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Co bude po Petiletce.

II.
proste ríci, že Petiletka je ustavicne menena,
podléhá zmenám v sobe samém i pri realisaci

o té míry, že již vlastne ani puvodním plánem
nekterých oborech byl již predstižen a dnes

o oborech dosažen anebo prekonán dokonce
který mel nastati až r. 1933po skoncení Peti
ných oborech však není ani zdaleka dosažen
eré publikuje sovetský. statistický úrad, spo
bezdecném nebo úmyslném omylu, ackoliv
hto dat je zrejmo, že Petiletka zejména v tež
yslu se nedodržuje a patrne ani už nedodrží.
ránce je nejlépe pro informaci sledgvat velký
sk (Izvestija a Ekonomiceskaja Zizn), jenž
ávy, jak vycházejí t jednotlivých schuzí
lády. Bývají tam trpké výcitky, plamenné

to i cifry, jež ukazují skutecný stav vecí.
týdnu nato pak vyjde oficielní statistika,

adá podstatne ucesaneji.
edy položit otázku: Má smysl takový plán,

nedodržuje v hlavním základním prumyslu?
lán na pet let, když v nekterých oborech je
lm roce splnen, v jiných ani zdaleka nedosa
ná etapa? Plán znamená prece rovnomerný
de a ve všem, jedno souvisí s druhým jako
pracujícfm stroji. jaký to stroj, kde nekterá
acujl jak chtejí rychle a jiná pomalu - proti
jnlkove? Základem plánu industrialisace so
uska - a to byl prece podle shodnýcn pro
h vudcu státu i strany cíl Petiletky - musí

Ý rozvoj dulního a kovodelného pru
a rozvoji techto oblastí záleží nej
ráve ony jsou pozadu. Co jsou platny
Id a prumyslových pracovníku, když je ne-

racovnlci dodržet, protože plán požaduje ne
ho na dané ruské pomery? To pak už není

Je anarchie v šílícím tempu, provázená ab
nil.
e tedy dnes již mluviti o Petiletce jako

áfském plánu. je pravda, že se pracuje
b oborech v obdivuhodném tempu, pri cemžI pracovníci i kvalita výrobku, ale je též

základnl prumysly v tomto tempu nejsou
ati. To neplatí jen o dulním prumyslu a me
e i o prumyslu zpracovávajícím zemedelské
a konecne i prvotní produkci zemedelské,
nepopsatelnými nesnázemi a bolestmi. Uve
i tato fakta a nedáme-Ii se másti clánky
propagandistu, jichž cílem je získat pro
ze a západoevropský úver, aby Petiletka
acovati, vidíme, že je pak snadno vysvet-
u krisi, kterou Rusko prodelává, a konvul
aty, v nichž se zmítá.
jimiž takto znetvorená Petiletka prochází,
zvyšovány také jejími d u sled ky s oci á 1

strukce Petiletky se opírala o názor vlády,
ne pretvoriti ruskou spolecnost z kapita-

listické na socialistickou, t. j. na kolektivistickou formu
života a hospodárského zrízení. Proto cteme v recech
Kalininových a Stalinových ustavicné úvahy o zvet
šování socialistického "sektoru" a "zužování kapita
listického sektoru", jak zní sovetská pseudovedecká
hantýrka. jenže vedoucí sovetští národohospodári, kterí
zrejme mají málo praktického smyslu a silne tím pri
pomínají na nekteré naše nebeštanskoethické národo
hospodáre, zapomneli docela, že nemuže se vedle sebe
postaviti kolektivisované hospodárství (ani v "sektoru")
a svobodný trh. Všemi temi zásahy byl svobodný trh
ochromen, zejména po zásahu do opatrování práce
a prodávání zboží. Výsledek se objevil nejdríve na ves
nici, jež nemohla volne prodávat a kupovat. Proto za
cali sedláci vyrábet jen tolik, aby mohli býti sami živi.
Proto jedine musilo se prikrociti k tvorení onech kol
chozu a sovchozu, aby se tato chyba alespon zcásti na
pravila. Letos bude tato kolektivisace dokoncena, ale
je pochybno, že bude míti tak blahodárný vliv na
vzestup zemedelské produkce, jak se ocekává. Mesta
a vesnice pres to vše stojí v boji, jenž je základním
obrazem dnešního stavu vecí v sovetském Rusku.

V této veci hraje též velkou úlohu úprava pracov
ních podmínek. Podle zákona o pracovním právu a
výnosu vlády, platí dnes v sovetském Rusku techto
sedm základních ustanovení: 1. svobodné opatrení
práce se zrušuje, 2. "Bursa práce" posílá pracovníka na
práci, kterou mu sama vybere, a sama urcí plat a pod
mínky, 2. kdo se nepodrobí rozhodnutí "Bursy práce",
zbavuje se práva na práci a tím vlastne na výdelek
a na existenci, 4. zrušuje se podpora v nezamestnanosti,
5. všechny hromadné projevy delnictva, zejména pak
stávky, podléhají nejprísnejším trestum, 6. odborové
organisace nejsou institucemi zrízenými delnictvem,
nýbrž vládou, 7. zásobování životníml potrebami deje
se v souvislosti s prací a výhradne na lístky. jak vidno,
jsou to podmínky, jež nemají daleko k nevolnictví.
Avšak to jsou ješte svobodní delníci a pracovníci!
Krome nich existuje ješte v Rusku práce nucená, na niž
jsou posíláni veznové, obycejní i politictí. Provinilý
delník se muže najednou stát nuceným pracovníkem,
stejne ovšem kula ci, duchovní, inteligence, obchodníci
a všichni, kdož byli obvineni vládou a jejími orgány,
že prestoupili zákony.

Zminme se pri této príležitosti o nu cen é p r á ci
v sovetském Rusku, jež je upravena paragrafy
24-39 trestního kodexu SSSR.; o této veci existuje
dnes svetová literatura. Vypadá to asi takto: zákon roz
deluje forc;aty, lidi odsouzené k nucené práci, na dve
kategorie, s nimiž se ponekud odlišne zachází. První
kategorie pozustává z odsouzencu, kterí musí vykoná
vati práci na míste svého stálého bydlište nebo dokonce
vykonávat své drívejší zamestnání (jenže jako tresta
nec) v témže míste. Druhá kategorie odsouzených je
premistována a posílána zpravidla na Sibir a do nor
dických oblastí státu na lesní práci, kde na ne dozírá
vojsko; na obe kategorie dozírá pak Státní politická
správa. První kategorie je na tom lépe a muže býti ve
svých domovech a nekdy dostává i nepatrný plat vedle
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stravy, druhá kategorie pak má ciste vezenský cha
rakter (odev, strava, byt jako trestanci) a je s ní zachá
zeno daleko príkreji. V druhé kategorii podle anglických
dat, sebraných anglickými Trade-uniemi a vládou (po
missi anglických odboráru do Ruska) je asi 662.000
lidí, z toho 570.000 mužu, 74.000 žen a 18.000 detí do
18 let. Nejmladší jsou trináetiletí. V první kategorii je
asi 400.000 lidí, takže pracuje v sovetském Rusku pres
1,000.000 lidí na nucené práci v prumyslu, v nemž je
zamestnáno celkem asi 4 miliony lidí. Protože placenou
prací se živí v Rusku asi 10 milionu lidí, je to 10% všech
pracovních sil, jež pracují jako trestanci.

Docetl-Ii ctenár až sem naše rádky, dospel snad k mí
není, že jsem neprítelem sovetského Ruska. Považuji
za nutno tento dojem setríti ješte pred skoncením této
úvahy. Napsal jsem sám v posledních peti letech v den
ním Iiste i v ruzných hospodárských a politických re
vuích nespocetne clánku a glos pro rozumnou politiku
k sovetskému Rusku, pro uznání Ruska de jure a pro
uzavrení obchodní smlouvy s nim. Mne samého ruský
experiment žive zajímá a chovám k nemu sympatie a
snad bych si i prál se ho úcastniti. To vše však mne ne
smí odraditi od toho, abych ctenári nepredložil pravdu
tak, jak jsem se k ní dostal po studiu nestranné litera
tury a sovetských pramenu. Tento clánek nemá žád
nou tendenci, ani pro ani proti režimu v sovetském
Rusku, má jen tlumocit dojem, který pisatel nabyl ze
studia materiálu a prirozene uvádí pro tento dojem
duvody. Netreba snad dodávati, že nemá cílu vedecké
studie a že nepodává celý nateriál, který mám po ruce,
ani ve výtahu. Námitky a obžaloby, jež uvádím, uvádí
vážný svet, jenž se objektivne vecí zabýval. Poukazuji
tu na pr. na knil:m prof. Haensela, jež se ocividne ješte
snaží býti prátelskou. Ha e n s e I sám poznamenává, že
"sovetská vláda provozuje svuj všechen obrovský pru
mysl se ztrátou" (str. 109, 1.c.), a na jiném míste praví
to, co se pokoušíme ríci tímto odstavcem: "Byla by to
pomluva, kdyby nekdo rekl, že komunistictí vudci
vynucují tento experiment ze sobeckých duvodu. Zpra
vidla pocestne verí, že strádají, aby zlepšili osud mas.
Sovetští komunisté se nestarají o tradici, individuál
nost, soukromou svobodu, svobodné myšlení, soukro
mou iniciativu, nevedou-Ii tyto veci k podporování
jejich konecného cíle. Chtejí socialism a nic jiného je
nezajímá." Souhlasíme s tímto Haenselovým vyjádre
ním veci. Máme jen námitky proti metode, kterou se
v Rusku speje k socialismu. Nepovažujeme ji za
správnou ani v plánu ani v praxi.

Rozhodli jsme se ponechati stranou podrobné vylí
cení otázky sovetského d u mp ing u a hospodárského

'pomeru k jednotlivým státum. O obchodne
politických vztazích vubec lze ríci, že se sovetská vláda
snaží stále je zlepšiti. VZhledem k tísnivé situaci doma
jde jí o pomer co nejlepší.

Ostatne každý takový prátelštejší obchodne-politický
vztah utužuje sovetský režim, opatruje mu další pro
stredky existence. Bez podpory západní Evropy, pod
pory financní i prímé ruky specialistu, styku obchodne
politických umožnujících nabývání valut exportem atd.
by se nemohl dnešní režim v Rusku již dávno udržet.
Ruský dumping pak je vec nemožná. Ministerský pred
seda Mo 10 t ov ve své velké reci na šestém sjezdu sovetu
SSSR. se obšírne zmínil o této veci a rekl v podstate toto:
"R. 1913 byl ruský podíl na svetovém obchodu 3·5%,
r. 1930 jen 1·9%. Proti 1·5 miliarde rubl u dovozu r. 1913
cinil náš dovoz r. 1930 jen 1 miliardu rublu. V obchodní
bilanci jednotlivých státu kolísá ruský export - t. j.
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procento, jež v celkovém dovozu techto zemi pri
na sovetské Rusko - od ~% v Anglii, Francii a I
do 2·6% v Nemecku. Dovážime kovy, zvyšujeme vi
stále dovoz. Nezríkáme se zvýšení exportu, ale to
bude ke vzájemnému prospechu." K tomu ovšem
dejme, že je sice pravda, že ruský dumping muže
covat pomerne s nevelkými množstvími anebo s v
množstvími po kratší dobu, ale podbízením a ob
nými manévry muže skutecne i pres to zpusobit záp
Evrope dosti nesnází. Tomu by se však dalo bránit
volovacími rízeními a spolecnou dohodou. (Pak o
by asi byl kapitál, dnes tak ochotne do Ruska inv
vaný, ohrožen.)

V celku lze tedy ríci, že Petiletka se nepotkává
skutecnosti s tím tdarem, který je o ní propag
rozhlašován, že už dávno to není ten plán, který
vypracován, že se v nem pokracuje jen za inten
pomoci Západu, který pak muže býti ohrožen poli .
motivovaným dumpingem, jehož úcelem by bylo
volat nespokojenost, vetší bídu delnictva a pfib
se tak kýžené svetové revoluci. Avšak sovetská v
pocituje již predem, že se Petiletka nedarí a že nenf
louceno, že se nezdarí. To je hlavním duvod
tech velkých trí procesu, s inženýry-special
profesorem Ramzinem a druhy a menševiky. To
duvod k propuštení Rjazanova. Hledá se proste
zásoby vinník. Jak verit, že Ramzin byl "záškod
když rídil po léta energetické oddelení, Osadci byl m
predsedou Státního plánového oddelení, Kalinik
Carnovský tvurci Petiletky v metalurgickém prum
Fodotov a Lopatin v textilu, Laricev v prumyslu
honných látek a oleju, Gorev v elektrifikaci, Ko
Bernstein v doprave, Jurovský ve financích, Caj
a Oganovský v zemedelství atd. Hlavní oddíly Pe
letky byly tedy vypracovány odsouzenými
"škudci". Vzpomenme na jejich podivná dozn
theatrálnost procesu, aranžovaného ve velkém div
s rozhlasem, filmem, obecenstvem - není to podi
A pri tom prece dnes Grinko, Križanovský, Jakov
Stalin a jiní hájí plány, jež byly navrženy a prová
temito "škudci". Nezdá se, že v tomto šílenstvÍ je
toda, jak se praví v Hamletu?

A nyní se podívejme na proces s menševiky-s
ními demokraty. Rozsudek byl ohlášen již 21. Ú

vynešen teprve 22. února. Dobrá, ale kdo byl odsou
Groman, skutecná hlava Státního plánového odd
Ginsburg, šéf Nejvyšší hospodárské rady, a Ser,
doucí Státní banky. Lidé bezúhonní, jimž se po léta
verovalo a kterí meli za sebou poctivou a dlouhou
votní dráhu, byli najednou odsouzeni jako "škd
Autori a spolu!ealisátori Petiletky ... A k tomu"
nomiceskaja Zizn" napsala 22. února náhodou
slova: "Státní plánové oddelení je jednim z nejst
snu lidstva, je vytvoreno nejlepšími mozky lidstva.
a muže tedy predvídat hospodárský vývoj zeme. A

predvídání spolu se silnou vulí k moci se jmenuje
letka a je to vítezství socialistického systému nad
talistickým". Opakujeme: není podivné, že tvur'
hoto "snu", tyto "nejlepší mozky lidstva" byli naj
oznaceni jako "škudci" a putovali do žaláru? Ne
že jsou to obranná opatrení pro nezdar Petiletky,
Stalin již dnes delá, aby mohl pak ríci: To zavinili
cialisté a národohospodári?

Nesmíme si myslit, že tito lidé byli tak omezenI,
nevedeli, že jdou do nerealisovatelných plánu. Oni
musili, dostali politické rozkazy a rekli-Ii, že to h
dársky nebo technicky nejde, octli se v nebezpe
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Boj o veci samozrejmé.

"Pro tvurcí poslání kritíky." Tak nazval Stanislav Nikolau ne
dávný svuj clánek v "Národni Politíce", ac podle obsahu clánku titul
mel snad spiše zniti: "Proti tvurcímu posláni krítiky," Autorovi šlo
o posláni krítíky vubec a filmové krítiky zvlášte. Žádal od kritiku,
aby vykonávali tvurci vliv. Kritika se podle jeho názoru staví však
misto toho mezi producenta a konsumenta kulturních nebo zábavních
podniku a chce ovlivnovati obe strany tím, že jim chce vnutíti svoje
názory. jak odberatel, tak i výrobce dají sí pak casto tyto názory
vnutit, aby se nezdáli nekulturními lidmi. Prof. Nikolau projevuje
názor, že kritika u nás casto klade meritka vysoké svetové úrovne,
zapomínajíc, že kulturní tvorba malého národa nemuže vždy a všude
dosahovati této výše, která jest ostatne sporná a podléhá móde.
Nikolau polemísuje predevším proti kritikám domácí filmové pro
dukce. Zvlášte prostému lidu nesmí prý být ztrpcována jeho zá
bava, nebot tím trpí nejenom ceský film, ale í návšteva divadla a
koncertu. Každá vrstva lidu hledá svoje vlastni umeni. Tak psal na
úvodním miste nejrozšírenejší list. Tyto názory maji význam tak zá
sadní, že neškodí podrobiti je logícké operaci, ackoli jsme se domní
vali, že zásady kritické úrovne byly prObojovány již generací let de
vadesátých, jež neúnavne vystupovala proti bludu, jako by tvurcí
výkony malého národa nesmely býti posuzovány podle merítek sve
tových. Taková kulturni karanténa by vedla malé národy prímo ku
provincialismu. jsou, jak známo, národy pocetne nijak nevynikajicí,
národy severské, jejichž literatura a kritika po celá desetileti ovládala
evropské verejné míneni. (Strindberg, Brandes, Ibsen, Bj6rnson,
LagerlOfová atd.) již proti Havlíckove kritice se bránil kdysi josef
Kajetán Ty! námitkou, že naše venkovské obecenstvo jest ješte ne
zkažené, že má naivní mysl a že prisná kritika by je mohla odradit

yKMANzop

v Rize, že "Petiletka podnecuje dobro<\ružné živly a
vede k zostrení militarismu a jeho nebezpecí. Jen návrat
demokracie do Ruska znamená záruku míru Evrope".

Mužeme tedy odpovedeti na otázku, zda Petiletka
ohrozí Evropu, tak, že prípadný zdar Petiletky nemuže
hospodársky trvale Evropu ohrozit, bude-li si Evropa
pocínat jednotne a rozumne. I když se Petiletka zdarí,
nebude Rusko vyrábet tolik zboží, aby ukojilo potreby
svého obyvatelstva, ovšem, dá-li se jim pruchod. Bylo
by totiž možno si predstavit, že na kratší dobu lze užíti
vyrobeného zboží k systematickému zaplavování evrop
ských trhu za dumpingových cen a tím k vyvolávání
neklidu hospodárského a pak i politického. Tomu však
by se dalo celit jednotnou akcí anebo i akcí od státu ke
státu. (Nesmíme ovšem pri tom zapomínat, že v Rusku
je monopol zahranicního obchodu.) Toto "zaplavování
Evropy" však nemuže býti opatrením dlouhodobým,
nýbrž jen okamžitým, nanejvýše nekolikamesícním, pro
tože zboží nebude míti Rusko tolik, nehlede k tomu, že
obyvatelstvo dnes stále ješte silne strádá a snáší tyto
strasti jen proto, že se mu ríká, že po skoncení Petiletky
bude zboží dost a pozdvihne se blahobyt všech. Pet i
letka je tedy hospodárský plán, vybudovaný
na neúplné a nesoustavné Znalosti podmínek
zeme, provádený neúplne a nikoliv presne,
bez souhry a jen s velkými potížemi, mající
pri tom nevelké vyhlídky na úspech. Ac má
ráz hospodárský, má býti po eventuálním
zdaru užit k cílum politickým, avšak je v mo
ci ostatních státu, aby pouhým vyckáváním
bez bojkotu zabránily jeho dusledkum.

Karel Kríž.

ni jako pravicácké úchylky, jako zrádci
edky. Jak se pracovalo a narizovalo, je videt
GfesorRamzin byl obvinen z neúspechu pri
anie s vysokým napetím pro potrebu vý-
ám se veci vzpíral a varoval pred ní. Jak

in radit ke stavbe takových stanic, když
to problém použití proudu o vysokém na
te vedecky vyrešen a že nikde na svete ta
v praktickém provozu ješte nestojí?

f Petiletky stalo se vecí politiky a nutnosti.
Me již zpet. Jak sám rekl, dopredu jen, anebo
O prvé v dejinách sovetského Ruska je týž

v, predsedou Komunistické internacionályvlády. Upustilo se tedy od peclivého skrý
etské Rusko nemá co delat s Komunistickou
álou. Molotov je duverným prítelem Sta
spolupráce, kterou se dnes snaží zarídit

m Západem, zakládá se na hesle Leninove:
telé, mezinárodní kapitalism, musí nám po

vat náš stát a vyrobit naše zbrane proti
Petiletky je dnes cílem politickým,
jednotne dirigovaného exportu se snažit roz
ké hospodárství a zvýšit vlnu nespokoje-

'zka, zda kapitály a úvery, dnes tak ochotne
Rusku poskytované, budou pak v bezpecí.
i pro státní garancie exportu do sovetského
m, dnes je to vše výhodné. Je hospodárská

'ty koupí vše i horší kvality, platí relativne

pomalu, zahranicní specialisté jsou výtecnekde je však zaruceno, jak to dlouho potrvá,
zmlnené okolnosti v úvahu?
byla vypracována bez ohledu na ekono
oeiálnl a kulturní basi státu. Nebylo

, že nenl spolehlivého statistického materiálu
e a že to, co je známo, ukazuje na pomery,

k takovému experimentu a k jeho realisaci
ném tempu. Nedbalo se toho, že nelze šestinu

vat jako ríši Morusovy Utopie, když k tomu
leká obratnost lidí, kulturní disposice pra

hospodárský základ zeme, jejíž prírodní bo
ze tak rychle vyvinout. Tak se vytvorila ne
drahá, namnoze neužitecná, ale gigantická
lových závodu, jež nejsou ve stejném tempu
a jež nelze uvésti ve spolupráci s ostatním

v(m zeme. Ostatne na to nepricházíme my
fráme-Ii se sovetským tiskem, vidíme, že se

e pocíná cítit - jenže se to na plná ústa
. Pri prlIežitosti moskevského procesu rekl

ruské sociální demokracie, Abramovic, na
táboru lidu v Berlíne: "Stydím se vám to
pravda, že dnešní komunistický carism je
arý carism".

již rekli, klíc k Petiletce však neleží
nýbrž hlavne v Berlíne a v Londýne. Bez
meeka a Anglie, bez pomoci kapitálové i od

ebyl by se dnešní režim udržel a ani Petiletka
hla vubec zdarit. To neznamená bojkot so

Ruska, stacl jen prátelské vyckávání a nepo
idlme pak pád Petiletky dríve, než prijde

h podmínek. Nepochybujeme však o tom,
vláda uciní vše možné, aby si opatrila pro

zoufalému náporu na provedení Petiletky.
polovicní zdar je nemožný, bud' vítezství

režimu. Umírající Lenin, který snad na tyto
I, rekl k tem, kterí ho obklopovali: "Nebudete
out se srážce se Západem". Také jiný vudce

iálních demokratu, Dan, prohlásil v breznu
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od ceské cetby vubec. jest znám také Havlickuv epigrarnatický
dialog, jimž odpovedel na tuto argumentaci:

"Kritika at u nás ješte nevystoupi,
aby venkov nevedel, že jsme v Praze hloupH"
"Deckem, diš, je obecenstvo naše?
Tvoje spisy, ty jsou tedy kaše!"

Malý národ muže obstáti v souteži národu velikých jenom tehdy,
když bude svoje vlastní výkony posuzovat velmi prisnými merítky
a bude-li k nim zaujímat stanovisko krajne kritické. "Národní Poli
tika" napsala, že jest málo umeleckých výtvoru, které by mely vy
sokou úroven a prece byly prostému muži z lidu snadno srozumí
telné. Taková "Prodaná nevesta" prý se nenapiše každý rok. Ta
"snadná srozumitelnost" "Prodané nevesty" je ovšem optický klam.
Když Smetana "Prodanou nevestu" napsal, byla príjata velmi reser
vovane práve tou konserva ti vn i kritikou, jež se již tehdy chápala
slova jménem prosté ceské duše lidové. I "Prodaná nevesta" byla
licena jako nesrozumitelný produkt wagnerismu. (Že Wagneruv "Lo
hengrin" byl z týchž duvodu pri své premiére ve známých "Musi
kalische Signale" licen jako "blázinec tónu", je již citankovou prav
dou.) V nedávné diskusi v "Pritomnosti" o tom, jak se divat na mo
derní obrazy, byly uvádeny analogie z výtvarných umení. Impre
sionism v malírství jest dnes již dostatecne zpopularisován. Svého
casu se proti nemu bouril prumerný vkus, jako se bourí proti expre
síonismu a kubismu. Co jest jíž uznáno, co náleži již minulosti, je vždy
"snadno srozumitelné", protože kritika zatim již vychovala obe
censtvo, trebaže vetšinou proti jeho vuli. Rozumí se samo sebou; že
t. zv. svetová úroven jest vždycky sporná a že mezi jiným podléhá
také móde. Ale tato móda, toto verejné mineni sveta se netvori libo
volne. jest odpovedi mi otázky, jež jsou v celém svete práve aktuální.
Rozumi se samo sebou, že cesta od psychoanalysy k sex appealu
Marleny Ditríchové je dlouhá a složitá. Ale vždy je souvislost mezi
duchem a zábavou. Právem rozeznává Stanislav Nikolau mezi ume

nim a zábavnim prumyslem, který chce chrániti pred zlomyslnou
kritikou. Opravdová kritika nechce jiste mit nic co delati s prumys
lem. Tento pojem nenáleží a nesmi náležeti do oboru vecí duchovnich.
Misto pro psaní o prumyslových produktech jest v insertní cásti
novin. Chce-li produkce kínematografická a filmová zduraznovati
jenom stránku technickou a obchodní, pak nesmí žádat kritiku vubec
a musí si svou reklamu obstarat sama. Ale vzdelaní filmoví umelci

i autori již dávno došli k poznatku, že kritika sebe prisnejší nemuže
žádné dílo poškoditi tak, jako umlcení. Kdyby kritika trhala sebe
hure knihu, umelecké dílo nebo film, prece jenom dosáhne toho, že
kniha, umelecké dilo nebo film se stane predmetem verejné diskuse,
kulturnim problémem, k nemuž musi zaujmouti stanovisko nejenom
každý vzdelanec, nýbrž i každý snob, což je svrchovane duležité
i s hlediska obchodniho. Inteligentní nakladatelé vedí již dávno, že
nepriznivá kritika knize nejen neuškodí, nýbrž že jí za urcitých okol
ností i prospivá. Co se však týká knihy, bude brzo platiti i o kinu,
o gramofonových deskách a o rozhlase. Pokud se nevytvorila pravi
delná kritika v techto oborech, mohou platiti výkony v techto oblas
tech jenom za "zábavní prumysl". Mají-li se však státi záležitosti
duševni kultury, pak musí si dát libit i seriosní kritiku. jest film
umenim ve skutecném slova smyslu? Myslím, že máme za sebou již
diskuse o tom, co jest grand'art a co jest tak zvané "umení malé".
Existuje vubec "malé umení?" Existuje a nazývá se obecne kýc. Toto
oznaceni nemusí vždy být príhanou. Slovem "kýc" bývají oznacovány
takové kulturni výkony, pri nichž se umelec rídí více vkusem obe
censtva než svou vlastní inspirací. jde mu vice o to, aby se libíl, než
o umeleckou pravdu. O Michel-Angelovi jiste nikdy nerekneme, že
jest "vkusný". Bylo by to blasfemií. Ale opereta, film, zvuková hra
v rozhlase mohou býti bud vkusné nebo nevkusné. Právem bylo ne
dávno napsáno, že úroven podobných produktu se ridi podle úrovne
spolecenského života. Taková jest i základni otázka ceského filmu:
pokud bude spolecenský život vrstev, jež udávaji tón, státi na fle
kovské úrovni, bude "Fidlovacka" platiti za dobrý ceský film, ovšem
v ocich publika, jehož spolecenské nároky jsou velmi nepatrné. Nelze
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však žádati od kritiky, aby kanonisovala tato merítka, í kdyby
podobné filmy publiku libily ješte lépe, než se mu líbí. (Onyse
ani tak mnoho nelibí.) jest možno kritiku umlcovat, ale nesmise
ni žádat "sacrificium intellectus", a to ani ve jménu lidu, ná
vlastenectvi a domácí umelecké výroby. Kritika má i tu skut
tvurcí poslání. Ale toto poslání mohou plnit jenom nezávislékriti
osobností. Skutecný kritik není pouhým recensentem, reportérem
referentem. Cizí dílo jest mu východiskem vlastni tvorby. Tak
stává nezrídka kritik umeni kritikem spolecnosti, zjevem ducho
politickým. Práve proto jest však treba, aby pri jeho funkci bylkl
vetši duraz na ducha než na polití ku. Kritik nikdy nesmi chv
nebo hanet jménem nejakého stranického nebo všenárodniho "M

nýbrž vždy ve jménu myslícího a cítícího "já". Cim lépe si do
kritik držet od tela malichernou denní politiku, tim vetši budej
duchovne-politický vliv. Dr. Alfred Fuchs.

"Spechej pomalu".

Nedávno vyšel v "Právu Lidu" clánek senátora Soukupa o je
návšteve u Švehly v Mentone. Clánek je po nejedné stránce zajíma
pro toho, kdo se zabývá psychologií našich politiku: vidimep
sebou cloveka železné vule, který se podival smrtí do tváre a k
ji premohl silou vule. Nejsou to jen slova politické zkušenosti,n
projev skutecné životni moudrosti, co jsme tentokrát slyšeliz
Švehlových. Zajimavá je také tato jeho poznámka, jež se týká živ
našich verejných pracovníku: "Vy jste všichni prepracováni 
nejde! Vezmete si pouceni ze mne! Lidé prepracovaní ztrati ne
ochromí si srdce, stanou se podráždenými a mrzutými - a pak
žádná rozumná politika delat nedá. Práce musí býti radosti a
znicujíci robotou. Proto se nemuže klidne prihližet k takovému p
šeni nejlepšich našich síl politických - však jich nemáme v mlad
státe žádný nadbytek." Potud Švehla. Psychoanalytikové vynal
pro urcité prípady nemocí název: "Die Flucht in die Krankheit"
"útek do nemocí". Tvrdi totiž, že nemoc se nekdy stane nerv
soustave poslední záchranou, že nervy podvedome vyvolaji nem
protože v dané ŽÚ!otni situaci nic jiného nezbývá. Nechcemeft

že Švehlova nemoc byla neurosou tohoto druhu, ale jisto jest,
každého in ten sivne cinného cloveka nemoc nauci iedné velké živo
moudrosti: Že je na vše daleko více casu, než si obycejne ve spe
a shonu svého denniho života myslíváme. Pojednou je videt, že
zastavit mužeme, když se zastavit musime. Jest jisto, že verej
pracovník u nás žije ve stadiu permanentní prepracovanosti. Vesv
udýchaném dohánení Evropy nedovedeme stále ješte najit v p
pravý rytmus: místo co bychom pracovali, dreme se. To ne
mená, že bychom chteli, aby se pracovalo méne. Ale u našich p
covníku a také u naší nynejši studující mládeže jde práce casto
úcet osobní kultury, nejenom na úcet oddechu. Nejde jenom o to,
clovek nadelal hodne práce, jde také o to, aby jeho práce neslap
osobnosti. To jest však možno jenom tehdy, když clovek do
najít pracovní harmonií, když sám sebe prací nenicí. Anglictí
nici, kterí se nedají ani nejduležitejšímí událostmi rušit ve sv
weekendu, nejsou pro to aristokratictí lenoší. Toto jednání jest
sledkem staleté politické zkušenosti a moudrostí. Sebe pilnejši
nevykoná to, co vykoná osobnost v sobe vyrovnaná. Pro ty,
honí každý okamžik casu, jest nejlepším poucením pohled do t
vecnosti, kde není casu: podobná zkušenost mluví ze slov Švehlo
Ve své rozmluve se senátorem Soukupem zminuje se Švehla opou
jichž nabyl pri pohledu na umelecké výtvory francouzské kultury
zvlášte se zminuje o Avignonu. O Švehlovi jest známo, že má ve
smysl pro formu a· pro umení a že precetl zvlášte mnoho knihde
pisných. Duch, který byl spoután nemocí a smrtí, pohlédl na
v nichž hovorí velké výtvory veku a velkého života heroických
Jiste pak mnohé z toho, co se mu zdálo kdysi svrchovane dtileži
se mu dnes jeví jako marný shon. Specháme príliš. Spechalij
príliš v literature, spechali jsme príliš v národnim hospodá
a specháme ovšem také v politice. V dobách nesamostatnosti
tento spech snad oprávnenejší, než je dnes. Snad jsme na
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o hlavy stará, vyšeptalá hesla a požadavek zásadního promýšlení
nové situace, budování reálného programu, stavení nové politické
teorie nevyrizovali povznešeným úsmevem zkušených politických
vetešniku. A prece: ceho je nám treba víc než teorie, ceho víc než
pevných zásad a vypracovaného programu - práve dnes, kdy poli
tika, kdysi klasické métier myslitelu, žalostne zkomirá v rukou lidi,
kteri nevedí, co vlastne chtejí, a vedí-Ii, pak se obycejne predmet
jejich chteni pohybuje velmi blizko okruhu jejich osobnich zájmu."

("Cin." )

AKITILop
Ferdinand Peroutka:

Má katolictví ješte nejaké nadeje?
II.

Pokud clovek sám sebe muže videti a posouditi, zdá'se mi, že jsem atheista, který mluví bez nenávisti
o náboženství a který proto mluví bez nenávisti i o ka
tolictví, jež je dosud hlavním náboženstvím v této zemi.
Tím je docela popleten p. profesor RádI, který má u nás
generální zastoupení Ymcy a stojí ke katolictví v po
meru konkurujícího majitele vedlejšího krámku. Jak
muže atheista hovoriti o katolictví bez znatelného tónu
zurivosti v hlase? Pan profesor RádI se dle všeho do
mnívá, že jen nejak zvrhlý a nepochopitelný atheista
tak muže ciniti. Ale je to možno i jinak. Muže to býti
také takový atheista, který je si vítezstvím své veci
bohužel tak jist, že už nevidí v katolictví nebezpecného
neprítele a jedná s ním rytírsky, jak se sluší jednati se
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Bezradní odborníci. "Debatou o celni unii rakousko-nemecké

nedostali jsme se ani o krok dál. Víme jenom, že naše dosavadní
obchodní politika nestála za nic (v tom se ku podivu shodují nejenom
ti, kdo jsou pro prístup CSR. k celní unii, ale i tí, kdo jsou proti
celní unii), že se musí nastoupit jiná cesta, že prístup k celní unii je
nemožný, ale co se má vlastne delat, jaké smernice mají být vzaty
za základ, o tom nikdo nic nevi. Projevy vrcholných hospodárských
organisací jsou neobycejne zajimavé pro svou úplnou bezradnos't.
Obchodní komory vyslovily se proti celni unii, ale soucasne i proti
dosavadni obchodní politice, textilnici jsou pro prístup k celni unii
a Svaz prumyslniku stále ješte mlcí. Poradni sbor pro otázky hospo
dárské vydal projev, který je jenom zajimavý tim, co v nem není.
Pravi se v jeho resoluci, že "obchodne-politická situace v Evrope se
vytvorila takovým zpusobem, že vyžaduje imperativne dohody
všech interesovaných kruhu Ceskoslovenska o takovou jednotnou
hospodárskou linii, která by nám umožnila pokud možno iniciativne
se úcastniti jednání o úpravu obchodne-politických veci v Evrope".
Tento projev zve teprve k premýšlení o základni linii naši obchodni
politiky. Vubec nic neriká ani o smeru prumyslovém a agrárnim, ani
o clech, kontingentech, preferencich, o doložce nejvyššich výhod.
To je ovšem trochu málo pro poradni vedecký sbor, který má mit
vedeckou odvahu ríci neco konkretniho tam, kde politikové nemohou
tak svobodne hovorit." ("Novd svoboda.")

*

Sniženi mezd - katastrofa. "Jednou veci jsem si jist, že
totiž mzdy nemohou býti podstatne sniženy, aniž by to
vedlo ke katastrofe. Zisky, které tvori kapitál, nepricházejí
pouze z hromadné výroby. Rovnobežne s výrobou musí jiti spotreba,
a proto je nutno, aby zde byla moc n á kupni síla, vytvorená
liberálními mzdami. Každá radikální redukce této kupní schop

nosti má v zápetipokles zisku. Podle téhož pravidla zisky lze stabi
lisovati placenim stále lepších mezd."

(J. J. Davis, ministr prdce Spoj. stdtu severoamerických.)

S cím souhlasíme.

I hospodárští auguri rozhlaholili se zas u priležitosti chys
aemecko-rakouské celní unie, až milo poslechnout. Slyšíme tu

odmítáni tohoto nemecko-rakouského tahu také velmi roz-

volání, že naše hospodárská politika státní potrebuje plánu, a
Evropa musí zreformovat svoji dosavadní hospodárskou poli

PlánI Jenom se tech slovutnosti neptejte, jaký! Oni jsou pouze
,plán", pro "velkorysou politiku" - a o takové malichernosti,

ten plán má být, se nezajímají. A prijde-Ii s nimi nekdo, budte
že budou proti. Fakt je, že v našich at verejných at soukromých

telských sborech hospodárských rozhodují nejomezenejši mer
té a ochranári. Když se z našich obchodních komor a z jejich
y nebo ze svazu prumyslniku ozývají projevy pro novou

kou politiku hospodárské spolupráce, pamatujme, že hlavne
tam zorganisovaní znemožnili u nás tim a tím také jinde ratifí
lenevské konvence o odstranení zákazu dovozu a vývozu, pama
, že titíž lidé chodí a posilají deputace pro zvyšováni cel, pro

enty na dovoz ciziho zboží, pro umožnení nebo zvýšeni dum-
od nás do ciziny, zkrátka pro všechna myslitelná opatrení,

se mezinárodni spolupráce ztežuj e a marí. Komunistum se ríká,
to komedianti v politice sociální, ale jejich komedie jsou det

braním proti kouskum, které u nás delají velmi vážení clowni
hospodárského." ("Naše doba.")

*

otreba teorie. "V Izvestich byla nedávno reprodukována ka
I predstavujicí srovnáni politické situace Iiberalistických zá
státu se situací v sovetském svazu: na levé pulce obrázku,

wjlcí liberální Západ, byl nakreslen chaotický zápas kapita
ch podnikatelu, jimž padají na hlavy stroje, domy, hromady

I kterí se se zurivýmí, rozšklebenými tváremi rvou navzájem;
vé polovine, znázornujicí SSSR., pohybuje veliká ruka figur

po šachovnicipetiletého hospodárského plánu. At má kdo jaké
výhrady, v jednom musí dát tomuto pusobivému obrázku
vdu: Západ je v ohledu hospodárském bez programu, kdežto

vládne jednotný plán, a tedy také teorie, cilevedomost,
koncujednotný svetový názor. At jakýkoli plán, teorie a názor,

jen plán, prece jen teorie, prece jen názor! U nás zatim
pokracuje ... Liberální parlament se nám pod rukama meni

deni zájmových hospodárských skupin, rdokonalé stroje
za zády chrlí hromady výrobku, které ukládáme do skladišt

váme hladovet vic a vic lidi, jeden prumysl umele udržujeme
I a cly a druhý rušime, lacino vyrábime a draho prodá

I naopak, jednou voláme po sniženi mezd, po druhé po zda
bpltálu - a když jsme se dost nakriceli, skládáme s tupou

osU ruce v klín a cekáme bezradne, až to všecko skoncí,
6h dá. Osudové otázky cívilisace a základni politické pro

atojl za vraty, žádajice si naléhave odpovedi, ale to všecko
vá klidne spáL Mezi starými politickými a sociálnímí for

a reálným stavem spolecnosti se rozevrela propast, která se
dne šíri, ale to nám neprekáží, abychom si neotloukali

l8JtIostatnosti otevreli svuj život vice výhledum sekulárnim.
tek vyrovnanosti, který bývá vadou našeho života, jest práve
, že u nás každý vedoucí clovek musil podle slov apoštola

v~ím.Tiž lidé delali casto najednou vedu, politiku, diplo-
delali soucasne drobnou organisacní práci i dalekosáhlé pro

smernice, a to vše se nedálo snad z mnohoobrocníctví,

proste proto, že bylo málo lidí, že nebylo dost prostredku pro
ci, že jsme nemeli aristokratické vrstvy, jež by se byla

venovat výhradne žívotu státnímu a verejnému. Dusledkem
krátký vek verejných pracovníku, nervosa v našem verejném

I toto šílené tempo pusobí také vetši vydráždenost, jež vede
IIaIlm povestným polemikám. Schází nám schopnost antické

osU,a teprve styk s posledními vecmi cloveka bývá poucením
, kdožjsou tomuto poucení pristupni. Takto se stává i politik

životní moudrosti. Dr. Aljred Fuchs.
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slabšími; muze to býti také trochu sentimentální
atheista, který má smysl pro všechny ty silné i jemné
stránky, které odcházejí s náboženstvím. Rekl jsem:
atheista, který je si bohužel vítezstvím své veci jist. ..
To je skvelá príležitost pro všechny papírove statecné
lidi, aby se osvedcili pred verejností a strhli pokrik:
jakže, on vítezí a volá pri tom bohužel? Ano, a zustanu
zatím pri tomto bohužel. Nedovedu si ješte predstaviti
duši budoucího lidstva, ale tolik vidím, že vetšine dneš
ního lidstva by bylo lépe s bohem než bez boha. Athe
ismus je ješte bríme pro docela silné lidi, a lidský pru
mer není silný. I Nietzsche, autor "Antikrista" a nej
nadšenejší atheista své doby, se nejednou zastavuje a
praví: nebyl tento cin, zabití boha, príliš velký pro nás?
Z tak zvaných statecných lidí si nic nedelám. jsou to
v podstate šosáci, kterí se pohybují sebevedome, po
nevadž nevidí propasti kolem sebe. Kdyby je videli, na
ríkali by a polekane by se slezli do houfu. Prumernému
volnomyšlenkári schází všechno psychologické vzde
lání, aby dovedl postrehnout nebezpecí; má idylické
predstavy o lidské duši, myslí, že nejpovrchnejší nárys
nejaké laické morálky ji nasytí, a že lidstvo ochotne se
seradí za positivní etikou p. prof. Fr. Krejcího a v spo
rádaných dvojstupech poslušne pujde za vznešenými
cíly. Ale pravda je, že lidská duše je ošemetný živel a
jako dynamit. Má v sobe nebezpecí hloubky, které ne
mohou býti vyplneny, ani když do nich vrhnete dvacet
rocníku "Volné myšlenky". Až dosud vyjednávalo
práve náboženství s temi nejnebezpecnejšími strán
kami lidské povahy. Vyplnovalo tak velkou cást vnitr
ního cloveka, že nemuže býti odstraneno bez otresu.
Myslí-Ii si nekdo, že otresu netreba a že pri prechodu ze
stavu náboženského do stavu beznáboženského pujde
všechno jako na drátkách ("ha, tady jsem, veselý a
štastný atheista"), pak je to beznadejný šosák v oboru
psychologie. Nervoví lékari mohou referovati o rade
nervových tragedií, které se dostavily jako následek
ztráty boha. Psychoanalytictí autori zaznamenávají psy
chosy, vZniklé rozkladem náboženské víry. Z materiálu,
který snesli, vyplývá, že náboženství je dosud mnohým
lidem potrebou a že tito lidé, ztrativše je, nevedí kudy
kam. je tedy možno dívati se na náboženství i pragma
ticky: odpovídá-li dosud opravdové potrebe aspon cásti
lidstva, která by bez neho byla neštastná a anarchická,
není-Ii nadeje, že jeho pád zvýší v lidstvu pocit štestí a
jistoty (a za dnešních pomeru, v prostredí lidí, kterí byli
vychováni nábožensky a težko získávají náhradu, této
nadeje není), pak muže i atheista cekati na konecný
zánik náboženství bez nedockavosti. Každý úpadek
systému prináší težké obtíže vnejší i vnitrní. jak by je
neprinesl úpadek tohoto nejstaršího, dvoutisíciletého
systému? Náboženství dávalo lidem morálku, kázen
i sebeovládání, jichž je treba jak k dobrému životu
osobnímu, tak i k ceste za velkými cíli. Dokud tyto
staré základy nebudou nahrazeny novými, dokud ná
boženství znamená vnitrní prospech ješte pro velké
množství lidí, dokud lidem doby prechodné je víry psy
chologicky treba, dotud je možno i atheistovi chovati
se k náboženství s pragmatickou laskavostí.

Ponevadž u nás hlavním náboženstvím je katolicismus,
znamená toto vše chovati se zdvorile ke katolicismu. Ne
myslete si, že lid, který by opustil toto náboženství,
vytvorí jiné. To je blud. Na to je v ceském lidu už málo
náboženských sil. Po katolicismu neprijde žádné jiné
náboženství, nýbrž nevera: a v konecném boji s ní
budou katolictví i protestantismus spojenci, ne ne
prátelé. Dosavadní boj mezi nimi znamená, že obe kon-
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fese precenují celkovou situaci náboženské viry, j
den ode dne v horším položení.

Také politický postoj ke katolicismu v Cechách
visí patrne na tom, jak posuzujeme jeho chanee. J
nekdo veril, že po prevratu ceský národ s nejv
ochotou a spešností a beZ lítosti odvrhne katoli
rozhodne se pro nejakou víru jinou, pak mohl bez
paku vším zpusobem bouriti proti katolicismu, n
pocítal, že je Ihostejno, jak se postaví ke státu t
útvar, jehož dní je již namále. Mohl si mysliti, žev
kové politické hre na katolictví nezáležl, že je to n
co zakrátko nebude. Na základe tohoto mylného
svedcení p. profesor RádI i ostatní klidne vyhla!
katolictví Za neprítele republiky a demokracie a
se chvílemi divili, že katolictví jím opravdu bývá.
naopak byli presvedceni, že role katolictví nebude
v samostatném státe tak malá, jak se nám lícilo;ved
jsme, že toto náboženství je v této zemi vlee zako
neno, než jak nás nutili verit ideologové druhé stra
predvídali jsme, že v republice katolictví bude j
dlouho predstavovat znacnou politickou sllu, a
jsme proto jiný plán: chovat se loyálne ke katoli
nevyhrožovat mu ustavicne národním bojem a d
je na stranu demokracie a sociálních reforem. Pred d
ma lety vyšel dokonce z kruhu marxistické levice
sek, kde z týchž duvodu se vyhlašoval nezájem
lismu na boji proti katolictví.

Nemýlím-Ii se, jsou tyto veci dnes daleko jasnejšl
bývaly. Katolictví zustalo znacnou politickou sil
a žádnému demokratovi a privrženci sociálních refo
nemuže býti Ihostejno, na kterou stranu fronty se
síla postaví. É *

V Durychove knlžce "Nadeje katolictví v ze
ceských" mluví se o techto nadejích bez onoho
vrchního optimismu, jemuž se oddává politický ka
licismus jako ostatne každá jiná strana.

"Jest treba se ponekud rozhlédnouti po skutecnostech a zl

pravý stav, ponevadž ani v stavu nejhorším není nám treba
nýbrž víry. Naopak, nesluší se nám, abychom se drželi il

píše Durych. Hledal jsem v jeho knížce, jestli opravdu
rozloucil s ilusemi, a myslím, že ano. Nenašel jsem žád
pozoruhodnejší blud, kterým by se utešoval. Vidl
tolickou církev docela realisticky jako podemletý b
Má v sobe drsnost pravdomluvnosti, nevyrábl r
nádu. Tato jeho odvaha a drsnost by snad doko
mohla sloužit za doklad jeho víry: jen clovek, let
opravdu verí v to nebo ono, má silné nervy a ne
do mdlob v nepríznivých okolnostech; nebojí se pri
že je špatné pocasí pro jeho vec, protože má teplo v
zato clovek slabe verící nebo pochybující potrebuje,
od veci neutekl, príznivých vnejších okolnosti,
peného pokoje ve svete, pohodlné cesty a ružové V

na své nadeje. V tom tedy, jak Durych celí i kat
fálním vyhlídkám, lze videti doklad jeho víry.

( Dokonfenl.)

Jan Hertl:

Ágrární prorok.

Sto let, které nás delí od narození prvního agráideologa v Cechách, Alfonse Štastného,jesto
bím rozvinutí selského soukromého vlastnictví. Nenl
Štastný zrovna nejštastnejším ideologem tohotoagrár
období, protože jeho myšlení je nesoustavné a prek
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v jeho selském programu nejaká živá sou
em (jeho pozdejší myšlenky stavovského
vé reformy, celní unie evropské), tedy

krise zemedelská jako dusledek uvolnení
vu v období kapitalismU presahuje až do
Proto také má osobnost Alfonse Štastného

aby sloužila za dekoraci velkého politického
hnuti politické potrebuje patrona. Nelze

proti hnutí socialistickému, že svuj zákon
. V agrárním hnutí cas od casu se pocito

tecnost praktických úspechu, které nebyly
osti ideovou. Pokus o povýšení nemec

náfe Thiinena (" Isolovaný stát") na agrár
byl neprimerený. To Alfons Štastný se hodí

ámiho hnutí mnohem vÍCe.
*

yJ pitvodu židovského. K svému povolání
dostal vlastne náhodou, až po smrti svého
byl nucen prerušiti svá studia universitní.
h údajích biografických nalezneme prícinu
osobnosti a základ jeho dvojiho pusobení:

O a agrárne-politického.
Obdobifilosofickém byl opoždeným osvícen

alistou a jeho materialismus byl ohlasem
u encyklopedického. Odtud jsou jeho dve
ucky: "Co clovek rozumem nepojímá, to
utecnostl", a "nesmiritelný boj proti kne

lákitm". Štastný byl nejuvedomelejším libe
m tehdejší doby. Taková byla jeho noetická

skutecnosti smysly a zdravým rozumem cestou pra-
, svobodného a všeobecného rozumování jest jedíným

doplditi se pravdy."

uti jakékoliv protirozumové autority jest
kého sebevedomí. Tím sveden Štastný se
na stanovisko "lidskosti", lidskosti veskrze
ké: blaho clovecenstva. Za tímto "hla
stva" jest ovšem pusto a prázdno. Štastný
toliko "pocit ukojené potreby". Prázd-

tu zející za tímto pocitem ukojené potreoy
ni, kdož vycházelli z autority cloveka sama
tný, požadavkem zachování ródu a druhu.

l, že blaho nutné k zachování cloveka není
e státe, který má býti zaopatrovaclm ústa
je tato míra toliko maximální. Stát nesmí
ti pouze jisté cásti na úkor tech ostatních.
nikde príkladu, jak tuto službu verejnosti
. Které jsou to vrstvy, jež jsou východiskem

vání blaha pokud možno nejvetšímu poctuého období Stastného myšlení víme, že jsou
otiž jen urcitá vrstva na vesnicí. A tak tato
osofie jest mostem obou období Štastného.
ern jest mu ješte nejvyšším hodnotícíri1 hle

ování lidskosti". Spolecnost se delí podlerany pestují tuto lidskost. je tedy Stast
alisrnus a humanismus totožný. je to v celku

oJucionismus, "vývin obcanské svobody,
á v lidskosti". "V tom spocívá ten neustálý

bojovati za svobodu jiných, za svobodu
eenstva, aby tak svoboda spolecnosti státní

yfa zabezpecena veškerým clovecenstvem".
svobody jest r oz u m. Tento rozum zustal
porou pro celý život, ne však nejaký vše
raktní, ale jeho rozum, rozum Alfonse

Ve smyslu svobody clovecenstva a pestováni lidskosti
mohou se úcastniti rízení spolecnosti toliko strany po
litické, které mají možnost universálního hlediska spo
lecenského, a boj stavovský (který pozdeji pokládal za
jediný možný boj v národe), v této dobe jest nedustoj
ným bojem "pouhých frakcí", který je na ujmu svo
body politické.
~ Štastný prožíval svoje názory nejen svým rozumem,
ale i svými nervy, citím a krví, a nezustal dlouho u theo
retických úvah, vzdálených "politika od remesla, pro
hánejícího se na koni vysoké politiky". jeho "otevrené
oci a nepredpojatý rozum", kterých si tolik vážil na
sobe, privedly jej do víru politického. Vystoupil v dobe
rozkládající se politiky Starocechu. Tohoto popudlivého
pokrokáre urážely soucasné pomery, v nichž Ceši byli
nemeckými demokraty nazýváni národem zpátecníku
a feudálu. Tato výtka se musela Štastného dotýkati
tím živeji, protože se datovala již od roku 1848, kdy
ceští zástupci se chovali zpátecnicky na snemu víden
ském pri projednávání návrhu Hanse Kudlicha na zru
šení poddanství selského:

"v tom kuse Nemcum vskutku nemohu mlti za zlé, prejí-li
si nadvlády, pokládajice Cechy za národ klerikálu a feudálu!
Ci copak jsme ucinili k ocišteni se z tohoto podezrenl? Nic.
Dejme Nemcum dostatecnou záruku své svobodomyslnosti, a
odzbrojime aspon cást jich."

Svuj atheistický kosmopolitismus vyjádril nervosním
výkrikem: "Ich bin kein Ceche, ich bin kein Deutscher,
ich will ein Mensch sein!"

Proti pasivní a reakcionárské politice Starocechu na
psal Štastný svuj nejlepší spis, sociologicky pojatý roz
bor situace: "Politické strany u nás a jinde." 1873.
jeho odvaha pusobila silnou ozvenou, když zahájil
útok proti Starocechum slovy: "Chci míti roztržku, chci
míti strany. Ta dosavadní trpná ,sjednocenost národa'
se mi dokonce nelíbí." Tímto spiskem vstupuje Štastný
legitimne do politického života.

*

Každý selský reformátor musel dospeti k svému sel
skému programu ostrou kritikou liberalismu. liberalis
mus sedláka sice osvobodil, avšak uvedl ho zároven
v systému hospodárské nevázanosti v nové podrucí
a závislost. Sedlák potrebuje vázaného hospodárství.
je príliš pripoután k vlastnímu pojmu státu, který je
diný muže mu prinésti potrebné možnosti preferencní
ochrany. A Štastného ideologie nevystihla správne po
mer zemedelské krise ke kapitalistické nadvláde. Nej
uvedomelejší vudce selský, jaký kdy byl - Bulhar
Stambolijskij - mel mnohem jasnejší východisko: "jsme
proti kapitalismu, predevším soukromému. Naše zeme
je zemí malého vlastnictví zemedelského." Štastný však
nevyšel z kritiky liberalismu. Znak liberalistický zustal
již navždy ve Štastného programu agrárního stavovství.
I materialismus (jeho stavovství samo o sobe je mate
rialistické) prechází z jeho prvé doby do druhé.

V tomto case se ukazuje onen zlom jeho názoru.
Základní predpok1<id o blahobytu clovecenstva zustává.
Rozum Štastného však spocine jenom na jedné cásti
tohoto blahobytu, která jest vyjádrena existencním
minimem sta mer pudy. Tito stomeroví sedláci jsou
ohrožení.

,,0 blahobyt latifundistu nepotrebujeme se obávati. Také zle
nebude tem zemedelcum, kterí na malém majetku svém z nej
vetší cásti sí vyrobí to, co pro svuj dum potrebují a mají mimo
to ješte nejaký výdelek vedlejši. Takovému zemedelci nezáleži
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na cene výrobku hospodárských, jichž vubec neprodává. O tyto
drobné zemedelce tedy také netreba míti prilišnou starost; tem
se nestane niceho. Jinak jest však s tou strední trídou zeme

delcu, se sedláky a s jejich budoucností."

Selský stav mezi socialistickým chalupnictvem a ka
pitalistickým velkostatkárstvem nesmí býti chátrou
zbedovanou, nýbrž majetným stavem, jenž je si svých
práv a povinností dobre vedom. Musí míti tolik, kolik
potrebuje. A Štastný povyšuje myšlenku o funkci stavu,
kterou ješte red nekolika lety s opovržením odmítal
jako nemístnou v politice. Odmítá demokratismus, který
ješte nedávno se mu zdál býtj hodným obeti, odmítá
i liberalismus a socialismus. Zádný tento -ismus prý
nezachová selský stav. Spása leží ve veliké strane agrární.
jak jí však dáti rysy velikosti? Spolecenská vrstva,
o niž se chce Štastného program opírati, jest nejvýše
šestou cástí obyvatelstva zamestnávajícího se zeme
delstvím. Proto Štastný predevším uznal, že velkostat
kárstvo nemá nic spolecného s kapitalismem, jak do
nedávna tvrdil, a zapomnel na to, že velkostatkárskou
šlechtu nazýval ješte nedávno "národními polotvory".
Velkostatek byl zahrnut do sféry agrárních zájmu.

"Kdyby se u nás utvoríla velíká strana agrární z velíko
i malostatkáru, pak by k sobe pritáhla i menší živnostnictvo
a ucinila by líberalístický velkoprumysl a kapitalísmus naprosto
neškodným."

Nelze stanoviti ze Štastného názoru nejaký systém.
Štastný dovedl na pr., aby popudil Národní listy, s ni
miž se nepohodl, vyzdvihnouti socialismus a pohroziti
i takovýmto proroctvím:

"V prumyslu vede kapitalísmus delníka k prumyslovému,
v rolnictvi zase sedláka k agrárnímu komunismu. Jakmile se
tyto dve trídy komunistu sejdou, vypukne revoluce, proti níž
i francouzská byla detskou hrou."

A skutecne tento "padarovský apoštol", Alfons Štast
ný, byl odhodlaný a smelý na ceste, kterou si usmyslil.
Pro svoji myšlenku "agrární strany" byl prístupný kaž
dému náporu. A tento jeho nápor za agrární stranou
at již ve jménu jeho materialismu nebo liberalismu,
byl nejvetší rozkladnou silou Starocechu a pozdeji
i Mladocechu. Dovedl si hráti se Starocechy s jistým
rysem povýšenosti, když je zeslabené, bezmocné a ne
škodné vyzdvihoval proti Mladocechum. Se stejnou zá
merností pak postupoval proti Mladocechum. Myšlenka
agrární strany mu byla mocnou zbraní. "jako najatý
dryácnický agent s opovážlivostí neslýchanou jízlive
brojí padarovský apoštol národních štvanic," psalo se
o nem.

*

Mel argumenty, které byly úcinné ve svém predse
vzetí a težko je bylo vyvraceti, protože hovely sebe
vedomí.

"Pánové z mesta! Kdybyste meli jenom týden žíti
na vsi a snášet to, co snášíme my, vešeli byste se na
nejbližších stromech anebo byste sebe a ty ostatní há
zeli dynamitem do povetrí!" To je staré úsloví tech,
kdož z mest prišli na vesnice a založili tu protimestskou
ideologii. To je casto i levný argument tech, kterí pres
svou "Stadtfeindlichkeit" mluví z mesta k mestu. Ale
bylo poctivé od Štastného, porídil-li si "porádný život
selský" a nechal "pány vést život panský, pokud jim
to šlo".

jsouce si vedomi toho, že Štastný byl liberálem do
konce výrazným, víme i to, že jeho program byl úzce
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stavovský. Jen urcitá nepatrná, vlastne spolecens
vrstva jest predmetem jeho snah. její váha je zvýše
pribráním další vrstvy, která stojí v hmotné hierarc
nad ní - velkostatkárstva. Nepribral Štastný m
malých rolníku, chalupníku a zemedelských delnl
O chalupníky nemel zájmu a s lehkým srdcem je p
nechal socialismu. Na zemedelské delnictvo má n

zamestnavatelský, nechápe na pr., proc by oni meli
nárok na všeobecné právo hlasovací. jde mu o jed
typ spolecenský, o ryzí a ideální typ sedláka. "Sedlaci
vám musí být svatou, milou, drahou," volá k tem
sedlákum. S tohoto hlediska je jeho program úzký a n
jasný. Nemá tento racionalista a materialista zásadnl
pojetí mnoha a mnoha sociálních pojmu o dobe ap
stredí. Odmítá a znova pribírá názory, zachovávaje
v padarovském závetrí vecnou tekavost. Puvodne r
hojic, nemohl si zvyknout na padarovskou samotu, n
bot jeho touhou bylo venovati se prírodním a filo
fickým vedám. A když si konecne zvykl, nalezl ve své
selském povolání popud a oporu své podnikavosti. S
myšlenky, organisovati sedláky, se držel houževna
a bezohledne, a tato myšlenka je jediná trvalá myšlen
jeho života.

Nikterak se však neprící statkári Štastnému a vš
statkárum, jejichž blahobyt mel na mysli, ten mate'
li8mus, kterým zahájil svoji verejnou práci. Tento
straktní "sedlák", symbolický ve svém sebevedoml
uplatnování priority, je opravdu materialistický. Je
spolecenská vrstva, která žije z této materie, pudy, kte
u Štastného nemá sice ješte své mystické povahy, ja

ji pozdeji dostává u Holecka. U Holecka je to ducu Stastného hmotnost selství symbolisovaného. V techt
dvou hodnotách bychom mohli hledat základy ideol
gického agrarismu.

Dovedeme se sice mnohem více nadchnout pro sedlá
Holeckova, avšak jsme si vedomi, že materiálem
je sedlák Štastného. Tento dnes stoletý agrárník, tr

gický a tekavý žid, ukázal látku, jíž dal Holecek od
ševnení. Na rozdíl od Štastného je Holecek moralis
Dává sedláku Štastného, strohému typu, který chce
clovecenské blaho a svoji materielní dustojnost, ethic
oprávnení. U Holecka je sedlák teprve objektivisov
mravne, nebot má na to právo pro svoji: pospolito
rázovitost, puvodnost, konservativnost a patriarch
nost. .

A z toho už mluví ideologie Švehlova: puda a mfr.
První ve státe je sedlák, nebot stát je puda. Štast
prece stanovil tento nexus, ovšem mnohem bezohl.
neji, zcela ve smyslu svého racionalistického maten
lismu: 100 mer. Z techto 100 mer roste selské sebev

do mí. Roste agrární hnutí.
A ješte neco pozoruhodného: Štastný prichází z m

do Padarova, a první, na cem utkví, je selská hm
jeho ~OO mer polí. Holecek odchází ze Stožic do m
a myslí na selského ducha jako na cistou a mravn
prírodní sílu. -

LITERATURA A UMt

Josef Capek:

Jak se dívati na moderní obrazy.

Chápu moderní obrazy lehce a bezprostredne, nevedu si tedy v celé šíri vymysliti všechny po
a myšlenky cloveka, kterého moderní obrazy pobufu
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e v nich nemuže s požitkem vyznat. A sdeliti
je težká vec; nemohu svuj požitek z moderního

prenésti slovními výklady na nekoho, kdo ho
ftf, a kouzelného proutku nemám.

·Ii tu moderní umení staveti do protikladu s ume
Jifm, jsem toho dalek to starší paušálne odmí
suzuji jen jeho urcitou, velmi úzkou, ale pro
O prumerného diváka nedobre smerodatnou

tejne tak nehájím všechno, co je moderní. Ne
telnost moderních obrazu ci soch nemusí být
jejich predností, nesrozumitelná novinka není

ou nesrozumitelnost vždy lepší, než srozumitelná
Ov§em ale také srozumitelnost obrazu nezarucuje

jeho hodnotu.

velmi správne receno, že, neumí-li se nekdo dí
modem! obrazy, je to proto, že se neumí dívati

staré. Ba ješte horší to s ním je: takový divák
mf dobre ani tomu, co se mu líbí; kdyby tomu
e rozumel, našel by v tom hned urcité chyby

ostatky a musel by svou zálibu namíriti hodne
a výše. Dnešního prumerného <i~váka docela

o bežné akademicky naturalistní malování a so
f XIX. a ješte XX. století; tato úpadková pro:
na celé cáre zbavila své milovníky schopnosti

ti v rádu výtvarném, duchovne umeleckém, pri:
a je naprosto k velmi skrovnoucké mohutnosti
i se na jalové nápodobe prírodního aspektu, na
atných efektech, na bezduché snušce detail~.

jfcf vliv této produkce (však se z vetšiny stala ne):
ej§lm pohlednicovým artiklem) úplne porusI!

cásti obecenstva a stejne i v lidu poslední zbytky
vé schopnosti dívati se na umení jinak než jen
na cinnost popisnou a imitativní. Tito milovníci

provolávají, že si nežádají pouze té imitace prí
vzhledu, nýbrž že ty obrazy a obrázky mluví
du§i, že je dojímají, dotýkají se jemných strun

duše, lahodí jejich smyslu pro pravdu a krásno,
i jen libují ve svém šidítku. U tohoto akade
o naturalismu je to vše, ty dojímavé složky, to

ové arrangement líbivosti, krasoduchosti a vy
ké lIcivosti do obrazu zvlášt snášeno, pridáváno

O rendlíku, jako se u dortu vkládá libochutn~
á nápln mezi to ostatní ponekud sušší dortove

ud tedy si obecenstvo prineslo do svých vztahu
wné malbe velmi ochromený smysl pro výtvarnou

umeleckého díla. Hledá úkoly umení jinde, než
ravdu jsou a je príliš necitlivé na to, co mu mo

tvorba a konecne i valná cást umení starého na

r'Ch hodnotách prinášejí. jako lecko~o t~háhudba za vlasy, jako kdyby byla slozena Jen
ých tónu, tak se zas mnohému moderní malby

eladnéa nesrozumitelné. Ti lidé pak dávají prednost

e, operete muzikální, operete výtvarné. O.dsuzuj!
mu", prohlašujíce pri tom, že jsou. plm dobr.e
zatfm jsou plni predsudku, jichž si neJsou vedomI.
prece rádi umení, vzdychají pak neštastne pred
fmi obrazy, a máme prece oci, ale tahle moderna
uzuje. At nám to nekdo rekne, co na ní má být
pekného!

to ovšem jednostejné, kde se chápání všelikého
zastavuje. Mnohému je Picasso potrešteným

térem, jiný nemuže prijiti na chut ješte ani

ovi a Van Goghovi, nekdo se tre~a doposud ne:
al ke Slavíckovi. A co ješte k tomu: dnes nem
tak jednolité, jako bylo za dob starého Egypta

nebo v gotice; je nadmíru komplexní, ba plné anarchie,
vedle Muncha je dnes stejne na živu salonní kýc, pro

dukuje se soucasne v nejmodern~j~ích s~er~ch a ~is.me:~
i v nejkonservativnejší konvenCI, sp,atfl:e a Jalov,e ~I ?ela
stejný nárok na pozornost, ba co Vlc! I na uz~am, J.~ko
to dobré' takováto ruznorodá mnohotnost ovsem mJak
nenapom'áhá orientaci. jako produkující umelci se podle

svých sklonu a schopnost.í vrazují na, n;jruzneJš!,stupn.e
této chaotické soucasnosti, tak se umIstuje na JejIch neJ

ruznejších stupních i obecenstvo. Žádná, sdružující. ~yš
lenka ci organisovaná soustava nestavl dnes umem do

jednotící služebnosti.,iak .to~u .býval~ za s!~;~ch do?:
Tak ruzné umení ma sve rutne skupInY venclch, kyc
jich má své valné davy a s moderním umením to vypadá
tak že má své zasvecence. Pohríchu je to tak, že se
za tohoto stavu vecí porád ješte jeví necím exlusivním,
ba až jakoby esoterickým. I bývá mu vytýkáno, že prý
je príliš 1'art pour 1'artistné. A skutecne je produkováno
samoúcelne, bez ohledu na obecnejší ohlas; ovšem ne
dejme se tu omýliti nadšenými pokriky snobu, kte~í ve
své kulturní nestálosti a sterilnosti náružive klesají do

náruce všemu, co je práve nejnovejší, ani š:,~drone~lí~
kulturních agentu, kterí se svou teka~ou agI1l~ou d:l.aJ!
duležitými v necem, na cem nemaJI vlastm tvonve
zásluhy. *

Posud jsme uvažovali o !om, pro c .~:, nekterí. l,i~é
nedovedou dívat na moderm obrazy. Tezsl odpoved Je
na to, jak se mají na ne dívat. Nemohu tu podati návod

ci rukovet, jak se dívati na ten který každt ~b.raz, na
toho kterého malíre,; mohu jen zhruba osvethti ces!u,
kterou se lze priblížiti k úcinnejšímu chápání nekter~ch
tech jakoby nedosti prístupných složek modermho
umení.

Predevším je treba více trpelivosti, nerozumím-li ne

cemu hned, neukvapovati se s pohodln,e por~d~ími ,O?:
sudky. Do moderního umení musí divak vrustI, VCI!I~1
se i zauciti; pan divák nesmí žádat všechno od umem,
ale musí se trochu také snažiti sám, ono totiž k dívání se

na obrazy nestací je.n oci.)e ~.~omu tak~ treba. d~cha.
Zahloubali jste se nekdy radnej1 do stareho u~em, od
halil vám neco Cézanne nebo Van Gogh? jesth ne, tak
to s moderními obrazy nepujde. Nutno se poohlédnouti

do umení do hloubky a nazpet tím smerem,: kterým
moderní umení vznikalo a rostlo; vzdyt prece

nebylo to špatné umení a malí tvurci, z ce~o ?e .už dél~
než sto let vyvíjí to moderní umení! Tedy I dlvak mUSI
jíti trochu tou cestou uvedomování a poznávání a ro~:
letu, jakou postupují ve svém prvním rustu a pak ro~voJI
umelci sami' ti prece také vyšli od koukání se na obrazky
v detských knížkách svých chlapeckých let a došl~ pres
ruzné vývojové etapy nakonec treba až k ~urreahsmu,
nebo co je ješte dál. I divák je d~užen k~~ture, aby rostl
v techto vecech a trochu se v mch vyvlJel.

Ovšem že obecenstvo živel tvorive neaktivní, nemuže
s umením držeti stejne ~ychlý krok; vždycky má v sobe
obecenstvo jistou dávku konservativnosti. Proto s ne
chutí nerado a neochotne prijímá nové formy v umení
a ríkává jim móda. Milé obecenstvo! bud tedy ve vecech
umení o neco pružnejší a lehkomyslnejší, o neco dobro
družnejší. Zkus to! Co ti to udelá? Když móda, tedy

móda, ci ješte jinak receno nová konven~e:. ~ristupm~
na ni hodme sebou trochu, abychom vldeh, co v m

vezí ~ jak se v ní budeme cítit! N,ebruct.e, ~~y vám .dali
pokoj s novou módou a konvenCI, kdyz pn tom az po
krk vezíte v móde a konvenci staré. Snad vás to nové
udelá trošku mladšími.

249
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Ale moderní obrazy jsou hodne jiné, než ty starší, a
divák starší školy i pri dobré vuli neví, kudy do nich.
Zde mu tedy prekážejí nekteré návyky a predsudky,
které mu sedí jako jakési brýle pred nosem a zkreslují
mu tu moderní formu veru až do nemožnosti. Tu se tedy
musí divák sám trochu prevychovati a musí brát tro
chu vážneji a bez zdešení to, oc modernímu umení zvláš
te jde.

I. Je to problém uchopení a výstavby prostoru v ob
razové ploše. Prostor je tu nazí rán struktivne a nikoliv
kukátkove nebo perspektivne, jeho obrazová skladba
opírá se víc o geometrii než o prírodní motiv a není tu
vypracován postupne do hloubky, nýbrž z hloubky sou
vztažne ven. Zní-Ii toto vše príliš ucene, tedy to reknu
ješte jinak: je to prostorovost, kontraperspektivnost.
Ale nehledejte v tom žádnou zoufale abstraktní teorii:
nejen v novém, ale i ve starém umení je krásne pro
kázáno, že ne perspektiva, ale prostorovost
vytvárí výtvarne ryzí clenitost a organisaci
obrazu.

2. Druhý zarážející rys moderní malby: zpusob po
dání. Velké barevné plochy, ostrá Iineárnost, kontury,
durazná barevnost a struktura náteru, abstraktní od
barevnost atd. Prelom moderního umení se staromis
trovskou technikou se totiž projevuje silným obna
žením techniky. Jako kdyby se štetcová práce obrátila
trochu na ruby. Dríve linie a barva byly ztajeny pod
prírodním vzhledem, náladou, sfumatem, dnes je to
jakoby naopak: dnes linie a barva jsou navrchu,
skládají se k sobe naze a ciste docela na bíle
dni. Divák, který se jich proto leká, dokazuje, že jeho
zájem jde spíše za motivem než za malbou.

3. Nové výrazové rysy, rovnež veliká potíž pro di
váka starší školy. Moderní malba staví na složkách
strucných, nápovedných, sumárních. Vyžaduje tedy
od diváka schopnost bystrého, rychlého a po
hotového syntetického vjemu. Diváku, který
to dovede, to pusobí nesporný estetický požitek, kdo
to nedovede, nemá se tu ceho chytit a obraz mu uniká.
Jsou lidé, kterým film jde trochu príliš rychle, kterým
spád Chaplinových filmu je príliš prekotný; ale v dobe,
jež na rychlosti elementu staví docela exaktní a pro
spešné vynálezy, musíme si nakonec všemu zvyknouti.
Pred starým obrazem mohl se divák chovati trpneji;
motiv ci obsah rozkládal se pred ním vymezený rám
cem jako nehybná scéna v kukátku nebo na divadle.
Vzav na vedomí obsah, totiž motiv plus napodobení
prírodního vzhledu, prehlížel pak divák s uspokojením,
jak výstižne je to vymalováno. Moderní malba žádá
vetší aktivity: divák se má více než optickou cestou
prenésti do obrazu a má vniknouti do predmetu skrze
tuto obrazovou skladbu. A není nijak ošizen;
dríve našel nejprve obsah a pak skladbu, ted. má celkem
totéž, jen v jiném porádku: ted chce jíti skladba pred
obsahem.

Povšechne: pokud se týká moderní sensibility, jak
se projevuje v moderní malbe, težko divákovi slovne to
udelat, jak ji má konsumentovati; musí se sám trochu
k ní pohnout a pocítit v sobe její ozvuky, aby obrazy,
jichž je soucasníkem, k nemu nemluvily recí tak cizí
a vzdálenou, jakoby z jiné planety.

Jako ve starém, tak i v moderním umení trvá poža
davek, aby trefilo svou vec; ovšem úlohy jsou jinak
položeny. Ješte se tu pokusím o hrubý návod, jak se dí
vati na jednotlivé genry.

Oblíbená dnes zátiší. Dríve to byl spíš výsek
z prírodního vetšího celku, uzavrený komposicním ar-
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rangementem. Nyní je to svuj malírský samobytn9
lek. Predstavme si obrat se vším, co v nem je, ja
byl docela neclenenou hmotou, jako neústrojný
predmetu, prostoru, barev a car. Nuže tedy, t
vlastní výtvarnou úlohou uvésti to do umelecké f
Estetické požadavky moderního obrazu splnují se
merou, jak se tato hmota ci chaos v obraze org
a skládají do vlastního kos mu, jak se konstituuji,
bývají clenitosti, jak se v tomto procesu úsilí o
sdružuje s výrazností a poetickým kouzlem. Prihl
jak se tu vše v obrazovém rádu k sobe váže a zná
k plnému tvárnému úcinu, je vysokým estetic
požitkem.

Odedávna oblíbený ženský akt. Nikam v
neprivede, ohlížeti se na to, má-Ii panna luzný ob
a klasické formy tela; skutecne není urcena do po
Nekterý moderní umelec usiluje vyvolati pred
ženského tela a jeho plastického puvabu, neoplraj
pri tom o anatomii a o detail; oci jsou tu všelija
i hlava nekdy schází, je to tam jinak, než na opra
vých slecinkách. Neohlížejte se tedy po té prírodnl
tomii, ne ta panna, ale predevším ten obraz má mlti
ruce, nohy. Snad se vám to v první chvíli jeví ves
nání s prírodním vzhledem jakoby nestvurne, ale
to plné vlastního života, dení, dramatu; tyto post
existují v ploše svého plátna tak cele a plne, jako co
reálného na svete. Dríve, v naturalistickém a
mismu, byla skutecnost v tom, co obraz predstavo
na modelu. Dnes je silná skutecnost obrazu, nezá
na prírodních skutecnostech, výslednicí tvorivého u
cova postupu ve svete výtvarných forem.

Krajina. Dríve jakoby divák pohlédl malírským
kátkem do krajiny skutecné. Nyní tu jednotný
malírských výrazových prostredku proudí obra
vlamuje se v jeho plochu, clení a modeluje bez po
perspektivy, osvetlení a stínování; tento zpusob d
luje umelci, aby o to víc malírské výraznosti a k
vložil do obrázku ze své tvárné predstavy.

Estetický výraz toho všeho je, dle osobitého zalo
umelcu, britký, durazný, lahodný, básnivý. výtv
živly jsou tu na svobode, barvy i linie tu mluvl s
cistým zvukem, nezastreným imitací, obrazový pro
se zvládá svým svébytným rádem, dílo není napodo
neceho vnejšího, nýbrž je volným projevem umele
schopnosti vyjadrovati se výtvarnou formou. Prot
prostredky k tomuto výrazu jsou cerpány z umel
výtvarné fantasie, nese v sobe tento jejich vnitrnf
vod mnoho niterne osobitého. Umení, vych
takto až z korenu umelcovy osobnosti, založené
individuální mohutnosti, nemusí se státi formalis
Tryská-Ii Z techto hloubek, muže v sobe vynésti na
nek dokonce i složky stejne všelidské jako nár
Ovšemže nejíti po svých a jen se povesiti na záda
cassovi ci jiné veliké tvorivé osobnosti znamenal
zustati tomuto osobnímu i obecnejšímu poslání dl
velice vážné položky, jejichž nesplnení musí v
hodine dejin umení konec koncu po zásluze zneh
títi každou príliš odvislou produkci.

Fr. Langer:

Krise jednoho divadla.
(Interview red. Peroutky se spisovatelem Langr

Mluví se nebo mluvilo ~e o tom, že Vhradské divadlo je v krisi. V jaké kris
a cím je zavinena?



Pt(tomnost,

krise v divadle. To je, že se do neho
becenstvo a jeho úbytek je citit v po
li se taková krise, pak je z ní po rade

dlea vinnikem je krise herecká, ume
dla, úpadek dramatické literatury
vall vina na nekterý z techto duvodu,

klad reditel nebo režisér, a když po
obecenstvo zacne chodit do divadla,
1a aktivnim a úcinným zpusobem od-

fe zájem o divadlo stoupá a klesá ve
lety byl u nás zájem o divadlo a tedy

ý, nyni poklesl a s nim príjem u po
le dnes zájem kulturních lidí se obraci

k divadlu. Je to požitek pohodlnejší
m ve vlnu, že zase zacne stoupat.

estské divadlo je jen ukazovatelem
jmech. A osud postihl je a ne Státní
V dobe poklesu konjunktury bylo di

mi výkonnými silami. Behem krátké
rada jeho nejlepších hercu do Stát

zbylá hrstka prirozene nestacila, aby
jeho pritažlivost. Protože jsou to

za kterými chodí divadelní publikum,
pro masu diváctva zárukou toho re
u vyhovuje, a jsou to herci, kterí pro
o znamenají divadelní kontinuitu.

octlo v situaci jako bezmála nejaké
protože si musilo vytvorit témer nový

má publikum za novým ensemblem cho
se teprve ladí, školí a zceluje? Proc má
herci, z nichž žádný není toho druhu,
novou hvezdou? Nastala nyní nutnost
jednou na pul tuctu pánu a dám en

drfvejšich protagonistu zustali divadlu
malo zase jisté ochuzeni pestrosti v pro

Jjednotvárnení.
niho obecenstva obracejí se velmi zvolna.itedy nemuže cinit nadeje, že se svými
rzy pronikne. Ale dríve ci pozdeji nové
i své diváky. Snad zase vlna zájmu se
oni k divadlu, je totiž možno necekat
. Ale nejakou dobu ješte bude divadlo

rpet. Tak aktivní, jako bylo pred deseti
dy. Bylo totiž dríve majitelkou biograf

ysi byl nejvetším biem na Vinohra
z neho doplnovaly divadelní schodek.

lejši úkol biografu v celé republice,
ete. Ale nyní na Vinohradech je pet
ovšem mluvících, takže prostý diva
tva vydelává na svuj personál. A to

nou provždy, i v nejlepších casech, se
k~ divadlo ohlížet po výpomoci, která

Z tohoto pramene.
ou, že práve v dobách, kdy bylo
ati krisi, Mestské divadlo za
omorni divadlo?
založeni Komorního divadla zname
ejši využití hereckých sil, režiséru a

lych mu vytkl, je nepredvídavé pojmef. To svádí k tomu, aby v nem divák
t (jichž v Praze máme asi pul tisíce)

hry. A komorní hry ve skutecnosti je
, fe naprosto nepostací, aby vyplnilo

censtvo ani jeden kvartál). Takže
automaticky prestalo být divadlem

• Tak jak je, divadlo malých, dobre

pointovaných a zajímavých her, umožnuje hercum, aby
svými honorári zlepšili svou gáži bez namáhavých po
hostinských cest po venkove a zacíná zachycovat di
váky ze všech koncin Prahy. Možná, že práve toto di
vadlo nahradí Mestskému divadlu ztracenou financni

výpomoc jeho biografu. Ovšem ciní repertoirní práci
divadla velmi obtížnou a jsou to nekdy hotové re
busy, než se podarí uspokojive herecky obsadit obe di
vadla.

Není v tom žádné paradoxon, že v dobe krise divadlo
novou scénou si samo sobe pusobí konkurenci. Je lépe,
kdyby mu ji delal nekdo jiný na techže místech.
Co se mne týce, naopak, líbilo by se mi, kdyby Mestské
divadlo si mohlo zarídit ješte treti scénu. A to scénu do
konale lidovou. S lidovým repertoirem a lidovými scé
nami. Režie divadla by tím príliš nevzrostla, naproti
tomu jiste príjmy u trí ruzných pokladen, ovšem
kdyby repertoir v každém divadle byl náležite usmer
nen. Ale to by znamenalo, že by ve všech trech divadlech
se musilo hrát seriove, což je za nynejších pomeru
težko proveditelné.

Nebylo by nejj ednodušší m východiskem
z celé krise, kdyby se Mestské divadlo spojilo
se Státním?

Také mne se zdálo s pocátku, že by to bylo nejen nej
jednodušším, ale dokonce jediným východiskem.

Ale nyní uvažuji takhle o výhodách a nevýhodách
tohoto kroku:

Dosáhlo by se jím predevšim okamžitého rozrešení
ensemblové otázky. Do sloucené cinohry by se vrátily
všechny odvedené síly. Sloucený ensembl by pak repre
sentoval, aspon v nejbližší dobe, umelecký soubor nej
lepší možné kvality. Za druhé: Bylo by možno dosavadní
repertoirní míchaninu obou divadel zúžiti na výber
mnohem hodnotnejší, zmenšiti pocet premiér a venovat
více casu studiu. Za tretí: Provoz sloucených divadel
(administrace, dílny, personál) byl by levnejší než u di
vadel odloucených. Pri tom by mohl být v každém oboru
vykonán rádný výber a ponechány jen síly kvalitnejší
(to se ovšem týká i hereckého ensemblu).

Tedy to jsou výhody velmi jasné.
Jsou však také nevýhody, které prevažuji, avšak

mají to neštestí, že jsou neviditelné.
Predne: Octli bychom se v situaci jako pred triceti

lety, kdy jsme meli v Praze jen jedinou velkou cino
hru a kdy se zcela právem volalo po cinohre druhé.
Zase by representace ceského divadelnictví byla zá
vislá na jediném ústave. Dve divadla, jak zkušenost
ukazuje, znamená jednou prebor tam, po druhé jinde.
Jedno divadlo by také nekdy mohlo znarJ;lenat nikde.
Dále: Jedno divadlo by znamenalo jen jediného uka
zovatele cest pro ostatní naše divadla. Za tretí: Zname
nalo by jedinou metu pro autory, herce, režiséry, což
by bylo podstatným zmenšením všech umeleckých am
bici a nadejí, které se do nynejška upíraly na dve místa.
(Mohli bychom vzít v pocet i Brnenskou cinohru: tedy
na tri místa.) A pak ješte: Okázala by se naprosto po
chybnou kalkulace, že slouceni divadel by také zname
nalo slouceni obecenstva a že by pak bylo možno toto
obecenstvo sytit umelectejší krmí zlepšeného reper
toiru. Naopak: Zustalo by sice pravidelné, vychované
obecenstvo, které nyní tak jak tak chodí do obou divadel.
Ale obecenstvo, které tam dochází hlavne nebo jenom
na výplnové hry, zarazované z repertoirních a kaso v
ních duvodu, hledalo by si svou lehkou krmicku jinde.
Bud' v divadlech, která zde již jsou, nebo v nejakém no
vém divadle, které by predvidavý podnikatel rychle pro
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Franta Kocourek:

O klepetárovské g'eneraci.
IV.

Vedle starších, jejichž pomer k nám byl neprátelskYnevšímavý, jsme našli ve verejném živote m
staršími radu neocekávaných prátel. Prvním jsme ven
vali nekolik vet posledne. O druhých jsme slíbili napsa
podrobneji v souvislosti s otázkou: jaký byl doopravd
jejich pomer k nám?

Položili jsme si tu otázku v pochybnostech, cem
vlastne platila jejich laskavost, jak si vyložit v celku
nápadnou zmenu jejich chování k nám. Každá gen
race si buduje své posice, usazuje se v nich a hájí j
to je její prirozená funkce. Každé mládí, každý doro
prijde jednoho dne k temto posicím bít se (nebo vyje

návat) o své místo. A v tom boji (ne vyjednávánOse starými a staršími rostou síly mladé generace. CI

tvrdší odpor a zdatnejší souperi, tím težší a lepší záp
plodnejší vítezství. V nekonecném retezu boju, ústup
a prolínání, které tvorí proces strídání generací, zál
nejvíc na hodnotách tech, kterí už své posice maj
Protože podle nich se budou vytváret hodnoty mladýc
trebas jen v urcitém stadiu a trebas nekdy záporn
Mladí mohou být sebe více presvedceni o nedostatclc
po prípade špatnosti starých, mohou sebe durazneji p
pírat a odmítat své dedictví, manifestovat revolucní n

jetným. Nepochybuji, že je toho treba, aby se umožn
existence našemu divadelnímu umení. Ale zároven b
by zcela spravedlivé, aby se stejného kulturního pr
spechu dostalo i trídám sociálne slabým. A zde by by
možno nalézti nový úkol pro Mestské divadlo.

Pane redaktore, to, co následuje, vytisknete pla
tovými písmeny, protože to stojí za to, aby neuni
nicí pozornosti. Reditel Mestského divadla, dr
Fuksa, vypocítal, že kdyby naše divadlo do
stalo jen ctvrtinu (25%) sumy, která je p
skytnuta Státnímu divadlu, mohlo by hrj
úplne zadarmo, bez jakéhokoli vstupného
Chápete? Stalo by se lidovým ústavem v nej
dokonalejším slova smyslu, zrovna tak, jako ji

je národní školství. Nejak by se jen zorganisovala d
cházka do neho, ale nejširší vrstvy by mely do ne
úplne volný vstup. Je jasné, co by to znamenalo ku
turne, jak by se do tech vrstev rozšírilo poznání urne
jim témer neznámého anebo známého jen v paskvilu
Jaké pole nových zájmu! A co by to znamenalo pro n
jevištní umení. Pocítejme, že na každou hru by pa
prišlo nejakých 50-100 tisíc diváku. Celé me
síce by se mohlo venovat studování nové hry
k jaké dokonalosti by se došlo! Nebylo by treb
víc než nejakých 5-7 premiér do roka. Jaký by by
možný skvelý výber toho, co tomuto obecen
stvu predložíme! Jaká by to byla represen
tace pro stát, jaká propagace našeho scénic
kého umení, jaké zlepšení vkusu, jaké zved
nutí smyslu pro jemnejší a abstraktneji
hod not y! A to všecko za ctvrtinu té sumy, ktero
dostávají v Státním divadle diváci, kterí vlastne b
na své divadlo meli mít prostredky. Tenhle úkol a ta
kové využití Mestského divadla bych pokládal za ne'
krásnejší na svete.

Pr(tornnos~
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ne zarídil, anebo ješte hure v divadle, které by pro tyto
diváky specialisovalo divadlo sloucené s tak velikými
umeleckými hesly. Dosud spolkne predplatitel obou di
vadel i nekolik hutných soust proti své chuti. Pri novém
rešení by byl osvobozen od žvýkání.

Práce v Mestském divadle není lehká. Jak jsem rekl
již na zacátku, zacalo divadlo pred nekolika lety vlastne
pracovat témer od základu .. Snad bude vyžadovat i ne
jaké financní obeti od státu nebo mesta - ale jsem pre
svedcen, že i ta práce i ty obeti nejsou nadarmo.

Máte nejaký návrh, jak pomoci divadlu
v jeho nynejší situaci?

Myslím v první rade na financní podporu státu, který
k nám dosud byl velmi skoupý. V ministerstvu osvety,
kde se nyní dávají subvence divadlum, není valné ná
klonnosti Mestské divadlo podporovat. Obávám s~, že
proto, že ministerstvo je vlastne provozovatelem Stát
ního divadla a z jeho rad asi budou vycházeti rídící
hlavy tohoto divadla. Ale doufám, že casem zvítezí
i tam mínení, že je nutna loyalita i ke konkurenci na
poli kulturním. Jsou dokonce již známky pro tento ob
rat. V druhé rade je to mesto Praha, která by vlastne
mela být úplnou patronkou svého divadla. Stará se o ne
tak dobre, jak jen mestské rozpoctové starosti dovo
lují. Ale jak je videt, to nestací a bez státní subvence
bude divadlu velmi težko.

Ovšem vecí divadla je, aby tyto subvence byly co
nejmenší, aby jednak nikoho nezatežovaly, jednak aby
divadlu neubraly jeho autonomii. A za tretí, když už
jsou, aby byly za neco. A tu uvažuji takto:

Tak jak naše divadla jsou zarízena, je videt, že jsou
to ústavy vybudované pro potreby meštanské trídy.

Nejvznešenejší návštevníci v nich mají za své peníze
celé ložové pokojícky pro sebe, méne bohatí, ale ješte
velmi zámožní mají prízemek a balkon s rovnou cestou
do foyeru a promenád a odtud pak se stále sestupuje,
vlastne vystupuje až na galerie s drevenými lavicemi
pro obycejné smrtelníky. Tedy si ríkám, když divadlo
je takhle ustrojeno, je v tom neco historického a pak
vlastne záleží na naší meštanské tríde, chce-Ii si pro sebe
vystavené divadlo udržet nebo ne. Je to predevším její
záležitostí, aby si udržela tento príjemný, cenami uza
vrený salon. Bývalí staroceští a mladoceští abonenti
chápali svuj úkol po této stránce velmi dobre. Jejich
mládež má však, zdá se, príliš jiné záliby než v divadle.
Ale divadlo zatím beží ješte stále v starých kolejích a
posud není pro ne ztraceno. Ovšem nevymizel-Ii v ny
nejším meštanstvu zájem o tak složitý kulturní požitek
jako je divadlo, ozve-Ii se v nem nový nárok na tuto insti
tuci, okáže-Ii se z jeho rad nejaký iniciátor, který by mu
dovedl dokázat, že utíká nejen od svých kulturních po
vinností, ale opouští i svou doménu, která má u nás staré
meštanské tradice.

, Uvažuji dále: Rekneme, že se Mestskému divadlu ne
podarí získat tyto návštevníky a že pro nasycení touhy
našeho stredního stavu po jevištním umení stací pro
story Státního divadla. Znamená to potom zavrít
Mestské divadlo jako zbytecné? Pocítejme, že stát vy
držuje své divadlo doplatkem bezmála šestnácti milio
nu rocne. (Ovšem že cinohru i operu, ale opera je také
divadlo.) Pocítáme-Ii jinak, vypocteme, že každý ná
vštevník Státního divadla dostane od státu príplatek
asi deseti korun, aby mohl jít do divadla: A protože
vstupné do divadla zarízeného pro potreby meštanské
trídy je asi úmerné jejich penežním prostredkum a ni
koli financím malých a nejmenších, znamená to, že tyto
príplatky od státu jsou vlastne darovány jen trídám ma-
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a privlékat ideologické programy z nejodlehlej
- ve skutecnosti navazují vždycky na ty,

predcházeli. Skutecno'St, která není vždycky
dobách generacních prevratu a vzpoury.i jsme odpor v posicích, kde jsme ho cekali.
jsme s ním, pripravovali jsme se nan, ale na

Jediný velký odpor, lhostejnost a škodolibostti pensistu", byl nezasažitelný. A jinak jsme sei s prijetím, které neodpovídalo ani našim
predstavám, zabarveným dobývacnou radostí,

vdovým našim potrebám. Prevrat zpusobil, že
posice nebyly pevné a že v nich nesedeli lidé

kou samozrejností obvyklou dríve. V predchá
pitole byl konstatován fakt, zjistitelný v ob

udentské samosprávy: starší neumeli využít kon
ho nadšení a energie, kterou jsme projevovali

u jako celek, nepodali nám pomocnou ruku. Neco
ého se dá ríci také o starší generaci, s kterou

setkávali mimo školu, v dobe poprevratové.·
áme se na pudu daleko širší, než byl svet naší
rávy, na pudu ne tak dobre známou a kontro
nou. Ale pres opatrnost, s kterou proto musíme
ovat na novém terénu, mužeme zjistit mnohou

u s našim užším svetem. Nejdríve jsme chteli být
i.Videli jsme, že bychom musili dlouho cekat, než
nás nekdo ujal - na cekání však nebylo kdy. Pri-
e k posicím starších.

zde bylo napsáno, že se nad byrokraty v pre
vé dobe zavrela voda, že ustoupili ze svých posic,
10mlneno doslovné opouštení jejich verejných míst,
v ani o takové prípady nebyla nouze. Šlo o výji-

ou situaci, kdy úrední autorita otresena ve svých
ských základech, ztratila smysl bývalé existence

vou ješte nemela. V úradech sedeli lidé, z nichž
velká cást na hlave máslo, kterému bylo nebezpec

ráve vzešlé slunce republikánské. Jejich nejistota
evnost byla jen výrazem autokritiky. Dobrá po

tehdejších úredníku a verejných cinitelu proží
na svých místech nepríjemné provisorium, které
pri každé zmene režimu, tím více pri zmene tak
Inl, jako byl náš prevrat. Dobrá polovina techto

nevedela, zustanou-Ii ve své posici do príštího dne.
tsi na to laskave dnes vzpomenou ti, kterých se to
a kterí se dnes cítí tak pevne v sedle, což je do

v porádku, pokud jsou opravdu na svém míste
m byrokratickém stroji, prece nezbytném. Sta-

tehdy pripomenout nekolik detailu z jejich životo
za poslední dve tri léta, stacilo, aby nekdo z tech,
se vrátili vítezne z vyhnanství, prolistoval válecný
nlk nebo nahlédl do deníku, pametí ... Kolik z tech,
zastávali v kritické dobe odpovedné funkce na
nejších úsecích národního života, mohlo po této

ce hledet klidne do budoucnosti?

hopili jsme brzo, že tito licté nás vést nemohou, byli
prlliš bllzko, aby se v našich ocích neoslabili svými
tatky. A ti druzí, které jsme za své vudce uznávali

nichž bychom byli mohli zakotvit v nejedné jistote,
pro nás zase príliš daleko, než aby jejich vliv mohl

bezprostrednejších a konkretnejších forem. Mys
naše osvoboditele, nejen pokud se skutecne zaslou

O naše osvobození, ale pokud meli skutecný formát.
Ia nás od nich casová vzdálenost až dvou generací,

rec i zpusob myšlení nám nebyly dosti srozumitel
trebas jsme je obdivovali, což se nevylucuje. Pres

le jsme nekteré z nich meli v živote blízko, nebyl náš
prlmý, potreboval prostredníky, jako bychom ne
nemluvili ani stejným jazykem.

Co jsme chteli po tech, kterí pro nás predstavovali
bezprostredne starší a vedoucí generaci? Když si to
dnes uvedomujeme, zdá se nám, že to v podstate byly
nemožnosti, ale to není receno k naší hanbe. Chteli
jsme, aby nám porozumeli našemu mládí, tomu, co
už sami u sebe zapomneli, nebo co nepoznali. Neporoz
umeli nám. Chteli jsme, aby se zmenili, protože nová
doba vyžadovala nové lidi. Nezmenili se, nemohli se
zmenit. Nemohli se nás také nikterak zbavit z toho
prostého duvodu, že jednak jsme meli velkou moc, jed
nak jsme meli na své strane pravdu.

O té moci: naše postavení v tomto smeru si dnešní
dvacetiIetá generace dovede sotva predstavit, starší
se mohou rozpomenout. Pád prehrad a autority ve
škole i mimo ni mel za následek neobvyklou zmenu
kursu ve valutách starých a mladých. Psal jsem o naší
"hausse" na strední škole, mohl bych pro ni uvést radu
príkladu, kterým byste asi neverili, znejí dnes neskutec
ne a humoristicky. To byly doby, kdy se profesori ne
smeli odvážit dát špatnou známku nebo napomínání
z neutešených mravu bez nebezpecí, že si dotycný žák
na ne nebude stežovat - v novinách. Vypadá to dnes
jako vtip, ale tenkrát to byla skutecnost, s takovými
vecmi se nedelaly dlouhé procesy a šlo se ze školy prímo
do novin. Mužeme ríci bez nadsázky, že jsme meli no
viny na své strane, jako vubec tehdy noviny podporo
valy všechno nové, lidové, demokratické, pokrokové,
vlivem dobové nálady i z existencních duvodu, cili ze
strachu, aby nezustaly pozadu, bez ctenáru. Kolik ma
nifestací jsme usporádali, kolik resolucí vydali, dovíte se
z více méne obšírných referátu tehdejšího tisku. Ne v hlíd
kách mládeže nebo studentstva, zastrcených v dneš
ních novinách na stránku pred inseráty a tištených nej
menším petitem. Na význacných místech, která jsou
v novinách na celém svete vyhrazena studentum vždy,
když zacnou jednat v masách nebo delat revoluci, když
znamenají aktivní soucást národa.

Ale nejenom v novinách, i jinde jsme meli své místo
vpredu, na prvních stránkách verejného života. I jinde
jsme meli svuj vliv, pocítalo se s námi. Svým rebelant
stvím na stredních školách, svým kritisováním a odpo
rem k rakouské byrokracii a militarismu jsme se už
pred prevratem pridružili k domácím boritelum starého
rádu. Pri prevratu jsme byli mezi prvními všude, kde
potrebovali pomocnou ruku. Po prevrate jsme tuto
generální linii neopustili, naopak, venovali jsme se bu
dovatelské práci ješte plneji, šli jsme za ní všude, kde
jsme k ní videli príležitost. V nejduležitejší dobe jsme
si tedy svou verejnou posici dobre vybudovali, naše po
stavení nebylo nezasloužené, naše moc odpovídala urci
tým kvalitám.

O té pravde: meli jsme svou pravdu a chteli jsme ji
uplatnovat, nevedeli jsme ale jak. Na otázku položenou
na konec minulé kapitoly, zdali nás príslušníci starších
generací prijímali mezi sebe pro naši pravdu, pro to,
co jsme prinášeli nového a hodnotného, je treba odpo
vedet: ano, prijímali nás proto, ale jejich pomer k na
šemu programu nebyl prímo kladný. Byl shovívavý
a laskavý teprve z donucení, proto, že nezbývalo nic
jiného. Vzpomínám na odyseje po ruzných našich úra
dech té doby, po ministerstvech teprve ustavených, nebo
ješte ve stavu prvního formování, vzpomínám na styky
s nejruznejšími úredníky ve funkci místopredsedy stre
doškolského svazu i jiných povolání. Jaká idyla tenkrát!
Dnes se v takových institucích nedostanete bez dopo
rucení nebo pozv~ní skoro ani za práh vrátného, tehdy
jsme chodili rovnou do ministerské cekárny. Cítili jsme
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se doma všude tam, kde jsme podle svého názoru meli
co delat a kde jsme predpokládali, že mužeme pomoci.
Kdyby dnes nekdo ze studentu po maturite nebo pred
ní prišel k nejakému referentovi nebo odborovému pred
nostovi v ministerstvu školství nebo sociální péce s ta
kovou samozrejností, jako jsme k nim svého casu chodili
my, považovali by ho za duševne ménecenného a vyká
zali by ho pomocí zrízencu k tomu urcených z budovy.
Pomer, který tenkrát byl mezi temi, kterí nás meli vést
a námi, kterí meli být vedeni, je dnes dosti težko lícit,
tak málo je pravdepodobný z dnešní perspektivy. To,
co tehdy bylo životné a vážné, by dnes pusobilo jako
vymyšlené nebo švejkovské. Úredníky, kterí dnes prak
tickyo školu nezavadí, jsme zvali prímo k sobe na ústa
vy, do našich sdružení a debatních veceru, hovorili jsme
s nimi - hruza dnes pomyslit! - jako,rovni s rovnými.

Kdo má svuj program a je si jist sám sebou, neuhýbá
snadno a nepripouští vedle sebe bez výhrady dobrovol
níky. Zastali jsme vetšinu verejných funkcionáru bez
programu, v nápadné nejistote o tom, co by se melo
delat. Je treba pochopit tehdejší naši posici predevším
odtud. Tady je treba hledat také príciny nekterých ge
neracních defektu.

Napsal jsem, že se nás starší v nekterých institucích
nemohli nikterak zbavit, jednak pro naši moc, jednak
pro naši pravdu. Obojí hodne splývá, protože moc roste
z pravdy, ale nekryje se úplne, protože nejenom z pravdy
roste moc. K tomu, proc se nás nemohli starší dobre
zbavit, musíme dodat neco duležitého: bylo tak težko
zbavit se nás proto, že jsme ve svých nájezdech na po
sice starších meli opravdu ideový program, že jsme chteli
prospet tomu, pro co sedeli na svých místech. V naší
dobe, kdy není po kolektivní práci národní mezi mla
dými ve verejnosti ani stopa, je spravedlivo zduraznit
rys, který naši generaci charakterisoval: chteli jsme
všechno pro jiné, pro vec, nechteli jsme nic pro sebe.
Náš zájem byl opravdu principielní, vyloucili jsme úplne
osobní motivy. Po nezapomenuté ješte ére vzájemných
boju o osvoboditelské zásluhy, prostoupených smesí
bezohlednosti a sentimentality, není vdecné mluvit ve
rejne o vlastních podílech. Ale nevyhýbáme se pohledu
na málo chvályhodné rysy I generacní, nebudeme se
vyhýbat ani rysum dobrým. V tom ohledu muže mít
klepetárovská generace klidné svedomí: byla pri pre
vratu a dlouho po nem naprosto nesobecká, obetovala
své zájmy celku a nenapadlo ji myslit na hmotný pro
spech. To stojí za poznámku v dnešní dobe, kdy se
ideová energie mladé generace omezuje vetšinou na
ulovení nejakého výhodného a zajišteného místa.

Neco podobného my mezi osmnáctým a ctyriadvacá
tým rokem neznali. Proto jsme se také nedali tak snadno
odbýt. Ti, ke kterým jsme pricházeli se svými reformní
mi radikálními návrhy, které jsme kritisovali a na než
jsme útocili, nás nemohli upokojit zpusobem, který za
vírá ústa nejednomu dnešnímu reformátorovi. Nemohli
nás jmenovat, povýšit, byli jsme velcí hoši. Pres to ale
byli jsme první, kdo prinesli návrh na reformu školství
do ministerstva, kde ješte nemeli nic pripraveno, pres to
jsme si sami vypracovali samosprávu, bez pomoci star
ších jsme dokázali zreformovat aspon sami sebe, trebas
jen na jistém úseku a trebas jen na jistou dobu. Byli
jsme zkrátka hrozné deti a starší, kterí meli ten osud,
že se s námi ze své úrední moci nebo z jiného duvodu
musili stýkat, opravdu nevedeli, co s námi.

Benevolencí a uhýbáním, kterým rada starších rešila
tuto situaci, nám pomoženo nebylo. To je druhý extrém,
protiklad nevšímavosti, v dusledcích skoro stejne zá-
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porný. Nepotrebovali jsme zlé lidi, kterí neumeli n
ného než cekat, až se nám zase neco nepodarl. N
trebovali jsme ani lidí, kterí vyplnovali svuj p
k nám jenom benevolencí. Potrebovali jsme necod
jiného, potrebovali jsme skutecné pomocníky, pfA

vudce. Na zacátku dnešní kapitoly je vyjádreno
svedcení, že mladé generace rostou odporem, který
kladou generace starší. Že jejich boj a_vítezství je
plodnejší, cím jsou souperi zdatnejší. Ze na hodno
starších generací tolik záleží, protože mladí na ne
vazují a utvárejí se podle nich, trebas to na první po
nebylo videt. Z toho, co jsme konstatovali o sta
jak jsme je poznali my, je docela jasno, že naše pod
vývoje po té stránce nebyly nejlepší. Odpor, na
jsme se instínktivne tešili, jsme nenašli. Když
videli zblízka své zdatné generacní soupere, byli
zklamáni, predstavovali jsme si je sice jako lidi
ale pevnejší a zásadnejší. Pokud se pamatuji, nej
nás to rozcarování mrzelo, potom vedlo k Ihostej
Pochopili jsme, že nezbývá, než abychom šli svou c
Myslím, že vznik tohoto generacního rozcestí byl
nahraditelnou škodou, protože tu šlo mimo sebe
proti s'obe, co melo a vetšinou mohlo jít vedle sebe.

Vzpomínám prípadu dobrého prítele, který se "
val" tri mesíce pred maturitou ze školy jenom p
aby v musejní knihovne sbíral materiál ke studii o
správe stredovekých studentu v Cechách. Záliba do
ale nijak výjimecná, mohl bych uvést radu podo
originálních kulturních podniku. Studii o stredo
studentské samospráve také napsal a uverejnil v ji
velkém pražském deníku. Bylo to v dobe, kdy rd
školství a žákovská samospráva byly živým thema
debatovalo se o nich ve studentských kruzích i docela
cielne. Práce mého prítele, na oktavána pozoruh
iniciativní a aktuelní, si z tábora školských odbo
všiml jediný clovek, známý pedagog dr. V. Prí
který príteli napsal podrobný a prátelský dopis,ve
rém mu sdeloval své zkušenosti se žákovskou
správou a upozornoval ho na další literární pra

Profesor Príhoda nebyl jediným príslušníkem
generace, který projevil porozumení pro naše mládi,
uvádím ho jako príklad, protože názorne ukazuje;
kterém smeru jeho generace v pomeru k naší se
nejvíc: nezamyslila se opravdu nad tím, co pot
jeme, nesnažila se priblížit se nám, neumela jasne
podstatu našeho neklidu. Ti, kterí se na nás dívali ja
nezralé mladíky a krcili nad námi rameny, meli p
pit, že potrebujeme jejich pomocnou ruku. Pokudv
neco bylo a umeli víc než my, bylo na nich, abysi s
dali trochu práce aby nás neodbývali ani nevšíma
ani benevolencí, která byla jen o neco méne pohodl
než ignorování. Nebo neexistuje taková mravnf
nost starších generací k mladším?

Místo povolnosti, která vycházela u starších z
dostatku sebejistoty, z obav pred tehdejší naší sil
ze sklonu k nejméne namáhavému rešení, by nám
mnohem lépe posloužila pevnost, kterou je prece m
zachovat i pri laskavosti. ,Pevnost v jednání i v m
radeji ostrejší tón než shovívavost, která prec
u rady predstavitelu vudcí generace až do podll
a demagogie, jak nám nebude težko dokázat n
kolika príkladech novináru, literárních kritikil,
tických vudcu a prorockých tribunu lidu, kteff
toho za svého apoštolování naházeli do hlavy až h

Nenašli jsme u starších pevnou ruku, která b
byla mohla ukáznit, a kázen, to byla vlastnost,
jsme potrebovali ze všeho nejvíc, protože os
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nosti, je známo, jak naši lidé za Rakouska úradovali,
je známo, že odbývání práce a casto prímo špatná
práce platila skoro za národní ctnost. Ale i tak umeli
technicky mnohem více než my a potom: nesedeli v ra
kouských úradech jen negativisté, byli tam i lidé, kterí
svou práci delali stejne poctive, jako ji delaji dnes
v úradech vlastní republiky.

Daleko více než technicko-odborná kvalifikace schá
zela starší generaci, myslím, kvalifikace mravní. V obí
lasti, které je venována tato kapitola, mám na mysli
predevším n.edostatek statecnosti k nám mladým, kter
jí meli tolik, ale nemohli ji kladne zhodnotit. Kolik ze
starší generace se nám tenkrát umelo mužne postavit,
kolik jich doznalo své chyby a reklo nám pravdu o nás,
ne aby zranila, ale aby donutila k premýšlení, aby v nás
nalezla životné pokracování. Uvidíme povahu této ne
statecnosti, nepevnosti k nám mladým a nekteré její
generacní dusledky v kapitole o profesoru Zdenku Ne
jedlém a jiných vudcích naší generace, kterým vdecíme
za velikou cást svého zmatku i za otevrení nových
obzoru.

NoE TLLIuF E

Karel Poláfek:

Žurnalistický slovník.
VI.

R.

Rakušáctví je neblahé a ješte príliš v nás zakoreneno.

Rámusení je plané a nikoho nepresvedfí.
Roucho viz: Fráze. Príroda se odela v nové roucho nebo háv.

Realistická klika intrikuje a pusob i rozkladne. Viz: Hrad.

Reptáni se ozývá v radách nespokojeného lidu. Bez reptáni snášela

svuj osud.

Rekapitulujíce všecky body, pricházlme k prekvapujícímu vý-
sledku.

Reklama je bamumská a ohlušující.

Roztomilé je dltko.

Rozkošné jsou vdeml šaty.

Reklamujte své volebnl právo.

Reklamafnl lhuta uplynula.
Respektování našich požadavku si vynutime.

Reelní je podnik, jednání a první krestanský závod.

Reakfní jsou choutky.

Revolverový je tisk.

Revolufní proletariát, masy, predvoj, avantgarda, cin, ovzduší,

nápor, propaganda.
Relzabilituje plne ona nepopuláml opatrení strlzlivá skutecnost.

Ruce cisté. Viz: Dr. Kramár. Tajemné viz: Dr. Beneš. Ruka pevná.

Ruce pryf!

Rukavifky. Viz Nemci.
Rostou. Viz: Volebni cí$lice.

Rekovný cin našeho hasicstva vzbudil neUcený ohlas.

R isk a n tni je podnik a pocínání.

Rozhodnutí toto bylo prijato s povdekem.

Rozhodujícl cinitelé by si meli býti vedomi, k rozhodujícím fini-

telum voláme, na adresu rozhodujících cinitelu apelujeme.

Rušný je život v naší organisaci a život velkomesta.

Rušívý je živel. Viz: Zadržte!

Radikální postup k ozdravení verejných pomerti.

Rodinný viz: Zoufal si.
Rolník je bodrý a poctivý. Viz: Venkov.

Román neštastné lásky.

Robustní je zjev a fráze.

t. Meli jsme dostatecne bohatou nápln,
osti sily, energie a nadšení, meli jsme ži
zúcastnit se prímo a plne národní konstruk
scházely nám jen zkušenosti a technika.
zformovat všechen ten kvas, který dal naší
typické prednosti a vady. Šlo o to, usmer-

dobe, kdy jsme se ješte usmernit dali, p,otom
de, když se na všech stranách zacaly šrouby

koslovenského státního aparátu utahovat
Onás zacalo stále naléhaveji chtít, co se chce
normálním cloveku v normální dobe. Meli

plánu a dobré vule, ale mohli jsmé své sku
oty realisovat jen cástecne, zlomkove. Uve

jsme nemeli ani ponetí o organisaci úradu,
titucl, o celém ústrojenství republikánského
ali jsme republiku v jádre správne a plne

ate, chápali jsme její nutnost, ideu a po
nám po své vnitrní stránce jasná. Ale to
receno to, cím republika žije, cím se její
nuje, její organisace, vedení, clenení, delba
pro nás byla pevnina neznámá.

úsilf a vypetí, bez kterého není možno po
ejšl stadium ochablosti a uvolnení, musilo

eásti naprázdno, protože nám chybely tech
oklady k uskutecnení díla. Byli jsme živel
nf, ale nebyli jsme konstruktéri. Nemohli

ani ve svém veku být a nejednalo se o to,
jimi stali, preskocivše zázracne celé jedno

tadium. Takovou nemožnost jsme po starší
dádali, ale mohli jsme po ní žádat, aby nás

oa konkretnejší základ. Sjíždeli jsme se z celé
, delali jsme v potu tvárí první návrh na re-

stvl, zkoumali jsme charakter a vedomosti
ale nevedeli jsme, co je úrední akt, nevedeli

to bez neho nejde, neznali jsme cesty, kterou
It, když jsou dané instituce tak zarízeny.

cteni takové malickosti, a prece jsme u ko
atku, který vtiskl stopy velké, snad pre-i klepetárovské generace. Tu abecedu nám

lili ukázat, k té nás mohli pridržet, byli by
cejne prospeli nejen v reformování školství,
d ceká na své muže, ale i v ostatním živote.
i soukromém. Byli jsme presvedcenými re

y, byli jsme bez fráze "nabiti aktivitou", která
né mladé generace jednak zmenšila, jednak se
ela jiným smerem, jak se pokusím dokázat.

tedy nejvíc na tom, aby nás zkušenejší za
technické abecedy, aby nám rekli neco o ná

kterými se zmáhá materiál, a o zpusobu, jak sei aspon približne zacházet. Byli by nám tím
republiku i s jiné strany, nám neznámé. Byli

také naucili presnej i a dríve rozlišovat v na-
ech dobré byrokraty od tech, kterí republice
(.

jsme u starších dostatecný odpor, nenašlii skutecné prátelství, které se nespokojuje
nebo chválou, ale které se exponuje, jako se
prítel pro prítele. Neprišli jsme ke starším
ale to na veci nic nemení; kdo mel oci ote

del, že potrebujeme radu a pomoc. Meli nám
meli nám ríci, že jsme naivní a že to s námi
držení, ale meli si nás všímat a nepustit nás,
ffci: tohle je dobré, tohle nestojí za nic, to

li taky a skoncilo to takhle, když nezacnete
nedostanete se nikam ... Starší si zkrátka meli

i trochu práce, bylo by se to vyplatilo nám
m. Pri cemž nechci precenovat jejich schop-
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plniclch per
(Parker, Wagner, Watermu,
Astoria, Mont Blanc atd,),

Vážený pane redaktore,

Jak se dívati na moderní obrazy.

považuji tuto diskusi za velmi duležitou. Naše moderní umenl
sklenikovým životem. Ne vlastni vinou. Vina je v jednostra
racionalismu našeho vzdelání. Všemu chceme pouze rozumeti,
umeni nelze rozumeti. Pravil jsem jednou v tomto casopise,1e
máme patricíátu. Chtel jsem tím ríCí, že nemáme obcanstva,i
je krásná forma v každém životnim ohledu nejvyšším pri
Vidím koren toho v tom, že na naši inteligenci nemá výtvarné
podstatného vlivu, jak je tomu ve všech starých kulturách, ve
skutecných kulturách. Smejeme se Nemcum, že jsou vucí zápa
Evropanum neomaleni, neforemní, nejemní, ale my samí jsme
mectejší než Nemci.

. Pokládám nadpis diskuse za príliš úzký. Na otázku: proc n

ceský inteligent dívati se na moderní obrazy? mám generální
ved: ponevadž se neumí divati na staré obrazy. Pro našehoin
genta existuje pouze umeni naturalistické, presneji: pouze na
listické složky v umeni pro nej existují. Proto "rozumi" pouze
v nemž naturalistické složky prevládají: vrcholné recké pl
malírstvi vrcholné renesance, nebaroknimu 17. století a 19.s
Vnimá' z umení pouze to, co reprodukuje vnejši svet. Pred s
umením v Praze, ve sbírkách, chrámech a klášterích, videl jsem
nescetných ,návštevách pouze cizince anebo naše Nemce.
Prahu mužete mluviti s inteligentem sebevyšší úrovne, umenl
mánské, gotické, barokní pro nej neexístuje. Má snad jísté uce
cové znalosti o nem, ale nemá k nemu vnitrniho kladného vz

Avšak mezi starým umením a nejmodernejším umenim je spoji
nejužší. Moderní umení poimpresionistické je protestem proti re
dukování pokožky vecí. Casto jednostranný protest, avšak vývo
nutný. Náš inteligent, dosud nepreorientovaný, dosud posítivisti
do morku, je proto vuci živému umení bezradný. Jsou to ob
neprístupné jeho duchovnímu založení. Proto nelze dávati rec
jak se máme dívati na moderní obrazy. Nemáme skutecné kul
(ponevadž nemáme zrakové kultury), máme pouze více ménevel
snušku vedomostí. Proto nemáme vnitrního vztahu k žívémuum

Jan Miinzer rekl krásné slovo o nutností duchovního ceskéhoimp
Toto imperium nesmí se však rozprostírati pouze po celémvnej
svete, musí predevším jíti do vlastni národní minulosti. Zdei
ješte nesmírné oblasti námi pokrokovými lidmi nezvládnuté.
vyniká u nás Durych? Protože dovede žiti v gotice a baroku, pone
jeho vzdelání má skutecnou tradici, ponevadž má tudíž kul
kdežto naší pokrokovi spisovatelé té kultury (toho vzdelání zal
ného na tradíci) nemají. Chceme-Ii míti vlastní národní kul
musíme míti kladný pomer k vlastni umelecké tradici. Jsem
testant, ale neváhám rici, že naše horování pro Husa je žv
nechápeme-li gotické duše jeho, ale nechápeme gotické duše, n
me-Ii osobního vztahu k nejvernejšim jejim dokumentum, ke
tíckému umení. Literárni památky mužeme si vykládati po sv
Každý je subjektivne vnímá. Výtvarné pomátky se bud dotý
našeho nitra anebo se ho nedotýkají. Tertium non datur. V p
pripade dovedli jsme se do mínulosti vžiti, v druhém ne. "N
umíme" Zrzavému, FiIlovi, Bauchovi, totiž nemilujeme jich, ne

jeme-Ii obrazu místra Vyšebrodského, Trebonského, soch parle
ských atd. Chybí nám dobývacná touha po duševních oblas
odlišných od našeho racionalistíckého suchopárného pokro

ysIp
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Replika asimilantova.

o

Velký
výber
erayonu, zápisníku, soen~eken a p.od. psacích .soupray a. podlo~ek; aktove..k
a jiných nepostradatelnych pomucek kane. 1 techDlckych ma na sklade:
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o

Rodná mluva hlahol{. Rodnou hroudu budeme chránit až do posled
ního dechu. Viz: Pld.

Roztrpcent chápeme.

Vážený pane redaktore!

Pan Weltsch se zlobí, že jsem si vybral jen nekteré vývody a konec,
který mel býti úcelem clánku, že jsem nepolemisoval s celým clán
kem. Myslím, že je to lehko vysvetlitelné; pokud jsem souhlasil,
potud jsem nepolemisoval.

Pan Weltsch neverí, že antisemitismus kulturou vymizí, zato
však verí tomu, že vzkrísí národnost a kulturu národa 2000 let
mrtvou. Vzpomeneme-lí na Babylonany, Egyptany, Rímany a Reky,
z níchž jedine reci Rimanu (a na jak dlouho?) se mezi vzdelanými
národy užívá, pak mají sionisté smutné vyhlídky, tím spíše, že
hebrejština staroveká již v dobách Kristových byla témer mrtva.

Když pan Weltsch rozdelil aSimilanty na dve skupiny, dovolíme
si i my sionisty tak rozdelit.

Skupina jedna žíje od pranepameti v cizí zemi, prijímá kulturu
jejího národa, mluví jeho jazykem, chce tam miti své žívotní posta
veni, chce tam vychovat své deti, mítí rovnoprávnost a tam zemrití;
a prece se k tomu národu nehlási, ac se liši pouze nábožensky. Tomu
ríká pan Weltsch tvurci reakce? Druhá skqpina pochopila, že ne
mluvením a psaním, nýbrž cínem - a tomu rikáme tvurcí reakce
v pravém slova smyslu - lze krisiti to, co skutecne vzkrisiti chceme.

A nyní paralelu: Hus, Žižka - Mojžíš, HiIlel. Máme-li my asimi
lanté ceští se svého náboženského stanoviska svuj vztah k Mojžíšovi,
k HiIlelovi, pak nám jiste se stanoviska dejinného nemohou býti

prekážkou k našemu vztahu k Žižkovi a Husovi. Nebot Žižkovi
a Husovi nebylo také prekážkou dejinnou (národni), žil-li nábožensky
spíše dle Starého zákona než Nového. Je tu vzájemná asimilace,
snad to pan Weltsch pochopí. Vybral si však príklady, které mluvi
pro nás. Jestliže bychom si od p. Weltsche nechali vrtati koleno, pak
bychom mu také dovolili, aby napsal, že se stydíme za nekterou
z biblických postav. Nemáme proc, byli to hlasatelé pravého lidství,
náboženství a ne židovské národnosti; nepatri jen židum, nýbrž
'šemu lidstvu. V hluboké úcte Ervín Freund.

R.

Rádení rozbesneného živlu, Rádení našich odpurcu nechá nás chlad

nými.

Rádný je poplatník. Rádný obcan se v údivu ptá, jak je tohle možné.
Viz: Clovek a Mane.

Rady naše vzrustají. Postupujeme v sevrených radách. Rady odpurcu
proridly. V radách neprátel svítá.

Rec velká. Viz: Dr. Kramár. Rec je k smíchu. Rec byla prerušována

frenetickým potleskem.
Recník zduraznil.

Rádky. Viz: Pisatel. Co tyto rádky pišeme. Císti mezi rádky.

Revnivost vzájemná j! na škodu našeho národniho celku.

Rešení je neodkladné, naléhavé a zdravé.
Rezu radikálníllO je treba. Víz: Vred a Hlíza.

Rídký je úkaz. -

Rinceni prázdných frází.

Rvoucí je fráze a luza.
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l«Wl', P~AH-A-U~-RODNt-t8.



•

59.-

Nový

-89.-

·Druh 4667
Naše originelní
pro sport Hodí se i
deti. Nic na nich D

i když hrají kopanou
brouzdají loužemi. "
Kc 19.- a 25.-

29.-

Cia. 9-11f2 ·DraIa Z
(27-34)

Modníjamí
barvách almore neb
vé. zdobené lístecky
barevných kuži. Deb •

cí ještercí kuže.

29.-

29.-

~Drub 9637·20
Náš puvodní pološpicatý
tvar velmi pohodlné pán·
ské vycházkové polobotky.
Jsou v barve svetlohnedé.
se silnou podešvÍ.

~Druh 2625-10
Elegantní vycházkové p0
lobotky z jemného hnedé·
hó boxu s preskou po stra
ne. Polovysoký podpatek 
pohodlný tvar.

89.-

59.·

Cia. l-l1f2 ~ 3122-08
(27-34)

Doprejte svým detem po
chuti se vydovádet. Kupte
jim mowiny I gumovou
podešví. která je k neroz
trhání.

•••
m aj I•

49.-

89.-

·Druh 2945-11
Sponkové strevícky pro
denní po~rebu z cemého
neb hnedého boxu s polo
vysokým podpatkem. lk
kové Kc 59.-

·Druh 2145-01 "Druh 3135-03
Dámské vzdušné šedé ptá- Ideální obutí pro starší dá
tené strevícky s gumovou my. Cemé plátené šnerova
podešví a nízkým podpat- cí strevícky. pohodlné a
kem. Praktická obuv pro . icelné.l~u velmi lehoucké.
celodenní nošení. .

25.-

Cís. 3-81/2 ·Dndi 3661-00
(11-26)

Pro jarní mesíce opatrte
detem šnerovací boticky.
Jsou z mekkounké kuže
cemé i hnedé barvI. neb
kombinované lakem.-

25..

K 1
19~

39:

89.-

~Druh 7945·69
Pohodlné lidové sandálové

strevícky s peknou ozdo
bou ve svetlých barvách
nekolika odstínu. Pro léto
nepostrádatelné.

0.. 9-11/2~Druh 2942-00
(27-34)

Detské sandály pro náš d0.
rost z mekké hnedé kuže,
vzdušné, mrkované s velmi
trvanlivou gumovou podeš
ví. Cís. 2-5V2 Kc 29.-

~Druh 3227·00 ~Druh 6637-11
Turistické polobotky z hne- Pánské polobotky s hrana
dého dullboxu s ozdobným tou prodlouženou špickou
jazykem. Silná podešev za- v hnedé barve ruzných od
jištená mosaznými šroubky. stínu, zdobené jemnou per-
Siroký pohodlný tvar. foracÍ vrchu.

Do polobotek máme velký výber pono
lek. Ptejte se našich prodavacu. Rádi

Vám vyberou ty nejlepší. S.-22S.

Cla. 3-8112 "Drah 2851-12
(11-26)

P6vabné detské strevíc

ky. prizplisobené rychlému
vzrustu mladých nožek.
Máme je lakové. neb ve
svetlých barvách.


