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A to je ten problém: jak se mohl ze skeptika, jehož
všechny myšlenky byly nejisté, všechna tvrzení pod šita
ironií a všechny city bolavé, státi dnešní rozhodný
nacionalista, který chce míti stát silný a skoro po prus
kém zpusobu a je prvním generálním žalobcem na
všechny lidi a ideje, v nichž se domnívá vetriti roz
vratnou náladu? Jak se mohl státi z Catiliny Cicero?
Bud se zde potkáváme s tím, cemu nemectí psycho
logové ríkají. »Se1bsthass«, s nenávistí k své vlastní
povaze, anebo mladý Dyk jen podléhal náladám a mó
dám své doby, vezl se jen na voze oné známé generace
z let devadesátých. Zdá se mi, že je v tom z obojího
trochu. Poslechneme, jak sám Dyk lící svou generaci:

»Sí1a tehdejší doby byla kritika ... Kritik - bud jaký
koliv a treba hodne ubohý kritik - mel predem už vyhráno
nad clovekem citu a akce. Každá doba má svou jednootran
nost; extrémem tehdejší doby byla kritika stuj co stuj ... «

»Byli jlSme veselí bez príciny a bez príciny smutní. Ze
sentimentální nálady precházeli jsme do cynismu a náš cy
nism vyznel posléze precitlivelou, rozcarovanou melancholií.
Afektace bylo u nás tolik, že až znamenala prirozený náš
sfav.«

»Vcerej ší hodnoty ztratily kurs; pronést bez ironického
prízvuku slovo vlast znamenalo kompromitovat se.« »In
stinktivne toužili jsme po necem, co by strhlo, premohlo
naši skepsi, naši ironií, náš posmech; náš odpor t'oužil
býti premožen. Ale cím jej premoci? Zde byla živá, ote
vrená rána naší generace; krváceli jsme na ni a nekterí
na ni vykrváceli.«

Mladý Dyk dal své dobe, co se zdála od neho žá
dati. Byl s ní skeptický, byl s ní cynický, byl s ní pln
nejistot, a napodoboval její oblíbené básníky: tehdy
práve byli oblíbeni dekadenti, a ten nacionalista, kterého
dnes známe, pásl nejdríve dekadentní pocity na luzích
poesie. Není nyní již možno rozlišovat, co v tom bylo
uprímného a co neuprímného: patrne bylo obojí sple
tento a preházeno. Citoval jsem výše: »Afektace bylo
u nás tolik, že až znamenala prirozený náš stav.« Jiste
v tom bylo mnoho napodobení. I v poesii, kam beran,
tam všechny ovce. Celkové tendence doby byla taková,
že se mladí lidé zvrácene radeji priznávali k skepsi než
k víre. Pravý opak k nekterým letum pozdejším a po
nekud i k dnešní dobe, kdy mnohý, kdo má v srdci
zatracene málo víry, tvárí se navenek jako knez a no
važuje za svou povinnost porádat hon na skeptiky. -
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»Morosní doba; neúrodno, sucho.
Kéž blíž jsme potopy.«
»Nemocných vždy pocet roste .
Schází duše silné, prosté.«

kem nejmladšího Dyka. Jeho první verše dojímají te
jako jakési zoufalé vrnení a skepticismus, dokonce ješte
rozsekaný na kusy. Kdesi, cosi, jaksi, beda, kam pu
jdeme, kvetiny uvadly, nic není nevinného, napl}vat,
proc žít, kdo nám vzal sílu, co máme delat: to Je ta
nálada. Jako z nádoby s deravým dnem utece voda,
tak se v té první dobe neudrží v Dykove mysli žádné
chtení.

K AITo L I

Zvláštní každý pro sebe má žití.
oci kraj ten neshlédnou.«

je to ona intimita (vedle nekterých duvodu ji
proc tato Dykova prósa nebude žíti a proc se
de vraceti hlavne jen ten, kdo je odborne nebo
zvedav na nekteré detaily z tech malinkých
py1, jimiž byla fronta strany státoprávne po-

nám Dykova kniha príležitostí, abychom rekli
lov o jeho osobním problému. Pocátky Dykovy

, y. Z první~h jeho knížek zdá se mluviti duše
reší a nad jiné rozkolísaná. Není tu kousek
v vní pltdy. Všechny pochyby, které si dovedli
básníci od Heina po Baudelaira, kolují moz-

d. Peroutka:

Co by bylo, kdyby ...
I.

or Dyk není z lidí, kterí by chybovali tím, že
prikládají malou duležitost vecem, jež se jich tý
. Ctenári jeho nové knihy »Vzpomínky a komen

se bude spíše zdát, že au~or chyb:lj~ zpusb~;m
e opacným. Kniha, jež vzmkla sebramm starslch
" má býti jakýmisi politickými merpoáry, ~on
i zatím prvním dnem války .. Je v ::u mr:ohe, ~,o
více než pouhé nimrání v mmulost!: DeJm,e ~n
: Dyk vypravuje o osudu Josefa Fehxe, znameho

rávního pokrokáre, jenž byl zabit ve vál<:e zblou-
granátem. »Tot osud, jak)Tch bylo velmI mnoho

Iky svetové««, praví autor; »co však bolestne za:
je vzpomínky, je jedna chvilka z jara 1914.« Ce
ovšem, jaká to byla chvilka a co se stalo. Tot

co se stalo: Dyk byl u Felixll v Ceské Trehové;
obede; prišly noviny, Felix a Dyk j~ c~ou; .paní
ová tichounce odešla z pokoje, a 0111 SI am ne
., že je pryc. - Dost. To zasluhuje býti uve
a to zabarvuje vzpomínky a pozdvihuje osud Fe
nad osudy jiných. Je-Ii takových prípadu více,
pro ctenáre k zlosti. Je tu leccos, co má význam
O toho nebo onoho mrtvého a pro Viktora Dyka,
ž pro nikoho na svete. Píše-li lyrik historii, j.e

cí, že budete císti historii, kterou napsal ml
drobnLlstek. Mnohý detail je tu zdvižen s pécí,

"í luší pomníku' naléhavý citový prízvuk leží na
, jež zdrcující 'vetšine se budou zdát nicutkami.

'tím. že to není hra a že to není neuprímné;
Ý clovek, který dovede tak lpeti na detailech ze

bní historie; život je tak duležitý. jak duležitým
udeláme. Tento lyrický subjektivismus je konec
lepší než omrzelost. A pozorujeme-li rozechvení,

.• se Dyk znovu probírá temi kaménky, jichž se
dávno dotkla jeho ruka, ríkáme si jeho vlastní
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Období této minulé rozvrácenosti v sobe nenávidí Dyk.
Mohl studovati chorobu na sobe; tím vetší duvod, aby
ji pojal v dokonalou ošklivost. Ponevadž vše, co nás
vyvede z nejistoty a zmatku, je pro nás blahem, je Dy
kov i nacionalismus blahem, jako jiným mltže úlevou
býti církev katolická. V Dykove lyrické kamedii »Kou
zelník« cteme tyto verše:

»Já dlouho jel a nyní s chutí slezu.
Oh, zaklete mne trebas do parezu.«

To znamená: vrelé díky za to nebo ano duševní prí
streší, které bych našel! V Dykov)'ch cláncích a po
známkách z poslední doby vrací se stále výraz: bez
tvárná pravda. Žádnou jinou výtku nepronáší tak
vážne proti nekterým svým protivníkum jako tuto.
Nuže, první Dykova pravda byla také beztvárná. Ale
odpadl od své první fronty rychleji a úplneji než
všichni ostatní. Nekterí, jako Arnošt Procházka, ve
zeli až po uši v letech devadesátých až do 1. srpna 1914.
Dyk vzpomíná nyní nepochybne na své bludy jako n:l
casy zajetí babylonského, jako starý .~ejne bole~tn~
vzpomínal na tu dobu, kdy »u hegehanu a athetstu
pásl vepre«. Jak známo, nenaleznete prísnejšího vy~
chovatele pro své deti, než poštestí-li se vám sehnatt
bývalého anarchistu, který se stal ucitelem: takový muž
méne než kdo jmý snáší neporádek, a vzpomínaje s ne
libostí dob, kdy jako osel žvástalo svobode, bývá ocho
ten vštípiti svým sverencum hlavní zásady kázne treba
prostrednictvím odepiatého remene. Sbehlí marxisté
platí za velmi spolehlivé nacionalisty. A vysloužilé
enfant terrible let devadesátých se stane zurivejším
enfant de la patrie než kdokoliv jiný. Tito všichni li?~
nenávidí svou minulost. Viktor Dyk dovede odpustItI
lidem z let devadesátých, ale nedovede nebo nechce
odpustit tem, kdo žijí. Má úctu k mrtvým, kterí kdysi
spolu s ním pochybovali; praví o nich: »Ješte dnes
s uprímnou úctou a úcastí vzpomínám tech, kterí
opravdu trpeli svou kritikou, pro než znamenala vec
na smrt vážnou.« Ale vuci tem, kterým dnes kritika
znamená vec na smrt vážnou, je neschopen cítiti neco
z uprímné úcty a úcasti. Pochyby byly privilej jeho
mládí. Již nikdy generaci let devadesátých!

Bylo by ovšem chybou podívati se na hríchy Dykova
mládí, a ríci, že to byla jehO' podstata, kterou zrádne
opustil. Pravda je, že se tehdy teprve hledal a vlezl
do bláta za nekolika populárními bludickami té doby.
Cím více prichází k sobe, tím více uniká kruhu »M~
dernÍ revue«. V dobe, kdy jako student snad mluvIl
o vlasti s úsmevem, nacionalismus v nem už ležel složen
ci pripraven jako motýl v kukle. Nezapomínejme, že
tenkráte nekoloval jen Baudelaire nebo Mal1armé
z ruky do ruky; také se cetl Svatopluk Cech. Jedna
z Dykových románových postav praví o sobe:

»Pres dobový rys egoismu, byla ve mne živá touha po
ideálu ... Konec koncll byl jsem prece jen nedávný ctenár
verštl Sv. Cecha.«

To je poznámka autobiografická: sám Viktor Dyk
byl konec koncu nedávný ctenár verš~ Sv. Cecha, .a
brzo uvidíme, že duch, kterýž se zrodIl na BaudelaI
rove kouzelné misce, je zatlacován duchem, jehož otcem
by mohl býti autor »Písní otroka«. Byla-li u Dyka de
kadence móda, nesmíme z toho usuzovati, že také na
cionalismus je u neho módou: je jedním z nejceštej
šírh básníkll, jež jsme kdy meli, a ta ceská vloha se
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nedá vylhat. Bylo by zajímavým úkolem pro literár
ního kritika sledovat, jak postupne zesiluje u mlha
vého skeptika pocit národní odpovednosti.

»Sveri1a vec svou rodná zeme nám, generaci záporu!«

cítí v bourlivém prosinci 1897. A pozdeji rýmuje už
skoro se suchou didaktikou:

»Se svojím talentem, jenž snad se v tobe kryje,
cím's prispel k zmocnení národní energie?«

Druhý Dyk porazil na hlavu prvního. Je to jeden
z dokladu pro Tolstéha theorii, že se mýlíme, pova
žujeme-li mládí za originelní; mládí zrídka bývá pu
vodní, teprve s vekem pocíná se projevovat osobnost;
teprve když jsme v letech, prestáváme behat za vším,
co vidíme. Ze starého Dyka zbyla jen úsecnost, trhaná
veta, manýra náznaku, poslední to trosky symbolismu,
a ironie, která však behem let otupuje. V knize» Vzpo·
mínky a komentáre« vidíme Dyka už jen jako roz
hodného nacionalistu, za všech okolností opakujícího:
»Ostatne však myslím, že je nutno Carthqgo zachrá·
niti.« Carthago - to bylo ceské státní právo. V dobe,
kdy je máme, je snad dovoleno trochu vzpomenouti,
jak bylo, když jsme je nemeli. .. ,

Klíc k pochopení Dykovy osobnostI, Jak e nam
jeví ve »Vzpomínkách a komentárích«. je v tom:
národní pathetik. Jak se nám tu Dyk jeví, je asi tím
nejprotikladnejším, co si lze vymysliti k Masarykove

. drobné práci. Realismus ocividne pokládá za cosi jako
chladného plaza. Klade na politiku poetické požadavky;
chce, aby se politikové trochu podobali hrdinum. Strí·
zlivostí je odpuzován. »Stýská se ti po chvíli nadšení.«
Není príliš spokojen s tím, že národ klidne žije; lép~
by mluvilo k jeho duši, kdyby krásne umíral. VzalI
nám státní právo a nekolikráte nás oklamali: Dyk se
rozhlíží kolem, ale beda, nikdo nezatíná verejne pesti
a nikdo neprolévá slzy na ulicích. Tak daleko to došlo
s ceským národem, že po prosincových bourích se na
Vác1avském námestí objevili mladík a dívka, kterí, ne
dbajíce cerstvé národní tragedie, smlouvají výlet do
hor. Baudelaire v Dykove duši je docela mrtev. Za to
se z ní hrne neco podobného pathosu Sv. Cecha a Vik
tora Huga. Trápí ho, že se neukazují heroové, ac se
vyskytují ruzná znamení na nebi. Dejte nám, prosím,
trochu vzruchu, pathosu, trochu cinu, jež by mohly
býti zapsány do historie! _Jevidíme nic jiného než
všední káru národa, která den za dnem drkotá po sta
rých nezajímavých cestách. Romantik tu klade své
požadavky na národ: v Cernové madarští cetníci po
stríleli Slováky. Dyk odpírá nad tím truchliti. Radeji
toto než tupou všednost, ve které se zapomíná; duše
omytá krví je sveží; snad se nyní vzpruží ochablé
Slovensko. V cernovské tragedii vystoupil Dyk jako
Heinuv napoleonský granátník:

»Ar nad mrtvými jiný truchlí,
já nechci sdílet jeho stesk!

At žebrati jdou siré deti!

At jiný truchlí, jiný kárá,
já cít~m radej' vánek jara
a mstivý hukot jarních vod 1«

»Lass SIe betteln gehen, wenn sie hungrig sind,«
kricí u Heina granátník, který nemá pro nic jiného
smysl než pro pád slávy Napoleonovy. A zase pro-
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uje Dyk národ romantickými požadavky: slyš,
den Bílé Hory jmenoval císar dva ceské ministry
mu je nevrátili!

».\ Bílá Hora není nepomstena:
my máme opet ministry.«

žko by hylo príti se s básníkem, že ceští ministri
jen logickým dovršením té dráhy, která byla za
a, když jsme dovolili, aby byli také ceští soud

, úredníci a listonoši; že pred tvárí Bílé Hory také
titisíce ceských úredníku, vládou jmenovaných,
cosi malicherného; že však jsme se jich nemohli

1a nabídnouti v ušlechtilém odporu všechna místa
cum; že by to bylo neco jako pomalá sebevražda;
elze sedet se zatatýma rukama v klíne, dokud ne

pomstena Bílá Hora. Nikdo nedovede tak pro
ti svuj národ jako romantik. Neprospela by národu
tne poroba dokonalá, úplná, tatarská? O tom uva
Dyk na príkladu Italie:
»Zlá myšlenka vás prepadá. Není poroba v jistém sme

ru vtestím národiP Vyvolává všechny schopnost~; budí he
tcnost; a. jaký zvláštní ruch a int'ensivní život ... A ne-

IStota. která je ve všech vecech: dráždivá nejistota, kteráI život dražšÍ.«

kutkll. zlá to myšlenka! Možno vedome udržovat
u, aby hyly zachovány heroické cnosti? A není-Ii
o. proc to ríkat a proc vzdychat? Jsou lidé, kterí
edoll odolat svodum modrého kvetu romantiky.
vech národních událostech objevuje se Dyk v roli
tického kibice. Nad Prahou je vyhlášeno stanné

o:
»Jen slavnostnejší chtel bych chvíle,
však i zde treba couvnout zvyku.«

k nešel sám; byl cástí strany státoprávne pokro
azval jsem tuto stranu malinkými Thermo

i; mám dosti spravedlnosti, abych priznal, že, ac
ké, prece to byly Thermopyly. Byli tu shromáž
lidé, kterí ve výši drželi prapor státního práva,
e liŽskoro pred ním prestávalo smekat. Vytrvale
vali své: ceterum autem censeo. Byli v krutém
s oficielní politikou o to, jak se má chovat hrdý
vedomý národ. Budme ješte spravedliví a pri
, že stranu státoprávne pokrokovou potkalo

tví. Budou-li její lidé dnes choditi a rí
»Došlo na naše slova,« budou míti pravdu. vý
války dal za pravdu této malé frakci. Chceme-li
posouditi ty staré spory a spravedlive rozdeliti
a stíny mezi lidi a strany, musíme ríci, že nic
, co se stalo, nebylo jisto, a že národ musil
udržovat dve želízka v ohni. Válka nemusila

álka mohla jinak dopadnout. A to je duvod,
J m nadepsal tento clánek ponekud podivným

: Co hy hylo, kdyby ...

Kozák:

Hovory s Cehonou.
má príležitost st)'kati se s lidmi, kterí znají
re fakta našeho politického, hospodárského a
trativního života, presvedcí se, že z nich vane

tota. Zdúrazií.uji: práve z tech cestných a po
nesmí to býti pouzí poslanci nebo' agitátori
kcní kuli; skutecní cinitelé hospodárského ži
li\' lidé. kterí slyšeli nekdy zvonit na poplach

nebo šli náhodou kolem, když jely stríkacky po ulici.
Všimnete si dobre tech, kterí se rozcilují v kavárnách
a hospudkách: jsou rozcileni, protože nevedí jistého
nic. Cítí se na pokraji džungle, v níž se to hemží zá
kony, devisami, tarify, berními reformami, záhadný
mi komisemi, aférami, židy, bolševiky, financními kli
kami, policejními hady a úredními ropuchami; Pán
buh ví, co se všechno muže na nás vyrítit z té džungle,
jaká bestie rudá, žlutá, zelená nebo cerná, teremtetící
nebo rvoucí Deutschland iiber alles. Jestli nes hlt ne
hned celý národ nebo trídu, alespon nám jiste ukousne
kapsu, sežere mravnost a náboženství nebo zas naopak
pokrok. A z té džungle jsou podzemní chodby do ji
ných džunglí; beda, jsme ocicháváni jako budoucí ko
rist a možná už zaprodáni ...

A tak dále. Rozcilení jest v prímém pomeru s neve
domostí. Táži se, máme-li právo odsuzovati tyto hu
bující lidi. Náš lid má, jak rekl president, mnoho po
litického temperamentu, ale málo politické inteligence
a informovanosti. Co se ciní pro jeho poucení? Stra
nický tisk tu znamená pramálo; jeho sobecké pohnutky
jsou príliš makavé. Nevidí jich jen ten, kdo cte pouze
jeden žurnál a ztotožnuje se s tendencí jeho, i když
musí hodit do propasti pravdu. Vím z vlastní zkuše
nosti, jak težké jest domakati se fakt; jen štastná okol
nost, že žiji v Praze a mám radu velmi informovaných
prátel, umožnuje mi uskutecniti »jedenácté prikázání«
Franklinovo. jež zní: »Zachovati klid.« Jiste že u nás
není vše pekné! Ale srovnání s radou cizích zemí mne
presvedcuje, že nemáme více špinavého prádla než jiní,
jen je pereme s vetším hlukem.

Proto bych pokládal za znamenitý krok k pacifikaci
bodrých nespokojencu, kdyby si naše listy zavedly ru
briku pro stížnosti a odpovedi na ne. Nebál bych se ani
.stranictví, jen kdyby se žádala a podávala fakta. Ale
zvlášte by se to hodilo pro »Prítomnost«. Nemá v pro
gramu doktriny, nýbrž zdravý rozum, pri nemž Pán
Buh vetšinu našich ostatních listll nerácil zachovati.
Byla by to listárna velmi živá a velmi ctená.

Sondoval jsem, jakého rázu by byly otázky, jež by
chom dostali. Uvedu nekteré z nich: Jakou ztrátu zpu
sobil asi republice Groh a spol.? Jaké zmeny navrhuje
vládní vetšina v sociálním pojištení? Jak se opovažu
jete ríci, že je ten zákon dobrý? (Otázka agrární.)
Proc sedeli na Sletu zástupci lhostejné, ba neprátelské
ciziny hned pod presidentem, kdežto starí zasloužilí
pracovníci národní se krcili opodál? Proc Hrad ne
vydá dokumenty o Gajdovi? Proc syn presidentuv vy
žírá republiku jako vyslanec v LondÝne?

Otázky vecné i hloupé. Vím, že na všecky už je dá
na nekde odpoved. Avšak je kdesi v starých císlech
casopisu, v nichž hledat je daleko težší nežli v egypt
ských papyrech. Týden staré císlo deníku je minulost
mrtvá jako Julius César. Nevíte-li presne, kde a v který
den to bylo, jest žádoucí informace pro vás ztracena
navždy. Žijeme na menu,' nikoliv a la carte. Umožne
me dychtivému obcanovi, aby se poucil a dejme mu
vecnou a strízlivou odpovecf. To by ovšem predpo
kládalo dobrou organisaci. Jsem ochoten pomoci pri
získávání spolupracovníku, kterí ve svých oborech
znají fakta z první ruky. Po roce by se mohly dotazy
s odpovecfmi vydati v knížce s rejstríkem. Ale nena
zvete ji H o vor y s C e hon o u, aby se snad ctenári
neurazili.

Nedáme-li této príležitosti ohcanúm dychtícím po
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politickém vedení, dají mu odpoved fašisté a demago
gové. Ze zkušenosti však vím, že se tak rychle udo
brují jako se rozcilili. Upozorníte-li je, že president
nebyl biletárem na Sletu a sedl si proste tam, kam jej
zavedli, prece :se jen zastydí, že na to také nekápli;
reknete-li jim, že dokumenty proti Gajdovi nejsou na
Hrade, nýbrž v ministerstvu vojenství, a že vyslancem
v LondÝne múže býti jen ten, kdo múže mnoho do
platit, reknou si: hele, to jsem nevedel.

Jdu tak daleko, že tvrdím, že vetšina našeho rozci
lování vyolývá ze vzteku nad bezmocí Cehonovou,
chc~-li se domakat neceho konkrétního.

Do jednoho tisíce.
Všech obcí v republice jest - hledíme-li k poslednímu scítání lidu - 15-405.Z nich 12.597,t. j. té
mer 1270 pripadá na obce do jednoho tisíce obyvatel.
V techto vesnicích žije pres pet milionú obyvatel, tedy
hodne pres jednu tretinu. A tato tretina urcuje znatelne
také beh vecí ve státe: v ní je skryta síla trí stran:
agrární, lidové a ludové. Podívejme se aspon trochu
do života techto malých a nejmenších, ponevadž je
dnes skoro všeobecne známo, že typy, které si hledával
na našich vesnicích treba Rais, jsou dávno za hrbitovní
zdí, a ty, o nichž vypravuje trebas Jahoda, museli byste
velmi dlouho a dobre hledat!

Znám nedostatky jednotného popisu. Kraje mají
své charaktery a nebudeme tak bláhoví, abychom hle
dali stycné body mezi vesnicí ceskou a slovenskou, vsí
z oblasti reparské a vesnicí ceskomoravské vysociny,
ale rozhodne by nebylo na škodu, zachytit prí to m
n o s t urcitých oblastí a snažit se alespon ze zachy
cených momentek sestavit proroctví pro budoucnost;
zdá se, že z prítomnosti dá se ledacos upotrebit pro
praktický úsudek o vecech, které prijíti mají.

*
Zacneme tedy s oblastí východních Cech, s podhorím.

První dojem: rozplihlost, neupravenost, pekné výstav
né statky jsou vzácností a jsou-li, je treba myslit na
válecná léta. Sem tam i obecní dúm (cinžovní), po
stavený se státní podporou. V nem ucitel, pošta, leckde
i rezník - k tomu v druhém poschodí. Cesty prabíd
né: není penez, a nárek na prirážky více než opráv
nený. Chalupy namnoze drevené, na spadnutí, kryty
šindelem, doškem, sem tam tašky, eternit vzácností.
Velikost usedlostí - tak do 120-150 korcú. Více ve
velmi rídkých prípadech. Bežný typ 30-50 korcú
všech pozemkú. Obhospodarování tradicní, jsou velké
usedlosti, kde nemají ani benzinový motor; prý by ne
meli v zime s »konma a lidma« co delat. O traktorech
v celém kraji ani zdání, samocinná napajedla vzácností.
Nehledíc k umelému hnojení pomery celkem predvá
lecné.

Nespokojenosti celkem dost, spíše všeobecné než
místní. Je velmi mnoho recí pro to, že z penez pro
sociální pojištení se staví hotely s podlahou ze skla
pro ty char1estony, a dobytek si láme nohy na mizer
ných cestách. Obvyklým tematem jsou dane a ceny
na burse. Tedy prirozene to, co je nejblíže.

Politicky: klerikálové a agrárníci. Prví jsou vý
bojnejší i expansivnejší a obycejne patrí k menším.
(Vetší sedláci jsou vždy agrárníky.) Mají dobrý styk
se sekretariátem nebo okresním dúverníkem, scházejí
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se a jeví znacnejší zajem o politiku strany - nejen
o zájmovou, ale i o kulturní. Ovšem: jsou pouze hla
sateli svých redaktorú, vetšina z nich je živel myšlen
kove omezený úzkým rámcem. V tom je známka jejich
volební kapacity. Bývají v mnoha prípadech velmi
neústupní, a rozhodnost jednání dostavuje se obycejne
po komandu vyšší šarže. Politicky jsou negramotní,
a mluvíte-li o rozpoctu, administrative a jiných státních
vecech, mají ze všeho v hlave- jen halas tartas. Jsou vy
slovene konservativní. Jejich sousedi, agrárníci, ze
jména vetší, jsou konservativní nevyslovene; jestliže
jsou poJiticky vyhranenejší, jsou méne pohybliví a
prenechávají pionýrskou práci placeným sekretárum a
redaktorum. Delá to dojem, jakoby získávat stou
pence bylo pod jejich dústojnost. Nejsou ani zdaleka
tak prudcí a výbojní; pijí svou sklenici s klidem pri
reci komunisty i pri replice agrárníka. Zdají se být
jaksi cistším politickým živlem a rozhodne se neuchy
lují k neslušnostem - jako první!

Jejich »nevyslovený konservatismus« je kapitolou
sám pro sebe. Príklad postací. Starosta obce (ná
celník Sokola), takto pokrokový clovek, byv tázán
o mínení ve veci csl. církve a prestupu odpovídá: »To
jsou všechno necasové veci, to je prekonané stano
visko!« Zustal matrikovým katolíkem. Jde-li o veci
kulturne-náboženské (kríže ve škole, modlení), jdou
dúsledne s klerikály. Hledí zachránit posici, aby »po
krokárstvím« nevypudili príslušníky strany do náruce
páne Šrámkovy. Ale taktika je pochybená a lidová
strana zaznamenává rust. K vantitatjvne ovšem - ale
to stací.

Krome voleb je politický klid. Okresní schuze té ci
oné strany bývají pravidelne a dosti vzorne navštevo
vány. Organisacne stojí si velmi pekne. Místní organi
sace je ovšem více méne formální.

Kultura; obecní knihovna vykazuje návštevy pouze
spíše statisticky. Cte se pomerne málo a c o se cte, to
by byla kapitola. Jirásek, Trebízský, Rais, Baar - tot

tak svetlejší zjevy. Velmi mnoho záleží na knihovní
kovi a organisaci. Lidi je potrebí k cetbe skoro nutit
a potom - není tolik casu. Vlastní knihovna je uni
kem. Ucil jsem tri roky na vesnici a neslyšel jsem
jeden dotaz o knížce. Cetba je príležitostná, náhodná.
Místní osvetové komise, zákonem narízené, fungují
n e kde: jinde jsou zase na papíre a žádná moc je
nevzkrísí. Kulturní ruch se omezuje v nejkrásnejším
prípade na 6. cervenec a 28. ríjen. A obycejne to vše
dá dohromady ucitel. Jinak bída, bída, bída. Sem tam
usporádá hasicský sbor prednášku o požárním poji
štenÍ. Leckde se pokoušejí o prednášky se svetelnými
obrazy. Jednou, dvakrát to jde - pak dost. Chybí
hlavní vec: zájem. Dorost - krome bálú - chybí
témer všude.

Zbývají tedy noviny. Sbíral jsem o tom data a tu je
jaksi prurez: ves 600-800 obyvatel - 3 Ven k o v y,

13 LidovÝ Deník, 8-10 Lid, 3-4 Nár.
Politika, 1-2 (škola) N. Osvobození. Pak
kra jinské listy po I-2-3 výtiscích celkem. Lid o v ý
den í k má nejvetší pocet ctenárú a na jeho konto
se musí pocítat velmi mnoho. Príklad: sensacnost ve
výrobe zpráv, mlácení do socialistu a sensacechtivost.
Do toho patrí referáty o všech tech svetských »rozto
divnostech«, zázracích a nadprirozeném.

Troufám si tvrdit, že dobrá polovina lidí noviny Vu'
bec necte. A tak tretina necte vubec nic.
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kdysi jaksi stredem. Dnes
jne stojí proti sobe. Lidé dají tak asi stejne na
Ovšem, farár je jim bližší, vídají ho v nedeli
tele. V mnoha obcích je enfant terrible: provádí
politiku, ale nastrku je jiné za sebe. Vesmes
i provádejí politiku a mnozí jsou v okresních
ích komisích. Jsou úlisní, opatrní a chrání si

ce svuj styk s lidem. Farár je pán, ucitel je ne
, zvlášte, chce-li do školy nové lavice. Vliv si
I získá jednatelstvím a drením ve spolcích,
de vysedáváním v hospode se »strejci«. Dobrý

I-spolecník, anekdotár a znatel karet delá velmi
verejné mínení a zatlací faráre. Celkem receno,
verejné mínení v obci je vecí obtížnou a v mnoha
dech ono »verejné mínenÍ« vlastne neexistuje.*
munism a socialism straší. Mluvíte-li s lidmi
to problémech, poznáte, že se oba pojmy skoro

jí (zásluhou redaktorll Lid. Den Í k u): jen se
t a nic nedelat. Je vyloucenou vecí, svolat na ven
schuzi socialistické strany. Podarí-li se to, pak
ci fiaskem. Jsme na zcela primitivním stupni

, í. Je opravdu nepochopitelné, jak u nás v jedné
mohli komunisté dostat ze 128 asi 13 hlasu!

*
iskem obce je hospoda. Tam se sousedi schází-

2-3krát t)'dne, nehledíme-li k hostum denním.
e se hraje v karty, dost se i pije (koralka a likéry
než dríve) a hovor se vede v bežných mezích.
jne o tom, co bylo v novinách. Tam lze získat

ce o koních, koupi a prodeji. Vtip - je-li
je obhroublý. Hádky dosti casté, nekdy koncívají
udu, i ty nejmalichernejší, zvlášte má-li obec
«. Vubec život se pohybuje v malichernostech.

io se objevuje sem tam. Proc - nemohu ríci
tatku pozorování. Snad pro zemedelský rozhlas.

ecnosti je celkem vzato dost. Dá se dobre vyjít
, . Není tu politické nevraživosti - spíše »ho-

ká« - kde jsou dva hostince. Zlatá zásada: kdo
vlky býti ... *
to asi vypadá. Zdá se to cerné - ale není to
elé. Uznávám výjimky, ale ty ráz neporuší.
, je treba na vec jít daleko dukladneji - tento
nacrtnutý obraz je jen pouhou skicou z anno

ybí romanopisec. Dnešní venkov ješte jej ne
pšk.

HOSPODAR

Z galerie našich bank.
1. N á rod n í b a n k a.

jsou nádržemi ve sberné a rozvodné síti ka
d, jsou ústredními pilíri ve výrobní organi
U chobotnicemi, jež svými rameny pod zá
very a se slibem úroku lákají prebytecný a

Y ádaný groš, aby podnikaly a riskovaly samy
rí se bojí. Bez nich si nelze predstaviti do

nejší vývojový stupen národního hospodár-
ospodárství úverové.

ictví jako vše v Rakousku a zejména v ces
Ích proti zemím nemeckým a západoevrop-

ským bylo zanedbáno. Není tomu dávno, co nejstarší
ústavy slavily padesáté výrocí svého založení. Pokud
preckaly vídenský krach z roku 1873, a jak je roz
trídila poválecná vichrice, k tomu se vrátíme pozdeji.

N á rod n í b a n k a ces k o s loven s k á, jako
všechny cedulové banky, má ovšem postavení zvláštní.
Jejím úkolem je, ríditi úverový trh uvnitr státu a sta
rati se o kurs ceskoslovenské koruny, cili spravovati
menu v nejširším slova smyslu. Proto památná slova
Englišova k prvnímu guvernérovi banky dru Pospí
šilovi: »Odevzdávám do Vašich rukou nejcennejší kle
not národní, naši korunu ceskoslovenskou, klenot, který
není ani ze zlata ani ze stríbra, nýbrž z práce,« nejsou
jen mocným recnickým obratem, ale skutecným poslá
ním banky.

Národní banka není ani dedicem ani nástupcem Ra
kousko-uherské banky. Funkci Rakousko-uherské banky
prevzal Bankovní úrad ministerstva financí v dubnu
1919 a pusobil až do 31 brezna 1926. Pro všechny prí
pady byl zákon o Národní bance odhlasován již v re
volucním Národním shromáždení, ale banka sama
vstoupila v život teprve 1. dubna 1926. Výhoda pozd
ního ustavení cedulové banky jest zrejmá. Byla uše
trena nevítaných politických vlivu po prevratu a všech
menových otresu, at je zavinila inflace ci deflace. Ban
kovní úrad jakožto soucást ministerstva financí vyko
nával menovou politiky pružneji než by sna~.za danýc~
pomeru a s tak malými prostre~ky moh~a tI ~vy~on~h
cedulová banka. Bylo a dosud Je pro nas steshm, ze
se politické strany zabývají financnín:i a me~ovými
otázkami jen potud, pokud to znamena pro ne slevu
daní, subvencí, sanaci družstev a ruzných jiných pod
niku a podobné materiální výhody. V otázkách zásad
ních daly se vždy presvedciti odborníky trebas i poli
tickými odpurci, a proto jest financní a zvlášte m~
n o v á p o I i t i k a ceskoslovenská pres všechnu poh;
tickou pestrost a presuny do leva a do prava ucelena
a je dno t n á.

Teprve když byla. pr~ved;na menov~. ro~luka, 'pre
konána inflace, vyboJovan zapas o stablhsacl proh ~~
flaci, když prešly krise, zasahující všecky hospodar
ské obory, když byla zjednána rovnováha v státním
rozpoctu, teprve, když skutecne je stát bezprostrevdne
pred konsolidací ve všech smerech a když lze p.~ed:
vídati klidný vývoj i pro dohlednou budoucnost, UJlma
se v této obecne príznivé dobe menové politiky N á
rodní banka. Co znamená stabilita meny a hospodár

ských pomeru, netreba zvlášt .,zd~razn~va~,i, , ~le pro
historii cedulové banky z doby JI predchazeJ1c1 Jest pa
mátný pokles zásoby cizích devis a pohledávek v ci
zine z 1,736,393.000 Kc od 15. zárí 19:2 na po~~ých
367.471.000 Kc 23. ledna 1923 a pak opet ze 2 ~Ihar~
645,135.000 Kc od 23. cervence 1923 na ~~ovmlI. Kc
do brezna 1924 a ztráta v roce 1922 na uete »pohle
dávky v cizine« 138,874.956 Kc a na úcte cizozem:
ských valut 17,613.580 Kc. To jsou ztráty, jichž by Sl
ovšem cedulová banka nemohla nikdy dovoliti. Pro
všechny prípady .však byla péce o stálost zahranicního
kursu Kc uložena bance prímo zákonem.

První obchodní rok Národní banky nebyl jí, pokud
jde o výsledky, valne príznivý, a dotud není známek,
že by se v tomto ohledu zlepšil rok druhý. Za nor
málních dob bude jádrem výtežku smenecnÝ eskont a
lombard. vývoj však s vracejícítr' se porádkem na úve-
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rovém trhu a s prechodným penežním nadbytkem uka
zuje k císlicím stále nižším. .

Výtežek z místních smenek cinil v létech 1923-1926 v tisí
cích Kc 28.918, 42.598'3, 47-400'2, 16,626'7, z lombardu pak
59.292'5, 33.473'6, 29.015'3 a 12.132'6 Kc. Zároven se ovšem
rychle zmenšuje hrubý i cistý zisk v techto létech: 177.778'3
48.138'2, 167.472'9-107.232'5, 119.809"7--72.773'5, 101.092'5
31.519'4. Zásoba smenek i lombardu vytrvale klesá a zmenšila
se k 31. breznu 1927 na nepatrnou cástku u smenek na 47"3 mil.
Kc a u lombardu na 37'6 mil. Kc, kdežto dríve byly stamilio
nové stavy pravidlem a miliardové nebyly velkou vzácností. Do
kud však nebu~ odklizen velký, nehybný stá t o v k o v ý
b 1o k (nyní 4r.:i miliardy Kc), sotva se objeví více -smenek
v z~sobe cedulové banky. Pri vetším obchodním rozmachu ne
byl by ovšem ani tento blok neprekonatelnou prekážkou, zvlášte
když jej ubývá pravidelnými splátkami na dávku z majetku a
nyní i zvláštními, nejméne stomilionovými rocními príspevky
státními.

Zajímavou ztrátovou položkou v bilanci Národní banky bylo
26)4 mil. Kc, pripadající na p o kle s cen y st r í b r a v roce
1926. Cástka tato byla zvetšena tim, že se stríbra ke konci roku
uvádí cástkou o tri procenta nižší, než odpovídala, jeho skutecné
cene k 3I. prosinci 1926. Jeto zabezpecení plú všechny prí
pady, ac zároven dukaz, že se stríbro k menovým úcelum již
vubec nehodí a také v jiných státech se ho k tomu již nepo
uŽÍvá.

V prvém roce pusobení N. B. byla úroková míra
sníž~~a se 6lh7"o na 5lh7"o a nyní v breznu na 5%.
Stablllta koruny byla neochvejná. Vliv na úverový trh
je dotud malý, nikoli však její vinou, a spíše psycho
logický než prímý. Zámerná politika ministerstva fi
nancí i Národní banky jest tak dusledná, že Národní
banka bude brzy ovládati i vnitrní trh úverovÝ a stane
se snad dedickou slavné devisové politiky bývalé Rak.
uherské banky. Také pokud jde o obchodní výsledky,
zustane v normálním vývoji výsledek, za první rok asi
výslédkem nejnižším. To prináší již s sebou i dominu-
jící postavení banky ve státe. -cheth.-

LITERATURA A UMENÍ
Dr. Jan Lowenbach:

Padesát proti triceti.
(K n a v é m u au do r s k é m u z á k o nu.)

V dobe, kdy optimista Mirabeau snažil se zachrániti
poslední zbytky konstitucního království, dne 13.

ledna 1791, usneslo se N ár. shromáždení francouzské na
prvním autorském zákone, který dosud platí: »Díla ži
jících autoru nesmejí bez výslovného a písemného svo
lení autorova býti provozována na: žádném divadle
v celém území Francie pod trestem zabavení príjmu
z provozování ve prospech autora.« To byl asi tak po
cátek autorského práva na klasické jeho pude. V lec
které republice by si autori dramatických del práli,
aby tento zákon tam platil. Francie revolucní krácela
tu v první rade a Francie také byla první, která
ochranu autorovu již roku 1866 z puvodních peti let
rozšírila na 50 roku po puvodcove smrti.

VNe m e c k u zurí nyní boj mezi stoupenci lhuty
50leté a 30leté. Malá, avšak mocná skupina urcitých
nakladatelu rozvírila znovu starý spor. Skupina fran-
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couzsko-belgická, která hájí zásadu 50 let, stojí v obra
ne proti skupine rakousko-nemecké, která postupne
opouští své posice. Cteme-li jednotlivé projevy, zdá se,
jakoby se jednalo o buh ví jak zásadní otázku, o nej
vyšší statky lidstva. Ve skutecnosti jde o zájmy ne
kolika nakladatelu a autoru, zastoupených v urci
tých nakladatelstvích. Známý spisovatel z oboru
autorského práva, Goldbaum, vyjádril situaci groteskní
otázkou, zdali drama ° peti aktech má míti více práv
nežli židle o ctyrech nohách? Boj je prudký, a zastánci
30leté lhuty nešetrí autorit.

Citovali jsme Francii a její zákon, který dosáhl úcty
hodného veku 136 roku. Existuje však také stát, který
si ustanovil toto:

"Právo, které má každý autor na výsledku své práce,
stejne jako právo nabyté prekladatelem na dílech prelože
Dých, neb skladatelem na skladbách, tvorí d u šev n í

vlastnlictví, které j estsvaté a neporu'~i.
tel n é j a k o k a ž d é j i n é v 1a s tni c tví a podléhá
predpisum obecného práva, pouze s výhradami, jež stanov!
zákon. Tato vlas,tnické právo jest svaj( povahou c a s ov e

ne o mez e n 0'.«

Tento autorský zákon, který asi se stane ideálem
všech autorLl ceskoslovenských, pokud ovšem se opírají
o dnešní nespravedlivý právní rád, spocívající na zá
sade soukromého vlastnictví, tento zákon neplatí v žád
ném pokrokovém státe evropském, nýbrž dala si ho
malá jihoamerická republika Ven e z u e I a dne 17.
kvetna 1894, tedy v dobe, kdy bývalé' Rakousko ješte
ani rádného autorského zákona nemelo. To by bylo,
rekneme, stanovisko autorskoprávní pravice.

A nyní druhý extrém, stanovisko levice: Zákon S o
vet s k é hoR u s k a z 30. ledna 1925. Stanoví sice,
že autor má výhradní právo své dílo vydati, provozo
vati, rozširovati a z neho težiti, avšak pouze po dobu
25 let od vydání. Toto právo však jest omezeno ruz
nými výjimkami ve prospech casopisu, filmu, foto
grafií, klubu delnických, expropriacním právem státu
atd.; v rukou dedicu autorových nemuže však trvati
déle než 15 let.

Uprostred mezi temito dvema póly je situace dnes
tato: Vetšina státLl prijala ochrannou lhutu 50letou:
Belgie, Dánsko, Francie, ltalie, Lucembursko, Maroko,
Madarsko, Monaco, Nizozemí, Norsko, Polsko, Por
tugalsko, Pa1estina, Recko, Tunis, Syrie, Velká Brita
nie; 30letá lhuta trvá ješte v Bulharsku, Gdansku,
Japonsku, Nemecku, Rakousku, Rumunsku, Švédsku a
Švýcarech. V Rakousku podána jest však novela, roz
širu jící lhutu na 50 let, nekteré státy, Brazílie a Špa
nelsko, mají ochranu 60 resp. 80 let (po smrti auto
rove).

Ces k o s loven s k o bylo až do nedávna v podivné
situaci. V zemích historických platila lhuta 30letá, na
Slovensku a v Podkarptaské Rusi lhuta 50letá. Mohli
jsme zustati pri lhute .3oleté? Jsou jednotlivci, kterí tak
tvrdí, a nejaký cas zdálo se skutecne, že tomu tak bude.
Puvodní vládní návrh autorského zákona z r. 1920
rozhodl se sice pro lhutu soletou, avšak již tehdy po
ukazovalo se k tomu, že »verejnost má také velký
zájem na tom, a:by se stala díla velkých mužu národa
co nejdríve prístupnými za primerenou cenu«.*) Bojím

*) Senát, patrne z a s vec e n Ý do zájmtl verejnosti, vrátil
se v puvodním svém usnesení z r. 1921 ke lhute 30leté avšak
bez udání duvodu; teprve r. 1926 poslanecká snemovna 'i senát
zavedly lhutu 50let1ou.
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I kterí díla velkých mužu národa mají stále na
. Mluvil jsem s velmi vážným, váženým a zku
nakladatelem, který prohlásil, žé autorský ho

•. pri dnešní prumerné výši IO% krámské ceny
y nemá vlivu na drahotu knih a rozšírení kultur

tatktl. Všeobecné pomery hospodárské, drahý
r, uhlí, dane, tisk, - to vše je pri kalkulaci daleko

nejším cinitelem než honorár autOrllV, který vtt
na váhu vlastne nepadá. Prece však lze ješte sly
bublající hlasy, jakoby Ceskoslovensko bylo udelalo
u, že novým autorským zákonem zavedlo ochranu,
á trvá 50 let po autorove smrti.
•.tu konkrétne beží? Neohánejme se príliš duvody

cne kulturními a zásadními. Snesli je pro i proti
ci obou systému, u nás velmi rozhodne pro 50

, Scheinpflug. Rozhlédneme se po knihkupeckém,
bním a divadelním trhu a priznáme si, že díla
ená ne j s o u vydávána nebo provozována méne,
že jsou zatížena autorským honorárem, nýbrž

. že mé n e na trhu jsou díla nechránená. Oc
beží? V literature u nás asi predevším o Zeyera,

•. ochrana by pri 30 letech v dohledné dobe byla
'nula. Snad o II1avácka - ci Vrchlického? Nevím
ho ješte.**) V hudbe predevším jde o Dvoráka a
ha. V obou oborech jde v podstate o zájmy jed
cu, nikoliv o »zájmy národa«. Ten nebo onen
zdá se proste dobrým obchodním artiklem a

je v »pevných rukou«, nelze ho exploitovati. H u-inakladatelé se bojí, že nemecká vydání Dvoráka
U po uplynutí 30 let vyvážena do Ceskoslovenska.
"'akjest omyl, nehot se tak deje již dávno", bylo by
, disparite lhttt protizákonné a dalo by se tomu
celiti. Mimo to, ruku na srdce: vydali by ceští
datelé volného Dvoráka a vydrželi by nemeckou
renci? A vydali by dokonce snad volného Fi

? ešlo by spíš o bonbonky a la »Humoreska«
»Poem«? Velmi lze pochybovati, že Nemecko
dlouho vydrží splendidní isolaci, ve které se na

V tomto bode jde vývoj na pravo: speje ne-
itelne ke lhute padesátileté, která je práve tak
omisem mezi vecností a volností autorského
jako lhuta triceti1etá; ta - pokud zkušenost ucí

la se nedostatecnou, ježto 30 let málo kdy vy-
nespravedlnost neb aspon nerovnomernost v oce
• autoru.

ké státy stojí pred rímskou konferencí, která
1927 se má obírati revisí bernské konvence a
i za jeden z hlavních požadavku obligatorníi 50leté lhuty. Nátlak všech kulturních státu
ecko hude veliký, ale nelze ovšem dnes pred

jaký bude jeho úcinek. Myslím, že se nemusíme
že jsme jako clen bernského svazu zavedli lhutu
'tetou.***)

cek jest ovšem prípad zvláštní, ponevadž je r02:e
ic:ové - jak se praví - nedovolí hO' vydat. Jeto

prípadu, kde konflikt mezi zájmem verejnosti a
ájmem autorským (zde v rukou dedicu) nabývá

to v dusledku ovšem i nekteré groteskní situace. PTÍ
autori ze státu s soletou lhutbu, kterí zemreli v lé
896, jsou u nás ješte chráneni na Slovensku, kdežtb

zemfch již ochrana zanikla. To je prípad Victora
nta, R. L. Stevensona, Carlylea a rady jiných.

Jaroslav Jan Pavlík:

O karakter ceského filmu.

Umení, která mají tradici, oddelila už zretelne remeslnou tvorbu od cistého umení.
Ve filmu není ješte tohoto odlišení; alesp011 není ho

než výjimecne. Z rady prícin je jedna samozrejmá, a
ta je snad nejvážnejší, že je až nepríjemne jednoduchá:
film stojí mnoho penez; má-li se rentovat, musí velmi
mnoho vynést; tudíž výrobcum jest pocítat s širokým
obecenstvem. A vedomé rozlišování filmu podle ume
lecké kvality nemuže nastat, pokud nebude kádr obe
censtva pro intelektuální film, jak ríkají Francouzi.
Prirozeným dusledkem toho a další podmínkou osa
mostatnení filmu jako cistého umení bude zrízení ma
lých biograflt pro intelektuální obecenstvo.

Ciné-Club de France, jména jako A. Cava1coti, H.
Chomette, atd. nejsou než výjimkou. Gros fil.mu vy
kazuje tendence predevším obchodní, a v dosavadních
filmech umelec má možnost uplatnit se jen do té míry,
dokud nesnižuje prodejnost vÝrobku. I v techto hra
nicích vznikla díla krásná, nekteré filmy Mack-Sen
netovy, Griffithovy, A. Gance, Cecila B. de Milla,
Viktora Sjostroma, Maurice Stillera, Erika von Str 0
heim, Charlie Chaplina. Filmy, které by mohly být
dokumentem k dosti zajímavé esteticko-sociologické
teorii o filmu jako výrazu kolektivního vkusu. Takže
ony hranice nebyly ani zde úplne neprostupnými hra
nIcemI.

Exploatace filmu v cizine" vÝvoz, který je samo
zrejmou podmínkou úspešného rozvoje filmového prt'i
myslu jako ostatne každého prumyslu, vzbudil otázku,
o které bylo velmi žive diskutováno ve francouzském
tisku: má se film, kter)' pocítá s vývozem na pr. do
Ameriky, prizpusobit vkusu amerického publika, nebo
má naopak zachovat a zduraznit svuj národní ka
rakter?

Psalo se pro i proti uvádely se príklady pro i proti.
Byly filmy, které, ac mely ve Francii úspech, byly ame
rickým obecenstvem prijaty chladne, byly zase jiné,
které prorazily práve dík svým kvalitám príznacne
francouzským.

Prišla v úvahu ješte otázka národní prestyže (k ilu
straci: mnoho rozcilení nad tím, že Société Générale
de Films sverila filmování J ohanny z Arka J. Car1u
Dreierovi, s Lilianou Gishovou v titulní roli). Tato
otázka se stanoviska umeleckého byla rozhodnuta ve
prospech francouzské tradice. Obchodní ohledy a este
tika francouz. filmu krácejí zase jednou ruku v ruce.

Pro naší filmovou produkci je tato otázka na první
pohled teoretickou. Vzhledem k primitivnímu stadiu
našeho technického aparátu stejne jako k ješte primi
tivnejším pomerum financní stránky našeho filmového
podnikání (nejen nepatrnosti kapitálu, ale hlavne jeho
desorganisaci) nemuže se u nás pomýšlet na výrobu
ve vkusu Americantt. Bohudíky! Jinak by se jiste na
šlo nekolik horkých a podnikavých hlav, které by se
o to pokusily.

Ale je tu druhá stránka otázky, která je pro nás
stejne naléhavá a stejne významná, jako pro Francouze
nebo kohokoliv jiného. Zvlášte dnes, kdy film pocíná
být vývozním produktem a chystá se postavit na širší
základnu. Otázka národní individuality, národního rázu.

Film bývá, trochu ukvapene, oznacován za ryze in
ternacionální umení. Nemíníme-li internacionálností
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N. Melniková-Papoušková:

Oživote rodící se ruské inteligence.
Mluvit o nové ruské inteligenci v plném smyslu toho

slova není možné, nebot ve skutecnosti neexistuje.
Devet let je príliš malá doba, aby se seskupila celá spo·
lecenská vrstva, která se zpravidla vytvárí v nekolika
generacích. I když vezmeme v úvahu urychlený revo
lucní vzrllst, prec jen pro tento proces je treba alespon
jedné generace. Musí se také vzíti v úvahu, že ani vel
mi rázné politické presvedcení nemuže nahradit cel)'
shluk presvedcení a návyku, ze kterýcli se skládá vnitr·
ní život cloveka. Podvedomí bývá casto siln.ejší než
vedomí, a proto nové politické teorie žijí vedle starých
zvyklt a názoru. Proto má pravdu L. Trockij, který
píše:

»Komunistická teorie predbehla náš všední život o celá
desítiletí, v mnoha oborech o staletí. Kdyby toho nebylo,
nemohla by být komunistická strana historickým cinite
lem veliké revolucní síly. Díky svému realismu, své dia·

lektické pružnosti, komunistická teorie vypracovává poli
tické metody, zabezpecující jí vliv za každých podmínek.
Ale neco jiného je politická idea, a neco jiného zpusob
života. Politika je pružná, ale zpusob života je nehybný a
tvrdošíj ný. Z toho vyplývá takové množství životních

srážek, srážek tím težších, že zustávají Ve spolecenském
smyslu nemé.«

Soudobé komunistické inteligenci je tím težší odho
Jit starou routinu, že ve skut.ecnosti není inteli~

ve všech jeho složkách, aby vy težili z neho pravdivé a
podstatné.

Nemáme high-lifu, rodové nebo úrednické šlechty,
elegantního a prepychového života tradicního financni·
ckého a obchodního meštanstva, náš spolecenský život
nemá vysoké evropské úrovne, j<J,ko ji má Anglie,
Francie, Nemecko. Bylo by marné a škodlivé snažit se
vytváret. na filmovém plátne ilusi, která nemá predlohy
ve skutecnosti. Ale život vždycky obsahuje takovou
složitost nejzajímavejších lidských typu a osudu, ta
kové komhinace situací a i mimo lidské osudy tolik
živoucí krásy, že je tu dost materiálu na prebytecné
množství dobrých libret pro radu nadaných scenáristu.
Je treba hledat, myslet a videt pravdive.

Je i dost fantasticnosti a romantiky pod povrchem
civilního života, než abychom byli nuceni hledati je
v cizinc více méne exotické. Ovšem, Apeniny, parížské
periferie, morská pobreží, prístavy, londýnské parky,
uherská pus ta mohou být dobrou, ba i nutnou kuli
sou. Ani ostatne není treba vyhýbat se námetum a
podnetltm cizích literatur a zahranicního života, ale
v .zásade ceský film musí vyrustat z domácí pudy,
z c i v i I n í domácí pudy.

Jaký tedy bude ten odlišnÝ a samostatný karakter
ceského filmu? O tom prozatím víme velmi málo. Po
kusil jsem se jen naznacit, jak si ho predstavuji. Je
treba úsilovne pracovat, hledat svou pravdu a ne na
podohit. Technice je možno a nutno se ucit všude, kde
je k tom upríležitost. A osobitá síla a originalita musí
vyrust z talentu vedeného poctivým úsilím bez napo
dobivosti a koketerie.

jeho všesrozumitelnost, kterou ostatne má ve stejné
míre hudba nebo výtvarné umení, nýhrž styl, nemá in
ternacionálnosti o nic více a o nic méne než ostatní
umení. Podléhá jako ona jisté uniformisující tendenci,
která má puvod v hospodárské koncentraci, komuni
kacní snadnosti a vubec technickém rozvoji Evropy
a Ameriky, jež jsou nápadne intensivnejší než pred
nekolika desítiletími. Podmínkám, vytvárejícím pri
bližne stejnou kulturní atmosféru této ohlasti, pod níž
však r)rsují se velmi zretelne krajové odlišnosti. Ne
meck}' film, dllkladný v dejové podrobnosti i v psycho
logii, se sklonem k fantasticnost.i. nekdy hrllznosti,
peclivý, nekdy prestylisovan}', italsk}', pompesní, verv
ní a bombastický, švédsk}', podobn}T nemeckému, ale
prllhlednejší, francouzský lehk}T,bystrý, lyrický - ne
sou otisk národního karakteru jako ochrannou macku.
Není filmu ma d e in Eur o p e. A osobitý národní
karakter je kladem filmu.

Jest se obávat, aby se za národní ráz naivne nepo
važovaly cire vnejší znaky, malované hrnícky, chalupa
s ornamenty a vyšívané šátky, jedním slovem folklor,
úzce pojímaná národní karakteristicnost, jejímž nej
prukaznejším dokumentem zllstane poprevratová kro
jová horecka a dámy; procházející se po Praze ve vy
sokých botách, v kožichu s kytickami, doplneném
zrudnou cepicí. Není treba vylucovat z filmu folklori
stické motivy, ale je obava, aby se tento mís t n í své
ráz nezamenoval s národním rázem, aby nevznikaly
filmy, které by vzbudily a snížily drama na prehlídku
národních krojll.

Až dosud ovšem prevážná vetšina ceských filmll
mela civilní temata, už proto, že to byly adaptace po
pulárních románll. Tyto filmy, ac málokteré z nich
i jen z cásti uspokojovaly, založily nicméne tradici ce
skému filmu. Tradici filmu, rekl hych intimního, na
rozdíl od široce pojatého stylu filmu amerických, ne
kter}Tch francouzských neho nemeckých. Ale i zde
bude zapotrebí malé opravy, jistého oddálení od typu
malomeštáka, od idylicnosti, figur románu 1. Her
mana nebo Popelky Biliánové.

Jako nelze redukovati národní vlastnosti na treba
sebe typictejšího a sebe malebnejšího slovenského ho
rala. stejne' není možno vyvozovat definitivní umele
ckou formu z malomeštáckého Pražáka. Nepochybu
jeme, a není to ostatne neštestí, že pro jisté vrstvy di
váku budou se vyrábet prostomyslné genrové obrázky,
ale zároven je treba pomýšlet na díla opravdovejší.
. Typickým ceským filmem bude film malého for
mátu. Ve stejných intencích vytvorili švédští režiséri
V. Sjostr0!ll nebo M. Stiller filmy, které bez reklam
ního borp.bastu a velkého aparátu zaujímají cestné mí
sto.ve svetové filmové výrobe, takže obcasné nárky na
malé financní prostredky Ceskoslovenska jsou docela
zbytecné, a sliby i doufání ceských filmaru v zahranic
ní úspech, a ž bud e d o s t pen e z n a vel k 0
f i I m, jsou naivnÍ. Protože film, jako každé umení,
je vecí talentu. ~de, ne v rozsáhlosti financních pro
stredku, je možnost úspechu obchodního i umeleckého.

Ovšem tento úkol, s pomerne m<J,l}Tmiprostredky
delat dobré veci, je jen pro umelce nadané. cílevedomé,
inteligentní a vzdelané, kterým práce ve filmu nebude
jen vecí samolibosti, dohrodružstvím nebo obcasným
zamestnáním, nýbrž opravdOV}Tm životním úkolem.
Bude na nich, aby pronikli život, který je kolem nich,
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cí, ale polointeligencí, která se vyšinula do popredí
:Je!! politickými úspechy. Rekla bych, že vec vypadá
tak: stará inteligence bez rozdílu veku vymírá pro

ou neprizptlsobivost k novým pomerum, nová pak
ješte nevytvorila, a na vzniklém prázdném míste

zasedla skupina polovzdelaných a velmi provinciálních
bdí. kterí si už pred válkou cinili nárok na název in
teligence, aniž na to meli zvláštní právo. Opakovala se

opakuje se nyní táž honba za titulem, trebas jen
zdánliv~'m, jako se kdysi lidé honili za šlechtictvím.
O této skupine lidí najdeme velmi málo dokumentu
i v beletrii, která, jak známo, sleduje v Rusku vždy
krome cílu umeleckých také cíle spolecenské. Nejúpl
nejšlm dílem v tom smyslu je »Týden« Lebedinského
a »Uchylka« Nikitina. V »Týdnu« je- podán úsek ko
munistického života ve venkovském guberniálním ko
~isariátu. Obecný tón obrazu je positivní, komunisté
JSou vybráni tak, aby cinili dobrý dojem. Vidíme tu
také mJádež nové formace, která se projevuje jak
v obetavé práci, tak i v soudružském pomeru k žene,
pak zaujímá nikoli podradné místo revolucionár sta
rého zabarvení Robejko, který myslí jen na záchranu
mesta. Pro odstínení je nový život postaven na po
~dí snu, zloby a posléze povstání a vražd, spáchaných
byvalou buržoasií a dustojnictvem. Pro spojení techto
v~u s.vetu uvádí autor do deje bezpartijní dívku, sym

Ft1SUJící s komunisty a milující lid. Obecne receno,
všechno zpracováno šablonovite, takže skutecná pod

tata života této nové skupiny lidí není odhalena.
eco jiného je »Úchylka«. Jako každá kritika je

arilejší než oslava, a také prostredí je zvoleno jiné
méne.teoretické a živejší. Pred námi se rozvíjí ži

ot veS11lce.o kterou komunisté stále klopýtají. Lze si
adno predstavit sovetské mesto, i zcela zapadlé, ješte
adnejší je predstavit si sovetskou továrnu, avšak
nice je stále ješte nedobytnou pevností. Komunisti-
, vláda se pokoušela tu ignorovat vesnici, tu ji vzít
kem, ale to jen vzdalovalo ješte více vesnici od me
I které bez ní nemuže existovat. Život vesnice tece
'm zvláštním a témer nezmeneným korytem, které
rídí spíše zákony prírody - deštem a sluncem, 

ž Marxovou hospodárskou teorií. A do tohoto ne
bného prostredí dostává se komunista, který také
šel ze selského lidu, ale býval delníkem ve meste a
oval v sobe mestské názory a poznatky. Když ucítí

z~mi. zacne kolísat, pole a luka táhnou ho více,
ž agItacní práce. Vedle neho je jeho žena, urozená
r~letárského rodu, jak sama o sobe ríká, která ne
CItpro vesnici a nerozumí jí. Vidí jen špínu a vše
žne se oddeluje od mužíku, jak to kdysi delaly pri

.ované trídy. Dobre a vQlne je jí jen v kruhu ko
l tu. kterí se nesmešují s vesnicí. Zahrnuje rinci
i frásemi o vykoristování a o právech ženy muže
hyni. kterí ji požádali, aby jim pomohla sklidit se
protože se blíží déšt.

»Úchylce« je teprve slabými rysy naznacena ta
dkovost panující trídy komunistu, kterou shléd

u dorustající mládeže a proti které zacalo tak
me bojovat starší pokolení. Komunistka opouštíi deti, aby mohla odjet odpocinout si na Krym

ikajícím pracovníkem strany; ríká si sice, že po
ní se dá dvojnásob do práce, ale je patrno, že si
ríká pro uklidnení sebe samé. Všechno zachra-

náhoda jako v antickém dramatu: ukazuje se, že
jící komunista má podíl na spiknutí proti sovet-

ské vláde, muž je povolán do mesta a žena se vrací
štastne domu. .

Mnohem zajímavejší a svéráznejší než tento pre
chodní prvek, ze kterého za deset, dvacet let asi málo
co zustane, je rodící se inteligence, která se nyní se
skupila na delnických fakultách, kterým se ríká zkrat
kou »rabfak«, ve svazu komunistické mládeže - »kom
somolu« - nebo se ucí ješte ve vyšších trídách »pra
covní školy druhého stupne«, odpovídající asi našim
gymnasiím a reálkám. Ze trí ctvrtin nebo snad až z de
víti desetin dosáhla tato mládež veku uvedomelosti
v dobe svetové války, súcastnila se jí jen neprímo pro
stredni~tvím rodiny a do boju se dostala v dobe ob
canské války. Ze starého sveta jest v ní jen to, co se
sdílí krví, nebot svého vzdelání nabyla již za revoluce.

Víme, že v dobách tesne po revoluci kladly se jak
v k o m s o mo 1, tak v r a b f a k velké nadeje; soudilo
se, že se tam seskupí kádry nezbytných kulturních a
politických pracovníku, kterí budou moci vystrídat vy
mírající a znavené pokolení starých. R a b f a k zkla
mal v prvé rade. Ukázalo se, že na duševní práci ne
pripravení a casto prímo od stroje vzatí lidé nejen ne
mohli ztrávit vedu v kratší dobe než buržoasní deti,
nýbrž potrebovali doby delší. Na druhé strane pod
vlivem starších velmi rychle uverili, že jsou vyvolenci,
ne-li genii a nechteli se zabývat arithmetikou, nýbrž
všemi vysokými vedami najednou. Když byl zaveden
N e p, pridružily se k tomu i ryze vnejší svody. Tu
se zacalo vylucování a oddelování hodných od nehod
ných. S k o m s o mol e m se vec darila déle - jeho
práce byla vyhranenejší a je pod vetším dozorem
strany . Avšak vzniklo jiné nebezpecí: všechny teorie
a názory se podávaly v hotové podobe, takže komso
molci opakovali cizí, ucené fráse jen jako papouškové.

V posledních dvou letech pozorujeme, že sovetský
tisk a komunistické verejné mínení jsou velmi znepo
kojeny úpadkovými náladami, které se objevily v mlá
deži. Jde o to, že v mnoha procesech vystupují jako
vrahové a chuligáni také komsomolci a rabfakovci,
ješte více prestupku, zákonem témer netrestaných,
oznamují místní zpravodajové novin. Je zrejmo, že
v oboru komunistické mravnosti nestojí vec dobre
vzhledem k tomu, že naucené teorie nebyly prožity.
Podívejme se nejprve, cemu a jak ucili mládež v oboru
mravnosti komunistictí vl'tdcové, a potom se podíváme,
jak kritisovali výsledky.

První slovo patrí ovšem Leninovi:
»V jakém smyslu odmítáme morálku? V ,tom smyslu,

v jakém ji hlásala buržoasie, která VY\TOzovalamravnost
z prikázání božího. My v tom smeru ríkáme, že v Boha
neveríme. Víme velmi dobre, že -ve jménu Boha mluvilo
duchovenstvo, ve1kosta,tkári, buržoasie, aby provádeli své
hospodárské zájmy. Víme, že vyvozovali tuto morálku bud
z príkazu božího, nebo z idealistických frází, které vždy
vycházely z neceho, co se velmi podobalo príkazu božímu.
Každou takovou mravnost vzatou z mimolidského, mimo
trídního pojmu, odmítáme. Ríkáme, že je to klam, že je
to podfukárství a zabednování mozku delníku a sedláku
v zájmu velkostatkáru aJkapitalistu. Ríkáme, že naše mrav
nost je podrízena úplne zájmum trídního boje proletariátu.«

Dovolím si d,ále uvésti citáty na totéž téma z knihy
A. B. Zalkinda »Komunistická morálka, etika a mlá
dež«:

»Nezabiješ bylo vlastne pro buržoasii licomerným
prikázáním, nebot buržoasie zabíjela velkolepým zpusobem,
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kc1yž toho potrebovala, a dostáv:ala vždy potrebné k tomu
požehnání. Vmžda za úcelem osobního zúctování, vražda
svévolná je nemravná s hlediska proletárské mravnosfi, je
zlocinná a musí býti prísne trestána. Zabití nejzarputilej
šího nenapravitelnéhO' neprítele revoluce, vražda vykonaná
o r g a 11 i s o van e trídnín\ kolektivem z rozhodnutí trídní
vlády a v zájmu z á c hra n y proletárské revoluce je zá·
konná, mravná vražda. Proletár není ukrutný a pri
prvé možnosti _nahradí popravu lehcím druhem trestu,
otupí-li se osHí nebezpecenství, ale v této náhrade není

nic z pseudohumanní licomernosti; nebot m e t a fy s i c k á,
sobcstacná hodinota lidského živo,,~'a pro
pro let a r i á t 11 e e x i s t u j e.«

Z techto dvou citátu, které by se mohly rozšírit
o desítky a sta jiných, je zrejmo: predne všechnQ, co
se delá ve prospech proletárské trídy, je mravné; za
druhé osobnost a tudíž i její nekolektivní projev jsou
bezcenné a lhostejné; za tretí všechny názory buržoa
sie, do které jsou zarazeny všechnyprerevolucní trídy
krome delníku, jsou nesprávné, nemorální a škodlivé,
cili po prostém rozumu: delej všechno naopak. Pravda.
A. B. Zalkind v uvedené už knížce varuje:

"Je proletárská mravnost prímým protikladem mravnosti
buržoasní? Požaduje-Ii buržoasní mravnost - nepokradeš,
nepožádáš manželky bližního svého, statku atd., cti otce
svého, nesesmilníš - znamená to snad, že prO'letár musi
žádat opacného chování: ukrad, pO'žádej, necti, smilni?
Ovšem že ne.«

Tal(ová poznámka en passent nemuže ovšem vzbuditi
stejný dojem; jako základní vety o práve proletariátu
na všechno.

Bylo by však nespravedlivé obvinovat jen bolševi
smus z toho nedostatku mravní ustálenosti, který mLI
žeme pozorovat u mládeže. Bolševici dali mnohým ve
cem, které se naznacovaly už pred revolucí, pseudo
vedecké, marxistické oduvodnení. Správneji receno, ti,
kterí chteli prestoupit urcité zákony, zacali klást pod
své ciny základ ve forme citátLI, které jsme uvedli.
Epochy, pricházející po velkých otresech, válkách, re
volucích, které si vyžádaly velkého napjetí nervLI a
vule, vyznacují se vždy neustáleností a popleteností ná
ZOrLl. Tomu pomáhá u mnoha lidí krome nervové
únavy i rozcarování, vyplývající z nepomeru mezi
obetmi a dosaženými výsledky. Tak bylo po Veliké
francouzské revoluci, po ruské revoluci roku 1905, tak
to zacíná být také nyní v Rusku, které prožilo epochu
prevratLl a válecného komunismu. V krvi prešlo mno
hem více. než by se tušilo, a ta dekadentnost a zarpu
tilá, takrka zásadní amorálnost, která vykvetla v polo
inteligentských a studentských kruzích po roce 1905,
opakuje se i v proletárském prostredí. Totéž povýšení
pohlavní otázky na modlu, oproštení se od zdržujících
pravidel ve jménu boje se šosáctvím. Vezmeme-li otáz
ku šíre, musíme podotknouti, že historie boje s tak
zvaným šosáctvím vzniká daleko dríve, to jest v šede
sátých letech minulého století, kdy hrubé chování, na
prostý nedostatek vkusnosti, volná láska se pokládaly
za známku revolucnosti. Témer doslovne opakuje se
to také u nynejší mládeže:

"Nekterí predstavitelé mládeže si myslí nebo tvárí se,
jakoby si myslili, že vlézt s botami do cizí postele nebo
vstoupit do pokoje bez zaklepání, znamená dokázat svou
revolucnost. Ve skutecnosti je takové jednání príznakem
nekulturnosti a ignorantství, dedictví minulosti ješte pred-
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buržoasní, olovené závaží, bránící nám jíti vpred.« (T.
Kostrov: ,,0 kulture, šO'sáctví a výchove mládeže.«

Podobné výtky mužeme císti i u E. Jaroslavského:
"Vel)11i casto nazývá mládež šosáctvím takové zjevy,

které se šosáctvím nemají nic spolecného. Mohu uvésti
takov); príklad: mnohdy vidíme, že bojuje-Ii nekdo za ci
stotu, rlíká se mu: nu, máš to šosácké zvyky, - prízna
kem proletárského ducha: je nedbat cistoty, chodit s roze
pnutou košilí, ve špinavém obleku, a myslí se, že to je
to nejproletárštejší, a cistota že je jen šosáctví.«

Krome toho boje s cistotou, hygienou a minimální
vkusností, nazývanými šosáctvím, mužeme pozorovati
skutecné šosáctví ve forme nejhoršího kariérismu. Cistá
podlaha a záclonky na okne jsou šosáctví, jak tvrdí ve
své korespondenci do »Komsomolské Pravdy« Pugov
kin, ale nikterak není šosáctvím dostat se prostred
nictvím Komsomolu na lepší místo nebo po jeho ob
držení vykoristovat závislé lidi, zvlášte ženy a výrost
ky. Dokud je mládenec chudý, nekvalifikovaný delník,
dotud se drží Komsomolu, plní všechny rozkazy,
chodí do klubu, ale stací, aby se trochu lépe zarídil a
hned se zacíná všeho stranit, odvolávaje se na únavu
nebo i na nudu v klubu. Krome techto pravých doku
mentu má takový boj se šosáctvím svLIj odraz i v ne
kterých umeleckých dílech, na príklad v povídce P. Ro
manova »Soud nad pionýrem«, ve které se popisuje,
kterak pionýr (název príslušníka komunistického do
rostu) Andrej Cugunov byl vyloucen z organisace za
šosáctví, projevující se v tom, že pomohl dívce prejít
pres reku a prenesl jí težký pytel. Je zajímavé, že tato
povídka vzbudila celou bouri v komsomolu, a pri tom
jeho moskevské byro se usneslo vyhlásit válku »šosáku
Romanovovi« .

V e víru boje se starým svetem vystrelilo se nekolik
ran na rodinu, jako na semenište buržoasních názoru.
V ideální budoucnosti nebude rodiny stejne jako sou
kromého majetku, muž a žena budou soudruzi, deti
se budou vychovávat státem. V prítomnosti

»nová rodina se vytvárí tam, kde se .žena osvobozuje stále
více od prímých povinností péce o deti, od prímých povin
ností krmiti rodinu .atd.; zde se utvárí taková rodina, kde
máme predevším dva soudruhy, kterí pomáhají si navzá
jem konat velké spolecenské dílo: budovat socialistické
hospodárství. Nová proletárská rodina -odlišuje se od bur
žúasní rodiny, v níž se soudí, že žena musí býti strážkyni
domácího krbu, okrasou dO'mu.« (E. Jaroslavskij:. »Mo
rálka a zpusob života proletariátu v prechodném údobi.«)

Ve skutecnosti obraz ani ,zdaleka není tak ružovÝ,
jak dokazuje na príklad možnost takových zlocinu,
jaké spáchali jistý RomaJ?ov nebo Korenikov. První,
Komsomolec. aktiv~í pracovník, bije svou ženu a vy
hání ji nekolik dní po porodu, aby se mohl stýkat
s jinou; zastrašováním domuže se takového postavení,
že nemuže být vyloucen z komsomolu a podarí se jej
potrestat pouze intervencí ústredních úradu. Druhý je
jéŠte lepší: student bánské akademie dohání mucením
a urážkami ženu k sebevražde a podstrcí ji nabitý re
volver; to se deje proto, ;rby se uprázdnilo místo pro
tretí ženu. »Kde stojí, že príslušník strany smí mít
jen jednu ženu a ne nekolik?« volá na ochranu Kore
nikova jeden ze clenu komsomolu, kterí protestovali
proti vyloucení Korenikova ze strany. Za takových po
meru se ovšerp postavení ženy nejen nezlepšilo, nýbrž
dostala se do ješte horšího. Za nynejších zákonu je
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zvod velmi lehk}' a mu ze být proveden pri jedno-
tranném prání bez vedomí druhé strany; priznání ali
entu také není jen tak lehké, nebot pri svedectví, že

žena žila zároveií. se dvema muži, nejsou muži odsou
zeni. a n[tllOdn}'chsvedku se najde, kolik je libo.

Pri si'í.atkuse však postavení ženy prec jen nejak
praví. Mnohem húre je dívkám, které pod vlivem

bud falešných revolucních ideálu nebo své dúverivosti
stupují do spojení s rabfakovci nebo komsomolci,

prijímajícími vec jako príjemnou kratochvíli, ze které
evvplývají žádné povinnosti. Zcela prirozeným (hi·
ledkem jsou umelé potraty, ke kterým mnohé dívky'

ze strachu pred príbuznými nebo z obavy, že ztratí mí
to, uchylují se tajne, z cehož vzniká množství chorob.
ladík se nedívá na dívku jako na soudruha, ani jako

a cloveka, ale jako na jakýsi predmet, který se ml1že
podle libosti odhodit. Nikoli nadarmo zeptal se po
jedné prednášce o novém zpibobu života prednášejí
ího jeden komsomolec: »Kolikrát za týden mužeme

upotrehit devcete?« Žena byla tedy postavena na roven
hadru, košteti, kterého se muže upotrebit podle libosti.

nemi'tžeani býti jinak, když nejen ústne, ale i tiskem
tvrdí: »Žádná vecná, cistá, ideální a nepohlavní lá-

ka není a nemuže být.« (S. Škotov: Život mládeže.)
Zcela chmurný obraz podává na toto téma Malaškin
povídce »Mesíc z prava« a Ognev v povídkove psa

ných dojmech »Deník Kosti Rjabcova«. První podal
yp zdravé selské dívky, rabfakovky, která se dostala

do spolecnosti muž\i, jdoucích jen za požitkem, a která
. e z ruky do ruky. Nekteré episody vzbuzují prímo
Ttivý dojem. Z »Deníku Kosti Rjabcova« vane snad

• šte vetší hruza, nebot jeho hrdiny jsou školní deti,
eré pod vlivem nekolika zkažených osob propadly

'jáctví a rozvratu. Týž Lenin, který tak odsoudil bur
oasní mprálku, kritisu je nemilosrdne chování mlá
eže: »Ackoli nejméne ze všeho jsem chmuru}' asketa,
v ce tak zvaný »nový pohlavní život« mládeže - a
sto i dospelých - vypadá dosti casto jako buržoa sní
rejný di'tmnebo jako jeho odrúda. To všechno nemá

'e spolecného s volnou láskou, jak ji chápeme my,
munisté.«
Nemi'tžebýt ovšem sporu, že i v jiných státech, než
Rusku, setkáváme se s podobnými zjevy, ale tam se
svaluje vina na souseda a když se i zlo nevykorení,

vece se alespoií. definuje podle obecných pravidel
ravních. Podle komunistické logiky si rabfakovec

ebo komsomolec myslí: konám své stranické povin
osti a žiji-li s jednou nebo s deseti ženami, je to má

bní vec, jako má záliba pro široké kalhoty nebo
tkovanou cepici. Dodáme-Ii k tomu, že život nemá

solutní, metafysické ceny, pak bude pochopitelno, že
díci, ovládáni temito ideály, prekrocují volne hra

ce nejelementárnejší mravnosti.

IVOT A INSTITUCE
Ladislav r. P'rocházlw:

akém stavuje zdravotnictví u nás.
péci o verejné zdraví jsou v kulturním svete dva
mery. Jeden predpokládá, že zájem o zdraví verej
tak duležitý, že pred ním musí ustoupiti i svoboda

bnl. Je to typ nemecký, dobre založený na povaze

nemeckého lidu, vychovaného v poslušnosti a úcte
k vrchnosti.

Druhý typ pocítá s nejmožnejšÍm zachováním osobní
svobody, kterou považuje za nedotknutelný majetek ob
canuv. Je to typ anglický a francouzský. S tím rozdílem,
že Anglicané si na tomto principu vystaveli dokonalé
zdravotnictví - kdežto Francouzi upadli v precenení
osobní svobody jednotlivcovy až v jistou nonchalant-.
nost ve službe zdravotní. Je pravda: mám právo svo
bodne se rozhodnouti, dám-li se v onemocnení léciti ci
ne, dám-Ii se operovati ci dám-li si vtríknouti injekci.
Ale v tom okamžiku, kde svou nemocí ohrožuji spoluob
cany - ku príkl. nakažlivou chorobou .- je zájem tisícu
duležite'jší než má osobní svoboda. Musil bych obšírne
popsati anglické zdravotnictví, abych mohl vylíciti, jak
propluli mezi úskalím osobní svobody a verejného zá
jmu: ale považuji jejich systém zákonodárství a služby
zdravotní za jedinÝ možný vzor pro zdravotní službu
demokratického státu.

Byl ješte jeden specielní systém, a to rakouský. Ten
horlive napodoboval vše, co se delo v Nemecku - s tím
rozdílem, že Nemci to, co uzákonili, také provádeli; l~a
kušané se spokojili tím, že co uzákonili, zúradovali. Sta
cily dekrety a rozkazy, výkazy a raporty i o to, jak po
kracuje zdravotní kultura mezi lidem, se hrube nikdo ne
staral. Tento systém prešel i do rep. ceskoslovenské;
neuškodí poohlédnouti se, pokud se už zdemokratisovaJ,
a jaké jsou jeho výsledky za témer devet let.

Mluvíme-li o zdravotnictví státu, mužeme si je rozde
liti na tri stupne: predne primitivní potreby, za druhé
potreby quantitativní, za tretíqualitativní.

Mezi primitivní potreby pocítám hlavne základní zá
sadu: Zdraví všem. Každému obcanu republiky má se
dostati pomoci lékarské v onemocnení; každé rodicce
pomoci pri porodu; každému obcanu ochrany pred ško
dami, hrozícími jeho zdraví od ostatních obcanu, verej
ných staveb, podniku, ba i od hlouposti a nevedomosti
lidské. Po válce byl stav techto požadavku celkem ta
kový, že na 'papíre byla zabezpecena ochrana zdraví
v techto bodech všem obcanum: v bohatších krajích vol
ne usazení lékari, pro chudinu a chudé kraje bezplatné
lécení chudých, babské školy, zákony zdravotní a jejich
provádeci - obvodní lékari, okresní lékari, zdravotní
oddelení zemsk~'ch správ politických, ministerstvo'; pak
nemocenské pokladny, pojištení úrazové, cetné dobro
volné spolky pomocné. To vše na papíre. Ve skutecnosti
byly kraje - uvádím v Cechách Krušnohorí, Podkrko
noší, Ceskomoravskou vysocinu, na Slovensku pohra
nicí v horách od Trencína a Cadce podél celé severní
hranice, pak Zvolensko a celá Karpatská Rus, kde pomoc
lékarská i porodní byla bud težko dosažitelna, neb vu
bec nedosažitelna. Na Trencansku, OTave, Šáriši a Kar
patské Rusi jsou cetné obce, do nichž má lékar až 20
až 30 kilometru. Tam umírali lidé odjakživa bez pomoci
lékarské. A porody? Sám jsem prišel pri inspekci roku
1921 v Orave na tento prípad: žena rodila v zime decko
koncem pánevním; díte uvázla za hlavicku - tahala
stará zkušená sousedka, zastávající v obci porodní bá
bu; pak tahali muži - vše marno. Snehu bylo na dva
metry; ale našel se mladík, který se vypravil k obvod
nímu Íékari, vzdálenému 22 kilometru; ten s nejvetší ob
tíží na koni prijel ctvrtý den. Decko vybavil - ovšem
byla mrtvé a zacínal jeho rozklad; matka mela už otra
vu krve a zemrela do týdne.

Tyto pomery posud se nezlepšily. Obvody zdravot/lí
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vyžadují bedlivé revise a úpravy podle místních pome
ru. Služba v chudém horském obvodu, kde není vedlej
ších príjmu, nedá se srovnávati se službou v bohaté ro
vine: a prece celkem obvody v rovine jsou daleko men
ší než horské, a stejne placeny. Paušál :cestovní je v ho
rách smešne nízký. A zavedení sociálního pojištení
v techto krajích je opravdu krivdou na tomto chudém
lidu: platí príspevky na jeho výdelky nepomerne vyso
ké, ale pomoci se nedovolá, protože schází rádná orga
nisace obvodu lékarskÝch a dobrý dopravní prostredek.
Ve vetšine chudých obcí slovenských koná službu lé
karskou obvodní lékar tak, že oznámí jednou mesícne,
nekdy také casteji, že prijede; policajt to vybubnuje nebo
rychtár ohlásí, lékar ordinuje tem, kdo se prihlásí, a od
jede. A pri tom ješte zustal z Madarska ten neblahý
zvyk, že casto obvodní lékar, ac je povinnen léciti chudé
zdarma, vymáhá 1)lacení: proto casto prijede, ale nemoc
ní k nemu nejdou.

S pomoCÍ babickou je to práve tak. K rádnému organi
sování služby babické podle okresu babických chystáme
se už sedm let - bep výsledku. Pokud porodní báby
jsou odkázány jen na honorár za porod, zustává pomoc
porodní výsadou tech, kterí mohou aspon neco platiti.
Je marno vyzývati ženy k úcasti v kursech babických,
delati je zadarmo, platiti cestu, premýšleti o zdokonalení
kursu a jejich prodloužení na nekolik mesícu ci dokonce
rok a více: z tech vesnic, kde by pomoci nejvíce bylo
potrebí, žádná žena se neprihlásí, protože vÍ, že znalo
sti v kursu získané jí prinesou sice hodne práce, ale
žádné príjmy.

Pokud se tÝce ochrany zdraví verejného, je vec na
venkove také pouze na papíre. Obvodní lékari posud
žádné hygienické práce nekonali a konati nemohli. Pred
ne až posud to byli lékari vychovaní ciste v kurativní
(lécící) medicine a poukázaní také svým honorárem na
to, aby hlavní svuj úkol videli v lécení nemocÍ, ne v je
jich zabránování. Za druhé jsou úplne bez výkonné mo
ci. Kdyby vesnický obvodní lékar konstatoval, že ze
statku tece mocuvka prímo do studny, nemuže to zaká
zati: muže pouze požádati za odstranení; neposlechne-Ii
soused, udelá lékar podání správe politické;' jsou z toho
komise, šetrení, a konecne po dlouhé dobe papírový fer
man, kterého bud se poslechne nebo neposlechne: zatím
mocuvka tece do studne dál, lékar udelal si neprátele a
stržÍ na konec výsmech a - škodu. V poslední dobe se
tyto pomery znacne zhoršily tím, že už ani ferman není.
Nejméne tretina míst lékaru okresních pri okresních
správách politických je neobsazena, protože bylo zaká
záno do státní služby prijímati nové síly: uprázdní-li se
místo okresního lékare, zustává neobsazeno; je tako
vých okresu dnes 'pres 70; pak jeden okresní lékar má
zastati službu ve dvou i trech hejtmanstvích - což zna
cí, že tato zdravotnická instance se vysazuje z pusob
nosti. Pujde-li to ješte nejaký cas takto dále, budeme
míti ve zdravotní službe jen nemohoucí obvodní lékare
a pak už jen píšící zdravotní Medníky u zemských správ
politických. Tímto zpusobem nejduležitejší složka zdra
votní služby - výkonné orgány 1. instance - hyne.
A s ní hyne i služba zdravotní.

Mezi primitivní požadavky zdravotní patrí dostatek
dobre zrízených a dobre vedených nemocnic. Opakuji
pri každé príležitosti, že pokrok lécení je takový, že ho
jeden lékar - doktor medicinae universae - nemuže už
obsáhnouti; jsou pak cetné lécivé metody (Róntgen, ra
dium, lázenské lécení, specialisované obory, velké ope-

race), které lékar na venkove aplikovati nemuže. A pre
ce - je-li možna rovnost mezi lidmi, mela by býti
uskutecnena predevším v ranosti pomoci lécebné; ci
mají urcité metody lécebné býti vyhrazeny jen boha
tým? Tomuto požadavku lze vyhoveti jen sítí dobrých
nemocnic, z nichž každá by obsáhla automobilovou do
pravou okrsek asi ctyricetikilometrový. Je tomu tak na
severu a ve stredu Cech, ale na celém jihozápade; je
tomu tak ve stredu Moravy, a asi v desetine Slovenska.
Tempo ve stavbe nových nemocnic je zoufale pomalé 
a zase staví jen bohaté okresy v rovine, v chudých kra
jích je i v tom veliký nedostatek. Schází pevný plán,
predem rozvržená síf nemocnic a jednotné pevné vedení
provádení tohoto plánu.

Od primitivních požadavku zdravotnických prechá
zíme k t. zv. ,Quantitativním, kterými rozumím veškeré
akce, které ma'ÍÍ úkolem zmenšení všeobecné úmrtnosti,
zachování co možno nejvíce životu, zvýšení prumerného
lidského veku, a zvýšení populacního prírustku. Jsou ve
svete smelí lidé, kterí tvrdí, že vetšine ne'moCÍ lze za
brániti. U nás, kde skutecné provádení praeventivní (za
branovací, ochranné) mediciny je v plenkách, stacilo by,
kdybychom se omezili na ty choroby, jejichž úmrtnost
je u nás abnormálne vysoká, daleko vyšší než v zemích
s pokrocilou zdravotnickou kulturou. Jsou to hlavne tu
berkulosa s úmrtností až ctyrnásobnou než ku pr. v An
glii, úmrtnost v detském veku, alkoholismus - tedy vet
šinou t. zv. choroby sociální. Boj proti nim není u nás
dobre organisován, ponechává se skoro výhradne dobro
volné péci - spolkum a organisaCÍm s dobrou vulí a
nadšením, ale nepatrnými prostredky. Proti tuberkulose
není u nás organisovaného boje budeme pomalu posled
ním státem, který nemá ani rádného zákona proti tuberku
lose. Ale pres tento truchlivý dnešní stav je práve tento
obor péce zdravotnické v nejnadejnejším vývinu. Velká
naše organisace, CervenÝ Kríž, Masarykova Liga proti
tuberkulosní, Ochrana matek a detí a jiné disponují sítí
místních odboru dobre organisovaných, a kádrem dobro
volných pracovníku. Nepredstavuji si Príští rozvoj na
šeho zdravotnictví nijak ve smyslu dosti naivního záko
na o prevzetí zdravotnictví státem. Starý cop o zdra
votnictví, vykonávaném papírovými fermany z kance
lárí, musí padnouti; pro práci zdravotnickou musí býti
získáno široké obcanstvo, jež musí dobrovolnou prací
spolupusobiti; úradum zdravotním pripadne hlavne jed
notné rízení a iniciativa. Výkon sám a dozor nad ním
musí býti kolektivní prací úradu zdravotních s obcan
stvem. Zdravotnictví víc by neposloužilo, kdyby celý
jeho náklad a všechen personál prešel na státní úcet:
predne stát je dnes ze všech verejných korporací 
obcí, okresu, zemí, velkých pojišfoven sociálních - nej
chudší a nemuže venovati zdravotnictví tolik, kolik nutne
je treba. Za druhé jakmile stát rekne: já si beru zdra
votnictví sám na starost - hned odtáhnou své ruce od
neho okresy, obce, zeme: to znamená, že se ztratí neko
likanásobný náklad, než vynakládá na zdravotnictví
stát. Za tretí v demokratické republice bylo by pošeti
lostí hnáti vývoj jakéhokoliv úradování zpet k samo
vláde byrokracie; a demokracie znamená i v tomto obo
ru, že lid sám musí spolupracovati, spoluvládnouti. Celá
budocnost zdravotnictví a jeho rozvoj leŽÍ proto v dobré
zákonité organisaci místních zdravotních komiSÍ, jich
vybavení potrebnou výkonnou mocí podle vzoru angli
ckého. Že tento náhled je správný, toho dukaz byl po
dán v Rakousku: zdravotní služba u místodržitelství a



jtmanství bylo peclivé stavení papírové pyramidy; ce
skutecný pokrok zdravotní nesla na svých bedrech
ospráva zemská a okresní: tady se zavádely vo-

vody, kanalisace mest a obcí, stavely se nemocnice
ního rádu. A stará samospráva zemská a okresní

yla školou demokracie: máme v Cechách a na Morave
odne dobrých lidí, kterí tuto vkolu vychodili, a nezdá

mi, že by bylo na prospech verejnému zdravotnictví,
tito lidé jsou dnes odstrceni. Aspon pokrok zdravotní
ten pravý pokrok, jevící se ne v recech a anketách

popsaném papíru, ale ve stavbách a práci - ten po
ok od prevratu je o mnoho, mnoho pomalejší, než byl
Rakousku.
Uvádí se nedostatek penez, jež je možno z verejných

rostredku venovati na zdravotnictví. Nu, ,nohly by
tom býti ruzné názorY. Vidím, že stát, který zdravotní

ozpocet škrtí stále více, podniká v Praze i v republice
ekteré luxusní stavby, které by mohly pockati. Jednou

O tom neco napíšeme podrobne. Takový palác pocítá
vždy na desítky milionu. Stát chudý, šetrící, mohl by
veti místo palácu prosté úrední budovy - a ušetre
ch pár desítek milionu venovat na to, aby tisíce lidí
umíralo rocne bez pomoci a zbytecne. Uznávám, že je
eba šetriti státními penezi;' ale žádal bych, aby se také
tfilo lidskými životy, které mají dle staré povery také
nu. Podobne vidím palácovou horecku u okresu a vet
h obcí: staví se okresní domy, domy »sociální péce«
pochybným urcením a upotrebením, divadla a j. a j.;
ví se za desítimiliony paláce pro nemocenské poklad
• Všecky tyto veci: mohly trochu pockat;' je duleži
í postaviti nemocnici než okresní dum 'S hospodou

tanecním sálem; je duležitejší starat se o zdokonalení
ní a venovati na ne peníze, než je vrazit do palácové
dovny nemocenské pokladny.

Ale v opatrování prostredku na verejné zdravotnictví
ne - doufám - brzo obrat k lepšímu. Stát, zeme,

esy, obce sotva budou moci zvyšovati své zdravot
ké rozpocty tak, aby naše zdravotnictví se dostalo na
opskou úroven. Je tu však jedna nová mohutná insti-
e, jejímž živelným interesem bude venovati veliké
stredky na zdravotnictví: 'Ústrední sociální pojištov.
Je na snade, že její vydání v pojištení nemocenském
validním budou tím menší, cím lépe bude fungovati
ba zdravotní; bude v jejím zájmu a v zájmu zlevnení
Infho pojištení, aby venovala na rádné vybudování
votnictví co nejvetší summy. Nemecké sociální po
ní venovalo na zdravotnictví poSud pres 1500 mi

zlatých marek, a považuje to za zdravou a produk
investici. Totéž doufám u nás, a vidím v Ústrední
Iní pojištovn~ hlavní nadeji zdravotnictví. Bude tre-

vYbudovati tu pevnou spolupráci mezi státem, ze
, obcemi a sociál. pojištovrtou a pustiti se do vý

by zdravotnictví ve velikých rysech dle spolecného
racovaného plánu.

úvaze o quantitativnÍ práci zdravotnické jest se
zmíniti o službe pri nakažlivých nemocech. Je to
obor zdravotní služby, který více méne dobre fun
ac jsou tu težké nedostatky hlavne ve vecném za
: scházejí rádné isolacní místnosti, desinfekce je na

nfm stupni a na celém venkove ve stavu detské
ti, doprava nemocných velmi primitivní. Ale je to
obor, který se vžil a zpopularisoval a kde obcan-

8á si ríci, poslouchá i trochu spolupracuje. V po
dobe zacínáme váznouti za ostatní Evropou

anném ockování a lécbe serové. Náš venkov -

i velké mesta - z devíti desetin nemají kanalisace a
vodovodu, proto tyf brišní je u nás stálÝm hostem. Ne
mužeme-Ii své obce rázem assanovati, meli bychom
aspon rozšíriti ochranné ockování proti tyfu: v Polsku,
Rumunsku, Rakousku i Uhrách bychom se mohli doptati,
jaké s tím mají zkušenosti. Podobne je s ockováním proti
difterii a spále dle method, dnes už dostatecne vyzkou
šených a okolo nás všeobecne používaných. Ale i tu je
pawsek nadeje: ocekávám tu brzkou nápravu od nového
výborne zarízeného státního zdravotního ústavu, kterýž
musí býti do zdravotnictví pevne vklouben a státi se
jeho kvasem a iniciativním stredem.

Qualitativní stránkou zdravotnickou nazývám všecky
snahy, smerující ku zlepšení fysické zdatnosti národa.
Snahy tyto predpokládají ovšem dobre fungující zdra
votní službu i v primitivních, i quantitativních jejích slož
kách; ale žádají si! krom toho zvláštní práce. Jedná se
tu jednak o snahy eugenické - respektive o to, co z ve
likých požadavku eugenických mužeme v brzku uvésti
v život; jedná se tu o soubor otázek, jemuž ríkáme te
lesná výchova; a jedná se tu konecne o boj proti telesné
degeneraci lidu, zahrnující boj proti alkoholismu, celou
péci o deti 'od let kojeneckých až po vstup do pracov
ního života, o otázku bytovou, studium a nápravu vý
živy lidové, boj proti! pohlavním nemocem atd. - Celý
tento komplex otázek znamená vyvrcholení služby zdra
votní; my, kterí nemáme v porádku ani primitivní ani
quantitativní stránku svého zdravotnictví, nemužeme si
na tyto otázky - dnes predmet hlavní péce zdravotní
v zdravotne dokonalých státech, jako Anglii, Nemecku,
sverských státech, východní Americe - príliš troufati.
Tukli jsme do nich tu a tam, ale o souvislé plánovité
akci, úcinné a s praktickými výsledky spojené, nemuže
posud býti reci.

Je málo lidí, kterí by si mohli uciniti obraz o tom, de
generuje-li lid telesne ci-li nic. Nejsou tu také žádné
práce statistické z tohoto oboru. Ale nekolik populárních
príkladu, že péce té je nutne treba, bych prece uvedl.
Vš~mnete si našich vojáku, když vyrukují v celých ro
tách neb plucích. Nezdá se vám, že príliš veliká vetšina
jich je malických a slabých? A zajedte si na Oravu do
horských míst, daleko od dráhy: najdete v každé obci
deset až ctyricet kreténu a lidi podprumerne malé a
slabé. Iúmrtnost detská - normálne kolem 10%' z naro
zených detí, stoupá v nekterých krajích ke 30, a v okresu
'Tur.zDvka na Trencínsku jsem ji vypocetl z úmrtní knihy
obvodního léka.Ee_na 70.

Práce v tomto oboru neobejde se bez soucinnosti se
sociální pécí. Nekladl bych hlavní duraz na to, budou-li
ministerstvo zdravotnictví a sociální péce slouceny ci
ne: hlavní vecí je, aby v každém prípade došlo k tesné
spolupráci. Úcel obojí práce je stejný; k dosažení tohoto
úcele je nutne treba obojí práce, sociální i zdravotní; a
nemohu si predstaviti, že by i dále zrizovaly se samo
statné sociální instituce, jež by si zjednávaly lékare pro
svou nutnou práci zdravotní, a na druhé strane aby
i dále zrizovaly zdravotní instituce, jež by si zjednávaly
své pracovníky sociální. Bylo by to nejenom neúsporné
a marnotratné, ale celá péce by se zvrhla v obtežování
lidu stálÝmi návštevami, vyšetrováním a zase tím pro
kletÝm psaním a registrováním. 'A i chudý clovek má
právo na klid a soukromí své domácnosti; klid ten smí
me porušiti jen tenkráte, když mu opravdu pomužeme.

,Reknu otevrene, že je mým presvedcením, že zdravot
nictví své musíme vybudovati úplne znova, od základu.
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Jenom instituce obvodních lékaru po jistých úpravách
muže zustati; vše ostatní musí se znovu budovati. Prede
všíJm musíme hoditi pres palubu všecky rakouské zdra
votní zákony; jsou dnes už pres pul století staré, ba ne
která narízení jsou z dob císare Josefa, naprosto zasta
ralé. Práci na rádném zákonu zdravotním, obsahujícím
celou materii zdravotnickou, s docela novým pojetím
exekutivy, novým pojetím služby zdravotní, úpravou
kompetence a skoncentrováním práce na místní kollek
tiva považuji za 'nesmírne naléhavou: bez tohoto zákona
se nehneme s místa. Nemyslím, že bychom byli už zmeš
kali: zákon takový bude míti definitivní formu teprve,
až reforma správy bude provedena. Ale jakmile novým
správním zákonem bude demokratická administrativa
fhxována, je tu ten moment, kdy i zdravotnictví bude
treba do tohoto rámce vcleniti; to není možno bez bedli
ve propracovaného zákona zdravotního.

Dr. Schechner:

Je ideálem mnozství ~
pred 3 lety v odborném liste uverejnil jsem pojednání

ve kterém jsem na základe konkrétních prípadu
dokázal, že § 144. (o vyhnání plodu) nevykonává ani
príznivého vlivu na úmrtnost kojencl\ nejvetší to nebez
pecí pro každý národ, ani neumožnuje zdravou generaci.

Vedecký casopis »Statistische N achrichten« uverej
nil v posledním císle statistiku poctu porodu a úmrtí
\' nejdtUežitejších zemích Evropy, která po válce 0
1>rvé umožt1uje srovnání, jak obyvatelstvo v nhných
státech prib)"'vá. V prvních létech po válce toto srov
nání možné nebylo, ponevadž bezprostrední' pusobení
války v ruzných zemích nejrozlicnejší merou puso
bilo na prírust obyvatelstva; nyní však máme pred
sebou statistiku porodu a úmrtí v roce 1923, který již
není pod bezprostredním vlivem válecných událostí;
z pohybu techto císel mužeme souditi na vývoj, který
pro život národll je daleko dllležitejším než mnohá
rozcilující událost, než mnohý nápadnejší prevrat.

Všimneme si zprvu, kolika detem ženy daly život.
Tu vidíme veliké rozdíly. V Rusku pripadá v roce
1923 na každých 1000 obyvatel neméne než 42.6 po
rodll, naproti tomu v Anglii jen 19.7. ve Francii a
Sv)'carsku jen 19'4, ve Švédsku dokonce jen 18.8 po
rodll na každých 1000 obyvatel. Ruská žena dává život
dvojnásobnému poctu detí než žena švédská. Srovná
me-li pocet porodu v rQYicných zemích, vidíme zcela
zretelne, že cím vyšší je kulturní úroven obyvatelstva,
cím menší je pocet anaIfabetll, cím lépe vyvinut je prll
mysl a cím vyšší je výnos plldy na hektar, tím nižší
je pocet porodu.

Práve tak veliké rozdíly vidíme také v úmrtnosti.
V Rusku v roce 1923 zemrelo z každých 1000 obyva
tel 23.1, naproti tomu ve Švýcarsku jen 11.8, v Anglii
11.6, v Norsku 11.5, ve Švédsku 11.4, v Dánsku 11.3
a v Nizozemsku dokonce jen 9.9 obyvatel z každých
1000. Na východe a jihu Evropy velká, na západe a
severu malá úmrtnost.

Prírustek obyvatelstva závisí tu na jediné strane na
poctu porod II a na druhé strane na poctu úmrtí. Dve
zeme Evropy, jejichž obyvatelstva nejrychleji pribývá,
jsou RuskO' a Nizozemsko. Ale jak rozlicnými cestami
dosahují obe zeme tohoto výsledku. V Rusku je 42.6
porodll, 2,3.1 úmrtí na každých 1000 obyvatel - je
tllc1íž () 19.5 více porodt'l než úmrtí. V Nizozemsku
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naproti tomu však je jen 26 porodú na každých 1000
obyvatel, tudíž daleko méne než v Rusku, ale zato
jen 9.9 úmrtí z každ)'ch 1000 obyvatel, oproti 23.1
v Rusku. Je tudíž v Nizozemsku o 16.1 více porodu
než úmrtí, na každých 1000 obyvatel, a tak ac pocet
porodu je tu nesrovnatelne menší - mají v Holand·
sku práve tak rychlý prí rust obyvatelstva jak v Rusku,
ponevadž práve úmrtnost je stejnou merou nižší.

Vidíme tu dva rozlicné typy prí rustu obyvatelstva.
V zemích kulturne zaostal)'ch na východe a jihu Evro
py vidíme 01 a r not r a t n Ý prí r úst ob ,y vat e l
g t va: rodí se všeobecne mnoho detí, ale tyto deti
houfne záhy umírají. Nejhúre je tomu ješte stále v Ru
sku; velká sociální a politická revoluce zmenila jen
málo na životních zvyklostech selských lidových vrstev
rusk)'ch vsí. Na druhé strane v kulturne pokrocilých
zemích v západní a strední Evrope vidíme ú s por 11 Ý

prí r u s t o byv a tel s t va; tu rodí se daleko méne
detí, ale naproti tomu umírá také daleko méne lidí,
dík peclivému opatrování detí, dík vyšší životní míre
iic1ov~'chvrstev, dík vyhudování hygienických zarízení.
Príklad N izozemska ukaznje, že i pri úsporném pribývá
ní obyvatelstva, prírúst mllže hýti velmi rychlý, jen když
úmrtnost stejnou merou poklesne, jako pocet poroMI.

Srovnáme-li nyní prí rust obyvatelstva v létech 1923
a 1912, vidíme, že v š i c hni n á rod o v é pre c h á
zejí od marnotratnického prirllstání
k ú s por n é m u. Pocet porodll byl v roce 1923 ve
všech zemích znacne nižší než v roce 1912; jedinou
v:\'jimkou je Rusko, kde pocet porodll na každ)"'ch
1000 obyvatel ješte dokO'nce ponekud stoupl. Na druhé
strane byl však také pocet úmrtí na každých 1000 oby
vatel ve všech zemích znacne nižší než v roce 1912.
Všude jeví se vývojová tendence: 01 é n e por o d u,
a I e z a t o t a k é 01 é n e ú m r t í. Jeto nepochybne
znacný kulturní pokrok. Jakých telesných muk a du
ševních muk budou ženy ušetreny, jestliže budou ro
diti méne detí, ale naproti tomu méne detí zemre! A
jak)' význam má to pro kulturní vzestup ženy, bude-li
zbavena bremene príliš castého tehotenství a muk houf
ného umírání detí!

V:\'sledek tohoto v:\'voje závisí ovšem na h o s P o
dá r s k)' c h pomerech lidov)'ch vr tev. Kde blahobyt
lidových vrstev stoupá, tam klesá úmrtnost ješte rych
leji nežli pocet poroch'L Tak na príklad v Nizozemí.
Tam v roce 1912 pripadalo ješte 28.1, v roce 1923 již
jen 26 porodt'1 na každých 1000 obyvatel; za to ale klesl
pocet úmrtí, obnášející v roce 1912 12.3 na každ)'ch
1000 obyvatel, na 9.9. Je tudíž v roce 1912 o 15.8,
v roce 1923 o 16.I více porodu než úmrtí. Zcela jinak
je tomu tam, kde hospodárské pomery lidovÝch vrstev
se zhoršily. Tak na príklad v Nemecku pocet porodu
znacne poklesl: v roce 1912 pripadalo 28.3, v roce 1923
jen 21 porodú na každ)"'ch 1000 obyvatel. Pravda, po
klesl také pocet úmrtí z 15.6 na 13.9 na každých 1000
obyvatel. Ale úmrtnost klesá príliš pomalu, než aby
mohla závoditi se znacným poklesem porodu; tak pre
vaha porodu nad úmrtími, která roku 1912 cinila je
šte 12.7 na každ~'ch 1000 obyvatel, klesla na 7.1. Ne
mecko, které pred válkou náleželo k zemím s nejrych
lejším prírt"istkem obyvatelstva, množí nyní svoje oby
vatelstvo pomalej nežli všechny ostatní zeme Evropy,
vyjímaje jen Irsko a Francii. V tom jeví se zubožení
Nemecka válkou.

Jak je lomu nyní s Rakollskem? 1 tu od roku 1912
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1923 pocet porodu znacne poklesl; z 25.9 na 22.5
ždých 1000 obyvatel. Stále je tu však pocet po

" vetší nežli v Nemecku, Irsku, Švýcarsku, Francii
édsku. S poctem porodu poklesl tu znacne tg.ké po-
úmrtí; v roce 1912 na území rakouském zemrelo

v roce 1923 jen 15.3 obyvatel z každ)Tch 1000.
í sociální péce nebylo tu tudíž bezvýsledné. Rakou
náleží již k zemím s malým poctem porodu, ale
•• stále ješte k zemím s velikou úmrtností. Jen
usku, Španelsku, Francii, Polsku a v Uhrách byl
t úmrtí na každých 1000 obyvatel v roce 1923
í než v Rakousku, ve všech ostatních zemích byl
í. Tedy v Rakousku prevaha porodu nad úmrtími
la ze 7.5 na 7.2, jen Nemecko, Irsko a Francie roz

ožují svoje obyvatelstvo ješte pomaleji nežli Ra
sko, všechny ostatní zeme rychleji. Tomu by tak
pomerne vysokém poctu porodu nemusilo býti;

by tu z každých rooo obyv. neumíralo rocne více
než asi tolik jako v Nemecku, prírllstek obyvatel
dosáhl by prllmeru stredo- a západoevrop. zemí.

O ukazuje jasne, co je nutno ciniti. Je pošetilé, na
jí-li klerikálové na pokles poctu porodu jakožto

amení zvrhlosti a znemravnení. vývoj od velké
poctu porodll a úmrtí k malému jest kulturním po

em; Zlo pohybu obyvatelstva netkví tu v tom. že
porodll hyl by malý, nýbrž v tom. ~e úmrtnost

• e prílišne veliká. Ceho je tu treba, není, aby se
10více detí, n)Tb d, aby mé ne d e t í u m í
o. Vybudování sociálního zákonodárství, sociální

y, ociální péce - to jsou prostredky, jimiž zne-
klesající pokles porodu lze vyvážiti poklesem

O ti. To je prostredek pro prírustání národa,
by se ženám pusobila ta muka, že rodí deti jen pro
íky. Tyto prípadné poznámky na podklade císel
jnen)'ch ve Stat. Nachr. mluví presvedcivou recí.

OZNÁMKY
žije jednotná fronta! Dejte pozor na jednotnou

a sjezdu ceskoslovenské komunistické strany
se mimo jiné také mnoho o jednotné fronte

a. Ovšem, nebyl by leninistou ani úctyhodným
tretí 'internacionály, kdo by nedovedl mané

S jednotnou frontou. V té jsou nejvetší nadeje
. tlÍ, tímto ZpLlsobem hodlají se dostati do prí
yku s vetšinou delnictva, která stále ješte není

ch trane; kde je prímý styk, tam je také mož
. u, a proto Moskva narizuje jednotnou frontu

tranách. A tak je pri rozeno, že sjezd našich
tu koncil heslem: At žije jednotná fronta! To
ze základních clánkll víry, asi tak dukladný

, jako že buržoasie je pitomá a zchátralá.
u tak dávno. co jsme však cetli v »Rudém
átké zavrcenÍ asi tohoto obsahu: hlupáci,
r na jednotnou frontu! Tušíme, že to bylo

ch volhách v Lounech. Tam totiž se komu
arilo ustavit jednotnou frontu delnictva.

byl prekvapující, naprosto neodpovídající
, jež jsou uložena v theorii: komunistická

tila znacné procento hlasu. To je jako když
do špalku sekne sebe do nohy; dosti velká

evu a mrzutosti. A tak oklamaný theoretik
al ty. kdož v Lounech jednotnou frontu
j me si jednotnou frontu delnictva ovšem

nepredstavovali, psalo »Rudé právo«; naši soudruzi
sice dovedli jednotnou frontu smluvit, ale potom tem
stranám, s nimiž frontu udelali, ani nenadávali, na
jejich vLldce neútocili a dokonce se tvárili, jakoby.
s nimi sympatisovali; odtud ovšem takový hanebný
výsledek; sednete si, zcela nedostatecne. Jednotná
fronta delnictva není naše vec, a není nám celkem nic
do toho, jak ji kdo delá. Ale trochu psychologického
zájmu budiž nám dovoleno. Pro komunisty má jed
notná fronta pouze jediný smy I: agitacní. Vybojování
konkrétních delnických požadavku není nejduležitejší
vecí pro ty, kdož obmýšlejí svetovou revoluci; s tím
at se pipla jí sociální patrioti; se stanoviska revoluce
lze dokonce míti za to, že vítezství v konkrétních po
žadavcích není žádoucí; predne by si delníci mohli
zvyknout na to, že i v tomto spolecenském rádú mohou
mnoho prosadit a nechteli by pak delat revoluci, a za
druhé pro vec revoluce je vúbec lépe, vede-li se delnÍ
HUTI spíše hure než lépe, nebot zkušenost ucí, že zlep
šení situace prináší ztrátu revolucního elánu. Jednotná
fronta delnictva, krátce a dobre, je vynález, mající
sloužiti k tomu, aby se komunisté dostali do styku
s temi masami, k nimž by se jinak se svou agitací ne
dostali. Na jednom sjezdu internacionály v Moskve se
nemilosrdne vysmívali tem, kdo v idei jednotné fronty
hledají nejakou jinou moudrost. Proto je nutno J. uza
vriti jednotnou frontu s ostatními stranami, ale 2. tyto
ostatní strany ustavicne tupit a odvádet jim prívržence.
Jak toho komunisté docílí. aby druhé socialistické
strany se jim vydaly svázány na rukou i na nohou a
aby vstupovaly do jednotné fronty za úcelem ulehcení
útOkll proti sobe, je komuni tická starost. Nikdo ne
klade dobrovolne hlavu na špalek, a tak sotva lze idei
jednotné fronty prorokovat více úspechu než mela do
sud, totiž málo. Ale tam, kde k ní skutecne dojde, lze
pozorovati, že mec jednotné fronty má dvojí ostrí. Vi
deli jsme to v Lounech, ar. 1923 to pozorovala celá
internacionála s žalem v Sasku, kde došlo k histo
ricky nejvýznamnejšímu ,uskutecnení jednotné fronty.
Bylo totiž pozorováno, že spojené delnictvo ne vždycky
spechá dát se na cesty revolucní, nýbrž že skoro cas
teji zabocí do vod reformismu, a že pak, místo aby,
jak je psáno, meli komunisté vliv na delnictvo ostat
ních stran, stane se že ostatní strany mají. vliv na
komunistické delnictvo. Politika je tak ošemetný živel,
že se nedá predem vypocítat s naprostou jistotou, kdo
na kono bude mít vllv:-'Myslíme, že komunistickou
stranu potká ješte mnohá zkušenost tohoto druhu.
V dobe poklesu revolucní vlny je jednotná fron e
bezpecnejší pro komunisty než pro ty ostatní. Zvítezí
vždy ta nálada, která je silnejší. Bude-li uklidnení po
kracovat, není zcela vylouceno, že komunisté, kterí za
tím nemají nic pilnejšího na práci než jednotnou fron
tu, budou práve tuto jednotnou frontu zakazovat.

F E U ].LLETON
K orel Po lácek :

Vážená žurnalistika a nejaký mizera.

V Erne vychází útlý deník, jenž, jak se domnívám, neníasi širšímu obecenstvl! znám. ]mem,je se »Ruch«. Je td

list wostný. Propagt~je abstinen~ism a, obecne známé mravni

jJollC'ky. Podobá se bledé chovance internáttf, jež nyje v koutklt,
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nemajíc vena. Roste na nem mech a netresk; je to list pokro
kový. Buh ví, Proc si dal vášnivé jméno »Ruch«.

Tento casopis lwerejnil Prvního dHbna clánek pod názvem

»G1l1war K. Lirpaelow, (K padesátinám severského mJ!sfitele,

a vedce.) Mám teskné podezrení, že sotva se najde ctenár, je
1I1UŽ b-J! bJ!10 známo jméno onoho mJ!slitele. Bude tedJ! ?'In!

míste, lfver~jním-li podstatnou cást onoho clánkH.

»Jeden z vrldcích duchtl soucasné svetové filosofie prí

rodní«, Praví se v onom pojednání, »Gunar Knut Li t:

Aa.e.t'pw'l nalplnuj,e 2. dubna t. r. padesátý rclk 'života,' I
Po otci Angl'ican rodem, po matce NOl", narod-D1 se na
samote Sigbji:itn u JSkien, malého. to mestecka. jižního.

Norska, rodište slavného Henrika lbsena. BJ!1 vJ!chován
na soukromých školéich a po odbJ!tí studií stredoškolských
vstoupil 181etý Gunnar Lirpaelow na universitu v Oslo'

Kristianii), kde poslouchal zP1'vu prednáškJ! o praehistorii,
ate j,iž zacátkem r. 1896 odchází do Anglie na uní'vers~t'JJ
edinburskou, aby se tu zcela venoval studiH prírodní fi

losofie a VÝvojových theorií v geologii. Po;;louchá pred

nášky slavného Archibalda Geik'ie a Normana Lockyera.

Roku následujícího odchází pres Paríž do Ženevy, abJ!, do

plniv zde studia filosof1"cká a prírodoved.!cká, odešel do-,
korncit studiaJ do Berlína, kde roku 1899 prohlášen dok!~o
rem f'ilosofie. Roku následl,jícího promoval 1!Q-mnichovské

1miversite pojednáním »Ueber die Theorie der biologischen
Konzeption bei Lamarck.««

Pak vypocítávají se v pojednání díla severského myslitele.

Lirpaelow stal se rázem znáímý po celém vedeckém svete svým

habilita'cním sjJisem »Podstata prírodní filosofie«. Roku 1917

stává se rektorem vysokého l,cení ve Štockholme. Dosáhl vil

své v,lasti nejvetších poct a uznání, jichž ucenec mllže dojíti.
Byl jmenován cestným doktorem mnoha evropských vysokých

škol, clenem vedeckých akademií a roku 1919 pocten cenou
Nobelovou, pri cemž udelení nejVYšší tétO' odmeny !atureátovi

motivováno jako »Q-kt uznání jeho ldlechtilé, velkolepé a
m.nohostramné vedecké cinnosti na polí prírodní filosofie, která

vždy se vyznamenávala zá1"Oven svežestí myšlenkovou i: vzác
nOl~ jasnosti jeho svetového názoru.«

»U pr-íležitosti IOoletého /'rvání fakulty prírodních ved
na Sorbonne pozvala parížská ltni'versita slavného ucence

k ju,biZejní vedecké prednášce ... «

A clánek se koncí tem'ito vrelými slovy, jež pokládámt1
za vhodno citovati doslovne:

»Bylo nás i nekoUk posluchabl CecM, kterí všichni

vzpomínáme kouzla jeho osobnosti, jeho milé tváre, O'ži
vené velikýma, zárnýma ocima i jeho l,prímných sympatií
k našemu národl' i naJí vede. Lirpaelow zduraznil pri této

príležitosti, jak si váží života, jak jest vzácný, i když je,
to livot trebas jen starého kolovrátkáre, a nejvíce si vá.ží

'každého starého cloveka prO' zkušenostt, stárí, kterm, lvy
niM nad cloveka mladšího. A jak jsme musili tehdy \ve~
riti jemu, ~k lwerí snad každý dnes, kdy oV jub-Mant~

prib:ylo a pribývá let, nutné dedukci, že i jeho život, vzácný

svým mys1itelsk~m dílem, nabyl (Jl nabývá den Za dnem

stále vetší a drahocennejší ceny, jejíž odhad nám un~kála bude un'ikati í dále, ponevadž snad se nekdy budoucnos«

zmocní vítezne jfho. díla vedeckého, ale sotva se ,zmocni;
vítezne jeho díla lidského.« .

Soucasne s »Ruchem« prinesly toto pojednání i dva jiné
brnenské listy. Jsou to »Národní Noviny« a »Rovnost«. Clán

ky jsou si skoro doslovne podobné až na jeden pasus. 'KdeEpo

v »Ruchu« se tvrdí, že Lirpaelow byl pozván k jubilejní pred
nášce na Sorbone,: stojí v »Národních N ovinách« :

»U príležitosti soletého t/rvání rím~kého prírodovedec

kého institutu pozvala italská vláda slavného ucence k ju
bilejní vedecké prednálce.«
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Pisa,tel vychází tu integrální! nacionalistickému. cítení »n6

rodne demokratického l';stlf s nejvetší ochotou vs~ríc, .dáva.ji?

svého jnbila/llta' po:::vati fašistickou vládou. Pri tUrIl v.iak šetr{
trídne uvedomelých cit/t kOlnlmistické »Rovnosti« a lahodí

ji tím, Ee Lirpaelowa.

»U príležitosti soletého trvání 1)/oske'1Jského prírodov,'
deckého institutu pozvala sovetská vláda (LlIlwcarskijj

Mo jllbilejní pfednášce.«

Když ?'edaktor »RuchIH( dal clánek do tisku, tu pocítil v sobe

blahé vedomí vykonmté povinnosti bl,ditele lidl~. I odebral se
d0111lt, l!Varil si lípové thé a l'Sínal s myšlenkou: »Vzdclání JI'

'1/cliká moc. Kdykoliv jsme zvítezili, stalo se to vždy prevahO!,

ducha a nikoU mocí fysickou. Krásné je býti duševním vtldcenr
svého národa.«

A red-alldor »Národních Novin«, ukonciv s'l!oji práCI:, vyd,pl.
se do své 'oblíbené hospltdky a ZQJpáliv si viržinku vyklád~f pri

Nvrtce bzeneckého vína: »Páni, to je marný, já. to' porád ri

kdm, že bez vzdeldní to nikam neprivedeme. 1\!ly jsme pro ill
tegrální nacionalismus, flo je jistý, ale takový Urpaelo!w 'není

taky had?'. Fašisti v lalii si ho váží a my mu naps(J)lí~krásný

clM!e/iJ~že budete mrkat,. Co je to platný, vzdelání musí bejt4«
A red.aktor »Rovnosti« šel do baru, porucil si coctail a'

praví!: »Jo. Však prijde jednou doba a potom blldem soudit

my. A vŠt,ichni budem tak ucený jako ten Li"paelow, kteréhú
pozvali sovety na jub-ileum. Jen co dostane prolet'ariát moc dVJ

rukou, pak budeme Všichni vzdelaný.«
Ale kdo vlastne byl ten Lirpaelow? Ctete pozpátku!

Zrejme nejaký mizera to poslal vážené žurnalistice.
Clánek o severském 11lyslíteli obohatí dejiny žurnalistických

mystifikací. Vídenská »Neue Freie Presse« má svého »Grube1l

hunda«, jehož 11cinil Kurl Kraus nesmrtelným. Vzpomínáme

na proslulého vtrdce Škipetaru Duka Melbista berso Thum (»Du

Kameel, bist aber so dumm«), jenž jistý cas znepoko,jova/
'1.:ídeilskou verejnost svojí bojovností. Zliám je také kubánský

obchodník Silavot?n{J)k z »PO'litiky«,. jenž prijel dO' Prahy, aby

tu nakoupil cukerních koeficientu. (Cti také pozpátku.)
Konce tento clánek, nedovedu potlaciti mravní pointl'. Proti

mystifikacínt není žádný casopis pojišten. I nejvzdelanejší n
nejpeclivejší novinár muže nalítnouti. Nicméne takový Lir

paelow je, abychom mluvili oblíbenou žurnalistickou fraseo

logií, príznacný pro Provincního novináre. (Provtncní n'o!vi

néir nt17že jntsobiti i v pražském liste; nejde tu o charakter

t1'I'dstní, ale tyP) Cím men~f list a cím sk rovnejšího výinamu.
je redaíktt7rek, tím sebevedomejší. Provincnímu žurnalistovi

se zdá, že ví všecko. Jeho vzdelání je originální. Není nabyto

pílí, ale tak jaksi samo sebou; je ad Boha. Novinár Isbehl od

svéhO' povolání, vst!oupi! do casopisu a rázem stal se buditelem,
prc,rokem ve své vlasti, vltdcem svého lidI', jenž tepe zlcHády

a burcuje lhostejné mysli; a boju.ie pro lepší príští svého ná
roda. Sotva vzal popnJé pero do ruky, již stal se mluvcím ve

rejnos~; do této chvíle byl treba poštovní úredník; ale od

této chvíle je - verejné m(není. Z tohato sebevedomí prýští
onen kaEatelský a karatelský patllOs,o OHa zatuchlá moralistní

a poucující fraseologie. »Lirpaelow«?, rekne si náš novinár,
obdržev clánek, »tak on už je padesátník, ten slavný sever

ský myslitel? Jak ten cas utíká!« A nenapadne mu, aby SI!
podíval do naucného slovdku., On nebude vedet, kdo je ten
Lirpaelow! K smíchu!

Lirpaelo'li.! je mistrovské dílO' neznámého mystifikáJt,ora. Vý
tecne odhaluje dutý a pustý argot takových »vedeckých« clán

kt7;, které jsou urceny k tomu, aby vzdelávaly, '11e skut,ecnosti

jsou však mrtvým materiálem k zaplnení místa. Lirpaelow
také znc.lmenite karikuje onu podivínskou vášen provincního

žurnalisty pro všelijaké ty abrahamoviny. Oslavovati padesáté

?/Qrozeniny nekoho - houby záleží na tom, koho - to pokliidá
náš žurnalista za nejposvátnejší cást svého zamestnání. Všalt
máme my tech Q1brahamovin!,o ze zubu nám lezou.




