschopen odporavati jakékaliv pašetilasti, která se zdá míti neca spolecného s literaturou,
podniká hned prípravy. Zacne je tím, že si dá ušít
navé šaty, a satiricky pajednává s ubahým krejcíkem,
který, nic netuše a jeha strašn)'ch úmyslech, ríká, že
ty šaty budou »na príští jara stejne krásné jako letas«.
Baha! zde je príležitast, abv n;Íš divoký ~mích se razléhal v lt'tne pustých skal! Príští jara! V tu dobu bude
Albert leda už jen vstávat z hrabu!
Ale pán buh míní a clovek mení; Bertina místa do
hrobu odjela da Italie a pošle Albertavi lístek, že ncyí.
jak se to stala. Albert, jenž se své strany byl dojat pohledem na husí játra, zalitá v sádle, což mu pripomnelo
detství, achatne se vrací k živatu, zacíná chválit sporl
a cistau vodu.

*

Jestliže má p. Tezvaluprímnéha prítele, mel by si' od
neha nechat razmluvit svou neblahau zálibu v kanci tisíciletí. Až se zbaví ruzných svých maškarád, abjeví se
v nem silný lyrický básník, vroucne addaný radnému
kraji a vzpomínkám z mládí. V lícení bizarních razkaší patrne ta nikdy neprivede nad úroveií. naivního
diletanta a fantasty. Nemuže jeden tvarit jaka druhý:
síla jednaho je zde. jiného onde. Pan 1 Jezval zatím
blaudí na scestí. Ta se týká i jeha farmy ramánu. Zatím je ta jen serazení básní v próze, chatrne a chvatne
spajených jakýms tak~'ms dejem. Je ta jaka perle. navlecené na kupeckém pravázku. 1\1tlžeme vzíti jai(/)
pravidla, že ramán je v rukau lyrikových ve špatn~Th
rukau. Pan I ezval netvarí z tohoto pravidla veru žádnau výjimku. Nevím, co si predstavoval,
že napíše.
Ale napsal zacátecnickau knížku, kterou už za rak nikda nebude císt. Bude musit uverit. že psát román je
daleka težší zamestnání než psát lyriku, a že se k tamu
musí jít s vetší prípravou a uctivastí k tamuta literárnímu druhu.
Lewis Mumford:

Umení a strojová civilisace.
IV.

Malírské
umení se vyvíjelo
ponekud rozdílneji
než hudba.
V 19. století malírství
pretrvalo,
jen úplným odstupem
od
hluku sveta a svojí ochotou nespoléhati
na soucasné
mecenáše. V~rznacní umelci byli bud jako Cézanne lidé s mal~'m
nezávislým
príjmem, kterí si mohli dovoliti býti v hospodár~kém smyslu amatéry
anebo, jako Meryon
a Van Oogh a
sta jiných, kterí po dlouhá léta žili na pokrají smrti hladerr..
Praktické
prostredí
nebylo snad pro malíre nikdy tak neprízni é, jako v tomto pokrokovém
století, neboi zaprášený
mešianský
dum naplnený malickostmi
a veteší dražební síne
nebo obchodu s kuriositami
nebylo pozadím, na nemž by se
výhodne
vyjímal Turner,
Delacroix
nebo Redon. Zatím co
umelecké museum t. j. forma v níž se poklady šlechtického
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domu staly prístupnými mestskému prumyslovému obyvatelstvu, bylo útulkem jen triviálního umení své doby a obrátilo Se
rozhodne zády k soucasným mistrum. Ve Francii, v zemi, kde
se malírství zachovalo štastne v 19. století, mel umelec dosti
štestí, aby nalezl verejné upotrebení pro své dílo, jako v prípade Puvise de Chavannes s jeho malbami v prednáškové
síni Sorbonny. Ale velicí umelci nemeli z nejvetší cásti nijakých styku s meštanskými patrony a meli jen opovržení k jejim práním.
Je snad duležito uvedomiti si, že tento odstup nebyl následkem neschopnosti malíre vzíti soucasný život a soucasnou
myšlenku za materiál svého umení. Duvodem k tomu byla
spíše lhostejnost nových financních a prumyslových pánu,
k jakékoliv organisaci života nebo myšlenky, která tím ci
oním zpusobem neposilovala prevládající ideologii - víru v delání penez a v hmotné pohodlí jako v nejvyšší cíl eksistence,
nebot faktem zustává že veliké intelektuální zájmy doby
zrcadlí se daleko úplneji v malírství, než v kterémkoliv jiném
umení. Turner odhaluje soucasný zájem o prírodu a prerafaelisté, kterí ovlivnili Ruskina, ženou tuto zálibu tak daleko ve
svém dlle, které stojí nízko jako umení, že si tak prece zajistili místo alespon v museu prírodních dejin. Corat idy!ictejšÍm
, zpusobem zobrazil tento zájem o prírodu utváreje jej jako náboženství, jako predmet obdivu a lásky, zatím co Monet jdouc1
v šlépejích Constablea a Delacroixe, který studoval Chevreulova badání o barvách, vynesl svoji paletu do otevrené prostory a svými cistými barvami a pruzracným nebem proklamoval zdravou radost z pohybu v prírode a animální radost
ze slunce - radost, která jej privedla blízko k témuž zdroji,
který stvoril muže vedy, jako Darwin, rIaeckel a Canndollc.
Buržoasní mecenáš, který toužil po obrazech, na nemž by
jeho žena, milenka nebo jeho pes byly vypodobneny s mazlavým citem, hledel na tento ústup umelcu s kyselým odporem. Umelcí, kterí se mu líbili, Landseerové, Leightonové,
Bougnereauxové a Delarochové, nevysmívali se jeho dobrocinnosti jako Daumier, aniž cítili vetší sympatii pro ubohého
sedláka, než pro bohatou ženu továrníka jako Millet. Proto meštanský patron, uprel všechen význam novému umení a prijal
je, prijal-Ii je vubec teprve když vyhladovel umelec až k smrti
a shledal, že cena obrazu, jimiž opovrhoval, ustavicne stoupá
a on v nich pocal videt dobrou spekulaci jako na burse.
V nové prumyslové spolecnosti umení ješte žilo, ale ti, kdo
by je kupovali, byli mrtvi. Svým odstupem do trhu zísbl
umelec na intensite, ale ztratil príležitost býti vítezným vyjadrovatelem zájmu obecnosti na rozdíl od malíri'l Giottovy
doby, kterí vyjadrovali všeobecné náboženské zájmy spolecnosti.
V.

Jak pusobily veda a technika v této situaci? Mezi vedou a
malbou byly prímé i neprímé vztahy, ale žádné z nich nebyly
nevýznamny.
Šlo-Ii o skutecný proces užívání pigmentu musil si malír
opatriti pracnými pokusy veliké množství dat, k nimž malíri
renésance dospeli zkušeností. To znamenalo rád v kladení
barev na plátno, v zkoušení nových barev a odhalení nejpríznivejších jejich kombinací barev na pracovní palete. Nadto
vedecké zkoumání fysikálních vlastností svetla a barvy stanovilo urcité presné vztahy mezi nominální barvou predmetu
a jeho skutecnou barvou za specifických pomeru svetla, atm!.sféry, odrazu. Seurat objevil v metode pointilismu prostredek,
jak klásti cisté barvy, aby obdržel tretí barvu, jakostne cistejší, než kterákoliv barva, již by mohl smísiti na palet~.
V obou techto smerech je vliv pokusné vedy velmi hmatatelnÝ.
Neprímé vztahy k vede, byly snad stejne duležité, nebot
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jak vedec, tak umelec privedli na svetlo a odhalili jisté stránky života, k nimž Evropan již dávnol prestal být citlivým. Krajinárství se opet rozvinulo s pokrokem v botanice a geologii.
Sochar Barye byl v pravde soucasníkem prírodovedce Geoffrrye St. lii1aire a Courbetuv duvod pro malování andelu.
-- "Nikdy jsem žádné nevidel" - byl by uspokojiJ V. liuxleye, kdyby se nekdo ptal, proc nevyšetrují v South Kensingtonských laboratorích ústmjí andelu.
Za našich dnu badání kubistu, nesoucí se k abstraktnímu výrazu a pokusy, které ucinili v jistém údobí své cinnosti Duchamps Picasso a Brancussi opouštejíce statické formy a
zobrazujíce pronikání hmot prostorem a casem, byly odpovedí
na impulsy, které pocaly ovládati mathematiku a fysiku. Nerad
·bych, aby se mi špatne rozumelo: umelec neilustruje vedu;
jde jen o to, že jako živoucí a myslící bytost reaguje casto na
tytéž zájmy, na které reaguje vedec a vyjadruje visuelní
synthesou to, co vedec obrací v analytickou formuli nebo pokusnou demonstraci. A ješte v jedné forme zapusobila veclJ.
na umení. Transformujíce techniku, fysikální vedy vytv,;íily
nové formy a vzorce v precisních nástrojích, ve strojich a
obilních elevátorech, ve skladištích a mostech; umele.; dnplI
se techto forem jako svežího materiálu pro svoje umení. Stanice podzemní dráhy na príklad, se svými pravideln~'mi nástupišti, se svými monotonními plochami, svou náhlou krystalisací barev v cervených a zelených signálních svetlech,
predstavuje esthetickou zkušenost. Tvrdost abstrakce ;l nedústatek povrchových obmen, které charakterisují strojové dlIO,
složitá vzájemnost soucástek, nedostatek subtilních m(ldu1:lcí
v barve, jednotvárné osvetlení elektriny, všechny tyh veCI
náleží obzvlášte do moderního sveta a nikdy pred tím n~existovaly v této forme. Moderní umelec stal se cit1lvým pro
tyto nové výrobky exaktní techniky, jež byvše od:1~ítn~ty
jednou generací, protože se jí zdály ohyzdné ve své užitkovosti, vrátily se k nám jako veci krásy, pretaveny éistc:~:
zkušeností umelce Duchamps- Vi1lon modeluje stroj se stejný,;
zanícením jakoby modeloval lidskou postavu anebo vida svet
jaIto výraz strojový, vidí samu živoucí formu pod zorným
úhlem mechanismu a tvorí mechanický plastický equiválent
kone.
Jako tomu bylo s každou novou ideou, tak i odhalení estetické hodnoty strojových forem bylo doprovázeno prehánením
a groteskním zduraznením. Zrovna jako impresionisté ukazovali na cas svet rozpuštený v barve a oslabili tím linii a dali
témer zaniknouti architektonickým kvalitám malby, tak prostší kubisté, narazivše na tvrdost hmoty a .prázdnotu stroje,
zapomneli, že clovek není robot, nýbrž ústrojná bytost s touhami, chtíci a ideály, jicbž nelze predstaviti v mechanických
formách: clovek reaguje na západ slunce stejne Jako na dynamo. liory budí v nem stejné pocity jako mrakodrapy; reaguje stejne na cerení svalu nebo sveží smyslnost tei:l. v nichž
si tak liboval Renoir, jako presné norení a stoupáni piStll
nebo jednostejný šum dynama na mlhu a tajemství stejne jako
na umelé svetlo a mathematická teoremata.
Tvurci nových hodnot dobyvše nových ríší umení, propadají
casto ilusi, že se zároven uvedli v držení starých ríší nebo
je nahradili. Ale je dosti .iasno, že estetická revoluce sveta
jako mechanická soustava je toliko jedním z hnutí lidské mysli. To nijak nezmenšuje zásluhy umelcu, kterí zbystrj\j naše
smysly pro tyto nové formy. Naopak, nedali nám jen obrazy,
jako Branqueovy a Duchampovy obrazy ve Francii, Baylinsonovy, Bentonovy a Lozovickovy malby v Americe, sochy
- jako sochy Archípenkovy, Brancussiho a Duchamps-Vi1Ienovy, fotografie jako Stieglitzovy a Strandovy, jež jsou rovnež velkolepé svým zpusobem - ale pomohly nám také, abychom se aklimatisovali svetu, v nemž žijeme, svetu, v nemž

PtítomnosL.
stroje eksistují nejen k tomu, aby prokazovaly
užitecnou službu, nýbrž aby, pokud je to možno, byly zdrojem potechy.
Zde si uvcdomujeme
vzájemnost
funkcí užitkových
umení
a umení kontemplativních,
nebot ackoliv jsou ruzné puvodem
i rcením, prece prebíhají ustavicne na tu i onu stranu cáry,
která je rozdcluje. Na jedné strane kontemplativní
umení, ži·
více se náboženskými, filosofickými
a esthetickými
myšlen·
kami jisté periody nebo tradice, vytvárejí
nezávislou
skutec·
nost. Ale obraz nebo socha takto vytvorené,
stávají se podnetem a ten, kdo cítí rozkoš z Michelangela,
má oci otevre-·
nejší pro architekturu lidského tela a ten, jemuž pusohí rul-koš
dílo Alberta Piukhama Rydera reaguje intensivneii
na ze le 11.\'
polosvit mcsíce nad otevreným
morem a ten, pro nehi)ž je
tieglitz zdrojem umelecké emoce, probouzí se k novému pochopení oblohy. Na druhé strane užitková umení, jsou-Ii r.d(lkonalena, dávají vzniknouti formám, jež samy o sobe jsou
pre<lmcty pro kontemplaci. Stodoly, lodi, obilná skladište, kootruovaná bez jakéhokoliv
prímého estetického
úcele, obracejí se v predmety štastné kontemplace
a vnukají
umelcum
nové podnety.
V periodách aktivní kultury, vnitrní i vnejší, kontemplativní
i užitkové vracejí se v pravidelném
rythmu života a jako ve
vede, dilemata stavitelu lodi byla podnetem
lordu Kelvinovi
a nesnáze pestitelu vína Pasteurovi,
tak cistý umelec nent
na tom o nic hure, je-li cas od casu postaven
tvárí v tvár
s nekterou soucasnou aktualitou.
Jednou z nejvetších
nesnází umelcova
ústupu v samotu
v 19. století bylo, že bylo témer nemožno zabezpeciti
tento
životný a organický stav umení a ackoliv osamelý muž velikého talentu, jako Anglican Alfred Stevens,
mohl vytvoriti
soucasne Wemngtonuv pomník a delati návrhy
na železné
zboží sheffieldských nožíren, bylo to prece teprve v nynejší
!!;eneraci po použití Picassa k jevištním dekoracím
a Duffyho
k vzorkum na kretonech
a námetu
cetných
francouzských,
holandských a nemeckých umelcu v architekture,
že tento
styk se znovu rozvinul. Je však zcela jasno, že odluka nákresu od remeslnického dlla ucinila v dobe strojové
výroby
cistého umelce nezbytným spolupracovníkem
v mnohých oborech výroby. Jeho pomer k predloze jest stejný jako pomer
cistého vedce k technické metode. A stejne jako technika muže
se rozvíjeti jen do té míry, jak ponechává volnou hru hypotese a pokusu, aniž by byla nucena podrobovati
se bezprostredním potrebám prumyslu, tak i aplikace cistého umení na
prilmyslovou predlohu pri stavbe domu, prí výrobe nábytku,
pri tisku linolea atd. muže eksistovati
jen tehdy, byla-li kontemplativní umení provozována
a hodnocena
jen pro svojj
vlastní hodnotu, a jen hodnotíme-li umení podle toho, Co nám
poskytuje SVOl!bezprostrední
citovou realisací nebo intuicí.
Umení, která jsou nejméne pripoutána k hmotným pomerum
krome tech, jež zrizují pro své vlastní úcely - na príklad
malba a hudba, dluží nejméne náhodným omezením svého prostredí a nejvíce svému dedictví a potrebám
lidské .osobnosti.
Je v povaze vecí, že suma prejatého v umení a sama lidská
osobnost jsou pomerne stálými vecmi. To, cím prispeje jedna
generace bud novou cinností anebo technickými
výboji, pred.
stavl!je jen málo ve srovnání se stopami, jež umení a život
zanechaly v minulosti. Toto osvobození
od soucasného
i casovc blízkého poskytuje umením velkou roli v hospodárství
osobnosti, nebot umelec nesese jen ražení svého prostredí,
nýbrž má také prostredky, jak na prostredí reagovati
a vtisknouti mu v tom ci onom stupni rozdílnou ražbu. Clovek, kter$'
miluje lidské telo tak, jako jej miloval Rodin, nebo který zachytí ztemnclé okamžiky mystického
nitrozrení
jako Redon
a Ryder, hraje ješte podstatnejší roli v strojovém
veku než
umelec, který reaguje je na mechanické
stránky
prostredí,

v nemz ZIJeme, protože
osvobozuje
a vyjadruje
celou osobnost zatím co prevládající
routina je s to znetvoriti
takový
výraz a odlidštiti
osobnost.
Pokud je náš vek ochromen a
vycerpán
strojem a tak tomu je v mnohých
duležitých
smerech,
potreba
zdánlive
nesouvztažnéhO'
umení,
to jest
umení, které má hlubší vztah k životu a osobnosti, se zvetšila. Shakespeare
anebo Melville mohou býti pro nás duležitejší v literature než Shaw. Ve filosofii Santayana
muže mlti
vetší význam než William James práve proto, že vzdálenejší
spisovatelé
stojí mimo konvence, jimž se tak bezmocne poddrobujeme. Totéž platí i o umení. Uctívac prírody jako John
Marin není méne duležitým pro vyjádrení
naší doby než expe·
rimentátor
v strojových
formách jako Marcel Duchamp. SPI,lecnost, jak pravil Okakura Kakuzo mluve ze zkušeností starší
kultury, jest sférou konvencí. Umení je oblastí svobody. Máme-li zachovati
svoji svobodu,
musíme stále bojovati,
i za
protivenství,
o výraz v cistých umeních. Tato umení nejsou
produktem
nejakého
zvláštního
stavu hospodárského
živo~a.
Pocala svuj život v jiném pokolení lidí než le naše, v auri~nacských
jeskyních,
a proc bychom
se meli domnívati,
že
prestanou
existovati
jen proto, že vrtáme
do zeme doly a
a podzemní dráhy?
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Mrakodrapy v Praze.
Tento
nápis objevuje
cas od jako
casu zpráva
V denním
tisku
v ruzných
obmenách,seobvykle
o prvním
mrakodrapu v Praze.
V nedávné dobe v Prager Tagblattu byly o této otázce uverejneny projevy nekolika vynikajících odborníku: predsedy býv. regulacní komise ing. E. Molzera,
architekta prof. P. Janáka a architekta prof. Lehmanna.
Tyto projevy byly velmi zajímavé a uvádely jak duvody proti, tak vetšinou pro - avšak ve svém záveru
nepodávaly k otázce jasné a jednoznacné odpovedi.
Pokus o takovou jasnou odpoved jest úcelem tohoto
clánku.
Predne: pramenem nejasnosti jest již termín mrakodrap. V Praze muže sice býti právem nazýván mrakodrapem leckterý dvoupatrový domek v nekterých ctvrtích - kdyby se melo jednati o mraky koure, které
drápe patrne se stejnou chutí, jako jeho americký jmenov~ ony obycejné mraky plující na nebi.
Jest však zrejmé, že na príklad 60patrová \iVooIworth Building nebo 80patrová budova City Bank Farmer's Co V New Yorku - anebo aspon neprehledn}'
pocet onech 30-50 pater vysokých staveb, roztroušených i v menších amerických mestech, jest teprve to,
co odpovídá predstave sky-scraper, mrakodrap.
Naše vážná a k temnému pojímání vecí naklonená
mysl ani nezpozoruje, když pojem mrakodrapu - k nepoznání zmenen - se vtírá do našich debat, smerujících obvykle k dosažení onoho pravého zpusobu stavení, který se nejlépe hodí na naše tak zvané pomery.
Pojem mrakodrapu se zde octl jako jakÝsi výstražný
výkricník se sesterskou temnou príšerou hlubokých
uli'c Manhattanu, kde na kusu drahé pudy jsou napechovány vedle sebe staré mrakodrapy, nevkusne ozdobené z Veselého rozmaru kýcarských Yankees, kterí sestrojili tyto obdivuhodné konstrukce.

PNtomnost..,
Oc se však jedná v Praze? Ac se to zdá být zbytecné,
též pri uvolneném a méne zastaveném plIdoryse a že'pobudiž znovu jednou pro vždy konstatováno, že v Praze
tom vzdušné a osvetlovací pomery nejen stavby samé,
o žádné souvislé zastavení takovými mrakodrapy nikdy
ale i' okolí se naopak podstatne zlepš,í?
nepujde a jestliže se nekdy operuje se závery vlastne
Snad nejduležitejší námitkou proti vícepatrovým dotakto odvozenými v debatách o vyšších stavbách, je to mum jsou otázky komunikacní. Na zvýšení o 1-2 pazbytecné a nesprávné.
tra nad normál, které vzrust
mesta si již vyV Praze se však jedná o jinou vec, mnohem duleŽinutil pres všechny prekážky pri obchodních stavtejší a dávno již akutní : o otázku ojedinelých staveb,
bách, je nekdy svalována vina pretížení našich križokteré sice nejsou tak vysoké, aby mohly nésti nadutý
vatek. To prece ale není pravda - prícina prekrvení
název mrakodrap, jsou však prece o radu pater vyšší
križovatek, neb aspon nejduležitejší prícina - vezí
než tak zvaný normál, t. j. ctyri až maximálne sedm
v tom, že pri amorfním vzrustu obytných zázemí, která
pater (jak dosažiteln)'ch, ví každý, kdo stavel ve vnitrje napájejí, zústávají tyto križovatky stejne široké neb
ní Praze).
lépe receno stejne úzké. Jakési: nápravy možno dosíci
Není tomn ješte tak mnoho let, co nebyly snad nikdCi rízením provozu, který jest pres všechny snahy rízen
ne o mnoho lépe než pred pocátkem rychlého vzrustu
v Evrope stavby 10-20 pater vysoké a dnes kdekteré
mesta. Kone, rucní vozíky a tramvaje v 50metrových
vetší mesto v Nemecku má již nekolik takových
intervalech udelají již v brzku naše križovatky nesjízd»Turmhaustk
Tendence
stavet v)'še jest patrna
né a neschúdné. Problém je príliš rozsáhlý, než aby zde
ve všech evropských mestech. Tyto stavby nevznibylo možno více se s ním zabývati neb dokonce navrhokají z umeleckých choutek, nýbrž pod tlakem diktátní
vati nejaká rešení, na kterých soucasne pracuje štáb
potreby. V Nemecku dovedli již nalézti nutnou rozumodborníkú, ale jest pro naši otázku dtUežité, jak zde
nou protiváhu stavebního zákona t. j. hygienick)'ch a jIopet púsobí prízrak mrakodrapu.
ných verejn)'ch zájmu proti nezrízené exploitaci potHká se: Predstavte si naše križovatky, zaplavené
zemku. U nás je bohužel stále hlavním zákonem stavebctyrikrát denne úžasnou
frekvencí) jestliže bychom
ní rád z roku 1889. Kdekdo ví, že pr9 urcité, tehdy nemeli nastaveti takové periodické chrlice deseti tisícu
predvídatelné
prípady nemuže být dosti smerodatným,
ale ni'kdo zde není, kdo by mohl neb chtel uciniti polidí. S touto predstavou se ovšem jednoduše hodí do
trebné výjimky.
jednoho pytle každé rozumné zvýšení stavby. Že je tG
strašák, z kterého nemusíme míti mnoho strachu, uvi_Jáš stavební rád sice dávno není v mnohých smedíme hned, uvážíme-li, že dúm, který by zaplavoval ulirech doslovne dodržován, protože to není ani jinak
ce svou desetitisícovou frekvencí by musil cníti do výše
možno, avšak jestliže se nekdy k nemu pridrtlží urcitá,
nejakých 50 pater a státi na obrovském komplexu parrekl bych retardacní tendence se strany úradu, tedy pak
cel. (60patrový 'vVoolworth frekventuje 12 tis. lidí.)
se stává ke škode mesta otázka vyšších staveb nereZákazem každé vyšší stavby nedocílí se pro ozdravení
šitelnou.
Ve vnitrních
polohách velk)Tch mest jsou po- ulicního ruchu témer niceho. Zde je mnohem dltležitejší, uvedomit si, dokud se co zachránit dá, nutnost revise
zemky cím dál tím dražší - prirozene, že každý,
regulacního
plánu. Snad potrebujeme alespon jedno nokdo se odhodlá podniknouti stavbu ve vnitrní Praze,
vé centrum, které by casem svou duležitostí se vyrovsnaží se všemožne, aby se dostal aspon o 1-2 patra nad
nalo starému pražskému centru? Dnešní a navržená
predpis, protože by se jinak nemohl do stavby vubec
predmestská.centra
nemají takové možnosti. Jestliže by
pustit. Casto úrad radeji povolí sto- neb skoro stoPraha
pri
predpokládaném
vzrústu na I a púl milionu
procentní zastavení, než jedno patro výše. Má to doobyvatel mela zllstati jen pri dnešním vžitém centru,
sti smyslu?
ke kterému by všechny ctvrti tíhly - pak by zbýval
Jsou zde ovšem vážné námitky proti celkovému vyššímu zastavování. Predne nedostatek vzduchu - za- k regulaci jen ekrasit a mili'ardové výkupy.
V oficielním clánku býv. stát. regulacní komise pro
kourená dolina, v které je centrum dnešní Prahy. DoPrahu a okolí (ve Zprávách verejné služby technické)
brá, není však myslitelno, že by se stala nejaká zmena
bylo zaujato k otázce mnohopatwvých staveb stanovik horšímu ve vzduchových pomerech v tétO' kotline,
sko celkem neurcité, pripouštející takové stavby, ale
jestliže by byly na Václavském námestí ješte o
pasoucasne
je zavrhující. Mezi námitkami ?:de uvedenýtra domy vyšší (k cemuž stejne jednou dojde). Nebo
mi (mimo ovšem též již podané) bylo poukázáno na
domy do Mestských sadu u \Vilsonova nádraží - anetechnické nedostatky našeho stavitelství oproti pokrobo kdyby nad tímto nádražím na príklad stál 20patrový
cilejším
západním zemím.
hotel. Jikdo se prece nemuže doopravdy domnívati, že
by tím nastalo nejaké zhoršení. Ovšem jest ale na míNámitka jiste dúležitá: jedná se o konstrukci staveb,
ste, energicky se starati o otázky vytápení budov, po- topení, vetrání, vodovod, kanalisáci, výtahy, požární
vinného spalování a cistení koure a zejména o brzké
zajištení atd.
odstranení továrních komplexu z míst, odkud kour je
N uže zde však lze skutecne býti ponekud optimisty
panujícími vetry vetšinu casu zahánen do pražské ko- - ješte nebyla na svete žádná technická otázka, aby netliny. A pokud se týká staveb samotných: uvádí se, že byla dobre rozrešena v okamžiku, kdy její rešení bylo
skutecnou nutností. Technické otázky jsou palcivé pro
vysoké stavby nutne' trpí zhoršeným osvetlením a ventilováním místností, i když se uznávají provozní výhoprojektanta a stavitele - jinak skutecne nikoho pálit
dy jejich, na pr. koncentrace a snadnejší vertikální pronemusejí. Naše mozky pracují stejne, jako onech lidí
na západe a v Americe.
voz. To však opet pochází z predstavy onech exploitátorských amerických domu, co možná radov)'ch, kde
Vezmeme za príklad treba otázku výtahu. Bude-li
zde železný diktát: je potreba výtahu, který vždycky
pri stoprocentním
zastavení prízemkové plochy jest
budova vyhnána do veliké výše. Což není všeobecne
funguje, nezbývá našemu prúmyslu než odpovedít jediznámo, že kategorická nutnost staveti výše dostaví se ným možným zpusobem, t. j. po vetších ci menších ob-
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tížích takový výtah dodati v možné cene. Zrovna tak je
to se vším ostatním - každý technik dá mi za pravdu.
Technické obtíže jsou dobré k tomu, aby jim bylo celeno a ne aby se pred nimi zbabele couvalo.
Avšak dále: o všem, co bylo uvedeno, jest možná rozmluva, operující fakty. Všechny zmínené námitky proti
vyšším stavbám nebyly nicméne tou pravou prícinou,
proc dosud ani na skutecne vhodném míste nebylo
možno postaviti podstatne vyšší budovu ..
Všechno, co bylo receno, jsou veci kontrolovatelné.
Když treba nekdo prijde na stavební úrad o povolení
18patrového domu v nejaké ulicce starého mesta, co
možno vedle Týnského kostela -, tedy bude od stavebního úradu právem odkázán na známý zemský ústav
v Bohnicích.
Všechny technické záležitosti jsou na konec velmi
jasné a prosté, jen nesmejí býti zahalovány do mlhavé·
ho plášte jakési zasvecenecké kabaly. A ta zde existuje,
jak dále ukážeme, pod všelijak látaným pláštem hledisek tak recených umeleckých a historicko-pietních. Ciní
~e mnoho proto, aby tyto otázky nebyly jasné, avšak té·
mer nic pro jejich objasnení. Ve zmíneném již exposé
bývalé regulacní komise se Waví, že úmyslne až na konec jsou uvádeny námitky estetické. Jak již bylo receno, S. R. K. ne,vylucuje své schválení takové stavbe,
kdyby již k ní musilo dojíti, kdyby byla dominantou
vhodne voleného okolí, avšak soucasne se praví, že pr,írodní a historická krása našeho mesta ukládá nám povinnost, abychom ji svévolne neruši'li. Dále se praví, že
naše technická schopnost umožní nám zajisté vždycky
se obejíti bez umelecky nezáživné myšlenky mrakodrapu.
Nuže, proc tolik duvodu pri zrejmé ave.rsi. Proc by
nemela být umelecky nezáživná myšlenka stavení domu
vubec a ne pouze ~mrakodrapu« (prízrak je opet zde).
Prece živelné duvody, které nutí cloveka staveti normální domy, jsou skoro tytéž, jako ony,které jej za daných okolností nutí staveti výše než dríve stavel.
A k oné historicko-pietní výzve: uvážil již nekdo,
jaká cást mesta Prahy jest ta krásná, všemožné konservace zasLuhující, která k nám láká cizince a která a
jak velká cást téže Prahy jest ona beztvará, banální,
šeredná, nesprávne a neprozírave budovaná, která cím
dál tím více tech kýžených cizincu odvádí, aby více neprišli? Proc cím dále tím více stojí cizincum za to
prijít si prohlédnout Prahu z Vídne na den neb dva?
V tomto památném, nesebevedomém zmatku by bylo
velmt dobre již jednou zjednat jasno: od prevratu meli
znakové té veci II let na to, aby sestavili a vydali jednoduchý verejný seznam oblastí a jednotlivých staveb
historicky cenných, kde je skutecne nutno postupovatt
pri nových stavbách se zvláštní opatrností. Dosud tak
neuciniH pro spory o detailní otázky, které jen
zdržují kde kterou stavbu, trávejí bohdá poslední léta
rozkvetu tohoto nemužného zbožnení minulosti, které
má svuj puvod ve zmatcích stavitelských mod koncem
minulého století.
Hypertrofie historických citu jest skutecnou brzdou
práce prítomnosti, avšak ješte vetším zlem mohou se
státi otázky estetické, jsou-li' nesprávne rízeny. Jest
všeobecne známÝm faktem, po jakých obtíží ·h jsou prosazovány stavby moderní, treba i nejlepší, a s jakou
snadností jest mesto šmahem zastavováno nejbanálnejším brakem v dusných blocích. Znacná cást viny sp"'cívá na onom paragrafu starého stavebního rádu, kde

se mluví o krasochuti. Sebe bídneji rozrešená stavba
(každý ví, jak mnoho, zejména t. zv. verejn~"Ch budov
v novejší dobe postavených jsou pravé labyrinty chodeb a schodišt) muže a pravdepodobne bude shledána na
schopnu, jsou-li její fasády vypraveny s príslušnou
lžimoderní a trochu lžiklasickou dekorací - jaké si
žádá ona neurcitá krasochuf (abychom užívali termínu
stavebního rádu) magistrátního referenta, jenž pri komisi bude míti moc schváliti neb zamítnouti vaši stavbu. Bohudíky jest zde rada cestných výjimek.
Jest však prece možnost kriteria pri rigorosním
zkoumání zpusobu, jakým byl splnen úcel stavby. Stavba skutecne dobre vyhovující všem moderním požadávkum nemuže býti špatná ani v prípade, že její navrhovatel nebyl nadán schopností, rozrešiti svuj úkol
poeticky.
To však není všechno - v regulacním úrade nebudou se snad príliš zab~'vati rešen ím stavby. ani jejími
fasádami. Jsou zde však ješte jiná kouzla. Uvedené
potíže postihnou i stavbu obvyklé výšky, pri dodržení
jednoduchých regulacních smernic. Uvedeme dále námitky regulacního rádu, které, ac ztežka kontrolovatelné, jsou nejmocnejším prostredkem k zamezení výstavby vyšších budov.
Stavebník žádá na príklad o povolení stavby vysokého domu, navrženého tak, že. skutecne žádný z verejných zájmu není dotcen (vzduch, svetlo, komunikace).
Co však uciní, jestliže jeho úmysl, jiste i obci prospešný, bude zamítnut s oduvodnením, že stavba svou v~'škou znešvaru je naše památné mesto a nehodí se do jeho
obrazu! Chápeme, že jest cenným obrazem mesta na pr.
pohled na Hradcany z nábreží - avšak co znací proboha termín ~obraz mesta", jedná-li se o Vinohrady,
Žižkov, Dejvice atd. atd.? Vždyt to jsou samé diskonformní snušky nejbanálnejších domLl a jejich ohraz je
neco tak beztvarého, že osamelá vež takové nové budovy muže jemu jen prospeti!
Anebo jsou námitky, že genius loci vzpírá se duchu
moderní vysoké stavby? Co jest to za záhadnou mocnost tento genius loci? Zdá se, že jeho prední vlastností jest to, že neexistuje - alespon ne v tom nejasném
pojmu, jaký se mu prikládá. Jaký proboha jest bedný
genius loci té celé Prahy bez Malé Strany, Hradcan,
cásti Starého Mesta a nekterých omezených míst. Teprve v posledních letech jest možno videt v ulicích
pražských nekolik charaktemích
staveb, které budou
moci vytvorit opet urcitého »genia loci« - který bohdú
nebude tak prísný na budoucí stavitele jako onen barokní. Jak asi se zlobili ochráncové nekdejšího genia
laci - když na diktát mocných tohoto sveta byli zavoláni italští a nemectí barokní stavitelé do Prahy I Jaké
barbarství pro tehdejší jemne cítící duše!
Uvedeme další príklady zasvecenecké terminologie.
Co když bude stavebníku, hodlajícímu staveti vyšší hudovu, sdelen takovýto výsledek porad s temnými mocnostmi': Ano, Vaše stavba muže být povolena, jestliže
presunete dominujíaí hmotu z levé cásti stavby na pravou, a sice tak, aby tvorila point de 'lne do oné ulice, na
pr. Monacké, avšak jen tehdy, jestliže snížíte pocet pate'r ze 16 na 5. Jest od vás sice velmi hezké, že pri svém
plánu a svých výškách jste dodržel zdravé pomery odstupu, žádané zákonem - avšak jsme zásadne proti
znešvarení našeho mesta mrakodrapy. Opet jest zde,
príšera mrakodrapL! - a stavebník muže svou dobrou
vl'tli, se svým prospechem spojiti prospech mesta, pro79

dati i se vým blokem parcel - nalezne-li ovšem nekoho, kdo se odhodlá postaviti velikým nákladem neco,
ro mu nikterak nepomuže k tomu, co chtel a co mohl
docíliti investovanými desítkami milionu: k vzdušné a
svetelné budove.
Proc?
Proste pro urcitý druh sentimentality, která prohlašuje za ducha místa tak rozsáhlého, jako je Praha, ne
jeho potreby a životní požadavky, nýbrž jakési barokne-idylické predstavy, vzniklé pošilháváním do urcitého
výseku minulosti našeho mesta. A jaké jsou výsledky
cinnosti tohoto nazírání? Prosím, není tak velkým prehánením, rekneme-li, že skoro všechny úkoly rešeny
byly maloryse, div ne prímo zvráceným Zpllsobem. Jen
když ale byly rádne provozovány rozlicné rímsy a »lušteny« skoky ve zbytecných strechách. Toto jest jádro
všech potíží.
Jestliže tedy shrneme vše, co zde bylo receno a naznaceno, mllžeme stanoviti presnou smernici pro výstavbu vysokých budov v Praze takto:
,~ádá-li nekdo o povolení vysoké stavby, necht prokaze:
I. že stavba jeho neleží v oblasti historických reservací, blíže urcených prostým seznamem;
2. že verejná prostranství, hranicící s budovou, jsou
aspon stejne široká jako její výška (jak navrženo je
ostatne již novým stavebním rádem);1
3. že prokáže plné osvetlení a ventilaci všech duležitých místností budovy. Nebude možno povoliti skoro
plné zastavení pudorysu a zastínení nevetraných dvorku vysokými cástmi budov;
4. že pocet lidí, frekventujících budovu, jest primerený kapacite prilehlých ~omunikací. (Pravidlem pujde
o budovy kancelárské a obchodní.) A konecne za
5. protože budova splnuje plne všechny techni'cké p~
žadavky. (Konstrukce, kanalisace, voda etc. etc.)
Pri splnení techto peti okolností nemuže být, podtrháváme, naprosto žádných vecných námitek proti
výstavbe ojedinelých vysokých staveb, které budou naopak ozdobou mesta. Predpokládaná výška jejich muže
se dle okolností pohybovati mezi 10- až 20patrovými
výškami.
Jestliže by nastaly zvlášt príznivé okolnosti, jako
vhodná blízkost takové budovy centru mesta, dosti vysoká kota. oproti dnu pražské kotliny, zvlášt príhodná
verejná prostranství' pri isolované poloze a pri splnení
požadavku technick~rch - nemuže býti dokonce námitek ani proti budove ješte primerene vyšší než uvedeno.
Jestliže se odedávna nazývala Praha stovežatou, jiste
jí neubude na kráse, jestliže pri konci jejího rychlého
vývoje na velké mesto budOlt moci prátelé zvlášt presného pocítání nazývati ji treba stopadesátivežatou!
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preruzných
diferenciací a škatulko vání v tomto prípade možno
udelati vÍCe. My na pr. známe v bankách krome panem Rejdou
zmínených druhu akcionáru také t. zv. "vatu", kterou na ·valných hromadách
tvorí lidé komandovaní
vrchním reditelstvím
bank-y (reditelé a prokuristé
banky), nebo získání Virchním reditelstvím z vencí. Tato "vata" má na valné hromade vetšinu.
Ve skutecnosti žádných akcií nevlastní, ty jsou dány vrchním
reditelstvím
k disposici pro valnou hromadu
ve forme legitimací a poctu hlas{L Z takové "vaty" prijdou dokonce na valnoll
hlomadu a jsou na ní odhlasovány
návrhy ve prospech clen
správy banky. My víme, že akcionári jsou de fakto bez vlivu.
I cela správní rada jest obycejne bez vlivu. Myslím, že úplne
[ro každého postací, když k této skutecnosti konstatuji,
že pan
HeJda považuje náš dotaz na valné hromade Živnostenské
banky, kolik '}"o z celkové režie pripadá na reditelství a kolik na sub<.lterní úrednictl'o,
za pro v o k a t i v n í, a odpoved pana Dra.
Preisse, že to na valnou hromadu nepatrí, za z cel a spr á vn o u. Je videt, že p. Rejda zná situaci a zcela správne tedy soudí,
že podobné veci na valnou hromadu nepatrí, nebot valná hrom.
je bezcenou íO[lnalitou, jest ovládána, jako celý podnik, jedním
clovekem, který úplne absolutisticky
rozhoduje o tom, kdo do
s~rávní rady prijde, kdo z ní bude vyhozen, jaká bude dividenda, jaké budou úvcrové podmínky, jaký plat budou mít zafne5tnanci a konecne jakou smlouvu a kolik milionu
rocne
bude mít on sám. Pri tom v~em takový clovek nemusí \vlastnit
<,ni jedinol! akcii. Vytilovuji pouze skromné mínení, že pan
K tomu
Hejda by nemtltiil tJ to veci hájit v "Prítomnosti".
úcelu máme orgány povolanejší.
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Ak~ionát pod lupou.
pane redaktore!

Ve 3. císle "Prítomnosti"
píše pan Jirí R e jda o »náhodných
akcionárích",
.mezi než cítá též "skupinu zamestnancu",
a zminuje se o našem vystoupení
na valné hromade "Živnostenské
banky" dne 23. brezna m. r.
Nechci reagovati
na jeho kategorisováni
akcionáru,
nebot
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A. Pelz

Pierre Besbre: Osudy psika Alíka. Preložila M. Sychravová.
Nákladem "Pokroku«. Cena 20 Kc. Je to historie opušteného
psíka. Obrázky Fr. Bidla, výstižné a plné jemného humoru,
ciní knihu ješte zajímavejší.
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