
EDIČNÍ PoZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY

Ze zaŤazenfch materiálťr není nic vypouštěno, vfjimku
tvoňí staé Josefa Hory Literatuta a politika, Neumannova
Krize národ a a F. X. Šaldy PÍíklad sebekritiky, vynechávky
označujeme pěti tečkami a upozorĎujeme na ně v poznámko-
vém aparátu. Pravopis textťr podŤizujeme dnes platné normě.
U cizích slov, kde pravidla dovolují dvojí zprisob psaní, uží.
váme zásadně tvarťr progresívních. Ponecháváme uěkteré ja.
zykové zvláštnosti pisatelri (napŤ. u F. X. Šaldy ,,karakter..),
ale dnes už zastara|e zněj1cipodoby s koncovskou ism (poetism,
materialism) doplĚujeme na běžr^é -ismus. Dále vypisujeme
slovy číslice, upravujeme počeštěné koncovky ruskych jmen
(napŤ. místo Trockf upravujeme na Trockij), sjednocujeme
psaní názvu časopisu na ReD, zkracujeme nadměrné infini.
tivy na -ti na současnou běžnou podobu -t, u pŤejatfclr slov
na -elní měníme na běžné .ální (originelní - originální,
sexuelní - sexuální).

Rrizné formy zdÍtraziov ání (kurzíva, podtržení, proložení)
sjednocujeme na jeden zprisob, a to: proložení.

PÍí zaÍazování statí je dodržován v podstatě chronologickf
princip, někdy dostala pňednost logická návaznost (v závéru,
kde polemika Honzl-Václavek opožděně navazuje na gene-
rační diskusi, pňesunuty za ni dvě stati Neumannovy a č1á.
nek Saldriv).
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SPISOVATELÉ KoMUNISTÉ KoMUNISTICKÝM DĚLNÍKÚM

Tištkj, jednostránkouj, tetdk. Uuefejněno též u Prduu lidu, roč. 38,
č. 73, str. 1, 26. bíe1na 1929, pod nd4em Komunističtí spisouatelé
o rozuratu KSČ,

Str.
48 Vladislau Vančura - v Právu lidu omvlem wtištěno Vladi-

mír Yančura.

PROJEV SEDMI

Rudé prduo, r. 10, č. 73, rtr. 1_2,27. bŤezna 1929, Nepodepsdno.

49 u1lloučení Jana Skdfu - JUDr. Jan Skála, nar. 5. 3. 1BB3
v Opatově, okres TŤebíč, redaktor Práva lidu a kladenské
Svobody, po zaIožent KSČ pŤešet do Rudého práva, vy-
loučen z KSČ pro konflikt s jílkovskfm vedením strany
v roce 1927. v letech 1923-|927 byl náměstkenr praž-
ského primátora. o sporu s jílkovskfm vedením vydal
brožurku Mé vyloučeni (1927). Pracoval pak jako riŤed.
ník UstŤední sociální pojišťovny.
Karel Vaněk _ (1887-1933), česk1i novináŤ a spisovatel,
prisobil v Rudém právu v letech |920-L927, po lylou-
čení ze Strany pŤešel do Ceského slova. Knižně vydal své
fejetony pod názvem StŤepiny (4 svazky); pokusil se do-
končit Haškovo dílo dvěma svazky osudri dobrého
vojáka Švejka v ruském zajetí (1924).
MUDr. Bouček _ MUDr. Zdeněk Bouček (1876-1962),
lékaŤ v Ptaze, spolu s Karlem VaĎkem protestoval pla.
kátem proti Skálovu vyloučení ze strany. Rudé právo
uveňejnilo počínajíc 9, 6. |927 sérii článkri pod názvem
LikvidátoŤi s ostrymi vfpady proti Skálovi, Vařkovi
a Boučkovi.

50 skupin2 Jítkou1l a Bolenou1,l - BohumilJílek (1892_1963),
od listopadu 1921 do nora 1922 a v lerech lg25-lg2g
generální tajemník KSČ. Spolu s Václavem Bolenem
(víz niže) vedl tzv. ultralevou skupinu v KSČ, která
poprvé otevŤeně vystoupila proti vedení strany na podzim
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1922 v době rozkolu v odborovém hnutí. Jílkovci chtěli
nahradit politick1i boj proti bletžoazií hospodáŤskfm
bojkotem kapitalistri. V době konjunktury hlásali teorii
o iasivitě más. Po V. sjezdu KSČ v noru 1929 bylJílek
jato hkvidátot ze strany vyloučen. Po Únoru emigroval
do USA' kde zemŤel.
Václau Bolen - ( 1 BB7_1963), pŤe dseda Odborového svazu
čs. zemědělskfch a lesních dělníkri, po vyloučení ze strany
v roce 1929 pňešel do strany národně socialistické, v letech
1933-1942 pťrsobil jako redaktor časopisu A-zet, po r.
1945 byl redaktorem Svobodného slova.

5I MVS _ Mezinárodní všeodborovf svaz (též zvanf Rudé
odbory), odborová ristŤedna, která se ustavila v Ťíjnr1
I922-ze svaztl a skupin vyloučenfch reformistickfmi
pŤedáky z odborového sdružení československého a pÍi-
t'tásilu se k Rudé odborové internacionále. Haisovo opor-
tunistické vedení MVS zprisobilo však izol'aci MVS od
dělnickfch mas, která se projevila nejmarkantncj!-pli
stávce severočeskfch textilákťr r. 1929. Po V. sjezdu KSC
provedli likvidátoŤi ve vedení MVS puč; sesadili kolek'.
tivní vedení, za pomoci státního aparátuzabralí majetek
MVS a pŤevedli část členri do pravicového odborového
sdružení československého. III. sjezd Rudfch odborri
v květnu 1929 skončil však vítězstvím revolučního kŤídla.
Stary název MJS byl změněn v ÚstŤedí rudfch odboro-
vfch svazri v Ceskoslovensku.
členstao Rudjch odború _ viz vysvětlivku k MVS.
Hais a puč _ Josef Hais (1866-1943), do r. 1929 člen
ristÍedního vfboru KSČ a tajemník Rudfch odborťr.
V bŤeznu 1929 se pokusil o rozkol v Rudfch odborech,
byl vyloučen ze strany a pŤešel do reformistického
tábora.

52 Bubník _Josef Bubník (l897-195i), funkcionáŤ pražské
krajské organizace KSČ, pro sabotáž protidrahotních
bojri v r. 1925 byl z KSČ vyloučen. Po jeho vyloučení
došlo k vystoupení pravice v Ťadách KSČ, pŤedevším bylo
vypracováno tzv, Brněnské memorandum, zaslané Exe.
kutivě Komunistické internacionáIy.
Ečer _ dr. Bohuslav Ečer (1893_1954), ve dvacátfch

J . l
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letech člen krajského v1iboru KSČ v Brně, spoluautor
tzv. Brněnského memoranda, vydaného na obranu Jo-
sefa Bubníka. V roce l92B byl vyloučerr z KSČ, od r.
1930 funkcionáň sociálně demokratické strany. Po druhé
světové válce pracoval jako pŤedseda čs. delegace v Ko-
misi spoj e nf ch n árodri pro vyšetŤov ánl v áLečnjrch zlo či nri
a dosáhl hodnosti generálajustiční služby.
Kouanda _ Václav Kovanda (1BB0-l952), Ťeditel kon.
zumního družstva Vzájemnost-Včela v Brně, v období
,,bubnikiády.. spoluautor tzv. Brněnského memoranda.
R. 192B vyloučen z KSČ, vstoupil do sociálně demokra.
tické strany a zastáva\ v ri v,|tznamné hospodáiské
funkce (v družstevnictví, v bankovnictví).
Šmeral - dr. Bohumír Šmeral (1880-1941), sociálně
demokratick1i politik, po válce jeden ze zak|aďateltl
a vedoucíclr funkcionáň KSČ a Komunistické inter.
nacionály.

ZÁSADNÍ STANOVISKo K PRoJEVU,,SEDMI..

Tuorba 4, ]929, č. 12, str, 177, 30. bŤeana 1929,

55 U dvou podpisti na Zásadnim stanovisku vznikly poclry.
by, u Bieblova .a Závadova, Vilém Závada svúj podpis
odvolal (Rozpravy Aventina 4, č, 30, duben 1929) :

Prohlási] jsem, že s tzv. projevem dvanácti nesouhla.
sim a že jsem jej nepodepisoval, a to z toho drivodu, že
jsem se necítil k tomu kompetentní. Na toto moje prohlá.
šení reagovalJulius Fučík v l3. čísle Tvorby tvrzením, že
jsem projev podepsal a že svědky toho jsou Dr. BedŤich
Václavek, Dr.. Jiňí Weil, František Halas a Julius Fučík.
Nezbyvá mi, než tuto námitku Fučíkovu odmítnout.
Z ádn  p r o j e v  j s em  nepode  p i s o va l .  Po  v z á j emném
vysvětlení však konstatuji :

1. Julius Fučík o podpis Se mnou nevyjednával.
2. Dva z jmenovanlch svědkri nezríčastnili se v rném

pŤÍpadě jednání celého.
3. Vf s lovně a def init ivně jsem svr i j  podpis od-
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mítl po dalším jednání, kterého se ztičastnil pouze jeden

ze tňí jmenovanfclr svědkťr, kter1i se mnolr hlavně vy-
jednával.

4. Julius Fučík odešel do redakce, když jsem pro SVou
osobu nepovažoval jednání za ukončené.

5. Definitivní a závazné moje rozhodnutí měio b1it
hned ten večer pňed publikací projevu v Tvorbě sděleno
jeclním ze jmenovanych svědkú Juliu Fučíkovi, což se
pro nedostatek času nestalo.. 

Moje jméno se tedy octlo na projevu Z nedorozumění
a nejedná se tedy o žádné falšování.

Doufám, že timto vysvětlením se pro nás a pro všechny
slušné a nezatljaté lidi nechutná aféra likviduje.

Vilém /áuaďa
V Praze B. dubna 1929

TI, KTEŘÍ oDEŠLI...

Rudé pr uo, 1929, str, 5, 30. bfepa 1929, bez porlpisu,

ZDBNĚK NBJ|EDLÝ, ,,R.oZKLAD.. KSČ

,[rar V, č, 15-Í7, str. 392-397, 1. čeruna 1929.

60 Socialisticktí společnosÍ - voiné politické sdrtržení, které vy.
tvoŤili,,.o.ě l92l, po rozpadu Realistickélro klubu, Zde.
něk Nejedly, Jaromír Dolanskf a Vladimír Procházka.
Sclrázeli '"'., ''ě* levicoví intelektr-rálové, studenti i děl-
níci k diskusím a sernináňťrm. V čele Socialistické společ-
nosti se vystňídali: L. G rlich, Č. I(clrber, L. }Ianuš,
V. Brádka, Z. Nejedlf. V roce l926 část čirrnosti ptevzala
Společnost pro hospod áiské a kulturní sb]ížení s Novynr
Ruskem. Ke konci dvacátych let činnost ochabuje a
v souvislosti se vznikem Levé fronty končí riplně.

62 ue suém čldnku o,Trockém _ článek Trockf (Var 5, 1929'
str. 286-303) pojednává o drivodech, které vedly k po..
rážce .i'rockého 

na XV. sjezdu VKS(b) v prosinci 1927.
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PRoTI SEDMI SPISOVATBLÚM..'

Litertírní nauin1l 3, č. B, str. 4, 1B, dubna 1929. Bez podpisu,

...vÁM, PADLÝM NA DUCHA BARIKÁDÁCH

Daa 3, č, 6, str. B2, duben 1929; podepstÍno Dau.

67 P.Istratiho -Panait Istrati (1884-1935), rumunskf spi-
sovatel, v letech 1910-1922 publikoval v rumunském
dělnickém tisku, pak po delším odmlčení pŤešel k prÓze
psané francouzsky. objevil jej Romain Rolland, kterf
jej dokonce nazva| balkánsk1im Gorkfm. V r. 1929 vydal
knihtr K druhému plameni, kde se vyslovil velmi kritic.
ky o sovětské skutečnosti, kterou pozna| během dvoule-
tého pobytu. O jeho osudech píše zevrubně mj. Ilja
Erenburg |I,idé, roky, život, kniha druhá, 1963 (česky),
str.  159-1621.
{{akouskij - Christian Georgijevič Rakovskij (nar. lB73),
pťrv. Bulhar, nrarxista, r. 1912 za\ožjl rumunskou soc.
dem. stranu. V l. 1925-27 první sovětskf velvyslanec
v PaÍíži' Jako trockista r. 1928 vyloučen z VKS(b) a vy-
por,ězen na SibiŤ.

JOSEF HORA, SPISOVATEL A POLITIKA

Plán 1, 1929-30, č, 4, str. 255-256, kuěten 1929, Podepsdno
šifrou J, ÍI.

68 dějin1lfrancauzskt|reuoluce - St. K. Neumann vydal kompi-
Iační historické práce Maxmilian Robespierre (1927)
a Francouzská revoluce (1929-1930).
romdn, glorffikující u1nik komunismu - Olbraclrtťrv román
Anna proletáŤka (l92B).
do jednoho z krajinskjch tjdeníkú - Rudf Vfchod, Pardubi-
ce. Yiz pozn. ke str. 74.

448 ++9

JOSEF HORA, LITERATURA A POLITIKA

Brožura o 44 strantich, u1ldantí ottou Girgalem u Praze 1929. ,( textu

ujlpouštíme duě rozsdhlé citace, které se kryjí s materid|l pŤetištěnjmi

u naší publikaci.

7I za Munoa _ Alois Muna (1886-1943)' pŤed první světo-
vou válkou funkcionáŤ sociální demokracie, v letech

1g2l_lg2g čten ÚV KSČ, pro pravicové oportunistické
názoty byl v květnu 1929 ze strany vyloučen. .. :
u lueríké 

.brtiny 
u Moskuě _ Iverská brána (podle Iverie,

části někdejši gruzínské ňíše) byla zboiena pŤi rekonstrukci
lV{oskvy ,," go. letech. Státa pŤi vfjezdu z Rudého ná.
městí do Gorkého ulice a jméno dostala podle ikony,

umístěné v pŤilehté kapli a uctívané jako zázračná, trkona

byla dopravena z Gruzie do Moskvy r. 1648'
autor toioto rčení - privodním autorem vfroku o nábožen.
ství jako opiu lidu je Karei Marx, Lenin jej pňevzal a uči-
nil jej v!,čhozi tezí marxistického vztahu k náboženství.

lz uetikt atto ofrancoulské reuoluci - vízpozn. ke str. 68.
anathema sli _ budíz proklet. Anathema (Ťec.) : prokie-
tí, vyobcování z cirkve,

7+ pianiho mtadjm pfičinliujrn uzděIancetn - autor článku Spi-
iovatelé _ iit.l'iaatorsky trunrf v Rudém večerníku 1929,
č.  72 (s t r .  3 ,26 .3 ,1929)  není  uveden.
Rudjl Vjlchod _ orgán KSČ v pardubickém kraji. Vychi;
zeltd Ťíjna 1920 áo r. 1934 v Pardubicích, pak v Hradci
Králové.

76

77

vypuštěno zněni Z ásadního s tanoviska k proj evu,'s edmi..,
pÍetištěné zde ta str. 54-55.
Podzimni stduka uhlokopúl na Kladensku - stávka z podzimu
1928 skončila neťrspěchem, horníci ukončili stávku, jak-
mile dosáhli nepairného zvyšení mezd. Rudé odbory,
které stávku ved1y a měly mezi horníky rozhodující po-
zice, zcela zklamaly.
textilní stduka na iiberecku _ v rinoru 1929 stávkovalo
10 000 textilákri tiberecké oblasti. Proti stávce vystoupili
pravičáci z vedel MVS podporovaní jílkovci a podaňiIo
ie jim rozbít jednotu texiitafri a omezit stávku na libe-



reckou oblast. S1áv-ka musela bft pak po šesti dnech pŤe-
rušena, aniž vedla k materiálnímu rispěchu.
to skj Rudj den - místo spartakiády Federace proletáŤské
tělovfchovy, která by|a zakázána, měl se konat 6. čer-
vence l92B Rud den jako celostátní politická demonstra-
c.e strany. Jílkovské vedení však akci organizačně neza-
jistilo, takže Rudf den skončil v Ptaze fiáskem.

79 vypuštěna citace prohlášení z Davu (...vám, padlfm na
ducha barikádách, Dav 3, č. 6, str. B2), zaÍaienéio zd'e
na str. 65-67.
ffI - Komunistická internacionála.

B0 Dulcinea není {ena uděkú nejpúuabnějších _ Dulcinea, idol
h|av.ní postavy Cervantesova románu Don Quijote;pŤedstavuje si ji jako krásnou ušlechtilou zenu, at1ái vá
skutečnosti je Dulcinea prostá vesničanka.

BI Boris Volin_Borjs Michájlovič Volin (l886-l957), stra-
nicky pracovník a publicista, jeden z redaktorí fi't.'
Na postu, později Na literaturnom postu.
Tuorb1 nikoli Šatdou1l, 3jbr! Fučíkou1l _ časopis Tvorba
založi| r. 1925 F. X' Šalda. Když byl ''u pod"i- 1928
zastaven rístňední komunisticky tisk, dal F.-X. Šalda na
žádost Julia Fučíka, spolupracovníka Tvorby, časopis
k dispozici komunistické straně. Julius Fučík s. stal odpo.
vědnfm redaktorem.

85 olbracht... stanul u čele českého rom nu - knihou Ža|áÍ nej.
temnější, 19l6.
St. K. Neumann opouštt stdtní tiŤad _ po vyhlášení samo-
statnosti v r. lglB stal se Neumann poslancem a vysokym
riŤednÍkem ministerstva školství (odborovf .ada oá t2. 6.
1919), ale již v r. 1919 se vzdal poslaneckého mandátu
a 3l.3. 1920 požádal í o propušťění ze služeb minister.
stva.
u-reylu9ních flÍstupech _ Zástupové, dramatická báseĎ
F..l!.Saldy psaná v letech l9l9-l920, vyšla tiskem
r. l92l, ale premiéru měla až r. 1932.
u e Wolkerouj,c h- Teigouj,c h manifestec h - pŤedevším Wolke-
rovo ProletáŤské umění (Var 1) a Ťeigovy obrazy a
pŤedobrazy (Musaion 2).
jd u komunistickém deníku -Josef Hora pracoval v redakci
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Rudého práva odzaIožení listu (1. číslo vyšlo 21. 9. 1920)
až do r. |929.

86 ad usum delphine (lat.) : upraveno z v'fchovnfch dri-
vodťr (privodnl vfznam: pro potňebu dauphinovu, tj.

prava klasickfch spisri pro francouzského prince, kter..f
měl tituldauphin).
Gtjrlich _ Ladislav GÓrlich (nar. 29. 5. 1892 v Poličce),
pravicovf činitel, vyloučen1i r. 1928 z KSČ. V letech
1945_1948 byl členem sociálně demokratické strany.
Húla _ BŤetislav Hrila (nar. 1894), odpovědnf redaktor
komunistického deníku Svoboda na Kladně, v r. 1925
vyloučen z KSČ.
M. Vaněk - Miloš Vaněk (nar. 1897), redaktor Rudého
práva, vyloučen z KSC v roce |927;by| pak redaktorem
Práva lidu, nyní zaměstnanec Svobodné Evropy.
proti neurathouskému aedení _ Alois Neurath (1886_1955)
byl tajemníkem ÚV KSČ do r. 1926, pro frakční činnost
byl z této funkce odvolán. Jeho skupina se pŤed V. sjez.
dem KSČ spojila s jílkovci a Neurath byl vyloučen z KSČ.

87 uerše jako: Neučím uds nen uidět... Horovy Verše didaktic.
ké, zaŤazené do sbírky Bouňlivé jaro (1923) a míněné
jako polemika s Neumannovfmi Rud mi zpěw.

KAREL TEIGE, JOSEF HORA: LITERATURA A POLITIKA

ReD 2, 1928_29, č,9, str,217, kuěten 1929; podeps,Íno Teige.

89 j, accuse - narážka na vystoupení Emila Zo|y v aféíe
Dreyfusově.

90 s panem Píšou _ básník a literární kritik A. M. Píša (1902
až l966) spolupracoval od r. 1925 s Právem lidu, v letech
l92B_l938 zde byl zaměstnán jako redaktor.

BEDŘICH VÁCLAVEK, oTÁZKA' NA NIŽ NECHCI oDPoVĚĎ

Tuorba 4, 1929, č. 17_1B, str, 250, 6. čeruence 1929.

92 Tuar _ literární a uměleck'f měsíčník. vycházel v letech
1927 až 1932, v r. 1929 jej redigovuí B"dŤi"h F.'ttk
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s hlavními spolupracovníky Janem Zahtadn(čkem, Ja.
kubem Demlem, Janem Čepem, Jaroslavem Durychem,
Milošem DvoŤákem. Pňinášelčetné pŤeklady i z katolické
tvorby zahraniční'. Ve 3. ročníku uveŤejrlovali své verše,
pr6zy a články též František Halas, Vítězslav Nezval,
Vladislav Vančura a jiní pňedstavitelé avantgardy.
soudruha 1 Mosku1l, jenž sleduje iiuě českj, literdrnt iiuot _ jde
zňejmě o Michaila Skačkova (nar. l. 11. 1896, zemÍe|
jako oběé stalinsk ch represí neznámo kdy). Ve dvacátfch
letech byl pracovníkem sovětské mise v Praze (do r. 1926).
Pňekládal z češtiny (mj. Horovu Socialistickou naději,
Haškova Švejka, Vančurova PekaňeJana Marhoula, Ma.
jerové Nejkrásnější svět, olbrachtovu Annu proletáňku)
i ze slovenštiny (Urbaniv Živg bič). PŤíspíval do časopisri
Pásmo, ReD, Host, Nové Rusko, Rozpravy Aventina,
o naší literatuŤe informoval v rusk ch časopisech Pečať
i revoljucija, Revoljucija i kultura, Vestnik inostrannoj
literatury, Literaturnaj a gazeta aj.

JOSEF HORA, KAREL TEIGE NAPSAL DO ReDu...

Liter rní nouin3 3' č. 13, str. 6, 1B. čeruence 1929.

ReD BUDE v 3. RoČNÍKU.'.

ReD 3, 1929_1931, č. 1, str, I-2, ťíjen 1929, bez podpisu.

KAREL TEIGE, LITERATURA A PROSTITUCE

ReD 3, 1929-1931, č. 1, str. 28, iijen 1929; podepstÍno št'rou Tge,

98 Ferdinanda (pátečnického _ narážka na Ferdinanda Pe-
routku (nar. 1B95), českého novináie, icieologa masary.
kovského ,,stŤedu... Vystupoval polemicky proti komu.
nistickému hnutí, zqrrréna v Lidovych novinách a revui
Pňítomnost (1924-1939). Od rinora l94B žije v emigraci.
o četnickj,ch ctnostech _ vztahuje se na Čapkovy Povídky
zjedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, 1929.
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JoSEF HoRA, oDPoVĚĎ TEIGoVI

Literdrni nouin2 3, č. 19, str. 6, 31. Ťijna 1929.

|00 z Lešehradu _ Josef Maria Emanuel Lešetickf šlechtic
z Lešehradu (1877-1955), básník, esejista a pŤekla-
datel'
z Rúžokuětu-Jarmil z Rrižokvětu byl pseudonymJarmila
Krecara (1884-1959), básníka, pŤekladatele a v;?tvar.
ného kritika.

Io| tiskl celou suort knížku - na jaŤe 1929, od nora do května,
vždy v nedělním čísle, pňinášely Lidové noviny Nezva.
lovy básně za\azené později do sbírky Snídaně v trávě
(1e30).
Varhaník od su. Vita _ míněn film Varhaník u sv. Víta,
natočenf r. 1929 režisérem Martinem Fričem podle ná.
mětu V. \Massermanna a scénáŤe Vítězslava Nezvala.
V hlavních rolích Karel Hašler a Suzanne Marville.

JINDŘICH ŠtvRsrÝ, KoUTEK GENERACE I

odeon 1, 1929-3l, str. 12, ííjen 1929.

!O3 narcisú. _ lidí s nadměrnou láskou k sobě samfm (podle
mytologického Narcise, kter! zahynul touhou po vlast.
ním obraze ve vodě).
elberfetdskjch koní _ skupina cvičenfch koní, kteŤí odpo-
vídali na početní otázky.

JULIUS FUČÍK' GENERACE NA DVoU ŽtprÍcu

Taorba 4|2, č. 13, str.20t,9, 10. 1929; podepstino šifrou -jef..

104 Julius Fučík pňetiskl v Tvorbě (4l2, č,l3, str. 199, 9. l0.
1929) Štyrského Koutek generace I (viz zde na str. 102
až l03) a doprovodil jej krátkfm komentáňem.
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JINDŘICH ŠtvRsrÝ, PovEDENÝ rno.JI.Ísrnx

odeon 1, 1929-Í93l, č. I'.rtr. 3'fíjen 1929.

705 flekouskou elitu _ narážka na kabaretní program v staro.
pražské pivnici U Flekri.

F. x. ŠALDA, PŘÍKLAD SEBEKRITIKY

Šald u <(ípisník 2, 1929-1930, č. 4, str. 125-t26,listlpad 1929.

|06 generace ,,pragmatick 
,, míněna umělecká skupina,

tvoňená pňedevším Kariem Čapkem, Josefem Čapkem,
Františkem Langerem, Otokarem Fischerem, Josefem
Kodíčkem, Miroslavem Ruttem aj.; vystoupila poprvé
v Almanachu na rok 1914 v duchu revolty proti symbo-
lismu a dekadenci.
Vypuštěna závětečnáčást Šaldovy stati, kterou tvoŤí citát
ze Styrského Koutku generace, tj. cel první odstavec
od slov: Naše generace doztá|a... až po...na pran ňi.

KAREL'TEIGE, 1929

ReD 3, 1929-1931, č. 2, str. 41_45, listopad 1929; podepsdno
šifrou Tge.

I09 Klíma _ Karel Zdeněk Klíma (1BB3-l942), česk/ no-
vináŤ, od r. 1904 redaktor, posléze šéfredaktor Lidovfch
novin a později Ceského slova. Psal pňedevším parlament.
nl zprávy a vnitropolitické komentáŤe, většinou pod
šiframi Kazetka nebo Aspik.
'(t}rgiebel - Karl Zorgíebe|, policejní president v Berlíně,
smutně proslul zákazem prvomájového prrivodu a pŤí.
kazem ke stňelbě do neozbrojené demonstrace dělníkri
1. května 1929.
rumunskd siguran4a _ tajná policie, proslulá krutfm po.
stupem proti rumunskému dělnickému hnutí.
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horth1louské žaldŤe - maďarskf Ťíšskf správce MiklÓs
Horthy (1868-1957) zavedl po porážce Maďarské repub.
liky rad policejní režim, zaměňenf k potlačení dělnického
hnutí.
Leuá,fronta _ otganizace české pokrokové inteligence byla
ustavena v Praze lB. ňíjna 1929. Usilovala o získání po-
krokové inteligence pro spolupráci s dělnickou tŤídou
a pro společnf boj proti leakci a fašismu. Jejím orgánem
byl stejnojmennf časopis (1930-1933), kterf redigoval
zpočátkuŠt. K. Neumann, pak Ladislav Štou.

|IO t]měkcké rad3 - Umělecká rada se ustavila v Praze kon.
cem roku 192B jako ,,ochranná instituce proti škodlivym
zásahrim politiky do kulturnich otázek,. (sr. Index 1,
1929, č. 1, str. 3, šifra P. B., tj. Václavek).

1 I I s o c i tÍIfa š i s tic k é ho a e č e rníku - TeIe graf, národně socialistickf
večerník. Yycháze| v letech 1929-t935' majitel a vyda.
vatel Melantrich, jako odpor'ědní redaktoŤi uváděni Ka-
rel Jíše a ing. B. Horáček.
ještě k duěma exkolnunistúm _ Karei Vaněk (viz pozn. ke
str. 49) a Josef Kozák (1895-1931), 'u 1. 1925-1928
redaktor Rudého ptáva, od r. 1928 šéťredaktor národně
socialistického listu A.zet.
u žlutém a stŤíbrném tisku -,,žlutfm.. byl naz!,ván refor.
mistick1í tisk, ,,stŤíbrnym.. jsou míněny bulvární novi.
ny, vydávané fašistickou skupinou JiŤího Stňíbrného,
pŤedevším Polední list.

II2 učitele Georgese lgmbarda - G.Izambard, mlady profesor
rétoriky v Charleville' měl značny vliv na duševní rrist
Rimbaudriv.
b1tl komunardem - není jisto, bylJi Rimbaud skutečně
bojovníkem Paňížské komuny r. 187l.
Soupaultoua domněnka _ Philippe Soupault (nar. 1897),
francouzskf básník a prozaik, surrealista, zabjxal se nrj.
Lautréamontem jako vydavatel a esejista.
bdsnik (pěuú Maldororoujch - hrabě de Lautréamont, vl.
jm. Isidore Lucien Ducasse (1846-1B70).Jeho totožnost
s Ducassem je dnes potvrzena' nezemŤel však násilnou
smrtí, rtlbrž na souchotiny (nebo snad sebevraždou).
Soupault zaměnil Isidora Ducasse s politikem Félixem
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Ducassem. Bojri Komuny se nemohl L. zričastnit, zemŤel
v záÍ11870, Komuna vypukla na jaŤe lB7I. Dazet a Du-
rand byli spolužáci na lyceu v Tarbes, ne na technice.
saint.simonisté - pÍ|vrženci utopického socialismu Saint-
Simonova, vedení B. P. Enfantinem a S. A. Bazardem,
Claude Henri hrabě de Saint.Simon (1760-1825) pro-
pagoval názor, že veškerá moc ve společnosti se má do-
itat do rukou učencri a že má b1it zavedena pracovní
povinnost pro všechny.

II3 Bertrand - Aloysius Bertrand (vl. jm. Louis Jacques
Napoléon Bertrand, lB07-1B4l, zakladateI francouzské
traáice básní v prÓze (Kašpar noci neboli Fantasie na
zprisob Rembrandta a Cal|ota, r,rydáno'posmrtně). Bau-
delaire se s obdivem pŤihlásil k Bertrandovi v pÍedmluvě
k Ma$m básním v prÓze (1862).
Nerual * Gérard de Nerval, vl. jm. Gérard Labrunie
(1B0s-1B55), francouzskf básník, prozaik a dramatik,
na něhož navazovah symbolisté a surrealisté.
Borel - Pétrus Borel, vt. jm. Joseph-Pierre Borel (1809
až 1859), pŤíslušník mladší generace francouzskfch ro.
mantikri, pobuŤoval měšéáky svfm nihilismem a bohém-
skfm zpťrsobem života. Jeho dílo oceĎoval Baudelaire
a navazovali na ně surrealisté.
Cros - Charles Qros (IB42_1BBB), básník, samouk, stu-
dující pŤírodní vědy i orientalistiku, vynáiez9e f91o-g1a.
fu. patrit k literární dekadenci a paŤížské bohémě. Jeho
verše nadšeně ocenili surrealisté.
Sulfu Prudhomme _ vl. jm. René Frangois Armand
Prudhomme (1839-1907), francouzskf básník, parna-
sista, od jemnfch ana\,z vnitŤního žívota pňešelkne7á-
živnym filosofickym traktát m. V r. 1901 mu byla udě.
lena Nobelova cena za literaturu.
Frangois Coppée - (1842-1908), francouzskf prozaik
i drámatik, parnasista, populární epik žánrovych obráz.-
kú, u nás ,,él-i obttbeny v době začátk Macharovfch
a Sovovfch.
u Augitiiouě buržoazni epoše _ podle antické báje vyčistil
Hérakles obrovské chlévy krále Augiáše tím, že do nich
svedl Ťeku.
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ministr ndrodní osuět2 _ správnf titul by zněl ministr škol.

ství a národní osvěty; státní ceny uděloval na základě
návrhu poroty' kterou v r. 1929 tvoŤili P. Bujná|,
F. G tz, H. Jelínek, A. Ptažátk,J. V. Sedlák, J. Vodák'
F. Votruba.

|I4 Haise.Tjneckého - Josef Hais.Tjnecb7 (1Bs5-1964)'
českf spisovatel a novináÍ, plodnf prozaik, tvúrce kon-

venční, umělecky nenáročné literatury.
Telegraf - viz Pozn, ke str. I I 1.

LLs V. íro,č,,o - obdržel r. 1929 státní cenu za román

Poslední soud.
l|6 a takouém (uonu _ Zvon,,,tfdeník beletristickf a literár-

ni,,. vychizel v letech 1901_1949, zpočátku v redakci

M. A.'Šimáčka, jako orgán konzervativní části českfch
spisovatehi.
pri},tod Karta Tomana_básník Karel Toman (tB'7-1946)
se stal Ťádnfm čIenem IV. tŤídy České akademie věd
a umění 17.5. 1929, takže avantgardní generace jej za.
ča|a považovat za oficiálního básníka.
g,,,,á,, ,,Turdošíjnjch,, _ uměleckou skupinu rv1{o1tj;
á1i"n, .''iuu"''o.' b'"y po první světové váIce a směiující
ké kubismu u e*p'e'ío''ismu, tvoŤili Josef Čapek, Rudolf
Kremlička, VácÍav Špála, Jan Zrzavy, Vlastislav Hof-
man; jejich tribunou bylNeumannriv Červen. P}íslušníci
poválěrne avantgardy jim vyčítali, že se brzy proměnili
v malíŤe oficiálně uznávané, a obraceli se polemicky
proti nim.

l|7 ,,zrad) klerikú,, _ narážka na dílo francouzského filosofa

Juliena Bendy ( l867_1956),jehož traktátLaTrahison des
Clercs tt926;byl pňeložen do češtiny (1929) jako Ztada
vzdělaniri] ž"t,gia se otázkami poslání soudobé inteli-
gence.
šedesátiteÚ Vesnin - míněn někter1i ze tŤí bratňí Vesninťr,
ruskfch architektú; Alexandr Alexandrovič (nar. 1BB3)'
Viktor Alexandrovič (1882_1950), Leonid Alexandro.
vič (1880-1933); zvláště první dva byli vfznamnfmi
pŤedstaviteli ruského konstruktivismu.
Loos - Adolf Loos (1870-1933), rakouskf architekt,
rodák z Btna, světově proslul zakladatel funkčního
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stavitelství, autor knihy Řeči do prázdna (1B9B, česky
1e30).
tťiaduacetiletj Leonidou _ Ivan Ivanovič Leonidov (|902 až
1960), sovětskf architekt, autor velkorysfch projektri,
napŤ. budovy Leninova institutu v Moskvě. Jeho pro-
j ekty nebyly realizovány.

LEVÁ FRoNTA

ReD 3, 1929-1931, č. 2, str. 48, listopad 1929; bea podpisu.

JINDŘICH ŠTYRSKÝ, VEST PoCKET REVUE

odeon 1, 1929_1931, č. 2, str. 29,listopad 1929 ; podeps,Íno Št1lrskj,,

I22 Staš a fl,Iou sk - ( 1 B9B- 1 955), pňekladatelka z francouzšti.
ny a angličtiny, redaktorka Tribuny, Evy, Pestrého tfdne
a Ottova nakladatelství.
Šejdrem _ ,,list, kter'.1 lže, vymyšlí, ostouzí a vydirá,,,
reakční humoristickf tydeník, vydávanf skupinou Jifího
StŤíbrného v letech 1929-33' typ bulvárního časopisu.
První ročník redigoval Bohuš Arnold.
Praianka _ list ,,pro paní a dívky.., vydávanf naklada.
telstvím Rodina. Byla to vlastně pražská mutace Listu
pani a dívek.
Ferenc Futurista _ vl. jm. František Fiala (1891_1947),
oblíbenf českf kabaret!í a filmovf herec, autor kupletri
a aktovek. Prisobil v Cervené sedmě, v osvobozeném
divadle, Rokoku aj.
majitele domu U Noudkú _ v novostavbě obchodního
domu U Novákri ve Vodičkově ulici hrálo osvobozené
divadlo od podzimu l929 (pŤedtím v malostranské Umě.
lecké besedě a v Adrii na Václavském náměstí). Foto.
portrét Josefa Nováka, majitele domu, pňinesl časopis
Vest Pocket Revue ( l '  l929_30, č. l ,  str.  l3 '  l .  l0. 1929)
s oslavnÝm titulkem.

I23 Škeríkouá _ ntu Škeňíková (nar. 1899), autorka hry
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Mys Dobré naděje, která měla premiéru v osvobozeném
divadle 11. 5. 1928 v režiiJindŤicha Honzla.
Ličení se odročuje _ ,,detektivní komedie ..JiŤího Voskovce
a Jana Wericha s hudbou Jaroslava Ježka, premiéra
v Osvobozeném divadle l9. l0' 1929.

LADISLAV NOVoMESKÝ, L F

Daa 3, 1929, č. B, str. 111, tistzpad 1929.

125 Weiskopfoui - F. C. (Franz Carl) Weiskopf (i900-1955),
německf prozaik, rodák z Pta|ty, ve dvacátfch letech
byl spoluredaktorem českého levicového studentského
časopisu Avantgarda.

LACo NovoMEsKÝ, NAD NÍ - V NÍ - ČI S NÍ?

Tuorba 4l2, 1929, č. 21, str. 321-322, 3. 12. 1929,

I2B Uměleckd rada - článek v Literárních novinách 3, 1929,
č. 20, |4. 1l. 1929, str. 1, nepodepsan1i a nazvanj,Umě-
lecká rada a jiné, se zastá,vá vyloučenfch ,,sedmi.. a ko.
mentuje generační diskusi.

I29 AlJrtad2 Fuchs1l - dr. Alfréd Fuchs (1B92-194l),katolickf
publicista židovského púvodu, teoretik politického kato-
licismu.

13| bendidnstuí _ názoty Juliena Bendy, viz pozn, ke str. 117.

JosEF HORA, VÝCHOVA K MODERNOSTI

Čin 1, 1929, č. 7, str' 156-158, 12.1lrosince 1929.

I33 poslanec Haken _ Josef Haken (lBB0-1949), učitel, ve-
doucí komunistickf pracovník za pŤedmnichovské repub-
liky, jeden ze zakladatelri KSČ, v letech 1920_1929 byl
poslancem, v letech 1929-1936 senátorem a pŤedsedou
klubu serrátorri KSČ.
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134 zpěuern ,,Dubinušk2,, _ Dubinuška, ruská revoluční píseĎ,
upravená P. G. Cesnokovem a známá na celém světě
hlavně zásluhou pěvce F. J. Šatjapina. Patií privodně
mezi národní písně, zpívané pii kolektivnl práci'
,,mauditismu.'.. - od francouzského sIova maudit : Z?'.
tracenec' proklatec; zde ve vlznamll pňíslušnosti k pro-
kletfrn trásníkrim (poětes maudits).
poputčika * poputčik (rus.) - souběžec, souputník, ruskf
termín pro porevolučního nestranického spisovatele, sna-
žiciho se c{ržet krok s komunistickymi literáty. RAPP
(ruská asociace proletáÍskych spisovatelri, 1925-1932)
z aujima|a vťrči poputčikúm ne drivěŤivf postoj .
Signdl - ,,časopis současné kultury.., od 2. ročníku ,,ča.
sopis kulturní informace,,, vycházel v Prokopově nakla.
datelství Prrilom v r. I92B -29 jako měsíčník, v r. 1 929 -30
jako tfdeník. První ročník redigoval F' Kovárna, v re.
dakci byli E. F. Burian, JiŤí Frejka, Věra PetŤíková a La-
dislav Što]l, ve druhém ročníku byi odpovědnfm redak-
torem F. Prokop, pňispívali hlavně l. Štotl a Kurt Kon-
rad. Kromě aktuálních poznámek a glos tvoŤily jádro
časopisu informace o programu pražskych divadel, kin,
koncert , pŤednášek, vfstav.

.JINDŘICH ŠtyRsrÝ, KoUTEK GENERACE II

odeon 1, 1929-1931, č. .?, str. 45, prosinec 1929,

l3B Jules Laforgue - (1860_1887), francouzsky básník, spo.
joval melancholickou deziluzi s darem ironie. Jeho díla
piekládala do češtiny až čapkovská a avantgardní gene-
race. Hrtr Ctverák Pierrot uvedl E. F. Burian v Brně
I 929.
Gernain Nouueau - (l851-1920), francouzsk básník,
druh Verlainriv a Rimbaudriv. Po bohémském mládí
prodělal IB77 nábažerrskou krizi a dožil svrij život jako
tulák. {

!

I
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IVAN SEKANINA, JINDŘICHA ŠrvnsrÉrro KoUTEK PLNÝ
OMYLÚ Čtl'tz KoUTA Do KoUTA

Ttlorba 1l2, 1929, č, 22, str. 337_338, 11, prosince 1929,

139 Kron,ika - celii -název Kronika z konce tisíciletí, první ro-
rnán Vítězslava Nezvala z r. 1929, zachycujicí senzibilitu
mladé generacc a využivajicí mnoha autobiografick/ch
zážitk&.

I40 o činnosti Honzla a Buriana u Brně -JindŤich Honzl (tB94
až 1953) byl režisérem a drarnaturgem činohry brněnské.
ho Národ'ního divadla v sezÓnách 1929-30 a l930-31;
v létě 1931 se vrátil do Prahy do osvobozeného divadla,
kde pracoval již pÍedtím. Honzlova práce na oficiální
měšéácké scéně nutně musila vést ke kompromis.ťlm; roz-
ttžka mezi F{onzlem a Václavkem vznikla právě z rťru-
nosti názorú o míŤe těchto kompromisri. _ Emil František
Burian (1904-1959) pňišel do Brna zároveí s lIonzlem
jako šéf experimentálního divadelního Studia a po jeho
zániku koncem r. 1929 težftova| do konce sezÓny některá
pŤedstavení v činohŤe brněnského Národního divadla.
l{a podzim 1930 pŤešel Burian do Olomotrce a vrátil se
pak do Brna na sezÓnu 1931-1932, pak odešel do Prahy.

Jiskru-Jiskra (La Scintillante, I925), aktovka francouz-
ského spisovatele Julesa Romainse. Uvedlo Osvobozené
divadlo v režii JindŤicha Honzla spolu s Marinettiho
1rrorr Zajatci, poprvé 29. +, 1929.
tr,učik u refertítu -- referát Julia Fučíka v Rudém právu
7. 5, 1929, nazvaniJ Divadelní dluh _ Osvobozené se
lotrčí; není tak bezvfhradně kladnf, jak uvádí Sekanina,
chvála se t ká hlavně hereckych vykonú.
básníka Rutteho - Miroslav Rutte (1BB9-t954), básník,
kritik a redaktor, v letech 191B-i940 redigoval literární
a kulturně politickf t1ideník Cesta. Jako básník začinal
v duchu Moderní revue) později psal poezii vitalistickou
a civilistickou. Českou kuIturu posuzoval z konzewativ-
ních pozic.

II1 ',Johe., - správně JO.HB, šifra Josefa Heyduka, nar.
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1904' českého prozaika a kritika, ktery pŤispíval pŤede.
vším do časopisri Cesta a Panorama.
u bldtě Cesfi _ jde pí.edevším o glosy Josefa Heyduka
o románech V. Nezvala Kronika z konce tisíciletí a V.
Vančury Poslední soud (Cesta 12, 1929-30, č. 3, str.
52), o Seifertově knize Poštovní holub (tamtéž, č.5, str.
B0-B2) a zejména o glosu Likvidace generace (tamtéž,
č. 5, str. B4). Zde všude Heyduk ritočí na avantgardní
generaci jako ,,duchově jalovou a prázdnou.. a souhlasí
se Štyrského odsudkem.
pan ÍIdša -Josef Háša (1902-l952), ieditel Osvoboze.
ného divad\a, byva|iJ disponent Autoobchodní společ.
nosti.

I43 panu Thiersouí - Louis-Adolphe Thiers (I797_|B77),
hancouzskf buržoazni státník a historik; pŤispěl největší
měrou k porážce PaŤižské komuny a stal se pak presiden-
tenr tzv. TŤetí republiky.
u Bostonu _ míněna poprava vridcri amerického stávko-
vého hnutí Sacca a Vanzettiho v Bostonu 1927. Tento
politickf zločin vzrušil celou světovou pokrokovou-veŤej.
nost a stalse několikrát pňedlohou literárních děl (Upton
Sinclair, Boston, aj.).
u Jekatěrinburku _ nyní Sverdlovsk; 17. 7. 1918, když se
k městu blížily čs. legie a Kolčakova vojska, byla zde
popravena carská rodina.
dtnuldorfskj urah _ tisková senzace z konce roku 1929,
série vrážd žen a dětí ze sexuálních pohnutek v Dtissel-
doďu.

lovy Kroniky z konce tisíciletí, Zápisník I, |928-29,

s t r . 319 -323 '
I4B cautier - Théophile Gautier (1B11-1B72), francouzskf

básník a romanopisec, považovan! za zakladatele lart-

pourlartismu.
iSr*orat - .John Addington Symonds (1840-1893)'

ínglickÝ basntk a historik, znaIec italské kultury.

e;;;g, * St.fu,, George (1868-1933),' německy.básník

k.,lti.,.ova,,é ho jazyka,iměŤující k formálnímu esteticismu.

KAREL TBIGE, PRANÝŘ, DvÉ!ŽÍDLÍ, PoRTMoNKA
A HUMBUK

Tuorba 4|2, 1g29, č. 23, str. 357-35B, č. 24, str, 379_380, 1B. a

24. 12. 1929.

|5O sauonarolouskjm gestem _ Girolamo Savonaro|a (1.452 až

149B), itatst.y pr.d.h.id.. reformace, dominikán, kterj

,, p'á't.'ty.t','ás"iuy"r' kázántch napadal znemravně1ost
veŤejnéhá i soukromého života ve své vlasti a prorokoval
jí zkázu. Zahynul na hranici.

I52 rutteoué - vizpozn. ke str. l40.
kodíčkoué _Jásef Kodíček (lB92-1954), českf q|"-"^d.Tj
kritik, pŤistrisnik čapkovské generace' V leteclr I9l9-27
pňispíval do Tribuny, v leteclr 1927-30 dramaturg Vi.
nohiadského divadIa, po roce i930 pŤispíval hlavně do
Pňítomnosti a Českého slova.
peroutkoué - viz pozn. ke str. 98.

!54 generace ,,turdošíjié,, - vizpozn. ke str. l16.
generace ,pragmatistické, - viz pozn. ke str. 106.
odmítnuta. potouičatd modernost - pŤedevším v německy
psaném článku Teigově Moderne Architektur in Tsche.
choslowakei, ReD |-, |927-2\ č. l0, str. 339_348.
kalit uod2 Plánem _ pŤedevším v glose Bez plánu (R*.2,
1928-'9, č. 7, str. 

.2as;, 
t.d. je kritizován časopis Plán,

rrydávanf nakladatelstvím F. Borov/ a redigovany Jose.
femHorou, odideovénáplně až po typografickou ťrpravu.
V záveru llosa konstatuje:,,vyt1it.a-u-Plán naklaclatel.

F. X. ŠALDA, SPoRY A RoZPoRY V GENERACI

,,DBVĚTSILSKÉ..

Šaldú'a flípisn,t,k 2, ]929-30, č. 5, str. 152-156, prosinec 1929,

L46 redaktorem ntÍrodně socialistického uečerniku _ víz pozn,
ke  s t r .  111 .

|47 u I. ročníku ,]Ípisníku - Šaldova st'at Z cest moderního
českého romanopisectví, s podtitulem rn margine Nezva.
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skym listrim ' že dezorganizqi kulturní život, že jsou to
zr dy, v nichž se divoce snoubí reportáž s mystikou,
komunismus s reakcí, avantgarda s tradicí, že nemajíce
programu a charakteru porušují smysl pro čistotu forem
a ideovou nekompromisnost, neché zamete také trochu
pŤed vlastním prahem...
bb,t,l,,o ,,neokonstruktiuisnu,, - stať Úvod k neokon-
struktivismu uveŤejnil Vít obrtel v PIánu l, č. l, str.
25-28.

Í55 k mitltiufer m - (něin.) souběžci, viz pozn' o poputčicích
ke str. 134.
Schulzoué - Karel Schulz (1899-1943), českf prozaik,
na počátku dvacátj,ch let člen Devětsilu, v r. 1926 vylou-
čen z Devětsilu a konvertoval ke katolictví.
Frejkoué - Jiňí Frejka (1904-1952), českf režisér a di.
vadelní teoretik, začinal v Osvobozeném divadle a Dada,
pŤíslušníci ar,antgardy mu vyčítali pŤechod do Národního
divadla v r. 1930.
obrteloué - Vít obrtel (nar. 1901), pŤíslušník Devětsilu,
architekt, grafik, jevištní vftvarník a básník, stal se re.
daktorem katolického Kvartu.
Rffiloué _ Vladimír Raffel (nar. lB9B), IékaŤ, prozaik,
ovlivněnf pŤedevším vitalismem a surrealismem. V le.
tech 1920-22 spolupracoval s avantgardou, pod pseudo-
nymem l(arel Nešeda psal do Června aj.
Pišoué - viz pozn. ke str. 90.
p tíni z Li t e r drní' s kup in1 _ zak|adateli tohoto spisovatelského
sdružení byli Lev Blatnf, František G tz, Josef Chaloup-
ka, Dalibor Chalupa, Čestmír JeŤábek, Bohuš Stejskal.
Literánlí skupina byla ustavena v Brně v noru |92| a
hlásila se k nerevolučnímu,,,humanistickému.. socialismu'
takoué Koutírn1l _ František Kovárna (1905-1952), pro.
zaik avltvarny kritik, pŤekladatel z francouzštiny, spolu.
pracoval pi.edevším s Právem lidu a s Pražskfmi novi.
nami.
Noroué- A' C. Nor (nar. l903), prozaik a|iterárni kritik,
redigoval časopis Host, 6. a 7. ročník.

156 KouzelniÁ - Podivuhodny kouzelník, báseĎ Vítězs|ava
Nezvala, vyšla poprvé ve sborníku Devětsil, l922.

+6+

Dobrodruž'stuí noci - báseťr Vítězslava Nezvala Dobro.
clružství noci a věiíŤe z r. 1927.

LADISLAV ŠToLL, NA ČLÁNEK ŠrvnsrÉHo.'.

S'igndl 2, 1929-30, č. 14, str. 1, 20, prosince 1929 ; llodepsdno šifrou
L. S.

JINDŘICH ŠTvRSKÝ,
NEBYL JSBM A NEJSEM oRGANIZOVANÝM KON'{UNISTOU

Tuorba 4l2, 1929, č, 24, str. 3B0,24. prosince 1929.

160 čldnku Teigoua - PranyŤ, dvé židlí, portrnonka a humbuk,
Tvorba 4l2, č,23 a24, zde ot ištěn na str.  l50-158.
čttÍnek Sekaninúu - JindÍicha Štyrského koutek pln/ omylri
čili Z kouta do kouta, Tvorba 4|2, č, 22, zde otištěn rra
str. 139-144.
-j.f- - šifraJulia Fučíka.
ie 13, čísle Tuorb3l -Julius Fučík pŤetiskl v Tvorbě Štyr-
ského Koutek generace I (odeon 1, č. 1) pod názvern
Generace na dvou žicllích. Zcle pŤetištěn na str. 102-103.

JULIUS FUČíK, VRAŽDĚNÍ NEVIŇÁTEK

Tuorba 4l2, č. 24, str. 3B0, 24. prosince 1929.

162 čl nek Iuana Sekanin1 - viz pozn. k pŤedchozímu článku,
ke str.  160.

KAREL TEIGE,
PoLE\,ÍICKÉ pozNÁurY K AKTUÁLNÍM SPoRŮM

ReD 3, 1929-31, č. 3, str. BB-91, prosinec 1929,

164 JindŤich Št2rskjl odpouědět - článkem Koutek generace II,
vízzďe na Str. l36-138.
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|65 sborník Deuětsil-Revoluční sborník Devětsil, Praha 1922
(Večernice, Vortel).
{iuot II, 1922 - sborník, vydávany vytvarnym odborem
Umělecké besedy, 2. svazek v redakci J. Krejcara vyšel
s podtitulem Sborník nové krásy a je věnován tvorbě
reikeho poetismu (pňispěli mj. Nezval, Teige, Schulz,
Černík, Šíma, Honzl).
Fronta 1927 _ Fronta, ,,mezinárodní sborník soudobé
aktivity.., vyšla v Brně 1927 (Teige se v ridaji letopočtu
o jeden rok zmylil, uvedl 1926). Redigovali ji F. Halas,
V. Prriša, Z. Rossmann a B. Václavek. Shromáždila pií-
spěvky našich i zahraničních avantgardních umělcťr.
tiuodník I. roč. ReDu 1927 - rivodní článek bez titulu
a podpisu, ReD 1, č. l, str. 1-2. Redaktorem byl Karel
Teige.

166 atitjda - z franc. attitude : postoj.
167 Arnošt Prochdzka - (1869-1925), českf básník a literární

kritik, redaktor Moderní revue' pŤedstavitel individua.
listicko-aristokratického pojetí umění.

t6B (inouěu - Grigorij Jevsejevič Zinověv (1BB3_t936), vl.
jm. Gregory Apfelbaum, bolševicky politik, od r. l9l8
predseda Komunistické internacionály, r. 1925 pr",:]
do opozice a byl posléze vyloučen z VKS(b) a v r. 1936
popraven.
Lunačarskij _ Anatolij Vasiljevič Lunačarskij (IB75 až
1933), sovětsk1i politik, filosof a estetik, do r. 1929 priso.
bil jako komisaŤ lidové osvěty. Yyznačoval se pochope.
ním pro současné umění, oponoval jak ultralevfm ten-
dencím v kultuŤe, tak i názorrim o nemožnosti proletáŤ-
ské literatury.

|?| některjlmi po4dmkami Signdlu - míněny poznámky La-
dislava Šiolla k Teigově polemice se Štyrskym, odmíta-
jící Teigúv vfklad pŤípadu Styrského z motivú.pou:e
osobrrích (Signál, roč. 2, t929-30, č. 13 a l4). Druhá
z nich pŤetištěna zde na str. 159.

KAREL TEIGE,
BPILoG K DISKUSI o GENERACI NA DvoU ŽtorÍctl

ReD 3, 1929_31, č. 3, str, 91_92, prosinec 1929.

775 au-dessus de Ia mélée _ (franc.) : n&d pritkami.
|?7 Henri Rousseau _ (1844-19l0), francouzskf malíŤ, zvan!

též Celník Rousseau, samouk, nejslavnější z primitivních
malíŤri.
Jan (rzauj _ (nar. 1890), slavnf česky malíŤ, členskupi-
ny Tvrdošíjnych, viz pozn. ke str. l16.

JULIUS FUČÍK, DISKUSI ,,o ČISToTĚ GENERACE.....

Tuorba 4l2,1g2g, č. 125_126, str' 400, 31, prosince 1929. Šifra

J. F.

JINDŘICH ŠtvRsrÝ' KoUTEK GENERACE III

odeon 1, 1929-31, č. 4, str. 60,leden 1930.

LB} VtÍetímčísle odeonu-vizzďe na Str. 136-138.
|B| monografe o (rzauém- Karel Teige,Jan Zrzavy (1923). '

rodčeikoaské fotomontdle - nazvané podle prrikopnlka
tohoto oboru, ruského nralíŤe, grafika a fotografa Ale-
xandra Rodčenka ( l891-l 956).

sVoBoDN Í BÁSN Í Cit1""'"ifi:1ft - Í s pt soverp lÉ l

Signdl 2, 1929_30, č' 15,str. 1, 3. ledna 1930 ; pseudon2m p aulus,

lB3 Pauol Senft, slovenskf komunistickf publicista, nar. 1906
v Bratislavě, po Mnichovu emigroval a další jeho životní
osudje neznárn,

lB4 Panait Istrati - viz pozn. ke str. 67.
Wilhelm Hergg _ (1sB4-1960), německj
proslui hrami Panama a Dreyfusova aféra.

dramatik,
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redaktzii Humanité - v souvislosti s rozkolem ve francouz.
ské komunistické straně a se zatčením jejích bolševick1ich
vridcri (Thorez, Frachon, Monmousseau aj') došlo k znač.
nému oslabení vlivu Komunistické strany Francie a ve-
dení se na čas zmocnili pravičáci (Barbé, Célor).
redaktoŤi RudéÍto prdua _ míněni pŤedevším Josef Hora,
Ivan olbracht, Karel Vaněk aJosef Kozák.
Ernst Glaeser - (|902-1963), německ)i spisovatel, ve
dvacát:j,ch letech se hlásil k revolučnímu táboru a na-
psalprotiválečnf román Ročník 1902 (192B).
Pitríak _ Boris Pilřak (1894-1937), vl. jm. Boris Andre.
jevič Vogau, ruskf prozaik, poputčik, jeho román Holf
rok (1921) je jedním z prvních děl o Řijnové revoluci,
stejně jako román Stavíme pŤehradtr (1929) patií mezi
první ,,budovatelská.. díla. Stal se obětí stalinskfch
represálií.
Radek - Karl Berngardovič Radek (1BB5_1939), vl. jm.
Karl Sobelsohn, rusk bolševickf politik; za l. světové
války stoupenec Zimmerwaldské levice, na jaŤe 1919
zvolen členem ristŤedního v1iboru VKS(b)' jako člen
trockistické opozice v r, 1927 vyloučen, v r. 1930 znovu
pňijat do strany' v r. 1936 opět vyloučen, l937 odsouzen
do vězení, kde zemŤel.

IB5 Corbusier - správně Le Corbusier (1887-1965), vl. jm.
Charles Edouard Jeanneret, francouzskli architekt, pro-
slul1i prrikopník moderní architektury a urbanismu.
Gerhart PohI _ (l902-l966), levicovy německ1i spisovatel
a redaktor, vydavatel časopisu Die neue Biicherschau.

JULIUS FUČÍK, POZNÁMKY

Tuorba 5, 1930, č. 1, str, 4, B.ledna 1930; š,Í,o -jď-.

lB7 Šalda ae suém flípisníku - Spory a rozpory v generaci
,,devětsilské,,, Zápisnlk 2, str. l52-156, zde otištěn
na str.  145-l+9.

468

IVAN SEKANINA, o KR'IZI KRITÉRIÍ A CHARAKTERÚ

Tuorba 5, 1930, č. 1, str. 12-13, č. 2, str. 28-29, B. a 16.ledna

1930.

195 Jiskra-vizPozn ke str. 140.
Áapsal do Lidoujch nouin _ článek Jindňicha Honzla Nové

.Áty u cíle brněnské činohry, Lidové noviny, B. 9. t929.

Prollamuje realistickf program a požadavek ,,radost-
ného názoru na svět...

196 G. Clemenceau- Georges Clemenceau (1841-1928)' ftul-

couzskf státník ,,uni, Tygr, ministerskf pŤedseda v le-

tech 1Ó17-l920, zasloužil se o vítězství nad Německem,
ale organizovaItéž intervenci proti SSSR a proti M.1ď,.i-

ské rJpublice rad. Po porážce v presidentskfch volbách

1920 odešel z politického života.
|97. Siluestroaskou noi _ báseř Vítězslava Nezvala z r. 1929

F. x. ŠALDA, KARAKTER A HERoISMUS

Šaldúu /tÍpisník 2, 1g2g-30, č. 6, str. 197-198, leden 1930.

F. x. ŠALDA' DoPIS oLBRACHTŮV

Šatdúu flipisnik 2, 1g2g-30, č. 6, str. 190-193,leden 1930.

2O2 Spor1arozpory u generaci ,,deaětsilské,, - viz zde nastr. l45
až I49.

203 Inprekorr - zkratka bulletinu Internationale Presse-
Korrespondenz, vydávaného Exekutivou Kominterny
v Berlíně a ve Vídni v letech 1921-1933. od r. 1925
vycháze| také česky jako Meztiskor. PŤinášel materiáIy
z mezinárodního dělnického hnutí, ekonomie a politiky.
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KAREL TEIGE, BoUŘE NA LEVÉ FRoNT'Ě

Index 2, ]930, č. 1, str. 2-4,leden 1930.

207 Bernanose - Georges Bernanos (lBB8-1948), francouzsk
prozaik, privodně royalista a nacionalista, katolík, ve 30.
letech vystupovalproti fašismu a mnichovskfm dohodám.

209 leichtfertig marxistické _ (, něnr.) : marxistická teorie
povrchní, lehce nabytá.

BEDŘICH VÁCLAVEK, o MARXISTICKoU TBORII UN,ÍĚNÍ

ReD 3, 1929-31, č. 4, str. 97-98, Ieden ]930.

2|4 polemikami s tehdejším Dauem a tehdejší Auantgardou _- jd.
pŤedevším o polemiky zr.I925,v nichž Avantgarda i Dav
stály na zjednodušeně chápaném stanovisku proletáŤské-
ho umění.

BEDŘICH VÁCLAVEK, K DISKUSI o,,GENERACI..

Tuorba 5, 1930, č. 3, str. 44-45, 23. kdna 1930.

2|6 z dialogu o umění u Kmeni - Šaldriv esej Vfstraha mistrova,
Kmen 2, 1918-1919, str.  2-4.

2|B u čl nku ue 4. čísle ReDu - Václavkriv článek O nrarxistic-
kou teorii umění, ReD 3, l929-3l, č. 4, str. 97-98, zde
otištěn na str. 2|I-2I+.
čldnku Honzlouua Lidoujchnoain ch_vizpozn. ke str. 195.
k premiéte Acharda - hra francouzského dramatika Mar-
cela Acharda (nar. 1899) Život je krásnf měla premiéru
v Národním divadle v Brně 11. 9. 1929 v režii Honzlově.

2|9 sdělil Hon1loui poup dopisem - dopis z L2.9. l929 je pňetiš-
těn v Literárním archívu 2, 1967, str. 66 (Štepán Vlašín:
Yzájemná korespondence Jindňicha Honzla a BedŤicha
Václavka).

47o-

KURT KoNRAD, ]V{ANIFEST LEVÉ FRoNTY

Taorba 5, ]930, č. 3, str. 45-46, 23.ledna 1930; !ťeložil Marko.

lB1t to pseudon1lm Karla Marka (púu. jm. Morstadt, nar, 1906.a 
Praze)' redaktora a funkcion fe Kostufr1l, pŤekladatele 1 němčin1l

a ruštin1. B2l komisafem mezintÍrodní brigád2 ue španělské občanské
utílce. ]

220 Emmanuel Berl - (nar. lB92), francouzskf marxisticky
orientovanf romanopisec a esejista, mj. autor esejri Smrt
buržoazní myšlenky (1929)' Smrt buržoazní morá|ky
(1930)'  Měšťák a láska ( l931).

22| Karl Kraus - (1874-1936), rakousk! spisovatel a žut.
nalista, vydavatel časopisu Die Fackel (Pochodeů), 1911
až 1936, satirik brilantního stylu, bojující proti prolha-
nosti měšéácké společnosti.

222 Mendekohna - Erich Mendelsohn (nar. 1BB7), německf
architekt, pŤedstavitel funkcionalismu' pracoval ve dva-
cátj,ch letech v SSSR.
Tatlina _ Vladimír Jevgrafovič Tatlin (1885-1956)'
ruskf sochaň a architekt, jeden z hlavních pňedstavitelri
konstruktivismu v SSSR.
Ginc b ur ga - Ilj a Jakovlevič Gincburg ( l B59_ 1 939), ruskf
sochaŤ a architekt, konstruktivista.
Lisického - El Lisickj, zvany též E|iezet (vl. jm. Lazar
Markovič Lisickij, l890-l94l), rusky malíÍ, architekt
a teoretik umění, v letech l92l-l928 žíl na Západě.
S Hansem Arpem vydal knihu Die Kunst - Ismen.
Hamplúu- Antonín Hampl (|875-|9+2), českf sociálně
demokratickf politik, v letech l924-l93B pŤedseda
sociální demokracie.

JULIUS FUČÍK' INTELEKTUÁI,ovÉ

Tuorba 5, 1930, č. 4, str. 49-50, 30. kdna 1930.

226 Ndrodní pztitib - Národní politika, pražskf deník, vy-
cházejicí od roku lBB3, lidově zvan,f ,,čubička.., pravico-
vf list, podporující národnč demokratickou stranu.
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ST. K. NEUMANN, Do DISKUSE o ČISToTĚ GENBRACE

Tuorba 5, 1930, č. 5, str, 76, 6. nora 1930. otištěno pod ndpem
St. K. Neumann 4sahuje do diskuse o čistotě generace.

22B Jeana Jaurěsa - Jean Jaurěs (1859-1914), francouzskf
socialistickf teoretik, novináň, zak|adate| francouzské so.
cialistické strany' pŤed vypuknutím l. světové války se
stal obětí atentátu fanatického nacionalisty.

229 Vest Pocket Reuue - ,,tu. i cizozemské radovánky o deva-
tenácti obrazech.. od Voskovce aWericha, poprvé v osvo.
bozeném divadle 19. +. 1927.

230 Arnošt Prochdzka-vizpozn. ke str. l67.
ro1bor Durychoua Bloudění - In margine Durychova Blou.
dění, Šaldriv zápisník 2, t929-30, str. 176-185.

23l monografiemi _ míněny Neurnannovy monografie Dějiny
lásky (1925-27) a Francouzská revoluce (1929-30).

JINDŘICH HoNZL, o KRIZI KRITÉRIÍ A CHARAKTERÚ

Rouprau1 Auentina 5, 1929-30, č. 20, str. 236-237, 12. 2.
1930.

240 Dědrasbor - Dělnickf dramatickf sbor, za|oženy koncem
r. 1920, byl nejvfznamnější z Íady pokusri o proletáňské
socialistické divadlo (jeho spoluzakladatelem a hlavním
vedoucím bylJindŤich Honzl). Zamětoval se pŤedevším
na sborovou recitaci; vyvrcholenímjeho činnosti byla ričast
na slavnostní scéně prrmí dělnické spartakiády v Praze
na Maninách v červnu 1'92|. Zan1kl koncem r.1922.

24I Burianouo diuadlo - divadlo ziizené v Praze populárním
komikem Vlastou Burianem (1891-1962).
Intimní diuadlo _ ansámblJulia Lébla (1897-1960), hra-
jici v letech l92B-l932 v malostranské Umělecké
besedě.
Rokoko _ pražské divadlo uvádějící pŤedevším operety
a revue; hlavními ,,hvězdami.. byli Ferenc Futurista
(viz pozn. ke str. l22) aJára Kohout (nar. 1904).
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Velkd opereta (v Rozpravách Aventina omylem vytištěno
Velká opera) _ otevňena v Praze r. 1929 divadelním Ťe.
ditelem Bedňichem JeŤábkem (1BB3-1933).
Dessaignes - Georges Ribemont-Dessaignes (nar. lBB4)'
francouzskf ma|ií, prozaik, básník, dramatik a esejista.
Účastník hnutí Dada, pŤešel pak s určitfmi vfhradami
k surrealismu. Jeho hry Němf kanár a Peruánskf kat
inscenoval JindŤich Honzl v osvobozeném divadle
(první 1926, druhou 1929).

Jarr1 _ Alfred Jarry (1873-1907), francouzsk básník
a dramatik. Jeho hru Král IJbu, grotesku o hrrizovládě
chamtivého násilníka, uvedlo osvobozené divadlo r.
l92B v režii JindŤicha Honzla.

LEO NESSIS, KRITIKA KRTTIKY

Toorba 5, 1930, č. 6' str, 86_87, 13. nora 1930; šifra Elkn.

243 Leo Nessis - vl. jm. ing. Nusim Nessis (nar. 1903 v Lip-
kani v tehd. Rumunsku), architekt a publicista, t. 1932
vyhoštěn z ČSR jako cizinec pro komunistickou činnost,
pracoval pak v Moskvě, r. 1936 se stal obětí stalinskfch
represálií.
Bergsona - Henri Bergson (1859-1941), francouzskf
filosof, irracionalista.
Freuda - Sigmund Freud (1856-1939), rakouskf lékaŤ,
rodák z PŤíbora na Moravě, zakladatel psychoanalfzy,
která se ze zprisobu léčení nervovfch chorob rozrostla
v psychologickou teorii, vysvětlující veškeré lidské jedná.
ní popudy pohlavními.

244 Nejedlj o postdtnění Ntírodního diuadla - pravděpodobně jde
o Nejedlého článek Boj o Národní divadlo (Rudé právo
č. 226, str. l-2, 22.9. L92B).

246 Becher u 1. čísk Linkskurue -Johannes R. Becher (lB91 aŽ
l95B)' německy básník _ socialista, pŤispíval do časopisu
Linkskurve, kterf vydával Svaz proletáňsko-revolučních
spisovatelri v letech l929-1933. Zmíněn,f článek má titul
Einsn Schritt weiter.
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Panaita Istratiho - viz pozr-t. ke str. 67.
Leonharda Franka - Leonhard Frank (1BB2-196i), nč.
meckf protifašisticky spisovatel, od r. 1933 v emigraci.
Ve své tvorbě do poloviny dvacátyclr le t byl 1:1ízk!'expre .
sionismu a proletáŤské literatuŤe, od r. 1926 se uchyluje
ke komornějším polohám, zistává však kritikem měš.
ťácké společnosti' Jeho vyvoj lrodnotil levicovy'- tisk v Ně.
mecku jako dezerci. NapŤ. staé Dankend quittiert (Die
Linkskurve, r.2, č, 1, leden 1930, str. 28) mu vyčítá, že
opustil témata války a revoluce a zab!ryá se ,,čistou hri.
manitou.. - a v románě Bruder und Schwester (1929)
incestní láskou mezi sourozenci.
Theodora Dreisera - v Ncssisově článku uvecleno ',Abra.
hama Rejzera.., jcle zňejmě o tiskovf omyl, podobn1i spi-
sovatel se v americké literatr.rŤe nevyskytuje. Theodore
Dreiser (lB7l-1945)' autor proslulého románu Ame.
rická tragédie (l925), bvl na počátku tňicáq'ch let levicí
kritizován. Napň. Upton Siclair v knize Peníze píší na.
padá finanční zdroje Dreiserovv, stejnci jako S. I'ewiso.
vy a Z. Greyovv.

LACo NoVoMESKÝ, DISKUSE o Č]IS'fO.IĚ GE\EÍ{I\CE.. .

Tuorba 5, 1930, č. 6, str. 96, ]3' tinora Ig30; šifi.a I,' }t.

24B podobnou diskusi - nríněna diskuse o bolševizaci strany,
vedená v komurristickém tisktr na podzim l92B prr záIija-
vém plenárním zitsedání UV KSČ.

KURT KONRAD, KRIZE KAPITALISN'IU A ',SoURUČBNSTVÍ..

'Signdl 2, 1929-30, č. 22, str, 1, 2'I, t)nora 1930; p elolil Marko,

250 Z Indexu II-1 - Karel Teige, BouŤe na levé frontě, Index
2, l930, č' l, str' 2*3; zde otištěno na stl. 206*210.

BEDŘICH VÁCLAVEK, Co BUDB Z NAŠÍ DISKUSE?

Tuorba 5, l930, č. B, str. ] lB-119' 27. nora 1930.

252 článek s. Ellena - Leo Nessis (ši{ia }illen): Kritika kritiky,
zde pí.etištěn na str. 2+3-246.

253 soudruh Fried - Evžen Fried (1900-|944), českf komu.
nisticky politik a novináŤ, po V' sjezdu KSČ kritizován
pro ultralevé názory; zŤekl se jich a pracoval nadále
v komunistickém hnutí.
soudruha Guseua - Sergej Ivanovič Gusev (l874-1933),
bolševicky politik' spolupracovník Leninriv' v letech
1928-1933 člen pňedsednictva vfkonného vfboru Ko-
minterny.

254 ltudé prduo 26. le(na - Gusevriv článek Problémy Komu-
nistické Stran)r Československa, znění projevu na schrizi
sekretariátu Exekutivy Kominterny, Rudé právo 26. 1'
1930, str. 3-5.
Bogdanoua - Aiexandr Alexandrovič Bogdanov (lB73 až
l92B), vl. jrn. Malinovskij, politik, sociolog a filosof,
privodně národovolec, od r. l903 bolševik, jako filosof byl
pod vlivem empiriokriticismu; psal i utopické romány.

LADISLAV ŠTOLL, NBPOCHoPITELNÝ ZÁCHVA]...'

Signdl 2, 1929-1930, č, 23, str. 1, 28. tinora 1930; šifra L. Š.

256 pro Seuer a Vjchod - Sever a Vychod, ,,literární revue..,
vycháze|a v letech 192.t-1930 v redakci Josefa Knapa
jako orgán konzervativnějšíclr literárních kruhri. Jako
kritikové sem pňispívali hlar,ně Miroslal, Rutte, František
GÓtz, A.IVI. Píša, Pavel Fraenkl.
Viktor D1k u2tkl -jde o polemiku vyvolanou Dykovfm
tllánkem Levá {ronta a kultura (Národní listy, č. 294,
str. 3, 26. l0. 1929) a Štollovou poznámkou Viktor Dyk
a kultura (Signál 2, l929-30, č:. B, B. l l .  1929).
Uljanou - vl. jméno Leninovo.
Krasaliau Chmelenskj - plnlm jménen-r Josef Krasoslav
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Chmelenskf (lB00-1B39)' českf obrozeneck básník
a kritik. Jako většina obrozencri zvolil si druhé kňestní
jméno z vlastenecko-literárních drivodri.

BEDŘICH VÁCLAVEK,
K SITUACI DIVADELNÍ MoDERNY V BRNĚ

ReD 3, 1929-1931, č. 4, str. 115-116, leden 1930.

257 a 2. č,í,sle ReDu - Václavkriv článek Honzl a E. F. Burian
v Brně, ReD 3, 1929-3l, č. 2, str. 39-40.
Jonsonúu Volpone - hra anglického dramatika Bena Jon-
sona (l573-1637) Lišák Volpone, uvedená v Národním
divadle v Brně 21. B. 1929 v režii Honzlově.
Achard - Marcel Achard, Život je krásn1i - viz pozn.
ke str.  2lB.
a Lišdkoui -Jonsonriv Lišák Volpone, viz vfše.

pnBoNEsravffíilnfilť""3ltt''ERATUŘE

odeon 1, 1929-31, č. 7, str. 101-106, duben 1930.

26I Jean Cocteau - (1BB9_1963), básník, prozaik, dramatik,
esejista, zajimal se o moderní malíŤství, hudbu i film.
Spojoval avantgardnost se společenskou kritikou. Se
Satiem, Poulencem, Milhaudem rizce spolupracoval pňi
tvorbě sv ch her a baletri.
Eric Satie - (1866-1925), francouzskf hudební skladatel,
pŤítel Debussyho, patron mladé protiimpresionistické
generace.
Pelléas a Mélisanda - opera na Maeterlinckriv text fran-
couzského hudebního skladatele Clauda Debussyho
( 1 862_l 9 1 B), zak|adatele hudebního impresionismu 1 po.
cháziz r.  l902.

263 Praxiteles - vynikající ňeckf sochaň ze 4. sto|. pň. n' l.
264 Descartes ue sué holandské l zni - slavnÝ francouzskÝ filosof

47o-

René Descartes (l596-1650) začal své filosofické rívahy,
když se r. |629, po ukončení vojenské dráthy, uzavie|
v pňísném soukromí a klidu v Holandsku

265 Crémieuxoua sloua _ Benjamin Crémieux (1BBB-1944),
kritik, literární historik a pŤekladateI, zabyval se pŤede-
vším dílem Marcela Prousta a moderní italskou literatu-
rou.

269 nad Marinettim - Filippo Tommaso Marinetti (1876 až
| 9 4+), italsky spisovatel, zakladatel futurismu.
u knihdch André Bretona - André Breton (l896-1966), bás.
ník, prozaik a esejista, vridčí teoretik francouzského
surrealismu.

KURT KONRAD,
o ÚKoLBCH A FUNKCÍcrr uIvlĚr,ncKÉHo TEoRETIKA

Signdl 2, 1929_30, č. 32, str. 1, 2. kuětna 1930.

27O ue sué pŤedndšce o a,uantgardní literatuíe - Nezvalova Pňed.
náška o avantgardní literatuňe vyšla v odeonu (1, 1929
až |930, č. 7, str' 101-106); zde pŤetištěna na str.259 až
269.

BEDŘICH VÁCLAVEK, SLoVo o PoETISMU

Čin 1, 1929-1930, č. 33, str. 787-7BB' 12. čeruna ]930.

BEDŘICH VÁCLAVEK.
''NoVÁ vĚCNoST.. ESTETICKoU PARALBLOU

KoNSoLIDACB STARÉHo ŘÁDU

Index 2, 1930, č. 7, str, 49-50, čeruenec 1930.

275 H, Luedecke - Heinz Luedecke, nar. 1906, německy kul.
turní kritik a žurnalista.

27B Mejerchold _ Vsevolod Bmiljevič Mejerchold (|B74 až
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l940), sovětsky avantgardní režisér, zakladatel tzv. bio-
mechaniky.
Ej zenš tejn - Sergej NIichajlovič Ejzenštejn ( l BgB-t 94B),
sovětskf divadelní a filmovy režisér, tv rce proslulfch
filmovych epopejí, počítanfch k zakladatelsk1rm díl.rim
rnoderní filmové tvorby (KŤižník Potěmkin, l925, Deset
dnri, které otŤásly světem, 1927).
u Díuadelnim listě - Honzlovy články Několik slov o mo-
dernosti (Divadelní list5, l929 -30, č. l, str. 2-4), K re.
pertoáru činohry ND v Brně na sezÓnu l929-30 (tantéž,
č. 2, str.  l9-2l),  o konci kr ize dnešního divadla (tam-
též' č. 3, str' 26-30 a č.4, str. 43-46), Ke hŤe Marcela
Pagnola Abeceda rispěchu (tamtéž, č. 6, str. 69--70).
u Lidoujch nouintích - Honzlriv článek Nové cestv a cíle
brněnské činohry, Lidové noviny, B. 9. 1929. Yi'z pozn.
ke str.  I 95.

279 cituje 4e Giraudouxe - Jean Giraudoux (lBB2-1944),
francouzsky prozaik, esejista a pŤedevším dramatik. Diva-
delní list (5, l929-30, č. lB, str. 206-208) pňinesl vj,tah
z interviewu s Giraudouxem z listu Neue prager presse.
u Diuadelním listě, č. 19 - Honzlriv článek Répertoární
vfsledky letošní sezÓny ND v Brně (Divadelni list 5,
l929-30, č. l9, str.  2|4-2|9 a č,20, str.  226-230).
|,ančur u Učitel a ždk - premiéra v Národním clivaclle
v Brně v Honzlově režii l. bňezna l930.

I..RANTIŠEK SPITZER. FAŠISMUS A KULTUR'\

Tuorba 5, ]930, č, 39, str. 611-615, 2. íina 1930.

František Spitzer ( 1B9B-1945, zentŤel u Mauthausenu), ed-
n]k lražské pojišťoun1t, uprchl,ik 1 Maďarska po p du k,,,u,1l'
Recitdtor, re žisér o c hotnic kjc h pŤedstauení,,, dolit,, D ětnic kiho
rliuadla, dramatik (Touar1lš LIartin, ,{a jednu r nu t!uě, A arx
n l praudu aj).

Jeho u podstatě nrylni ;1o,,n ntí u-,.i,1rmn jen pro rliskusi,
kterou ultuolal.

28| lehkost simplistú - povrchních zjeclnodtršovatelri (zlat.),
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písnička pro AntiJu - Antifa byla jedna z dělnickyclr skupin
malfch divadelních forem typu Modré blrizy.

2B3 Hampl - Antonín Hampl, viz. pozn. ke str. 222'
oSČ _ Odborové sdružení československé, reforrnistická
odborová organizace v pŤedmnichovské republice.

2B5 V. sjead Profintern) - Profinterna : Rudá odborová
internacionála, ofi ciáln im názv ern Mezinárodní sdružení
revolučních odborri;její \/. sjezd se konal v červenci l930
v Moskvě'
?roti z kazu diuadelních slauností na ,(i2kouě - policejní Ťedi.
telství v Praze zakáza|o dělnickému divadelnímu spolku

Jiňí \'Volker na Žižkov ě oslavy desetiletého trvání, divadel-
ní pňedstavení i tábor s programem Pňedpoklady a rikoly
proletáŤského divadla' Protest pŤinesla Tvorba v 5. roč-
níku (č. 38, str.  595, 25. záňí l930).

EDUARD URx' SLOŽIT ZBRANĚ N^\ KULTURNÍ |R()NTĚ?

Ti,orba 5, 1930, č. 46, str' 730-732, 27' 11. 1930.

290 Děborin u čldnek - Abraham Mojsejevič. Děborin (lBBl
až 1963), sovětskf filosof, kterf vedl boj proti mechanis-
tickému materialismu' byl však kritizován z,a idealistické
chyby.Jeho staé Budování socialismu a rikolv marxistri na
teoretické frontě vycháze|a na pokrač:ování v 5' ročníku
Tvorby.

29| scltopenhauerouskému uoluntaristnu - Artur Schopenhauer
( l 7BB_l860), německ1i romantickf filosof, zdrirazĎtrjící,
že podstatou člověka je vrile.

KURT KONRAD. }.r\ŠISMUS A KULT'URA

Tuorba 5, 1930, č,47, sh..750_751,4. 12. 1930; č, 48, sh..
763-764, 11. 12. 1930.

298 Mach - Ernst N.Iach (lB3B-1916), rakouskf fyzik a filo-
sof, tvrirce empiriokriticismu, filosofického směru zalo.
ženéhc na subjektivně idealistickém r'ykladu zkušenosti.
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Auenarius - Richard Avenarius (lB43-l896), šv1icarskÝ
filosof, jeden ze zakladatehi empiriokriticismu.
Petpld - Josef Petzold (l862-l929), německy pozitivis-
ti.ck1i filosof, propagátor Avenariova empiriokiiticismu.
Husserl - Edmund Husserl (1B59-193B), německ1i idea.
listickf filosof, zak|adate| tzv. fenomenologické školy.
4[einolg 

- Alexius .Meinong (1853-1911), rakouskli
fi losof, zakladate| apriorní,,teorie pŤedmětu.i.
Driesch - Hans Driesch (1876-1941), německ1i biolog
a filosof pňírody' pňedstavitel vitalismu. Zastáv.a| učeni
o zvláštni životní.síle, která existuje mimo čas a prostor,
avšak do vfvoje života a do struktury organismri zasahu-
j-e, vytváŤí jejich specifiku a prisobí jejich vfvoj.
Lrexktill - Jakob Johann von Uexktill ( l 864.- l 9 44) , né-
meckf biolog, stoupenec neovitalismu.

299 u Ta1llorouě s2stému - Frederick Winslow Taylor (|856 až
1915), americk1i inženyr, objevitel zprisobu organizace
práce, kterj, zajištuje její vysokou intenzifikaci. Podstata
tayloris.mu spočívá v ' 'rozloženi pracovního postupu na
jednotlivé operace a ríkony, které se zkoumaji u .uiio,,u-
lizují časovj.mi a pohybovfmi studiemi.

30I zdkazu liedaedení proletdŤské reaue _ viz. pozn. ke str. 2B5.
Profinternlt - viz pozn. ke str. 285.
V. sjeadu ROI - viz pozn. ke str. 285.
K.apslouna - Papirografe - Dějin1 medicín2 - části revue
Kam s ním, sestavené z vystoupení několika dělnickfch
divadelních skupin. Autory by1i členove skupinv ťo-
DAK, tj. Kolektivu dramatickyich autorri komunlstri -
František Spitzer, Karel Marek, František Němec ai.

PAVEL REIMAN, NÁŠ BoJ NA KULTURNÍ FRoNTĚ

|yorbg 5, 1930, č. 48, str. 762_763, t 1. 12. 1930; č. 49, str. 779,
18 . 12 . 1930 .

304 se soudruhem Lunačarsk;llm - A. V. Lunačarskij (viz pozn.
kestr. l68) vprvních porevolučních letech byihlasaielem
proletkultovsk1ich názorri, ale ve funkci lidového komisaŤe

48o +Bt

osvěty (l917-1929) pňispěl k upevnění marxistického
myšlení v Rusku a měl citlivy poměr k umění a k uměl-
crim.

30B na tietim kongresu rusktiho Komsomolu - Leninťrv projev
vydán česky v brožuňe K mládeži.

EDUARD URx, BEDŘICH VÁCLAVEK v RoZPACÍCH

Tuorba 5, 1930, č.49, str.778-779, 17. prosince 1930; č.50,
str. 799-800, 24. prosince 1930 ; č. 51-52, str. B17-B19, 31. pro-
since 1930.

3|2 Složit <braně na kulturnífrontě ? _ viz zde na str. 2B7 -296.

3|5 zjeu Dauidoa2 škol2 -Jacques Louis David (174B_lB25)'
francouzskf malíŤ-klasicista, zakladatel školy klasicistic-
kého malíŤství. V době Velké francouzské revoluce byl
pověŤen Ílzenirn všech státních uměleckfch podnikri, za
I.{apoleona byl jmenován ,,prvním císaŤskfm malíiem..,
po Napoleonově pádu vypovězen z Francie.

323 Clara (etkinoud - (1857-1933), pracovnice v německém
socialistickém a komunistickém hnutí; její Vzpomínky
na Lenina vyšly poprvé německy v roce 1929.

324 Charles Lalo - (1877-1953), francouzskf estetik; Urx ci-
tuje z jeho knihy La beauté et l' instinct sexuel, 1922,
která vyšla česky v roce 1926 pod názvem Krása a láska.
M e hring - F t anz Mehrin g ( 1 846- l 9 1 9), německy marxis -
tick1i historik, pŤedstavitel levého kŤídla německé sociální
demokracie; je autorem Marxova životopisu a zab,fva| se
i estetikou (Stati o dramatu, česky 1954).

326 Plukouník Šuec - drama Rudolfa Medka (1890-1940),
oslavující české legie v Rusku; premiéra v Národním
divadle v Praze 27 . |0. l92B v režii Karla Dostala; roku
l929 poctěno státní cenou'
Suatjt V clau - drama Stanislava Loma (1883-1967),
uvedeno v pražském Národním divadle 28. 9. 1929 v rc.
Ži i  i<. H. Hi lara.
Ml2n Ť a jeho ditě - líbivá hra německého dramatika
Ernsta Raupacha ( l7B4-1B52), hodně hraná i  na čes-
k1ich jevištích.



oTEVŘENÝ DoPIS RBVoLUČNÍl,r sptsoverprŮla
V ČESKosLoVENsKU

Tuorba 5, ]930, č. 50, str. 794, 24' prosince 1930.

332 oteuÍenjl dopis... vypracovala II. mezinárodní konfe .
rence proletáŤskych revolučních spisovatel v Charkově.
Na.jeho redigování se podílel i Bedňich Václavek.
na stanoaisku Proletkultu _ Proletkult, sovětská dě]nická
kulturně osvětová organizace, za|ožená roku 19l 7. Bv|a
Leninem kritizována za záporn,|, poměr ke kulturnímu
dědictví. \'r polovině dvacátj,ch iet pŤešly organizace
Proletkultu pod vedení odborťr. U nás za|oien Pioletkult
v srpnu |92| a zanikl v roce 1924.Yydával časopis Pro-
letkult, redigovanf St. K. Neumannem.

333 hnutí.děldnpú _ děldopi, dělničtí dopisovatelé; charkovsk1í.
sjezd se vyslovil pro podporu jejich hnutí' v němž hledai

. . moŽno.st rozvoje revoluční literatury.
334 DDoČ - Svaz dělnickfch divadelních ochotníkri Česko-

slovenska, zalrožen!, r. lgl 1 a vydávajÍcí časopis Dělnické
divadlo (od r. 1920).
roldopi - rolničtí dopisovatelé, viz q?še vysvětlivku k hnutí
děldopri.
krítika poputčikú - viz pozn. ke str. l34.

VLADIMÍR CLEMENTIS,
PREJAV NA MBDZINÁRoDNoM KoNGRESE
REVoLUČNEJ LITERATÚRY V CHARKoVE

6._15. NOVEMBRA 1930

Kul! '!?!l liuot 19, 1961, č.2, str. B-9, 11. 1. 1961; pŤeložit Mi-
cÍtal Rontan.

VLADII\,ÍÍR CLEMENTIS,
MEDZINÁRODNÝ. KoNGRES REVoLUČNEJ LITERATÚRY

Dau 1, 1931, č, 1, str. 3, leden 1931; šiJia -cis-.

+Bz

LADISLA\'' Šrorl, LIDÉ V,,LABoRAToŘI..

LeudJt.onta 1, 1930-31, č. B, str. 1-2, 15.ledna 1931.

342 oteuÍenjl dopis - otištěn zde na str. 332-336.
346 Nezualoua .Qlěrokruhu _ Zvěrokruh, něsíčník soudobélro

umění, redigovanf Vítězslavem Nezvalem, vydávalo r.
l930 ÚstŤední studentské knihkupectví a nakladatelství
v Praze. Zanlkl. po dvou číslech'

347 1lad aliuem Děborinoajch uah - viz pozn. ke str. 290.

LADISLAV SZÁNTÓ,
DISKUTU.JEN,ÍE MARXISTICKY V ANKETĚ

o ..}..AŠISMU A KULTUŘE..

Tuorba6, 193], č. 5,str.  75, 5. 2. l931; č. 6,str.  91-92, 12. 2.
1931 ; č. 7, str, 107-10B, 19.2. 1931; pseudon1m Ladislaa ormis.

356 Mach, l|uenarius, Petpld, Husserl, Meinong, Driesch, Ue,íkiill
- viz pozn. ke str. 298.
Struue - Pjotr Berngardovič Struve (1870-1944), rusk
butžoazni ekonom a filosof, lrlavní pňedstavitel legál-
nílro marxismu, ve filosofii zastával zprvu kantovské
stanovisko, později pŤešel na pozice mystického idea-
i lsmu,

35B Planck - Max Planck (1858-1947), německy teoretick/
fyzlk, zak|adatel kvantové teorie ; hájil materialistické
a deterministické pojeti fyziky.

BEDŘICH VÁCLAVBK, KoNCE,,REVoLUČNÍ., AVANTGARDY

Tuorba 6, 1931, č, 5, str. 7B-79, 5. nora 193].

366 pldte někdejších slou Št1lrského - v článku Koutek generace
II (odeon l ,  l929-l93l,  č. 3, str.  45), zde ot ištěno na
str. 136-148.
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",r'""",tft'J^lXH;rsMUs;er<oŽro ulrĚr,BcrÁ KRITIKA

Čin 2, 1930_31, č. 13, str.2g2-2g5, z 22. I. tg31, č. 14, str.
3lB-323, z 29. 1. 1931, a č. 16, str.368-373, z t2. z. ígst.

367 lckowicze - Marc Ickowicz, autor knihy La littérature
á la lumiěre du matérialisme historique (Paris l929)
ustupní branou ke Kapitdlu - míněna kniha Zur KritiÍ< der
politischen oekonomie, 1B59. Kapitál má podtitul Kri.
tik der politischen Oekonomie

368 u Labriol2 - Antonio Labriola (1843-1904), italskli fi-
losof, od B0. let marxista. Jeho Eseje o materialistictém
poJ.etí dějin vyšly spolu s někter1imi dalšími pracemi též
česky l961.

369 po.tainousku- podle teorie Hippolyta Taina (tB2B-1893),
pŤedstavitele sociologického pozitivismu v literární věd8,
ktery vznik umění vykládal prisobením rasy, prostŤedi
a momentu (tj. doby).

373 Tajnosti PaŤíže - desetisvazkov! kyčovit1i seriál francouz.
ského populárního spisovatele Eugěna Sue (vl. jm. Marie
Joseph Sue, 1804-1857), zlet 1842-1843.
Lidskd komedie - velkolep cyklus 97 románri a povídek
Honoré de Ba|zaca (l789-lB50), krystalizující iádu let,
pŤevážně však z let tŤicáq'ch a čtyŤicátfch.

375 Georges Renard - (1847-1990), francouzskf historik,
ťrčastník Komuny. Zab.!,va| se hlavně dějinami w|.roby a
vyvojem umění.
l1ziokraté - pŤívrženci jednoho ze směrri klasické poli.
tické ekonomie z 2. poloviny lB. stol., kteÍi ztotožĎovali
společenské zákony se zákony piírody a za pÍirozené zÍi.
zení společenské považova|i,,zemědělskou společnost...
skuost Chénierťtu Liberté - André-Marie Chéniěr (1762 až
|7 9+), francouzsky básník, nejprve nadšeny revolucionáň,
později stoupenec králriv; byl popraven. Autor eklog,
elegií a satir napodobujících antické klasiky, avšak pro-
dchnutfch hlubokou vnitŤní opravdovostí. tsáseri Švo-
boda (Liberté) je z r.  |?B7.
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ueršoaé pouídání Delillouo - Jacques Delille (1738_1813),

francouzskf básník, autor didaktickfch popisnfch básní

a pŤekladate|. Zahtady (Les Jardins) vyšly 17B2.

376 uana imaginatio _ (lat.), marná pŤedstava.
Sorel _ Ó"o,g"* Sbrel. (1B47 -1922), hlavní pfedstavitel

francouzského syndikalismu; odmítal snahy o parlament-

ní činnost socialistri, cestu k vítězství dělnictva a k na-

stolení vlády odborovfch otganizac| (syndikátri) spatŤo.

val ve všeobecné stávce.
johannot - Tony Johannot (1803-1852), francouzskf

historickf malíŤ a ilustrátor.
g7g be Sanctiie - Francesco De Sanctis (1817-lBB3), italskf

literárnívědec,kter1isezab valhlavněstaršíliteraturou
(šuggi sul Petiarca,.l869, vrcholné dílo literární historio.

;;;ffi italské 19. století). Byl pod siln m vlivem levice

italsb'ch hegelovcťr.
3BO Josepiern Béěierem - Joseph Bédier (1864-1938): 'fru":--- 

žouisky literární vědec, badatel v romanistice, hlavně

ve staré francouzské literatuŤe.
Gastonem Parisern - Gaston Paris (1839-1903)' francouz-

skf literární vědec, učitel pÍedešlého, jeden ze zaklada-

telri moderní romanistiky.

BEDŘICH VÁCLAVEK, o MARXISTICKoU ESTETIKU

Tuorba 6, 1g31, č. 7, str. 106_107, 19. nora 1931 ; č. B, str. 123,

26. tlnora 1931.

3B4 zacharkouského kongresu_vizpozn. ke str. 332.
o oteuieném lixě _ viz zde na str. 332-336.

g86 t e zi W. H aus ens t eina _W íIhelm Hausenstein ( 1 B82 _ 19 57 ),
n8meckf historik a sociolog vftvarného umění; o jŤo

knize Meister und, Werke réferoval Václavek v Sociolo.
gické revui 1, 1930, str. 166-169.
Ád. Behneho - Adof Behne (1BB5_194B), německf histo.

rik vftvarného umění. Váilavek referoval o jg!9 t{"^.

NeuesWohnen - neues Bauen v ReDu 1, str' 198-199,

v Literárním světě 1, č. 10, str. B a v Rudém právu

11 . 7 .  1 928 .
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3B9 poan mk1l soudruha Štolta _ článek Ladislava Štolla Lide
v,,laboratoŤi.o, zde pŤetištěn na str. 342_350.

390 Aug. Tltalheimer _ August T. (1BB4-194B), německf
marxistickf filoso{ napsal rivod k }"{ehringovym článkrim
Zur Literaturgeschichte (B. Váctavek referoval o tomto
svazku v Sociologické revui 1, 1930, str. 394-40l).
článkú Mehringoujch _ viz pozn. ke str. 324.
uj,rok Lu Mcirtenoué _ Lu Márten (nar. 1879), německá
marxistická teoretička umění; zablxa|a se pňedevším so.
ciologií umění, vyvozova|a však vjvoj umění pňímo
ze stavu vfrobních sil.
u Sociologické reuui _ článek Lu Mártenové Historickf
materialismus a sociologie umění, Sociologická revue l,
1930, str. 387-391.

39I z knížla Trockého _ Literatura a revoluce (1923, rusky).

Měsíc pŤed Václavkovou odpovědí E. Urxovi v Tvorbě vyšel
rozhovor BedÍich Vdclaaek o saé noué knize Poezie o ro1pacích
( o deon 1, č. 9, leden 1 9 3 1 ), ZaÍazt$emej ej aspoĎ do poznámko.
vého aparátu:

Nakladatelství odeon vydalo na podzim knihu BedŤicha
Václavka Poezie v rozpacich. Zepta|ijsme se autora:
Jakj, cít sleduje saou knihou Poezie u rolpacích?

Vedlejších cílri mně tanulo pŤi práci na mysli několik:
Pňedevším mně šlo ojednocení množství navzájem si od.
porujících, ale v podstatě sobě velmi blízkf ch názorú',
stanovisek a posďehli, které pŤinesla obsáhlá teoretická
literatura modernistická posledních let; tedy o syntézu
dosud vykonané práce a zák|adn1 ujasnění zjednotného
názotov ého vfchodiska : ]ristorického materialismu. Cítil
jsem tehdy prostě i potŤebu pňevést k nám vfsledky
uměnovědeckého bádánl z ciziny, o něž se u nás málo-
kdo stará. Piedevším jsem však měl na zŤeteli cíl aktuál.
ní: vybudovat pevná objektivní kritéria pro posuzování
současného dění v umění. Modernistickou estetiku jsem
si však pŤitom potŤeboval nutně podložit historickou
perspektivou, jak ji dává" historicky materiaiismus. Je.
dině z poznánÍ vyvoje společenské práce múžeme získat

pevná kritéria pfo posuzování v1ivoje umění' PŤesvědčil
jsem se pak (opětovně pňi práci), že kde jde o dobrou,
do drisledkri domfšlejícÍ teoretickou práci modernistic-
kou a o dobrou práci marxistickou, neodporují si nijak
zásadné, n!,brž se navzájem doplrlují, potvrzují a vy-
světlují, v nejlepších pŤípadech svádějí vjedno. Meri.
torně jsem se pokusil Íešit nejožehavější otázku pňítom.
ného umění: jeho poměr k životu. Umění je dnes auto.
nomním tvarem, svébytnfm - a od ostatního žívota
pŤíliš izolovan1ím. Jedni se prostě stavějí proti tomuto
stavu, proti drisledkrim vfvoje a chtějí Íešit otázku ná-
vratem k stavu minulému. Druzl ženou autonomnost
umění do krajnosti, aniž cítí neudržitelnost rrňítomného
stavu. Považuji v/voj ke krajní svéprávnosti umění
zanutn! a pokrokovy, ale cítím zároveťt neudržitelnost
tohoto stavu pro budoucnost, ale i dnes. Než Ťešit věc
nelze ani nějak ,,snadno a rychle,,, ani násiln1im podŤi.
zováním umění životu (,,tendenční umění..) . Věc sou-
visí se vší dělbou ptáce a celkovou neorganizovaností
individualistické společnosti. PŤíští společnost vytvoŤí
postupně sociální pŤedpoklady k pŤekonání tohoto stavu
a k sblížení umění se vším ostatním životem. V knize
ďeduji tento proces, jenž je už dnes v proudu, zevrubně.

Jak souuisí tato noud kniha s jeho pruní knihou od umění
k taorbě?

Zcela volně. Tam jsem se pokusil zevrubn mi studie.
mi o jednotlivcích podat obraz vfvoje české poezie v pňí.
tomné době (nešlo mně o portréty osobností). Obecná
kritéria, jimiž jsem se v ní Ťídil, vyktádám v Poezii
zevrubně, soustavně a dokládám je. Tam š1o o literární
kritiku, zdejsem chtěl psát exaktní a sociologicky fundo.
Vanou uměnovědu.

Co b2 si Pítíl Poezií a rouBacich dosdhnout?
Nelze dosáhnout všeho ]edním činem. KaždÝ čin ie

jednostrannf tím více, čím" chce b1iti drisledncjsi. Pová.
žuji však jednostrannf čin dristedn! za užitečnější než
čin všestranně nedrislednÝ. Tato knižka nerozŤeší defi.
nitivně otázku historickomaterialistické uměnovědy, je
jen uáběhem' na němž bude nutno mnoho korigovat,
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a co víc: doplĎovat _ otevrou se nové pohledy, věci
budou osvíceny jinak. Ale myslím, že nelze dobňe jít
dále, dokud se někdo (tŤebas i já sám?) nevyrovná kri-
ticky a poctivě s perspektivou, kterou jsem v knize po.
stavil a propracoval. A to by bylo mé neskromné pŤání:
Aby se s ní vyrovna| každ!1 kdo má aé k modernímu
umění, aé k revolučnímu hnutí upŤímnf poměr, zejména
moderní a revoluční kritika. (Za to bych dal celé to ,,vy-
rovnání se.. s ní staré kritiky.) StaneJi se tak, bude rikol
knížky splněn, a bude moci - piekonána - odložena bft
tiebas mezi staré haraburdí, zatímco z ní budou dvě tŤi
základn1 věci žít dál. Dokud se však tak nestane, je
trochu svéhlavá a ná.ročná _ a iá s ni.

STANISLAV K. NEUMANN, KRIZE NÁRoDA

Úaodní čdst brožury (str. 3-9) u2dané r. 1930 (o, Girgal, Praha .
Smíchou). Broiura md celkem 72 stran.

historickd lrauice kotnunistickd - název pro část funkcio-
náŤri KSC, která pŤešla do KSC ze sociální demokracie.
PatŤili k ní Josef Bubník, Josef Hais, Alois Muna, ale
v době V. sjezdu KSČ byli do n|zaiazováni i Bohumír
Smeral, Antonín Zápotocky aj.
konunistickéhl ,,centra,, _ zde ve smyslu kompromisu mezi
krajní levicí a,,historickou pravicí...
bubníkouskjch žiulú' _ viz pozn. ke str. 52.
uedenl ,,jílkouské,, _ viz pozn. ke str. 50.
občana Bolena _ vtz pozn. ke str. 50.
casus belli _ (lat.) : pŤíčina války.

VLADISLAV VANČURA'
z PŘEDNÁŠKY o TAKZVANÉM NovÉM UMĚNÍ

odeon 1, 1929_31, č. 9, str. 132_134,Ieden 1931.

400 Maldoror _ viz pozn. ke str. 112; zde natáži Vančura
na konfiskaci vfboru ze Zpěvi Maldororovfch, uspo.
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Ťádaného P. Soupaultem a K. Teigem a vydaného r. 1929
nakladatelstvím Odeon.

4OI autor Nocí chintér1-Viktor Dyk (1877-193l), básnická
sbírka Noci chiméry vyšla 1917.
o Karatajeuouě prostotě _ míněn mužik Platon Karatajev,
postava ze 3. dílu Tolstého Vojny a míru, podle Tolstého

,,ztělesnění všeho ruského, všeho dobra a vyrovrranosti...

4O2 u auantgardní politické straně _ míněna KSC.
403 Minotaurls _ y Ťecké mytologii nestvŮra, člověk s b čí

hlavou.
epikptformní stau - (lék' termín),.stav zakaleného vědo.
mí, podobny epilepsii (padoucnici).

404 auíoia Bojú' o zitrot,.- F. X. Šalda, jeho první kniha esejú
vyšla r. 1905.

otázek modernosti a stranickosti umění sc tyká i část irrter.
r,iewu Vladislau Vančura o suhn noaém romdně (Literdrní nouin1 4,

č,2 ,23 .  1 .  1930) :

Uvěňili jstire v komunisnrus. Pi'edstavuji si, že komu-
nismus je stará snaha po životní plnosti a štěstí, jeho

formy mají bezpočet obdob a odpovídají lidové bisni;
vosti. Marxismus pÍedevším počítá s hospodáňskfnri
podmínkami. Tyto hospodáŤské podmínky jsou pro
mne dány situací národa. Myslím na komunismus takto
l.ždycky a platil jsem v koml-rnistické straně vždycky
za richylku.
Snaha mych postav, jak ji vidím, by1" zájem o tvar.
Byl vždycky negativrrí mimo složku dělnictví - a protože
tato ze stejn1ich drivoclťr jako my pracovala na stejném
p'ogru*.', bylo samozŤejmo, že jsme se doplĎovali a šli
spolu. V této spolupráci byl smysl naší modernosti.
Modernost je titaana aktivistická odpověď na stávající
poměry, *yšleno v rrejširším smyslu. Věi.írrr, že odtud
počíná styl, jenž bude pokračováním všech historic.
kfch dob, zasluhujícícir toho jména. odtud tedy počíná
akce. Nejsme ,, 'ožpo',' s ní, ale s politickou kasuistikou
a oním pokrokáŤstvím, jež nerozumějíc duchu, opravuje
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po zplisobu re]ativistri a sociální charity ma|á zla, aniž
by vidělo p}íčiny katastrof...

JINDŘICH HoNZL. o [4ÉM BRNĚNSKÉM PÚsoBENÍ

Literdrní nouin2 5, 1930-31, č. 10, str, 5-6, čeruene c 1931. otiště-
no pod titulkem Jindňich Honzl o svém brněnském pri.
sobení.

407 Ťeditele JiŤikouského _ YáclavJiŤikovsk1i (l89l-l9a2) byl
ňeditelem brněnského divadla v letech lÓl+-19l9 u,,ná-
vu 1931-1941.
s reiisérem Baloun,em _ Václav Baloun (t B75-l954), herec
a rcžisét činohry Národního divadla v Brně.
1měn2 stanouisek časopisu Index _ Index vŤele uvítal pŤí-
chod Honzlriv (viz napi. Václavkriv článek Diváďo
v Brně, Index 7,'1929, č. 7, str. 2), a|e pŤijal se souhlasem
ijmenování V. JiŤikovského (noticka Ňoíy Ťeditel brněn.
ského Zemského divadla, rndex 3, 1931, č. 2, str. 19).

40B rÍ.._ ši|ra JUDr. Richarda Fleischnera (soz_t|st+z1,
kulturního publicisty a divadelního kritika. Bvl pňedsé.
dou. brněnské pobočky Levé fronty a patŤil k reáakč,,tmu
kruhu fndexu.

409 herce, kteŤí s Hon3|.n odchtiaejí _ Jaroslav Prricha, JosefSkÍivan, Bohuš Záhorsk!' a Vojta Plach)i-Trima.
roueů Poledniho listu _ viz pozn, ke str. l i 1 .

4l| pÍeďstaaení Cocteauoaa orfei _ premiéra v režii JindĚicha
Honzla l0. 2. 193l v brněnském Národním divádle.
na čem E, F. Burian.., ltroskotal _ Studio v divadle Na
v stavišti, jehož byl E. F. Burian šéfem, bylo zrušeno
koncem roku l929 pro malou návštěvnost.

BEDŘICH VÁCLAVEK' JINDŘICH HoNzL V BRNĚ

Litertírní nouin2 5, 1930-31, č. 12, str. 6, čeruenec 1931.
4|3 u B. čísle Litertírních nouin _ Václavkriv článek Národní

divadlo v Brně.'., podepsan1i -cl. (Literární noviny 5,
1930-31, č. B, str.  4).

+go

po mlm polemickém čldnku _ článek BedŤicha Václavka
,,Nová věcnost.. estetickou paralelou konsolidace starého
Ťádu (Index 2, 1930, č. 7, str. 49-50); zde pŤetištěno
na str. 275-280.
čldnfu u1šfu seškrtané _ tj. Honzlova odpověď (Index 2,
1930, č. B, str. 60) na Václavktiv článek, uvedenf v pĚed-
chozi poznámce, a Václavkriv pětiŤádkovf dovětek
tamtéž.

4|4 kritizoual ostÍeji u mí,stním časopise _ míněny referáty Ri.
charda Fleischnera v Dělnické Rovnosti a Indexu (po-
drobně uvedeny v soupise Zďeíka Srny ve sborníku Počát.
ky české marxistické divadelní kritiky, Divadelní stav,
Praha 1965).
m ,j dopis -vizpozn. ke str. 219.
Acharda _ víz pozn. ke str. 21B.
čIdnkem u Lidoajch noainfuh _ viz. pozn. ke str. l95.

416 E. F. Burianoui _ mezí E. F. Burianem a JindŤichem
Honzlem došIo ke sporrim v souvislosti se zrušením Studia
Na v1istavišti.
s p. pfísedícím Kopečkem _Julius Kopeček (1886_1952),
odbornf učitel a ňeditel na měšéanskfch školách v Brně,
v letech i923_l928 pŤísedící zemského vfboru v Brně,
v letech i92B_1935 člen zemského zastupitelstva a vf.
botu za stranu národně socialistickou.
dr, Vencouskj,_ PhDr. Bedňich Vencovsk (nar. 1BBB),
stŤedoškolsk1t profesor v Brně, v leteclr 1921-1933 diva.
delní referent národně socialistického deníku Mo.
ravské slovo, nejčastěji pod šifrou B. V.
J. B. Surček _ (nar. 1BB7), vlrtvarn! a divadelní kritik,
zak|ádajícl člen Brněnského Devětsilu.

JINDŘICH HONZL, K BRNĚNSKÝM DIVADELNÍM SPoRÚM

Literdrn{, nouin1l 5, 1930_31, č. 15, str. 5_6, ztiÍí 1931,

4lB et elns. _ (lat.), et consortes : a druhové; míněni Vác.
lavkovi spolupracovníci z Indexu, pÍedevším JiŤí Mahen,

+9Í



J. L. Fischer, Jaroslav Krá|, Zďeněk Rossmann, JanVaněk aj.
a nepodepsaném čldnku - míněna noticka Novli Ťeditel
brněnského Zemského divadla (Index 3, l93l, č. 2, ,t..te).

4|9 stati... Rudofa l4/altra a Vladirníra Šim,ička _ oba režiséŤi
pŤispěli do ankety Co brzdí práci l\árodního divadla
YJ.": (Index 1, 1929,č. 5, str. 1_2 fWalter] a str. 2_3
[Simáček]). Rudolf Walter (1894-1-966) byl v letech
1925_29 šéfem činohry brněnského clivadla, Vladimír
Šimáček (1891_1953) byl režisérem činohry
Děti starého mltídence - komedie E' Ch. Carpentera, uve-
dená v Českém divadle v olomouci v režii Ě. F. Buriana
22. r0. 1930.
Rdz dua tfi _ aktovka Ference Molnára,-uvedená spolu
s další aktovkou téhož autora Souper v Českém diváďe
v Olornouci v režíi E. F. Brrriana zl. t. tgst.
B^ar Chic _ ,,džezová zpěvohra.. rakousk ch autorri
G.- Herczega a K. Farkaie, uvedená v Burianov ě režii
v Ceském divadle v Olomouci 1. l0. 1930.
pŤedstaueni ien1l, kterd si koupila muie - hra francouzského
dramatika Stěve Passeura, uvedená v Burianově režii
v Českém divaclle v olomouci 6. 5. l931.

42L a B. čísle Leuéfron{z -_ Štoilriv článek Lidé v,,laboratoŤi..,
zde otištěn na str. 3+2-350.

422 proti ,(ítkoui - otakar Zítek (IBg2_l955), operní režisér
a hudební skladatel, byl v letech 1929-19'1 Ťeditelem
brněnského divadla.
leurejnou - hru ruského autora Nikolaje Nikolajeviče
Jevrejnova (lB79-t953, po Řljnu emigrďval do Fráncie)
Co je nejhlavnější uvedlo v režii Honzlově Národní
divadlo v Brně 9. l. 1930.
,,Upo4rnění(. _ y Divadelním listě (6, 1930-3l, č. 18,
str,.|7 4) , s podpisem Ředitelství Ze*si.ého divadla v Brně,
se konstatuje, že program činohry v sezÓně I93O-3I až
na dvě v1tjimky sestavil a obsadil J.Honz|, že Ťeditelství
nabídlo Honzlovi další smlouvu' ale že da| pŤednost
Ptaze a divadlu, s nímž ho pojila umělecká minulost.

423 u Joachimsonouě kjlči _ FelixJoachimson, Džezovápětka,
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komedie se zpěvy, uvedená v ripravě a rcžiiJosefa Bez-
díčka a v Burianově hudebním aranžmá v Zemském di-
vadle v Brně24.6. l931.
btahouolnější po4rnost - Václavkriv referát v Indexu
(3, 193l, č. 6, str. 69, Burleskní komedie. . . ) je ve skuteč-
nosti velmi stŤízlivf (,,...věc Pro parnou letní sezÓnu,
která se pohybuje ve sférách plytké zábavnosti a senti-
mentality").

GUsTAv BAREŠ, NEZÁVISLoST? NA KoM?

Leudfronta 1, 1930-1931, č.6, str. 3,2.ledna 193]. Podepsdno:
Gustau Breitedeld.

424 a pfedminulém' čísle Leué Írontl _ f{eumann v (s.k.n.)

rivbdnit< Smysl Levé fronty, Levá fronta l, 1930_193l,
č. 4, str.  l ,  1l .  12. 1930.

425 pokusa o pruní marxistickou historii _ víz pozn..\e s1r. !B..
426.Ind,ependint Part1 _ anglická strana nezávislfch, kdysi

Cromwellova strana v anglické buržoazni revoluci.

JiŤi Stolzoui - JiŤí Stolz (nar. 1B9B)' .-:":kÍ. sociálně
áemokratick}' p-olitik a teoretik, ve tŤicátfch letech
zástupce g..'.'ák,ího sekretáŤe odborové internacionály
amstérodámské, pŤekladatel Engelse, autor spisťr Má
Marx ještě pravdu? (1930), Mzdy a hospodáŤská kon.
junktura (1930), Marx a Masaryk (1933) aj.-Jediná 

sprauedliu u lka _ román J. R. Bechera Levisite
oder Dér einzig gerechte Krieg (1926), česky 1927 pod
názvem Spravedlivá válka.

427 ÚDKN - ÚstŤední dělnické knihkupectví a nakla.
datelství (A. Svěcenf, Praha) vydalo v roce 1930 knihu
Lva Trockého Moje paměti v pŤekladu Milady Nováko-
vé a Karla Krause.
u pruním čísle LeuéfronÍ2 - Neumann v (N.) rivodník lyšel
beznánvu na l. str. l. čísla Levé fronty (5. 1l. 1930)
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STANISLAV K. NEUI\4ANN, BĚŽÍ MoŽNÁ o NEDoRoZUMĚNÍ

Leadfronta 1, 1930-Ig31, č.6, str. 1, 2. kdna t931, Podepsdno
s. k. n.

*29 u pŤedmluaě k brožuŤe Kriry n roda - viz zde na str. 393 až
398.

43L na kartu Šmerallau - viz pozn, ke str. 52.
Neurathoau - viz pozn. ke str. 86.
Jílkouu - viz pozrr. ke str. 50.
Guttrnannouu - Josef Guttmann ( I 902- I 958), po V. sj ezdu
KSČ člen politického byra ÚV KSČ a šéfredaktor
Rudého práva, v roce 1933 vystoupil proti linii, kterou
KSČ a Kominterna vytyčily v boji proti fašismu; a byl
vyloučen ze strany' ZemÍe| v emigraci v USA jako
stoupenec trockismu.

. a tomto časopise minule - míněn zňejmě Neumanntiv článek
Tragikomedie české r'ědy, Levá fronta l, l930-l93l,
č.  3 ,  s t r .  i '  4 .  12 .  1930.

STANISLAV K. NEUM.{NN,

JE MoŽNÁ SvoBoDNÁ DISKUSE I\,ÍARXISTICKÁ]

LeuáJronta 1, tg30- 1g31, č, g, str. 3, 22.ledna 193t; podepsino:
s. k. n.

434 sty s, Fleischnera - viz též pozn. ke str. 40B. V Ler'é
frontě č. B (15. l. l93l) vyšel diskusní pňíspěvek Richar.
da Fleischnera Diskuse o smyslu Levé fronty (str. 3)
s poznámkou: Tento čIánek byl napsán podle usnese rrí
rfboru Levé fronty v Brně.

435 stanouisko s. Urxe - otištěno zde na str.3l2-33l.
oteuŤen dopis charkousk} - otištěn zde na str. 332-336.

F. x. ŠALDA. NoVÁ PRoLETÁŘSKÁ PoBZIE?

,šaldúu(ápisnik3,1g30-31,č.]3-14,str.426-431,čeruen1931.

438 Wordsworth - William Wordsworth (1770-1850J' a:g-

licky básník, romantik stňízliv1ich poloh pŤírodních a

intimních.
Cokridge Samuel Taylor Coleridge (17.72-1834),

anghc[y básník, romantik se sklonem k mysticism-u, druh

WJrdsworttrriv a Southeyriv v tzv. ,jezetní škole...

tíbezní dnouti aranjuezští - citace prvních veršri ze Schille.

rova dramatu Don Carlos (1787)'

439 organon1l - organon (Ťec.), nástroj myšlení abádáni.- 
,h"ansoís de geíte - (franc.), doslova ,,písně o činech.., tj.

hrdinská epika starofrancouzská.
,,hohe Minie,,, ,,niedere Minne,, _ (něm.), doslova vysoká

7.áska, nizká láska, termíny označující dva typy minne-

sángrovské poezie německého stŤedověku: v prvním pŤí-

padt opěvuje žer,,y vznešeného pťrvodu, ve druhém ženy

Ťemeslnické a vesnické.
44O uchronii _ uchronie (z Ťec.) _ nezataditelnost do času,

podobně jako utopie je nezaňaditelností prostorovou.

Generační diskuse tvoií tňetí díl čtyŤsvazkové edice Avantgarda zrrá-

rná a neznámá (Marrifesty a polemiky-avantgardy), pŤipravené k. vydá-

ní pracovním t}..- Ú'tavu pro českou literaturu ČSAV v Praze a
.', Brně, ved.,,ym Štěpánem Ýluší.'... Na |pŤípravě tohoto' svazku' se

zvláště podíletí. .'a vy'běr,' textri Radko Pinz,na poznámkovémaparátu
Alena Éájková, pÍedáluvu napsal Vladimír DostáI. obrazovou pÍílohu

vybral a uspoiááal JiŤí Hek. P}i píípravě rukopisu 91o tj9k spolupraco-
vali Drahomíra Koiínková, TerezaMiillerová aJan Veself.

Za ríčinnou pomoc pŤi pŤípravě poznámek a vysvětlivek patŤí dík

pŤedevším Ústavu ději'' socialism., .iP.u."., dr. Jaroslavu Nečasovi, dr.

.}armile Mourkové, di' Milanu Blahynkovi, dr. Pavlu Peštovi, aka9:mi-
"ku 

Ladislavu Štotiovi' dr. Štefanu Diugovi, i1r. Milanu obstovi, Karlu

Markovi' dr. Boiivoji Srbovi, prof. dr. Řobertu Konečnému, dr. Karolu

Rosenbaumovi' dr. Haně Hrzalové.
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