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Dva bojovníci za Ceskoslovensko.
P ríži trvají již ctrnáct dní boje zadních voju haagké konference. Na jedné strane je v boji Madarsko,
dtuhé státy Malé dohody. Madari nechtí a nemohou
pu tit, aby haagská konference skoncila smírlivým
ordem. Nechtí, aby haagská ujednání mela charakter
prátelské hospodárské dohody, pri které není ani vítezil, ani poražených. Madari potrebují bud vítezství
nebo porážku.
Kdybych ted byl v Paríži a mohl mluvit s ceskoslovenským vyjednavacem, vyslancem a zplnomocneným
ministrem drem Štefanem Osuským, rekl by mi docela
urcite - skoro slyším jeho ostrý hlas -: »Madari chtí
porážku? Dobre, budou ji mít.« A Madari utrpí porážku; excellence a vysoce urození páni prohrají v boji
s tímto energickým, neústupným synem slovenských
hor, s tímto bývalým madarským poddaným, který
nyní, jako již celých jedenáct let, zastupuje zájmy ceskoslovenské republiky na nejtežších a nejodpovednejích diplomatických místech v Evrope.
Jak ho nenávidí, tohoto vyslance Osuského, madarští
páni a žoldnéri! »Náš nejvetší neprítel," psali o nem ve
dnech haagské konference. Jsou proti nemu bezmocni,
nejen proto, že cte denne pul tuctu pešfskÝch listu a že
ie informován o nejmenších malickostech madarského
politického, hospodárského a sociálního života, nýbrž
také proto, že Štefan Osuský zná onu nevyzpytatelnou
darskou mentalitu, která je jinak cizí jak germánské,
k i slovanské mysli. Vyslanec Osuský hájí zájmy republiky proti Madarsku v reparacní komisi, v diplomacii a ve svetovém tisku, pri každé možné i nemožné príležitosti proto tak úspešne, že Madary potírá jejich
vlastními zbrancmi, Jestliže se Madari, tento pyšný
právnický národ, odvolává na paragrafy, chápe se Osuký také mírových smluv, jejichž texty vždycky pred
mm leží v cerne vázané knize. Listuje v ní jako pastor
bibli a ukazuje pak na jiné paragrafy, které mluví
lláš prospcch. Mimo to má však neco, co v Haagu neeli ani Madari, ani Rakušané: mladistvé, cerstvé, zdrae sebevedomí a duveru v budoucnost. Je synem a
opným zástupcem mladého národa, ztelesnuje mlatvý reservoir slovenského kmene v evropské diplQciL Nikdy nezapomenu hlubokého dojmu, který n:1e udelala jeho slova, urcená pm velký vídenský list:
eieme si, aby Rakousko, Madarsko a Bulharsko byly
ncne a hospodársky volny a chceme se s temito státýkat na základe rovnosti, nebot jen rovnoprávnost
e vytvorit duveru, která je nutna, aby se rozvinuly
Jecné duchovní, hospodárské a morální síly strední
py a Balkánu. Tak se musí chovat mladé a silné
dy, které 'netouží po podmanení jiných národu,
touží po volné souteži, protože v ní spatruií popud k zvýšené cinnosti na duševním, morálním a hospodárském poli. Svoboda pro všechny: to znamená vzduch
pro náš politický dech; rovnost v našich vztazích k zemím, kdysi neprátelským: to je metoda, které potrebujeme k udržení našeho duševního a morálního zdravÍ."
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Nezní to jako kredo hrdého, zdravého a jen na sebe
spoléhajícího mladého státu? Jak mnohem lidštejj to
.zní než suché a neuprímné madarské fráze o slabe podložené spravedlnosti nebo rakouské jeremiády o nevine
a životní neschopnosti! Tomuto mladistvému duchu odpovídá také vnejšek: Osuského hladký, ovální oblicej,
cerný, sotva znatelne prošedivelý vlas: strední postava
s pohyby mladíka, celkem nic zvláštního na jeho zjevu.
Ale ty oci! Celý clovek žije v tech živých, skorem neuveritelne pronikavých ocích. Tyto oci jsou stále na
stráži, vždy pripraveny vniknout do vnitrku cloveka,
predmetu nebo myšlenky, jsou vždy schopny ke skoku.
Bylo by možno napsat zvláštní odstavec o techto' neduverivých, živých, cilých a chytrých ocích, z nichž mluví
odhodlání: vždy bojovat, nikdy neustupovat. V naší diplomacii zastupuje dr. Osuský docela ojedinelý typ,
který vznikl snad z madarské atmosféry jeho slovenského domova, z mladistvých upomínek amerického vystehovalce, z moudrosti evangelického duchovního a
uhlazenosti obratného diplomata.
Pro žurnalisty je Osuský težký oríšek: dává své interviewy jen písemne, precisní, jasné, každé slovo je
v nich dobre uváženo a promyšleno. Umí v tom chodit,
zná každého významnejšího žurnalistu nejen v Ceskoslovensku nebo ve Francii, nýbrž také v Nemecku, Anglii, Americe a dokonce i v Madarsku. Mluvil jsem s madarským žurnalistou, který v Haagu požádal Osuského
o interview a který mi pak skorem se slzami v ocích
vypravoval, že Osuský sleduje již patnáct let jeho clánky v peštských listech a debatoval s ním o nich.»Ládnému madarskému ministru nikdy nic takového nenapadlo," rekl s povzdechem peštský kolega.
*
Takový je Osuský: neoblomný útocník a okouzlující
spolecník, který nyní musí vést reparacní boj v Pariži
a dokoncit jej jako ten, který zná jediný z ceskoslovenských diplomatu tuto otázku, sleduje ji od zacátku a dokonale jí rozumÍ. V Haagu, kde pracoval spolecne s ministrem drem Benešem, vypadal vedle neho náš zahranicní ministr jako starší, zkušenejší bratr, nebo jako scnior šéf firmy, mužeme-li tohoto obratu užít. Bylo to
velice šfastné a pro Ceskoslovenskou republiku neobycejne charakteristické spojení, které se vtelilo v osoby
obou vyjednavacu, dr Beneše a dra Osuského. Jako
kdyby ctyri sta let, které ztrávil ceský národ v rámci
Rakouska, se svým politickým vývojem, zkušenostmi.
utrpením a nemalými úspechy, bylo promeneno v osobu
malého, hubeného Beneše, na rozdíl od nespotrebované
energie slovenského bratrského kmene, probuzeného teprve nedávno k národnímu sebevedomÍ. Na venek byl
dr. Beneš umírnenejší, zastáncem nepodmíneného smírení; za zavrenými dvermi komise pro východní repurace byli však oba stejne neústupnÍ.
Neco zajímavého bylo však v Haagu možno pozorovat, a to byla skutecnost, že celá verejnost Evropy vijí
v dru Benešovi neco více, než co v nem vidí prost~·
ceskoslovenský obcan. Mluvilo se s ním a o nem jako
o duševním vudci celého Podunají. Lurnalisté, kterí bud
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jednotlive nebo hromadne delali interviewy s rozlicnými státníky, ptali se dra Beneše na Ceskoslovensko pomerne nejméne. Pripadal jim - a nikoliv neprávem jako klíc k celé východoevropské politice, ba dokonce
jako nejvýznamnejší cinitel príští evropské federacní politiky. Cítili, že nemají co cinit jen se zahranicním ministrem jednoho evropského státu, nýbrž s politikem.
který ve své kariére a své duševní stavbe ztelesnujc
skutecnou demokracii, vybavenou silným sociálním obsahem a jehož (lsudek o národech, státech a ideách Je
prost malých predsudecku a úzkých rasových a trídních
zájmu. Nejen na tiskových konferencích, ale také v komisích mluvil dr. Beneš absolutne srozumitelnou lidskou
recí.
Na jedné tiskové konferenci ptali se ho žurnalisté na
všechny možné veci: na spojené státy evropské, na
mírové hnutí, na Panevropu, na ruský vliv na Evropu
a tak dále. Zvlášte horlive pocínali si pri tom holandští
kolegové, kterí chteli slyšet z Benešových úst mnohé a
mnohé o Rusku. »K certu, proc chcete být práve o Rusku od neho informováni?« ptal jsem se netrpelive jednoho holandského kolegy. »Protože Holandané se bojí
bolševismu a protože Beneš mlIže dát o Rusku nejspolehlivejší informace,« znela prekvapující odpoved. Dr.
Beneš odolal útokum otázek, odpovídal francouzsky, nemecky, jak byl práve tázán, s uprímným a otevreným
pohledem, který ihned vyvolával mezi ním a tazatelem
atmosféru lidského spolecenství. V onech težkých trech
týdnech videl jsem ho casto nervosního, ale nikdy rozcíleného nebo ·popuzeného; byl až do úmorného trídenního, záverecného finische konference chladný, vecný a
neosobní. Jeto muž, který si zasluhuje, aby mel lepší
neprátele, než jaké má.
Dr. E. Erdély.
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Reparace a dane.
Je známo, že po skoncení haagských porad a po stanovení
cástky, již má zaplatit Ceskoslovensko, vzniklo u nás hnutí,
jtŽ propagovalo okamžité zaplacení celé cástky. Tento krátký záchvat furiantství, jenž rychle pominul, byv zakriknut nckclika odborníky, trval prece dosti dlouho, abychom mohli poznat, z jakých pramenu by se tyto peníze byly sešly. Pokud
b.e zjistit podle tiskových zpráv, byli to vesmes gážisté a jiní
s(1ciálne slabší lidé, kterí posílali své korunky. Tato skutecnost sama již ukazovala, jak by celá akce asi byla dopadla.
Byla by se patrne sešla v nejlepším prípade cástka nekolika
I:Ji!ionu, jež by absolutne nemela témer žádného významu a
jež by mela relativne význam jen pro své složení jako d,)I;i.lment obetavosti malého cloveka. Náhodou nám byl v téže
dobe predložen jiný dokument obetavosti ve výkladu ministra
financí o zatajování daní a špatné danové morálce, v nemž
nejlepší vysvedcení dostal zase malý clovek. Ministerstvo
financí uvedlo obe tyto skutecnosti v prímou souvislost prohlášením, že nemuže schvalovat myšlenku národní dane na revaracní platy a že stací, budou-Ii všichni obcané rádne priznávat a platit dane. To je pokyn i pro malého poplatníka, jenž
chtel ucinit víc než je jeho povinností, i pro velkého, jenž se
dosud nedovedl rozohnit ani pro její správné plnení. Bylo by
l)ckné, kdyby trochu z toho malopoplatnického nadšení, jež
s upríllšenou horlivostí chtelo plnit cizí kapsy, prešlo na naše
velké poplatníky, kterí pri této l)rfležitosti názorne ukázali, že
iuriantství je povetšine vlastností tech, kterí na ne nemajl,
98

zatím co ti, kterí na ne majl, dovedou nejen potlacit tuto národní vlastnost, ale dokonce dovedou zachovávat moudrou
zdrželivost, i když jde o nal)lnení kapsy vlastního státu. Což,
kdyby na pf. tito velcí poplatníci, zahanbení príkladem malého poplatníka, provedli kajícne sbírku na uhrazení cástky,
o niž ošidili státní pokladnu? Národní listy, jež by Jednak
svým vlastenectvím, jednak z jiných duvodu byly nejvíce povolány k jejímu vypsání, zarucily by vzhledem k mimorádným
okolnostem jiste všem, kterí by se této sbírky zúcastnili, naprostou diskretnost.
mz.
Prázdné slovo.
O generace nebyla v Cechách nikdy nouze, ale zdá se nám,
že co se s tímto pojmem u nás deje dnes, je už ponekud prílišné. Nehledíc k tomu, že práve nedávno nekolik píšících
pánu dalo generaci do jména svého casopisu, naznacujice tak,
že jejich hlavním programem je býti generací, není témer
možno otevrít casopis, venovaný jiným otázkám než dejme
tomu situaci na trhu práce, který by se alespon jedinou poznámkou nezmirlOval o tomto umele vypestovaném problému
m·šeho kulturního života. Je známo, že naše generace se nerozÚšují podle veku, nýbrž podle kaváren, ale záver, jenž
z toho vyplývá sám, teší se obecné neznámosti. Je známo, že
t. zv. generacní svazky jsou povetšine svazky osobní, jež,
pokud jsou vubec v nejaké souvislosti se svazky ideovým~
mají vuci nim casovou prioritu, to znamená, že nejdríve je vysedávání v kavárnách a pak teprve souzvuk duší. Jsou sice
prípady, kdy souzvuk duší vede do urcité kavárny, ale ponevadž pak nevede nikam dále, jsou i ony konec koncu lhostejné,
tak lhostejné, jakO! tyto ustavicné debaty o generaci tvé a
mé, jeho a jejich, jakož
o generaci vubec. Zjištování generacních svazku je vecí literárního historika, ne zúcastnených
generací samých, jež se, sledujíce tyto vztahy, stávají stoln:mi spolecnostmi. Dnes už vidíme, kam tato umelá výroba
generací vede. Nikam jinam než ke vzniku nespocetných spoltcnustek, jež se vesmes vydávají za generacní kolektiva,
zatím co jsou zotrocovány nekolika málo jednotlivci, jimž
s!Guží jako štafáž. Na nekolika príkladech by se dalo názorne
demonstrovat,
jak rychle tito jednotlivci pozbývaji svého
generacního uvedomení, jakmile si s uznáním svého dlla vybojovali nárok na samostatné vystupování. Ostatní generacní
komparsové, odsouzení svou prostredností k vecnému vrstevnietví v tom ci onom smyslu, velebí zatím neochvejne to, ceho
se nedovedou zbavit, své prostredí, jemuž neunikli, protože
nevynikli nad ne. To jsou celkem známé veci a jsou to mimo
to veci trapné, o nichž je lépe nemluvit. Mluvit o nich však
u.cene nadšeným tónem znamená vystavovat
svou ostudu
" musejních vitrínách, kde se nesetká vaji s posmechem jen
proto, že se obecenstvo zajimá o jiné veci.
mz.
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Václav Koenig:

Boj sovetu
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III.
Otázka kvalitních faktoru kolchozního hnutí nabývá zvlá~tnfho ostrí a vyžaduje, aby se na ni soustredila hlavní pozornost.
Ekonomiceskaja Zizn.

Rozvíjení síte a rozsahu kolchozního hnutí jde podle
všech známek více do šírky než do hroubky. Méne než
s rozsahem »kolektivisacec mohou být rozhodující ciní-
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telé spokojeni s její hodnotou a povšechne muže se ríci,
že kolchozy mají velmi daleko k vytcenému jim cíli:
vybavit zemedelství z okruhu soukromovlastnických
zájmu, zvýšit produkcí, provést ve svém nitru kapitálovou kumulaci nejprve investicní, pozdeji zajisté fiskální povahy, prejít k úplnému užití mechanických výrobních prostredki't, vytlacit individuálního zemedelce-kulaka, vydat všechny prostredky prumyslu a prejít do
nejvyššího typu agro-industriální komuny.
Zatím vyskytají se mnohem skromnejší typy kolzu ve dvou základních »stupníche:
1. niž š í s t ti pen:
kolchoz spocívá na spolecné
práci, ale výrobní prostredky zustávají v soukromém
lastnictví clenu;
2. vy Š š í s t ti pen:
pracovní artel, ve které je nejen spolecná práce, ale také základní výrobní prostredky, jako je živý i mrtvý inventár, hospodárské budovy,
užitkový dobytek.
Teorie pokládá i druhý typ za prechodný, ale dosud
-nebyla nalezena ani pro ten plne vyhovující forma a
proto bylo nedávno usneseno, vypracovat vzorné stanovy kolchozu prechodního stupne. Sovetské prameny
priznávají, že mnohem rozšírenejší je typ prvý. Ale
jsou ješte prostší formy, které zajisté budou se vyskytat práve ti onech kolchozu, které vznikly v neprízniém prostredí a za nechuti obyvatelstva.
Pravý, vyspelý kolchoz má být postaven na mechanickou základnu výrobní. Dosud v tom smeru stojí vec
slabe, treba se vykonalo na poli' traktorisace mnoho a
sovetští cinitelé se snaží jít na vec po amerikánsku.
A.1e dosud je v Rusku 40.000 traktoru,
což je pocet neodpovídající nijak zmínenému úkolu. Ciní se opatrení,
aby výroba byla zvýšena a letos má být jednak touto
zvýšenou výrobou, jednak nákupem z ciziny dosažen
80.000 traktoru.
To je
ovšem
pocet
'absolutne vovelX>cet
liký
(odpovídal
by zhruba
poctu
všech
motorových
zidel v Ceskoslovensku), ale nestací na to, aby všechny
kolchozy byly traktorisovány. Úmysly a plány jsou veliké. Pomýšlí se na to, rešit velkoryse užití elektriny
v zemedelství a nahradit traktor elektrickým pluhem.
Elektrisacní instituce zabývaly se již. takovým plánem
a konaly se dokonce pokusy na Kubáni, jejichž výsledek
prý je, že pro elektrisaci veškeré práce na 100 milionech
bektarech pudy bylo by treba 6 milionu KW.
. Schlichter v Ekonomiceskaja Žizn z 31. prosince doozuje, že to odpovídá potenci, kterou mají mít všechy elektrárny SSSR na konci petiletého plánu, a že
y plná elektrisace zemedelství muže být zarazena do
ánu druhého petiletého údobí.
Tyto skvelé plány však stojí v prímém sousedství
hých pomeru, kdy vetšina zemedelství nemá nejen
rického pluhu a traktoru, ale ani obycejných hodárských stroju, kdy v mnoha místech je nedostatek
ahu a kdy sedlák ore nejprimitivnejším rádIem. Za
bto okolností i tam, kde se zkolektivisují všechny
obní prostredky, zustává zemedelství ve stavu priitivním. Splnit plány bylo by snad možné technicky,
de to však možné hospodársky? Odkud odjinud vzít
to prostredky než zase z téže V:esnice, která zase
musí dát státu obilní valutu, prispívat na fousírovanou
industrialisaci, platit dane, investovat a kumulovat velký provozní kapitál. To je kruh dosti nebezpecný.
Zatím vidíme, že sovetský venkov projevuje z velké
cásti nechut ke kolektivisaci, že pri tom zcela pochopitelne kolektivisace provádí se jen formálne nebo že Se
stává pláštíkem pro skrytí individualistických forem

hospodarení.
Sovetské noviny otiskují casto zprávy
o »lžikolchozech e, které vedou kulaci, kde zisk se delí
podle zámožnosti clena a kde se užívá nájemné práce
chudiny za nejnižší mzdu. Ba jsou cetné kolchozy, které
nesplnují ani nejzákladnejšího svého úkolu - odevzdávat prebytky státu. Na podzim, v dobe, kdy se koncilo
odvádení sklizne, objevily se tak zv. »cerné seznamy«
kolchozu, které bud prodaly prebytky soukromým obchodníkum, nebo snažily se schovat obilí, nebo sestavovaly falešné bilance. V techto seznamech byly po dlouhou dobu uvádeny desítky kolchozu, ba nekdy proste
celé rajony, kde tak jednaly všechny kolchozy. Vetšinou
mely názvy velmi revolucní a pro zajímavost uvedeme
nekterá jména kolchozu z cerného seznamu c. 1.: »Rudá Pochoden«, »Rudý Partyzáni, »Pracovník«, »Sokratese, »Památka Cjurupye, »Rudý Paprsek«, ba dokonce
i kolchoz, který se pojmenoval: »Probud se, lide! e; pri
tom podle tvrzení cerného seznamu byli cleny tohoto
kolchozu samí kulaci a sekretár selské knihy a kolchoz
neodevzdal státu ani zrnka obilí.
Jinou nesnáz tvorí, že se nezachovává nanzem, ze
každý kolchoz musí založit nedelitelný fond, který má
mít zatím funkci jakéhosi provozovacího kapitálu. Jsou
prípady, že se takový fond vubec nezakládá, ale ješte se
delí mezi cleny kolchozu.
Vláda se nyní snaží celit temto, s jejího stanoviska,
negativním zjevttm celým systémem zákonodárných
opatrení. Kulakum se zabranuje v prístupu do kolchozu.
Nedelitelný fond má cinit nejméne 50 procent vlastního
kapitálu clenu. Rocní zisky kolchozu musí se nejméne
z poloviny ukládat do tohoto fondu, stejne jako všechno, co dostává kolchoz bez náhrady od státu. Do fondu
kolchozu má prejít také všechen dobytek, kterého kolchoz nabude. Nesmí se trpet, aby se kolektivní práce
platila podle velikosti podílu nebo podle toho, jaký byl
rozsah výrobních prostredkti, nýbrž jedine prípustné
je placení podle rozmeru a kvality vykonané práce, pri
cemž se doporucuje zavésti systém prémiový (akordní
práce, tak zavrhovaná v delnickém hnutí, uplatnuje se
silne v sovetském státe).
Je mnoho známek, že je nespokojenost s kvalitou kolchozního hnutí a že se projevuje snaha dodat tuto kvalitu kolchozum administrativními',
donucovacími opatreními. Je to snaha, zvládnout rádem živel.

IV.
Není divu, jestliže za techto okolností ozývají se hlasy pochyb o spolecensko-prevratné hodnote kolchozního
hnutí. Tato otázka rozvinula se na zmíneném již prosincovém sjezdu agrárníku marxistu po základním referátu Miljutina. Již prvý recník rozpravy J. L a r i n,
jehož vývody však nijak nemírily proti základní politice
sovetské,' naopak snažily se podnítit ješte vetší radikalismus, vyslovil zhruba takové názory:
Kolchozy bývají zarazovány do tak zvaného socialistického sektoru. To je nesprávné a muže to vést k hrubým
omylum. Kolchozy jsou jen e t a p a na ceste k socialismu,
ale není to ješte s o c i a I i s m u s. Rajony naprosté kolektivisace znamenají pouze d r u ž s t e v n í s o u k r o m o h o s pod á r s k o u vel k o výr o b u. Patrí velké skupine
B o u k r o m Ý c h
ma j i tel u, jejichž prospech a zájem
muže se octnout v p ro t i v e k cel k o v Ý m z á j ID 11Dl
li tá t u. Jsou tedy možné II r á ž kyj e dno t I i v Ýt c h r aj on 11 naprosté· kolektivisace s,e z á j mys tát u. Rajon
naprost~ kolektivisace m\iže být charakterisován jako hospogg

dárství prechodného
rysy
buržoasního
mé vlastnictví.*)

typu,

které si zachovává z á k I a dní
hospodárství
soukro-

Ze všeho, co jsme rekli v predešlých kapitolách, je
zrejmo, že ve svém nynejším stavu v rozhodné vetšine má
kolchozní hnutí tento ráz. Pres to, že vývody Larinovy
nesmerovaly proti budování kolchozu a v další cásti své
reci Larin vykládal své názory o tom, jak vyvíjet kolchozy dále ke skutecnému socialismu, mela však jeho
these: »kolchoz není ješte socialistický útvar« asi takový úcinek, jako když se píchne do vosího hnízda.
Všichni oficiální a oficiósní lidé a tisk vrhli se na Larina, který odcházel ze sjezdu s vypáleným znamením
opovrženého »likvidátora« na cele, že by, jak se ríká,
pes od neho kost nevzal. Ba sám S t a 1i n, který se
nyní chápe úlohy vudcího teoretika strany a který mel
pripravenu rec o pravých a levých oposicních úchylkách, vložil do ní ostré a obšírné polemiky s Larinem,
takže jeho vystoupení nabylo témer rázu odpovedi na
Larinovy vývody.
Stalin predevším dovozoval, že v sovetském státe nemá sedlák té príchylnosti ke své pttde, jako na západe.
Jestliže tedy Engels ve své »Zemedelské otázce" dospel
k velmi šetrnému a ohleduplnému stanovisku, k individualistickému založení drobného sedláka, v Rusku
tyto ohledy odp,adají, protože

"z ceho vycházel Engels? Je zrejmo, že vycházel z existence soukromého vlastnictd
pudy, z faktu, že sedlák má
"svuj kousek« pudy, se kterým se bude težko loucit. Tací
jsou sedláci n a Z á pad e. Tací jsou sedláci v kapitalistických státech, kde existuj e soukromé
vlastnictví
pudy
Je pochopitelné,
že v t a k o v é m prí pad e jet
r e ba
vel k é ohl e d u p I n o sti. Muže se ríci, že u nás, v SSSR,
je stejná sítuace? Ne, to se nemuže ríci. Nemuže se to ríci,
protože
u nás
neexistuje
soukromé
vlastní c tví pud y, pripoutávaJící
sedláka k individualistickému
hospodárství.
Nemuže se to ríci, protože u nás existuje
u d y, usnadilující
vec
prechodu
na c i o n a I i s a cep
individuálního
sedláka na koleje kolektivismu ... Je mrzuté, že naší teoretikové-agrárníci
nepokusili se ješte vy jevit
s patricnou
jasností tento rozdíle.*)
Jaká to kasuistika! Nacionalisace pudy, formální
právní opatrení, které nezmenilo fakticky pomeru sedláka k pude, vymýtilo ze zemedelce príchylnost k "jeho
kousku« pudy a individualistický pud! Jestliže rozhodující cinitel verí, že na venkove »padá v prach ,posvátný' princip soukromého vlastnictví" a že sedlák
»opouští velebený prapor vlastnictví a prechází na koleje socialismu« (jak to napsal Stalin ve svém clánku
»Rok velikého prelomtp IO. listopadu), na základe takové vratké logiky, 'Pak to stojí s kolchozním socialismem velmi špatne.
Stalin dovolává se Leninovy formule družstevnictví:
"Za našeho existujícího
rádu družstvení
podniky odli§ují se od soukromo-kapitalistických,
jakožto podniky kolektivistické,
ale neodlišují
od podniku
socialistických,
jestliže jsou založeny na pude, výrobních prostredcích,
patrících státu, to jest d~lné tríde«.

Tato kompromisní formule, jež smiruje integrální
socialismus s existencí družstva v socialistickém rádu,
je sice »dialektická«, ale obsahuje nekolik pojmov)'ch
.) Kursiva má.
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zákrutu: I. družstvo je socialistické, jestliže ptlda a
výrobní prostredky patrí státu; 2. je-li stát v rukou del.
né trídy, patrí jeho výrobni prostredky eo ipso delné
tríde. Stalin dovozuje: puda patrí státu (nebera zretel
na to, že stát ji zabral jen formálne), výrobní prostredky jsou spolecné všem pracujícím v kolchozu (nebera
zretel na to, že je tomu tak jen v cásti kolchozu). Zde
v pojmových zákrutech Lenina provádí Stalin nový zákrut: kdežto Lenin ríká: co patrí státu, patrí pracujícím, - Stal in tento dosti sofismatický soud obrací: co
patrí pracujícím, patrí státu - ac to vubec není pravda, ac výrobní prostredky nejsou ani formálne ma jetkem státním, verejným, nýbrž majetkem
družstva.
Ostatne tyto abstraktní otázky nejsou pri hlavní otázce:
»je kolchoz socialistický útvar?« rozhodujíd'
zde nerozhoduje ani' vlastnictví pttdy, ani spolecenst~í výrobních prostredku, ale vnitrní nápln spolecenská, vule
k urcité sociální forme; kolchozy netvorí schémata, ale
lidé.
)e .zcela zr~jm<:>,že ~olchoz je smí š e nýt y p i n1 d u a 11:' ~ 1 S kveh?
a k o 1e k t i v n í h o s yst emu. Je zrejme, ze vsechna snaha organisacni soustredí se nyní na to, aby se zvýšila váha prvku kolektivistického; už to a zároven fakt, že konecný ideální typ
agrární komuny rýsuje Se pred ocima komunistu ve
zcela jiných formách, je svedectvím že tvrzení o socialistickém rázu kolchozu je jen euf~mismus a vzchází
z toho, že existuje také oposice, která všechny tyto expe:im~nty zavrhu je. Stalin pripouští, že ~trídní boj«
eXIstUje i v kolchozech.
Je ovšem možné, že se podarí na tento smíšenÝ typ
prevést velkou cást zemedelství z forem ryze individualistických a že se skutecne podarí isolovat kulaka ..
Kulackých hospodárství, která rostla až do roku 1927,
ubývá. A. Gajster, v referátu o sociálních presunech na
vesnici, podaném
sjezdu agrárníku-marxistu,
udal
o ústupu kulaka tyto císlice: jestliže zásoby kula.ku
v roce 1927 vezmou se za stoprocentní základ, pak v r.
1927-1928 ciní úbytek IO.5 proc., v roce 192820 proc.,
v roce 1929 22.5 proc. Tento pokles však neukazuje
nám spolehlivý obraz, nebot kulak se jednak mask.nj~ a
snaží se zastrít svou posici, vynášející mu denní nepríjemnosti, na druhé strane pretížen danemi nechává velké cásti pudy mnohdy neobdelány a nemuže tudíž n::l.-.
hromadit takových zásob; posléze snaží se zásobv utajit
pred zji'štením a rekvisicemi (které loni zase nabyly povážlivého rázu). Ústup kulaka je tedy mnohem menšího
rozmeru.
Na druhé strane neprojevuje se ústup kulaka vzrustem jiných vrstev. Pribylo sice zásob u stredního sedláka, ale v mnohem menší míre. Gajster udává prírustek zásob »serednjaka« v roce 1928-1929 4.7 proc.,
na rok 1929-1930 odhaduje jej na 3.7 proc. Kdybychom meli usuzovat podle techto císlic, musili bvchom
dospet k záveru, že ústup kulaka neprináší žádnÝ prospech, a že jiné vrstvy málo jej vyrovnávají. Pokud se
projevuje nivelisace, deje se tak smerem dolu.
Ostatne srovnávání podle zásob je velmi pochybné,
nejsou-li spolehlivé císlice o celém rozsahu hospodárství. Gajster odhaduje redukci kulackých statku na 3
procenta a doplnuje údaj tím, že k tomu bére v úvahu
rust kulackých hospodárství do roku 1927 a tu spojiv
faktický úbytek s úbytkem na prírustku, dospívá k císlici 5.57'0, jakožto dynamickému ukazateli· oslabení
kulackých PQsic. Úbytek chudiny odhaduje za rok
dl;r

I

na 41'0, za rok 1929 na 8%; rostou však posice
rednjaka a to podle údaju Gajstrovýcl} v roce 1928
4.51'0 a v roce 1929 o 4%. Tyto presuny nejsou tedy
, 'v veliké.
elmi zajímavé jsou jiné císlice, které uvádí Gaj• Právní kriterium pro kulaka, jak známo, je, že
, užívat cizí práce a nestací své hospodárství ob1 sám. Gajster zminuje se o tom, že mnozí kusnaží vyhnouti se tomuto kriteriu tím, že od
bého najímání práce precházejí k jednodento jest, najímají místo celedínu nádeníky. Círé Gajster pri tom uvádí, svedcí o tom, že
stejnou merou, jako ubývá dlouhodobých zacl, prib)'vá nádeníku:
Pocet

najatých

zemcdelských
v tisících
1927
1.637
2.760

sil
1928
1.491
2·960

1929

1.250
3.231

yto císlice ukazují, že ani zamestnancu vubec ne, á; secteme-li oba druhy v jednotlivých letech, vi, že roku 1927 byly najaty 4,397.000 zamest., roku 1928 4.450.000, roku 1929 4,480.000.
oatace práce v zemedelství tedy spíše pribývalo.
eferát Gajstruv dokazuje dále, že i kolchozy tvorí
ma obyvatelstva zámožnejšího a že vrstvy hospoky a sociálne blízké nositelum socialismu jsou
Ich zastoupeny slabe. Gajster uvádí pocet proletav socialistickém sektoru (tedy u sovchozu i kolzu dohromady) roku 1928 na 40/0, roku 1929 na
. Rozhodná vetšina clenu kolchozu je tedy neprovská.

tech okolností lze tedy zteží mluvit o opravdu
listickém rázu kolchozního hnutí. Jestliže oficiáler tvrdí, že hnutí vstupuje »na koleje sociali, je to spíše nadeje než fakt. Videli jsme, že mezi
tnými komunisty jsou smery, které o tom nejen
ybují, ale dokonce mají z dalšího vývoje obavy.
V.
ení-li jisto, kam speje kolchozní hnutí ve smeru
'álním, a jestliže teprve budoucnost muže ukázat,
rozhodujícím cinitelum sovetským se podarí uvést
žádoucí koleje a udržet je na nich, pak ješte
pochyby muže vzbudit a také vzbuzuje h o s p 0ká o t á z k a.

i

lektivisace nesleduje jen úcel sociální prestavby
. Vesnice má predevším zaplatit co nejvíce na
rialisaci státu. Ekonomiceskaja Žizn z 18. ríjna
:Vcasnáa úplná mobilisacc. všech platu, vybíraných od
ce, je v nynejší dobe jedním z bojových hospodárských

li•.

ri dni pozdeji, 22. ríjna píše týž list:
Hlavní vsázka (general'naja stavka) na socialistické zetvl, opírající se o zurivé tempo mechanisace zemevyžaduje také príslušné ú c a s t i sed I á k u v r o zjenl
vysokého
tempa
industrialisace
me. Strana zavrhovala vždy rozhodne »nadindustrialiIticlcé. choutky, mající za základ myšlenku nadmerného
pfeMvánl prostredku vesnice do sféry prumyslu. Zavrhujíce
podobné názory, nemající nic spolecného s leninskou ho'
apodárskou politikou, p o s tup o val i by c ho m v š a k

nes p r á vne, kdy b y c h o m s e z r I k a 1i to h o,-p r itáhnout
prostredky
vesnice
k úcasti
na
in dus t r i a I i s a c i. To by nezbytne vedlo ke snížení a
postupnému sbalování vytceného tempa industrialisace«.

Dále musí vesnice zaplatit všechny zákonem jí uložené platební povinnosti (t. j. také odevzdat obilní
prebytky) a pri tom vkládat do svého hospodárství
veliké investice. Pokusíme se o hrubý prehled toho, co
v tom smeru vesnici ukládá:
1. J e dno t n á zem e del s k á dan.
- Podle
státního rozpoctu na rok 1929-30 má vynést 415 m iI o n u r u b I u.
2. Realisovat zákonem predepsané poj i š t o v a c í
p a t y. Jejich výši odhadnout nemužeme.
3. Realisovat p a t y, v nic h ž byl p o vol e n
o d k I a d.
4. Provést co nejintensivnejší
»sebezdanení·,
to jest tak ríkajíc dobrovolne, ve skutecnosti pod nátlakem zvýšit zákonem predepsanou dan o urcité procento.
5· Vydat pokud možno všechny úspory na 3· p u)c k u in d u str i a i s a c e. Pujcky,
jak známo,
jsou nucené a vybírají se urcitým procentem predepsané dane. Neznáme presné císlice. V sovetských novinách (interview
Izvestí s lidovým komisarem
financí Brjuchanovem z II. prosince) docetli jsme se,
že do I. ledna, t. j. za prvý kvartál, melo se na této
pujcce na vesnici vybrat 240 m i i on u r u b u, ale
vybralo se o 70 milionu méne; ty se mají vymáhat
energicteji. Za ostatní kvartály jiste nebude úpis dane
menší. Podotýkám, že v rozpoctu na letošní hospodárský rok preliminují
se pujcky
státu
cástkou
1.335,000.000 rublu!
To jsou platy verejné. Všechny známky ukazují, že
tento platový šroub má se utáhnout co nejvíce. V tom
smeru je velmi príznacný clánek »Ekonomiceské Žizni« z 18. ríjna, která dovozuje, že nutno usilovat nejen o to, aby všechny tyto platy byly odvádeny vcas,
nýbrž aby byly ješte více urychleny; vcas platit nestací, stát potrebuje penez i nutno vynaložit všechno
úsilí,

i
I

I

I

I

I

"a bys
e p I a t i I o pre d z á k o n n o u I h u t o u, tak,
aby to, co má být zaplaceno I. ledna, bylo zaplaceno již
v ríjnu, listopadu«.

Pokud jde o pojištení, doporucoval list, aby byl pevne
vytcen úkol, necekat na kvartály, ale vybrat již k 1.
lednu 90 procent pojištovacích poplatku.
Rovncž k zesílení nátlaku na vyšší »sebezdanení«
smeruje tón clánku. Píše o kampani v tom smeru:
"Dosud není zpráv, jak se tato kampan vyvinula. Takový
stav vzbuzuje ovšem obavy - zvlášte když si pripomeneme špatnou zkušenost z lonska, kdy kampan byla provedena pozde a za druhé byla provedena bez pat r i c n é h o
v e den í. V dusledku toho také celková cástka sebezdanení,
prijatá schuzemi sedláku, byla nepatrná a cástky docházely
velmi slabe. T a k sen a k u p i I o z nac n é pod d a n en í (nedoimocnost) - a s i 2 o !TI i o n II r u b u - spad a
jící prevážne na zámožné vrstvy selské.
I

i

1

K verejnému zatížení zemedelství nutno dále pricíst to, že venkov všemi možnými prostredky donttcuje, aby obilní prebytky prodal státu za nejnižší ceny, a to v prostredí nedostatku konsumentských vrstev.
Na soukromém trhu dosahují se ovšem lichvárské ceny, ale sedlák muže na nem realisovat jen málo a zisk
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- riskantní ,.- plyne z velké cásti do kapes soukromých obchodníku a prekupníku.
K prímému danovému zatížení pristupuje ješte to,
co venkov zaplatí na d a n í c hne prí m Ý c h. Letos
se sice poprvé podarilo sestavit rozpocet, ve kterém
preliminár prímých daní (podle sovetských danových
pojmu) je o neco vyšší než dane neprímé, pres to však
neprímé dane presahují obrovskou cástku 2 a pul miliardy rublu.
Další zatížení vesnice tvorí d i spr o por c e m ea m oi b zem
del s k ý c h a.pZíznr u odhaduje
mys 1oh výr
k u. eEkonomiceskaja
vz iÝ ccen
tyto »nužky« IIO-II2 jednotkami proti roo predválecných ve prospech prumyslu.
Uváží-Ii se, jak težko zemedelství vubec získává peníze, jaké obtíže pusobí sedlákovi danové zatížení,
i všechno neprímé zatížení, které musí vesnice zaplatit
pri nákupu svých potreb a to vše známe prec
z vlastní zkušenosti - zejména pri primitivnosti velké
cásti ruského zemedelství a chudobe selských vrstev
je to ovšem obr o v s k é b r í m e, které leží na bedrech sedláku.
To však ješte není vše. Na vesnici se žádá, aby ucinila obr o v s k é k a pit á lov é i n ves t i c e, aby
provádela mechanisaci - zejména v kolektivisovaném
sektoru, nebot se hlásá, že kolchozy mohou splnit svuj
národohospodárský úkol jen tehdy, když provedou mechanisaci své výroby atd. Kontrolní
císlice stanoví
rozsah kapitálových investic na 1 miliardu 642 milionu. Nemáme císlic, které by nám ukázaly presný obraz
toho, co· ponese stát. Ze státních výdaju pripadá na
vesnici 658 milionu. Stát ovšem prispívá urcitým dílem na zásobování
hospodárskými
stroji, umelými
hnojivy atd., ale poslední zákonodárství ukazuje tendenci poskytovat pomoc jen tam, kde zemedelec muže
zaplatit urcitou kvotu, asi ctvrtinu až tretinu. Tak zakazuje se zrizovat traktorové stanice tam, kde oQyvatelstvo neprispeje na ne nejméne 25 procenty. Z referátu Levinova o kontrolních císlicích víme, že do zemedelství má být »vlito« hospodárských stroju za
362 milionu; to znamená, že jen v tomto smeru má
zemedelství zaplatit nejméne 91 milionu rublu. Kdybychom pocítali, že ze zmínených kapitálových investic
zaplatí obyvatelstvo samo ctvrtinu, cinilo by to asi
410 milionu, tedy cástku, rovnající se zemedelské dani.
Pri nátlaku na' kolektivisaci jsou však ješte jiné požadavky na vesnici. Clenové kolchozu musí prec prinést svuj pod í 1, dále jsou povinni zakládat ne d eI i tel n é. fo n d y. V predposledním odstavci tretí
kapitoly zmínili jsme se již o vládním narízení, kterým se prímo stanoví, že tento nedelitelný fond má
býti zvýšen na 50 procent všeho zkolektivisovaného
vlastního kapitálu a že se do neho musí ukládati 50
procent rocní kumulace; to znamená, že z každého
vydelaného rublu musí se dát 50 kopejek do kasy a jen
50 kopejek prijde do kapsy clenu kolchozu. Pro sedláka znamená tedy kolchoz omezení príjmu (trebas
muže mít prospech z toho, co se z kapitálového fondu
užije na investice).
A pak prijdou ješte jiné veci; provádí se elektrisace - vstup do družstva, vybírá se na obeti revoluce
- prispej atd. atd. A ve meste vede se agitace, aby
prumyslová petiletka byla provedena za 4 roky. To
prece také nekdo musí zaplatit.
Snese ruská vesnice toto obrovské prepjetí svých
sil, psychologicky i fysicky? Zaplatí chudý vousác,
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jdoucí ve svých hadrových láptích za svým primitivním pluhem, tyto miliony a miliardy? Lze uprít byt
jen cástecnou oprávnenost varovným hlasum z oposice, které vyslovují obavy, že nynejší smer sovetské politiky na vesnici znvvu vydráždí nenávist k sovetum, že sedlák se zhroutí pod težkým bremenem a
že Rusko je hnáno do nové hladové katastrofy?

*

Nynejší chvíle v sovetské agrární politice je dobou
velkého napjetí, smerujícího k prelomu. Težko predpokládat, jaká bude výslednice obrovských sil, které
sem byly vrženy. Je možné, že i z tohoto težkého momentu vzejde nejaký prospech: snad težká doba, karabác a nucené investice popoženou ruský venkov k intensivnejšímu hospodarení. Je však otázka, zda karabác nežene sedláka takovým tempem, že jej vysílený
nevydrží, že mu dojde dech. Jsou hlasatelé, kterí
predpovídají skvelé vítezství, a jsou varovní proroci,
kterí vidí hlubokou propast. V divokém víru, ve kterém se Rusko tocí, jsou chvíle prudkého vzlétnutí a
prudkého klesnutí komunistické lodi. Dosud není videt, kde se vír zastaví. Ale nebezpecí víru jsou vetší
než nadeje, že vír donese lodku k vytcenému slunnému brehu. Nebylo by pro všechny na té lodi, rízené
zurivým kormidelníkem,
lépe, kdyby vyjeli do mírného, klidného toku?

NÁRODNí

HOSPODÁR

vývoz darem.
-a--.; Londýn.

Z dlouhavost,
skutecnosti

se kterou se primitivní
hospodárské
v moderním svete vybavují ze slupky
penežního symbolismu, je už príslovecná. Tato zdlouhavost je zvlášte draze placena celou spolecností, když
jsou jí postiženi lidé, kterí by mohli a meli býti rychlejší, už pro své vlivné a casto rozhodující postavení.
Reparacní platy a mezinárodní dluhy vubec jsou dnes
názorným príkladem zdlouhavého pronikání k hospodárským základum problému, prítomná
nadvýroba
s nezamestnaností je druh)Tm a ovšem citelnejším pro
široké vrstvy lidu.
Reparace mají dnes zase svou plne ozarenou scénu
pro sebe a není divu, že jiné formy mezinárodní zadluženosti zustávají ve stínu. Lidé ctou výkazy obchodních a platebních bilancí a ze stotisíce je sotva
nekolik ctenáru, kterí na tu vec a ty císlice hledí jinak,
,než jak jsme na ne pohlíželi pred válkou. Když jedna
zeme dala za rok cizine více ze své výroby, než navzájem dostala, jmenuje se to príznivá obchodní bilance.
Když cizina pošle více zboží a nedostane plnou protihodnotu, je to bilance »nepríznivá«, nad kterou se vlastenecké srdce zacíná svírat. Lidé obycejne hreší tím,
že své soukromo-hospodárské
pojmy prenášejí na národní celek a casto nevidí, že zisk jednotlivce muže
uvaliti daleko vetší škodu na celek. V otázce mezinárodních dluhu, investic a obchodních bilancí je to
obrácene. Soukromník by nic nenamítal proti prijetí
vetší hodnoty, než jakou sám dává na smenu. Národové se však zurive brání proti tomu, aby jim nekdo
neco dal, a vlastní dávání se považuje za úspech hospodárské politiky.

PNtomnost...
V Anglii se zrovna koncem roku našel muž, kterého je nutno pocítati mezi politiky nadprumerné
schopnosti, a který se pozasta~~~ nad výše ~vedeno?
zvrácenosh. Šel do Leedsu a pnsel do Damasku, t. ).
našel svetlo na ceste jako Pavel. Pan Artur M. S~mu e 1, ministr zahranicního obchodu z r. 1924-7 a fInancní sekretár ministerstva v letech 1927-29, byl
pozván na hostinu verejných úcetních v Yorkshiru a
prekvapil své posluchace velice kacír~kou recí.. Rekl
jim zkrátka, že velké exporty, kterými se Anghe honosila v dobe své zámorské expanse, byly z dobré cásti
dary, za než Anglie nic nedostala a nedostane. Aktivní
prebytek obchodní bilance znamená totiž, že vyvážející zeme bud platí do ciziny staré dluhy anebo sama
pujcuje. Pasivní obchodní bilance znamená, že zeme
prijímá, co dríve pujcila (po prípade jen úroky) aneb.t?
se zadlužuje sama nyní. Bežný názor - také v Angll1
- jest, že aktivní obchodní bilance je žádoucí cíl dobré obchodní politiky. A nyní prichází p. Samuel a
praví John Bullovi, že politika založená na tomto názoru byla bulická. Pan Samuel objevil, že jednou z prícin· proc se anglický delník musí tešit vždy na dobré
ve~i zítrka, jest, že zeme dávala a dává ty dobré veci
dneška cizine. Anglie »predelala« export, poslala do
sveta za sta a sta milionu liber poctive vyrobené hodnoty a nikdy nic za to neuvidí.
A recník uvedl hned príklad: mnohé železnice ve
Spojených státech po roce 1868 vypujcily si v~ Velké
Britanii veliké sumy pro další stavby a výstroJ. Mnohé z techto železnic se octly v likvidaci a ti britští investori kterí meli akcie nebo dluhopisy techto želez,
'
nic, prišli
o všecko. Když Britanie investov~ 1a pemze
v amerických železnicích, její vývoz znamemte vzrostl
a její obchodní bilance byla aktivní. Vývoj. byl vytvoren pujckami. »Mnuli jsme si ruce spokOjeností nad
výkazy ministerstva obchodu« - praví p. Samt;el
»které nám rok od roku ukazovaly vzestup vyvozu.
Ale zdali jsme si tehdy uvedomili, že vývoz zay t~kových okolností na konec byl soukromou a vereJnou
ztrátou pro Britanii? Naši výrobci kolejnic dostali zaplaceno za koleje, které prodali, ale tyto peníze pocházely z kapes britských investoru, a )ežto cenné pal?ír~,
které britští investori za to dostah, staly se po hkvldaci železnic bezcennými, Britanie jako celek nedostala
nic za tyto koleje. Nebylo by pro Britanii lepší, kdyby
nikdy nebyla upisovala techto pujcek? Ježto m~ohé
z techto exportu vytvorených pujckami nebyly mkdy
zaplaceny, staly se darem, který Britanie ucinila ~merice. Kdyby se našich úspor bylo použilo pro b.nts~é
domácí pujcky, rozšírily domácí podniky a zvýšI!a Jejich výkonnost, a kdyby tyto podniky se octly v upadku, nemovitá aktiva, na než peníze byly vydány, zustala by aspon nám v Britanii. Když však tyto úspory
byly investovány a ztraceny v amerických železnicích,
výsledek byl, že jsme ztratili své úspory ve forme v.yvezeného zboží, ackoli ony železnice porád v Am~nc~
jsou. Amerika tedy získala skutecnou hodnotu, mkolt
my, kterí jsme opatrili peníze na vybudování techto
železnic.c
Pri této príležitosti není snad od místa pripomenouti, že Baldwin sám jednou v par1amente rekl, že
Britanie bude musiti obmezit svuj vývoz. Posluchaci
mysleli, že se prerekl a jeden opravil recníka: »Snad
myslíte dovoz?c Baldwin však opakoval: »Ne, vývoz!c Ješte i na druhý den z toho byly denní listy popleteny a nevedely si s tím rady. Jen Financial News,

list nejbližší penežnímu symbolismu, psalo veci se zretelem na skutecné statky a rekl: »Konecne prece
príjmem národa je to, co vyrobí a doma spotrebuje,
a to, co mu cizina pošle ke spotrebe - vývoz je pasivem.c
V ústech politika je to, co p. Samuel rekl, hospodárský realismus, který dlužno jen vítati, i když celá
'otázka není tímto ješte probrána a vycerpána. Výkonnost domácího prumyslu je vec sama sebou znamenitá,
ale za výkonností se zdvihá otázka: K jakému cíli?
Co s vetším výrobkem? Je postaráno o jeho distribuci
doma nebo má býti zase vyvezen za pritužené souteže?
Pro zvýšenou výrobu musí býti nekde nalezena zvýšená spotreba, jinak zvýšená výkonnost, která se nikdy
neobmezí jen na jednu prllmyslovou zemi, znamená
jen urputnejší boj o nákupní sílu už existující. A což
když racionalisace proste zavre nekterá »nemovitá aktiva« domácího prumyslu? Cím více p. Samuel bude
obmezovati vÝvoz, aby zdokonalil výrobní schopnost
doma, lord Malchett bude tím více vyradovati tyto výrobní prostredky z cinnosti - z duvodu financních,
nebo krásneji receno úsporných.
. Jdeme ješte o kousek dále a podívejme se, jak to
vypadá doma s tím, co bylo doma ušetreno a zachováno.Anglická statistika ukazuje, že do konce roku
1926 bylo v Anglii registrováno 218.938 spolecností
s úhrnným jmenovitým kapitálem 9-407,723.650 sterl.
liber. Více než polovicka z techto spolecností už nežije, v obchodním rejstríku jich zbývá 92.320 (z nichž
84.000 jsou t. zv. »soukroméc spo~ecnos~i) se ~p!aceným kapitálem 4.250,000.000 sterl. ltber (]menovlty kapitál je o neco vetší, ale není vykázán).
Jak videti zbývá pro p. Samuela ješte velká cesta
na rozjímáni, ~d~ž už britské ÚSp?~yy chvali~:?ne prestaly býti rozdavany zadarmo v clzme a zvyslly tec~nickou výkonnost domácího prumyslu. Pan Samuel Je
si toho vedom a proto neprichází hned s konkrétním
návrhem zápovedi. Praví: »Nemužeme ovšem diktovati britskému investoru, kde a jak má investovati své
peníze. Ale jestliže naše drívejší pujcování do ciziny
bylo nahodile provádeno a bez odborného vedení prineslo ztráty, sbor národohospodárských
znalcu by mel
prozkoumati fakta a predložiti výsledek verejnosti.«
To už zní jako rouhání. Málokterá z techto cizích pujcek byla vypsána bez prostrednictví
a vrelého doporucení londýnských financních domu a bank. A to
prece jsou odborníci. Kon.servativec by je n:m~l souditi prísne, když je labounsta Thomas s nadsemm velebí.
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V. šteeh:

Rocník 1902.*)
Co s Remarquem?

Pravé
dílo
nebotumelecké
nikdy zcela

si
razí cestua nesestárne.
pomalu a neustále,
nedozraje
Zdá se
však, že sláva Remarqueova zanikne tak rychle, jak
rychle vzrostla. Jako vymrskaná sláva každého díla, jež
provází ne slušná reklama, nýbrž ohlušuiící reklamový
.) Napsal E. Glaeser, prel. J. Iiaasová, nákl. J. Iiokr.
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humbuk i s neuctivým voláním po Nobelove cene. V Cechách však má Remarque specifický význam a opravdu
zásluhu, nebot vytlacil na cas Wallace. (Kéž na vždycky!) Stal se sezonní, m o dní cet bou. A to je nebezpecí každého díla. Vzpomente, co lámání hlavy a
strachu zpusobil svého casu »Untergang des Abendlandes« z r. 1919, typické dílo zmatku poválecné nemecké filosofie! Kdo se ješte dnes dovolává Spenglera?
Jeho dílo bylo filosofií ne moderní, nýbrž modnÍ. A jak
brzy se poznala chatrnost logické výstavby a nabubrelost stylu. Nezbyl než jízlivý úsmešek tech, kdož brali
toto dílo vážne. Pres všechnu kontradikci Spengler-Remarque, jež je opravdu veliká a dobre zobrazuje myšlenkové extrémy nemeckého common-sensu, zájem o Remarqua opadne jako o Spenglera. Nebot ne j lep š í r omá n v á lec n Ý bud e tep rve na p s á n. Ale Remarque jej již nenapíše. Když ano, bude z rodu Wallaceova. A také ti, kdož ješte nectli Lemarqua, již jej
patrne císti nebudou. Pro estetiku literatury pribyl nový
dokument, jenž znovu pripomíná, že dílo, budící velikou
resonanci, je vždycky pod e z r e I é.
NaucenízGlaesera
Na rozdíl od Remarqua a Renna, jejichž válecné romány charakterisoval ~alda jako r e por táž e, »nesmírný popis skutecností«, je Jahrgang 1902 již nábeh
k umeleckému zvládnutí války, ac nedosahuje filosofickÝch perspektiv a románových
zauzlin Zweigova
Gríši a zdá se, že jimi vubec pohrdá. Je to spíše vnitrní
utajovaná noblesa autorova, cudnost a otevrenost vyznání, pri nemž mužete myslet až k Rousseauovi, zdrženlivost výrazu, jenž nedopovídá, cím povznáší Glaeser
svuj román nad reportáž. Cítíte místy prudce tlouct
autorovo srdce, i když naprosto nemluví lyricky. Glaeser
je vubec necitný až bezcitný, o ranách mluví s široce
otevrenýma ocima, ale jakoby se zavreným srdcem.
Zdá se, že je v nem hodne z germánské rasy. Treba
ukoncení románu. Autor pred tím dlouho zžírán »tajemstvím«, jak zvládnout klín ženy, nachází konecne tu,
jež sytí jeho jinošsky ziitrenou touhu. Anna, JS011C presvedcena opravdu zvláštním zpusobem jeho láskou a
také proto, že její ženich padl (»Dala jeho podobiznu
zvetšit a zarámovat. Povešila ji v lepší svetnici u rodicu. Potom byla jako dríve, dokonce i veselejšÍ.«), tatí)
dobrotivá Anna šeptala (a její hlas znel tak slavnostne):
»Ted ti patrím úplne - až do smrti ... Budeme se milovat. wir wollen uns Iieben.« A do tohoto vyznání lásk~'
se náhle vznesou nenrátelská aera, uleknutá Anna prchá
pod viadukt a za pár vterin, kde je Anna? »Mezi dvema roztrženými betonovými balvany spatrím hromádku šatu. Pres ne je brehozena hnedá celta. O nekolik
metru dál leží ve spálené tráve neporušená Annina služební capka. »To je Anna?!« ptám se tiše a vrtím hlaV01l. »Trefa na Dlno,« odpoví domobranec, »co z ní zustalo, jsme prikryli ... « - a román koncÍ. Autor nemluví o svém žalu. Nepitvá jei a nerozpitvává. Kdyby
toto psala lyrická slovanská duše, jakými citovými tirádami by nás hodlala nyní zavalit, román by teprve zacínal - ale Glaeser koncí. Vubec, zdá se, že G. myslí
jakoby v pomlckách, odtud ono zdání nekontuity, románu prerušovaného. Ostatne v této zdrženlivé nedopovednosti je jeden z hlavních znaku Glaeserovy
syntaxe, jíž Dri vší úpornosti a až suchote dospívá znacné emocionality. Na místech, kde mluví moudrostí uštedrenou válkou, máte prímo zdání nearticnosti, ac ne104

ní-liž velkým umemm takto sevrene zvládnout jedinÝ
materiál románu, vzpomínky z detství a jinošství v pohnuté dobe? Z tech vet mluví d uch rád u, krásná
vlastnost Nemcu, duch porádku a kázne. Proto Nemci
na zacátku války tolik vyhrávali. Prímo s nadšením pro
kázen a poslušnost. A nebojácnost. S m r t j e m o cn Ý m cin i tel e m a hybatelem každého válecného románu, i románu Glaeserova. Smrt cíhá za každou vetou,
za každou kapitolou. Máte nepríjemný dojem, že román
skoncí, až nebude již nositelu deje, až na konci bud
všichni padnou v boji anebo zemrou v zázemí hladem
a nemocemi. U Nemcu nebylo strachu z budoucnosti,
nebot Buh byl nem e c k ý, krestanský Buh je jimi
vzýván národne na zacátku války. Svet je rozdelen.
Není prece možno, aby Buh byl pri neprátelích a chránil také Nemce. Teprve dlouhou válkou byl krestanský
Buh ocišten a vzÝván ciste lidsky. Vždyt ve válce nebylo opojení duchem siláckým, nýbrž v iádre duchem
opravdu silným, jenž je provázen mocnou vír o u. Kdo
chce zvítezit, musí silne verit ve vítezstvÍ. Slabých není
treba. Leo Silberstein, slaboucký neduživý židovský
chlapec, umírá, protože v této velké dobe je potrebí jen
silných. A zemrít? »Je to škoda, práve v téhle velké
dobe ... « Pohrební vuz musí odbocit do postranní ulice,
manévrující vojsko má prednost. Válka urychluje prírodní výber.
Na rozdíl od fiaška, jenž mluví recí umelecky nespracovanou, recí jež je v krásném slova smyslu s u r o v in o u, iako jí byla francouzština Rabelaisova, nebot za
války nebylo casu prožehnouti ji umeleckou výhní, je
rec Glaeserova již k o n str u k c e, nad níž již pracovaly chvíle klidu a procišteného odstupu. Nad nekolika
Glaeserovými vetami si uvedomíte znovu, že ~vejk
u nás zbytecne pobouril. Spr o s t o taj e i G I a e s er e m p o k I á dán a z are a I i t u. Ovšem G. je proti
fiaškovi mnohem ukáznenejší: Gft stellten sie sich (dle
Kinder) in Kolonnen in den fiof und pissten um die
Wette. Er (ein FeldwebeO nannte sie Bankerte und
Arschbacken und schloss oft manches ohne ersichtlichen
Grund - vielleicht weil es ihm die Zunge herausgestreckt hatte - in den Keller ein. Die Kinder rachten
sich dafilr, indem sie ihm abends vor die Tiir schissen.
Ale G. má také vety s krásou metaforického detailu:
KovovÝ rachot jeiich motoru leptal nebe, nebo: Dívky
zpívaly ješte svetleji, než byly jejich šaty nebo: Jenom
ruce se mu hýbají jako vyplašení ptáci, kterí neumejí
létat a p., ac místy nebezpecne prizvukuje Freudovi:
»Nevinnost" dítete je pouze v tom. že na rozdíl od
dospelých svá jednání a pocity morálne nemaskuje a nezakrývá, nýbrž provádí své sprostoty a krutosti bez
skrývání. Není tolik chráneno, ponevadž ješte nedovede
využít onech pomocných prostredku, které dovolují. dospelÝm dáti i nejhorším skutkum dobré jméw'
Glaeseruv román mládí vyhnaného z ráje dospelých,
román z válecného nemeckého zázemí je však zároven
bystrou satirou na prolhanost malomestského
života,
místy silne úcinnou v shovívavé ironii jako jsou Buddenbroockové T. Manna.
Pruské klidné mestecko prekvapené a zmatené válkou, jeho profesori až do morku kostí prolezlí prušáckým duchem, a plnící vládní narízení do puntíku a tím
do nesmyslnosti, ustrašení žáci bezradní jejich hyperšovinismem; židé, již dovedou dvojnásobne težit za
zmatku a rychle se aklimatisovat novým pomerum iako

je žid Silberstein, jenž je sice pro své židovství vysokými mestskými hodnostári nenáviden, ale pres to jejich manželky kupují od neho tajne látky na šaty; delnické hnutí, proletariát hladovející po svobode a po
pomste, ale náhle se sbratrující se svými· protivníky
nenávidenými, v sociálním boji; príbehy detí z mesta a
jejich výpravy za chlebem na válecný nemecký venkov, tech detí, jež pri prekladu "liostiny ženichu«
z Odyssey nemohou pro stísnenost hladem a slzy dále:
>Zák: >Ano, jsem pripraven,
ale nemohu to již prekládat, mám takový hlad ... «
Profesor (se otocil, jakoby byl slyšel to slovo po prvé):
,Hlad - - -? Co to má však delat s problranou látkou?,

vše je kresleno dalekozrakým impressionismem, stylem,
jenž se podobá portrétu dra Persia: "Sevrené rty, ostre
primhourené oci, lehce pokrcený nos, ztrnulé držení
hlavy.« O. má dar ironisovat skutecnost ("MrtvÝ na
lužku nic nenamítal ... « a p.), že je težko ríci, zda je
tato ironie dedictvím války "anebo ochranným pláštíkem,
jímž by O, rád zakryl uprímnost, hranicící s naivností
muže,jenž mluví za své mládí.
Universitní profesor predstavuje
Nemeckana pocátku války:

oficielní

mentaIitu

>Válka ie záchranný
blesk, který
vycistí
atmosféru,
z ni vyvstane nový nemecký
národ, jehož vítezství
zachrání lidstvo pred sploštením,
materialistickým
ze zvírectením, západní demokracií
a falešným citovým zmámením. Vidí nový svet, vidí panovat
a poroucet
clovekašlechtice, který vyplení všechnu degenerovanost
a uvede
lidstvo opet do snežných
výšin vecných
ideálu. Kdo je
príliš slabý, at zustane na ceste. Válka ocistí lidstvo od
špatných látek. Budoucnost
válce byl by zabit liagen.«

patr!

Siegfriedovi,

v této

Vidcno ocima naivního dítete:
Byl jsem oslnen. Svet tu ležel zmenen. Válka jej ucinila krásným ... Kam jsem pohlédl, všude se lidé objímali. Všichnibyli zadobre, tak jako pred tím proti sobe.
Svet omládl. Válka jej ucinila dobrým ...
Ale Perd, díte rozumné, ví, proc si pocínají, jakoby
byli zajedno.
Ponevadž
potrebují
svou
nenávist
pro
JI n é n á rod y.
A potom ty šílené konce, ta desná zklamání:
Válkase stala vše dní m dne m. Zvyklo se na ni. Zažilijsme válku jako velké sbratrení a náhle jsme vi·
deli. že byla prohlášena za o b c hod. Nemecko, ríkalo
e. musí se obohatit, potrebuje ty a ty doly, tento nebo
onen prístup k mori. Z dopisu otcu jsme vycitovaIi
první stesk po domove. Nemluvili již o hrdinství, ríkali,
!e konaiísvoji povinnost. Do krajnosti. Tím myslili smrt.
Válka vymenila sensace:
A mírka brambor nám pripadala duležitejší nežli zajetí
anglické armády v Mesopotamii.
Roc n í k 1902.

Rocník 1902je t a k é válecná generace, i když se nekryla v zákopech a neházela pumy. Jen v dálce rvala
dela namírená na Verdun. A ješte rocník 1905 a ješte
1910 je generací válecnou. Nebot po celý život nás neopustí dojmy, jež zažijeme jako deti. Deti, jež prožily již
ponekud uvedomele prelom doby. Generace po r. 1910

již zvídá o válce jako o veliké povesti. Nebyla již válkou
vy školena, nic s e o dní již n e n a u c i I a, ac nesla
ješte její následky. Psychosa jejich se však již netvorila
pod prímým tlakem války.
Za rocník 1902, jako generaci ciste lidskou již promluvili básníci a obhajobou tohoto mládí je i kniha
Glaeserova.
Bylo to mládí válecné, náhle prí I i š
z m o u dre I é, vše vedoucí; mladí lidé se stávají náhle
starci, jako všichni, kdož poznávali smrt z velké blízkosti, na dosah ruky, za každým krokem. To byla velká
válecná zkušenost~ nebot se žilo na 100'%1 a v nejzazších
krajnostech, kdy každý chce býti statecným, maskuje se
duchem rytírským, i když je zbabelý.
To je generace r. 1902, príliš záhy zžírána "tajemstvími«, nebot válka o t e vre I a pud y. Je blíže "od
prirozenosti muže k prirozenosti ženy«. A ideály starších pokolení? Jak príliš jsou ve vÝsmechu!
Tragika této generace byla v tom, že válka nebyla
jejich vecí ("La guerre - ce sont nos parents«), a prece
museli jí strádat a trpet. Deti se nacházejí tam, kde se
jejich rodice rozešli; nemecké díte Glaeser, žid Leo
Silberstein, francouzský jinoch Gaston si rozumejí, ponevadž se nechávají vésti h I a sem s r d c e, jež nezná národnostních rozdílu. Nac jsou ona dela, namírená na
Verdun, jež v dálce doznívají? V té dálce, jež je daleko od jejich sveta a jíž liší od sveta dospelých. Dospelí se stali str o je m, kolektivem, jež rídily hl upé
rozkazy generálu. Stroj nemá srdce.
Proto nebylo mezi otci a detmi vetší propasti, než
kterou vytvorila svetová válka. Deti m u s e I y obvinit
své otce a dospelé, ponevadž nebylo jim ani dovoleno
míti ideály. Duše detí zustaly o samote, od dospelých,
jejichž život byl vyšinut a stal se vuci detem nezodpovedný, mohly se naucit jen horší stránky. Otcové. vraždí, nosí bajonety - díte si musí samo stavet svuj rozkolísaný svet. Nikdo nepomáhá, nepodporí a bylo toho
najednou príliš mnoho, s címž bylo nutno se vyrovnat a
sám. Nebylo možno srovnat si a zvládnout onu prekotnost zákerných dojmu. Tato generace zraje jsouc n evy r o v n a nás tím, co prožila, její touhy nedošly nasycení. Odtud ona neduvera k dospelým, již se - ac
moudrí - snadno dali svést frázovitostí a hesly. Motto
francouzského chlapce se táhne kapitolami: "Válka patrila dospelým, my jsme beželi velmi osamele za sebou.«
Deti nerozumejí otcum: "To byl hlas fronty. To byl hlas
onech mužu, již kdysi byli našimi otci, ale nyní, jsouc~
léta od nás vzdáleni, stáli pred námi cizí, strašící, velcí,
premocní, s težkými stíny, dusící jako pomník. Co vedeli ješte o nás? Vedeli, kde jsme bydleli, ale jak jsme
vypadali a mysleli, to již nevedeli.«
Rocník 1902 jsou deti, jež prošly etapami hladu a ve
škole si kradly navzájem presnídávky. Válka, jež rozbourila smyslnost. vydráždila i seXllS detí v z,íjemné
otázky: "Už jsi nekdy cítil, jak dívka páchne?« Válka
podnítila jejich zvedavost.
Rocník 1902 je kniha mladých Nemcu, již odmítají každou odpovednost za ciny svých rodicu, za vinu na válce.
Na Glaeserove stylu, casto ironicky zahroceném vidíte
výsledek. Je to nade vším ohrnutí rtu, jízlivý úsmešek,
pohrdání a znovu vášnivá zpoved, nešetrící sebe a odhalující do nejskrytejších záhybu duši dítete, jež se
vzpírá a bourí proti dospelým, aby jim neborili jejich
svet, když již jej nepomáhali stavet.
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Lewls Mum/ard:

Umení a strojová' civilisace.
VI.

Obrátíme-li se od tradicních umení k novému umení, které
vyrostlo se strojovým hospodárstvím, objeví se nám ponekud
jiný obraz. Inženýrství jest eksaktní umení, jež vzniklo za renésance a vstoupilo v údobí úžasného vzrustu v 18. století,
v tom století, které zažilo príchod zdokonaleného parního
stroje, strojního stavu a železného mostu. I ve svých primitivních projevech v opevnovacím umení 17. století ukázalo inženýrství výsledky, které je obcas stavely· na úroven architektury..
,
S vývojem matematiky a fysiky nastal rozkvet inže~ý~~
ského umení. Presným merením, zkoušením. formulí, jemnými
kalibracemi vznikla technika nového zpracovávání materiálu,
jejíž úspech se meril nikoliv vtelením lidského dotyku a lidské osobnosti, nýbrž úplným vyloucením techto znaku. Inženýrství zachází se známými kvantitami. Snaží se dosáhnouti
vypocítatelných výsledku a dosáhlo svých nejvyšších výboju
v tech sférách, v nichž lze uvésti neznámé a nejisté cinitele.
na minimum. Tím, že v celé západní Evrope a Americe metalurgie ucinila litinu a ocel obycejnou surovinou umení dala
nám do ruky hmotu daleko povolnejší než je kámen a 'drevo
a tvrdší, tužší a silnejší v mnohých svých možných smesích
než med a její sloje. Vynalezením soustruhu, vrtáku a pozdeji hoblovacího stroje bylo umení umožneno utváreti tento
kov k nejjemnejším mechanickým potrebám. Speciální stroj
je sám o sobe odvozeným výrobkem. Stroj - nástroj, který
je zdrojem našich triumfu v eksaktních umeních.
I bez oceli mohli jsme vyrobiti mechanicky nástroje skvelé
presnosti, ale bylo by jich bývalo jen málo. Bez mechanických
prístroju byl by dostatek železa mel jen málo formálního
úcinku na predlohu, nebo! tento materiál byl by stále ješte
podroben charakteristickým
modifikacím remeslnictvl. Obe
tyto možnosti byly zkoumány na pocátku technického výVoje,
nebo! až do 18. staletí vyrobily exaktní vedy jako, vrcholné
své výrobky jen malé prístr01e jako hOdiny a hodinky a teprve když se pocalo všeobecne užívati železa, první modelér
podlehl pokušení formovati je po zpusobu remeslnickém odlévaje okrasy ve forme kvetin, ptáku a o,voce, dekoracl, j~Ž se
objevují stejne na hlavních del a na obmbách mostu jako
na prázdných plochách 'Prvních psacích stroju.
Pres cetné odbocky, které vedly z techto slepých ulicek,
inženýrství v polovine 19. století, kdy byl konstruován krystalový palác v Londýne, pocalo nacházeti úkoly, jež mu
patrily a pravidla pro svoji vlastní práci. První úplná ukázka
jeho mohutnosti vytvoriti velká umelecká díla, prišla se stavbou brooklynského mostu v New Yorku. Brooklynský most je
jiste jedním z velikých mistrovských del inženýrství 19. století a meren esthetickými merítky, je snad nejúplnejším architektonickým dílem ve velkém merítku, jímž se muže pochlubiti toto století - dokonalý výrazem v linii i hmote vším
ceho si žádá struktura od inženýrský~h elementil a vším tím'
ceho si žádá zrak po jejich disposici.
'
'Ze si toto inženýrství žádá imaginativního plánu a že není
méne umením proto, že všech estetických podmínek musí býti
dosaženo v úzké mezi hmotných hranic, je prokázáno velkým
poctem špatne pojatých inženýrských konstrukcí: proti brooklynskému mostu možno postaviti nevzhledný zjev Wi1Iamsburghského mostu, proti Armádní základne v Jižním Brooklyne
možno postaviti cetné bednám podobné to~árny, bez jakéhokoliv rytmu. A všeobecne za každý príklad silného imagi,nativního inženýrství máme tucet príkladu chabé práce na dukaz,
že jsou-li neosobní umení schopna krásy stejne jako umení
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humánní, pouhé použití poctársk6 formule anebo otrocké prisluhování strojovým vzorum není nijakou zárukou estetického
úspechu.
V posledníCh triceti letech uvedomili jsme si více estetické
možnosti ek6aktních umení a není náhodou, že naše nejnovejší stroje, automobil a létadlo, nejs'ou nejslabšími, nýbrž
naopak nejlepšími z našich strojových výrobku, což je prednast, kterou sdílej! s výzbroj{ americké kuchyne a se zarizením americké koupelny. Prímo pred našima ocima došlo
k zdokonalení formy, pri nemž se neohrabaná hmota a 10mené linie primitivního automobilu zmenila v sjednocenou
hmotu a úzké ~inie moderního vozu. A ješte 'vetší revoluci
v, modelován! byla zmena nedostatecne vyvážených ploch
létadla postrkovaného vrtulí v bujné rackovité formy dnešního
léta dia taženého vrtulí, pri cemž telo i krídla získa~y 'na kráse
jen proto, že byly peclive prizpusobeny mechanickým potrebám letu. Tyto, modely jsou tak silné a tak logické, že nemohou nemíti silný imaginativní úcinek a nedivíme se, že
mnozí evropští architekti podlehli pokušení napodobiti formy
aeroplánu a parolode i v budovách, kde jejich funkce lSJU
cizí a nezávažné.
Ocenujíce, co velikého dosáhlo moderní inženýrství ve sfére
umení, nesmíme zapomínati na jehO' meze. Je faktem, že všech
nepopíratelných
triumfu eksaktních umení bylo dosaženo
v oborech, kde lidský živel byl vyloucen anebo kde funkce
stroje samotného vyjadrovala silnou lidskou touhu jako v prípade aeroplánu, který vyjadruje prastarou lidskou touhu po
létání. Skutecná zkouška našich umeleckých i Inženýrských
schopností však bude, až se pokusíme vnésti strojovou techniku do tech oboru cinnosti, kde je nutno vzíti osobnost v úvahu jako celek a kde sociální prizpusobení a psychologické napetí jsou stejne duležitými ciniteli jako tažná síla, zatížení a
mechanická výkonnost pri cinnosti.
Až do nynejška bylo užívání strojových metod mareno dvema rozdílnými stanovisky. Jedním z nich byl .dojemný omyl
páchaný užíváním strojových metod za úcelem dosažení forem
a kvalit, jež jsou protivné povaze stroje. Sem patrí na príklad
zavedení strojního rezbárství tudorských židll za úcelem napodobení starých remeslnických vzoru, a to v merítku, které
hoví vulgární mysli. Každému, kdo je nadán pocestnÝm smyslem pro styl, nejlaCinejší židle z ohybaného dreva je vyšším
výrobkem než tyto podvodné napodobeniny stroje. Opacným
omylem je domnenka, že strojne vyrobená židle z ohybanéh::>
dreva se hodí podivuhodne k moderním úcelum, protože je
výlucne a úplne produktem stroje. To jest zanedbání prostého
faktu, že je naprosto neprizpusobena svou formou, obrysum
lidského tela, krome snad jedné nebo dvou krátkých, ztrnulých posic. Je omylem popírati, že mašina muže vyrobiti umcní, a je stejne romantickým omylem veriti, že všechno, co vychází ze strote, je bezvadným umením. Omeziti stroj a omeziti
umení na remeslnictví znamená odpírati lim príležitost. Dovoliti, aby stroj pronikl do sfér, kde nemuže vykonávati nijakých funkcí, znamená stejne odnímati mu možnosti.
Delí~li se inženýrství v posledních 150 letech s hudbou
o svrchovail0st v umeních - a uváživ peclive všechny ned.ostatku inženýrství, myslím, že tomu tak skutecne je - neznamená ta zmenšení potreby pro jiné zpusoby výrazu. Stanou-li
se lidské funkce normou, dobrá cást bežné strojové práce nevyhnutelne zmizí. Zvýšená znalost fysiologie odhodila do
skladište veteše váhy, cinky a kone, které pracne vymyslela
mechanická gymnastika v 19. století s nebezpecnými výsledky pro lidské telo. Lepší znalost výchovy ukázala zbytecnost
vysoce speclalísovaného mechanického aparátu hrište, jako na
príklad houpacek pripevnených na pevné železné základny,
když stací prosté prkno položené pres tesarskou kozu, aby

PNtotnnosL
poskytlo vetší rozmanitost forem pokusné hry. Podobne lepší
poznání lidských potreb vykáže mnohé z našich nejvetších inženýrských výboju na hromadu harampátí, pres krajní virtuositu, jakou snad ukazují nekteré mechanické prístroje a pres
financní zisk, který prináší jejich exploatace. Ale inženýrství
jako umení bude kvésti tím více, cím menší nárok si bude
ciniti, aby bylo považováno za náhražku jiných umen!. A nakonec nemuže zustati bez pmnikavého vlivu na naši lidovou
estetiku.

A. Urban:
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Správneii
rec~no,
v mel
by. znít n.adpi?
takto: Co
Sl pocnou
kultlvovam
hde sto~oto
fl1mem?clánku
Nebot je již potrebí zacít rozeznávat,
že film a film není
totéž. zrovna tak jakO' že di'vadelní hra a divadelní hn.
není totéž, jako není 'totéž obraz a obraz, socha a socha, kniha a kniha.
Víme dobre, že vedle sebe existují knihy, napsané
Dostojevským, že jsou však také 'knihy, napsané Zahradníkem-Brodským nebO' Ohnetem; docela dobre snášíme fakt, že obrazy se nevystavují
jen na umeleckých
výstavách, ale také v tržnicích nábytku;
nerozcilujeme
se proto, že se v Praze hrají vedle vážných a dobrých
oper také lechtivé operety.
Jsme však kdykoliv ochotninaríkat
nad :tím, že se
stále ješte hrají snímky s Harry Liedtkem a že svetelná jevište jsou zaplavena idiotskými príbehy. Tento nárek lze snadno pochopit:
vždyt
film stvoril
nekterá
ryze umelecká díla, srozumitelná
všem,
nádeníkovi
i profesorovi, pomocnici v domácnosti
nejkulturneiší
žene. Rozumet Chaplinovi neznamenalo
ani nutnost mít
predbežné vzdelání, ani nepodminovalO' teoretickou
prupravu. Vyžadovalo to jen pochopení PTO' nové skutecnosti, a kdo chtel mít z neho potešenÍ, musil se vyznamenávat jen jednou cností: umet naslO'uchat pulsaci naší
doby. Meli jsme radost. že ve filmu roste umení ciste
demokratické, a byli jsme štastni,
když vedle
nás
sedel v kinu delník, který se smál tak srdecne jako my
chapIiniádám. A nám, kterí jsme videli ve filmu predevším vyjádrení naší doby, byl takový prostoduchý
ko'lega dvacátého století milejší, než mnohonásobný
ucenec
barokní duší.
Príchod zvukového a mluvícíhO' filmu ohrozil však
tuto skvelou duchovní jednotu. K obrazovému
prvku filmu se pridružiI prvek zvukový. Obrazov,Ý prvek filmu
je vecí, jejíž tradice se teprve budovala a kterou spolutváre! zrovna tak intelektuál jako nejprostší
divák,
ebo! zrete! na obecenstvo hrál ve výv,ojj mladé fiImoé tradice znacnou úlohu. Na druhé strane film, dík
svému mládí, nezatežoval di'váky požadavky
po nejaké
fedcházející kultivovanosti, která by podminovala
jeho
chopení. Všechny vrstvy a druhy filmového obecena by1y vedeny jedním smerem a k výchove k filmoétJ1u nazirání pomocí materiálu,
který byl úplne nový
a který hy! každému pochopitelný. Ale se zvukem už
Je to jiné. Chápání zvukového
krásna je docela jiné;
edlák cekú od hudby jiné emoce než mestský intelektuál. Predchúzející výchova zde již hraje velikou roli.
Písnicka v Sonny boy pusobí docela jinak na pomocnici v domácnosti než na absolventku konservatore.
Bylo by pošetilé ocekávat. že mluvící a zvukové filmy prestanou él že se prežijí. PredpO'vedel jsem kdysi

i

v Lidových
Novinách jeHch úspech to bylo ješte
pred prvním predstavením
zvukového
filmu u nás a úspech se skutecne dostavil. Celá kulturní verejnost
muže vytáhnout proti nim do pole, ale jejich postup nezastaví, i kdyby to byly sebe horší a trapnejší filmy.
Prícina jejich úspechu je zrejmá. Vyhovují dokonale
vkusu nejširších vrstev. Urcité prednosti
filmu, které
davy vábily, zustávají, a k nim se pridružují nové veci,
jež vždycky stací davy nadchnout. Prumerný
obcan dostal k drívejšímu
obrazovému
požitku ješte prídavek;
predevším
cítí uspokojení, že za své peníze dostal nejen obrazy, ale také hudbu a hlavne písnicku, nyní již
celkem dobre zpívanou a dobre reprodukovanou.
Písen
byla vždy hudební formou, která se tešila prízni lidového publika, zvlášte když. šlo o písen sentimentální.
Prostý clovek dostal k filmu ješte koncert. Nemá tolik
estetického cítení, aby ho rozcilovalo, že spojení ohrazu
a filmu, jak se nyní praktikuje,
je nemožné a trapné;
jemu proste stací, že jsou spojeny a že zvuk zesiluje
obraz, i když je tO' úplne zbytecné. Herci mluví a zPÍvají nesrozumitelnou
recí; na jedné strane je to' nevýhoda, na druhé se zvyšuje
dojem exoticnosti,
který
vždy pusobil znacným kouzlem na lidi, kterí nikdy nevideli cizí mesta a zeme a neslyšeli cizí rec. film, divadlo, opereta, revue, všechno v jediném predstavení
za
celkem malou cástku a vše dokonale srozumitelné
nejširšímu vkusu a jemu prizpusobené;
zlepšená opereta.
maiící možnost predvést
nejnákladnejší
a nejpestrejší
scény. CehO' si více muže prát mistr pekarský
nebo
manželka státního zrízence?
Mluvící a zvukový film je dnes nejdokonalejší
zábavou, jakou mel lid od dob rímských her. Posice inteligentního a kultivovaného
cloveka je ovšem už horší.
Brány kin se mu zacínají uzavírat. Muže jít se ze zvedavosti podívat na AI Johnsona a malého Davida Lee.
NovÝ Chaplin a nO'vý Kid? Ano: ale jen pro prosté duše.
Pro kultivovaného
cloveka už jen banalita.
Nejen mezinárodnost
filmu, ale také jeho universálnost vzala za své. Vytvárí se hranice mezi filmem pro
prostého cloveka a mezi filmem, který muže zaujmout
cloveka vzdelanéhO'. Nadchází
doba, kdy už ,je nutno
presne rozlišovat film - lidovou zábavu od filmu, který
chce být umením. Není príciny, proc bychom meli být
proti filmu zatrpklí jen proto, že se dává cestou starých, uznalých
umení a že se rozpoltuje;
nemuže za
tO', je tO' vina jiných, príliš složitých prícin, o nichž by
se musilo mluvit zvlášt a kterých
nelze napravit
pri
dnešním stavu civilisace.
Inteligence
se musí smírit
s tím, že velká cást filmové výrO'by pujde cestou, která
jí zustane nejen lhostejnou, ale odpornou. Mohlo by se
ríci, že výchova
širokých vrstev tiskem a podobnými
prostredky
mohla by prinést1 nápravu
a že je hlavne
na kritice, aby se snažila dostat zbloudilé davy na pravé cesty. Takovou výtku mohou cinit jen lidé, kterí se
nikdy neprišli. podívat na predstavení
filmu, odsouzeného jednomyslnou
kritikou, nebot by poznali, že vkus
obecenstva
v biografech se rídí docela jinými hledisky
než temi, které by diktovala kritická úvaha. Mohl bych
uvésti sta príkladu; ale stací snad jen konstatovat
tolik.
že jsou v Praze majitelé biografu, kterí hráli nejradeji
filmy, o nichž se po predvádení
špatne v novinách
psalo. A neprodelali.
Ostatne stací také ukázat na to,
že literární, divadelní
a výtvarná
kritika, pres to, že
existuje mnohem delší dobu než filmová a pres to, že
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má mnohem vetší možnosti, nedokázala vymýtiti špatné
knihy, špatné hry a obrazy.
Dosáhla však pres to toho, že každý clovek, jemuž
záleží na povesti vzdelaného
cloveka, nechodí na vÍdenské operety a necte romány, vycházející v ženských
týdenících.
FHmová kritika nemuže
si pocínat
jinak.
Nezbude jí, než si vubec 'prestat všímat filmu, jejichž
úroven je na podobné výši a zacít se systematickou
výchovou lidí, kterí padají v úvahu jako zájemci dobrých
filmu. Bude mnohem záslužnejší,
když bude psát jen
a dobrých snímcích, než aby se s rozvášnými
gesty
vrhala pa špatných filmech, jejichž negaTi'vní kritikou
nic nenapraví,
jak je nejlépe videt z toho, že se stále
delají filmy ho'rší a horší pres to, že až dosud se o filmech psalo spíše nepríznive
než príznive. V zájmu vyjasnení myslí je potrebí, aby se presne rozlišily filmy,
o nichž vubec stojí za to psát, a to bude pocátkem vývoje filmu jako umelecké hodnoty. Je potrebí si uvedomit, kterí to jsou režiséri a kterí ta jsou herci, jejichž
díla a vývoj mely by se sledavat
a astatní nechat jejich asudu. Jen tak bude mažna provést razlišení filmu
a zalažit vlastní tradici filmu umeleckéhO'.
Inteligence si musí uvedamit,
že nemuže již ad bežnéhO' filmu acekávat splnení svých prání. Nemá smyslu,
aby projevavala
skepsi nad jehO' dalším vývajem;
ale
musí vzít za pr'akázanau
vec, že nelze již jakO' dríve
navštívit nejbližší biagraf a padívat se na jakýkoliv film.
Bahužel, daby anaha krásného mládí filmu, kdy každý film byl dobrý a prinášel alespon nejaký drobný prínos, který vyvážil prípadné nedostatky,
jsau pryc. Práve tak, jako hudební enthusiast
nejde do vinohradské
zpevohry jen protO', že bydlí blízko, nemuže se již chodit do kina, které je zravna na ceste. Zdá se to být
samozrejmé,
ale ve velké vetšine prípadu se vzdelaní
lidé rídili pri výberu filmu jen tímtO' nebo podabným
hlediskem. Jen s padporou vzdelanÝch lidí bude možnO'
vytváret
dobrý mm, který pujde separátne
svau cestou
ad devadesáti pracent astatních snímku; bylo by chyba,
kdyby inteligence od filmu upustila a vzdala se jej vubec. ZáleŽÍ jen na ní, aby pecliveji razlišavala
a dala
svO'u padporu lidem a snímkum, kterí si jí zasluhují.
Výber místnastí, jak je tamu u divadla, prijde pazdeji.
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Máme vyhodit klasilry ~

R

ec paslance dra Mackav razpactavém
výbaru a prablémech našehO' škalství vzbudila vetší zájem a škal··
ské O'tázky i ve vrstvách,
kde taha abycejne nebývá.
O úpravu stredaškalskéha
studia je dnes ve verejnasti
mnahem vetší zájem, než jindy, a bude-li se vec rešit,
setká se jiste s vetší pazarnastí,
než tamu byla dO' nedávna. Snad nejvetší pazarnasti
se teší atázka, cO' s t.
zv. klasickým
vzdeláním.
Slyšíme velmi mnaha hlasu,
které se damáhají vctšíhO' zprakticnení
strední škaly _.
byl ta také dr. Macek, který stredaškalskj'rm
prafesarum dast a'stre vytkl, že se vubec nevyznají
v praktickém živat~. Padabné
výtky, byt ne tak astre f,armulavané, byla slyšet
na lanské veliké ankete škalské.
Je to nesPO'rne atázka velmi vážná; zdá se nám, že pri
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dosavadních
anketách se pomerne
mnoha hlasu dala
tem, kterí svým pavaláním
jsou se škalau spojeni, nedbalo se však' mnaha hlasu tech, kterí sami sice mají
t. zv. klasické vzdelání, ale praktické
jejich pavalání je
od škalských
vecí addálila. J epravda,
žena
škalské
ankete byla slyšena nekalik praktiku a je známa, že na
pr. tehdejší
reditel
Škadavých
závadu
inž. Sýkara
vzbudil hadne pazarnasti
svým pažadavkem,
aby se latina nerušila, naapak aby se zavedla jisté její studium
pro techniky. To je avšem hlas jaksi z druhéhO' tábara.
Praf. ·Macek sice uznává význam klasických
jazyku,
ale prece jen je mu lítO', že zabírají talik casu a že tak
málo zbude na praksi. Pred casem (byla to v kampani
o zemedelská cla 1926) vytkl velmi astre naší inteligenci
(v Naší Dobe), že se nestará a stežejní atázky náradníha haspadárství
a že se spíše stará 'a literaturu
a pod.
veci. Na tutO' výtku se mu dostala odpavedi praf. dra
Arne Nováka (Ekloga passéistova
v Lidavých
Navinách), kde mu byla recena,
že národní
haspadál'ství
muže sice zajímat nekoho, ale nemuže nikaho pavznést;
v tamtO' smeru nemuže národní
ha'spadárství
soutežit
s literaturau
(citát je pauze z pameti).
Autar techto rádek se tázal velmi mnaha lidí z nejruznejších
abaru hospadárské
prakse i thearie a také
svých nekdejších kolegu z gymnasia
nebO' z fakulty, at
už v kterémkoli
povolání na názar a 'tétO' veci. Páni
klasictí filalogavé by se asi prekvapili, nikali avšem nepríjemne, kdyby slyšeli odpavedi na atázku, lze-li pakládat cas venavaný
latine a rectine (pri tom vetšinau
v prvních dvau trídách latine po 8 hadinách týdne) za
pramarnený
a ztracený. Nejen vetšina, ale prímo zdrcující vetšina odpavídá, že tomu tak není. Vzpamínky
na
klasické hadiny jsau pamerne velmi živé; zbylo z nich
ovšem jen jakési residuum, které podle akalnastí je vetŠÍ
ci menší, ale práve tatO' residuum, zbavené lety ruzných
horkých príchutí (strachu z k,ampasic a pod.) se velmi
acenuje. Padivil by se asi také autar eklagy passéistavy, kdyby shledal, že jeho názar má v tak zvané haspadárské verejnasti
víc adezvy,
než názor praf. Macka.
Byla by snad dabre tutO' akolnast zjistit ponekud presneji. Nedala by prece talik práce otázat se vetšíhO' pactu
bývalých gymnasistu,
kterí n e j s a u prO' f e s o r y, co
jim dala klasické vzdelání. Padle razhovoru
a vlastních
zkušeností mahl by autar tahoto clánku ríci, že gymnasi sté acenují v praktickém
živa te z klasické výchO'vy
nekalik vecí. Predem je to abecne širší názor a svete a
živote v nem. Pak - a ta je snad nejzajímavcjší
- je
ta jakási dávka skepse, kterou jim 'dala klasická výchava. Byla kdesi už napsáno, že z gymnasia
vycházejí pesimisté, z reálky optimisté. JakO' každé podabné
tvrzení, je i, totO' tvrzení príliš paušální.
Ale necO' na
nem je. Zdá se, že živat už jednau je talwvý, že s jistau
dávkou skepse se v nem parídí nekdy více, než s neprekanatelným
a nepadloženým
optimismem.
Ta jistá
dávka skepse nemusí nikterak být malamyslnost
nebO'
zoufalství. Muže ~ a ve vetšine prípadu ta také je _
to být p,auze vetší kriticnast,
která neprecenuje
príliš
dané praktické mažnasti, která pocítá s lidskými chybami a která se umí vyhnaut ruzným nebezpecným
úskalím ve styku lidí s lidmi. Ke známému sporu techniku
s právníky, kdo z nich je zásadne spolehlivejší
a vhadnejší pro službu v takovém úrade, jako je na pr. ministerstvo
verejných
prací, je jak se zdá, kousek 'Odpavedi ne v tam, jde-li O' právníka
ci technika, nýbrž
v tam, jde-li o gymnasistu
ci realistu. Na místech, kde
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ide O' správu, tedy a styk s lidmi a jehO' provádení,
osvedcují se, jak se zdá, lépe právníci, než technikové;
ne však protO' jen, že ,znají zákonné predpisy,
ale možná že znacnou merou - také proto, že mají klasickou výchovu. Pri tom je nesporné, že tam, kde jde
o provádení technických úkolu, nemají právníci co de-·
lat, leda že vedle právního vzdelání meli také príslušné
znalosti technické. Ale tam, kde jde o správu, tam je na
míste jistá vyrovnanost
a kriticnost,
kterou dává klasická výchova, ne-li snad vždy, tedy aspon zpravidla.
Doufám, že v techto slovech nebude nikdo spatrovat
neiaké znehodnocování techniku;
nelze prece pochybovat, že úloha techniku práve
v moderním
živote
je
obrovská. Zde jde jen 'o nekolik poznámek k tomu, má-li
pro životní praksi význam, že urcité procento lidí do··
stalo klasickou výchovu.
Ti, jimž se dostalo klasickéhO'. vzdelání,
ocenují pn
nem onu praktickou vlastnost, která jim umožnuje snazší
vniknutí do podstaty i jiných cizích jazyku. Nemužeme
zde ovšem rozhodovat, lze-li tutO' vlastnost
klasických
studií nahradit snad intensivním
studiem nejakého moderního jazyka. Zdá se však, že by to nebylo práve
snadné.
Pri rozhodování otázky, ponechá-li se klasická výchova na našich stredních školách ve vetším rozsahu, jde
snad o otázku závažnejší.
Jde tu o otázku, bude-li se
i ta cást inteligence, která dosud mela styk s oním starým evropským svetem, s oním základem evropské kultury, orientovat smerem k moderní civilisaci asi toho
typu, jako je americká. Tu pak pri veškeré úcte k technick~Tmvýkonum Ameriky bychom si davolili vyslovit
skromný názor, že evropská kultura je prece jen cennejší, než americká civilisace. Je možno ledacemus
se
ucit z Ameriky, je nutno zvlášte snažit se 'o zlepšeru ži·
votní úrovne evropského
obyvatelstva
po americkém
príklade. ale nemela by se zapomínat
na zacN.ování
evropských kulturních tradicí. NemMe být prece pochybnosti o tom, že v mnoha smerech je Amerika hluboko pod Evropou - kdo by tomu snad neveril, muže si
precíst Americana - výnatky z amerických
listu a verejných projevu - které byly v tomtO' liste otišteny
v roce 1927.
Vezmeme-li za základ tentO' názor, pak sotva budeme
moci souhlasit s eventuálním
vymýcením
klasické výchovy z našich stredních škol. Mohlo by se namítnout,
fe na úplné vymýcení nikdO' nemyslí,
že jde toliko
o omezenÍ. Ale omezení muže snadno znamenat tolik, že
zbude studium latinské gramatiky,
které sice také není
bez významu, ale že kamsi zmizí klasická výchova. Pokud pak jde o stredoškolské
klasické filology, zdá se,
lfe by bylo nutnO' je ponekud
vzít do 'ochrany
pred
ntkou, že jsou nepraktictí. Jsou, ale mají na to do jisté
míry právo. Pan Bergeret je typ cloveka nesmírne nepraktického, ale pan Bergeret má zároven velmi prakcký význam pro výchovu svých žáku a pro formování
fivotního názoru iejich. Pánu Bergeretu není nikdy dost.
Kdyby bylo na našich stredních školách víc takových
Bergeretu, meli bychom v ceskoslovenském
parlamente
asi víc takových politiku, jako js,ou anglictí »scholar politicians«, jako je Balfour, jako byl Asquith a jiní, lderým se velmi rádi podivujeme, ale málo se snažíme vystihnout, v cem to vezí, že 'tento typ je v anglické politice tak castý.
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Moreplavec.
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K doskémz váshrdinovi
by byl moderní
ješte neslyšel
necetl Allain
o francouzdoby, anebo
o slavném
Gerbaultovi, velkém turistovi a odvážném a nejoriginelnejším
moreplavci všech dob? O Allain Gerbaultovi, velikém sportovci, tennistovi, footballistovi,
aviatiku
a námorníkovi?
Muži s nadlidskou odvahou a snad ješte nezmernejším zklamáním anebo svetobolem, ženoucím ho s místa na místo a
nedoprávajícím
mu chvilku
klidu, pohodlí, blahobytu?
O tomto dobrodruhu odvahy? Velikánovi, který obeplul sám
na kocábce malé jak skorápka celou zemekouli, proplul všemi mori, objel celý svet? Byl mnohokráte pokládán za ztracena, mnohokráte vzpomínán, oželen. Ale on prece jen zvítezil, prece se vrátil vítezne po petiletém poustevnickém
bloudení, dokoncil jedinecnou cestu kolem sveta, jakou se
pred ním žádný clovek neodvážil zapocíti. Silní muži jako
Allain Gerbault neztroskotávají.
Jednou, když dlouho nepricházely nejmenší zprávy o Gerbaultovi a kdy byl již ve Francii považován za ztracena,
napsal jeho prítel na nej povzbuzující vzpnmínku, která
byla velmi pekným obrázkem osoby Gerbaultovy:
»Kde mešká nyní, tento syn samoty, zbožnovatel neznáma,
dobrodruh odvahy?
Když noc neslyšne klade své dlouhé a studené stíny, když
prvá svetélka zazárí za okny a když matne stríbrná záplava jasu se rozstríkne po ulicích a nábrežích, tu vždycky
mimodek se mi vloudí na mysl vzpomínka na tohoto vzdáleného dobyvatele morí, tohoto bludného cestovatele v neznámo. Muj duch ho hledá ve vzdáleném, neznámém prostoru. Nalézá ho obklopena neznámým desem nekonecného
a prece jen tísnivého prostoru ...
Myslím na tuto ztracenou existenci, na dobrovolného vyhoštence rušného mesta, prchajícího ve vzdálené oblasti jasu
i plíživých stínu, sametového klidu i šílivých besnení, prchajícího do lacného a nebezpecného neznáma. Je sám. Opuštcn. Chce jím býti, protože jím musí býti. Anebo naopak.
Ale navždy, ponevadž v jeho bezedne lacných hlubinách ocí
je vepsána jediná touha - touha po neznámé samote ...
Když odjíždel pred mnoha a mnoha mesíci, nevedel ješte,
že more ho tak zfascinuje, pripoutá, uchvátí magickým kouzlem svých svítání, tajemností stríbrných nocí a tisícem dalších, netušených krás. Tehdy ješte neznal mámivé kouzlo velebne tiché nebeské klenby s jejími trpytnými svety, chvejícími se horecne, jako zpoutané vášnc.
A nyní pluje nekonecnými mori. Bloudí z objetí jednoho
oceánu do druhého. Bez programu, podle rozmaru vetru,
veden vulí prírody, jejímž je velkým synem a zbožnovatelem. Bloudí bez cíle, ztracený v neznámo;' hr·ícka osudu.
Nenávist k lidem, únava, šílenství, odpor? - Snad.
Nemá cíl, protože jej nechce míti. Obcas pristává na pevnine. Je predmetem obdivu, pozornosti. Bankety, které jsou
na jeho pocest porádány, pusobí nan tísnive. Nadšení a
oslavy jej lekají a odpuzují. Prchá co nejrychleji, nebot nemiluje zemi. Ta je pro nej nouzovým útocištem jen v tom
prípade, když potrebuje opraviti to, co rozmar more a síla
boure porouchaly ...
Ani smích. ani slzy, ani láska, ani detský pocel... Nic
není pro tohoto vecného poutníka. Civilisace? - Tot pro- .
stredí, které opustil a do nehož se nehodlá vrátit ... «
Allain Gerbault pochází ze Saint-Malo, rybárské osady,
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z niž drsni rybári bretonští vypravují své bárky k odvážným plavbám do Nové Zeme anebo do rybnatých vod islandských. Již od nejútlejšího detství mel prání býti vlastníkem
bárky. Závidel bretonským rybárum a chvel se prímo nadšením pri jejich vypráveních ú jedinecných dukazech odmhy a houževnatosti. V Saint-Malu se naucil milovati more
a jeho rozbourené vlny. Jeho oblíbenými autory byli pisatelé dobrodružných románu, hlavne J ack London. Slovo
El Dorado pusobilo na nej vždy velmi jímave. Ríkal si
mnohdy ve svých detských snech: »Až budu velký, objevím El Dorado.« Ale nepodahlo se mu to. Ve svých pametech píše, že sdílí stejný osud hrdiny básne Edgar Allana
Poe: »Udatný rytÍÍ' vydal se na dlouhou cestu, chteje najíti
bájecné El Dorado. - Hledal dlouho a dlouho - až sestárl - ubohý, odvážn)' rytH-o A prestože bloudil a hledal
tak dlouho a dlouho, nenalezl ani nejmenší stopy po kraji,
který by se podobal bájecnému El Doradu ... « Za války
sloužil ve francouzské armáde jako pilot. Se dvema kamarády si smluvil,' že po uklidnení válecné boure podniknou
sami tri plavbu do morí Pacifiku na malé bárce. Ale oba
statecní kamarádi nalezli smrt pod zlomenými krídly svých
ocelových ptáku ...
Rozhodl se tedy, že vypluje sám a zacal proto hledati
,hodnou lodici k Hému dobrodružství. Nalezl ji po dlouhém
hledání y anglickém prístavu Firecrest. Byl to typický anglický cutter (plachctnice), úzký a s velmi hlubokým ponorem. Jeho maximální délka byla jedenáct metru, nejvetší
šírka dva metry šedesát. Byla to jiste nejužší lod, která kdy
preplula Atlantik. Mela tri oddelení. Zadní se dvema luiky,
pod nimiž byly kufry, si upravil na kabinu s umývadlem,
nádržemi na vodu. V dalším oddelení zarídil kuchyn se
stolem a zásobárnu. Ve tretí pak s pohovkou jakousi obývací místnost a cítárnu, v knihovne vezl pres dve ste svazku.
Samozrejme, že všechny tyto místnosti byly tak malé, že
pohyblivost v nich byla minimální: o nejakém pohodlí se
pak nedá vubec mluvit.
Dríve než se pustil takto' vypraven na svoji dlouhou pout,
konal po celý rok cetné plavby a zkušební križování na jih
od Francie. V prestávkách hrál na Riviere tennis, který byl
vždycky jeho oblíbcným sportem a v nemž vyspel tak daleko, že byl odborníky oznacován za budoucího svetového
championa rakety. Ale ustavicný pobyt na mori z nej ude·
lal behem doby absolutního námorníka, oddaného svému
živlu duší i telem. Po celorocním úmorném cvicení v dokonalém ovládání lodi, velmi peclive pripraven fysicky i morálne, rozhodl se konecne k ceste za velkým dobrodružstvím.
Bylo to na jare. Za výchozí místo si vybral prístav v Cannes. Po príznivé plavbe prvého dne se dostal do prvých
bourí, které trvaly nekolik dnu. Po šestidenní plavbe, 1.
kvetna, mel konecne spatriti zemi, pokud ovšem jeho výpocty a merení bylo presné. Po dvouhodinném pátrání zahlédl opravdu vynorovati se v dáli úzký mlžný pruh zeme.
S radostí pozoroval, že jeho merení bylo presné. Postupne
minul Minorku a Majorku, dva ostrovy v souostroví bale arském. K Majorce se priblížil velmi tesne, videl rybáre, stojící
na pobreží pred svými domky a mávající mu na pozdrav.
Pak otocil opet na širé more. Po ctrnáct dní plul po klidných hladinách Stredozemního more, zajatec vody a v ni
se zrcadlícího nebe, nevida kolem sebe témer vubec živoucí
bytosti. Konecne patnáctého kvetna zahlédl obrys mohutného
horského masivu gibraltarského, odpoledne zakotvil v gibraltarském zálivu, skoncil první etapu své dlouhé plavby prepluv Stredozemní more. Celní, zdravotní i policejní orgány byly velmi prekvapeny, že prijel úplne sám pres Stredozemní more a nechtely ani veriti, že se hodlá plaviti dále
sám, dokonce až pres Atlantik.
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V Gibraltaru pobyl ctrnáct dnu, pripravuje se dukladne
dlouhou cestu. Anglické úrady vyšly mu tak dalece
vstríc, že mu daly k disposici delníky z arsenálu. Pokud
se týce zásob, vzal jich Gerbault na palubu pomerne málo:
300 litru vody,40 kilogramu nasoleného hovezího masa, 30
kilogramu námoi'nických sucharu, 15 kilogramu másla, 24
krabic ovoce a cukru, )civy, kondensovaného mléka, 30 kilogramu brambor. Nesporne malé množství na cestu, dlouhou skoro 7.000 kilometru. 6. cervna zvedl konecne plachty.
a vyrazil do širého Atlantiku, který chtel preplouti bez zastavení, což doposud žádná lodice nedokázala. Dva Americané, Slocum a Blackburn prepluli v rozdílné dobe na malých lodicích Atlantik z Nového Yorku do Gibraltaru. Pristáli ale na Azorách. Nejdelší jejich plavba bez zastavení
byla 3200 kilometru, tedy sotva polovicní, než jakou hodlal
vykonati Gerbault.
6. cervna vyplul Gel'bault z Gibraltaru; bylo to za velmi
krásného poledne. Hnán príznivým vetrem, hledel zadumane
do nedohledné dáli, premýšleje o dnech, které mely prijíti.
Odhodlane rozloucil se posledním pohledem s Gibraltarem,
ztrácejícím se zvolna pod obzorem. Brzy byl zaujat jinou
zajímavostí. Kolem jeho lodice se hemžilo takové množství
ryb, že se zdálo, jakoby voda jimi vrela. rad lodí pak poletovali rackové a albatrosové. Zde byla první príležitost
k vyzkoušení kulovllice, kterou mu venoval v Gibraltaru
jeden z prátel; Gerbault ji samozrejme nepropásl. Za nedlouho se zrítil na hladinu jeden racek, zanechávaje za sebou rudou proužku. Pozdeji zkusil uloviti i nejakou rybu.
Ale vítr mezitím sesílil a hnal lodici prespríliš rychle, než
aby jeho pokus mohl býti korunován úspechem. Zvlášte na
uoc vítr podstatne zesílil, takže Gerbault uléhal s obavou,
která byla zahnána tvrdým spánkem, pocházejícím z celodenní únavy.
Následující dny dul vítr velmi silne, takže zamestnával po celý den Gerbaulta u kormidla. Je samozrejmé, že toto celodenní
namáhavé zamestnání bylo vysilující a to tím spíše, že bylo
až únavne jednotvárné. Gerbault po skoncené celodenní ná·
maze uléhal vždy úplne vycerpán. Tvrdý spánek jej však
vždy dostatecne posílil, takže již o páté hodine ranní byl
vzhuru a pripravoval si svoji obvyklou snídani z caje
s kondensovaným mlékem, morských sucharu s máslem a
opecené slaniny. Brzy ale poznal, že byl v Gibraltaru ošklive okraden. Becka se soleným masem obsahovala nahore
velmi pekné kousky; pod nimi však byly jen kosti a luj.
Stejný objev ucinil se zásobou caje, která místo nejlepšího
druhu známé znacky, obsahovala nejhorši možnou smesici.
To bylo pro Gerbaulta poucením, bohužel velmi bolestným.
Pozdeji si pri zásobování vždy sám vše dukladne prohlédl.
Snídani si varil na petrolejovém varici Primusu, zavešeném
v kardanovém kloubu, takže nádoby na nem zustávaly vždy
\' horizontální poloze, i kdyby se lod hodne kymácela. Ovšem
pri velké bouri nebylo možno vubec varit.
Maje príznivý vítr v zádech a využívaje jej plne dvanáctihodinovým
denním kormidlováním,
dovedl Gerbault
uraziti namnoze až 90 námorních mil. Po skoncené námaze
si uvaril vecer druhé denní jídlo, skládající se pravidelne
ze soleného masa a brambor uvarených v morské vode. Po
jídle vždy hned vysílen usínal.
Po nekolika dnech príznivého vetru, zavládlo náhle úplné
bezvetrí. More klidné a špinavé, jako olovená deska slibovalo delší cas necinnosti. Gerbault dal se tedy do spravo·
vání plachet a rahnoví, které již byly po predchozí bouri
a silném vetru v chatrném stavu. Gerbault píše, že. tehdy
poznal, že úloha námorníka je duležitejší, než úloha lodivodova. Praví, že bez znalostí navigacních by byl pravdepodobne preplul oceán; kdyby byl však neznalý úkold náUB
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morn1ka, neumel opravovati plachty a lanoví. nebyl by nikdy dostihl žádného prístavu. leda snad ztroskotaných lodí;
sebe vetší znalosti astronomické nebyly by v tom zabránily.
" ''':l:»J
Monotonní nálada, která se následkem bezvetrí rozšírila
na mori, byla velmi stísnující. Nikde nebylo známek života,
nikde ani rybicky, ani racka neb jiného ptáka. Kolem Firecrestu byla všude jen voda, voda, voda...
Nebyla rovnež
žádná práce. Nebylo treba kormidlovati, ponevadž lod témer ustavicne stála. Zadul-li prece jen obcas slabý vetrík,
nemohl ji uchýliti príliš z dráhy, ponhadž byla pevne naffzena. A i kdyby nebyla, tak nemohlo nastati prílišné odchýleni od smeru, ponevadž behem plavby si vycvicil Gerbault velmi znacne svuj sluch, který plne fungoval i pri silném spánku. Spal na lužku, maje hlavu oprenu tesne o bocní stenu lodi; hladina more byla tedy vzdálena jen nekolik
centimetru od jeho ucha. Podle šelestu proudící vody mohl
jasne uhodnouti rychlost lodi. Jakmile lod zmenila snad vliTem nastavšího vetru smer, byl na to ihned upozornen a
mohl jíti upraviti úhel kormidla.
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II.
Zacátkem cervence se dostal do pásma prudkých vetru a
lijáku, které mu zpusobilo mnohou krušnou chvilku. Dotal se ale záhy z neho, aby se setkal opet s blankytne modrou oblohou a príznivým vetrem, ženoucím ho uspokojive
k touženému cíli - americkému pobi'eží. Brzy ale ucinil
zarážející objev. Shledal, že prevážné množství pitné vody,
již sebou vezl, se stalo nepitelným. Veškeru zásobu pitné vody mel rozdelenu jednak v nádržích kovových, jednak dreených. Ona v drevených se zkazila tak, že ani po vyfiltroání, ani po svarení se nedala píti. Zbylo mu tedy jen 50
litru pitné vody a do Nového Yorku bylo ješte 2.500 mil.
dyby byl ucinil tento smutný objev o nekolik dnu dríve,
mohla vec býti zachránena, ponevadž pršelo velmi silne a
mohl si tak nachytati dostatecnou zásobu vody. Situace jeho
byla proto zoufalá, ponevadž byl práve v tropickém pásmu,
kde jej pronásledovala žízen a kde nebyla alespon mesíc nadeje na nejaký déšf. Nezbylo mu tedy nic jiného, než píti
jen sklenku vody denne a variti pokud možno vše ve vode
morské. Vedro se ale stávalo nesnesitelným. Naložené maso
zacalo nesnesitelne páchnouti. V odvážném plavci zacaly
vznikati obavy, aby se snad nezkazilo a on nemel náhle
nedostatek stravy.
Jinak ale bylo pocasí príznivé. Vanul stále príznivý vítr
zad, takže jeho lodice mohla uraziti denne až 70 mil.
ednohodne by se mu byla málem stala rychlá plavba lodi
dnou. Spravuje prední plachtu, spadl do more. Rychlým
nnim se mu podarilo dosáhnouti lana, visícího do vody
'VYšplhatise po nem na lod. Chybelo jen velmi málo a
by zustal bez pomoci uprostred nesmírného oceánu.
Hned následujícího dne se rozpoutala strašlivá boure, kteházela lodicí, jako míckem. Na palube se nedalo proti
živlum nic delat a proto se Gerbault uchýlil do své
• y, v niž bylo vše rozházeno, spoléhaje v dobrou stavbu
lodi a její odolnost vuci rozzureným živlum. Protože se
pffAernekymácela, podarilo se mu upevniti se na lužku
éze únavou usnouti. Ráno nebylo po bouri již ani sto• Gerbault nalezl na palube nekolik létajících ryb, které
posloužily za cerstvou stravu, kterou postrádal již netýdnu. Odpoledne ale boure prikvacila znovu a potrjeJte snad v silnejší míre po další dva dny, zmítajíc
f, jako skorápkou a hrozíc ji každou chvíli hrave rozcknouti
Po skoncení boufe lIe dostavila nová. pekelná vedra, která
ueil. Gerbaulta žizni. již nemohl ukojiti, nechtel-li pak

zustati v'Ubec bez kapky pitné vody. Marne cekal, že prijde
snad déšt a umožní mu zachytiti zásobu vody v plachtách.
Jen jednu noc ponekud pršelo. Bohužel jen tak slabe, že
s námahou nachytal litr vody. Osvežil se jedine tím. že pobyl celý nahý na svežím deštíku. Koupáni v mori, které absolvoval nekolikráte denne, jej priliš neosvežilo. Brzy zacal
trpeti nesmírnou žízní. Vyprahlé hrdlo jej nesmírne bolelo.
Brzy mu dokonce nabehlo tak, že nemohl vubec jísti; jedine snad vypíti cíšku vody anebo šálek kondensovaného
mléka. Bolest se stupnovala. Konecne ctvrtého dne dostal
horecku. která jej donutila ulehnouti a ponechat Fiverest
jeho osudu. Jen k veceru vycházel obcas úplne sesláblý na
palubu, hledaje dychtivým zrakem nejaký oblácek, který by
mu dal nadeji alespon na trochu dešte. Jeho telo bylo již
rovnež úplne vyprahlé. Vykoupati se nemohl, ponevadž byl
príliš sláb a byl by se sotva dostal z vody na lod. Situace
byla zoufalá. Vedro, žízen a nedostatek vody.
Situace Gerbaultova nebyla v té dobe závideníhodná. Byl
úplne sesláblý dlouhou nedobrovolnou dietou. Nemohl ani
choditi, natož pak opraviti plachty, které byly již v úplne
zuboženém stavu. Teprve po nekolika dnech se jeho stav
zlepšil. Dlouhou dobu trpel již nedostatkem cerstvého jídla.
Kolem jeho lodi plulo sice hojne ryb, ale ty se nedaly chytiti. Gerbault zkoušel své lovecké štestí nekolika zpusoby.
Nejprve hodil udici, na níž jako vnadidlo pripevnil malou
létající rybu, ale ryby nezabraly. Zkusil tedy nekterou zasáhnouti strelo u ze své karabiny; ale také marne. Použil posléze harpuny a opet bezvýsledne. Vycerpán, zklamán a znechucen usedl si na zádi lodi a spustil nohy do vody, osvežuje se tak po marné námaze. Náhle uvidel tri velké ryby,
jak se hnaly na jeho nohy. Ryby byly rychlé, ale harpuna
Gerbaultova, ležící mu po ruce, ješte rychlejší. Za okamžik
již ležela na palube jedna témer metr dlouhá. Tím získal
nový, vydatný zdroj cerstvé stravy. Zkusil své štestí ješte
jednou a opet s úspechem. Neopomenul se proto zásobiti dostatecným množstvím cerstvého rybího masa. A ucinil dobre,
nebot hned následující den se dostavila boure a déšt.
Samozrejme že déšt, tak dlouho a toužebne Gerbaultem
cekaný, prišel již opravdu v poslední chvíli, kdy zásoba vody byla vycerpána. 4. srpna vyvstaly na obzoru hory cerných mraku, blížící se velkou rychlostí spolu se sílícím vetrem. Brzy dopadly první težké kapky dešte .na palubu.
Hned na to srítila se na lod strašlivá boure. která brzy rozhoupala celé okolní more. Manevrování lodí bylo úplne nemožné, stejne jako bylo životu nebezpecné zdržování se na
palube. Ale Gerbault toho nedbal. Musil za každou cenu
nachytati co možná nejvetší množství pitné vody. S vypetím
posledních sil také této strašidelné noci získal padesát litru.
Boure ustala hned následující den. Gerbault konstatoval, že
je již na ceste 60 dní. šedesát dnu sám na hladine Atlantiku,
vzdálen již 4.600 mil svého východiska - Gibraltaru a že
mu zbývá asi 1.200 mil do Nového Yorku, tedy ješte asi mesic plavby.
V té dobe se dostal do pásma uraganu. Besnící živly pohrávaly si s lodicí, jako se slupkou. Hned ji zvedly do znacné výše, aby ji v následujícím okamžiku prudce srazily do
bezedné témer prohlubne, nad níž se týcily cerné hory vln
do nedohledné výše. Gerbault se musil uchýliti n~cinne do
kabiny a cekati na uklidnení živlu. Zmítání lodi bylo tak
hrozné, že si nemohl ani nic uvariti, ani ulehnouti, ani císti.
Hledel se jen bezmocne udržeti na svém lužku. Teprve druhého dne boure ponekud polevila a Gerbault mohl vyjíti na
palubu a upraviti ponekud lanoví a plachty, silne bourí porouchané. Prudký liják. proudící z cerných nízkých mraku.
bicoval silne jeho nahé a vyprahlé telo. Lodice se kymácela
na vzedmutém mori, vrhajícím na palubu casto celéchumá-
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ce špinavé peny. Gerbault spustil s napjetím všech sil hlavní
plachtu, která se roztrhla, aby ji mohl dole v kabine sešíti
a použíti zase. jakmile boure odejde. Ta také vskutku druhého dne dopoledne se uklidnila, ale jen na nekolik hodin.
Pásmo uraganu nezadalo nijak svému jménu. K veceru byla
lodice zachvácena novou smrští. Barometr stále klesal, ríkaje
tak Gerbaultovi, že ješte není v nejhorším a že prijde ješte
rozbesnenejší peklo. To se také rozpoutalo v plné mohutnosti
asi k pulnoci. Gerbault se domníval, že snad každou chvilku
šílící živly pohltí jeho lodici a pohrbí ji v hlubinách oceánu.
Príštího dne nastalo uklidnení. Gerbault s velkým žalem
konstatoval, že vetšina jeho plachet jej rozedrána na cáry.
Mel velký hlad a chut na cerstvou stravu a proto se ohlížel
ihned, zda neplovou kolem lodi nejaké ryby. Vskutku spatril
asi metrové a pokoušel se jednu ulovit. Ty však byly po
bouri príliš plaché. Teprve druhý den se mu podarilo jednu
uloviti harpunou.
Druhého dne se prihnala nová bouí'e, která hrozila potopiti
lod. Lodní pumpa prestala fungovati. Voda se drala skulinami do lodi a brzy dosáhla výše podlahy. Kolébání lodi
byla pak rozstrikována po celé kabine. Gerbault byl úplne
promocen. Úplne bezradný pokusil se vyjíti na palubu a
zjistiti, zda je snad nadeje na uklidnení rozbourených živlu. Sotva vystoupil z kabiny, mel práve tak ješte cas, aby
zahlédl na obzoru mohutnou vlnu, rítící se jako mohutný
horský masiv na jeho lod a uskocil dovnitr své kabiny.
V zápetí na to dopadly s hromovým rachotem tuny vod na
jeho lodici a pohrbily ji pod sebou. Lod se naklonila, silne
zasténala a Gerbault se v duchu tázal, zda se kdy ješte dostane na povrch. Podarilo se to. Gerbault hned na to vybehl
na palubu, aby zjistil, jaké škody tento mohutný príval
zpusobil. Byly opravdu znacné. Gerbault se pokusil alespon
trochu upevniti to, co neúprosný živel doposud neurval. Podarilo se mu to cástecne, prestože prudký vítr jej bil bolestne do obliceje záplavami vodními a hrozil jej každou chvíli
smésti do vzkypených vln.
Ostrovy Bermudské byly vzdáleny jenom 300 mil. Gerbault vedel, že by je. dostihl v nekolika dnech, kdyby k nim
zamíril a že by mel zde možnost opraviti svoji porouchanou
lodici a dosáhnouti pak smerem od nich snáze a bezpecneji
Nový York. Ale rozhodl se pí'ed tím, že popluje z Gibraltaru do Nového Yorku a chtel proto svojc predsevzetí prosaditi. Prudkost bourí, porouchaná lod a špatný zdravotní
stav jej sice svádely k zabocení k Bermudám, ale Gerbault
s napjetím všech sil své vule odolal. Prestože boure stále rádily, pohazujíce strašlive jeho lodicí, podaí'ilo se mu uvariti
si trochu jídla a posíliti se aspon ponekud, nebot již toho
mel opravdu znacne zapotrebí. Jeho sil rychle ubývalo. Po
jídle se vzchopil a když boure ponekud polevila, pustil se
s nadlidským úsilím do opravy porouchané pumpy, což se
mu podarilo. Za nedlouho byla opet kabina jeho lodi suchá.
Téhož dne se boure uklidnila po dvacetidenním, témer nepretržitém rádení, které na lodi zpusobilo velmi mnoho
škod, ale které ji nedovedlo zdolati. Gerbault byl proto na
ni dvojnásob hrdý.
Konecne vplul do golfského proudu a nastoupil cestu zámorských parníku mezi Amerikou a Evropou. Velmi casto
videl na obzoru kour nekterého z nich. Jakmile vystoupil

z oblasti golfského proudu, ucHíl neprIJemnou zimu, která
potrvala po zbytek jeho plavby. Konecne za noci 28. srpna
spatril poprve z blízka velký zaocenánský parník, plne osvetlený, což byla pro nej po dlouhé dobe osamocení velmi významná událost. I ecítil se již sám na nekonecném oceáne.
Príštího dne se setkal s reckým parníkem, plujícím rovnež
do Nového Yorku. Cestující na lodi byli prekvapeni, vidouce
uprostred oceánu malou bárku a na ni jediného cloveka,
témer polonahého. Gerbault signali:soval, aby oznámili jeho
príjezd do Nového Yorku. Posádka lodi mu ale dobre nerozumela. Kapitán dal proto zastaviti parník. Brzo mu hodili
lano a uvedli znovu pal'llík do chodu, chtejíce vzíti Firecrest
do vleku v domncní, že toho potrebuje. Gerbault byl tedy
nucen v zoufalství lano preríznouti. V zápetí na to parník
znovu zastavil a dva dustojníci v pozlacených uniformách
phpluli k jeho lodici. Zde teprve jim mohl Gerbault vysvetliti, že nepotrebuje pomoc, že je nechtel zastaviti, nýbrž je
jen požádati, aby ohlásili jeho príjezd do Nového Yorku.
Sdelil jim, že pluje sám z Evropy a že chce sám doraziti
k americkému brehu. Prijal od nich jedine trochu z nabízených potravin, které dovezli ve clunu. Rozloucili se, vstoupili na parník a za pozdravu brzy zmizeli z obzoru. Gerbault
byl rád, že je zase sám.
Následující dny se potkával již casteji s lodemi. Musil dávati pozor, aby se mu toto setkání nestalo osudným, ponevadž na mori ležela hustá mlha. Desátého zárí spatril konecne zemi. Tehdy si teprve uvedomil, že to znamená konec
jeho dobrodružné plavby, která se mu stala vlastne nezbytností.
Eddie -

NOVÉ
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19 [et káznice muže, který byl nevinne narcen z vraždy na své
žene. Kniha docílila za rok v Nemecku 98 vydání.
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o vývoji školním od dob nejstarších podává podrobný obraz
školství v bývalé ríši rakousko-uherské až do války svetové,
svazek II. bude venován státum nástupním, Nemecku, Francii
a Švýcarsku, sv. III. ostatním zemím evropským, IV. Sev.
Americe a Japonsku, k cemuž bude pripojen na konec prehledný obraz všeho školství podle jednotlivých kategorií, doplnky
a rejstrík. Nakladatel Sfinx, Janda, Praha. První díl Kc 48.-.
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