I

rialistického,tnetodikaprdce platnd pro ušeck1l
obory tuorb2od pr .
po
m1lsloué
ujrob1lpŤesorgani7acispolečnosti
a!
organilaci a s1stematizaci m2šlenk2čili filosofii, která definitivně vyvrací všecky
idealismy a individualismy a je u naprosté
shoděs m2šlenkoujlmi
marxismu a postul t2 leninismu, Konstruktivismus byl
apúsob1l
pŤeceproklamován v prostŤedía ve společnosti,která po ví.
tězné revoluci počala se konstituovat a organizovat podle
principri a zákonri danfch těmito myšlenkov)imi systémya
teoriemi.
Nejkrásnějšímvítězstvím konstruktivismu není ta či ona
vynikajícíarchitektura, a|e ce|á vzestupná linie sovětsképro.
dukce prrimyslové, zemědělské i intelektuálni, rrist a zdrav|
nového společenského tvaru, rispěch nové socialistické spole.
čensképráce, zvyšování životní rovně proletariátu a snížení
pracovní doby na sedm hodin denně: největšímrispěchem
konstruktivismu je fakt, že SSSR stane se zá"hy, d1k usilovné
konstruktivní práci, zemí sv'./mvfznamerrr daleko pŤevyšující
Ameriku, ovšems tím rozdílerrr,žerozvoj socialistickéhostátu
znamená současněi stoupání životní rírovně pracujícího lidu,
kdežto v USA těži z rozvoje jen hrstka kapitalistri a bankéÍri.
A tak SSSR je vlastí proletariátu celého světa, proletariátu,
kterf jinde nemá vlasti; rud1i prapor, kterj vlaje z pa|áce
v Kremlu, je praporem světovéhoproletariátu, jenžje povinen stát na sttáži a bránit i podporovat obrovskou práci
rn'fstavbysocialismu, gigantickou konstrukcinouéhožiuotana
zemi, mírumilovn1i rozmach k lepšíbudoucnosti.

( R ' e D l , č . 2 , l i s t o p a d1 9 2 7 )
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FrantišekGÓtz: TRAMPOTY

GENERACE

MluvímJi dnes o generačníchtrampotách, chci bft upŤímnf. Neboťjednou musíužpňijítdoba, kdy budeme o soběm|uvit stňízlivě,věcně a spravedlivě. Inkubačníperioda, období
generačníhorečky, doba organizačnísolidarity už dávno minula. V době, kdy se generace projevovala manifesty, byla
cáry maninutná kázeí,solidarita, jednota. Dnes, kdy zvetšelé
festri pozorujeme s melancholickfm risměvem, jenž povídá:
a objektiuit1.
,,To bylo -.., je tňebajediné véci kritičnosti
Trvalo - je
geneTace.
jsem
ridobí
Mluvil
o inkubačním
jež pŤišla
_
Generace,
velmi dlouho.
nutno poctivě doznat
jako
dlouho
do všeobecnékulturní bezradnosti poválečné
čekanf spasitel, mohla si dovolit sát co nejdelšídobu nové
živiny z celéhosvěta. Pohrdla kdejakou staršíčeskoukulturní
souvislostía sá|a ze světa dychtivě a nenasytně. Byla žíznívou
buťrkou, která pŤijímala, apercipovala, chutnala, pila. To
konečnědělala každá generace. Ta poválečná generace však
to pŤeháněla.Do hlavy mladfch lidí tekl dnes expresionismus,
zítra francouzsk1i humanismus, dnes hillerovskf aktivismus
a zitra pasívnídadaistickf nihilismus - a všeckose tu mísilo
bez ladu a skladu. Generace skákala sportovními poskoky
z brázdy do brázdy, z extrému do extrému. PoŤád hledala,
poiád cosi objevovala, poŤád kamsi spěchala, ale byl to shon
v bludném kruhu. Pňesveškerousebevědomostměla generace
v jádňe pocit čehosi nedostačujícíhoa bezradného.
PŤese
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všechnuspasitelskoupÓzu bylo tu v hlubinách vědomí velké
nejistoty. Proto to inkubačnírídobíbylo tak dlouhé. Proto bvla
generace tak dlouho na učení,její Wanderj ahre a LehrjaÁre
se prodlužovaly jen pro tuto nejistotu,nepeunost
a nezakoiuenost
do nekonečna.
Ten, kdo pozoroval zevrubněji život nové generace, mohl
snadno postŤehnout,že tu nebylo mnoho jednoty, každf šel
jinam, každlr byl jinak ustrojen a jinak usměrněn. Proio
se
tolik manifestovalo. Manifest měl b1ítvždycky ráznou a pád'nou muzikou na ulici, jež měla sdružit aspoůna chvíli gene.
račníkrok. Muzika však byla krátkodechá - a to sdružení
jednotnfm rytmem bylo vždy kratičké.Dnes se zase generace
rozdružuje. OdstŤedivá síla je v ní dnes většínež Ídukoliu
pňedtím. Ale toto rozdružování je pňirozené a nutné.je to
uvolĚování uměleck ch individualit piirozen}im p 'ei indiulduace.
Je nutno podporovat tuto odstňedivost,rreboťje svědectvim vy zráv áni generačního.
Tímto rozdružováním potlačíse takékonečněpňílišpohodt.
jenž byl těžkou generačnÍkletbou. PŤtp.uvu
n eklekticismus,
pragmatistická a relativistická byla ovšem podporou eklekticismu. Každá pravda byla dnešnígeneraci pri1ui.t',o.'. Všech.
ny protichridnénázory se jí zcela pohodlnB smísilyv konglo.
merát velmi rozmaniťf a rriznorod1í.A poněvadž prostě zt-ratila hierarchii idejí a forem, nemohlo tu vzniknout jasné tňí.
dění,jež by z chaosu učinilo ňád. Podnět se družil k podnětu,
idea k názoru, forma k druhému tvaru... a to bez |adu a
skladu. Eklekticismus byl tétogeneraci proto takovou trvznÍ,
že se jí zttati|a stará intenzita m1lšlení,
jež byla postupně
ochromována špatněpochopenfm relativismem. Relativismus
byl vribec jen formou, za n7žse skryla generační
rylslitelskd
pohodlnost,Všechny tyto věci pŤekáže\yprostě nutnému
ujasnění, jež musilo pňijít jako nutn1i pŤeápoklad zráni. N-ovf
životnípocit,jakjej pojala generace,neutŤiďovalse. nekrvsta|izoval, nevyvíjelse. Bezradná nemohoucnost mysliielská iránila generaci v evoluci. Její eklekticismusbyl tedy organick1Ím
vf,razemjejí slabosti. Je dobŤe,že se dnes zved.áproti němu
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napadá
tak prudkf odpor. Je dobňe,žese dnes tak bezohledně
evoluce.
další
to
pŤedpoklad
ideovosti.Je
potírání
to generační
Ňeboéten chorobnf eklekticismuspodporova| aždo nemož.
nosd patetickf česk1iobdiv pro každou vlnku světového
chiliasmu poválečného.Jsme už tak pošetilí,že vzplaneme
vždycky, kdykoliv se jedná o spásu světa. Touha spasit svět
je ui pro nás jaksi tak pŤirozenájako dfchání. Nuže, generace
poňád vykupovala svět _ jednou socialistickou vírou v lepší
společensképiíští, podruhé expresionistickou religiozitou,
potňetívěrou v asiatství,jež spasíevropskou dekadentní kul.t.,..,,
u i ten smích dadaistickfch poetistrichtěl b t spasitelsky.
_ a od jednoho
Šli .|sme z jednoho extrému do druhého
tedy bude
vfvoje
zdravého
spasitelstvíke druhému. Piíznak
to, že už generace nebude chtít spasit svět. Je tedy nutno
pozdravit skutečnost,že se proti tomuto chiliasmu hlásí dnes
lězky neprttel: volání po nouéuěcnosti,StŤízlivě oceřujeme
všechny světové si|y, ježdnes hrají roli v dějinách celého lidstva. Stňízlivě hodnotíme všechny koncepce, chceme místo
utopií realit1. Místo chiliasmu skutečnoujistotu. Generace
se r,ystonává z toho eklektického spasitelství světa intelektualistickouuěcností.Chiméry spasitelsk.fch koncepcí, pňepínající obrysy věcí a poměrri do halucinované neskutečnosti
chiliastické touhy, jeví se dnes trochu komickfmi. Ve shodě
s našípolitikou, jež konsoliduje celf stát právě nejstŤízlivějším
postupem hospodáŤskfm, vnitropolitickfm i zahraničně politickfm, i našenové umění učíse stŤízlivéaěcnosti.Je konečně
i víckrát snazšínapsat velebáseí spasitelskétouhy než udělat
dobrou báseř o hoňícílampě na stole dělníkově. Stejně jako
ty chiméry spasitelské rozpadávaj| se i ostatní chiméry, jež
ničily vyhled do Ťíšeuěcí.Mysl1m na tu pirandellovštinu, jež
roztíta|a hranice mezizdánlm a realitou. Nastává doba stŤíz.
livé věcnosti,jež objevuje ovšemtakéskutečné
zázraky života
prostjm nepatetickjmzŤeníndo jeho podstaty.
V tétosouvislostije nutno zmínit se o takzvanémbankrotu
srdce,juk p'y se projevuje v dnešnímladé generaci. V Paňíži
vedou o tom velkou diskusi,v nížpromluvily všechnygeneTace.
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Všeobecněse zjišťuje,že mladá generace nemá dosti citu, že
její srdce je v ripadku.
Je prf to generace cynická, 'ob."ky
zaujatá sebou, nemajícísmyslu pro skutečnéduchovní statkí.
opojená jen suror,1ímsportem.Jedni tvrd1,že srdce zakrriuje,
poněvadž dnešnídopravní prostŤedky zbavují nás možno"stí
bezprostŤedníhostyku s věcmi a realitami, na néžnemrižc
srdce reagovat, poněvadž se nám z v|aku a automobilu jeví
jen letící skvrnou - automobil a aeroplán tedy
ničí sráce.
Druzí vidi zkázu srdce v kinu. Velmi správně vidí to napŤ.
Giraudoux. Nežijeme v sentimentální době. A srdce není
slabost, rrfbrž síta. Nebjt slabjm _ toť základnt pŤíkazdoby.
Sentimentalita je slabost. Naše citovost se změnila. Ale nevyhynula. Jen zesílila. I u nás lze dobŤepotvrdit toto stanovisko.Je u nás odpor k sentimentalitě.Ale generace mábohaťf
citovf život.Častojej ažzapírá. Poetismusle právě školoutétá
cudnosticitoué.
Domnívám se' žeje nutno, aby z těchto zmatkri generace
r,ytanula co nejdŤíve.Neboť není pochyby o tom, ie ztráci
v očíchveŤejnostirictu a vážnost.
Jsem pňesvědčen,že u nás
nebude mít poezie nikdy tak velkf v!,znam a v]iv jako tňeba
ve' Francii, kde pňímo tvoŤ|žiuotnísl2l. Nicméně je povážlivé,
jak rapidně u nás vribec klesá vliv poezie a uměnive
společenskémživotě. Zbavujeme se ho sami, poněvadž nediztá|é
umění,jež neobsáhne hlubin dnešníhoživotaa nic tudížnedává dnešnímučlověku,je stále méněvyhle c]áváno,Poezie by
rozhodně měla vytváŤet duchouní
prostor ndrodní, iau to rit<a
tušímHofmannsthal. U nás je nebezpečí,že se poezie stane
pouh1Ímornamentem na okraji života.To je rozhodně málo.
Proto vítám to rozštěpenígenerace. Vedle tIí wzráIirch
lyrikri Nezvala, Seiferta a Biebla rostou novésilnéty.iáte i"aividuality, v nichž se poetismus pŤekonává ,, po."íi osudovou
a tragickou. Myslím na Závadu. A stejné to 'o pr6ze a
i.
dramatu.

(Host 7, č. l, Íijen |927)
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J. Š.Kvapil:

ČESsE
K DISKUSI o NEJMLADŠÍ
LITERATURE

V Institut frangais de Prague ustavila se pod vedením mladého a velmi sympatickéhoprof. Pasquiera skupina pro stuliteratury, jež má informovat Francouze
české
dium současné
o nejlepšíchčeskfch knihách posledních |et a zvIáštěupozorřovat na věci hodné pŤekladu do francouzštiny. Činnost
skupiny by|a zahájena pŤednáškouJiňího Voskovce o dnešní
českéliteratuŤe 5. prosince. Bspritní pŤednáškaVoskovcova,
dnešekjiž Máchou jako prv1im skuširocezačínajíc1Iiterární
tečnfm českfm básníkem, zakotvila velmi brzy v subjektivk Devětních dojmech _ danfch Voskovcovou pňíslušností
silu. Současnátvorba, pokud |ze o ní mluvit ze stanoviskasvětového,jeví se jeho stranicky zuženémurozhledu jen jako
doznívání pňekonané pragmatistické generace Tvrdošíjnfch
generaceseskupené
na jednéa vzrristání zdravé,životaschopné
v Devětsilu na druhé straně. Ostatek je jen pozvolné zan1kání
tvorby pŤedválečnéa válečné,jež by|a orientována v duchu
krajovéhonárodního programu. Proto takénení tradičnísou.
jedinf Šrámek
vislosti mezi dneškema vÉerejšk
em. Ze starších
pŮsobilsr,fm neklidnfm duchem na mladé (mimochodem jen
podotfkám, že Voskovec tu zapomněl podtrhnout silněji vliv
St. K. Neumanna). Poněvadž pak K. Čapek,jenž jako silná
individualita zbjvá d'nes ze světově orientovanfch Tvrdošíj.
nfch, pŤedstavuje exportní, ploché umění oficiální, není
v dnešnínašíliteratuŤehodnot mimo ty, kterépňinášíDevětsil.
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