
BedŤich Václavek:NASE GENERACE

Jeií místo

l. TvoŤení generace let devadesát!,ch začalo nějakf rok
pÍed rokem 1890. Nevymklo se pňíliš prriměrnému číslu 33let.
Dnes je ukončeno, aé smrtí sv1ich pŤíslušníkú, dobrovolnfm
zrnlknutím (Bňezina, Machar), či prostě tlm, že není živo
(Karásek). Vfiimka: A. Sova, jenž pŤežil generaci.

2. Další generace' jež pŤišla těsně po oné, ne tak soustÍe.
děná (Bezruč, Toman, Neumann, Dyk, Šrámek, Svobodová,
Benešová, Majerová), začala tvoÍit většinou po roce 1895.
Prriměrné číslo generačního prisobení ukazuje , že jeji tvorba
se ch1ilí ke konci. A vskutku členové její jsou dnes hotoví ve
svém v1ívoji, vlastní jejich tvorba nového ustala.

3. ,,Generace Almanachu na rok I9I+,, a básníci s ní sou-
časní (bratÍí Čapkové, O. Fischer, Rutte, Kodíček, Durych)
začaIi tvoŤit pňibližně kolem roku 1910. Dnes tedy nalézá se
v polovici svého púsobení, na jeho vrcholu.

4. Poválečná generace, zdtžena byvši válkou, vstoupila do
literatury v prv ch letech poválečn ch. Jako generace deva.
desát1ich [letl vyrristala vedle generace lumírovské, jako vedle
ní rostla generace další a generace z r. I9I4 rost|a za nejživěj.
šího tvoŤení Neumannova, Dykova, Tomanova, Šrámkova
atd., tak nová generace básnická vyrristá vedle své pÍedchúd-
kyně. Byl čas, aby pŤišla. Je pro ni i místo. Zalja|a je a šest let
plní již svrij ríkol.
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}eií zisky:
PÍinesla novf duchovf obsah.

leií pffslušníci

l. poznali, že žijeme v rozkladu staré lidské duchovosti
a že se rodí nová. Usilovali piedjímat pŤíští. (Generace pÍed.
vá|ečná necítila a necít1rozlomu doby.)

2. Vycítili nesnesitelnost dosavadního Ťádu na světě, a po.
kračujíce v rltoku pŤedválečné generace na maloměštáka, roz-
šíňili, jsouce hluboce znepokojeni utlačenym lidstvím, svúj
ritok na vše, co je tímto ritiskem vinno. (Generace z roku 1914
byla nejlepšim v!,razem měšéáctví.)

3. Zd&raznili prosté, demokratické lidství, zavrhujíce měš-
tácké rozlamování fenoménu člověka v n1zkj,fakt a idealis.
tick postulát. Domfš|ejíce zásadu rovnosti lidí, dovršili ji
postupem od člověka k proletáŤi. (PŤedchozí generace vf.
znamu,jejž pro duchovou obrodu má dynamické rísilí prole-
tariátu, vribec nepochopila.)

4. Proti individualismu pŤedchozí generace i celé ňady
generací pŤed ní usilovali o kolektivismus ve své tvorbě. Po.
stoupili od piíliš jednoduchého politického pojetí kolektivismu
k pojetí etickému, nasycujíce ideologii svfch děl tužbami
kolektiva, aby posléze pokusili se na poli ryze uměleckém
kolektivismus realizovat. Zážitkově spojeni s celkem světa
a jeho mnohotvárnfm děním, pŤibližují se co nejrižeji skuteč-
nosti civilizovaného, moderního, Nového wěta, mluví jeho
kolektivní ňečí. ( Generaci pŤedcho z1 s|otlžt toto j ej ich usilování
dodnes jen pro vtip. A pÍece je to jen pokračování v díle
generace let devadesát ch!)

5. U nich poprvé jasně vystoupil konflikt individualistické,
subjektivistické kultury buržoazni a nové, kolektivistické kul-
tury zítika. Yzda|íse nimravého subjektivismu, směŤují k nad.
osobnosti a objektivitě básnické metody. (Individualismus byl
pfchou generace z roku 1914. Vnikly.|ínáznaky nového myš-
lení do jejich děl v podobě motivri, bylo to jen podvědomě.)
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6. Jsou neproblematičtí - proti bolestínství, nihilismu
rněšéáck)ich autorri. Neznají rozpolcení životního pudu a inte-
lektu a utrpení z něho plynoucího. Neznají kolísání měšéácké
kultury mezi netvoňivou, rozervanou a sebeničící duchovostí
a plytkostí měšéáckého, někdy nábožensky zbarveného mora.
lismu. Usilují o civilnost, neproblematičnost, prostotu a velko-
rysost' jLž se b|íži|i jen málokteŤí z dňívějších generací. (Pro.
blém dvojnictví byl hlavním tématem generací pŤedchozích.)

7. Ustoupili načas k základním pudrim a prostfm citrim
lidsk m, aby po této očistě priniitivismem pŤistoupili k aktivní
konstrukci nového životního stylu a nového umění.

B. Stali se pěvci intenzity moderního života, epiky jeho
fantastičnosti a romantiky.

Zrevidovali svrli poměr k umění

I. Zabi|i Umění, protože svět bylkrásnf a Umění ne, aby
světu zachránili umění. Vrátili umění jeho samostatnost' ne-
zapomenuvše jeho sociální funkce.

2. Dobyli novfch okruhri životních pro poezii [proniknuvše]
život proletáŤriv, zmocnili se nov1ích skutečností civilizovaného
světa, majíce v tom jen v nepatrné míŤe pŤedchridce v pŤe.
dešlé generaci.

3. opustili pŤírodu a svět sám o sobě, koncentrovali se k člo-
věku, aby se vrátili ke světu, jak jej vytvoŤil člověk. Uvedli do
literatury, jež do té doby byla naplněna jen osudy degenero.
vanfch intelektuáhi a selskfmi idylami, silnf proud všesvěto-
vého silného života vyspělé civilizace, pomáhajíce tak vy.
tváňet kulturu pŤíští kolektivisticky organizované společnosti.

VytvoŤili vlastď prostšedky umělecké

l. Cestou pŤes vitalismus, zděděnf od pŤedešlé generace,
pŤekonali intelektualismus básní, jež si hrávaly jen s poetic.
kfmipojryt,vzdalise reflexe, spějíce k dosažení nové, inten-
zívní  názornost i .
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z. Abyjí dosáhli, vytvoŤili z ve|ké části novou básnic.

kou Ťe č, jak toho vyžadoval novf jejich pŤedmět.

3. Dosáhl i  nové pŤedmětnost i ,  bez patosu a falešné

lyriky, pokročivše od naturalistického okreslování pŤírody

k imperativnímu pňetváŤení jejímu.

4. VytvoŤi l i  poe zi i  nové akt iv ity, pojavše do ní dyna-

miku revolučního proletariátu a moderního světa. Tato

dynamičnost pronikla až do jejich vidu a vyrazu.

5. Subjektivistní kulturou opovrhovanou civilizaci vy-

v1išili, stavše se jejími pěv9i, rozšiŤujíce pojem krásy a korigu-
jíce jej k novému životu. Účelnost objevili jakožto kritérium

krásy.
6. Jejich práce dosáhly nor'é, ťrčelné a eminentně moderní

1 ' f r a zno s t i .
7. odvrhnuvše nemetodičnost, již militaristicky kapitalismus

šíŤil z produkce i do systému životajednotlivcova a do umě-
leckého tvoŤení, povfšili cílevědomcu, metodickou, racio-
nální konstrukci za jedinou záruku tvorby.

B. Nalehnuvše veškerou svou vnímací schopností na pňí-
tomnou dobu, objevi l i  a stvoŤi l i  novou intenzívní poe .

tičnost, ježbyIa zcela neznáma v morbidních a znehodnoce -

nfch básních včerejška.
9. Měli dosti talentri básnickfch, aby vyrovnali zcela krok

s cizinou azauja|iv duchovém životě národa r, několika letech
nepostradatelné místo.

Jsme tu. Kdo nás chce oddisputovat?

(Host IV, str. l_3, Ííjen 1924)
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