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Znárodnění a zlidovění pridy jest nejuětší událost, jíž jsme

se posud dožili; v]fznamnější' větší než sama světová válka. Jest

to jediná kladná událost, obtížená dosahem a smyslem životním,

kterou nám pŤinesla moderní doba; vedle ní všecko ostatní scvrká

se v cosi podružného nebo zápornélro nebo pouze pŤípravného

a odkladného. Následky zdkona ugulastfiouacího a uulastfiouacího
jsou tak dalekosáhlé, Že jich není možno ani ještě domysliti, ba

ani obrazností si jak tak pŤedst,avit,i.
Pomysli jen, že nebude v Čechách latífundií, že zmizi panství

rázu schwarzenberského, která byla skoro státy ve státě a za-

jÍmala celé kraje. Byla mezi nimi i taková, která měla své zvlášťní

zákonodárství, jako na pňíklad právě panství schwarzenberské:

pro ně neplatil všeobecn1i' zemsk;i zákon o pojišéování dělnictva

zemědělského; nikoliv, mělo su j zákon zvláštní. . . Ale nejen

latifunclia, zmizi Laké stŤední i mal1f velkostatek; a zbude jen

statek, větší menší, ale vždycky nanejv1fše prriměrn1f nebo

prostňeclní. A legie posavadních bezzemkťr budou pňes noc

vlastníky prldy: tgpem a pr měrem českého člověka nebude

bezzemei, nebude proletáň, n;fbrž mal1i vlastník pridy. Vlast-

nictví Púdy, tento činitel, lrter;i v národní minulosti české měl

jistě svrij v1fznamny podíl a kter;i ut,váňel vynikající měrou

i duši minulostného českého člověka, oživne znova' tňebas za

jinfch podmínek; znova bude ustavujícím prvkem modernÍho

českého typu duševního.
Jak jej pŤetvoňí, jak jej vytvoŤí, jak vybuduje a vyhrání, --

takové jsou otázky, které se ti vnucují samy sebou; a na
odpovědi na každou z nich visí netrpělivě. tvé zraky, zraky
rizkostlivé o národní budoucnost, badající ve tmách pŤíštích
dob a snažící se proniknouti je.

Dávno již zdá se mně, že vlastnictví pridy - rozuměj: drobné
p dy, malého statku, kterj' obdělává vlastnÍk se svou rodinou
nebo nevelkou čeledí - jest, jediné čisJé vlastnictví, které vrl-
bec jest. Čisté, to. jest,: neuinná, neposkvrněné zlem a rit,iskem,
jež jinak provázejí kapitál jako stín a tma světlo. Neboé jest
to vlastnict,vi neugbojné. Sedlák, alespoř sedlák starého rázu,
jak jej namaloval na pňíklad Holeček v Našich v nezapomenu-
telné kráse a síle až monumentá|né, nechtěI rozmnožovat svého
statku; chtěl jej ien zachouaÍ neztenčen;f, neobtížen1f také hy-
potékami, svému synovi nebo dědici. -

Takov;1ito patriarchální sedlák, sedlák starého rázu, byl ty.
pem vlastnika nejpokoinějšího, zcela nevinného rázu; pracoval
v potu tváŤi, aby udržel, ne aby dob;ival. Práce byla mu do
značné míry ričelem života sama o sobě, ne prostňedkem k vzdá-
lenějšímu cíli. odtud všechna krásná ušlechtilá kázeri jeho duše
a povahy, jak ji vypsal - myslím, že věrněji podle sqfch
vzor a s menší idealisací, než se obyčejně vykládá - Holeček
ve své jihočeské epopeji selské.

Všechen ostatní kapitál, kapitál pohybliv;Í, obchodní a prri.
myslov;i, jde za vfbojem a musí za nim jíti: jest, jen, pokud
dob1fvá. Kdyby stanul nepohyblivy, bylo by to t,olik jako
dobrovolně zahynout, ztratit se, rozplynout se. Kapitál musÍ
kolovat, proudit, obracet se; čím častěji se obrátí, tím více vy-
náší. Starj' sedlák měl však k pridě poměr zcela jin1f : nev;Ídě-
lečnf. Chtěl jen od ní, aby uživila jeho a jeho rodinu, po pŤí-
padě čeleď, - nig víc; všecko ostatnÍ bylo mu lhostejné. A za
to dával jí práci svou a své rodiny. Byl zároveĎ kapitalista
i dělník, byl dělníkem suého kapitálu - takovj' byl v podstatě
jeho poměr národohospodáŤsk11i, kter11i jest dnes ideálem, a prá-
vem, nejlepšího reformního socialismu. Cizí byl mu jmenovitě
všechen pr mgsl hospodáŤsk1f ; necht,ěl těžtLi ze svého statku,
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jako by cítil, že Lěženi neobchází se bez kňivdění. Holeček
v Našich vypsal s rozkošnym humorem, jak v sedmdesát;|'ch
letech minulého století nepochodil u str;fčkťr jejich vodíanské
dědiny agent cukrovarnick;i, vyslan;i tam, aby pňemluvil sed-
láky k pěstování cukrovky a nalákal je k tomu vysok1fmi zá-
lohami peněžními. Narazil na naprostou lhostejnost k penězrim
a na naprostou nechápavost hospodáŤsk1ich rájri moderního
podnikání prrlmyslově zemědělského.

Tento typ starého patriarchálního sedláka náleží ovšem mi-
nulost,i; dlouho pňed válkou byl jiŽ anachronismem; a dnes, po
válce, bude jiŽ pňímo legendou. Neboé všeobecné hospodáŤské
postavení, do něhož se dostal svět světovou válkou a jejími
zhoubami, bude nás nutiti, abychom vytěžili z pridy co nejuice;
prida stane se pÍímo hlavním pramenem národního bohatstvÍ
a zemědělství prvním a nejdriležitějším odvět,vím prťrmyslu.
Tak toho Žádá tvrdá nutnost doby, z niž neni odvolání.

Francouzští národni hospodáŤi již pňed válkou stěžovali si
do malé v nosnosti Írancouzské pridy a vinili z toho nedosta-
tečné, zastaralé zprisoby jejího obdělávání, slabost prrimyslu
zemědělského a techniky zemědělské. Vypočetli, že ve Francii
hektar pridy dává prriměrně 13 hektolit,r žita, kdežt,o v Ně-
mecku a v Anglii vynáší táž plocha 21 a v Dánsku dokonce
27 hektolitrri; a kdyby se podaňilo Francii dostihnouti míry
německé, znamenalo by to pr;Í obohacení Francie o dvě miliardy
ročně. I radí celá iada myslitelri sociálních soustŤediti se nej-
prve na zlepšení zemědělské techniky a pokládati zemědělství
za nejdriležitější obor prrimyslov1f . Zde bez risika, zce|a bez-
pečně, dají se získati miliardy, kdežto v;ivoz tovaru prrimyslo-
vého jest stále ohroŽen cizi soutěží a vydán všem náhodám
a náladám světového trhu. A nejeden opravdov;f sociolog oče-
kává od zemědělství francouzskélro, že stane se rihelnfm ka-
menem obnovené národní budovy.

V1;inosnost a těžnost naší pridy, pokud vím, není sice tak
nízká jako pridy francouzské, ale jsme pŤece ještě hluboko pod
mlrou německou a daleko za rekordem dánskÝm; a zde bude

rrutno nejprve nasadit všecky páky. Neboť ctižádost česká
nesmí b1ft,i menší než ctižádost francouzská.

Nebude tedy u nougch zemědělcri starého nevinného poměru
k pridě; jest již asi ztracen nadobro. Ale pŤesto myslím nové
vlastnictví vnese v národní duši krásné prvky stdlosti a Ugrou-
nanosti, které jest jí nad všecko t,ňeba; vychová ji k peunosti
a ušestrannosti, bez niž by dňíve nebo později zahynula. Kdyby
v ní nebylo této harmonie nebo kdyby nebyla co nejdňíve zhar-
monisována, bylo by možno hleděti v budoucnost její jen s báz-
ní a strachem. Bez této stabilit,y byla by hňíčkou náhodn;ich
větrri a ztroskotala by se co nejdňíve; neměla by mravního
těžiště. Neboé: smí dobro zničiti jednotlivec a zahynouti ve
sv1fch dobrodružstvích; ale národ jako celek musí b;iti zakot-
ven;Í v hlubinách pokojnějších, než kam sáhají koňeny dubri
LisíciIet;Ích '

Byl to anglick;f minist,r, kter;i ňekl: ,,Muž, jenž dovede
dobíe spravovati statek, byl by schopen ňíditi císaňství indické...
Vystihl tím znamenitě rozmanitost a rriznotvárnost schopností,
vlolr, vědomostí, jichž si žádá zemědělst,ví vice než vět,šina
jinfch zaměstnání. A i prrimyslovost zemědělská liší se pod-
statně od ostatního podnilrání prrimyslového: jest klidnější,
bezpečnější' pokojnější; vnáší všude, kam vkročí, cosi z vyrov-
naného souladu a pevné stálosti prldy. Jest jí tuším Souzeno'
aby byla opravou a lékem upňílišeného zprrimyslnění moder-
ního, upňÍlišeného ztovárnění moďerního života. A nejsem v tom-
to názoru osamocen;7. Náhodou dostala se mně tyt,o dny do
rukou kniha vynikajícího sociologa francouzského o problémech
válečn;ich a poválečrr]ilch Gustava Le Bona - i pilnější a vni.
mavější česk;i čtenáň měl by jej znáti alespoii z pňekladu jeho
krásné knížky o hromadné psychologii lidsk;iich davrl Duše
davri _, kter;f mne ut,vrzuje v m1fclr nadějích.

,,Stačí,..píše t,am, , ,abys se pŤenesl o p lstolet,í nazpět, a uvi-
díš, že národ mŮŽe žit'i životem mnohem šéast,nějším pňi kve-
toucím zemědělství a prostňedním jen prrimyslu než ve stavu,
kter;i vyplyvá z pňílišného rozvoje továren. tJžitečngm d sled-



78 kem udlkg bude nepochgbně, že bude opuštěna trochu toudrna pro
p du. "

Gustave Le Bon jest také z těch, kteŤí očekávají obrodu
francouzského života národního od obrody francouzského ze-
mědělstvÍ a jsou pňesvědčeni, že nyní po válce zaujme zemé-
dělství pruní misto, které mu náleží v národním tě|e, píed prťl-
mgslem toudrním.Porušení této rovnováhy jest mu jednou z pŤíčin,
kt,eré zavinily světovou válku'

České st,raně agrární dostává se právě nynl podivnou a krás-
nou shodou okolností poslúní ušendrodniho i ušesuětouého, á|ka
jako by byla pňipravovala jen pridu íomuto velkému ideovému
poslánÍ. Znárodněním pridy pňibude jí statisíce nov1y'ch stou-
penc . A rikol její vidím v této vyšší harmonisaci zemědělství
a prrimyslu, o nLž jsem právě mluvil a po nÍž volá i národ i svět.

Ze strany, která byla na počátku stavovská a obranná,
chránící hmotné zájmy sqfch pŤíslušníkri, pŤetvoŤuje se v kul.
turní stranu všenárodní velikého poslánÍ. Stává se stranou so-
ciální v plném, tyzim smyslu slova. Řekl bych: u kladném
smyslu slova. Bude to pat,rnější a patrnější, jak bude pokra-
čovati ripadek a rozklad oficiální sociálnl demokracie, jejiho
ryze záporného a ničivého tfidního boie. Neboé neužitečnost,
ano pňímo zhoubnost tŤídního boje, nebezpečí a rozvrat, kterf
pňináší národťtm, bída a škoda, již ptisobí i dělníkrim, bude,
jsem pŤesvědčen o tom, ukazovati se neustále v toku časťr jas-
něji a jasněji.

Na bezv1fslednost a zvrácenost tohoto stanoviska ukázala
odvážně právě nejnověji krásná práce znamenitého sociálního
theoretika českého - českého nejen pňíslušnostÍ národní, ale
i rázem a stylem své myšlenky tv rči - Františka Modráčka.
Čtu jiz několik dní jeho Samosprávu práce a pÍesvědčuji se
znova' jak jest v souladu nejen se saětouou myšlenkou socialis-
tickou - zd,padn| ne německou -, ale také s kladn;fmi, har-
monick1fmi potňebami české duše.

Zákonem o znárodněnÍ pridy zachrání se statisíce lidí od
proletarisace; národ zakotví se pevněji v prldě a koieny jeho

svedou se do větší hloubky; duše národnÍ získá pevnosti a stá-
losti a vymítne se z ní značná část té těkavosti a rozkolísa-
vosti, jež nejhriňe odolává vnějškov1fm nárazrim a bouňím.
A nová harmonie, nová vyšší solidárnost bude stvoÍena ales-
po jako podmínka pňíštího v;1ivoje a jako podklad, na němž
se bude moci nov1f vfvoj vytváňeti.

Strana agrární umoŽnila zákon o znárodnění pridy ne bez
obětí, které jsou jí ke cti a dávají jí právo na poslání všená.
rodní. Toto veliké ideové poslání ukládá ovšem zase noué po-
uinnosti kulturní, z nichž se nesmí vymykati' Neboé její krásn;.i
kladnÝ princip musí b11iti probojován v celé oblasti dnešního
života národního. abv vvdal všecko své ovoce.




