
tele, jenž zpival chvalozpěv uprostŤed boje, jehož se sám
zričastnil, jsa stejně velk m básníkem i bojovníkem za nov,f
život.

Básnickf optimismus našich ,,poetistri.. má velmi blízko
k tomuto světovému opojení jisté části nového umění. Je
sladkfm darem temperamentu tŤeba u Víta Nezvala, ale
měl.li by bft označován za fakt generační, pak mriže b1it jen
pŤechodnou hrou, formou umění pro umění, vědomfm ritě.
kem z doby, jež se rnusí k pravému optimismu teprve pro.
bojovat. Proč ne optimismus, nese-li v sobě pečeé bojovné
víry? Optimismus a veselí, jež nese z ídyly jako rokoková
poezie, mriže však b1it jen umělou, skleněnou dekorací,
barevnfm lustrem nad špinav1im sálem, uměním vfjimky a _

romantismem.
A tak věÍíme.li, že i ,,poetismus.. plní funkci sociální svfnr

těsnfm pňimknutírn ke konkrétnímu životu' svou dojmovou
bezprostŤedností, nem žeme nevidět, že je v jádru uměním
zk!,m,jež vyjadňuje jen životní snovost a pasivitu, nikoli však

životní aktivitu.

EDIČNÍ PoZNÁMKY A vYsvĚrlrvrv

Svazek tvoÍí prvnÍ část čtyŤdílné edice Avantgarda známá
a neznámá, Těžiště uměleckfch proudri a směrri tkví samo-
zŤejmě v jejich tvorbě, avšak dobové manifesty a polemiky
pŤispívají k jejímu porozumění.

Naše edice nechce dublovat, vyblbá se proto některfm ma-
teriálrim, které už byly častěji publikovány. Protože souborné
edice díla Teigova a Nezvalova zahrnuly jejich teoretické a
polemické projevy z dvacátych |et, zaŤadili jsme do tohoto
svazkujen ty stati, kteréjsou pro pochopení dobového kontextu
naprosto nutné (napŤ. manifesty poetismu apod'). SoustŤedili
jsme pŤevážně pozornost na materiály méně známé, ale pro
vfvoj avantgardy pitznačné. Tak napŤ. pŤibližujeme pro
dnešního čtenáŤe projevy otiskované v brněnské Rovnosti,
které jsou zatím nesnadno dostupné; podstatná část sporri
o náš expresionismus se odehtávala právě zde. S Rovností
spolupracovali na počátku dvacátych let Artuš Černík, Jaro.
slav Seifert, své pŤíspěvky sem posílá i Karel Teige. ZaIazu-
jeme i část G tzovfch programovfch a polemickfch statí
uveiejřovanfch v deníku Socialistická budoucnost. V riplnosti
jsme ponechali anketu o proletáŤské literatuŤe, která probíhala
v časopise Most (na jaÍe 1922). Poměrně značná pozornost
3e věnována polemikám o proletáňskou poezii, protože v po-
slednÍ době byly tyto projevy edičně méně využivány než
materiály poetistické. ZaÍadťri jsme i polemické a satirické
verše a epigramy, které sv'im zpúsobem doplůují obraz
avantgardního dění.(Rudé právo, l9.,20. a 27. listopadu 1924)
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Pro značné množství materiálu je pŤirozeně i tato edice
vfběrem, podává však vcelku pÍehledn1i, soustavnf a repre.
zentativní obraz polemického vÍení v prvním pětiletí dvacá-
tfch let. Soupis text , které by tematicky patŤily do svazku,
avšak pro jeho omezenf rozsah zristaly nezaiazeny, otisku-
feme v závěru (na str. 746-749).

Ze zaÍazenÝch materiálri není nic vypouštěno, s vfiimkou
Gotzovfch statí Kapitoly literárněkritické a Devětsil v Brně
a Neumannova Epilogu (vynechávky jsou vyznačeny [.....]).
Zák|adnl materiály mající povahu .manifestri tiskneme polo.
tučně. Pravopis textu podňizujeme dnes platné normě. U cizích
slov pŤejatfch do češtiny, kde pravidla dovolují dvojí zprisob
psaní, uživáme zásadně tvarri progresívních. Ponecháváme
některé jazykové zvláštnosti pisatel (napň.: záporové geni-
tivy, ,,pravidlem.. místo dnes běžného zpravidla atd.), ale
<lnes už zastara|e zněj(ci podoby s koncovkou .ism (poetism,
expresionism, materialism) doplĎujeme na béžné .ismus.
Dále vypisujeme slovy číslice, upravujeme počeštěné podoby
ruskfch jmen (napÍ. místo Lunačarskf upravujeme na Luna.
čarskij), zkracujeme nadměrné infinitivy na -ti na současnou
běžnou podobu -t, u pŤejatfch slov na .elní měníme na dnes
běžné .ální (individuelní - individuální, originelní - origi.
nální). Rrizné druhy zdttaz ování (kurzíva, podtržení, prolo-
žení, verzálky) ponecháváme v privodní podobě. Zjevné pŤe-
psání a tiskové omyly opravujeme. Pokud doplřujeme vyne.
chaná slova podle kontextu, dáváme je do hranatfch závorek.
Vysvětlir'ky odkazují r,'ětšinou k místu, kde se jméno, časopis,
spolek apod. poprvé v textu vyskytují. Další odkazy pÍi no-
vém objeveníjména nebo pojmu užzaÍazujeme jen qijimečně,
pňíliš by zatěžova|y poznámkov|r aparát,

Uplné bibliografické ridaje jsou zaÍazeny do ediční po.
známky, ale pro snadnější pŤehlednost ponecháváme zkrácen,f
ridaj s datem i za jednotlivfmi pŤíspěvky.

ANToNÍN SoVA: SLoKY SPISoVATELÚM

Čeruen 2, 1919, č. 13, str. 113,1 29, 5, 1919.

VŠEMU PRoDUKTIVNĚ PRACUIÍCÍMU LIDU
v ČEsKoSLovENSKÉ REĚUBLICE

Čeruen 2, 1919, č. 19, str. 169, z 10. 7, 1919.
(a čukj,n textem otištěn německj, pfeklad proaoldní, podpisyl ruiapn1l
až za něrnecké znění.

40 Patndctého čerana - míněno vítězství sociální dernokracie
ve volbách do obecních zastupitelstev;

4l Ehrenstein Albert - (1886-1950), od I94I žiI v USA,
pokrokov1i německf spisovatel a esejista, v desátfch a
dvacát1ich letech spolupracoval s demokratickfmi novi.
nami a avantgardními literárními časopisy;
Fleischner JindŤich (|879-|922), česk1i publicista
v oboru hospodáŤské a technické specializace, pňekladatel
z němčiny a francouzštiny;
Sonnenschein Hugo - (1890-1953), německf básník a
publicista, rodák z Kyjova; používal pseudonymu Sonka.

K provolání Socialistické rady pŤinesl Červen 2, 19|9, č. 22,
str.  199, z 3l .7. l9 l9 tento doplněk:
K Socialisticki radě osuětot ,ch dětníkú pŤilrlásili se mimo jiné:
dr. Boh. Vrbenskf, E. Milén (Brno), I(arel Teige, Vlasta
Borek, Ernst Weiss (Mnichov), Otto Pick, Rudolf lllovf,
J. R. Hradeckf, Frant. Durďák (Trenčín) atd,, jakož i spolky
a organizace z KomoŤan, z Duchcova a Lomu. o definitivní
formě sdružení rozhodne valná schrize na podzim, načež
uspoiádá Rada ňadu manifestačních schrizí po celé republice.

ANToNÍN HARTL: DVA SPISOVATEI'.SKÉ MANIFIrSTY

.|V rod 3, 1919, č. 29, str, '737-338, ee 17. 7. 1919.

42 Hartt Antonín _ (lBB5-1944), šéfredaktor tiskové kan.
celáŤe ministerstva zahraniči za první republiky, lite.
rární historik;
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francouzskjl manifest Romaina Rollanda - míněna tzv.
Y!,zva k dělníkrim ducha, apelujícÍ na spojenectví inte.
lektuálri bez rozdi|u hranic a národri' (Poáepsali ji kromě
pňíslušníkri jinfch národri i Němci _ Al6ert Ěinstein.
Hermann Hesse, Max Lehmann, Heinrich Mann. proi
G. F. Nicolai.) Viz Kmen 3, l9t9-1920, č. 9, str.
68-70, z 10. 7. 1919.

45 kuětnoujl nanifest spisoaatelú z r. 1917 _ ,,Českému posel.
stvu na radě ÍÍšské.. _ uveňejněn 17. 5. l92l jako pro.
test.proti kompromisnické a rrevlastenecke poiitice tes-
kfch poslancri. Jeho autorem byl Jaroslav évapil a po-
depsalo jej 222 českfch spisovaielri a vědcri.

STANISLAV K, NEUMANN:
SoCIALISTICKÁ RADA osVĚTovÝCH DĚLNÍKÚ

Čert,en 2, 1g1g, č. 22, str, 1g3_-1g5, < 31. 7. 1919; nepodepsdno.

49 České zpěry - Neunrannova básnická sbírka z r. 1910:
50 dr. Rašín Alois - (1867-1923, zemÍe|jako oběť atentá.

tu),.českf národolrospodáŤ a politik, po válce vedoucí
pňedstavitel Čs. národní demokraciei r. |922 provedl
měnovou reťormu, která byla velmi nepopulárníi
Kropotki,n Petr Alexejevič - (|B42_|9il), ruskf ieoretik
i organizátor anarchismu.

STANTSLAV K. NEUMANN:
INTERNACIoNÁLA oSvĚToVÝCH DĚLNÍKÚ

Čeruen 2, 1g1g, č. 28, str. 245_246, 1 11. g, 1919; nepodepsáno.

54 Séuerine vl. jm. Caroline Rémyová-Guébhardová
( l B55-l 929), fra.nc-ouzská spisovatelka, pod vlivem spi.
sovatele Julesa Vallěse se načas pŤimk k socialismu;
Ke.1loud Ellen _ (lB49_t926), švéáská publicistka, femi-
nistka a pacifistka;
MUDr. Nicqlai Georg_ Friedrich (nar. 1874), německ1i
universitní profesor v Berlíně, pacifista, pro iítriky aka.
demického senátu i studentstvá pŤesidlil do Argeníi,,y;
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Frabšoué - František S. Frabša (1887-1956), po první
světové válce redaktor Ceského slova;
Jahodoué - JosefJahoda (1872-1946)' druhoňadf českf
spisovatel; po první světové válce redigoval Čáslavské
listy, pňispíval i do listri pražsk1ich a brněnskfch (Ná.
rodní politika, Národní listy, Lidové noviny);
Sísoué _ František Sís (1B7B-193B), od r. l9l7 šéfredak-
tor Národních listri;
Policaroaé _ Karel Policar (1880_1949), 19|7 až 1925
redaktor Národních listri, od r. 1925 šéfredaktor Národa;
Hais ou é - Tj,ne č ti - J osef Hais.Tf neck}r ( 1 BB5_ 1 964), kon -
venční česk spisovatel a novináň; 1918-1924 redaktor
Venkova, od r. l924 redaktor Národní politiky.

JosEF HoRA: KULTURNÍ sMYsL DoBY

Akadetnie 2,}, 1919_1920, č. 1, str. 3-6, a iijna 1919.

57 Rabíndrandth Th kur - (1861-194I), zakladatel modernÍ
bengálské litaratury, myslitel o vztazich Vfchodu a
Západu; zde míněn soubor jeho pŤednášek o naciona-
lismu z r. 1917. Česk1r pňeklad vyšel knižně až t. 192|
pod názvem Nacionalismus Západu.

JINDŘI CH HoNZL : 
"éf;il$fťĚRNICE 

SoctALISMU

Prduo lidu 29, 1920, č, 65, str. I-2, ry 17. 3. 1920.

6I stať K nou,lmu ujznamu umění u Sobotě - míněn článek v So-
botě, ,,dělnické kulturní hlídce.., p 1|oze Práva lidu,
1920, č. B (knižně v: K novému vfznamu umění, di.
vadelní iivahy a plogramy 1920-1952, orbis, Praha
1956, str.  35-39);

64 u dramatě Sternheimouě _ míněna hra Tabula rasa, l9l5,
německého dramatika Carla Sternheima (|B7B_|942)'
autora společenskokritickfch her.

JosEF HoRA: K NovÉMU UMĚNÍ

Kmen 4, č, '71, str' 364*.367, z 14. 10. 1920.
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STANISLAV K. NEUMANN: nÁsNÍrÚIvl

Ktnen 4, 1920-21' č. 31, str. 370_371, <e 14. 10, 1920. Pode-
psdno: Redakce.

74 orfeus - uměleckf měsíčník, redigovali Ladislav Vlady.
ka (č. t-3) a Karel Teige (pouze č. 1), vycházel od čer-
Vence l920 do bÍezna l92l. celkem tňi čísla.

ANToNÍN MAT4J pÍŠe: socrALIsTICKÁ P]EZIE'

Den 1, 1920-21, č. 20, str. 1-3, Z 28. 11. 1920.

76 In margine Neumannoua prohldšení bdsníkún _ míněn pŤed.
cházejicí článek (Básníkúm, Kmen IV, 1920_192l, č. 31,
str. 370-371, ze !4, 10. 1920);

7 7 president eenlě WaIt Whitmanou1_ míněn Thomas Woodrow
Wilson (1856-1924), v letech 1912-1916 a 1916-1920
president USA.

U' s. DEVĚTSIL

Pra{ské pondělt 2, 1920, č. 49, str. 2, ze 6. 12. 1920; nepodepsdno.

82 Léger Fernand - (lBB1-l955), francouzskf malíŤ, proslul
též v uměleck ch Ťemeslech (keramika, tapisérie aj.).
ovlivněn kubismem, později tvrirce monumentálních
obrazri ze světa moderní techniky a civilizace1
Delauna2 Robert _ ( l BB5-l 94l ), francouzskf malíi, vyšel
z futurismu a kubismu a dospěI k bezpňedmětn m kom.
pozicím:
šakúu Uměleckf klub _ Šak Vladislav V. (nar. lB94),
českf dirigent, založil 1919 vlastní orchestr Šakovu
filharmonii, která se však rozpad|a už |92I, Shromáždil
kolem sebe načas také několik mtadfch básníkri (viz
o tom v Nezvalově knize Z mého života, str. 105 druhého
vydání), pŤedevším Zdeika Kalistu, MilošeJirko aj.;
Rada Ylastimil - (nar. lB95), českf malíŤ, pŤevážně
realistickf krajináŤ; má též bohatou činnost ilustrační;
Morauec Alois * (nar. lB99), českf malíŤ, zpodobitel již.
ních Čech.
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sTANIsLAv K. NEUMANNl DEVĚTSIL

Kmen 4, 1920-1921, č. 46, str.550-551, z ]0. 2. 1921 (pod
šifrou N.).

DELTA: DEVĚTSIL

Rounost 37, 1921, č. 47, str, 3, 4 17. 2. 1921. Autora skrytého
pod šifrou Delta se nepodaŤilo určit, šlo aÍejmě o člena Deuětsilu,-prauděpodobně 

fuI pisatekm Teige nebo Cerník,

KARBL TEIGE: NoVÝM SMĚREM

Kmen IV, 1920_192l, č. 48, str. 569_571, e 24. 2. 1921.

90 Sffici Ardengo - (1879-1964), italsk)t spisovatel a ma-
1íŤ, v mládí pŤívrženec avantgardních proudri' později
tradicionalista I

9| ,,fashionable,, (angl,), mÓdní, podle poslední mÓdy;
92 Kališnífu socialismu - pŤesně Kališníky a českfmi bratry

socialismu, 1919; kniha Emanuela Vajtauera (nar. 1892),
českého novináŤe, ve 20. Ietech komunistického, později
pravicového, až nakonec nadšeného propagátora fašis.
mu; po osvobození byl odsouzen k trestu smrti in contu.
maciam (uprchl patrně do zahraničí).

94 Metefuger Jean - (1883_1957), frarrcouzskf malíi, po
pŤísně kubistickém období pŤešel k tradičrrější tvorbě
(od 1e21) ;
Gki<u Albert _ (1BB1-i953), Íiancouzskf malÍŤ, po
r. 1910 jeden z nejvytrvalejších kubistri, též v!,znamn!
teoretik novfch směrri;
Delaunalt Robert -viz pozn. ke str. B0;
Seuerini Gino - (nar. lBB3), itaisk1i malíň-samouk, dlouho
žiL v PaŤiži. Prošel vyvojem od futurismu ke kubismu
( 1918-1921 ), potom k novoklasicismu;
Palazzuchi Aldo - (nar. IBB5), italsky spisovatel, v letech
1909-1914 člen futuristické skupiny;
Cendrars Frédéric Sauser zvanj, Blaise Cendrars
(lBB7-l961), francouzsky spisovatel švfcarského pťr.
vodu, autor román tvoŤících jakousi epopej moderního
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dobrodruha; jako básník ovlivnil Apollinaira a surrea-
listy;
Jagob l|l/.ax _ (1876-1944), fuaneouzskf básník a malíŤ,
zahynul jako Žid v koncentračním táboŤe. Spolutvrircá
malíŤského i literárního kubismu, autor četnfch scénic-
kÝch návrhri.

KAREL TEIGE: oBRAZY A PŘEDoBRAZY

{us9ion 2, jaro 192I, str. 52_5B. S redakčn{, po4ntÍmkou Karla
Capka.

97 Poterloo u ohni_postava havÍŤe ze slavného protiválečného
románu oheri, 19l7, od Henri Barbusse (tszs_1935);

98 Possesion du Monde, česky Vláda nad světem, l9l9, knihá
esejri francouzského spisovatele Georgese Duiramela
(lBBa-1e66);
orfumus _ malíÍsk1i.směr pojmenovanf i9l2 G. Apolli.
nairem, skládající obtaz z prvkri nezávislfch na konkrét.
ních pŤedmětech, kterf chce prisobit podobně jako
hudební skladba (odtud název.podle antického pěvce).
H|aynlPŤívrženci : Delaunay, Léger, Picabia aj. ; 

.

99 učitel Ferdinand Krch a Našem směru - míněn rtanek F.
Krcha Dětská kresbička, Náš směr, ,'revue pro kreslení
a uměleckf prrimysl.., rediguje prof.Josef Vydra, roč. VI,
191912A,sff. 15rl-156;
Léger Fetnand _ viz pozn. ke str. 82;

100 Kandinsk7 Vasilij _ (1866_1944), rusk mďr1Í žijlc| na
Západě, jeden ze zakladatelri abstraktního umění
(od  1911 )  ;

99 Delauna2 Robert - viz pozn. ke str. 82;
Metzinger Jean - viz pozn. ke str. 94;
Gleizes Albert - iz pozn. ke str. 94;
Jacob l:|;/:ax - viz pozn. ke str. 94;

|02 Seurat Georges _ (lB59_1B9i), francouzskf malíŤ, mo.
numentální figuralista, organizátor neoimpresionismu;
Derain André _ (lBB0-l954), francouzskf malíÍ a gta-
fik; prošel vyvojem od fauvismu pŤes kubismus k novo.
klasicismu.
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FRAN T I ŠEK c Ót z :' 
BF,IJ3I'T''Y#DÝ 

CH MoRAVSKÝ CH

Sociatistickd, budoucnost 19, 1921, č. 34, str, 1_2, z 11.2. 192I.

FRANTIŠEK GÓTz: KAPIToLY LITERÁRNĚ KRITICKÉ
(PRoSLov K VEČERU MLADÉ MORAVSKÉ PoEZIE)

Sociatbtickábudoucnost 19, I921, č.49, str, 1_2 a č. 50, str. 1-2

z 1. a 2. 3. 1921.

t09 Bouhélier Saint-Georges de _ vlastním jménem Stéphane
Georges de Bouhélier.Lepelletier (1876_1947), fran-
couzsk1i básník, zakladatel básnické školy naturistri
(opěvování prostfch lidí a skutkťr ,,denního hrdinství..);
Gregh Fetnand _ (1873_1960)' francouzskf básník, kritik
a esejista;
Bar1un Henri-Martin _ (nar. lBB1)' ťrancouzskf básník,
jeden z členri opatství créteilského a propagátor simul.
taneismu (l912, iisilí o kolektivní lyrismus); v knize L'Ere
du drame (1912) požaduje báseĎ jako drama vyjadňující
složitf konflikt mezí ,,Íády.. - individuálním, kolektiv.
ním, univerzáInlm,., - a tedy báseĎ jako nejvyšší stupeř
lyrismu, polyfonie atd. (manifest,,dramatismu") ;
Guilbeaux Henri - (nar. 1BB4), belgickf spisovatel, z po-
čátku pŤívrženec unanimismu a autor teorie tzv. ,,dyrra-
mismu.. (1913, poezie měla pŤejít ze Stavu statického do
stavu dynamického, vyjadiovat pohyb a síiu moderního
světa a jeho pŤeměny); za války pŤítel Leninriv, později
č1en hnutí Clarté, dlouho vězněn; ještě později se stal
trockistou a snad i spolupracovníkem fašismu. Postava
velmi složitá a nedostatečně prozkoumaná;
parox1lsmus Verhaerenú'u - Emile Verhaeren (1B55_1916),
belgick básník a dramatik, jednou linií své tvorby
básník paroxysmu, opojení moderní civilizací;

|I| Leb mit derWelt im Frieden - (čes. Zijvmiru se světem);
l12 Vj,Prausl k Jd - poprvé vyšlo 1900, 2. pozměněné vydání

1914 ;

t.....] _ vypuštěn závěr pŤednášky charakterizující tvorbu
Chaloupkovu, Chalupovu a Stejskalovu.
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VÁCLAV NEBESKÝ: UMĚLECKÝ DEFÉTISMUS

Tribuna 3, 1921, č. 0, str. 12, z 27. 3. 1921.

115 Nebukj,Václav (Mario) - (1BB9-1949), českf vftvarnf
teoretik, zna|ec francouzského poimpresionistického ma.
líŤství; rnoderní umělce vykládá v jejich irrdividuální
oÚlišnosti;
dejitist(í - jako defétisté byli v poválečné Francii označo.
várri intelektuálové - pŤíslušníci hnutí Clarté, kteŤt bo-
jovali proti válce, hlavrrě pacifistické kŤídlo Rollandovo.
(Srv. studii Jaroslava Čecháčka Intelektuálové a válka,
Revoluční sborník Devětsil, str. 70_84);

||6 obraa1l a p edobra41l - zde otištěno na str. 97;
I 17 Orfeus - viz pozn. ke str . 7 4 .

JINDŘICH HoNZL: 
"l"ťff"8lfiíáí\ 

NoVÉHo DRAMATU

Čert,en 4, 1921, č.4, str. 59_,61, z 28.4. 1g21.

l20 ReinhardtMax _ (l873_1943), rakouskf divadeln! rcži-
sér, proslul1i hlavně svfm vedením velkého divadelního
koncernu v Berlíně (l905-i932); od 1932 pracoval v Ra-
kousku, od 1937 v USA. Podnikal četná turné se sl'.'y'm
ansámblem a zasáhl sv1im vlivem celé světové divadel.
nictví své doby (u nás zauja| postupně Kvapila, Hilara,
Bora). Uváclěl pÍedevším světovou klasiku, ale i moderní
dramatiku. Jeho první velkf režijní rispěch byla Gorkého
hra Na dně (poprvé 23. |. 1903), dále Tolstého Živá
mrtvo]a (1913 a znovu později), 1916 uvedl Lenzovy
protiměšéácké Vojáky a Biichnerovu Dantonovu smrt.
|9|7 za|ožil volné sdružení Mladé Německo, v jehož
rámci až do r. l92l uváděl mladou expresionistickou
dramatiku (R. Sorge, Žebták; R. Goeiing, NámoŤní
bitva; W. Hasenclever, Syn aj.). Násobil divadelní ilu.
zi velkolepfm v1itvarnfm komponováním svfch pied.
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stavení a rozšíÍováním jevištního prostoru (ideáI ,,dí.

vadla jako lidové obce..) a proslul pronikavou prací

s hercil
Neblžsk,i kontedie - divadeln1 ]nra Zygmunda Krasiri-

'teno 1tstz-1859), velkého básníka polského roman-

tismu, z r. |B34; byla uvedena Hilarem v jeho.ripravě

na Vinohrac{ech 21. 11. l91B v piekladu Fr' Kvapila;

Suíttiní _ divadelní hra Emila Verhaerena (lB55-19i6)'

belgického básníka a dramatika, Z T. lB9B; byla pŤeio-

žen"a St. K. Neumannem 1905, pňepracována 1925;

uvedena 7. It. 1920 na Vinohradech v režii K. H.

Hilara;
Coriolanus - tragédieW. Shakespeara, poprvé hrána 1607;

K. H. Hilarem uvedena 23.3. L92I na Národním divadle

ve Sládkově pŤekladu.

STANISLAV K. NEUMANN: PRoLETÁŘsrÁ KULTURA

Čeruen 4, 1921, č.6, str. B7_B9, z 12. 5. 1921.

FRANTIŠEK GÓTZI DEVĚTSIL V BRNĚ

Socialistickd budoucnost 1g, 192t, č. I22, str. 1-2, z 28. 5. 1921.

13L Edschmld Kasimir - vlastním jménem Eduard Schmidt
(1890-1966), německf spisovateI a teoretik německého
expresionismu;
Kiett l/rax _ (1887-1962), německf básník a teoretik
expresionismu;
Diubkr Theodor _ (1876-1934), německ básník hym-
nické poezie a literární teoretik' též autor esejri o expre.
sionismu.

t.'... .] - vynechán odstavec kritizující recitační umění sl'
Skaunicové.
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KAREL TEIGE: s Novou GENERACÍ
(PoLEMICKÉ rozNÁur<v;

Čeruen 4' 1921, č, 7, str, 106_108, <, 20. 5, 1g21, č. B, str, 124 a{
126, <,26. 5, 1921, č.9, str. 139_141, < 2. 6. 1921.

L35 Jareš Jaroslav * (1886-1967), českf malíŤ, po pievratu
organiz.átor vytvarného života na Slovensku; je znám
jako tvrirce čs. státní vlajky; vypracoval též mnoĚo archi-
tektonickfch návrhri, zejména ve spolupráci s arch.
VoŤechem. Ve vftvarném umění prosazoval alšovskou
národní tradici.

"j 
i,i;,h_Č-";ěk1 1,,u". 1BB7), česky architekt a grafik,
autor četn)'ch projektri činžovních a rodinnfch domťr
a návrhri pomníkri a náhrobkri;

137 Ingres Jean Auguste Dominique - (1780-1867), fran-
couzsk malíŤ, proslul1i klasicista;

I3B Beneš Vincenc - (nar. 1B83), českf malíi l963 jmenován
národním umělcem. Od fauvismu a kubismu prvních
obrazri pŤešel k mďbě záiivfch krajin a květinovfch
zátišl;
Seuerini Gino - viz pozn..ke str. 94; kniha Du cubisme
au classicisme vyšla 192l;
Grr1Juan_ (lBB7_i927), španělskf matíň žtjic|od mládÍ
v PaÍÍži, jeden z nejosobitějších kubistri;

I39 Tučnjl František _ (lBB7_1952), českf literární kritik,
'itočr]Ý hlasatel boje ,,r,fchodní kultury,, se ,,západní,,
(?. Moraq' jako centra kulturního stŤetání s Prahou jako
filiálkou Západu);
Nejedljt Otakar _ (1883_1957), česk1i malíí.krajináň
tradičního ladění;

|42 Girieud Pierre _ (1876_lg48), francouzskf malíň, post.
impresionista směŤující ke klasicismu;
fauuistickjt postimpresionismus - též jen fauvismus, malíŤskf
'směr pojmenovanf 1904, jehož hlavním prostŤedkem
je intenzita barvy (čisté, nelomené tÓny nanášené ve vel-
kfch plochách). Byl do jisté míry reakcí na impresionis.
mus (proti ana|!,ze stavěl syntézu) ; zreakce na fauvismus
vznikl kubismus. Nejvytrvalejší častník _ Henri Matisse
(z ostatních po jistou dobu Derain, Braque);
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I43 ci,ttit 1, Musaionu II _ poznámka nadepsaná l'Esprit nou.
veau, str. 791
Musaion.l. - míněn článekJana ZtzavéhoYyznánl uměl.
covo, Musaion, ,,sborník pro moderní umění.., svazek I.,
z jara 1920, str. 67-68 (rediguje K. Čapek, vydá+vá
edice Aventinum Praha) ;
proti Poussinoui - Nicolas Poussin (1594-1665), fran-
couzskf malíi-klasicista; snahou o pňísnou stavebnost
obtazu prisobil na moderní umění;

I44 p. Rada ae Veraikonu _ míněn článek s nadpisem Glosy,
Veraikon, umělecká revue, roč. VII, 1921, č. l_2, str.
l9-26.

!47 shldie A. M. Piši u Čerunu - míněna studie Kniha ze
strachu a o strachu, Červen IV, 1921, str. 22, 43, 56,75,
91, ze 7 . 4.,  2l .  4.,  28. 4., 5. 5. a 12. 5. 1921.

ARTUŠ ČpnNÍr: PRosTÝ SLoH

Čeraen 4, 1921, č, 12, str' 177, z 23. 6. 1921.

KAREL TEIGEI NovÉ UMĚNÍ A LIDoVÁ TVoRBA

Čeraen 4, 1921, č. 12, str, 175_177, z 23.6. 1921.

|5| Boccionl Umberto _ (1882_1916)' italsb' maLíí a v!-
tvarnf i literární kritik, driďednf futurista; jeho spisy
opera Completa sebral a opatŤil pŤedmluvou Marinetti,
l927; nejdriležitější jeho kniha je Futuristické sochaŤství
a malíÍství, 1914;

I52 Umanskij Konstantin Alexandrovič (1902-1945)'
rusk1i teoretik umění, stoupenec konstruktivismu. V osm-
nácti letech napsal knihu Nové ruské umění. Byl kores.
pondentem TASS v Ťadě západních zeml, později vedou-
cím tiskového oddělení Lidového komisariátu zahranič-
ních věcí, velvyslaneckfm radou a velvyslancem v Me.
xiku. Zahynul pŤi letecké nehodě' (Podrobně na něj
vzpom1ná I. Brenburg v knize Lidé, roky, život, sv. 3,
str.  102-107);
kniha Josefu ČapkaNejskromnější umění vyšla l920;
Rausseau Henri _(lB44.1910), francouzsk malíň-samouk
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?v?nÝ podle povo|ání též ,,celník Rousseau.., objevitel
klásy prost ch věcí, jehož dílo se až po jeho smiti zá.
sluhou Apollinairovou stalo slavnfm a svou naivitou in_
spirovalo moderní umění;

|53 SalÓn Nnduisljlch _ fr. Salon des Indépendents, skupina
francouzskfch vftvarnfch umělcri za|ožená lBB4 s vlástní
galérií, v níž mohli umělci vystavovat bez pÍedchozího
schválení poroty. Poprvé zde vystavovali kubisté, neoim-
presionisté, futuristé a piíslušníci datších avantgardních
směrri;
UhdeWi|helm _ (lB74_|947), německf historik umění.

VLADISLAV VANČURA: TVARY VĚCÍ

Čeruen 4, 1921, č. 12, str. 175, a 23. 6. 1921,

ARTUŠ ČBnNÍr A.JARoSLAV SEIFERT:
KULTURNÍ PRÁCE v Čs]rovuNISTICKÉ sŤneNĚ

Rounost 37, 1921, č. 1B2, str. 1_2, z 3.7. 1921, a č. 191, str.
2-3, z 12. 7. 1921.

I59 Watteau Antoine _ (1684_|72|), francouzskf malíŤ,
autor vfievri z galantnÍch slavností, past Ťskfch ier atd.,

. ̂ ^ 1.nichž portrétoval pŤíslušníky šlechty;
|63 Skružní, Štolboué, Štechout - -i''ě''i autoŤi měšťanskÝch

veseloher Josef Skružny (l87l-l948), Josef Štoiba
(1846_1930) a Václav Štech (lB59-|947):

KAREL TEIGE: NAŠE UMĚLECKÉ ToUHY

Roanost 37, 192l, č. 19B, str, 5_6, z 19.7. 192I.

|65 u jednom brněnském deníku - míněn článek Fr. Gcitze
Devětsil v Brně, Socialistická budoucnost l9, 1920_192l,
č.  |22 ,  s t r .  1_2,  z28 .5 , l92 l  _  zde o t ištěno na s t r .  13
až |33;
knížka jednoho z těchto spisouatelú k tisku pÍich1lstantí - pr6zy
a básně Ad. Hoffmeistra z let l9l8-lsžt, pricnystu''e
k-tisku pod názvem Pňedobrazy; vyšly az |9i62 ve 4. sv.
Vfboru z dila A. H.
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PŘÍPRAVNÝ vÝnon PRoLETKULTU : PRoLETARIÁTU !

Rudé prduo 2, 1921, č. 190, str. 1, ze 14. B, 192I.

|7I Dědrasbor _ Dělnickf dramatickf sbor, za|ožen 1920
pŤi sociálnědemokratické DěInické akademii, prisobil
pak pŤi Proletkultu; pod vedením Josefa Zory a vrežii
Honzlově prováděl hlavně sborové recitace básnickfch
děl; zanikl  1922.

STANISLAV K. NEUMANN: PROLETKULT

Čeruen 4, 1921, č, 21, str. 282-2B3, z 29. 9. 1921 (pod šifrou N.),

A. IvI. PÍŠA: K oRIENTACI NqJMLADŠÍcrr rvÚnČÍcH sNerr

Čeruen 4, 1921, č.21, str.2B7_290, z 29,9. 1921, č.22, str.
304_306, z 13. 10. 1921, č. 23, str. 320-322, z 27. 10. 1921.

179 Durkheim David Emile - (lB5B-1917), francouzskf so-
ciolog, zák|adem sociologie je mu kolektivní vědomí,
které prisobí svfm tlakem na individuální vědomí a
ukládá mu zťwazky; jeho teorie měly velkf ohlas;

190 Faure Elie - (1873-1937), vlivnf francouzskf vltvarnf
kritik a historik; Červen Iv, l92l, otiskl jeho stati Este.
tika strojri a Umění a lid.

STANISLAV K. NEUMANNI EPILOG

Čeruen 4, 1g21, č. 26, str. 368, 2 s. 12, 1921(pod šifrou S. K. N,).

t.....] - vypuštěn poslední odstavec, inzerující prvrrí číslo
Proletkultu.

FR.ANTIŠEK cÓrz: o HoSTA A o TY, KTEŘÍ sToJÍ ZA NÍM

Socialistickdbudoucnost 20, 1922, č.5, str. 1 a 2, z 6. 1. 1922
a č. 6, str. 1-2, ze 7. 1. 1922.

196 Černíkúu čIdneček - míněn referát Artuše Černíka Z časo.
pisri v Rovnosti 38,1922, č. 3, str. 5-6, z 3. |, 1922.
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KAREL TEIGE :'O]EXPRESIONISMU

Rounost 38' 1922, č. 17, str. 3_4, č. 1B, str. 3_4, ze 17. a tB.
kdna_1922.

203 Chalupa Dalibor _ (nar. 1900), česk1i rozhlasovf pra.
- covní\ ve 20. letech autor básnÍ' a pr6z projevujíiích
. ' ;"silnf vlivWolkerovy tvorby (r. 1920 vyáal báiniát.o.i.bt..

ku Brázda v duši);
. Stejskal Bohuš _ (1896_1955), českf herec a režisér, na
. počátku 20. let autor básní konfrontujících sladkost ven-

kovského domova se zahá|čivfm životem měšéákri;
, , Wčer Bartoš - (lB97_l926), č.esk1i spisovatel, lyrik sváru

mezi snem a skutečnostÍ; spoluzakládatel Literární sku-
piny a Hostal
Knap Josef _ (nar. 1900), českf spisovatel a literárnÍ his.
torik, prozaickf zpodobitel intimních citoqich dramat
pievážně venkovského čIověka;
Jirko Mi|oš - (1900-1961), českf spisovatel a novináŤ,
ve 20. letech senzualistickf lyrik, později se jeho tvorba
obohacuje o aspekt společensk1í;
R .ž Atnošt _ (1884_1925), česk1r básník, tvtirce subtilní
poezie lásky k životu a bratrství prost)ich lidí, strfc Kon.
stantina Biebla (společně s ním vydal sbírku Cesta
k l idem, 1923);
Studie Srytsl a klam expresionismu - Teigova studie tohoto
jména nevyšla;

204 pouidfu bratÍí Čapkit, * míněny ZáÍivé hlubiny, 1916, a
Krakonošov a zahtada, |9|B ;
Bolryně, suětice, žen) _ básnická sbírka st. K. Neumanna
z r. 1915;
unaninisté - pŤívrženci názorú Julesa Romainse, frarr.
couzského spisovatele, podle něhož se z náhodnfch sku.
pin lidí vytváithromadná lidská jednotka mající společné
vědomí, kolektivní duši. NevycházÍ z motivace sociální,
spíše z živlu mystického. (Souvisí volně s fiiosofií Durk.
heimovou.);
Philippe Charles-Louis - (1874*1909), francouzskf spi-
sovatel, čerpající z nejnižších sociálních prostŤedí, u nás
velmi vlivnf po l. světové vá|ce;

: Clartá _ (fr. == Jasno), sdružení kulturních pracovníkri' 
zaIožené v PaÍíži r. 1919; mělo svou revui, své divadlo
a mělo pracovat pro ideové sbratŤení národri odpovída-
jící Internacionále (,,Internacionála myšlenky..). Jeho
magnus parens byl Anatole France, hlavní členové
H. Barbusse, R. Rolland, Victor Margueritte, P. Vaillant-
Couturier, a další i zahraniční spisovatelé, jako Selma
LagerlÓfová, Heinrich Mann, Stefan Zweig. V r. 1922
se hnutí rozdělilo na skupinu Rollandovu, která chtěla
uchovat privodní všelidskf program mravního obrození
lidstva, a Barbussovu s programem revolučně komunis.
tickfm. Po t. 1938 se skupina rczpadla;
Albert-Birot Pierre - (1876-1967), francouzskf avant-
gardní básník a dramatik, tvrirce ,,plakátové poezie
plenéru.. a nerealizov an! ch poetick1ich fi lmov ch libret ;
vydával revui SIC, do níž psal básně ,,ke Ťvaní a k tanci..,
bez interpunkce, rušící zásady prozÓdie a syntaxe;
Beauduin Nicolas - (nar. lBBl), francouzskf bilsnLk, za'
kladatel tzv. paroxystické poezie (l9l3), později autor
manifestu, podle něhož tyrik má odhalovat intenzitu
individuální existence ričastnící se globální existence
světa1
Dermée Paul - (1886-1951), francouzsky básník belgic-
kého privodu; dadaista, zak|adatel revue Z a spoluvyda-
vatel I'Esprit nouveau ;
Picabia Francis - (1879_1953), francouzskf malíŤ špa.
nělského privodu, spolutvrirce dadaismu, kubista, potom
piívrženec abstraktního umění1
Ribemont-Dessaignes Georges - (nar. 1BB4), francouzskf
spisovatel, autor básní, dramat a esejri, ričastník hnutí
dada a surrealismu;
Taussig Ervín _ (lBB7-l914), českf literát, psal básně,
studie o divadle, eseje a kritiky, měl vliv na St. K. Neu.
manna a generaci z r. 19141 zahynu| ve světové válce;

205 Hiller Kurt _ (nar. 18B5), německ1i esejista, jeden z poli-
ticky levě angažovaniJch expresionistri kolem časopisu
Die Aktion;
Krohg Per - (nar' 1BB9), norsk1i ma|íÍ, žák Matissriv,
později spíše realista;
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(adkine Ossip - (nar. 1890), francouzskf sochaÍ a Íez-
bát, p evážně figuralista (privodem Rus);
Vasiljeuouti Marie - (nar. 1894), ruská malíŤka, sochaŤka
a pracovnice v uměleckfch Ťemes|ech, žijÍci v PaÍlži;
žákyně Matissova;

206 pan Broj _ Richard Broj, pseudonym Richarda Frág.
nera (1B93_1954), básnického souputníka poválečnfch
směrri; bratr spisovatele Benjamina Kličky;
recitační uečer Několika _ konal se 15. 12. l921 v Mozarteu
s názvem Druhf večer Několika. (První byl věnován
hudbě.) V pŤedem vydaném programovém prospektu se
praví, že ,,skupina Několika nestojÍ za žádnou ze stáva-
jících skupin... Po rivodním slově R. Broje recitovala
Eva Vrchlická texty A. Černíka, A. Hoffmeištra, J. Hory,
M. Jirky, Zd. Kalisty, Fr. Němce, A. M' Píši, J. Seiferta,
I. Suka, V. Vančury, L' Vladyky aJ. Wolkera.
Hausenstein Wilhelm _ (lBB2_l957), německf historik
umění, pokoušející se o marxistickou sociologii umění;
Werfel Franz - ( 1890 v Praze - 1945 v USA), rakouskf
humanisticky básník a romanopisec; zde se natážl na
jeho první expresionistické básnické sbírky;
Hasencleuer Walter - (lB90-l940), německf spisovatel,
pŤedevším dramatik, vj,razn!, expresionista.

FRANTIŠEK GÓTT TRoCHU PoLEMIKY, TRoCHU VYZNÁNÍ

Socialistickd budoucnost 20, 1922, č, 19, str. 1-2, z 22. 1, 1922,
a č. 20, str. 1_2, z 24. I. 1922.

210 Mercereau Alexandre - (nar. 1BB4), francouzskyi spisova-
tel a esejista, spoluzakladatel Opatství créteilského,
ríčastník pokrokorn.ich sdružení francouzskfch spisova-
telri (Les Forgerons, Clarté), spolupracovník českfch a
ruskfch časopisťr;

2|2 Holitscher Artur - (l869-194l), německ1i novináň, pobyt
v SSSR líčí v knize Drei Monate in Sowjetenrusiland,
1920;
Matthias Leo, pozdějším pseudonymem L. M. Lawrence,
(nar. 1893), německ/ publicista, po 1933 emigroval do
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Mexika, nyní žije ve Švfcarsku, mj. autor spisti Geistige
Probleme in Russland, I92I, a Genie und Wahnsinn in
Russland, 1921;

2|3 Landauer Gustav - (1870-1919), německf spisovatel,
" člen sociálně demokratické opozice; by| zavražděn pra-

vičáckfmi živly. Revoluci chápe jako mezidobí mezi
starou a novou topií (: stabilizovanfm denním živo-
tem). Zde mriže jít o někter)i z těchto spisri: Die Revo.
lution, I90B, Aufruf zum Sozialismus, l9ll, Vortráge
iiber Shakespeare, 1920;
PŤeskupené město _ míněna asi Chaloupkova báseĎ PŤed
vítězstvím s podtitulem M tus pŤíštího dne, kterou vydala
Moravskoslezská revue jako bibliofrlii l922.
Ko-ko-ko-ddhl _ divadelní hra Lva Blatného z r. |922,
protiměšťácká groteska ;

2|5 S1dow Eckart von _ (nar. 1BB5), německf filosof a vf.
tvarn teoretik; jeho spis Deutsche expressionistische
Kultur und lVlalerei vvšel l920.

JIŘÍ woLKBR: UIr,IĚNÍ VŠEDNÍ Čt NnoĚlxÍt

Tar 1, 1922, č, B, str.251-254, a 15.3. 1922.

2|B Polo Bdy - (nar. lBBB), americky Írlrnovy lrerec, hlavně
v dobrodru žnlch filmeclr.

JIŘÍ WoLKER: PRoLErÁŘsrÉ UMĚNÍ

Var 1, 1922, č.9, str. 27I-275, z 1.4. 1922.

FRANTIŠEK GÓ.tZ: PRoGRAMoVÝ LBTÁK

( dubna 1922: uložen u Literdrním odděleni Morauského muua
u Brně.

225 Mixa Vojtěch - (lBB7-1953), druhoňadf českf spiso.
vatel, ve 20. letech odmítan pro jedrrostranné zobra-
zov án| měšéanské erotiky.
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BEDŘICH VÁCLAVEK: o NovÉ UMĚNÍ

Var 1, 1922, č. 10, str..309_312, < 15. 4. 1922.

23O proti ajlpadu D1kouu - míněn článek Viktora Dyka v Lu-
míru 49, 1922, čís. 2, str. 106-109' z 16. 2. |922,
nazvan! Lacinf rispěch. Reagoval v něm na Knapovo
kladné pŤijetí Seifertovy sbírky Město v s|zách, jemuž
vytfkal piílišnou mírnost (sám považoval Seifertovu
komunistickou pozici za pokrytectví). Na Dykriv pŤíspě-
vek reagovali polemicky Josef Knap v Hostu a A. M.
Píša v Proletkultu. Dykťrv lacinf rispěch pŤetiskujeme,
protože se na něj často reagovalo:

Viktor D2k: Lacinj, sphh

Vzpomenu.li básnickfch počátkri generace, v níž jsem
rostl, a srovnám.li s nimi literární počátky mládí dneš.
ního, ostňe vynikne zásadn| rozdí|. Tam, kde na naší
cestě byl balvan zabalvanem, je dnes cesta volná' Po de.
butantovi těchto let nežádají se léta obětí a léta odŤíkání;
nepticház1krupobití kritiky, jež by zchladilo jeho hlavu.
Uspěch zlevněl. V dvacíti letech docilují dnes mladí
autoŤi toho, co nebylo dáno mládeži tehdejší po mnoha
letech. Jsou jakousi pohádkou autoňi, kteŤt by nemohli
vydat knihy, a pohádkou dramatikové, na dloulrá a nej-
produktivnější léta vypuzení z české scérry' jako se pňiho-
dilo Hilbertovi a jako se pňihodilo mně. Generace, v n1ž
jsem rostl, rizkostlivě se vyhfbala vftce literárnlkamará.
derie; v tehdejších dobách nebylo zvláštním a mimoŤád.
nfm zjevem, že z nejostŤejších kritik, napsanych o urči-
tém díle, byla kritika nejbližšího druha autorova. Nebylo
skupinového souručenství, které by pojišéovalo rispěchy.
Byla to drsná vfchova a vyžádala si obětí. Nebylo lehko
probojovat se, a ti' kteŤí se neprobojovali, nebyli vždycky
nejhorší své generace. Mladí i staií trpěli stejně hypertro-
fií kritiky. Shledá-li kdo kdy, co soudobá kritika psala
o díleclr opravdu pozoruhodn ch a cennfch, dojde k pra.
podivnfm rezultátrim. Vyrristali jsme v době, která měla
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sklon podceřovat. StaŤí byli podezÍelí, poněvadž byli
staÍí, ale mladí nebyli méně podezÍelí, poněvadž byli
mladí. Vfjimky byly, ale nestaly se nikdy pravidlem;
pouzejedináLíterárn|firma měla svého oddaného a v pro.
stiedcích nevybíravého commis voyageur.

Mládí dnešní neprodělává drsnou tehdejší škotu. Žije
v době, která je ochotna pÍeceřovat. Má své orgány,
v nichž ričinně pěstuje skupinové souručenství. Ale do-
blrvá také snadno a rychle pozic kdysi nepŤístupn ch.
Není nutno, aby dnešní debutant se probojoval; kapitu.
luje se pŤed ním pňedem' Jsou lidé, kteŤí nezadržitelné své
chátrání snaží se maskovat literární politikou; a co by
bylo ričinnějšího, co by dovedlo podepÍít sympatie pÍi-
cházej1clch než lichotivá slova, kterfm tak lehko a pŤí.
jemně věŤit? A jsouJi to - pŤípad novoročního fejetonu
F. x. Šaldy v Tribuně - lichotivá slova muže , jenž
dovedl tak opovrženl ivě psát o Písních poutníka a
jenž se stal proslulfm svou hašteňivostí? Milo a pňíjemno
slyšet lichotivá slova; ale budou také štěstím pro ty, kteií
je slyšeli?

Měla-li své oběti generace' z n|ž jsmeby|i, zdá se mi, že
bez obětí ani generace dnešní nebude. Snad bude mít
dokonce kašičková dnešní vfchova, kde nenarazlte _
dělejte co dělejte ! - na nikoho a na nic, }rorší drisledky
nežli tehdejší drsná r".fchova. Pouze odporem možno rrist,
a m|ádež dnešní nenalézá odporu. Málo kmetri najdete,
kteňí by s ní neskákali jako kiz|átka; málo mužri najdete,
kteŤí by jí pŤímo Íekli, co se jim nelíbí na ní. Zajisté není
to dobré, bojí-li se stavitel Solness chorobně pÍicházejí.
cího mládí. Ale nebyl by mi syrnpatičtější, kdyby nadbí.
hal mládí, aby zadrželzkázu, a kdyby dělal spolu všechny
mÓdy a mÓdičky dne. Jsou pŤece umělci, kteŤí nezestár-
nou' zatimco zestárlo mládí za m|ádlrr' a generace za ge.
nerací kolem nich. Mládí má svrij kouzelnf opar a privab
všech možností; nezapomeřme však, že pŤevážná většina
vynikajících děl světoviich byla psána ve věku zralém.
Hyčkají-li se dnes talentky, až se udusí, není jich pňespŤíliš
škoda. Talentkri bylo a bude dost. Hriňe, sejde-li také
opravdovf mlad talent v neblahém prostŤedí měkk;išŮ.
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A jeJi už naše doba dobou augurri, není-Ií už odvahy od-
mítnout to, co odmítnutí zasluhuje, nerad bych nesl spo.
luvinu nejosudnější z wažd. Byla mi zas|ána kniha

,,prvfch veršti.. ,Město v s|zách, básníka Jaroslava Sei.
ferta. Vydalo ji komunistické knihkupectví a nakladatel-
ství R. Rejmana, U. S. Devětsil napsal pŤedmluvu a Karel
Teige nakreslil jeho (sic!) portrét; a sotvaže r,7šla kniha,
objevily se lichotivé referáty. Kromě jinfch ovšem také
v ,Cestě.. Napsal ho Josef Knap. A protože jsem četl
knihu i referát, píšu tyto Ťádky o levném rispěchu. Joseť
Knap prohlašuje, že kniha Seifertova kotví v hluboké
zkušenosti a v hlubokém pojetí lidského srdce. Mluví
o těžkém zrně mravní a myšlenkové náplně knihy. A ne-
zná silnější básně v básnické tvorbě své generace, než je
Seifertova ,BáseĎ rivodní.. Chtěl by ji opsat celou, ale
strijtež, praví, zde aspolt tyto verše:

,Svou slávou
nezv|tězilo město nade mnou,
sv.im majestátem a velkostí mne neočarovalo,
miluji hvězdy, lesy, prameny, louky a květiny
a vrátím se v jejich náruč tajemnou,
avšak dokud z bratÍt mfch trpěti bude jedinf,

nebudu šéasten
a nespravedlností světa vzbouŤen
dál jak teď
opíenjsa o zeď fabriky, budu se zalykat kouÍem
a píseĎ svoji pět..

Postoj Seifertriv imponuje kritikovi. Budiž mi však k tomu
dovolena glosa. NevidÍm v knize nic, co by tento postoj
odrivodrlova|o. Zarazi| mne pŤi prvé lektuŤe svou ne.
pravdivostí a zarážl mne teď, kdy jsem zrevidoval svrij
dojem. Nevěiím prostě v mládí - byé toto mládí mělo
ještě hlubší zkušenost než autor,Města v s|zách, - nevě.
Ťím prostě, že by trvale trpělo rozdílu utrpením [sic !], aby
je smutek schvacoval v pňírodě, již miluje, že by se vráti.
lo, ani se nerozhlédnouc, do protivného a zotročujícího
města. Mládí má silné dojmy, ale také prchavé dojmy!

Je to falešnj. zvuk. A básník knihou sám dokazuje, jak
falešnf. Stačí pŤečíst ,Modlitbu na chodníku., kde básník

_ mnohem pravdivější - ,,leští si sváteční stňevíce, aby
byly jako hvězdy záíici na dlažbě ulice... Ale běda, také
zde postoj ! Básník nedovede vás ujistit - omlouvaje svrij
h|ad _ že

,jedinfm krajícem chleba ajedinou rybou
nemohl bohužel nasytit tisíce..

Zde se postoj blíží pokrytectví' Je v světě nepňíjemnějšího
cosi nežli mladf pokrytec? A jinde - ve ,Večeru na
pavlači. - zase ten osudn1i postoj. V takovf sladk1i ve-
čer - kdy na okamžik nestál Seifert v Bezručově postoji
opŤen o zdi fabriky, kouŤem se zalykaje - hrá|a slečna
domácích na klavír, ta malá blondfnka, již denně básník
prosí, aby jej trochu milovala a pňed níž duše jeho kleká.
Veliká láska stoupá v básníku od paty až k h|avě, roze-
chvěje se všecek, slaďounké jak cukŤík veršíky píše. Na vše
zapomene' jenom píseĎ padá do ticha jako sebevrah do
hlubiny. Ale ,,proklatě!.. Slečinka domácích proto jen
probudila básníkovu něhu, aby náhle spustila zvesela
a zprudka píseů, ,,jíž zp|vaj|vlastenci a slečny v národ-
ních krojích, tu píseĚ, již papíroví legionáňi udatně zpí-
vávajÍ, tu píseĎ drzou, provokující a dutě patetickorr
o černfch čižmách a šavličce broušené na obě strany.
Hujá!.. Z lrlubokého snění plného kouzla básník procitl
odhodlaně a sevŤel dlaně. Ta píseĚ strhla obvazy a rány
zas bolí; bolest, jež vzmuži k činu. Básník vymyslí si jiny
konec: ,,také my neumňem na slámě, my také umŤeme
na poli, a když s koně spadnem, šavlička také zazvoni,,.
Av závěrečné básni ujišéuje nás opět, že bude te n, je nž
v  r e vo l u c i  s t ň e l í  p r v n í ,  a l e  t a ké  t en ,  j e nž  p r vn í
padne  a  k t e r 1 i  p r v n í  p i ' i k l e k ne ,  b y  z a v á z a l  t a .
něnf m rány. Tartufferie lidskosti! V knize je několik
pěkn ch veršíkri; toho trapného postoje nebyt! Té so-
ciální etiky, které ner'ěňím ! Toho velikého altruismu,
kter1i básník pÓzuje ! A pÓzuje -li už kdo něco, co mriže
bft trapnějši lež poza nekompromisní lidskosti a ušlech.
tilosti? Kdyby se básrrík nenalíčil tak hezounce, molrl by
b!,t zce|a pŤíjemnf chlapec, jak se zve sám v jedné
básni. Chlapec s pi-ednostmi a vadami, ale živoucí, prav-
divf, skutečrr1i! Ale to nestačí. Doba chce konrrrnistické
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fráze. (,,Nová, tová, nová je hvězda komunismu,.. ujiš-
ťuje U. S. Devětsil. Ale nepraví pŤedmluva pŤedtím, že

,,komunistická země rodí se v chaosu, jako bylo na po.
čátku světa?..) Jenomže fráze dobové nemají dlouhého
trvání. PŤežijí se a zesměšní. odvážil bych se dokonce
Iíci, že se pňežily a zesměšnily, kdybych právě nebyl četl
referát Josefa Knapa.

JARosLAv ČECHÁČEK: PoLITICKÝ EXPRESIoNISMUS

Proletkult 1, 1922, č. 17, str.259_261, z 3, 5. 1922 (pod šifrou
.jč.).

Čuh,ilek Jaroslav _ (1901_194.5), komunistickf, později
sociálně demokratickf publicista;

232 polenika a Roanosti a Socialistické budoucnosti _ zača|a GÓt-
zovlm článkem O Hosta a o ty' kteŤí stojí za n!m, v Socia.
listické budoucnosti 20, č. 5 a 6, 6. a7.1',1922, pokračo-
vala statí K. Teiga o expresionismu v Rovnosti ze 17. a
lB. l. 1922, nato reagovalGotz článkemTrochu polemiky,
trochu vyzrrání v Socialistické budoucnostiz24. a 26. 1.
1922 (všechny články zde otištěny), srv. str. 196_207;

233 Spengler Oswald _ (1880_1936), německf filosof a his.
torik; v díle Der Untergang des Abendlandes, 1919 až
1920, hlásá záruk Západu;

235 Schickele René _ (1BB3-l940), německf spisovatel rodem
z Alsaska, prrikopník expresionismu; 1915-1919 redi.
goval časopis Die weissen Blátter, kolem něhož se shro-
máždili moderní básníci. Jeho knihou je míněn spis Der
neunte November, l9l8;

PŤeklad citátu: ,,Jsem socialista, ale kdyby mne někdo pŤe-
svědčoval, že socialismus lze uskutečnit jen bolševickou me.
todou, tak bych se, a nejen já sám, jeho uskutečnění zŤekl.. *

a dále: ,,My všichni chceme změnit svět. My všichni chceme
spravedlnost. My všichni chceme Ťíši, v níž si lidé navzájem
dělají život snadn1im. - Tvrdím, že násilím se neuskuteční
změna,jen vfměna...

JARoSLAV ČBcgÁČnr: UMĚLEC A KoMUNISMUS

Proktkult 1' 1922, č. 17, str. 267_268, z 3. 5. 1922 (pvd šiJrnu
- jč : ) .  . ' . . '  . ' ' .  . . .  . . .  .  .  - . , . :

237 HerzfeldeWie|and: (nar. 1896), vlastním jménem \erz'-
feld, německf komunistickf spisovatel a nakladatel,
spoluzakladatel hnutí dada. S bratrem Johnem Hea1.
fibldem (: Helmut Herzfeld) za|ož1| pokrokové Mali-
kovo nakladatelství. Po Hitlerově nástupu k moci emigro-
val do USA, nyní žije v NDR.

FRANTIŠEK GÓTZ:NĚKoLIK sLoV o NAŠEM VYZNÁNÍ
UMĚLECKÉM A SoCIÁLNÍM

Host 1, 1921_1922, č. 9, str. 185_1BB, z kuětna 1922.

242 Landauer Gustav -viz pozn. ke str. 2i3.

KAREL TEIGE: NovÉ UMĚNÍ PRoLETÁŘSKÉ

Deuětsil, Praha 1922, str. 5-18, datoudno: najaíe 1922; netodepsd-
no. Autorem stati je Teige, Seifert ji četl na několika uečerech, Cást b2la
otištěna bez uuedení autora u Proletkultu r, č. t7, pod nd1uem obraz;l
ze žiuota.

24B lražské uč eni Karloao_ míněna diskuse vkruhu Varu 13. bŤez.
na |922 v pražském Akademickém domě ve Spálené ulici,
kde proslovil programovou pŤednášku Jiií Wolker (Pro-
letáŤské umění, zde otištěno na str. 220-224); poŤádající
organizací byla Filosofická j ednota ;

25I Seuerini Gino - viz pozn. ke str. 94;
252 LaIo Charles , (lB77' 1953), francouzskf estetik, pŤed.

stavitel takzvané socioIogické školy. Ideál krásy je mu
závisl, na živ otn1ch podmínkách ;
Riegl A|ois - (1B5B-l905), rakouskf dějepisec umění,
badatel o vztaz1chorientálního a antického umění a jejich
syntéze ve stŤedověkém umění západni Evropy;

6gz
6gg



Gultau Jean-Marie - (1854..*1BBB), franeouzskf filosof
a básník, vyšel z pozitivismu, jeho filosofická i estetická
koncepce má sociologíck! záÝJad;
Worringer Wilhelm _ (1881_1965), německf dějepisec
umění;
Verworn Max _ ( 1 863_1 92 1 ), německf fyziolog, zabfv a|
se též filosofií umění;
Ruskin John - (1819-i900), anglickf vltvatnf kritik.
PŤes kritiku strojové vyroby a obhajobu prvkri lidové
tvoŤivosti v oficiálním uměnÍ se dostal i k sociální kritice,
vedené z idealistickfch pozic;
Morris William - (1834-1896), anglickf spisovatel a
vftvarník; snažil se obnovit umělecká Ťemesla na patri.
arctrá.Jnim základě;

253 TurnerWilliam _ celfm jménemJoseph Mallord William
Turner (1775-1851), anglickf malíŤ krajin s bájeslov-
nou nebo historickou stafážÍ;

254 FouquetJean _ (asi 1420-1480), francouzskj malíŤ - mi.
niaturista, jeden z prrikopníkri rané renesance ve Francii;
Clouet Jean-zvan! Johannet neboJanet (asi I47 5-I54I) ,
francouzskf malíŤ vlámského pťrvodu, portrétista fran-
couzské královské rodiny. Jeho syn Frangois C,, zvan!
též Janet, asi 1520-1572, otcúv nástupce _ portrétista;
Le Naino - bratŤí Antoine Le Nain (asi 1588_1648)'
Louis Le Nain (asi 1593-1648), Mathieu Le Nain
(1607_1677), francouzští malíÍi, kteŤí často tvoŤili spo-
lečně. Jejich obrazy ze života severofrancouzskfch ven.
kovanri se vyznačují osobitfm smyslem pro skutečnost;
Lorrain Claude _ (1600-1682), vl. jm. Claude Gelée,
francouzskf malíŤ.krajináÍ, svfm zá1mem o světlo pŤed-
chridce moderního krajináŤství ;
C hardin J ean. Baptiste Siméon _ ( 1 699-1 7 7 9), fu ancouz-
skf malíŤ, podle staršího pojetí prúměrnf ilustrátor měš.
ťáckého stáv"u, počínajíc impresionismem hodnocen jako
jeden z pŤeáních francouzskfch malíŤri pro pravdivost
pozorování a užit| barvy ;
GreuzeJean -Baptiste - (l725-lB05), francouzskf malíŤ
moralizuj íc 1ch žánr ovlrch obrázkťr a psychologicky vf stiž.
nfch portrétri;

Vigée. Lebrunoud,. E|isabeth Louise - (1 755-1 B42), fran=
couzská malíňka líbivfch podobizen pŤíslušníkri vznešené
společnosti;
Lhote André _ (1885*1962)' francouzskf ma|1Í a vf-
tvatnf teoretik, od poimpresionistickfch počátkri dospěl
k systematicky propracovanému kubismu, později se
pŤiklonil k novoklasicismu;
Galanis Demetrius-Emmanuel - (nar. 1BB2), francouz-
skf vftvarník Ťeckého privodu, znám!, hlavnějako ilustrá-
tor, grafik, autor dŤevorytrl; ťvoÍil v duchu realistického
primitivismu, částečně novoklasicismu ;
Bissiére Roger _ (nar. lBBB), francouzskf malíŤ, nakrátko
kubista, později novoklasicista, vynikl v uměleckfch Ťe.
meslech;

255 Percier Charles - (1764-1838), francouzsklt architekt,
jeden z tvrirc slohu empír, budovatel Louvru a Trium-
fálního oblouku;
Fontaine Pierre FranEois Leonard - (1762-1853), fran-
couzskf architekt, spolupracovník Percierriv;

25B Makart Hans _ (1B40-1BB4), rakouskf malLŤ, pňedsta-
vitel patetické novobarokní malby;
Delaroche Paul_ (1i97-1856), francouzsk1i malíň, autor
historickfch obrazri a méně četnfch portrét ;
Gallait Louis _ (1Bl2-lBB7), belgickf malíŤ a grafik,
autor historickfch Újevu;
Pílo KarI 'von _ (1826_1896), německf malíŤ; autor
efektních historickfch obrazri ;
Thona Ludwig - (1867-192l), německf spisovatel, šéf-
redaktor satirického časopisu Simplicissimus, autor diva.
delních her, románri atd., psal satirické obrázky zbavor.
ského maloměšéáckého i vesnického života;
Defregger Franz von _ (1835_192l), rakousk1i malíŤ
tyrolskfch lidopisnfch. žánrŮ a historick1ich obrazri;
Rosegger Peter - (1843-1918), rakouskf spisovatel, autor
obrázkri z venkovského prostŤedí;

262 Pa?ežút rnonopltin _ román Filippa Tommasa Marinet.
t iho (1876-1944) z r.  1912;
Carrd Car|o _ (nar. 1BB1), italskf malíŤ, 1909_i9l5
pŤední člen futur.istické skupiny, později s Chiricem pňed-
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stavitel takzvané metafyzické školy; od 192l maluje
píevážně krajiny;
Solfici Ardengo - viz pozn. ke str. 90;
Valori Plastici _ vftvarnická skupina založená - I9I9
(Carrá, Soffici, Chirico) ;
Chirico. Giorgio.de _ (nar. 1BB8), italskf malíň, v le-
tech 1917-1930 usiloval o takzvanou metafyzickou mal-
bu, tj. o vyslovení děsu z prostoru. Tím byl blízkf sur.
realismu;

263 Salmon André _ (nar. 1BB1), francouzskf básník a pro-
zaík; jako vltvatn! kritik uváděl do novfch směr ,
zvláště kubismu;

264 Gleizu Albert -viz pozn. ke str. 94;
266 Poskdní Čuh _ povídka J. K. TyIa z t. |B44;

Stltistli rúže _ básnická sbírka Fr. Lad. Čelakovského
z r. IB40;
Tfi doful země české _ báseř BoleslavaJablonského z knihy
Básně' lB41;
Tomíček Jan Slavomír _ (1806_1866), českf ohlasovf
básník a redaktor (nechvalně proslul ostrou kritikou
Máchova Máje);

267 directoire _ (francouzsky), pňechodnf sloh mezi stylem
Ludvíka XIV. a slohem empírovfm, jeden z projevri
vrile k návratu k antické čistotě; uplatnil se vyhradně
v interiérech;

268 Mocnosti PaŤíž,e _ román francouzského spisovatele Julesa
Romainse z r. 1910;
Le Bon Gustave - (1842-1931), francouzskf sociolog,
sociální psycholog a politickf spisovatel. Jeho soustava
,,davové psychologie.. měla značn,f vlznam pro prvotní
období sociální psychologie i širokf ohlas literární;
Tarde Gabriel de - (1843-1904), francouzskf socio-
log, věnoval se hlavně studiu kriminality a davové psy-
chologie ;

269 Chenneuiére Georges _ vlastním jménem Georges Débile
(IBB4-I927), francouzskf básník, pŤívrženec skupiny
Opatství créteilského a unanimistri;
Vildrac Charles - vlastním jménem Charles Messager
(nar. 1BB2), francouzskf spisovatel, zak|adate| opatství

créteilského (1906); pak stoupenec unanimismu, poté
autor realistickfch divadelních her a knih pro mládež
ze živata prostfch lidí;
Arcos René _ (nar. 1880), francouzskf básník a prozaik,
člen družiny opatství créteilského;
otec Perdrix _ román Charles-Louis Philippa z r. 1902,
do češtiny pŤeložen Karlem Tomanem l9l8 (o ubohém
životě vesničanrl v kraji Bourbonnais);

270 nickcarteroak1l _ dobrodružné romány psané rrizn1ími dru-
hoŤad1Ími autory (John Russel Coryell, Thomas G. Har.
baugh, Frederick van Renselaer Day) s hrdinou l\ickem
Carterem;
Carel Harry - (lBB0-1947), americkf filmovf herec,
znám!, hlavně jako hrdina kovbojek;
misera plebs _ (lat.), uboh1i lid (v pejorativním smyslu);

272 Rauenna _ italské město s nejhojnějšími a nejkrásnějšími
památkami byzantského umění v západnÍ Evropě;

273 Lemonnier Camille - (1844-1913), belgickf spisovatel
píšící francouzsky. Psal též l1(rtvarné kritiky a monogra.
fie o malíňích. Ve svfch románech spojuje flanderskf lyris.
mus se zolovskfm naturalismem.

274 anketa kteréhosi djchauičného časopisu _ míněna anketa
Mostu o literární pŤíští - zde otištěna na str. 279-329.

JIŘÍ woLKER: oCHRÁNCI UMĚLECKÉ svoBoDY

Var 1, 1922, č. 11, str. 355_357, z 1. 5. 1922.

276 dr. Arne Nou,ik a Lidoaj,ch nouin ch _ narážka na Novákriv
článek Manifest ,,proletáŤskfch.. básníkťr v Lidovfch
novinách z 12. 4. 1922, str. 7 (odpověď na Wolkerovo
Proletáňské umění); zde otištěn na str. 292-294;

277 o Ndrodních listech uěnoaal ntÍm p. Scheinpflug také po4rnost _
Scheinpflugriv článek ProletáÍské umění r, I{árodníc}r
listech ze 16, 4. |922, str. l (pod značkou ksg.); zde pŤe.
tištěn na str. 300-303.
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o LITERÁRNÍ pŘÍŠrÍ. .{NKETA MoSTU

Viktor D1k, Otokar Fischn, JosdHora, Jarmit lCrevar, F. V. Krejčí,
Arne Noudk, A, M, Píša, Miroslau Rutte, Karel Scheinpfiug, JiŤí
Wolker, Karel Čapek, Miloslau IIjsek, Antontn Macek, F. X. Šalda,
Antonín Veselj, Jindfich Voddk, Josd Knap.
Most 1, 1921_1922, č. B-g, str. 105_114, a č. 10_11, str.
rz5_r34, kuěten-čeruen Ig22. Most redigoual a aydáaal Bohumil
Kočí. Časopis zanikl po pruním ročntku,

2B2 Sououa sbírka Jasná uidění vyš|a r. 1922, Kratochvílova
kniha Cesta revoluce taktéž;

2B3 est deus in nobis, agitante calescinus ilto _ (|at,) Je v nás
brih, jeho podněty nás rozněcují (ovidius, Fasti VI, 5);

2B5 púl anděl a pú,t dob2tek - obměna vfroku Pascalova o tom'
že člověk není ,,ani anděl, ani zvL e,,;

286 lyrismus Taufrúa, Krupičkúu - František Taufer (1BB5 až
19t5)' moravskf básník z kruhu Moderní revue; Rudolf
Krupička (1879-1951), básník a dramatik, autor poezie
zastara|é již ve své době, vykazujlcí jedinf klad - me-
lodičnost;

2B7 spor mefi D1lkem a Knapem _ míněn Dykriv vypud v Lu-
míru 49, 7922, č.2, str. 106-109, ze L6. 2. |922 (na.
zvan!,Lacín! rlspěch) proti Knapovu kladnému pŤijetí
Seifertovy sbírky Město v slzách v Cestě;

302 babka Sancta Sinpticitas _ (lat.) : svatá prostota. Narážka
na Husova slová, kte{mi prÝ komentovalpočínání ženy
z lidu, která pŤinesla otep na jeho hranici;
Llo.yld George David _ (1863-1945), anglickf státník'
spolutvúrce mírorn.fch smluv po 1. světové vá|ce, oblíbenf
v domácích lidovfch vrstvách, protože prosadil rrizné
sociální reformy, aby zabránil rozmachu revoluční vlny;
ner1spěchjanovské hospodáfské konference v r. 1922 pŤi.
pravil mu volební porážku;
Poincaré Raymond - (1860_1934), francouzskf president
v letech 1913-l920, pŤedstavitel francouzské buržoazie;
jen jedind - tj. Neumannova báseĎ NedŤímej dlouho,
dave!, Proletkult 2, |5. 5. 1922, pak v Rudfch zpěvech;

305 Chesterton Gilbert Keith - (1874-1936), anglickf spiso-

vatel, obránce katolicismu v publicistice i uměle cké pt6ze,
bojovnli tradicionalista;

3O7 Štutc Yáclav - (1814-1887), českf básník, povoláním
katolickf kněz (posléze vyšehradskf kanovník), proslulf
zpátečník;
SaJil František _ (1804_1868), katolickf kněz na Mo.
ravě; je znám h|avně svfm sběratelstvím národních
písní, psal však také privodní poezii, v níž mísil slovan.
ství s katolicismem a napadal nové myšlenkové směry;
Lauda Sion Saluatoren - (Iat.),: Chval, SiÓne, Spasitele,
církevní sekvence složená Tomášem Akvinsk1ím r. 1269
a dosud zpivaná v kostelích o velkfch svátcích;
Smetana František Josef - (1801-1861), českf buditel,
pracoval v pŤírodních i společenskfch vědách, pokoušel
se však i v básnictví (básně vydány až 1905);

3I3 juste.milieu - franc., : z|atá stŤední cesta;
3I4 (rdní - literárněkritick čtrnáctideník, roč. I, č. 1, str.

2-6, ze +. +. I9|9, Antonín Veself : Od Kollára k Sovovi.
(Nad knihou Sovov''fch Zpěvi domova) ;

320 filosofck,i kniha Klímoua - míněn spis ,,nejsilnějšího čes-
kého filosofického individualisty.. Ladislava Klímy (1B7B
až |92B) Traktáty a diktáty, 1922, o němž psal Šalda ve
stati Filosof-básník v Tribuně, duben 1922; vyšlo v knize
Časové i nadčasové;

32I (nící suět - básnická sbírka Miloše Jítka z r. |922;
Město u slzÍch - básnická sbírka Jaroslava Seiferta z r.
l 92 r ;
(elené dernonstrace _ básnická sbírka Františka Němce
z r. l92l;

323 Menschheitsdtimmerung - Symphonie jiingster Dichtung,
něm., Soumrak lidstva - symfonie nejnovějšího básnictví,
antologie K. Pinthuse z r. 1920;
Pinthus Kurt - (nar. 1886)' německf divadelnÍk a filmovf
kritik, propagátor expresionismu.
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JARoSLAVJAN FIŠER: STRACH Z REAKCE v UMĚNí?
K PoLEMICE o KoMUNISTICKÉM UMĚNÍ

Var 1, 1922, č. 13, str.41B-420, z 1.6. 1922.

33a Jaroslaa Jan Fišer _ vl. jm' Jan Lehovec (nar. 1893),
prozaik (Fantástické novely, 1919, Ticho 7es,a, 1922) a
publicista (KŤesťanskf mysticismus, jeho vznik a vfvoj,
i923, Stručné dějiny světové literatury, 1925);
uiz V. D1k, Most č. B-9 - Dykriv pŤíspěvek do ankety
Mostu (Most I, 1921-1922, str. i05, zde otištěn na
str. 279-280);
Rutte Miroslav - míněn Rutteho pŤíspěvek do téže an-
kety (Most I, 1921-i922, str. 111-112, zde otištěn na
str. 297-300) i jeho články v Cestě, čís.41-43;'

33I Suso JindŤich _ (1300-1366), mystik z Ťádu domini-
kán , umrtvováním těla chtělvyjádrit své spojení s bo-
hem; jeho spisy pŤeloženy do češtiny už ve 14. stol.

LITERÁRNÍ SKUPINA: NAŠE NADĚJB, VÍRA A PRÁCE

Host 2, 1922_1923, č. 1, str. 1_4, e iíjna 1922.

FRANTIŠEK -R6?uád'tť;iR1'' A ESTETI cE

Host 2, 1g22-lg23, č. 1, str. 22*31, a f(jna 1922.

343 Mauss Marcel - (l872_1950), francouzskf sociolog, žák
Durkheimriv;
Fauconnet Paul - (1874-1938), Durkheimťrv nástupce
jako profesor sociologie na Sorbonně, zablval se hlavně
sociologií morálky;
Simmel Georg - (1B5B-i91B), německ1i filosof a socio-
log, pňedchridce německého pragmatisrnu zviáště ve
filosofii dějin.

345 u programoaém prolil šení - míněna nepodepsaná Teigova
staé Obrazy ze života, Proletkult 1, č. 17, stt. 257-258,
z 3. 5. 1922; zde na str. 2+7-275.
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JIŘÍWoLKER: DEVĚTSIL

Sršatec 2, 1921_1922, č.48, str. 2, < 12. Ťíjna 1922 (pod šifrou
J.w.).

ARTUŠČnRNÍr'"'Ě^}ť,SiŤ{Jr+LoTIKoMUNISTICKÝ

Rounost 38, 1922, č. 302, str. 6-7, z 2. 11. 1922.

352 bj. - Burian Vladislav (1899-i962), ve 20. letech re-
daktor Dělnické neděle, kulturní pŤílohy brněnské Rov-
nosti; koncem 20. let vyloučen z KSČ pro richylkáňské
názory;

355 TŤi _ expresionistické drama Lva Blatného z r. 1920;
Brd1da u dušt _ básnická sbírka Dalibora Chalupy z r.
I 920.

ARTUŠ ČpRNÍr: RADoSTI ELBKTRICKÉIIo sror,prÍ

Deuětsil, Praha 1922, str. 136_142.

360 Fattj _ vlastním jménem Roscoe Arbuckle (1BB7-1933),
americkf filmovf herec, jeden z tvrirc americké filmové
grotesky. Hrával posta\,T flegmatick ch tlouštíkri (odtud
Fatty), jinriž nic neotŤese1
Seurat - viz. pozn. ke str. 102.

KARBL TEIGE: UMĚNÍ DNES A ZÍTRA

Dt,'uětsil, Praha 1922, str. 187-202.

365 Gaumontilu tj,den - Gaumont Léon Ernest (1863-1946),
francouzskf filmovf producent, tvrirce prvních mluve.
n,fcha později barevnfch filmri; od 1907 zavedl vfrobu
kinožurnálu Gaumont Actualités, vlastně prvního filmo.
vého t deníku;

367 Saki - vl. jm. Hector Hugh Munro - (1870 -1916),
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briokf povÍdkáň, ose,ilující mezi hrou fantazie a stÍtz|i-
vfm racion áInlm pohledem ;

369 Behrens Peter _ (1868_1940), německf architekt, jeden
z evropskfch tvrircri moderní architektury založené na
rlčelné konstrukci a umělecké myšlence, učitel Le Cor.
busiera;
Wright Frank Lloyd - (1869-1959), americkf archi-
tekt - urbanista;
Perret Auguste - (IB7+-I954), vfznamn!, fiancouzsky
architekt; proslul svymi urbanistickfmi studiemi mrako-
drapového města;
Garnier Tony - (1869-1948), francouzskf architekt-
urbanista;
Jeanneret (Corbusier-Saugnier) - Le Corbusier, vlast-
ním jménem Charles Edouard Jeanneret (1887-1965),
francouzskf architekt a malíň švfcarského privodu,
slavnf svfmi velkolepfmi urbanisticklimi projekty;
spolupracoval s malíŤem Amédée ozenfantem v časopise
l.Esprit nouveau a spolu s ním r,ydal knihu Vers une
Architecture, 1921, podepsanou pseudonymem Le Cor-
busier-Saugnier I

370 Hart William S. - (1870-1946), americkyi filmo herec,
proslavenf filmy s postavou kovboje-mstitele Rio Jima,
r9r3-r922;
Farnum Dustin - (1875-1929), americkf herec, proslavil
se ve filmovfch westernech;
Whiteoa Pearl _ (lBB9_193B), americká herečka, symbol
zdravé krásy a vitality;
Coogan Jackie _ (nar. 1914), americkf herec, znám!
hlavně svfm vfkonem ve filmu Kid po boku Charlie
Chapl ina (1921);
Ha1akawa Sessue- (nar. 1BB9), japonsky herec, zpočátku
slavnf jako pŤedstavitel shakespearovského repertoáru;
ve filmu hrál v letech 1915_1925 a byl pŤedstavitelem
zvnitŤnělého herectví, vfznamného pro r,fvoj filmové
interpretace;

37I Delluc Louis - (1890-1924), francouzskf spisovatel,
filmovf režisér a teoretik. Privodně psal dobrodružné
romány, vynikl však teprve ve filmovém oboru jako fil.

702

movf kritik a zak|adatel estetiky,moderní lrinematogra.
fie. Iniciátor avantgardního filmu v jeho nejranějších
počátcích;
Far West _ (anglicky) : DalekÝ západ';
Laurencinoad Marie _ (l885_1956), francouzská malíňka
a grafička, malovala hlavně jemné dívčí a ženské podo-
bizny;

372 Jensen Johannes Vilhelm _ (1873-1950), dánskf spiso.
vatel, autor seriálu románri-mftri, u nás hojně pŤeklá-
dan!';
Leblanc Maurice - (1864-1941), francouzskf spisovarel
detektivních románú s hrdinou Arsěnem Lupinem;
Nick Carter -viz pozn. ke str. 270;
Albert-Birot Pierre - viz pozn. ke str. 204;
Epstein Jean - (1897-1953), francouzskf spisovatel a fil-
movf režisér polského privodu, teoretik avantgardního
filmu;
Harnp Piene - vlastním jménem Pierre Bourillon (nar.
1876), francouzskf spisovatel, autor série piesně doku-
mentovanfch románri z rtnnj,ch sociálních prostňedí;
Mac - orlanPierre - vlastním jménem Pierre Dumarchais
(nar. 1BB3)' francouzsk)i spisovatel, autor satiricky zamě-
Ťenfch dobrodružn1ich a reportážnlch románri; proslavil
se svfmiválečnfmi repofiážemi,které se staly v!,znamw!,m
podnětem pro literaturu faktu;
Edschmid Kasimir - viz pozn. ke str. 131;

373 Satie Erik - ce m jménem Alťred Erikit Leslie-Satie
(l866-1926)' francouzskf hudební skladatel, patron
mladé protiimpresionistické generace. Sám nedospěl
k větším hudebním formám. Složil hudbu k nejslavněj-
šímrr pňedstavení Ruského baletu, Parády (Parade),
I9I7;
Karsauinoutí Tamara - ('t'. 1BB5)' nejslavnější prima.
balerína Ruského baletu Dagilevova, partnerka Nižin-
ského;
NižinskU Vjačeslav ; (1890_1950), ruskf tanečník pol.
ského privodu, člen Dagilevova Ruského baletu, později
vedoucí vlastního baletního souboru;
Fullerouá Loie _ (|B73_L927), americká tanečnice, tan-
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čila často s akrobatickfmi prvky, ráda používala světel.
nÝch efektri. Později se pŤiklonila k tvarosloví antického
tance. Svou světelnou estetikou měla vliv na vfvoj scé-
nického osvětlování;
Dalcroze - Emile-Jacques Dalcroze (1865-1950), fran-
couzskf hudební skladatel a taneční pedagog, vyná|ezce
nové metody gymnastiky, která tělesné pohyby podŤi-
zuje elementrim rytmickfm ;
cake-walk _ (množné číslo cake-walks), druh společen-
ského tance, moderního na počátku 20. let;

376 Paderewski Jan Ignacy - (1860-1941), polsk! pianista
světového jména, hudební skladatel a státník. Za první
světové války organizovaI polskf zahranični odboj a r.
1919 se stal polskym ministerskfm pŤedsedou;
Gris Juan - viz pozn. ke str. 138;
Archipenko Alexandr - (1BB7-1964), ukrajinskf sochaň,
od r. 1923 žilv USA. V letech kolem první světové války
v!,znamn!, novátor v sochaÍství (absolutní plastika, kolo.
rované basreliéfy);
Laurens Henri - (lBB5-1954), francouzsk sochaŤ, ku.
bista, později monumentální portrétista žen;

37B Dermée Paul _ viz pozn, ke str. 204. PŤeklad jeho dvoj-
verší: Sport, sport, nic než sport! Pokrok spočívá v lá-
mání rekordri!;

379 Suruage Leopold - (nar. 1879)' francouzskf ma|iÍ a v!,-
tvarnf teoretik ruského privodu, kubista; navrhoval též
dekorace pro Ruskf balet;
Utrilll Maurice _ (1883-1955), francouzskf malíň a
grafik, pŤevážně krajináŤ a malíň květin;
LipchitzJacques - (nar. 1B9l), francouzskf sochaŤ pol.
ského pťrvodu. Vfznamnf piedstavitel kubistického a
abstraktního sochaŤství.
(adkine -viz pozn ke str. 205;
Cendrars, viz pozn, ke str. 94;
Auric Georges - (nar. 1899), francouzsk skladatel,
kromě vážné hudby s|oži| též hudbu k četnfm filmŮm,
člen Šestky;
Poulenc Francis - (1899-1963), francouzskf skladatel,
hlavně malfch komorních forem, složil též hudbu k ba-
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letu Les biches (Srnky) pro Rusk1i balet.1924, člen Šestky;
Migot Georges- (nar. 1891), francouzsk.-/ hudební skla-
datel (též malri a spisovatel).

JosEF rooÍČBK: DEVĚTHNID
(IN MARGINE REvoLUČNÍHo SBoRNÍKU DEVĚTSIL)

Tribuna 4, 1922, č. 305' str' 3_5, z 31. 12. 1922.

3B3 Sturrn und Drang_(německy), název německého literárního
hnutí koncem lB. století, které pŤipravovalo romantisnrus 1
Turdošíjné _ uměleckou skupinu Tvrdošíjnfch, která se
ustavila po první světov éváLce, tvoňiliJ. Čapek, R. Krem-
lička, V. Špála, J. Zrzav!,,V.-Hofman.Yyznávalí kubis-
mus a expresionismusl

3B4 čl nek K. Teiga - míněna staé Umění dnes a zítra, Revo-
Iuční sborník Devětsil, str. l87_202, cítát ze str. |93, zde
otištěno na str. 365_381 '
čldnek Artuše Černíka _ míněny'Radosti elektrického sto-
Ietí, Revoluční sborník Devětsil, str. 136_142, cítováno
podle str. 136, zde otištěno na str. 357_364;

3B5 ,,< rnarxistického ndzoru..... atd. _ cítát ze studie Nové
umění proletáŤské, Revoluční sborník Devětsil, str. 5_1B,
citováno podle str. 7. Zde otištěno na str. 247-275;
,,Nen,í, intuice a není inspirace..... atd. _ c:itát z článku
Nové umění proletáŤské, Revoluční sborník Devětsil,
str. 5_lB, citováno podle str. 7;
,,M,l4! b sní.kou.1l,,... atd. _ citát z článku Nové umění
proletáŤské, srv. pŤedch ázej|cl poznámku ;
Hic Rhodus _ (latinsky), celf v1irok zní: Hic Rhodus, hic
salta! : Zde Rhodus, zde skákej! (Aesopus, 203);

386 rrystikoué španělskj,ch aut _ autoŤi španělskfch mystick;ich
her z 15._1B. stoietí;

3BB dílo Jaroslaua Seiferta _ vfĎatek ze Seifertovy básně
Slavnf den, Revoluční sborník Devětsil, str. 99-100,
později ve sbírce Samá |áska, 1923;
napsal Vitězslau Nezual _ báser1 Panoptikum vyšla v Revo.
lučním sborníku Devětsil, str. 10B-109, později v Panto-
mimě, 1924;

7o^5



389 Jirí Wolker - otiskl v Revolučním sborníku Devětsil
básně Balada o očích topičovfch, str. i9_2l, později
v Těžké hodině, 1922, a Dvojzpěv noci, str. 13+_135,
zaíazeno do Básní z pozristalosti;
noue la Vančurlug _ Cesta do světa, ', Revoluční sborník
Devětsil, str. 11G_133, knižně ve sbírce prÓz Dlouhf,
Širokf, Bystrozrakf , I92+ (v pozměněne pbdobe) ;

390 A. M. Píša _ báseri JitŤní smutek, Revoluční sborník
Devětsil, str. 68_69;
Artuš Černík - článek Ruská vj,tvatná práce, Revoluční
sborník Devětsil, str. 51-67;
Jar. B. Surček _ článek Tendenční kreslíŤi, Revoluční
sborník Devětsil, str. l46-155;
dopb dr. Jt,l - stať Jaroslava Jíry o mladém umění ve
Francii s podtitulem Dopis z Pattže, Revoluční sborník
Devětsil, str. 156_167;
K, Teige a Vl. Štutc - míněny stati K. Teiga Nové umění
a lidová tvorba, Červen IV, 1921, č. 12, str. |75-177,
z 23. 6. I92|, zde otištěno na str. l50-154, i jiné, a staé
Vladimíra Štulce Exotismus s podtitulem Úryvky z pŤed.
nášky, Revoluční sborník Devětsil, str. 179_183;
Karel Schulz - rlryvek z Básně na zeměkouli, Revoluční
sborník Devětsil, str. 1B4-lB5;

39L cosi fan tutti _ (italsky), tak to dělají všichni, obměna
názvu Moz artovy. opery.

FRANTIŠEK cÓ.rz: o MANIFESTU LITERÁRNÍ SKUPINY

Host 2, 1922_1923, č. 3, str. 94_96, z prosince 1922.

393 Čuh le& - míněn článek J. Čecháčka K programovému
prohlášení Literární skupiny moravské v Proletkultu l, sv.
29 č. 40 a 41 (1. l 1. a B. I|. |922, s, 22L -223 a 233 -235) i

395 Cerník Artuš _ míněn Cerníkriv článek Uměieckf proti-
komunistickf manifest, Rovnost 1922, č. 302, str. 6-7,
z2.1I.1922 (zde ot ištěno na str.  352-356);
D1k Yíktor - míněn Dykriv článek Manifesty v Lumíru
+9, 1922' č. B, str. 4+5446, z 19. I0. |922.
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JIŘÍwoLKER: MANIFESTY

Ilar 2, 1923, č. 1, str. 15-18, z 1. 12. 1922.

FRANTIŠEK GÓIZ:JEŠTĚ o MANIFESTU

Host 2, 1922_1923, č. 4, str. 126_12B, < ledna 1923.

401. nd'jezQl JiÍího Wolkera _ Wolkerriv článek Manifesty ve
Varu II, 1923, č. l ,  str.  i5_1B;
ndjeaQl A. M' Piši - Píšova staé Ještě k programovému
manifestu Literární skupiny vyšla v Proletkultu |,1922 až
23, str' 266-268, 2B2-2B3,300 a 317-3|9, ZaÍazujeme
ji celou alespoĎ do poznámkového aparáttl:.

A. M. PISA:
JEŠTĚ K PRoGRA'.:ŘŤY'HIFESTU LITEMRNÍ

Literární skupina založela byla na podzim 1920 niko.
liv jako tvar s pevnfm programem, nfbržjako volné
sdružení, které mělo seskupit mladé umělce bez rozd(|u
politického vyztání i uměteckfch cílri kolem měsíčníku
Host. Ten tu byl tmelem a potom umělecké mládí autor
bez pŤesnějšího odstínění programového. Když však bě-
hem času se mladf kvas uměleckf počal vyhraĎovat a
rozvrstvovat,kdyžvystupoval tu do popŤedí Devětsil jako
pevné, programově vyhraněné stŤedisko komunistickfch
umělcri' byla nucena i LS hledat si programovou bázi
a plodem tohoto rozhodnutí je manifest, otištěnf v čele
prvního čísla nového ročníku Hosta, k němuž je v témže
ěíste pŤipojena studie Fr. G tze, kter , možno iíci, jednes

nejpronikavějším a nejpoučenějším kritikem mladého hnu.
tí iiovesného, teoretickfm vridcem LS a měl jistě rozho.
dující vliv na zněnl manifestu. Proto budeme o manifcstu
i ď tlánku Gcitzově mluvit současně, neboé v tomto dru-
hém jsou rozvedeny a odrivodněny jednotlivé teze mani.
festu. Jednotliví členové LS a z nich zejména Gotz j|ž

dňíve pŤihlašovali se k socialismu, ale v pňítomném mani.
festě činí tak ceLá LS a vedle toho proti někdejším hlasrim
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jednotlivcri z LS.ojejíclr poněru k socialismu pozorujeme
tu z.dán|ivj, odklon nalevo. LS uznává za prvy pŤedoo-
klad k rústu nového životarevoluční 

".'e.'.,LoqpJJ;i.il-ho systému a tím celé společenské soustavy. Tim zdánlivě
bliž1se marxistickémq ]<'muljsmu a také bevětsitu. t.t..v
sviim programem štoji na poattaac dějinného 

"';;;i;,-lismu a je komunistickym s,,u'..,, umělcri. e 
""por.raáárbych za pŤíliš smělé tvrdit, že na tento zdántiv!, p.;h;;

doleva u J'S v jejím poměru k socialismu měla čistečn
vliv i teorie a činnost Devětsilu.

x,{luvím o zddnliuém pochodu doleva a tato slova ne-
g",Ť|-"ji zde odrivodůovat, neboé tak učinil již soudruh
Cecháček, jenž dokázal na těclrto místech, .;át iš *a
postup nedomyslila. Ustoupila tam, kam ustoirpit m.,r.lu]
ponechávajic si zárove -zadn|dvíŤka, jimiž by ;;l;l.j
dále uplatĚovat svrij maloměšéáckf humanis-.',. s. Č..
cháček názorně ukázal, 'jak LS upadá v rozpor' pŤihla-
šuje.-li 1e na jedné stranák nutnosii sociální ..uot','... i.zpŤedpokládá samozŤejmě tŤídní boj a tudíž i tňídni,'.i;:
vist, a na druhé straně hlásá lásku"všech ke všem, huma-
nitu a pohrdání násilím, což prakticky neznamená nic
,j"éjo než popňení tňídního boji a tím i sociálni .e,,ol.,.e.
Ď. Uechá^Ček upozornil 

".u 
tro pŤedpoklady a na to, jak

poměr LS k sociální revďuci je pou'.h.'i, neupŤímn1i, ire -
možn . A o tom, že s. Čecháčák si rozpory v manifestu
nevykombinoval, že jeho d kazy o tom, Že LS se k sociální
revolrrci pŤihlásila jen vnějšně,. ve skuiečnosti zristávajic
s'tejlě.s^to]:penkyní humanismu jako dŤíve, o tom vedle
dokladri Čecháčk.ovyclr a teorie LS ..'.iz.*e pŤinest i"1;.raznf dokument i z jej|praxe manifest *i*oji"e poaá-
psal i Josef s.uP, o1sanizovanÝ agrárník, je,.ž ,,e i,,1r.t'
statích v duchu dr. M. Rutteho hlásá indivij"un'...,, 

,byi

humanisticky zvlídnět!,' jako základnu nove tvorby. Ji;
::.il:"f"|. zaráže| b{ ,á.T o sobě. Avšak Jo'.f K"up 'iJi
to]tk Čestné 

1d"1l'y'že dŤír'e než manifcst podepsal, zaslal
.;eho ptivodcrim list, nedávno otištěny ve V.en].ově , í němž'
sv j. podpis činí závislym od soulrlasu LS s tím, že on vy-
kládá si manifest ve smyslu všelidského humanismu, jenŽ
chce srdce všech lidí naplnit ]áskou a tak pŤipravit Jest.,

novému životu společenskému. Dále nemriže v drisledku
svého agrarismu (z něhož dnes mnozí u nás chtějí činit
světovf názor!) souhlasit s tím, že teorie LS chce hledat
zárodek budoucího, vyššího typu člověckého v dnešním
proletáŤi, neboé stejně prf možno na|ézt jej v rolníku
pracujícím na pťrdě atd. atd. Jak zÍejmo, Josef Knap pod-
vraci zde zák|ady, na nichž každy opravdovf revoluční
socialismus musí stát, a vedle toho velmi zÍete|tě, že to
nepÍipouští pochyb, manifestuje pro kŤesťanskou huma-
nitu v její moderní formulaci, staví se okázale zády ktěm
odstavcrim, v nichž LS pŤihlašuje se k sociální revoluci.
PŤes to pňese vše vridčí kruhy LS tento ,,vfklad.., jenž
dává Knap programu LS, pŤipustily. Toé pŤípad ad ocu-
los. Zde se názorně pňesvědčujeme, že manifěst LS není
vlrazemjejího vyhranění, nlbržjsa sám pln antinomií,
sdružuje pod svou pohostinnou stŤechou konglomerát
všech možnfch živlri, z nichž každj, po svém si program
LS vykládá, činí k němu své dodatky a vj,hrady, Jestliže
LS jako celek nechala si zadní dveie pro svúj humanis-
mus, jednot|iv| z jejích členri vedle toho nechávají si
každj, zase individuá|nÍzadnl dvíňka pro své vfklady a vf-
hrady. LS jeví se nám tu jako tlum, abych užil oblíbeného
slova Gcitzova, vnitŤně chaoticky rťrznorodf, držícÍ se to.
Iiko vnějšími pouty, o jejichž podkladě a povaze nechce-
me zde mluvit. Jakmile ty odpadnou, LS se roztňíští,
neboé není tu jednotitele vnitŤního.

Touto svou situací pňipomíná nám, máme-li se uch1ílit
k pŤíkladu z praktického života politického, stranu česko-
slovensk1ich socialistri. Avšak tato podoba není jen zcela
vnější. Programové prohlášení Literární skupiny bylo pr
velmi pŤíznivě pozdraveno v brněnském orgánu česko.
slovensk1ich socialistri. Na adresu LS tam bylo Ťečeno, že
to' co postuluje LS, je plně obsaženo v programu této
strany. I ten je stmelen z ideoiogie privodem kŤeséanské
a vedle ní jsou tu ohlasy marxismu. I čeští socialisté uzná.
vají nutnost, aby vfrobní prostŤedky dostaly se do rukou
pracujících, avšak vedle toho zdiraziuji požadavek
mravní vfchovy lidu k revoluci. Totéž, byé v jiné trochu
formě snad, Ťíkají i slova manifestu. Prvou podmínkou
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je prÝ sice pád soukromokapitalistického režimu, ale ruku
v. ruce musí jít vychova srdce, ducha, mravnosti. Je.li
něco pruou podmínkou, mrij činn1Í zŤetel se musí v prvé ňadě
k tomu obrátit, pak teprve lze pÍikročit dále. Nepopírám,
že mtavnl meliorizační činností lze mnoho získa{, aie je to
poměrně velmi málo proti počtu těch, u nichž mrávní
vfchova je vzápětl kŤižována, umlčována, neňku-li vribec
znemožlována neblahlrmi a drtivě siln mi vlir,y spole-
č.enského prostňedí. Možno ziskat určit/ počet, ale.gros
lidu zristává v stejné tmě, která je lovištěm kapitálu u kt.-
rou právě proto kapitá| žár|ivě stŤeží. Nutno v prvé Ťadě
změnit nepŤíznivé, ritlačné poměry společenské a tehdy
teprve zde bude dosti místa, dosti vzduchu a slunce,
v němž srdce i duch by mohly volně rrist k lásce, čistotÉ
a vzájemné pomoci. ,,Život se nezlepší mechanismem
v1iroby,* prav| Gotz a zam!,š|t to jako vftku proti mar.
xismu. Ovšem, alevždyt to také nikdo netvrdi. I nám ie
změna hospodáŤské struktury toliko stupněm k dosažeirí
nového svobodného a harmonického slohu životního. Ale
je nám skutečně1raopodmínkou, jsme piesvědčeni, že dokud
ta.nedojde ukojení, že veškeré pokusy o povznášení člo-
věta v jeho srdci a mravních vziaztch jsou šalebnou hrou,
sebeklamem, kter1Í nutně ztroskotá pŤi prvém setkání
s drtivou determinací společenskych poměiri, v nejlepším
pňípadě pak pŤinese r,ysledky žalostně neÚrměrné wnalo.
žené eaergii. Dokud jsme svíráni klecí kapitalistického
Ťádu, je fantazii snít o osvobození srdce a áucha. Cha.
rakteristické je, že v praxi tyto mravní momenty proti
,,mechanicky materialistickému.. Ťešení marxismu. w-
zdvihují právě strany, o jejichž socialistické zásadnosti
a revoluční vrili dlužno mít pochyby co nejodrivodněnější.

Námitka, s nÍž zde G tz pŤichází proti marxismujje
velmi stará a oživil ji svého času u nás měséácky kritik
dr. Rutte ve své knize Strach z duše článkem Paradox
marxismu. A k tomuto svému prvenství se také vším prá.
vem hlásil v Národních listech, když psal o manifestu LS.
Zcela právem ňekl, že teze, s nimiž dnes členové LS pŤi-
cházejí,. P.o\ud jsou zamíňeny proti marxismu, pňednesl
už on pied dvěma |ety, a my již tehdy měli možnost je vy.
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vrátit. Gtjtz s LS dostává se tu bezděčně do pŤíbuzenské
blízkosti, která mnoho napovídá. Nutno vribec konstato-
vat, že manifest LS i s článkem G tzovym byly měšéác-
kfm tiskem uvítány s pňekvapujícím jásotem, až snad
na Arne Nováka, kterf hudruje, jak jen spatŤí červenf
šátek. Tento zjev je velmi vysvětliteln)i: neboť pňi pohledu
jen trochu zevrubnějším \ze vidět, že pňihlásila.li se LS
k sociální revoluci, je to cosi velmi platonického, pii.
hlédne-li se na druhé straně na prudké pady proti
marxismu, jež sv m zdftaz ováním dostatečně svědčí, že
jsou pravfm hlasem sm1išlení LS' jejího humanismu a od-
poru k pŤímé, bezohledné akci revoluční.

S ťrtoky na marxismus, jež na mne činí dojem, že vzni-
kají z estétské štítivosti pňed konkrétně syrovfm pohledem
na hospodáŤskou a společenskou skutečnost životní a
z kŤečovitého idealismu, vypoŤádal se na těchto místech
již s. Čecháček. Gcitzovy námitky proti marxismu vrcholí
tvrzenim, že rcmŮlže bÝt zák|adem dnešního umění, jak
hlásá Devětsi1.

A já zde tedy musím Ťíci Gtjtzovi, že znaky, které on
u mladého umění pŤedpokládáažádá, uvedli jsme vesměs
již pŤed časem, pŤed pril rokem či pŤed rokem. Vyslovili
jsme je, pňestože stojíme na té nemožné pťrdě marxismu,
kdežto Gcitz na ni nevstoupil. NapŤíklad: mluví-li GÓtz
v prvé kapitole svého článku proti pragmatickému pojetí
pravdyjako pomricky k individuálnímu a individualistní.
mu zvládnutí životní skutečnosti a zdtrcaziuje-li sociální
tendenci pravdy, mrižeme my zde vznést svrij posudek
o knize J. L. Fischera z 13. čísla Proletkultu, kde proti
Fischerovu pojetí pravdy, jež pod vlivem pragmatismu
je jedinečná, psali jsme, že pravda ,,má-li bfti cosi ži.
voucího, máJi bfti hybnou silou, mriže nám dnes vy.
rristi toliko z podkladu kolektivní zkušenosti, zájmu a
v le... I my již kdysi v polemice s dr. Ruttem, po jehož
boku se Gotz ocitá ve svém boji proti marxismu, jsme žá.
dali sociální vědomí jedince, jeho pěstování v kolektivní
typ, v bytost, jež nežije sama v sobě a sebou, ale vztahem
ke kolektivu. A od té doby tento svrij požadavek nového
lidství i tvorby jsme měli pŤíležitost nesčíslněkrát opako-
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vat. Dle Gotzejedním z pŤedních rysri nového sociálního
yPŤ"í.bude primitivismus, jeho bezprostŤednost v po.
hledu i vyrazu. Avšak i tento znak jsme pŤed časeďjiz
zdir.azni|i, když jsme v anketě zanik]ého \,{o't.' byli po-
žádáni o svrij soud o nové tvorbě, zatÍmco v Gcitzově kni-
ze, obLrající se problémy a zjevy mladého umění sloves-
ného, nebylo o primitivismu v!,raznějšt zmínky. V sou-
vislosti se svfm. požaday1..''' primit1vismu vyzdvihuje
GÓtzi manifest rilohu, již v novém umění bude trrát srdci.

Tento jednostrann kult srdce pŤipomíná mi pňíliš lá-
mání jednoty v člověku opět na cii a rozum, Proč to?
Nám jde o celého člověka. To zd raz uje sice i manifest
op1a9eje se .proti pouhé rozumovosti pŤedcházejících
období v1ívojov1ich, ale o kus doleji v1ílučně vyzd'Jihuje
srdce. Bojím se, aby nezvrhlo se to v citiivristkáŤitví, k nÉ-
tnuž mnoz7 z nás mají ještě tak blízko, v pŤelétavé zmítáni
ná|ad, pro něž v LS je více pridy než kdetohvjinde, soudě
dle^tvorby jednotlivych členri; když syntézi, tož. riplná
a.dťrsledná !Jde 1ám o všecky možnosti a volnosti vniiŤní,
aby doplĚujíce jedna druhou svobodně rozkvet|v a na-
pjaly se jedním směrem, k dělné pŤípravě nového života,
k tvorbě nového lidství. Nová tvorbá mějž plnost a be,-
prostŤednost citu, velkorysost a jednodučhou pravdivost
gesta i slova, ale vyznačuj se i jasem myšlenky, ideo-
vou konstruktivností. Neché je mlzná u pňito. íepate.
tická, nechť je vňelá jako srdce samo a pŤitom kovové ci-
tovékázně. A bojí-li se někteŤí ideové poezie, neché neza-
pomínají, že nechceme, aby to bylá poezie formulek
vnějšně navoděnfch, jež neprošly v1ihni srdce a nestaly
se světlem skutečnosti nejprostší a nejživější. A požadu-
je-li konečně Gcitz od mladistveho umontl aby bylo ne.
seno vrilí po pevné formě, mrižeme ukázati ien na ňadu
sv1ich statí, v nichž vznášíme tj,ž požadavek t]varu pevné-
lro, nosného, plně vykrystalizováného. Tedy, jak vidno,
to, co zdtraz uje a postuluje manifest i studié GÓuova
na m]adé tvorbě, to my již vyslovili pŤed časem' Nevydá-
vali jsme ovšem wé v1ívody 

"a 
poplaš.'y v kŤik, ,i vf .

stražné světlo, krátk! signál, na což se manifest zvětšuje
sebevědom m jeho privodcrim, neŤekli isme to s divadej-
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ním patosem, avšak Ťekli jsme to. Vyslovili jsme tytéž

pozuáa.'ky a podmínky pŤesto, že postavili jsme se .ne.
i,ái"i:ená,ataua*u'"i'*.', kterf je Gcitzovi ajeho dru.

r'i.* tur. nestraviteln! a jenž,jak oni dekretují, ,,nemťrže

bft ani zák|adem nového umění...

Pro svrij názor dovedl Gtjtz sehnat toliko dva drivody,

u tol"slc ,iezt. N"boé opakovalo se tu prostě to, nač pouká.

i"iš. el"iat"k, kdyz hovoŤil o Giitžov ch ritocích proti

marxismu. G tz toiiž vytvoŤii si o programu Devětsilu

iltil zkreslující pňedstavu a nyní neritočí proti 'pro-
;;.;;, avšak dánkiihotsky qj1ždí na polemickou vfpra-

i., p,oti větrnému mlfnu své pÍedstavy. Prf se chceme

..,"ět" pasívně pŤizprisobit své tŤídě, proletáŤi v tomto

ilil'.ilu"".i r.á"zto oni chtí budovat svou poezii
..,u ná,o,ovém světě proletáňe _ ale proletáŤe nového,

ilolrn" a čistšího, neboť každou realitu dovršujeme včrou,

;'.;;ií:;i;;; priiiti má,,, praví se v mani|estu. Tedy to,

.. iaá u,',.r",'r;. i.lt", .'e''í prostě pravda, nlbrž m^v v|c'e

',.z or.a rokein v článku K orierrtaci mladfch tvrirčích

,,'ut,.i'*. napsali: ,,Z pralesú tmy vynoŤuje se nám po-

;;;l#;;q'Étovet.,prichátzí jako b3,\?: 
" 

apoštol. Aby

iednou rukou boioval a druhou kladl zák\ady budoucímu
'ráá'. 

:" ." actnit<. Zajísté nikoliv ten, kterého denně

Dotká;áš. nikoti ty ani já zajísté, ale w.ftažek nás všech,

t;;;;;.1*jtct tisici káreny- z kolektiva, souhrn 3'.T.j.
,lyJsi .íoz,,oJt .,á, všech a pÍito''' zkratka a nápověď.bu.

dáucnosti. Yycházl z chaosu čistf, nedotčenf zvykem

a mdlobou Áinulosti, z v!še budoucnosti pohlížeje na

á""l"r.. :.r'o pohled je veliorysf, jednoduch!, a reátlnj,..

Cizí lide"m starého svÉta, pŤekvapující a děsící je pro. své

citv. touhY, myšlenky, moudrost, jež jsou pŤíliš vzdáleny

u.,íér,,i-r'' ístiojt dnešního typu a těžce. se derou na po-

vrch. SkrÝvá se tu netušeny duchov'./' kosmos, kterf se

nenabízí, ale musí bft osvobozen hlubokfm, soustŤedě.

nfm a trpeuv1rm pohíedem, kterf noŤí se s láskou zanice-

nou aŽ v zapomenutí... Neché je mi prominut tento citát,

byl jsem všák nucen jej uvést, abych,nilzorlě ukáza|, že

to, čo ,. nám imput,i3é:. p'od.'t.t vlastní fantazie těch,

kjoz-Áu.'if.st psali. Žé.,,é námitky uměle vykonstruo.
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vali' jen aby měli v ruce něco, čím by dokáza|i' že my
jsme na scestí, stavíce se na podklad marxismu, a oni že se
od nás odlišují. My nejenže Ííkáme a žádáme totéž. ale
ňekli jsme to rok pŤed zrozením manifestu, což ritotntt.y
uvádí v postavení tím komičtější.

Dále volá manifest, že ti, cojej podepsali, pÍedsevzali
si tvoÍit,,pŤedobrazy nového déhtka-tvrircg nové tvary
života,lásky, manželství ( !) . . ... Avšak i my v shora zmí.
něném článku jako znak, po němž opravdu mladé umění
po .známe, vytyčili jsme jeho nové pojetí lidskfch vztahú',
lásky, cti, života i smrti, štěstí i bolri. Tedy opět prohlásili
jsme to, čeho se dočítáme nyní v manifestu r,š. oa te
doby jsme svrij požadavek mnohokrát opakovali a znovu
jeJ.zd raz ujeme, spatŤujeme-li, že v tvorbě Horově,
Seifertově nebo Wolkerově se nám stále více naplrluje.

,,Tu|9 poezie je tedy realismus prosvícenf sociáiní
utopií,.. praví se v manifestu. Utopie-však neni něco, co
mriže byt zahrnuto jen ve vnitŤním obsahu, n brž odíazt
se.i v zprisobu slovesného podání. Avšak chcemeJi v poe.
zii uytváÍet nové. jistoty životn|, nové pojetí lidsk1rch
vztahi, musíme jim dát všechnu moc skutečnosti. ;bv
n.ebrl1,. no."h}im - vzdušn1im pŤeludem utopisti ck!Á, a|L
aby měly dostatek síly, majíJi pŤesvědčovat, majt-li priso-
bi! p. vytváŤení, hnětení nového typu čiověčkéh; čili
máJi bft umění normativní, jak žád,i Gcitz. Normativní
umění pŤedpokládá reálnost. To naznačuje i G tz, ale
vzápětl zeslabuje svrij názor, tvrdí-li, že poezieje svět
hodnot proti světu skutečností (sic), svět utopie práti svě-
tu skutečnosti (sic). To dle našeho soudu roihoá.'ě niko.
liv. I poezie musí bfti světem skutečnosti, skutečnosti
skutečnější než život, zmocněnější, svéprávné. Út.ot mladé
lvorlY spočívá v tom' aby budoucnoit zpŤítomnila, dala
jí tělo, krev, dech, aby hodnota nezristala hodnotou. ale
stala se člověkem, jeho činem a vztahem, utopie aby ne-
uvíz|a v pŤeludném lomu vzdušnfch vrstev, aíšak stála se
životem, dějem, skutečností, byé duchovní.

. Další zbraní, s níž proti nám Gotz harcuje v polemic.
kém těžkoodění, je.vftka vyplfvaj ící z fa|ešíého pŤedpo.
kladu, že nám je zák|ademi iaeaěm dnešní typ proletáňe.
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V drisledku toho chceme prf hověti jeho záIibám, leckdy
ne dosti čist1im. V 17. čísle Prclletkultu, jež bylo věnováno
Devětsilu, byl rivodní článek obrazy ze života a tam se

Grjtz dočetl iž" pÚ chceme dávat tŤídě to, co žádá, to j est :

indiánky, bufalobilky, detektivky _ vše hodně srozu.
mitelné.a jasné, poutavé a vzrušující; podobná ctihodná
takéliteratura, zirh|! plod měšéácké tŤídy, jíž ani sebe.
orudší senzace nebyla dost ostrá, taková zrida literární
Áa pÚ b1iti pŤedkládána proletáŤovi a ovládati j eho d.uš.i'

stěž;j; si Gc'iz. Jako není pravda, že vfchodiskem a ideá-

lem ji nám dnešní typ proletáŤe, niJbrž až jeho vyšší stav,

v nejz se rozvine v novém slohu životním, po revolučním
pŤeíratu společenského Ťádu dnešního, ztovla takje ne.

pravdou, co nám zde pŤipisuje Gi'tz..Kdyby si poňádně
pr"au zmlněnf článek, našel by tam, kde je Ťeč o indián-
ka"h u detektivkách: ,,Ty literární odrridy, a mnozl z vás

Ťeknou: zridy,jsou dnes skutečně jedinou a nejvlastnější
lidovou literaturou. Jsou, pravda, špatnou slovesnou to.

vární prací, jako špatnou tbvární placl j9 nábytek dc|ni-

tovy ji"ry: jsou to strusky měšéácké krrltury, jako děl.

.'icte ttviti jsou jakfmsi odpadkem industriálního kapi.

talistického velkoměsta,,, Zde je tedy tato literární od-

rrida odsouzena ještě více než u GÓtze' Proč tedy upozor-

Ďoval J' Seifert, autor článku, na oblibu indiánek a bu-

falobilik v širokfch vrstvách čtenáŤstva? Jistě ne proto, že

by chtělnabádat mladé umělce, aby psali indiánky abu.

rátobitt.y, aby je psali tak špatné, hnusné, jak se dnes

kolportujt, j,r-žutt^ričelem, aby mladí učinili své umění

lidovcjsrm. Nikoliv. Zaj1maLo jej, proĚ se těší takové obli.

bě, chtěl vysledovat povahu lidovfch záIib. To nezna-
méná ještě, že je chtěl ukojovat zprisobem, jak1im se to

činí dies. Jisto-však je, že naplnit tyto záIiby nutno je,

chceme-li se lidu piiblížit. Neboé že dnes umění je

od lidu odloučeno, že je pro rizkf kruh vyvolen ch, ne-

bude nikdo PochYbovat.
Obrátiv se k indiánkám a k filmu poznal totéž, co po-

znal Wolker ve svém článku ve Varu Umění všední
a sváteční, že totiž lidu se líbí u zminěné literatury a

ve filmu jejich prudce spádn)i dějovf pohyb, činná hrdin.
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nost rek ' dobrodružnost mravně silná a čistá, Tyto zá-
liby musí mladé hnutí uspokojit zprisobem hodnotn m,
chce -li se nejen pŤiblížit lidu, avšak chce-li bi?t dle našeho
soudu vribec mladé. Yždyt tyto znaky pŤece u mladého
hnutí sIovesného ustavičně zd:ŮLrazít4eme: l. dějovost,
a to nejen v povídce a románu, jichž se nám dosud od mla-
dfch Ťídce dostává, ale i v poezii, jak jsem to zdttazni|
svého času v samotném Hostu, orgánu LS. 2. Činorodou
sílu hrdinství, ježl,ryvěráz člověka, jenžneztrác|se v sobě,
není vnitŤně roz|ožen, sesut a tím neschopen činné akce
v zájmu dobra a lásky, a konečně 3. dobrodružnost, již
rrutno odkr1ivat v zdánlivě šedém okolním životěprost ch
lidí, což je nejtěžší. Prvé dva znaky jsou právě prudkou
reakcí na psychologismus, proti němuž se vyslovuje
i Gotz' Neboť psychologismus zptisobil, že člověk se stávál
problémem sám pro sebe a nevidělostatních, piplavě za-
vrtáva| se do svého nitra nesclropen k činné ričasti na ži-
votě; a z psychologismu pŤepěstěně individualistního
vyšla i náladovost impresionistú', jež ochromila epickf
živel napŤed v poezii a potom ochromila dějov1t pohyb
i v povídce i románu. A konečně k 3. bodu, k dobrodruž.
nosti, již žádá|id a kterou žádáme a milujeme i my. Dosti
rozš|apávan. ch estétskfch duchaplností a hŤíček, dosti
nudn ch filosofickfch traktátri, chceme dějovou linii,
plastické pŤíběhy, hrdinské, mravně krásné postavy
ve vyšším smyslu mravnosti i hrdinství, ve smyslu sociální
družnosti a odpovědnosti. Řekli jsme shora, že dob'o-
družnost nutno v prvé Ťadě odkn.Ívati v okolním, zdán|ívě
šedém životě. Pod tento šedivf povrch se musí prohloubit
zrak básníkriv k hrdinství a dobrodružnosti prostého člo-
věka. Neboť, jak Ťekl Wolker v zmíněném článku, lid
nemá rád romány, dtamata, fiImy ze života hrabat, kní-
žat atd,, protože jsou to hrabata a knižata, n!,brž prostě
proto, že jsou činní, hrdinští, dobŤí a krásní' kdežto
chud1i člověk je vždy pňedstavován v podobě, v nlž ho
možno jen litovat nebo se mu smát. Zde, kolem nás nutno
v prvé ňadě hledat pridu nového umění, jeho dějovosti
a dobrodružnosti. To ovšem neznamená, žeby se neměly
a nesměly psát povídky indiánské a detektivní. Proč ne?
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Nezáleží pňece na látce, aLe na zprisobu, jakfm ji pojm;l

a zhnětu. Avšak i v takovfchto povídkách musí se chvět

živf vztah autor v k bolestem jeho časového i prostoro-

vého okolí, neboé nebyloJi by toho, vytvoŤil by věc zcela

bez.ennoí. Nebudeme si pŤece namlouvat' že dovede

nám autor píšící zde .'p.ostr.d stŤední Evropy, za jqLž

hranice '" íikdy nedostal, Ťíci něco podstatného o exo-

tickfch krajích á tidectr. Více než je!9 c91f indiánskf ro-

-aí do.,ed"e nám o nich Ííci jedna jediná melodie indián-

ské písně, jedin1r verš indiánského básníka. V indiánsk1ích

p,ažacu Ýančurornych vidíme, jak možno i zde uplatnit

tivyvztaink smutku pÍítomného života a k touze dnešního

ttoíěka. A je charakteristické, že tento autor vyvážil

z našeho pŤitomného života pr6zy nasycené primitivní

dobrodruéností. Dovede.li to, pak věŤíme, že neutíká se

k exotickfm motivrim z vnitŤní slabosti pŤed tvrdostí ži-

vota, kter nás obklopuje, a podruhé' z umělecké nedosta.

tečnásti ť uměleckému zvládnutí složité okolní skuteč-

nosti. V prvém pňípadě by to byla recidiva romantismu,

v druhém umělácká chabost, jež ptchá, v končiny a pŤť.

běhy nekontrolovatelné, v nichž by nebyla vázáta sku-

tečností a ježby si mohla po svém zjednodušovataupra-
vovat' TJhoto podezŤení u Vančury bft nemriže; ale

rozhodně bychom je musili vyslovovat tam, kde autor

pňedkládal by 
"áďpovídky 

exotické, v nichž vyhaď by

vztah k životu našemu zde, ariž by autor dokázal svou

tvrirčí sílu, nebojácnost a pronikavost na pohledu v slo-

žité dění okolní soudobosti.
Shrnuji: Chceme.li, jak žáda i Giitz, prisob-it.na.vy-

tváŤení irového typu čt-ověckého, musíme napŤed ziskat'

cestu k širok m í',tuarn tdu. To lze jen tím, vyjdemeJi

vstiíc směrujeho zálib. To neznamená,žeje nutno uko-

iovat tím zp-risobem zavrženlbodnlrm, jímž se tak děje

á.,.s' To *.ož''o učinit zprisobem umělecky hodnotnym

a učinit se to musí, má-li mladé umění !Ýti uměním

.ua1r. a má-IíspoiuvytváŤet nov.i život. Že by-|id. 1e;
našelimyslu pro takovéto umění, není pravda. Pňíklad

máme 
"á"' 

ťia se hrne do kin. Proč, protože jsou tam

lpatné filmy? A že by by|o prázdno, pŤedvádí.li se film
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dobrf ? Nikoliv, jen není-li nudnf, dává-Li opravdu to, co
lid od filmu chce, a to není špatnost, jako lid nechce špat-
nosti od umění, nechce snížit riroveĎ filmu ani poezie.
Chce, aby obé mluvilo k jeho srdci. A na to má právo.
Již čtrnáct dní zde běží jedinečně krásn1i The Kid Charlie
Chaplina! Jedinečně krásnf, pravím, a pŤesto hlediště
je stále plno po celfch čtrnáct dnri. Neboť lid zde našel,
co hledal. Je tu spádnf děj plnf nepŤedvídan1Ích dobro.
družství, avšak je tu i hluboká moudrost, je tu šílené
hrdinství' a|e i|ibezná něha a revolučně sociální cit a ne.
vím co ještě vše, a|e odch'áztte-li, nesete dojem, že je tu
v šesti aktech více krásy, více moudrosti, více lásky a síly
než v šesti svazcÍch mladé poezie, at už je napsali členové
Devětsilu nebo Literární skupiny. Jako jde lid na tento
film, protože mluví k radostem, smutkrim a tuchám jeho
srdce a života, tak sáhne po vašich knihách teprve tehdy,
až budou činit totéž. A pňitom mohou stát umělecky tak
vysokojako Kid Chaplinriv. Tolik, aby bylo jasno, pokud
se tÝče indiánek, bufalobilek, jež dle GÓtze chceme pn.f
lidu pÍedkládat jako duševní chléb.

A ještě závěrem:jako je rozdíI v poměru k socialismu
u LS mezi teorií, v níž se hlásí k sociální revoluci' a sku-
tečností, v n(ž ztstávají kňeséansk1ími humanisty, pŤičemž
obě se vzájemně potírají a vywacejí, zlovla tent!,ž toz.
por potkáváme v manifestu LS, pokud se tÝče literární
části programu a díla většiny těch, kteŤí manifest po-
depsali.

Pohleď' milf Gcitzi, ty jsi zde stanovil pŤedpoklady a
znaky nového umění' Pňestože dle mého mínění jsi poměr
k sociální revoluci nedomyslil, pŤestože v tobě zristalo
tolik z humanismu, dle našeho mínění maloměšéáckého,
pŤestože ve svfch ťrtocích na nás jsi velmi piestŤelil a
pňestože nad tv1imi ritoky na marxismus nemohu než
pokrčit rameny' věŤím, že za všlm stojíš celou bytostí,
i za principy, jež jsi vytyčil pro mladou tvorbu. Avšak
pňi veškerém optimismu mám hlubokou nedrivěru
k značné části ostatních členri LS. Tys jim vyrobil krásnf ,
oslniv.f vfvěsní štít, jemuž se podivuje celá kulturní ve.
Ťejnost maloměšéácká, tys z nich' udělal smělce, kteňí vo-
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|ajÍ na poplach, mávajl vfstražn!,m světlem, dávqi
matte signály, učinils z nich v očích měšťáckého publika
hrdiny, kteŤí vyrostli nad marxismus rozbivše jej napa-
dré, to vše jsi pro ně učinil, proč by nepodepsali? Ale jde

o upňímnost' pevnost' zásadnost k tomu, co podepsali.
A tu mám vážnott obavu, že pŤevážná část podepsanfch
po cestách' jež jsi ukázal, neprijde. I{e že by neměli dost
bobré vrilef ale že jít nemohou, že tomu brání jejich

bytostné za|oženl' Pohleď, které jsi vzal pod svá kňídla:

Prvlr z podepsanfch jeJaromír Berák, dnes ortodoxní
katolík, spolupracovník oficiálního orgánu katolického
Lidovfch1istri. Rozehnal jsi se proti marxismu, že-stejně
s kŤeséanstvim vyznává monoteismus pňíčiny i absolu.
tismus revoluce. A pohleď, jeden z těch, s nimiž dlíš Pod
tou stňechou, hoví tomu, co ty tak prudce odmítáš. Kde
je zde drislednost? Dále: vyslovuješ se co nejostŤeji proti
měšéáctví a jeho umění. Pohleď, pod manifestem čtu
jméno Miloše Jirka, o jehož poslední knize jsi napsa|, že
v ni uvázlJirko ,,v měšťácké ideologii a v měšéáckém sen-
zualismu..' od té doby, pokud vím, Jirko neučinil nic,
co by mohlo pŤispět k změně tvého soudu. Ci věňíš, že
na názorovém světě proletáňe, jak zni tvťrj požadavek,
bude budovat svou tvorbu Josef Knap, kter to již pŤe.
dem odmítá? Buď nevidíš nebo vidět nechceš na své oko-
lí. Dáte: požaduješ primitivismus od mladé po.zie, rci
tedy, kde j ej nacházlš u Blatného nebo u Chaloupky.
Vyitovuješ-sé proti dekadenci, a manifest podepsal i ch-u-
Ioupka, tter1t je sice mezi vámi největší básník, avšak jeho
expresionismus je pln churavé náladovosti a má p ízvuk
zňětelně dekadentní, jak již svého času napsal soudruh Ho-
ra a jakjsem na to.rlpozornil i zde v Proletkultu. Žádáš
tendénčnost mladého umění, tendenčnost ovšem v hlubším
toho slova smysllr' atémuž Chaloupkovi vyčítals v Anar-
chii lartpourlartismus.

Jak vidno, programovf manifest LS je vfrazem tv r-
čího pŤedsevieti a vfvoje jen menšinY LS, pro ostatní
není á nemriže b!,tinež kusem papíru, na němž se zvěč.
nili. A nyní pohleď, G tzi, na tvorbu jednotlivfch členrj
Devětsilu, kleÍí pŤesto, že stojí zce|a na podkladě mar.
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xismu, tobě nesnesitelného, tebou odmítaného, ve své
tvorbě naplĎují požadavky, jež kIadeš na mladou tvorbu,
mnohem riplněji, wftazněji a živěji. Stačí, postavíš-li
proti Chaloupkovi HoŤejšího, proti Jirkovi Wolkera, proti
Kalistovi Seiferta, proti Blatnému Vančuru, proti Kna-
povi Hťrlku a proti Vlčkovi Schulze, a bude rázem jasno.
A o víc nejde.

Později došlo k rozchodu Píšovu s Devětsi1em. Míru neshod ukazuje
napŤ. ostrá nepodepsaná polemika z prvního ročníku Pásma:

Trapnj,m piípadern je, napíše-li někdo teoretickou knihu

ortodoxně komunistickfch statí kritick ch, pokusí se svou
teorii realizovat básnickfm činem, ale dŤíve než se mu to

podaŤí aspolt trochu, zapÍe ji novou sbírkou, v níž se posmívá
svému (pŤece jen) lepšímu včerejšku, Dokázal to r. 1924

v Hvězdách na vlnách A. M. Píša, jenž objevil poušé ve
vlastním nitru, spletl si to a domnívá se, že objevil poušé v č1o.

věku vribec. Myslím, že nějaká vitální indispozice (odstrani-
telná operac|_ za 5 dní vyŤízeno) neopravĎuje básníka sno.

vati z ní hned systém lidského, civilizačního, ba i kosmického
pesimismu. Píša utonul zcela ve své podryté subjektivitě, již

romanticky staví v protiklad vriči kolektívu, z ní dachází
ovšem až k jakémusi nihilistickému mysticismu, Zárovei je

epigonem sama sebe: trochu vitalismu, trochu revolucionáŤ-
ství, trochu expresionismu a hlavně nesnesiteln romantickf
eklekticismus. Silnf lomoz moderního života dneška doléhá
jen jako ohlas do sluje k tomu, jenž ztratilvlru, že zítiek mriže

bft lepší dneška. Doporučuji číst ve chvílích indispozice, když

nemrižete se již jinak vzrušit než poezi|pesimismu.
(Pásmo 1, č. 2, str. 6, duben 1924)

402 Durkhein David' Emile - viz pozn. ke str. 179;
Toun1-Léris _ vlastním jménem Marcel Marchandeau
(nar. lBBt), Marc Dhano, Georges Gaudion - autoŤi mani-
festu primitivismu otištěného v časopise Poésie, 1909
(umění se podle nich mělo napájet z inspiračních zdrojri
dávného žívota a vytváŤet harmonii mezi tradicí a spon-
tánností - reakce na Marinettiho futurismus);
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RiuiireJacques - (1886-1925), francouzskf kritik a spi-
sovatel; od r. 1919 vedl Nouvelle Revue Frangaise;
Paradol _ snad Lucien Anatole Prévost-Paradol (1'829 až
1B70), francouzskf literární vědec a novináŤ.

JIŘÍ svoBoDA A KAREL TEIGE: MUSICA A MUZIKA

fiuot 2, 1922, str. 86-89 (pod pseudon2m1 G. Delibré a T. Garell).

405 Dukas Paul - (1865-1935), francouzskf skladatel symfo-
nické i jiné hudby;
Charpentier Gustave - (1860-1956), francouzskf sklada-
tel; l. jednání jeho opery Louisa, 1900, je považováno
za mezrt|k ve vfvoji francouzského lyrického divadla;
Roussel Albert - (1869-1937), francouzskf skladatel;
kromě vá,žné hudby skládat též skladby s džezovfmi
prvky;
Šchmiu Florent - (1870_1958), francouzskf skladatel
vážné hudby; sLožíL též hudbu La tragédie de Salomé,
1907, k produkci Loie Fullerové;
Pierné Gabriel - (1863-1937), francouzskf skladatel
všech hudebních forem;
Busoni Feruccio Benvenuto - (1866-1924), italskli skla-
datel komorní a symfonické hudby, pianista a dirigent,
autor spisu o čtvrttÓnové hudbě;

4OB d'Infui Vincent - (1851-1931), francouzskf skladatel,
snažiI se obrodit francouzskou hudbu z lidov1ich pra-
men ;
PaderewskiJan Ignacy -viz pozn. ke str. 376;

409 Satie Erik - viz pozn. ke str. 373;
Milhaud Darius - (nar. 1892), francouzskf skladatel, za-
kladatel skupiny Šesti; skládaI též hudbu k němfm
filmrim;
Migot Georges - viz pozn. ke str. 379;
Tailleferr eou á Germaine - (nar. 1 B92), francouzská sklada -

telka symfonické i komorní hudby a baletních skladeb,
členka Šestky;
Dure2Louis Bdmond - (nar. lBBB), francouzskf skladatel
orc}iestrální i komorní hudby, člen Šestky;
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Áuric Geotges - viz pozn. ke str. 379;
Powlenc Francis -viz pozn. ke str.379:
Malipiero Gian Franc.i.o - (nar. lBB2j, italsky skladatel
operní a symfonickf ;
Pratella Francesco Balilla - (1BB0-1955)' italskÝ sklada-
tel a hudební spisovatel, nejrozhodnější italsk1i hudební
futurista (L'Aviatore Dro, 1920), později vášnivf folklo.
rista;
Russolo Luigi _ (lBB5-1947), italsk)' malíŤ, futurista a
abstrakcionista; též hudební skladatel a teoretik (pokou-
šel se o hudební obdobu futurismu);
Sauinio Alberto - pseudonym Andrea di Chirico (nar.
189l)' italsk}i ma|íÍ, básník a hudební skladatel;
Schulhof Ervín - (IB94-|942, zahynu| v koncentračním
táboŤe), německ1i hudební skladatel natozenlr v Praze,
klavírista, propagátor moderní hudby i nového proudu
džezového; názvy i pojetím některych svfch skladeb
manifestuje své komunistické pŤesvědčení (Komunis.
tick1í manifest);

4I0 Section d,or - (čes' - ZIat,f Ťez), francouzská kubistická
malíňská skupina kolem r. 19l0; patŤili k ní napŤ. Metzin-
ger a Gleizes;
Jeanneret Albert - patŤí správně Pierre Jeanneret (nar.
1895)' francouzskf architekt a malíŤ šv1icarského pri-
vodu, bratranec Le Corbusierriv;
Collet Henri - (1885-1951), francouzskf skladatel a
muzikolog inspirovanf španělsk m folklÓrem;
Dalcroze - viz pozn. ke str. 373;
Le Coq et l'Harlequin - (francouzsky) : Kohout a harle-
kfn, esej J. Cocteaua z r. 1918;
Petruška _ baletní hudba I. Stravinského z r. l91l;
Pribautki - (rus.) : Říkadla, vokální skladba I. Stravin-
ského vznik|á r. |9I4;
Sacre du printemps _ (francouzskY) : Svěcen| jara, balet I.
Stravinského z r. 1913;
Larionou Michail Fjodorovič - (1BBi-l964), rusk malíŤ,
od r. l914 ži].v PaŤiži a věnoval se hlavně dekorativnímu
umění (vfpravy pro Ruskf balet a pro ruské divadlo
v PaÍtži);
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Gončarououti Natalja Sergejevna _ (lBB3-t962), ruská
malíŤka a sochaŤka a hlavně jevištní vytvarnice. Žila
v Pa iži se svfm manželem Larionovem a navrhovala
divadelní dekorace a kostfmy, mj. pro Ruskf balet;

4Il Rag-piano - jde asi o kontaminaci dvou skladeb I. Stra-
vinského, Ragtime, l9l8, a Piano-Rag Music, 1919,
s džezovfmi prvky;
Snoubenci z Effitory; uěže - hra J. Cocteaua Les Mariés de
la tour Biffel z r. 1924, u nás hrána pod názvem Svateb-
čané na Eiffelce v divadle Dada v režii JiŤího Frejky
9. +. 1927.

JoSEF ŠÍue: REKLAMA

{iuot 2, 1922, str. 102-103.

4I4 Seurat Georges - vtz pozn. ke str. 102;
Toulouse-Lautrec }Jenri de - (1864-1901), francouzskf
malíŤ a grafik, vftvarn!.glosátor mÓdní a kabaretní Pa-
Ěíže. Vytvoňil asi B0 plakátri;
Bernhardtoud Sarah atd. - Alfons Mucha (1860-1939),
česk1i malíŤ, vytvoŤil za svého pobytu v PaÍiži r. 1895
plakát pro slavnou francouzskou herečku S. Bernhardto-
vou (IB44-I923), jímž se stal zakladatelem nového
afišového slohu.

JINDŘICH HoNZL: NESTAVTE DIVADLA!
RUZNB KAPITOLY O DIVADLE

{iuot 2, 1922, str. 104-108.

42O Měsíc nad |ekou - hra Fráni Šrámka z r.1922;
Frak _ nenáročná veselohra maďarského spisovatele
Gábora Drégelyho (nar. 1BB3);

422 Dost na Nerudaui! - narážka na Nerudovo zk|amáni
z ProzatLmního i Národního divadla. Neruda prisobil
jako divadelní recenzent a teoretik v letech lB57-lBB0,
zaž1| a komentoval všechny peripetie pražského českélro
divadelnictví, vkládal do ,,kamenného.. divadla velké
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naděje, musel však vždy znovu konstatovat honbu diva.
delní správy za kasovními ťrspěchy, zejména v oblasti
činohry, a naprosté zanedbán| risilí o vybudování v1i-
znamného repertoáru a o podporu domácí divadelní
tvorby.

JosEF HoRA: MLADÍ Z DEVĚTSiLU

Rudé prduo 3, 1922, č. 301, str. 5-6, a 4, 1923, č. 3, Str. 7,
<, 24. 12. 1922 a 5. 1. 1923.

JARoSLAV PROCHÁZKA: MARXISMUS V UMĚNÍ

Var 2, 1923, č.4, str. 117-124,. 15. 1. 1923,

435 Sorel Georges - (|B+7-I922), francouzskf sociální rnys.
litel, teoretik anarchistického syndikalismu.

LEv BLATNÝ: BLUDEM LITERÁRNÍHo BILANCISTY...

Host 2, 1922_1923, č. 5, str, 163_164, z nora 1923 (pld
šifrou L. B.).

437 pan B, V, u Českoslouenskjch nouiruic|t, míněn článek Bedňicha
Václavka Uroda roku (Ceskoslovenské noviny I, 1922,
č.242, str. B, z 3I. 12. 1922), bilancující literární tr'orbu
roku 1922;
<d. K. - míněn Zdeněk Kalista. Jeho glosa v Hostu 2,
1922-|923, č. 5, str. l62-163' zni: Pan B, Vtíclauek v Ces-
koslovenskfch novinách je strašlivě zajLmav typ kritika
filosofa. V nejnovější době pŤipadl i na to, že bez mar-
xismu není socialismu. Umění Literárn|skupiny je pŤi-
rozeně p. Václavkovi velmi nejasné (ach, bože, doufam,
že p. Yáclavkovi je vribec všechno umění věcí tuze ne -
jasnou), protože Literární skupina popírá marxismus, a
pÍece chce vytváŤet umění socialistické - proletáŤské.
Aj, aj, aj, holoubku, jsme věru zvědavi na požadavky,
které stanovíte pro umění proletáŤské z marxismu, a jaké
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drisledky vyvodíte z marxismu pro svoji lrritikr'r. Doposud
.- ach, to pÍece snad nebyla kritika nová, nebo _ četl
jste snad, milf pane Václavku, hodně Píšu?

FRAI\TIŠEK cÓrz: UMĚLECKÉ TEoRIE DBVĚTSILU

Hast 2, 1922_1923, č, 6-7, str. 2l5_220, z dubna I924.

44B Dilthe1l Wilhelm - (1833-1944), německf filosoť a kul-
turní historik, vlivnf hlavně svfmi názory na psycho-
logii umění;
!ilalzel Oscar _ (1B64.-i944), německf literární historik
zaměÍen! k psychologii tvorby;
Ribot Théodule Armand _ (1839_1916), francouzskf
psycholog, pňedchridce Freudriv.

ANoNYM ZE SRŠATCE: V. NEZVAL

,?ršatec 3, 1922-1923, č. 12, str.4, z 1, 2, 1923; nepodepstína,

JoSEF HoRA: LITERJ{'RNÍ

,|ršatec 3, 1922_1923, č. 26, str.3, z 10,5. 1923; llodepstíno:
Disk.

KARELSCHULZ: TRAKTÁT

Sršatec 3, 1922_1923, č. 27, str.4, ze 17, 5. 1923 (1lod šifrou K-z) .

STANISLAV K' NEUMANN: UMĚNÍ v SOCIÁLNi novol,uci

Proletkult 2, 1923, č, 17, str. 266-268, z 23. 5. 1923 (pod
pseudon1lmem Josef Votoček ) .

455 samou ldskou _ narážka na stejnojmennou básnickou
sbírku Jaroslava Seiferta z r, 7923;
huďba u duši _ narážka na stejnojmennou básnickou sbírku

Jaroslava Vrchlického z r. 1886;
456 zenitistá _ poválečnlr Iiterárn1 směr nazvan! podle zá.

hŤebskélro uměleckého časopisu Zenit. Směr chtěl b1ít
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''novÍm balkánskfm uměním bez tradice a sentimenta-
lity... Projevují se v něm ozvuky futuristického civilismu,
ale i německého expresionismu, a náznaky sociálnosti;

459 dr. Nebeskj, Vdclau - viz pozn. ke str. 115.

STANISLAV K. NEUMANN: AGITAČNÍ UMĚNÍ

Proletkult 2, 1923, č. 19, str, 300_302, z 6. 6, 1923 (pod pseudo-
n)|nem Josef Votoček).

462 u píedešlén čldnku _ míněn článek Josefa Votočka Umění
v sociální revoluci, Proletkult II, l923, č. 17, str. 266_26B,
z 23. 5. 1923, zde otištěn na str. 455-460.

JosEF HoRA: o PRoLETÁŘSKÉ PoEZII
(S DoDATKEMJoSEFA VoToČKA : ST. K. NEUMANNA)

Proletkult 2, l923, č. 21, str. 331_335' z 20.6, 1923.

466 Max Hdlz _ míněna báseĎ Der rote Max z Rudfch
zpěvri (1923) St. K. Neumanna, oslavující Maxe Hcjlze
(1899-1933), jednoho z vridcri německé proletáŤské
revoluce r. l92l. Báseř ''yšla privodně v Červnu IV,
14.7. r92t;

468 Hudba na ndměstí - básnická sbírka JindŤicha HoŤejšího
z r. I92I;
Těžkd hodina _ básnická sbírka JiŤího Wolkera z t. 1922;
Praají,cí den - básnická sbírka Josefa tlory z r. 1920;
'Srdce a aťaua saěta _ básnická sbírkaJosefa Hory z r. Ig22;
Socialistickd naděje - román Josefa Hory z t, |922;
Tegtmaierou2 iele4irny _ román Karla Schulze z t. 1922.

L. S. CHÉNIER: EPITAFY LITERÁRNÍ SKUPINY

Sršatec 3, 1922_1923, č. 36, str.4,1 19.7. 1923; autora skr2té|to
pod pseudon1lmem L, S. Chénier se nepodaÍilo zjistit,

474 Berdk -Jaromír Berák (1902_1964), v,fznamnÝ odbor.
ník ve finanční vědě a finančním právu, zejména po
2. světové válce; začátkem 20. let se pokoušel i v básnic-
tví (člen Literární skupiny, pŤítel Wolkerriv).
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KAREL SCHULZ: POETIKA

Sršatec 3, 1922_1923, č. 49, str. 3, 1 IB, 10. 1923 (pod šiJrou
Kaaet).

BEDŘICH VÁCLAVEK: KRIZE NAŠICH DIVADEL

Tar 2, 1923, č. 15, str, 473_475, z 15. 10, 1923.

4B0 zueme si stdle Stanislauského * po prvním slavném zájezdu
MCHATU r. 1906 uskutečnil se svépomocn!, zájezd tzv.
Kačalovské družiny, tj. menší skupiny členri divadla,
r, |92I, a oficiální zájezd celého MCHATU na podzim
r. 1922, obojÍ péčí Jaroslava Kvapila na Vinohradském
divadle;
nemťtieme píipustit k n rn Tairoaa _ K. H. Hilar měl mož-
nost pozvat Komorní divadlo Tairovovo do Prahy r. l923,
kdy uskutečnilo zájezd do Francie a Německa, ale ne.
učinil tak tehdy ani později.

PRoGRAMOVÉ pnoHlÁŠENÍ SPISoVATELŮV. BÁSNÍKÚV
A UMĚLCÚV \ÝTVARNÝCH LITERÁRNÍ SKUPINY TRN

Trn 2, 1923, č, 7_B, str. 2, z lrosince 1923,

4BI Pattiera Tino - (nar. lB90), slavnli italsky tenorista;
Wohkchltiger Leopold (nar. lB55) _ popravčí mistr Krá-
lovství českého i první republiky; vydal své paměti;
Bjtirnson Bjornsderne - (1832-1910), proslulf norskf
dramatik a novelista; drama Nad naši sílu vyšlo 1BB3
l. díl '  1895 2. díl;

482 Poincari Raymond - viz pozn. ke str. 302;
,(emínou Františka, zv. Ftá a - (nar. 1BB2), od 1920
poďankyně strany národně socialistické a i později její
čelná pŤedstavitelka;
popraua brattí Kolínskjch _ poptaveni r. 1923 pro vraždu.

JINDŘICH ŠryRsrÝ: oBRAZ

Disk 1923, č. 1, str. 1_2, , prosince 1923,

4B4 Stinnes Hugo _ (IB70_I92+), německf velkoprrimyslník
a politik, válečn1i zbohatlík. Zde uveden spolu s Poin.
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calém v souvislosti s okupací ruhrského uzemi Francií
v  roce  1923;
Poincaré Raymond - víz pozn. ke str. 302;

4BG Nejedlj,Otakar -viz pozn. ke str. 139;
Beneš Yincenc - viz pozn. ke str. 138.

JI}TDŘICH HoNZL: DIVADELNÍ PRoJEVY ULICE

DiSk 1923, č. 1, str. 5, z prosince 1923.

4BB Larionououa loutka _ ruskf vftvarník Larionov (viz pozn.
ke str. 40B) zasazoval do svfch v/prav pro Ďagilevťrv
Ruskf balet tanečníky pojaté jako stylizované figuríny
a pŤenášel loutkovitou gestikulaci na najaté dělníky,
stylizované jako reklamní loutky.

JosEF ŠÍtrle: o VÝTVARNÉM uvĚNÍ

Disk 1923, č. 1, str. 16, 4, prosince 1923,

KAREL TBIGE: MALíŘSTVÍ e poBzro

Disk 1923' č. 1, str. 19-20, z prosince 1923,

494 Arclipenko Alexander -viz pozn. ke str. 376;
Laurens Henri - viz pozn. ke str. 376;

495 Doesburg Theo Van - (1BB3-1931), vlastním jménem
C. E'. M. Ktipper, holandskf rr:.alíÍ a architekt. Dospěl
k abstraktnímu malíŤstr'í (neoplasticismus), jako archi-
tekt používa| zajímavě barev;
suprematismus - vftvarnf směr za|oženf r. 1913 K. S.
Malevičem. Je těsně spjat s kubismem a futurismem:
rovná elementární geometrické plochy tak, aby vznikla
plošná lrarmonie.

VLADISLAV VANČURA: NoVÉ UMĚNÍ

Host 3, 1923_1924, č. 5, str. 119-123, 1 nora l924.

49B Brodskj,ch - Zahradník.Brodskf Bohumil (1862-1939),
česky spisovatel, povoláním katolick,|, kněz, pak spolu-
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zak|aďate| československé církve. Plodnf konvenční nove.
lista;

5''l,0 náurh města budoucnosti_ článek Le Corbusiefiw Zák|adni
principy moderního urbanismu (návrh ,,města pro 3 mi-
liÓny.. s náčrty a fotografiemi) ve Stavbě, měsíčníku pro
stavební umění, roč. II, 1923-1924, č, 4, str.63-72;
paliatiuní metod1 - léčebné metody zmírťruj1cl pÍíznaky
choroby, ale neléčící;
exspektatiuni metod2 - léčebné metody vyčkávací.

REDAKCE HoSTA: POZNÁMKY POLEMICKÉ...

Host 3, 192s*1924, č. 5, str. 127-l28, z nora 1924,

5O2 Bicek František - (1891_193B)' kritik, redaktor, pÍekla-
datel, z jihoslovansk1ich j azykri 1 v prvním čísle časopisu
Novy život (Brno, bŤezen 1924 - vyšlo ještě č. 2 pod
názvem Svit, duben 1924, pak list zanikl) otiskl rívahu
Krize české literatury (s. 2_6);
Kerr A|fred - (1867-1948), vl. jm. Kempner, německf
divadelní kritik, vlivnf hlavně na pŤelomu století; proslul
ostrovtipnÝmi pointami svfch článkťr;

503 Bijhm Alois -. (nar. lB99), bezwfznamnf českf spisovatel
(ve 20. letech autor dvou knih)' Pňispíval do Cesty,
Pramene. Socialistické budoucnosti ;
Šrdnuk Átonín - (nar. lB94), moravsky ptozaik fta-
dičního tažen1s tematikou pňevážně venkovskou a his.
torickou.

KAREL TEIGE: MODBRNÍ UMĚNÍ A SPoLEČNOST

Pdsmo 1, 1924_1925, č, 1, str. 1-2, z bŤezna 1924.

506 Faure Elie - viz pozn, ke str. 190;
507 Dehnel Richard _ (1863_1920), velkf německ lyrik,

symbolisticky analytik lidské duše; psal i romány a
dramata;
Dermée Paul _ viz pozn. ke str. 204;

50B Gercen Alexandr Ivanovič - (1Bl2-1B70), rusk1i spiso-
vatel a revolucionáŤ;

509 Seurat Georges -viz pozn. ke str. 102;
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B ouguer e au William Adolphe - ( I 825- i 905), francouzskli
ma|L , pŤedstavitel Ťemeslně ciokonalého, avšak neživot-
nélro akademismu.

JINDŘICH HoNZL: DIVADLO A LITERATURA

PtÍsma 1, 1924_1925, č, l, str. 2_3, bÍezen 1924.

5|5 triaminofenol : chemická sloučenina s benzenorn.im jád.
rem, získávaná z anillnu;
pfektad francou6kého cit tu: Poněvadž tato tajemství mne
pŤekračují, pňedstírejme, že jsme jejich organizátoty;
grandguignolskou mašinu - Le Théátre de Grand Guignol,
paŤížské loutkové divadlo, které hrálo pro lidové vrstvy;
odtud jistf typ divadelní rutiny;

5|6 (edníče& _ pravděpodobně vymyšlen1i pŤíklad, autora
tohoto jména se nepodaňilo zjistit;
Radlou Sergej Ernestovič - (1892-1958), sovětsk di-
vadelní režisér, v revolučních letech organizátor ma.
sovfch divadelních podívan1ich; ve 20. ietech pokračoval
v Mejercholdovfch experimentech ;

. Foregger Nikolaj Michajlovič, vl. jm. Grejfenturn -
(l892-1939), sovětsk1i divadelní režisér a baletní mistr;
ve 20.letech zorganizoval studio Mastfor, kde akrobatic-
kfmi prvky a tanci zobrazoya| vfrobní procesy;
Ferdinandoa Boris Alexejevič _ (lBB9-l959), sovětskf
herec, režisér, vftvarník a pedagog; L92I založil v Moskvě
Experimentální hrdinské divadlo;

5I7 senduičmani _ nosiči reklam, z nichž jednu měli na prsou'
druhou na zádech, takže pŤipornínali anglické obložené
chleby: sendviče;
rnoissioaskj, impresionismzs - podle Alexandra Moissiho
(lBB0_1935), rakouského herce italského privodu, kter1i
dosáhl velké slávy v Reinhardtově divadle v Berlíně v
postavách psychologicky až psychopatologicky pojatfch
vnitňních rozvrácencri (Hamlet, Othello, oidipus);

5|B Bakst Lea Samojlou'á -- (1866-1924, vl.jm. Rozenberg),
ruskf malíň a scénickf vftvarník; za svého pobytu v Pa.
ňíži vynikl v1ipravami pro Ruskf balet;

730

Ďagilea Sergej Favlovič _ (1872_1929)' ruskf tanečník,
zak|adatel divadla Ruskf balet (1909_1929) v PaŤiži
(Ballets russes de Serge de Diaghilew), s nímž cestoval
po západní Bvropě. Baletní hudbu pro něho skládali
pŤední francouzští skladatelé, vfpravu mu dělali vf.
znamnl francouzští a ruští umělci;
Albert-Birot Pierre -viz pozn. ke str.204; pŤeklad fran-
couzského citátu: Zde máte text, ale nebuďte jeho otro.
ky... berte tento text integrálně avyna|ézejte podle něho,
jako jsem já vyna|ézal podle pŤírody, hrajte to a hrajte
něco jiného, spojte mou kreaci se svou. ..;

5I9 Crommel2nck Fernand - (nar. IBBB), francouzskf herec a
dramatik belgického púvodu. Jeho hraVelkolepf paroháč
v Mejercholdově provedení, 1922, byia jedním z maní-
festŮ nového divadelnictví;
Lagutoutí Irěne - (nar. 1893), francouzská malíŤka de-
korativně prisobivfch ženskfclr a clětskych hlav, }rarle.
kfnri atd. ; ilustrátorka, jevištní vytvarnice ;
SedldčkoutÍ Anna - (1BB7-1967), slavná česká herečka,
která okouzlovala oduševnělfm podáním, zpočátku jako
naivka, později ve velkfch rolích tragickfch i komickfch"

BBDŘICH vÁCLAvEK;*iŘxJidi3* KoNKURSNÍ PODSTATY

Pásmo 1, 1924_1925, č. 1, str. 3_4, bíezen 1924.

52li Tatlin Vladimír Jevgrafovič _ (1885-.1956), ruskf v1i.
tvarník, sochaŤ a architekt, hlava sovětského konstruk.
tivismu;
Hausenstein \ďilhelm _ viz oozn. ke str. 206:
Huebner Friedrich Markus _ 1taao-t964), německf spi-
sovatel a kulturní historik (Europas neue Kunst und
Dichtung, 1920);

522 Herzog oswald _ (1884-1960), německf sochaŤ;
autismus - (z Íec.) : vÝhradni zaměieni k vlastní osobě;

523 Bahr Hermann - (1863-1934), rakouskf prozaik, dra-
matik a esejista čerpající náměty z nejživější dobové
problematiky; vydal knihu Expresionismus, 1916;
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Landsberger Franz - (1BB3_ 1964), něrneckf spisovatel,
kterf emigroval do USA;

524 Nesrozumiteln,j, saatj, - narážka na básnickou sbírku
A. M. Píši z r. |922, zdejako negativni vymezení umění.

KARELSCHULZ: PRÓZA

Ptísmo 1, 1924_1925, č. ], str. 4, bÍepn 1924.

527 Barrěs Maurice - (1862-1923), Írancouzsk1i prozaik,
zpočátku hlasatel individualismu, později tradicionalismu
a nacionaiismu;

52B Dixnude _ město v Belgii, pŤedmostí, o které se v první
světové válce urputně bojovalo.

JARoSLAv3Íne: U. s. DEVĚTSIL

Veraikon 10, 1924, č. 3-5, str. 25-28, bÍezen-kuěten 1924.

53O čtdnk1l J,'uÍ, a Karla Čapka u Píítomnosti - článek Karla
Čapka Hledá se generace, PŤítomnostI, 7924, č. 11, str.
164-165, 2e27.3.1924 (generace z r.1914 se rozpadl,a,
každf hledá na svou pěst, takžeto vypadá,jako by po ge-
neraci Let 90. pÍišla hned generace poválečná), dále článek
JosefaCapka Skepsi ve psí a o kursu nadosobních hodnot,
PŤítomnost I,1924, č. 24, str.37 |-37 3, ze 26. června !924
(jelro generace nevěÍí v hodnoty nadosobní, nfbrž osob-
ní a obecné - vlastně polemika s GÓtzem v 6.-7. čís.
Hosta a PŤerodu) ; psali o tom dále J. Kodíček, o jedné
generaci, Fr. Kocourek, Generace skoro na|ezená, a
F. Peroutka, Na pokraji nové doby, a později ještě jednou

Josef Čapek, O tradici a tvoiení kolektivním;
Noutí skupina aj,tuarnick - skupina mlad;?ch r'ftvarníkri
kolem měsíčníku Kmen. Debutovala vfstavou na jaie
1922. Hlavní směr _ rrovoklasicismus;

53I de Lamennais Robert F.élicité _ (I7B2-LB54), francouzskf
filosof a spisovatel. Byl knězem a pŤedstavitelem liberál.
ního katolicisrnu, později se však s církr'í rozešel;

732

Chochola Karel - (1893-1942)' českf architekt, autor
moderních civilních i technick ch staveb;
Remo - vlastním jménem Jiňí Jelínek (1901-1941; za-
}rynul v Mauthausenu), česk)i malíň, maloval dělníky,
tovární motivy, zátiš|;
Kozinctuoutí Ljubov Mic}rajlovna - (1900-1970) ruská
nralíŤka, manže|ka Ilji Erenburga, pŤechodně členka De-
větsilu.

KARBL HONZÍK: UToPIE V REÁLNOSTI

I/eraikon 10, 1924, č. 3-5, str, 28-30, bíezen-kuěten 1924.

534 Piranesi Giambattista - (1720-1778), italsbt rytec,
kreslíŤ a archítekt, autor cyklri rytin zŤícenin a starfch
staveb v Římě.

JIŘÍJELÍNBK: SITUACB NA PoČÁTKU RoKU 1924

Vsraikon I0, 1g24, č, 3_5, str. 30-34, bŤe4n_kuěten 1924 (pod
šifl.ou Remo).

535 Jirí Jelínek _viz pozn. ke str. 53l.

KARELTEIGE: OBRAZY

Veraikon 10, 1924, č. 3-5, str. 34_40, bŤe<en-kuěten 1924.

539 El Lisi;kij - jinak též E|iezer, vlastním jménem Lazar
Markovič Lisickij (1890-194l), ruskf maiíň, grafik a
architekt, teoretik umění, ve dvacátfch letech ťrčastník
avantgardních uměleckfch skupin na Západě; zakladatel
suprematismu (s Malevičem, 1919/20). S Hansern
Arpem vydal knihu Die Kunst-Ismen, 1925;

540 Doesburg Theo van - viz pozn. ke str. 495;
Mandrian Piet - cel1im jménem Pieter Cornelis Mond.
rian (1872-1944), holandskf malíň, zak|adateL no\'O-
plasticismu, kter měl spojovat malíŤství s architekturotr.
V r. 1930 se pŤipojil k nefigurativnímu malíŤství;
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Rodčenko Alexandr Michajlovič - ( i 89 1-1956), ruskf ma.
líŤ, scénickf vftvarník, grafik, fotogr ať avj,tvarnÝ pedagog.
Po revoluci pracoval v mnoha avantgardních institucích,
spolupracoval s Majakovskfm a stal se prrikopníkem
fotomontáže;
Popououti Ljubov Sergejevna - (1889-1924), ruská ma.
líŤka, žila dlouho v ltálii a v PaŤíži, V Nloskvě ná|eže-
la kfuturistickému kroužku Bašria. od r. t920 pracovala
už jen jako jevištní vftvarnice v Mejercholdově divadle
a učila na moskevskfch uměleckoprrimyslovfch učiliš-
tích;
Citroen Paul _ (nar. 1896), holanclskf maliÍ a grafik,
hlavně kreslíŤ-portrétista ;
Ko1inceuouti Ljubov - víz pozn. ke str. 531;
&is Juan - viz pozn. ke str. 138;
oaenfant Amédée - (nar. 1886), ťrancouzskf malíŤ,
architekt a teoretik umění, spoluzakladatel purismu;
1921-1925 vydáva| časopis l'Esprit nouveau;
Jeanneret - viz pozn. ke str. 369 (Le Corbusier);
Médrano - paÍižsk! cirkus slavn v i0. a 20. letech na.
šeho století;
Ra2 Man _ (nar. 1890)' americk1i malíí, fotograf a fil.
movf režisér, piívrženec dadaismu a surrealismu. Ve
fotografování byl mnohanásobnfm novátorem. Zaved|
fotograťovánl bez objektivu a pokoušel se pŤenést do fo-
tografování tendence abstraktního malíňství. Fozději
pŤenesl tyto zák|adní tendence i do filmu;

513 Cangtullo Francesco - (nar. IBBB), italsbt lyrik a di'ama-
tik, futurista.

KAREL TEIGE: 
"'lffiš$ut'*ťU 

A KINoGRAFIE.

Host 3, 1923_1924, č. 6-7, str. 143-152, duben 1924.

545 chronospaci lni báseů - (z Ťec.) : časoprostorová báseťr;
,,selon l'Esprit Nouueau" - (francouzsky) : podle Esprit
nouveau, tj. v duchu purismu Ozenfantova a Jeannere-
tova, vydavatelri časopisu l.Esprit nouveau;
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Epstein Jean - viz pozn. ke str. 372;
546 Baedeker Karl - (1801-1B59), německf nakladatel, vy-

dávajicí podrobné cestopisné prrivodce podle anglick ch
originálri. Jeho synové pokračovali v otcově činnosti a
pŤesností a praktičností uspoŤádání pŤedstihli anglické
pŤedlohy. Podle vydavatelri jsou i tyto knihy nazlxány
baedekry nebo také bedekry;
Red.Star.Line _ (anglicky) : doslova ',linka rudé
hvězdy,',lodní linka;

547 ido _ umělf mezinárodnl jazyk z r, |907 . Vznikl pravou
esperanta ; esperantisty byl odmítnut;
Canudo Ricciotte - (1879-1923), francouzskf spisovatel
a kritik italského privodu, jeden ze zakladatelrl teorie
filmu;
non multa, sed multum _ (lat.) : ne mnOhé věci, ale mnoho.

54B chef d,oeuure - (francouzsky) : mistrovské dílo, zde
v pejorativním smyslu - komerční velkofilm;

55I Kabinet dr. Caligariho - německ1i hrrizostrašnf film z po.
čátku 20. let, s ristŤední postavou vynikajícího psychiatra
a se zobrazením světa lidí duševně vyšinutfch. R.ežíroval
jej německf režisér Robert Wiene za spolupráce tŤí ex.
presionistick ch malíŤťr;
Médrano _ viz pozn. ke str. 54l;

552 Richter Hans _ (nar. IBBB), německf malíň-abstrakcio-
nista a filmovf experimentátor; nyní žije v USA. Ve
frIm:uzačÍnal spolu s Eggelingem, pak natočil filmyRhytm
21, Rhytm 23, Rhytm 25, koncem 20. let se inspiroval
tvorbou sovětské avantgardy a prosazoval politickf film,
v USA se vrátil k abstraktním experimentrim;
Grrif Werner _ německ1i autor populárních pŤíru-
ček o StavitelstvÍ, automobilismu, železnici, filmu aj.;
Eggaling Viking - (lBB0-1925), švédskf malíň, po l. svě.
tové válce pracoval v Německu jako autor avantgardních
filmri chtějících bft filmovfm kontrapunktem abstraktní
malby (Diagonalsymphonie, 1921) ;

553 L'Herbier Marcel - (nar. 1890), francouzskf filmov
režisér a fiImovf teoretik (jeho nejznámější film je L'In-
humaine, 1924).
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KAREL TEIGE: POETIS]VIUS

Host 3, 1923-1924, č. 9_10, str. 197-201, čeruenec 1924'

557 Boccioni Umberto -viz pozn. ke str. 151;
558 Albert-Birot Pierre - viz pozn. ke str. 204;

Aureuoir! atd. - (francouzsky) - Na shledanou! Dobr!
vítr, šéastnou plavbu! (doslova Dobré moŤe !) Sbohem!

KAREL TEIGE AJARoSLAV SEIFERT: J. KODÍČEK
AJEHO GENBRACE (Několik fakt jako odpověď)

Host 3, 1923_1924, č. 9-l0, str. 207_209, čeraenec 1924.

563 Rozenberg Lev (Léon) Samojlovič, známějši pod pseudo-
nymem L. S. Bakst (viz pozn. ke str; 5lB);
K1sela František - (1BBl_i941)' českf malíŤ, ktery po.
Ioži| zák|ady k nové práci v některych oborech grafiky,
uměleckého ňemesla a užítého malíŤství (scénické ná-
vrhy). V období konstruktivismu byl jeho zájem o umění
,,dekorativní.. zásadně odmítán.
u (iuotě r. II - stať K. Teiga Umění pŤítomnosti (vftah
ze stejnojmenné pŤednášky) v Životě,,,sborníku nové
krásy.., II, 1922, str. 119-142. Partie o purismu pŤe-
tištěny v knize Stavba a báseri;
a Staubě r. I. - článek o. Starého Názory na moderní
architekturu, Stavba I, 1922, sr. 125-130, l6 l-165,
l93-206, 209-2L4, kde hlásá ,,umění konstruktir'ní, tre
dekorativní..;
Ve Kmeni - Karel Teige, Guillaume Apollinaire (Nčkoiik
poznámek k českému pŤekladrr Pásma), Kmen 3,|9|9 až
1920, č. 7 a B, str '  51-53, 61-62' čerr 'en 1919;
K. Čapek o Apollinairoui - č|ánek K. Čapka Guillaunre
Apollinaire, PÍehled,,,tydeník věnovany v eÍejnj,m otáz.
kám.., roč. XII, l913-1914, čís. 15, str.27I-272, z 30.
ledna 1914;
CÍnchola Karel - viz pozn. ke str. 53l ;
Krejcar Jaromír _ (nar. 1B95), českf architekt.konstrtrk.
tivista, člen Devětsilu.
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VíTĚZSLAV NEZVAL: PAPOUŠEK NA MoToCYKLU
Čtt,I o ŘEMESLE BÁSNiCKÉI

Host 3, 1923-1924, č. 9_10, str. 220-223, čeruenec 1924,

569 Hrtíči z Jenofel) - postavy z oblíbené lidové stŤedověké
hry o Jenofefě.

KAREL TEIGE: O HUMORU, KLAUNECH A DADAISTECH

Sršatec 4, 1923-1924, č' 38, str.3-4,31, čeruence 1924, č, 39,
str '  2-3,7'  srpna 1924, č.40,str.2-4, ]4.srpna 1924 (podpseu-
donjmeru T. Garetl) . S,tať fula znouu otištětta u P smu 2, 1925-1926,
č. 1, str,6-]0, Ťijen 1925. B2la z,ikladem Teigou2 knížb Suět,
l;terj se směje, adeon, Praha l92B (1. su, c2klu o humoru, klau-
neclt a dadaistech).

572 ft.ondérského - Írondérsky : odbojnick1i (podle frondy -
odboje francouzskych stavri proti absolutismu v letech
16aB-1653);
I.artuf1 - Tartuffe, typ cynického pokrytce, koŤistníka
kryjícího se maskou pobožnristkáŤe (poclle hlavní postavy
stejnojmenné hry Moliětovy z r. 1664);

57 3 C|andide - povídka Voltairova z t ' J'7 59, v n1ž je podrobeno
sžLravé satiŤe mÓdní učení o vševládnoucí harmonii a
boži prozíetelnosti;
Šibala Pierrota - Šibal Pierrot, drobná divadelní hra
francouzskélro básníka a prozaikaJulese Laforgua (l860
až I8B7); česky vyšla r. 1909 v pŤekladu K. Studny;

575 Ánekdot1 neboli bdsně u prÓry _ cyklus básní v prÓze fran-
couzského symbolistického básníka Stéphana N,Íallarméa
(1B42-1B9B)' jejich českf pŤeklad pod názvem Anekdoty
čiii básně prÓzou vydal r. 19i5 Antonín Procházka (pod
pseudonymem T' Navrátil) ;
Rimit rie Gounnottt - (1858-1915), francouzskf prozatk,
kritik a esejista, pťrsobil u nás zvláště na okruh Moderní
revue;

577 se(sceptitism - (angl.) skepse o sobě samém;
CihesÍerton _ viz pozn. ke str. 305:

564
565
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Suarěs André - vl. jm. Félix André Scantrel (l868-194B),
francouzsk básník, prozaik, dramatik a pŤedevším ese-
j ista;

57B Destinou Ema - vl' jm. Ema lfittlová (1878-1930),
slavná česká pěvkyně sopranistka;
Peroutka Ferdinand _ (nar. tB95), pŤední novináŤ a
publicista první republiky, od r. |924 Ťídil tydeník Pňí.
tomnost, zastáv aj|cí pozici,,hradního.. kŤídla česk^osloven-
ské buržoazie; po r. 1945 byl šéfredaktorem Svobodn1ich
novin a tfdeníku Dnešek, od r. 1948 je v emigraci. Psal
také o kulturních otázkách a o literatuŤe (obvykle v šir-
ších souvislostech společenské situace) ; ve dvacát!,ch
letech napadal směŤování miadé generace a její proměny;
'Su, Vojtěch - měsíčník pro šíŤení katolické vÍry, vydávanj,
v letech 1904-1935 emauzsk mi benediktinl';
Kadtnos -vŤecké mytologii praotec T'hébanri, považo.la-
n!, též za vyná|ezce písma, hornictví a zpracování kovri;
Gautier Théophile - (1B1|-IB72), francouzsk1i básník,
prozaik a esejista; zk|amán politickou situací za červen.
cové monarchie se obrátil ke kuitu formy (je považo.
ván za zak|adateIe lartpourlartismu). Povídka Zlaté
rouno vyšla česky v pŤekladu J. Harta r. 1912, Teigem
citovaná pasáž je na str. 7_B;
Faites uos jeux - sv:Ů-j autobiografickf román (česky:
Sázejte) zača|zak|adatel dadaismu Tristan -fzata publi-
kovat v revui Feuilles Libres (č. 31' bŤezen-duben 1923),
knižně tato práce _ svfm tÓnem unikátní .r Tzarově
díle _ nikdy nevyšla;
cltariuari _ (franc.) ránrus, povyk, kočičina;
qui pro qul - (lat.) kdo místo koho, záměna osob;
Grock - vl. jm. Adrien Wettach (1BB0-1959), šv carskÝ
hudební klaun, světoznám1i virtuozitou i lidskou obsaž-
ností a intenzitou svého humoru;
Foottit Tudor Hall, Ťečen1i George - (l864-1921), pro.
slulf klaun anglickélro privodu, později i Ťeclitel cirku,
vystupoval v music-hallech i na filmovém plátně;

582 Fratellini Albert (1886-1961), Paul (1877-19a0) a
Frangois (1879-195l), trio francouzskfch klaunú z ro.
diny italského pťrvodu ;
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5B3 I/. lYezual - citát z Nezvalova maniťestu Papoušek na
motocykiu, pŤetištěného v této edici na str. 566-570;
Goll Ívan - (l891-1950), francouzskf expresionistick1i
básník, prozaik a dramatik, píšící též německy; jeho
báse Clrapliniáda aneb básník Charlot byla otištěna
v pňekladu Zďečtka Kalisty v Sršatci 3, 1922_.|923,
č.  1-5;
Auriol Jean-Baptiste - (1808-lBBl), francouzskf klaun,
považovan,f ve své době za nejlepšího groteskního ko-
mika v Evropě;
Dranem Armand \t[énard - (l 869-l935), francouzsk1i hu-
dební klaun' vystupova| též jako zpěvák v revuích a
operetáclr;
Burian Vlasta - (1891_1962), českf divadelní a filmovy
komik;
Seurat Gearges - viz pozn. ke str. 102;

5B4 ragtime - (angl.) silirě synkopovaná hudba, džez;
Longen Emil Artur - l' l. jm. E. A. Pittermann (1BB5 až
l936), českf divadelník, režisér' autor veseloher a frašek;
v letech 1920-192l v Praze za]rožil a Ťídii Revoluční
scénu, v letech 1923*1930 pracoval pro Divadlo Vlasty
Buriana;
Fuhuista Ferenc - vl. jm' František Fiala (l891-|9+7),
oblíbenf českf kabaretní a filmovf herec, komik, autor
kupletťr a aktovek;
Europa o ntis uí - první revue v Československu. Jejím
autorem byl Ant. Fencl, hudbu složili K. Pečke, J.Ju''-
kovec a E. Fiala; premiéru měla 26. Ťíjna 1923 v Aréně
na Smíchově v réžii F. Futuristy, kter hrá| též jednu
z hlavních ro1í;

585 Jacob Max - viz pozn. ke str. 94;
Jerome Klapka Jerome - (1859-1927), anglickf spiso-
vatel, humorista a esejista;
(angwilt rsrael - (1864-1926), anglickf prozaik, bás-
ník a dramatik;
Leacock Stephen - (1869-1944), kanadskli humorista,
esejista, národohospocláň a historik;
Ridge l/ťilliam Pett - (1860-1930), anglicky prozaik,
píšící o životě lond1inského lidu;
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Barrie James Matthew, sir - (1860-1937), skotskf dra-
matik a prozaik, vyznačujÍcí se jemn m humorem
(i u nás pŤekládán a lrrán) i .'
Llo2d Harold - (1893 -1971), americkf komik
filmu; vytvoi.il typ americkélro malomčšéáka v
grotesce;
h-att2 - viz pozn. ke str. 360;

němého
situační

Keaton Buster - uměleck1im jménem Frigo (1895 až
1966)' americky filmovf herec, komik s maskou studené
a nehybné tváÍe, prrikopník americké filmové grotesky;

586 alizarin - organické barvivo vyrobené z antrachinonu,
privodně sloužilo k barvení vlny i bavlny na červeno
(tzv. turecká červeĚ).

VALNÁ HRoMADA LITERÁRNÍ SKUPINY

Host 3, 1923-1924, č, 9_10, str. 226_227, zčeruence 1924; ne-
podepsdno.

5BB u1lstoupení několika členú Literdrní skupin2 - vystoupili
Dr. Fr. Kropáč, ZdeněkKalista, Karel Hradec,JiŤí Landa
a Svatopluk Kadlec;

LiTEMRNÍ SKUPINA, DEVĚTSIL: PRoHLÁŠENÍ

Host 3, 1923_1924, č. 9_10, str. 227-228, čeruenec 1924.

590 Lisick| - viz pozn. ke str. 539;
Hilberseimer Ludwig - (nar. 1BB5), německf architekt,
od 1938 žije v USA. Spolupracovník dessavského Bau.
hausu, socialista;
Iliast _ pravděpodobně zkomolení jména futurismem
ovlivněného italského architekta Antonia Sant' Elia ( 1BBB
až 1916) .

JoSEF KoPTA: UMĚNÍ PROLETÁŘSKÉ A PoETISMUS

Pferod 2, 1924, č.9-I0, str, I57_162, z 15. B. 1924.

592 text pŤedndšk2 o noutirn prllehirskérn umění, kterj p?ue(tčítal
Seifert - míněn rivodní článek revolučního sborníku
Devětsil, 1922, str. 5-lB, vyplacovanf Teigem a čtenf
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J. Seifertem na rriznfch večerech (zde otištěno na str.
2+7-275);

593 Kamensk7 Vasilij Vasiljevič_ (1884_1961), ruskf básník,
jeden z organizátorri skupiny kubofuturistri 1910;-Burtjuk 

David Davidovič _ (nar. 1BB2)' ruskf básník
a v1itvarník, jeden z prvních ruskfch futuristri. od r. 1922
žije v USA;

596 uerše o měšťdcích,jichž tuk by bylo záhodno zpracovat na
stearin _ patrně podle Nezvalova verše ,,z měšéáck ch
lebek sádlo na šrouby..z básně Poetika, otištěné v 1. vyd'
sbírky Pantomima, |9241,
dienstreglamd, _ z rakouské vojenské terminologie, správně
Dienstreglement, služební Ťád.

KRoK DEVĚTSILU NAZPĚT

Rounost 40 (pŤíIoha Rudé osení'), č. 225, str. 5_6, ze 17. B. 1924;
nepodepsáno.

60I kritib Vrboa2 u Pramenu _ míněna kritika Jana Vrby n.a
sbírku MitošeJirka Zn(cí svět, Pramen III, I922l23, č. 5'
str. 23l, resp. na sbírku Františka Němce Ze|ené demon-
strace a A.-M. Píši Nesrozumiteln svatf, tamtéž, pod
společn/m názvem Knihy veršri (str. 230-232).

ARTUŠ ČuRNÍr: KRoK DEVĚTSILU NAZPĚT? oDPovĚĎ

Roanost 40 (pŤíloha Rudé oseni), č. 239, str. 5, z 31. B. 1924,

604 nepodepsanj, čldnek u Rounosti dne 17.
pŤedchozÍ článek Krok Devětsilu
pŤíloha Rovnosti, č.225, str. 5-6;
u Neumannoujch (Max Utilz) - viz pozn. ke
u Horouě tendenčnírn ron nu - Socialistická
Hory,1922;

605 Herzfetde \ryieland - viz pozn. ke str. 237;
Hausenstein Wilhelm -viz pozn. ke str.206.

srpna 1924 - míněn
nazpét, Rudé osení,

str. 466;
naděje Josefa
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KAREL TEIGB: NAŠE ZÁKLADNA A NAŠE CESTA
NĚKoLIK PRINCIPIÁLNÍCH POZNÁMBK

Ptísnlo I, 1924_1925, č. 3, str, 1_2, uilí 1924,

609 F. L. Wright - viz pozn. ke str. 369;
610 oud Jacobus Johannes Pieter - (nar. lB90), holandsk1Í

architekt, zab!,vajíci se moderní bytovou vfstavbou;
Dudok Willem Marinus - (nar. 1BB4), holandskli ar-
chitekt-urbanista I
Mies uan der Rohe Ludwig - (nar. 1886), americky ar-
chitekt německého privodu, l929-1933 ieditel Bauhausu,
od 1934 v Chicagu;
Mallet-Steuens Robert - (nar. lBBT), francouzskli archi-
tekt, navrhoval veŤejné stavby, obytné domy i filmové
v!'pravy1'

6L2 Doesburg Theo van - viz pozn. ke str. 495;
615 Rodčenko Alexandr Michajlovič - viz pozn. ke str. 540;

Citroen - viz pozn. ke str. 540;
Grosl Georg _ (tB93-1959), německf malíň a grafik.
V době nacismu žil v USA. Nejznámější jsou jeho kari-
katury těžtc| ze života kapitalistické společnosti;
Ray iŮ'/'an - viz pozn. ke str. 542;

616 Richter Hans - viz pozn. ke str. 552;
El Lisickij - viz pozn. ke str. 539;
Eggeling Viking - pozn. ke str. 552;
Grrif Wernet - viz pozn. ke str. 552;
Epstein - viz pozn. ke stt. 372;'
německj,fltn Ulice - míněn film německého režiséra Karla
Gruneho z r. 1923, ná|ežej(c|k éňe expresionistickfch tzv.
kammerspiehi;
,rde la musique aaant toute chose" - (francouzsky) : ,,hudbu
pŤedevším.., citát z básně Paula Verlainea L'Art poéti.
que z r.  lB74;
de Gourmont Rémy - (lB5B-l9l5), všestrannf francouz.
sk spisovatel a kritik, vykladač symbolismu; pŤeklad
názvujeho stati: Dialog amatérri o časovfch věcech;
Beauduin Nicolas - viz pozn. ke str. 204;

618 rapinské mr(tr) - z francouzského les rappins : malíŤští
učedníci, maza|ové.
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JINDŘICH HoNZL: HEREC

Pásmo 1, 1924_1925' č. 3, str. 2_3, z.iÍí 1924.

619 Sennett Mack - vlastním jménem Michaěl Sinnott (1BB0
až 1960), americkf režisér, tv rce četnfch filmor,fch
grotesek zlet I9I2_1930, první režisér Chaplinriv;
Dodo _jedno z jmen, pod nimiž by| znám Clyde Cook
(nar. 1B9l), australskf herec, komik němého filmu;

62I CrommeltnckFetnand - viz pozn. ke str. 519.
Paddock William - (1899-1943), americkf atlet, ve 20.
letech rekordman v běhu na 100 a 200 m.

FRANTIŠEK HALAS : ŽURNALISMUS

Pásmo 1, 1924_1925, č, 3, str. 5, záf!, 1924.

626 Gaunlontúu tj,den _ viz pozn. ke str. 365;
627 Médrano _viz pozn. ke str. 541.

pro směunou tudŤ uitězú. cambridgeskj,ch - v tradičn(m zá.
vodě osmiveslic oxford_Cambridge ;
Kalliope - Ťecká mriza epického básnictví;

BEDŘICH vÁcLAvEK: NoVÉ UMĚNÍ

Pásmo 1, 1924_1925, č, 4, str. 5, iijen 1924.

PÁSiuo: ST. K. NEUMANN PÍŠE...

PtÍsmo I' 1924_1925, č. 4, str. 5, iíjen 1924.

KONSTANTIN BIEBL: DEMONSTRACE

Dětnickd besídka Rudého prdua 5, č. 247, str. 1., z 19. 10, 1924,
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JINDŘICH HoNZL: DIVADELNÍ HRDINoVÉ

Ptísno 1, 1924_1925, č, 5_6, str. 2_3, prosinec 1924.

634 Slečna Julie _ drama švédského dramatika a romano.
pisce Augusra Strindberga (1849-1912) ;
Erdgeist _ (Lulu), česky doslova ,,duch ze'rrlě,,, drama
německého spisovatele Franka Wedekinda (l864-19lB)
z r. |B95, u nás hráno ve Stavovském divadle 192l:
sternlleimouskjl caklus _ tŤi společenskokritické hry němec-
kého dramatika Carla Sternheima (|B7B_I}42) z let
19i1_1913, spojené jednajícími osobami (Die. Hose,
l911,  Der  Snob,  i9 l3 ,  , ,1913. . ,  19131 ce leť zván AuÁ
dem biirgerlichen Heldenleben, Z občanského hrdin-
ského života) :

635 Carfule Thomas - (lig5-l88l), anglickf spisovatel a
filosof, autor knihy Hrdinové, uctívání hidin.li a hrdin.
ské v dějinách, 184l;

636 ks- birnamskjl _ narážka na Shakespearovu tragédii
Macbeth; proroctví, že Macbeth nezahyne, dokud ř les
birnamskf nepohne, dojde svého naplnění tak, že ne.
pňátelé postoupí proti Macbethovi maskováni větvemi:
saluarsan _ lék proti pňíjici.

EDUARD URX: PANTOMIMA

2?, l, 1924, č. 1, str.32_33, uima 1924 (pod šifrou M. C,
Biss).

640 Kassdk Lájos ' (1BB7-l967), maďarskf spisovatel a bás.
ník, pŤíslušník umělecké avantgardy.

JIŘÍ WoLKER: NAPoMENUTÍ MLADÝM nÁsNÍrÚnt

Trn 1, 1924, č, 1, str. 16.

KAREL KoNRÁD: KRITIK

Trn 1, 1924' č. 2, str. 4.

643 Tuona-pseudonym olgy Fastrové (nar. l 876), če ské novi-
náŤky a konvenční spisovatelky (red. Národní politiky).
Krupička - viz pozn. ke str. 286;
Boreckj,Jaromír - (1869-1951), českf básník a pŤekla.
datel. z mnoha jazyki; v poezii epigon Jaroslava Vrch-
lického.

JoSEF HoRA: ŽÁK DEVĚTSILU

Trn 1, 1924, č. 3, str. 43 (pod šifrou .jh-).

JOSEF HORA: HOST

Trn 1, 1924, č. 3, str. 43 (pod šifrou -a).

KARELKoNRÁD: GENERACE

Trn 1, 1924, č. 4-5, str. 55.

647 Bebr Antonín _ (|B77_I940), soudni rada, ve 20. letech
publikoval bezv,fznamné básně.

EMANSKÝ: 9 SIL

Trn 1, 1924, č, 7_B, str. 105.

ARNOŠT RÁŽ: 9 SIL + LS

Trn 1, 1924, č. 9_10, str. 123.

ARTUŠ ČpRNÍr: KINo A DIVADLo
(ÚRWEK Úvoou KB STEJNoJMBNNÉ PŘEDNÁŠCE)

Pdsmo 1, 1924_1925, č, 5-6, prosinec 1924,

654 Kiesler Friedriclr _ architekt, vídeĎskf divadelní v1itvar.
ník;
praxinoskop _ pŤístroj pro promítánl obrazi, pŤecichridce
dnešního kinematografu ;
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Plateau Joseph (lB01_IBB3)' belgickf vyná|ezce
v oboru reprodukce pohybu;
Mu)bridge Edward - (1830-1904), anglickli fotograf,
klasik sériové fotografie;
Marelt Etienne Jules - (1830-1904), francouzskf fyzio-
log, ke studiu tělesn/ch pohybri už1val série fotografic-
k ch momentek;
Demen2 Georges - (1856-1917), jeden z pŤedchridcri
v y nál.enl kinematogr afu, vy ná|ezce fonoskopu, bioskopu
atd.;
Pathé Cbar|es - (1863-1957), francouzskf filmov)i tech.
nik, zakladatel filmového prrimyslu ve Francii.

BEDŘICH VÁCLAVEK: NAŠE GENERACE

Hlst 4, 1924_1925, č. 1, str. 1_3, ftjen 1924.

JosEF HoRA: KoNEc SoCIÁLNÍ PoEzÍE?

Rudépráuo 5,č. 271,str.3, z 19. 11. 1924,č. 272,str.3, z 20.11.
1924' č. 27B, str. 2, z 27. 11. 1924,

66| ae Wolkeroui čterne - v básni Setkání z Těžké hodiny,
1922:.

663 (elenj stúl pldpíral rilce staré uládě _ z Nezvalova Podivu.
hodného kouzelníka ve sb. Pantomima. |924.

Svazek Od proletáŤského umění k poetismu tvoŤí první díl
čtyÍsvazkové edice Avantgarda známá a neznámá (Mani.
festy a polemiky avantgardy). K vydání jej pŤipravilpracovní
tfm Ustavu pro českou literaturu v Praze a v Brně, vedenf
Štěpánem Vlašínem. Na pŤípravě toho svazku se zvláště po.
díleli: na rn.fběru textri JiŤí Hek, Pavel Pešta, Radko Pinz,
Milan Blahynka a Štěpán Vlašín, na poznámkovém apatátu
Alena Hájková, pŤedmluvu napsal Štěpán Vlašín. PŤi pŤí-
pravě rukopisu pro tisk spolupracova|i Tereza Mtillerová
a Jan Veself . obtazovou pŤílohu uspoŤádala Stanislava Cik.
hartová.

Za činnou pomoc pŤi vzniku vysvětlivkového aparátu

paďí dík pŤedevším clr. Jaroslavu Nečasovi, dr'. BoŤivoji

š'u"'r, ŇÉmecké akademii věd (Deutsche akademie der

ilfi#, Ábt. G"s"hichte der sozialistisclren Literatur, Leip-
]iJi.--.án".ariátu Svazu architektri ČSSR, dr. Čestmíru

í"?,llr."'i, ZdeĎku Lorencovi, dr. ZdeĎku Smejkalovi,.Svět.
í""eT s.j'laimovové (Moskva), ing. Gerhardu Hájkovi.
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