ná|ada,,skupiny.., nem žemepňestonevidět, že těžk! smutek,
jenž zap|avil mladou českoupoezii, je smutek pryštícíze stabi|izace starého ňádu.
Ale částečnáa dočasnástabilizace kapitalismu nese v sobě
nutně zárodek no'r.fch krizl a zostňenítňídníhoboje. V dusném
sociálnÍm ovzdušíse počínábl1iskat.A tu vidíme, že m|adá
česká poezie, pokud zat1m nepŤešlazcela na reakčnífrontu,
počíná reagovat i na tento nejnovější'ruoj. Docházl ke ko.
rekci zážitkovésférypoetistri, poetismus pŤijímá do sebe (aniž
se vzdával srnfch vybojri) myšlenkovéprvky, stává se doboaější
poezil, tematicky se vrací k látkám, jež dialektick1i vfkyv po
proletáŤsképoezii ryloučil z jeho básní (Hora, SeiÍbrt,Halas),
ale to všese ovšemděje na jiné platformě, jinak, neboépoučení
z klidnějšíhomezidobí prisobírirodně i dále.
A tu jsme již u budoucnosti. DalšízostŤenísociální situace
jistě vrhne mladou poezii opětně na dráhy revoluční.Nebude
to ovšem,,proletáŤskápoezie,,jako po vá|ce, zpět se neprijde.
Pňítomnf stav zdá se ukazovat dvě cesty: čistá poezie stane
se dobovější,objektivnější,vedle ní pak poroste samostatná
větev ričelnérevoluční práce slovesné.Rozhodně byl však
uzavŤen právě jeden okruh vyvojové spirály a stojíme pŤed
novfmi rikoly a doufejme i vliboji.

(Rudéprávo 10, č.3, leden 1929)

EDIČNÍPoZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY

Ze zaiazen'fch materiálri není nic vypouštěno. Pravopis
textri podňizujemednes platnénormě. U cizlch slov, kde pravidla dovolujÍ dvojí zprisob psaní, lž1váme zásadně tvarri
progresívních.Dnes už zastara|e znějÍc|podoby s koncovkou
-ism (poetism, konstruktivism) doplůujemena béžné.ismus.
Dále vypisujeme slovy číslicea rozepisujeme zkrácená slova,
koncovky ruskfch jmen (napÍ. místo
upravujeme počeštěné
Dostojevskf upravuj eme na Dostojevskij), sjednocujemepsaní
názv& časopisrina ReD aDav, zkracujeme nadměrné infini.
tivy na -ti na současnouběžnou podobu -t (kromě textri
Vančurovfch a Nezvalov1ich), u piejatfch slov na .elní mě.
nime na běžné -ální (originelní _ origináIní, oficielní _
oficiální, reelnj _ reáln/). Pravopis slov,,saksofon, eksote.
rickf.. upravujeme na .x.. Rušíme uvozovky u názvri knih
a divadelních her. Pravopisnou podobu citovanlch ueršú
zachováváme.
Rťrzné formy zdirazíování (kurzíva, proložení) dodržujeme, podtrženi nahrazujeme proložením. Stati, které mají
povahu manifest , tiskneme polotučně.
PŤ\ zaŤazovánístatí pŤidržujemese v podstatě chronolo.
gického príncipu, ale porušujemejej tam, kde bylo možno
sjednotit diskusi _ pak dostala pŤednostlogická návaznost.
Tak jsme seskupili polemiky o poetismus z r. 1925 (s. 63-l la)
a z r. 1927 (s. 479-509), o Wolkera z r. 1925 (s. a1-53)
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a z r. 1927 (s. 355-38l), o vztahu literatury a politiky (s. 228
až 24I), diskusi o politické situaci roku 1926 (s. 30G_315)
a stati ze sborníku Fronta i následujícípolemiku (s. 408 až
47B); podle možnostijsme zaŤadili pohromadě i stati z období několika měsícrio problematice divadla G. l50_l53, 257
až 272, 316-330, 601-627), hudby (s. 154_162) a filmu
(s. 160-167, 275-..-2BL).Materiály pŤesahujírok 1928 jen
zcela vfjimečně, a to u statÍ,kterése sv m rázemnehodily do
svazku Generační diskuse a patÍ| k problematice poetismu.
Jde o staéJiŤího Voskovce a Jana Wericha Humor na scéně a jeho chemie a BedŤicha Václavka První okruh, obojí
z počátku roku 1929.
DOSTI WOLKERA!
P smo ], 1924-25, č.-7_B, s. 5, tlnor 1925; bezpodpisu.Autor1l
prohl šení,b1lli Artuš Černík,František Halas a aiar;in Vticlaaeíe.
4| Ex cathedra- (lat.) : z katedry' oficiálně; míněn projev
Arne Nováka na vzpomínkovém večeru, uspoŤádaném
lB. ledna 1924 Spolkem posluchačri filosofickéfakulty
vBrně (viz A. Novák, Řeči a proslovy, 1931,s. 77_BIÍ.
,,Euangeliumml deže,..(.- obraty z rivodního provolání
4. číslaHosta 4, 1925-1926, které bylo věnováno pa.
mátce Wolkerově. Proklamace (na s. 97), s nížprohlášenív Pásmu polemizuje, zní:
,,Vzpomínáme na JiŤího Wolkera. ZemÍeI pŤed rokem.
A je poŤádbolestněreálnou složkoudneška.I tehdy, když
jdeme po jinlch cestách, než byly jeho, je nárrr mezn!kem, rozhraním, majákem, jenž nám dává jistotu vfcho.
diska' Stal se za ten jedinf rok nejčtenějším
národním
básníkem.Stal se evangeliem mládeže i dělnictva. Milují
jej tisícelidí, kter'iímnebylo dopŤánoanijedenkrátzhlédnoutjeho dobré,čestné
očia pohledět dojeho čistétváŤe.
Milují jej jako bratra, jenž jim zjevil mnoho podstaty
dnešníhoživota. Wolker byl zjevením' Wolker byl vÝkÍikem nejvroucnějšíholidství,jakf u nás dlouho nebyl
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vytažen!Uvolnila se v něm na okamžik mocná síla lyric.
kého génia - a když zazptva|, lidé se chvěli, plakali,
smáli se, zuŤili, žhavěli touhou a odhodláním. BásnÍk
byl Wolkerem opravdu navrácen svéfunkci. ZemÍe|nánr'.
Odešel nám od začatéhodíla. Vzpomínáme. Milovali
jsme jej vtc, nežjsme si uvědomovali' Dnes vzpomínáme
a prož1válmeznovu tu strašnou lásku, jež v nás hoňela
k největšímubásnÍkugenerace.((
Za timto prohlášením následoval článek Lva Blatného
Po roce (Host 4, s. 98_99), kter1iod charakteristiky tvťrrčíhočinu Wolkerova a odmítnutí rivah o konci sociální
k polemice s poetistickfm pojetímumění:
poeziepŤešel
,,ByIa objevena a vykňiknuta velká sociální bolest a kŤivda
a jen nepatrně pohnulo se tupfm svědomím.Nuže, proč
by neměla bft objevena a vykŤiknuta velká sociální
radost, která by rozproudila skryté stIy a zabi|a chorobu
umdlenosti a zoufalstvínad zdánlivou bezmocí? Proč by
neměla b1it vyvolána revoluce veselosti, která by probu.
dila a vyprovokovala k aktivitě ohromnou energii pra.
cujícíhočlověka a jeho dne? ,Proletáí, jenžje stÍedem
zájmu naší mladé poezie, není jen bolest, zoufalství,
pokoiení _ a|e piedevším silnf tvrirce hodnot, velká
energie,jeden z nejmocnějšíchsilovfch uzlri světa., na.
psal kdysi GÓtz. Zcela správně; ale nutno ihned dodat:
proletáŤ_ nebo Ťekněmeraději duch proletáŤskfa socia.
listickf _ nestvoňil dnešníkino, bar a jiná místa dnešní
pŤedstírané
veselosti, radosti a prostŤedkuk rozpoutání
krásnéa čistéenergie.Je osudnfm nedorozuměnÍmdom.
něnka, že dnešníbar je místemveselosti.Je to místonej.
pokrytečtějšíhozoufalství. A nejhorší pŤi tom, že není
ani hŤíchem,ktetJ, by mohl bft r,ykoupen.Nelze jej pŤe.
tvoŤit na místo radosti v atmosféňesociální humánnosti.
A tu jsme: pokračování a navršování díla Wolkerova
múžese dít pouze v atmosféŤe,
kterou budoval se svfmi
druhy, v ntžaz nLžtvotil. Nuže, hledá se radost, veselost,
bujnost, vzruch, smÍch. ['..] Hledá se Wolker, kterf by
naučilsmíchu,bujnosti,veselénevázanosti ty' kterí dosud
toho nesměli umět. Hledá se poetismus, kterf by byl
krásnou korunou, lahodnfm květem, veselfm šprfmem,
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sociální poezie. Poehrou, pěnou životní- v atmosÍěŤe
tismus, kterf je zbožněnímdnešnícivilizace, hrou v atpoživačnosti,chtěl by se opájet vzdušmosÍéŤe
měšéácké
n1imi vidinami a vzrušen m životem - - avgak kterjlm?
Z opojenl bfvá truchlivá kocovina, z opájen1vzniká obžerství.obé je mně nemilé a mimo atmosférusociální
poezie."
opon2diuadel_ 4. ledna 1925 byla v Městském divadle
v Brně uspoŤádánaakademiena počestJ.Wolkera; pňednášel A' M. Píša,recitoval Rudolf \Malter, v jehož režii
byla také provedena Wolkerova hra Nejvyššíoběé.
DOSTI WOLKERA
Host 4, 1924-1925, č, 5, s, l57-l58,

tlnor 1925; beapodpisu.

PtÍsnu- viz pŤedchozíčlánek.
43 V posledním
prouoldníHosta - viz pozn. k pŤedchozímučlánku.
uodního
oDPoVĚĎ HoSTU AJINÝM IN CAUSAWoLKER
Pdsmo 1, 1924_1925, č.10, s. 7, duben1925; beapodpisu.
45 ,,Btisníklačne. , .,, - ce|áiodpověď Pásma je citací Wolke.
rovfch slov z jeho recenze o Seifertově sbírce Město
v slzách (Dvě nor'éknihy básní,Var 1, I92l-l922' č.6'
s. I9l-195' 15' nora 1922;pňetištěno
ve SpisechJiŤího
Wolkera, sv. 2 - Proza a divadelrrí hry, Praha 1954,
citát na s.252),
JULIUS FUČÍK,LIKVIDACE woLKERoVA

KULTU

Auantgarda1, 1925, č.3, s. 4-7, (bŤezen)1925.
46 u KRITICE panemSedldkem- míněna recenze Jana V.
Sedláka NezvalrivWolker, Kritika 2, |925, č.3, s. I07 až
l0B,25. ťrnoral925. Sedlák označujevšakza,,milou svou
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bezprostŤedníupňímnostía pŤátelskyčist1imtÓnem.. Ne.
,,uio,, knížku Wolker (1925)' nikoli dílo Wolkerovo.
VťolkeraSedlák nazlvá básníkem milovanfm veŤejností,
oovažu1eza krásny zjev, že doba porozuměla básnÍkovi,
,,u'.'je vsut pred nadceněním z pňílišnélásky, protože
nad jeho okolí
,,by-neriměrnévyneseníWolkerova díla
zredigovat.
krutě
budoucnost
kritická
právě
mohla
jako
vfstŤeodmítá
Proto
nezas|ouži.,.
si
Wolker
A toho
(dil'a
Wolkerova
se
z
aby
návrh,
kultu
lek Wolkerova
společnostk všestrannémuprobádání jeho zjevu.
inon1mněa pÁsa,tr] _ prohlášení Dosti Wolkera, viz zde
na s. 4I-42.
Fraenkl u H)STU _ staéPavla Fraenkla Poznání světa
v díle JiŤího Wolkera (Poznámky k Ťešenínoetického
problému v díle básníkově), Host 4, 1924_1925, č. 4,
s. 99-106.
47 ,,Wolkerseobětoual.,.,,_ citát z Nezvalovy knížkyWolker
(1925); je pŤetištěnav souboru Vítězslav Nezval: JiŤí
Wolker (1964),kde jsou citovaná slova na s. 41.
48 u parlamentntchfečechViktora D2ka - básník Viktor Dyk
(1877-1931)byl v letech 1918-1925 poslancema v letech 1925_193I senátorem za stranu národně demo.
kratickou.
kraácíchRudolfa Medka - Fučík má na mysli
ulasteneckjlch
tehdy ještě nedokončenoupentalogii Anabaze od spisovatele Rudolfa Medka (1890-1940) o bojích československych legií v Rusku (ohnivf drak, 192l, Veliké dny'
1923, ostrov v bouŤi, 1925, Mohutnf sen, 1926, Anabaze, 1927).
49 ,,Budete-Iiuiděta pas...(( _ citát z Wolkerova polemickéhočlánku Ochránci uměleckésvobody, Var 1, |92I až
ve
1922, č. l1' s. 355-357, I. května 1922; pŤetištěno
Spisech Jiňího Wolkera, sv. 2 - Proza a divadelní hry,
Praha 1954, s. 238-240, viz téžv 1. sv. této edice na
s. 276-278.
jak Seifertzpíual- ve sbírce Město v slzách (192l)' zvl.
v básni Revoluce (,,žerevoluce bude snad zítra..),a ve
sbírce Samá láska (1923) v básni Verše na památku
revoluce (,,zitra musí, musí nastat revoluce..) aj.
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do bezdrdtoué
tetefonie_ narážka na sbírku Jaroslava Sei.
ferta Na vlnách TsF (1925); T.S.F. je francouzská
zktatkazaté|égraphien. téléphoniesans fil: bezdrátová
telegrafie nebo telefonie, rozhlas.
50 u dopisekamarddoui_ patrně nepŤesná citace Wolkerova
dopisu A. M. Píšovi,psaného2I. rinora 1923v Prostějově:
,,Napsal jsem mu (Teigovi, pozn. vyd.) také,žépď pŤečtenífrancouzskéhočísla,Hosta. jsem pro svo.' osobu
zjistil, že Erben je mému názotu na proletáŤskéumění
a moderní vribec b|ižšínež všichni ti jepicovití mladí
Francouzi..... (JiŤí Wolker, Listy pÍíteli,_
195l, s. 90.)
_ Když v dopise pÍedsedovi Devětiilu
Jindňichu Honz.lovi na jaÍe 1923 Wolker oznamuje svévystoupeníz De.
větsilu, jako první drivod uvádí: ,,Program iěch, kteŤí
v 9silu trvaj(, není programem mfm (K. J. Erben je dle
mého názotu blÍžk proletáÍskémuuměninež Ivan Goll
a tŤebai Apollinaire)... (Citováno podle otisku dopisu
v práci Ladislava ŠtouaTŤicet let boj za českou,otiu.
listickou poezii, 1950, s. 51.)
pantornim _ narážka na Nezvalovu knihu
5| duchaplrrj,ch
Pantomima (1924) i na žánr pěstovany poetisty: Nezval
napsal libreto pro pantomimu Historie Ťadovéhovojáka
(zaÍazeno do knihy Pantomima, 1924, s. l09-Í1l),
chapliniádu Charlie pňed soudem (Sršatec2,192I_I92,,
!.50, s.3_4,26,Ítjna|922) aj. (jsou zaÍazenydo 22. sv.
Díla Vítězslava Nezva|a, nazvaného Scénické básně,
hry, scenária a libreta, Praha 1964).
r1bunaj,chu1lntíle4Ů_ natážka na báserl Jarosiava Seiferta Rebus (ve sbírce Na vlnách TSF), iyužÍvaj(cÍhá.
dankáŤskéformy rebusu.
Folies.Bergěres_ paÍtžské
divadlo za|oženér. 1869, které
jako největšípaŤížsk1i
revuální podnik.
-^ '] -"-í!l.uloslávu
52 DIŠK _ první revue Devětsilu, jíž vyšla pouze dvt čisla;
první z r. t923 redigovali Jaromír Krejcar,
Jaroslav
Seifert a Karel Teige, u druhého čls|az r. tgzs pŤibyl
do redakce Artuš Černík.
_ edice vydávaná Ústňed.
PRAíSKÉ yATURNALIE
ním studentsk m knihkupectvím a nakladatelstvímv Pr.aze a redigovaná v letech |924-|925 Františkem Gcitzem:
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tehdy v ní vyšlaNezvalova Pantomima (I92+)' Nezvalriv
Wolker (1925) a drama Jana Bartoše Vzbouňení na
ievišti (1925); 4. sv. edice vyšel až r. 1930 (Nezvalovo
á,u*u Strach).
Na uln,íchTsF _ viz pozn. ke s. 49.
AVANTGARDA

č' 3

Pdsno 1, 1924_1925, č. 11_l2, s. 9, (kuěten)1925; beapodpisu.
čtdnk1a ueršio Pdsmu _ kromě Fučíkovy stati
53 u1plněné
Likvidace Wolkerova kultu (viz zde na s. 46-52) je
v 3. č. Avantgardy satirická báseĎ Františka Branislava
Poetistická (víz zde na s. 59).
JARoSLAV SEIFERT A KAREL TEIGE, HosT A DEVĚTSIL
P smo 1, 1924_1925, č.7-B, s. 1, nor 1925.
54 opustili jsme redakcičasopisu
Host _ od začátku 4. ročníku
Hosta byli členy redakce zástupci Devětsilu Jaroslav
Seifert a Karel Teige; šlo o pokus soustŤeditv Hostu
téměň celou generaci a vytvoiit reprezentativní revui
mladéčeské
poezie a kritiky. (ProhlášeníLiterární skupi.
ny a Devětsilu o spolupráci ajiné materiály k tomu viz
v l. sv. této edice, s. 587-606.) Vystoupení J. Seiferta
a K. Teiga z redakce je oznámeno na poslední straně
3. čísla4. ročníkuHosta (s. 96).
JeÍ bek u Hostu č. 3 - míněna prÓza ČestmíraJeňábka
Světlo (Náčrt filmového tématu), otištěná v Hostu 4,
1924-1925, č. 3, s. 65-70. - JeŤábek na invektivu od.
pověděl v Národním osvobození(r. 2, č. 38, s, 7, B,2.
1925) touto glosou:
Host a Devětsil. Ke kratochvilnémuŤíkání,otisknutému pod tlmto záh|avím v 7.-B. dvojčíslePásma (kte.
ryžto časopisje jinak dobÍe a čile veden spisovatelem
A. Cerníkem), podotfkám toto:
Jsem člověk skromnf a
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pokorn1i (jak mi nejednou vytkla kritika, soudícípatrně,
žebych měl právo b1itiméněskromnf a pokorn ), a nikdy
jsem nenutil redakci Hosta, aby mou práci Světlo (viz
3. č. Hosta) zaiadil'a na čelnémísto listu. Redakce (pp.
Blatnf a Gotz) tak naopak učinila na vlastní vrub a bez
méhovědoml, majíc k tomu asi uměleckédrivody. Pokud
pak jde o kritické pŤíspěvkyv rubrice Panorama, jež ptlr
nyní po odchodu členri Devětsilu z redakce Hosta jsou
muzeá|ní,kdežtodňívebyly ,,jasně prribojné..,ponechá.
vám, zdržuje se jako jeden z ptimo zričastněnfchpole.
miky, rozhodnutí čtenáŤstvu.Jak toto rozhodnutí do.
padne, nikterak nepochybuji. Hostu jde ta ,,muzeálnost..
k duhu. Kéž by tak šla k duhu Disku jasná prribojnost!

Č.7eratet.

(V druhé části své poznámky reaguje JeŤábek na glosu
Pásma nadepsanou Host 4 čili rozplynul)i sen o listu ge.
nerace - zde pietištěnana s. 55.)
obsáhlejší odpověď na Seifertovo a Teigovo prohlášení
otiskl C. JeŤábekv Tribuně 7, č.33, s. B, B. ťrnora1925,
bez nadpisu.
HoST 4 ČILI RoZPLYNULÝ

SEN o LISTU GENERACE

Pdsmo 1, 1924_1925, č.7-B, s. 12, nor 1925; beapodpisu.
55 Rozm,íchnutí
u Tribuně _ mínén patrně některf článek
ČestmíraJeŤábka, kter psal do deníku Tribuna pravidelně o brněnskémdivadle, o činnostiLiterární skupinyaj.
a drobcíchz deuětsiltického
stolu - míněny verše Vítězslava
Nezvala Z památníku (Host 4, 1924-1925, č' 4, s. l09
až I|I) a staťKarla Teiga Moderní kinografie a Louis
Delluc (Host 4, I924_L925, č.4, s. l21-l23).
rj,mouní Branislauouo- ve 4. čísleHosta 4, |924-1925
jsou dvě básně Františka Branislava: Verše (s. 106) a
Děvčátko,tak láska začLná(s. l 11).
P, BartošiVlčku- BartošVlček (l897-1926), lyrik sváru
mezi snem a skutečností,prozaik, kritik a pŤekladatel,
spoluzakladatel Literární skupiny a Hosta'
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P. Knape - Josef Knap (nar. 1900), prozaik, literární
Hosta 4,I92+-I925,
kritik a divadelníhistorik;ve 4. čísle
je
recerrzeČestmíra
pÍíznivá
12B,
s.
Jeňábka o Knapově
povídkovéknižce Píseř na samotě (vyšlar. L924).
dramatikhdji suoužiunost- míněn článek Lva Blatného
Hypochondrie divadla (Host 4, 1924-1925, č. 4' s. I27
až |2B.)
FRANTIŠEKGÓTZ, HoST A DEVĚTSIL
Host 4, 1924_1925' č. 5, s. 157, nor 1925.
prÓ4 _ viz pozn. ke s. 54.
56 JeÍdbkoua
Schul4 B seil statistickd,Halas a 1' číste_ Karla Schulze
BáseĎ statistická (Host 4, 1924-1925, č. l, s. 13); báser1
Františka Halase Hvězdné ideogramy (tamtéž,s. 14).
HoST, RoČ.Iv, Č.5
ARTUŠČnRNÍt<,
Pásmo I, 1924_1925, č.10, s. B, ďuben1925; bezllodpisu,
(V titulu uuedeno
clrybněHost, roč.V.' ť. 5.)
58 ArnoštRdž_ ( 1BB4-1925), básníka grafik, str..fcKonstantina Biebla, kter1i s ním vydal společnousbírku Cesta
k lidem (1923)' členLiterární skupiny; 5' čísloHosta 4,
192+-1925 je uvedeno nekrologem Konstantina Biebla
Za ArnoštemRážem (s. 129) a básněmi A. Ráže Mrtvá
zvonice a Milostná (s. l30).
A. M. Píša_ na s. 133_134 je otištěnabáseůA. M. Píši
Sám.
Č.flerau* _ na s. I34_I37 je od ČestmíraJeŤábkafragment Z novéhorománu.
Josef Chaloupka_ na s. l37 je báser1Josefa Chaloupky
Dfm na obloze.
FrantišekBranislau - na s. 13B je báseĎ Fr. Branislava
Na domov vzpomínám..'
podle 2I podminek- patrně narážka na Branislavriv verš
,,Zpěv práce jitrem slyším,večerem milostná vyznán1,,,
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(z básně Na domov vzpomínám...), v čemžČerník
poezie (2l podmínek bylo
spatŤujepozristatekproletáŤské
r,yhlášenor. 1920 pro vstup dělnick1ich stran do Komunistickéinternacionály).
Fraenkl _ mYněna staé Pavla Fraenkla Básnickf zjev
Konstantina Biebla (s. 1a6-la9).
Biebla,jen! 4sedl učelostolu- Bieblriv nekrolog Za Arnoštem Rážem byl otištěnv ' vodu 5. číslaHosta.
Panorama _ rubrika drobnfch článkri, glos a recenzí
v Hostu; v 5. č.je tam mimojiné GÓtzova odpověďPásmu
Host a Devětsil (viz zde na s. 56-57) a glosa Čestmíra
JeŤábka optimismus na komando (s. 159-160), ritočící
na jednostrannost poetismu: ,,Zpěv novéhobásníka chce
b1it všeobsáhlfm, ale vylučuje tak závažnou složku lidskéhoživota,jako je vědomí sociální kŤivdy a nerovnosti.
Podoben měsícíobrací k nám poetismus stále jen jednu
tváI - tváŤ kladu, nechávaje tváÍ zápotu ve stínu. [...]
Opravdové umění _ nejen moderní _ bude vždy polyfonní...
uj,uoj- míněna staéFrantiška Gotze Vfvoj Jaro.
Seifertúu
slava Seiťerta,ktetá všakje ažv 6, č.Hosta 4, 1924-|925,
s. 161-165.
FRANTIŠEK BRANISLAV, PoETIsTIcKÁ
Šle\,s, 1925, č. 11,s. 84, 20, kaětna1925. Parodicktibtiseů
Branislauoaab2la púuodněotištěnaa Auantgardě1, 1925, č. 3, str, 4,
bÍezen1925, tam ušakbelpopfunk1l, pŤidané
redakcíŠtehú.
VÁoLAV LAoINA, PoHosTINNÁ
Pdsrno 1, 1924_1925, č. 11_12, s. 6, (kaěten) 1925; podepsno
Lacina.
60 Nejpruepíinesl... - Lacinova báseĎ je parodií na báselí
Františka Branislava Děvčátko, tak láska začíná(Host 4,
1924_1925' č.4, s. IIl'), začLnající
,,Nejprve pŤinesljas.
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_ .., Pňi.
mínu bílf květ./ - Děvčátko,tak láska začiná.
&, !, veršje refrénemopakujícímse ve všechšesti
č:emž
dvouveršovfch strofách básně.
s MiroslauemRuttem- Miroslav Rutte (1BB9_1954)' básník, prozaík, esejista,literární a divadelní kritik, redaktor
xaioa*cn fist (1917_1941),v letech 1918_1930vydával a redigoval tydeník Cesta. Vystupovaljako pŤedstavitel kulturní pravice proti našílevicové avantgardě.
vÁCLAv LACINA, LACINÉ EPIGRAMY A NÁPADY
A T-E NOT MEISTER
Pdsno 1, 1924_1925, č.11_12, s.7, (kuěten)1925; bezpodpisu.
6I CEST|] _ narážka na literární a kulturně politickf tfdeník Cesta, kterf vydával v letech 1918_1930 Miroslav
Rutte (viz pozn. ke s. 60).
Apollona_ Ápoilon, literární a unrělecká revue (pak pod.
tiiul Revue pro kulturní život), vycházel v letech 1923
až |925. Redigovali jej F. x. Heppner' Jan KlepetáŤ'
Sláva Horák, Franta Kocourek a Frank Tetauer. Poslední
číslovyšlo 16. ledna i925 (roč.2,1924-|925, č.6).
DISK _ víz pozn. ke s. 52.
ADoLF HoFFMEISTER, ARTUŠ ČBnNÍr
šifrouA. H.
Host 5, 192s_1926, č,1, s. 32, Ííjen1925; podepstíno
PÍetištěno
u knize A. Hofmeistra Carnbridge_ Praha ( 1926) na
s. 91.
62 na lettÍku_ narážka na časopisPásmo, kter1i měl v podtitulu nebo v tirážifilzná, označeníse slovem leták (Inter.
nationales Flugblatt, mezinárodní leták pro moderní
kulturu, mezinárodní moderní leták, moderní leták);
Cerník byl jeho vydavatelem a odpovědnfm redaktorem.
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DANIEL oKÁLI, PoBTIZMUS
Auantgarda], 1925, č. 2, s. 6_9, ( nor) 1925; podepsdno
Dau.
63 suprematizmu-suprematismus,jeden ze tŤíproudri ruskéhoabstraktníhomalíňství(vedle rayonismu a konstruktivismu). Jeho manifest vyšel v loce 1915 v Petrohradě,
na jeho formulaci se podílel i básník Majakovskij. Hlavním tv rcem směru byl Kazimir S. Malevič.
_ (něm.) zánik Západu; naLlntergangdes Abettdlandes
rážka na dílo německéhofilosofa dějin oswalda Spengle.
ra (l BB0-l936) Der Untergang desAbendlandes,vydané
ve dvou svazcíchr. 19lB a 1922 avyznačuj(císe pesimistickou kulturní filosofií.
_ Immaculata (lat.), Neposkvrněná, zejména
64 Immaculat2
Panna Maria.
u Raub undMorde _ (něm') v lupičstvía vraždění'
Jamesom- William James (1842-lgl0), americkli psycholog a filosof,jeden z hlavních zástupcri pragmatismu.
Spolutvrirce tzv. James -Longovy hy potézyo pťrvoducitri,
podle níž pŤíčinouemocionálních hnutí jsou organické
pochody jako dychání, tlukot srdce, inervace vnitňnÍch
orgánri.
Htifdingom- Harald H ffding (1843_1931), dánsk1í
filosof a psycholog, zástupce novéracionální filosofie.
Becl ereuom- Vladimír Miclrajlovič Bechtěrev (IB57 až
1927), rusk neurolog, fyziolog, psychiatr a psycholog,
zakladatel ruskéexperimentální psychologie a mechaniitického směru v psychologii (reflexologie).
Forstrom- Vilém l.orster (lBB2-t932), českfpsycholog
a psyclrotechnik, pěstoval tzv. dynamickou psychologii,
která se snaži|avy|ožitduševnídění na podkladě .'.'vového mechanismu'
65 ,,Jehouměni..'.. - citát ze stati FrantiškaGotze Koncepce
perspektivismua její vztah k novépoezii, Host 4,1924 až
1 9 2 5 ,č . 4 , s . 1 l 8 _ l 2 l ( c i t á tn a s . 1 2 0 ) .
jako zultištní
oduětuí
uj,rob1
.. ... - citát ze stati Karla
,,(Jmění
Teiga Umění sovětskélro
Ruska, Host 4, l92+-t925, č' 2,
s.34-46,listopad |924 (cttátna s' 34).
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(1856-1915), ame66 Ta or Frederick Winslow Taylor
práce, kt9Ú 7a.
organizace
zpťtsobu
inženÝr,autor
'i"ky
její
produktivity.
tím
rťrst
a
intenzifikaci
vysokou
iišťuie
ieií
- (lat.) neglosují
"non'gtisša,tgtossas,
glossas
glossarum
sed
67
elosy, ale glosY glos.
"Coct,cau
- Jean Cocteau (tBB9-1963), francouzskybásník,prozaik, dramatik, esejista,malíŤ,filmovf pracovník.
Prošět kubismem, dadaismem a surrealismem, spojoval
avantgardnost se společenskoukritikou, projevoval se
však u něho sklon k senzačnostia apartnosti.
_
je
požitek.
.áperčepcion
,,Lafin estdélectation..(franc.)cílem rozkoš,
pŤedna
závisIé
apetcepce (z |at,), vnímání
68
vnímání.
vědomé
cházejtctzkušenosti,záměrné,
(něm') celkovy psychickf stav.
G eSamtzusta,nd..,,p s2chischer
(něm.)
,,Věc o sobě..,filosofickf termín,
,,-Ďi,g an sich,,
věcí, jak existuje nezávisle na
mezi
vy;aarujtct rozdíl
realita, ''Sama o sobě..,
objektivní
poznánijako
.'ás"jeví
jak
poznán|. Vfznamnou
našem
v
se
tím,
mezi
a
rilohu hraje tento pojem ve filosofii Immanuela Kanta

(r 724- IB0+).

AVANTGARDA, RoČ' Í,Č' I a2
Pdsmo1, 1924-1925, č,10, s' 6, ( lben) 1925; bezpodpisu.
- zde pŤetištěnna s. 63-69.
70 u čltínku
Poetiznzus
kadaaru- kadáver' zastara|ekadávr : mrtvola' mršina,
zdechlina.
EDUARD URx. NA VLNÁCH TSF, PoÉZIA
JAROSLAVA SEIFERTA
Dau 1, 1924-1925, č. 2, s, 56,jaro (bíeaen)1925; podepsdno
šifrou.rx.
- míněna Pantomima (l924).
7| knihouNezualouou
Poesielegěre ({ranc.)lehká (ev. lehkomyslná) poezie.
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72 pani Lauecká_ H. Lave cká, majitelka salÓnu krásv (ReprésentationGenéralede l'Institut de Beautéde.Paris.|
v Praze.
u Českom
sloue_kritikaJindŤicha Vodáka o Sei.
J. VodtÍk
fertově sbírce Na vlnách TSF vyšla pod názvem Veselá
poezieSeifertovav Ceskémslově 17, č.54, 5. biezna 1925.
s. 5 (podepsánojv.-). obsáhlá recenze není tak kladná.
jak by se mohlo zdát z formulace Urxovy; otiskujeme tí
proto z ní nejv!,znamnějšÍpasáže:
,,[...] Vypudá to,jako by se Seifertnaprostoziíkal všech
sv1ichdňívějších
věr a jako by se staral jen o to, žesi musí
co nejpňíjemnějiosladit ubíhajícíchvíli: užij dne ! Všecko
je pošetil-ost,
malichernost, blud kromě rad-osti,kterou si
opatŤíš.
Ž\e-ti tolik.lidí po válce tím zprisobeÁ, proč by
se ho ncpŤidrželi Sei|ert?
[. , ,] "z dosud nikdy netvoŤísám ze sebe,z pňím1tch,svobodniich
popudri, n!,bržz m|adé,podléhavésnahn aby
se někomu zavděčil a zachoval se podle jeho piání, aby
se ukáza| b1itschopn m pŤívržencem1eho
programu. Do.
vedl kvrili Neumann m a Olbrachtrim dělat revolučnÍ
komunismus, dovede kvrili jinfm dělat něco jiného,
tiskl ,verše.,teď tiskne ,poezii,, aby to pÍipomněl.oprog r a m , p o e t i s m u '[.. . . ]
jistě, co si mají dnes počítti dětinštílidé,
{. ..] Ji'tc a
kteŤípŤedněkolika málo léty rozběhli se do života s tak
nadšen1imrevolučnímblouzněním a bezpečn!,močekáváním, že nebudou mít nic jiného na práci nežli umírat
na barikádách nebo byt v1'konniimi siiami komunistické
diktatury? Za\ožili celou svou budoucnosr na tom. nese na nic jiného a čehose tedy nyní mají chopit?
!!v91"1i
Mají b1it rybáňi na SahaŤe, kapitány bezedniich iodí
a vršit marnost na marnost? t'..] Psina zdáse b1itv prvním návalu rozčarovánljedinouzáchranou
[...].
U Seiferta je ta vyhoda, že jeho značnébásnlcké nad'án|
udržuje v.j eho vfstŤednostecha futuristick)ich podivnostech smysl, eleganci, privab, vtip, rozkošnoufanfastičnost.
t. ..] Revoluční čeňenípŤecházi v krkolomné kouskv
obrazú, v odvážnou gymnastiku jejiclr r,ymyslri a poloh,
ale čímjsou krkolomnější,tím více op|fvají.kouz|e1npro
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očii sluch. [. . .] Aťjsou roztěkané,rozběhlé,bizarně rozmají vždycky
vyšinutéjako v horečcenebo šílení,
pt1ílené,
ieáen jedin1i drivod, kterf je váževe vfmluvnf a vzrušivf
celek. A dokonce ,anekdoty., epigramaticképoznárr'ky a
sentence, ty jsou opravdu mladě veseléa rozveselující,
umějí se zal|bit nápadem, vtipnou pointou, hochovskou
skotačností.
Knižka není ,dílo těžkéjako dělnická práce., naopak,
směňujeke kapriciÓzní, toulavélehkosti, ale aspoĎ se nad
ní mriže Ť1ci,že ,blažen, kdo v mládí byl mlád.. Má-li
jakou podstatnou chybu, je to ta, že jejt mládí jest jen
literárně uděláno a Zase toliko na krátkou chvilku, za
kterou není vidět dál, kde by hra pŤestalab1iti hrou...
DAV, JARO 1925
1, 1924_1925, č, 11_12, s, 9, (kuěten)1925; be7podpisu.
PtÍsmo
74 ,,Poetisti...nie s to celíťudia.,.,,- citát z lJrxovy kritiky
Seifertovy sbírky Na vlnách TSF, zde pÍetištěnana
s. 7I-73.
Kriticky, byéblahovolněji pŤijaloPásmo už 1. čísloDavu'
NepodepsanáglosaDav (Pásmo 1, 1924_1925' č.9, s. 6,
bŤezen 1'925)znl:
revue mladé
,,DAv. Komunisticky orientovaná čtvrtroční
generaceslovenské.Těžištěje spíšev rivahách a teoretick1ich článcích než v uměleckfch pÍíspěvcilch,vězlcích
v bludu ,,proletkultni,, poezie, Mimo to vfběr je rižasně
nekritickf. Vedle Masereela _ La Gandova nemožná
linolea. Hromadění revoluční naivity. Maniťest, jehož
nadsázky hraničís komikou. DobŤe míněno,avšakšpatně
uděláno. Typografická prava moderní'Básně: J. Elen,
Weiskopf, Tomašík,Hora, Novomeskf, Poničan, Kassák.
Stati o národnostn1 otázce, svobodě tisku, inteligenci a
proletariátu, agrární ideologii. Provokace'..
Tato glosa byla komentovánav Davu |, č,2 - jaro 1925
v pňehledu,jak bylo první čísloDavu pŤijato v českfch
zemích (Za Moravou, s. 60_6l), těmito slovy:
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,,Pdsntoi' 9. Umelecké príspevky vraj vezi >>vbludu
,proletkultni, poezie.Mimo to vfběr.je rižasněnekritickÝ.
[...] Hromadění revolučnínaivity' Ň,Ianifest,
.jehožnaá.
sázky hraničís komikou' DobŤe míněno, avšak špatně
uděláno...<rAch, milí s druhovia, mnoho vecí ie kámickych na svete. Tak napr. považovaéniekolkě slov na
obálke čitatelbviad informandum za manifestl! (Z tei
nehoráznostivás predsa nechceme viniť, že ste
po"važova|i- bože odpusé- Siráckelro Vlaiku na"aĎ
Himaláji!) To temer hraničí s niečim inlm než s komikou.
Ale vskutku je komické, keď sa hovorí s vážnou tvárou
o ,blude. (váženi!),alebo fackuje vedecká psychologická
terminolÓgia' Nu-z hej, stávajri sa rÓzne komické
u.|
"J.i alě
v ,lepšíchrodinách.. Ináčejje kritika myslená dobre,
zle dopadla."
PoZNÁMKA NA ADRESU PoLoŠoSÁCKÝcH
(STUDENTSKÁ REVUE)
A SKALNĚ ŠoSÁCKÝCH KRÍTIKÚ
(FERDINAND PEROUTKA) POETISMU
Aaantgarda1, 1925, č,4, s. 11, duben1925 (čísto
k 1. m ji).
PodepstÍno:
DAV, Jutius Fučík,F. C. Weiskopf.
75 Studentskd
reuue- časopisvydávanj,od r. 1921 ÚstŤedním svazemčcskoslovenského
studentstva;v prvních pěti
číslech1. ročníkuza rcdakce BedŤichaVáclavka a r. r,.
Kácla soustŤedbvallevici generace a zaměÍoval se na
literární tvorbu, po jmenovrínínovéredakce se věnoval
stavovsk m a sociálním problémťrmstudentskym' V roce
l925 se stal orgánem studentriinklinujícíchk sociálnídemokracii. - Narážka v Avantgardě se tyká glosy o dru.
hémčísleAvantgardy' kterou napsal Karel Višek (Avantgarda, časopisstudentria dělníkri. Studentská revue 4'
I925, č. l, s. 14-l5, l5' bÍezna l925, podepsáno
K. V.):
Auantgarda,časopisstudentú
a dělníkú.Dík zakročenínaší
policie zmize\o komunistickéstudentstvov podzemíilegality právě v době, kdy bylo r,elmi zajimávé sledovat,
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V' kongresuIII. internacionály,
iaknanč prisobíusnesení
iak i. naáchJo, Že o Trockém se hlasuje v organizacích
nu utu,tak,.jakopňed lety hlasovali hasičio pravosti Rukopisri. Komunistickéstudentstvoje dnes skutečněrozje deprimo.poltě''o na více směrťr,ale co je závažnější,
kolegové
dávaji
že
si
komunističtí
uznat,
váno. Nutno
je
je
v
něm
lepší
prvého,
číslo
Druhé
práci.
s Avantgardou
jazyk'i'
zlepšit,
by
se
dala
Ir{ěmčina
vodníku
méně
také
Weiskop|ovy básně ovšem sotva. Studentskou hlídku
charakterizuje to, že referát o valném shromážděníje
čtyňikrátekratšínež informace o Proletstudu, které čtenáŤrim Studentské revue už jsou z minulého ročníku
znám,v.Dobrá je studieJiŤíhoMacha, kde proti N{asarykově ,,idealistické.. metodě v sociologii staví metodu
historickomaterialistickou. Mach je ovšem dťrslednější
pŤi kritice prvé než v užitédruhé. Je ,,ideologickfm..
a nikoli historickomaterialistick m nazlráním vysvětlo.
vat si politiku soc. dem' strany (myslím,žesprávně pŤed.
pokládám, že \,Íachovisociálpatriot : reformista : sociální demokrat jsou pojmy totožné)vlivem 1V{asarykovy
osobnosti a Sociální otázky' Poměr Masarykriv k socialismu a dělnickému hnutí je jistě ne vždy prospěšny,ale
- Zás|užnéje odsouzenípoetismu'
o hodně spletitější.
Bylo by však zajímavé dočístse v Avantgardě ňešení
tohoto problému: Když Seifert a jiní vystoupili se svymi
sbírkami, Teige se svymi programy, viděli v tom dťrkaz
rŮstu a prribojnosti komunistické strany, a jistě tehdy
v revolučnípoezii se odráželasebevědománálada komunistické't.u''y. Nezrcadlí se takédnes komunistickéhnutí
_ v poetismu? Avantgarda, měla se privodnějmenovat
,,levÝ, levoj, der linke.., naznačilrasvou linii tlm, že na
svrij štítvyzdvihla ''starou gardu... ovšem v druhém
číslese už iidí zázračnou formulkou' |<terázachovala
jednotu Kostufry: Že komunističtí
studentinemajípráva
ani povinnostijakkolivse vyjádŤito posledníchudálostech
ve straně. Takov! hradní mir, za|oženj,na pštrosípolitice, nemližedlouho trvat. Studentskf článekv Rudém
právu z B. biezna byl už značněnervoznÍ.
_ t ká se článku Cesta
Pan Ptroutkanabsaldo Pfítomnosti
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generace od revoluce k leknínrim, Pňítomnost2, 1925,
č. i3' s. 193-195, 9. dubna l925; podepsánošifrou.fp-.
PŘÍToMNoST, Č. 13
Pdsmo 1, 1924_1925, č.] l-]2,

s, 9, (kuěten)1925; bezpodpisu.

77 Peroutkao Deuětsilu- článek Cesta generace od revoluce
k leknínrim, viz pozn. ke s. 75.
Mládí n m píše- pod tímto redakčním titulkem byl
v Pňítomnosti2' 1925,č' 14,s. 223-22+ (l6. dubna 1925)
otištěn dopis čtenáŤe,šifrovanyJ. P. Praví se v něm na
adresu Ferdinanda Peroutky mimo jiné:
,,[...] Hle, mládím umíte vysvětlit milenectvíke krásám
světa, nevidíte to i pňi rozčarovánía vzteku? A myslíte,
žeje Seifert a Devětsil vribec méně revolučnía marxisjeho
tickf, když nechce dělníky odvracet od světa líčením
ohavností,ale chceje potěšit,žestojízato ž(t,žeje čekají
velkékrásy světa, a tak je posilovat v boji? [...]
Vám se to moc nelíbí,alejá mám z toho radost, žeSeifer.
tovi chutná j(st, že nemiluje škubánky jako stará panna
a že um| všem lidem udělat chuéna ananasy a banány.
Mrižu Vám taky prozradit, že kouŤíegyptky. Až bude
starší,snad bude kouňit lulku a bude se anglicky orien.
tovat.
Dělají pr Vám jakési potížejeho slova, která nechtějí
blt brána doslova. Z toho si nic nedělejte, mnoha lidem
se tak vede, a myslím, že nejste tak pozadu, aby slovo
smělo mít pro nás jen ten smysl, kterf Vám mriže dát
každf profesor češtiny.Není tu, prosím, ani stopy po
symbolismu, tak afektovaní nejsou, je to, chcete-li,
krásná bublina, vypouštěnáz st bez apoštolského
poslá.
ní, která hraje všemi barvami, tvaty azvuky, a v čemti
staršíchtějívidět jen trochu mydlin' foukání a otevÍenou
pusu.
V něčems Vámi souhlasím.Mrz| mě, že Seiťcrtnehraje
tenis a že se mu zdá, že struny lkají. Navrhuji, aby se
několikrát praštil raketou pŤihŤe a zaručuji se, že napíše
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novou' mnohem krásnějšíbáselí. Navrhuji dále, aby se
někdy zamota| pňi koupání do leknínri a napil špíny'
a pŤeideho chuť bÝt takhle sentimentální.
Rieď3.ste k téinterpunkci. [...] Dovolte, abych pozmě.
nil Vaši větu: byla by malá, poezie, kdyby se musila bát,
že zakopne bez tečkynebo čárky...
K dopisu je píipojena poznámka Ferdinanda Peroutky
(šifrovanáF.P.), v níž se mimo jiné praví: ,,o milé
house zlatél Kdo nepochopí ze Seifertovy knížky,co je
poetismus,pochopí to jistě z Vašeho dopizu. To je - tak
itt.u;t. _ záviděnlhodnf stav mládí. t...] I my, drahf
pu''é,j'*. byli princi v Arkádii. Jenže člověk,bohužel,
po tétoblaženédobě zristaneještědeset,dvacet, tŤicetlet
na živu,potká ho to čiono' a to se pak už pobledleji p|1žl
po světě a hledá pravdu' Takovf už je světaběh, že
lŤicetiletí lidé budou vždy dvacetiletfmi pok|ádání za
pitomce z toho drivodu, že byli pňinuceni míti více
io"umu. S tichou škodolibostíočekávám,že i Vám bude
jednou tŤicetlet. Pak mi zase něco napište...
p. B. _ dopis Eduarda Basse, reagujícína vfše
nabacdno
uvedenf dopis J. P., byl otištěn v Pňítomnosti2, 1925,
č. 15, s. 240 (23, dubna 1925; šifraB.) pod redakčním
titulkem Mládí dostává nabacáno. Praví se v něm mimo
jiné:,,.'.nenítomu tak dávno, co falešné
heslo ofedro.
vání mladfch posedlo všechnystaršípány, kteŤínechtěli
vypadat tak staŤí,jak jsou. Ale jediné správné fedrování
mladfch je nefedrovat je vťrbec.Nechat je plavat, jak
umějí. [...] Prozat|m |ež|pŤed nimi celá českákultura
na bÍiše.Totiž ce|á"ne, jen ta buržoazní, která vždycky
myslí na to, jak má vypadat a jak se tváňit' Vy mi rozu.
míte, že těmito buržoustymohou bft i velmi vážní čini.
teIéz partají socialistickych. A čímjsou ti mladí lidé
dneškanepŤíjemní,
to je takéjejich buržoaznost'Vzpo.
menu-li, jak se rval se životem František Gellner! A jak
šelna všechnyvěci mladf St. K. Neumann !.. [. . .] ,,vúně
dokri a krčem a námoŤníkria exotickfch jmen nebyla
vynalezena v roce 1920, nj,brž existovala už taky pŤed
čtvrt stoletím.Jenomže lidé, které vábila, šli za ní a žili
v ní a neskládali jen o tom v kavárně básničky' [...]
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Neboé vzdychá-Ii mlad člověk ,kdybych já měl tak
štěstía dostal se do Francie., myslím, že to s jeho mužstvímnení dost v poŤádku.Zdá se,že čeká,ažsi ho někdo
namluví a zapl'atímu cestu první tŤídoudo Nizzy' aby
tam mohl se sr,^y'ma
velkfma očima kňičet radostí...
co ztratil hlas _ narážka na dŤívější
vystupování Bassovo
v kabaretech,zvl, v Cervenésedmě.
sttiŤí., . - parafráze závěru Bassova
Jesttižesi blahob2tné
článku:
,,JestližeštěněŽere viks, ohlodává škrpály, trhá kapesník,
koušekoberec' Ive se s pentlí, tlape do žrád|aa štěká na
hrnec - nechte je vyvádět, z toho všehovyroste, až mu
vypadnou cucáky. Ale když udělá v pokoji nečistotu,je
nutno je vzlt, otiit mu v tom několikrát čumák,napráskat
mu a vyhodit je za dveŤe'..
F. C. WEISKOPF, IOOPROCENT
Auantgarda1, 1925, č.4, s. B-10, dubent925 (čísto
k 1. ntÍji).
78 FerdinandFreiligrath- (1Bl0_1876), německf básník, ve
čtyiicátÝch letech 19. století spolupracovník Marxriv
v revolučnímhnutí, autor revolučnílyriky a sociálních
básní; později pÍecháze|postupně nabutžoazní pozice'
Dejte mi 1brail,.. - veršeze 4. zpěvu Nezvalova Podivuhodného kouzelníka (zaŤazen do Pantomimy, |924;
od r. 1930 v Básníchnoci).
79 Na úadrech
sedajimně ljlrouci'.. - veršez básně Exotická
Iáska z Nezvalovy sbírky Pantomima (|924).
Rosinu Lodollu _ Rosina Lodolla, báseĎ Nezva|ova ze
sbírky Pantomima.
Lenin, toť,,moderní
Dionjsos,,_ citát z Nezvalovy básně
Památce Mikuláše Lenina (ve sbírcePantomima).
konstruouané
umění
, ..,, _ citát zTeigovy stati Naše
,,SprtÍuně
základna a našecesta,Pásmo I, |924*|925, č' 3, s.I-2,
záŤi 1924 (je pŤetištěna
v 1. sv. tétoedice na s. 607_61B,
citát na s. 61B).
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BO ,,estetikastroje,...._ tamtéž,cítát v 1. sv. této edice na
s.611.
Cukrou pochoutkaLukrecie... - citát z Nezvalovy básně
v Pásmu l, 1924_1925,č.9, s. 3 a zaLukrecie, otištěné
Íazenépak do sbírkyMenšírižovázabrada (l926).
,,Poe7ie. . ,,, cjtát z Yáclavkova článku Moderne tsche.
chische Dichtkunst, Pásmo L' 1924_|925, č,.2, s. 1_2.
Miss Gada.Nigi _ báseĎ Jaroslava Seifcrta o artistce ve
sbírceNa vlnách TSF (l925).
- Pwnt českomoravskátovárna na
dětníkz Českornorauské
Praze-Libni,
za|oženár. 1871.
strojev
objatjlsaět,...._ citát z první částiVáclav.
BI ,,Celj,intimní
kovy německé recenze Seifertovy sbírky Na vlnách
TSF pod titulem Auf den Wellen der T.S'F., Pásmo.l,
1.924_1925,č. l0, s. 6, duben 1925.
Píše-liHonzl o Nezualoui_ v doslovu k Nezvalově knize
Pantomima,1924, s. 139-140 (pod nadpisem K Pantomimě).
82 Prampolini_ mlněn vftvor italskélrofuturistického malíŤe,
architekta a sochaŤeEnrica Prampoliniho (nar. 1895).
Cocteau- viz pozn. ke s. 67.
WeimarerBauhaus- StaatliclresBauhaus Weimar, vysoká
škola pro architekturu a vytvarnictvi, za\oženár. 1919
ve V maru sloučenímAkademie vftr,'arnfch umění a
uměleckoprrimyslovéškoly; r. 1925 pŤeloženado De.
savy, r. 1932 do Berlína, r. 1933 ťrňednězrušena.Její
zakladatel Walter Gropius zal'oži|.
vftvarnou tvorbu na
spojenívšechjejích oborri a na rozvinutí tvaru z če|u,
techniky a materiálu.
,StrauinskijIgor FjodorovičStravinskij (1BB2_1971),
rusk}i hudební skladate|, žij|c| od r' l90B ve Francii a
USA. Vyšel z ruskéhudby, později se v jeho díle uplatnily vlivy džezu a experimentátorství.
on ne peut pas épaterle bourgeois- (franc.) není možno
popudit, ohromit měšéáka.
_ (franc.) rozdrtit měšéáka.
Écraserle bourgeois
Boucheroujlch
obr zkú - Frangois Boucher (|703-1770),
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francouzsk1i malíí rokoka, maloval.portréty, obtazy mytologické, mravoličné,galantní, pastorální scény aj.
JosEF HoRA, LITERÁRNÍ PoZNÁMKY
Aaantgarda1, 1925, č.5, s, 4-5, (čeruen)Ig25,
84 Čap1k,Šalda,Lom, DuoÍtikch(ipatise kolektiuních
prakúdramatickjlch- míněno drama Josefa Čapka Země mnoha
jmen (1923); Šaldovodrama Zástupové (1921, prem.
|932); Stanislava Loma (nar. 1BB3)PŤevrat(|922),Žiž.
ka (1925);Arnošta
DvoŤáka (IBB1_1933)Husité (19l9)
a Nová oresteia (1923).
85 .(inouěa_ Grigorij Jevsejevič Zinověv (1883-1936), vl.
jm. Gregory Apfelbaum, bolševickf politik, od r. l9l8
pŤedsedaIII. internacionály; r' 1925 pŤešeldo opozice,
později byl vyloučenz VKS(b) a v r. l936 popraven.
- (franc.) Yyzván|na cestu, báseIl
86 Linaitation au uo1lage
Charlesa Baudelaira ze sbírky Květy zla.
-Jack London, vl. jm.
k Londonoui
John Grilfith London
(1876-i916), slavn americk prozaik.
_ viz staťFrantiška Kropáče Syntetismus, pňes2ntetistú
tištěnou zde na s' 87_92, článek F. C. Weiskopfa
Gaumontriv t1iden, pňetištěnf zde na s' 93_98, a po.
známky k němu na s. 667_668.
FRANTIŠEK KRoPÁČ, S1'}{TETISMUS
Letdk s1lntetismu
M 20 (Mj,tus duactítého
století) 1, č. 1, s. 1_2,
čeraen
1925.
89 optorytmickj_ zrakově rytmick;i, využivajÍcístŤídav1ich
rytmri svčtla.
- sestavujÍc1a pÍehližející
90 s1lnoptickl
současněrriznéparajevy.
lelní

66+

F. C. WEISKoPF, GAUMoNTŮV rÝoBN
(KRoNIKA V GLoSÁCH A PozNÁMrÁcu)
po.
Auantgarda1, ]925, č, 5, s, 5-7, (čeruen)1925. V1lpuštěna
komentujíct
časopismladj,chdětníkú,
a
sledníč st nazuanti Lú4!,
Der Mob, (eitschrffi der Jungen.
drdžďanskj,ch
stŤedoškoltikú
93 Gaumontu tj,den- podle Léona Ernesta Gaumonta (1863
až 1946), francouzskéhofilmového producenta, tv rce
prvních mluven1ích a později barevnfch filmri, kterf
i' tgol zavedl l".frobu kinožurnálu Gaumont Actualités,
vlastně prvního filmového tfdeníku.
Karl Kraus _ (|874-1936), rakousk spisovate|a žurna.
lista, r,ynikajícísatirik, v letech 191l-1936 vydavatel
časopisuDie Fackel (Pochodeř).
číslePdsma _
u posledním (nouémuNěmecku uěnouaném)
č. 11-12 prvního ročníku(květen 1925).
gardou,,- v glose Avant.
nazualnašiAuantgardu,,poslední
garda č. 3 (Pásmo I, |924_1925, č' |I-I2, s. 9), zde
na s. 53.
pŤetištěna
AugustaStramma- August Stramm (lB74-1915)
u búsničce
německf expresionistickf dramatik a básník.
94 StureueltetblijdenRaum _ poslednízkomolenf verš básně
A. Stramma Granaten (ze sbírky Tropfblut, 1919)'
pŤetištěné
v Pásmu 1, I924-L925, č. 11-12' s. 4.
Sture je patrně novotvar Strammriv (od adj. stur), místo
weltet máblt waltet; verš má asi tento smysl: Tupost
vládne pitomfm prostorem.
dozuitena straněpdté- mlrrěn článek německého dramatika, básníka, ptoza7ka,esejisty,historika umění a hudeb.
níka Herwartha Waldena (vl' jm. Georg Lewin, IB7B až
l941) Deutsche Berichtigung (: Německá oprava),
Pásmo |, I92+_I925, č. IL_I?, s. 5. Walden zde však
nepolemizuje s článkem německéhohistorika v1ttvarného
rrmění Adolfa Behna (1BB5_194B) Deutsche Malerei
(:Německé malíňství),
otištěnémi témžečíslePásma
na s. 2, .jak mylně soudí Weiskopf, n brž s Behnovfm
čIánkemb.,,t,.h", Bericht (: N8mec[ á zpráva) z 9.,č.
Pá9ma (s. 5-6); polemika pak pokračovalaještěv dalších
číslec]r
Pásma.
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,,Grau, Freund, ist alle Theorie!,,_ (něm.) nepŤesnf citát
z Goethova Fausta, znějícísprávně: ,,Grau, teurer Freund,
ist alle Theorie... : Sediváje, drahf pňíteli,všechnateorie.
a čl nku o nejnouější
německé
literatufe_ Herwarth Walden,
Nejnovější německá literatura, Pásmo 1, 1924_|925,
č .1 l - 1 2 , s ' 2 .
Aus stillen Winkeln... - iiryvky z básně Herwartha Wal.
dena Gedicht v témžečíslePásma na s. 5, znamenajÍc|
v pňekladu:
Z tichlch koutri kŤičívečerníptáci
Tvé oko se otvírá nad m1imi těžklmí.idy...
Tvé prsty sní daleko ode mne, ode mne daleko
Z tich!rch koutri lkají moji divocí ptáci. . .
Má krev se rozprostírájako že|ezokolem tvéhotěla.
Moje paže drž|tvé tělo, kterénepustím
Držim tvé tělo v jásotu svékrve
Nepustím tě, neboémne miluješ
95 Josef Kalmer _ článekJ. Kalmera je v témžečíslePásma
na s. 2.
Frans Masereel- (nar. lBB9), belgickf malll a grafik,
znám! zv|áštějako autor dňevorytri se silnou sociální a
pacifistickou tendencí.
Georg Grosl - (1893-1959), německ1i expresionistickf
malíň, grafik a karikaturista, autor ostrfch satir na
buržoazní společnost a militarismus; od r. |932 ži|
v USA.
_ (1890-1955), malíŤa grafik, spolupraRudolJ'Schlichter
cujícís dadaistickou skupinou a potom s rúzn1imirevoluč.
ními sdruženímiumělcri, prošel vfvojem od dadaismu
k verismu, v pozdějšímobdobí byl surrealistou.
96 Arthur Holitscher- (1869-194l), německ1ispisovatel a
novináň, od bohémy došel k socialismu; nejvíce se proslavil knihami cestopisn'!,chreportáž('
Passion einesMenschen- (něm.) Utrpení člověka, cyklus
kreseb MasereelovÝch: ukázku z něho oŤinesla Avant-
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garda v č.4 prvního ročníkuna s. 13 (pŤedstavujenluže,
stojícíhose spoutanfma rukama u zdi a čekajícíhona
popravu).
97 Miss Gada-Nigi - viz pozn. ke s. 80.
Algolem- Umělecké sdruženíAlgol vzniklo r. 1925 a vystoupilo s teorií tzv. syntetismu; jeho časopisu Leták
syntetismu M 20 vyšla jen dvě čísla (redigovali jej
Konstantin Biebl, Karel Hradec a František Kropáč).
- z něm, (priv. z hebrejštiny), zmatek, vÍava,
tohuwabohu
chaos, směsice.
sit ueniauerbo_ (lat.) budiž dovoleno Ťíci.
šifra básníka a prozaika Františka Kropáče
Kro
(nar. 1B9B), teoretika syntetismu; jeho recenzi zde pŤe.
tiskujeme:
Jar. Seifert: Na ulndchTSF, Poezie. (Nákladem V. Petra,
Praha 1925.) Vzdušná poezie vzpominánl, touh, květin
a zapomnění. Poezie exaltsie, beroucí na sebe často
masku a oděv klauna (lyrické anekdoty). A konečně
poezie limonád, zmtzlin, pudrri, ananasťr,banánri a
jinfch lahridek, vesměsexotickfch. Je podivno, že básník
mriže pohlÍžetna život tak jednostianně. Čint-li tak
J. Seifert rimyslně, je to tím horší.Ale pŤeceje značná
jeho síla obtazivá a evokační.PŤinášíurčit klad: je
velmi kŤehk}ia jeho rytmus je místyopravdu novf. Jinde
ovšem nemá rytmu vribec. Má krásné obrazy, napŤ.:
,,dole v písku usíná klaun jako pták, sníh jeho snri
padá.. nebo ,,A zatim na kŤehk1ichrovnoběžkách zelr.ě
Historie stolet1ibŤečéan
se vine... - Tyto dva obrazy jsou
také nové' Seifert použivá však také obrazri starych
(,,hladina moŤeje zrcadlem hvčzd a světel..) a obtazÍt
otŤepanfch (,,dívka s hvězdou lásky na čele..).Je tudlž
jeho kniha konglomerátem dobrych i špatnych veršri
a chválou věcl, jež mohou zpťrsobitčlověku požitek namnoze jenom chuéovf. Labužnictví se pňílišrozmohlo
v této poezii. K němu se Ťadí anekdotičnost.Lyrické
rebusy Seifertovy pobaví jistě jen několik málo vyvole.
n ch. BáseĚ nebo lépe: ,,báseř.. Počitadlo je pÍíkladem absurdnosti obra}ovfch básní. Pročje v této knize
tak málo básní jako je Osud a Horečka? Proč je nám
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pÍedkládána samá zmtz|ina s ananasy? Tu si mrižeme
koupit u cukráŤe. A dovedemeJi ji jak náIež| pozŤíti,
vytvoŤíme podle poetistického receptu sami dokonalou
báseů. Neboé umění je uměním ž|ti a užívati. Pan
Seifert by se tedy měl stiíci pŤed takov1rmi básněmi a
nepsati jich, jinak bude jeho poezie právě podle teorie
poetismudocela zbytečná.
98 (teoretickéstati FrantiškaKropdče- staéSyntetismus, Leták
syntetismuM 20, č. l, s. 1-2, červen7925,zde pÍetištěna
na s. 87-92.
bdseil uodníJ. Lan$l - JiŤí Landa (nar. 1904), básník
aprozaik, kter ve veršíchnavázal na poetismus;v 1. čísle
Letáku syntetismu M 20 měl tňi básně, F. C. Weiskopf
cituje z básně bez nadpisu, zač(naj(clveršemV románu
jsem našeldívku milovanou... ('. 1).
pruní číslobude zdroueilposledním_ vyšlo ještě 2. číslo
(Ťíjen1925).
PAVEL FRAENKL, LETÁK SYNTETISMU M 20
Studentskdret)ue4, 1925' č, 7_B, s' 114_115, 20. čeruna1925;
-a-.
podepsdno
99 Kropdčouauaha o ,,s2ntetisml..- míněna staéFrantiška
Kropáče Syntetismus, pŤetištěnázde na s. 87_92.
- František Kovárna (1905-1952), prozaik,
F. KoutÍrna
historik vftvarného umění a pŤekladatel;v l. č.Letáku
syntetismuM 20 měl na s. 3 prÓzu Muž bez těla.
J, Mašek_JiÍí Mašek,básníka epigramatik (1905-l959)'
otiskl v 1. čísleLetáku syntetismuM 20 na s. 5_6 dialo.
gicky prolog Lidská komedie.
_ Sonja Špálová (nar. 1B9B), vl. jm. Františka
ŠptÍloutí
Ramešová, roz. Švehlová,básníŤkaa romanciérka, má
M 20 básně Smrt (s. 1) a Láska (s' 5).
v prvním čísle
Seifert se sujlmpoetismem_ míněna recenze Fr. Kropáče
o Seifertově sbírce Na vlnách TSF; zde je pietištěna
v poznámce na s. 667_668.
iusprimaenoctis_ (lat.) právo první noci, feudálnívfsada.
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VINCENC

NEČAS, POHLEDY

DALEKoHLEDEM

osa, Brno 1925, s. 4_B,
Axisn, buletinA literdmíhosdružení,
Redakci literárního sdružení osa tvoŤili František Koukal
a 1an KrejčÍ, členy sdružení byli dále Ladislav Bernatskf,
1.2. Horsk{ (: Jaroslav Zatloukal), Jaroslav Kopa, Vincenc
"Nečas,Otakar Nováček, Edvard Stavinoha, Ludvík Svoboda,
Vladimír Vybral, zodpovědnfm redaktorem byl Ladislav
Bernatskf. Osa sdružovala posluchače brněnské filosofické
fakulty. Ohlašovala ještě vydání buletinu B (Fluktuism), ale
k vydání již nedošlo.
l}L Soffui - viz. pozn. ke str. 291.
L,artetende,..(it.) umění osudově směŤujek sebezničení.
IO2 Primurnuiuere...- (lat.) nejdŤívežíti,pak teprve filoso.
fovat.
IO4 pokus2 Man Ra2oa2 - Man Ray (nar. 1890)' americkf
malíň, fotograf a filmovf režisér,pŤívrženecdadaismu
a surrealismu.

STANISLAV

K. NEUMANN,

Refuktor1, 1925, č.11, s. l3-14,

DOPIS Z PRAHY

Sdša.
1. čeruna1925; podepsdno

|06 bujnoub seů VítězslauaNezaala - v 1l. čísleReflektoru
(na s. 12)je otištěnaNezvalova báseĚJaro, zaÍazená pak
do Nezvalovy sbírky Menší r žová zahrada (1926).
- v l. čísleReflektoru byl otištěn
l0B o pouidceVančuroaě
na s. 2-3 a 5_7 pod názvem odhodlání k vraždě ríryvek
z románu Vladislava Vančury Pole orná a válečná.Vrubrice ProletáŤsk}irádce ve 4. čísleReflektoru (s. 16) z unora
1925 odpovídal Neumann na dopis čtenáŤe K. V.
(: Karla Vrby) ze Semil, ktery si stěžovalna obtížnou
srozumitelnost Vančurova slohu. Neumann zde napsal:
,,SamozŤejměmá sloh velik/ vliv na to, která kniha se
líbí nebo nelíbí. A rozhodně sloh Philippriv napŤ. je
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nutně bližšídělníkrim než Vančurriv. To máš docela
pravdu. Těžko však umělci pŤedpisovat,dokud sám nepochopí,žeje v zájmtjeho díla, kterénení zpátečnické,
aby slohovfmi kučerami neodcizoval se nejoddanějším
čtenáŤrim.Domníváme se, že tzv. téžkf sloh je vždy
zbytek buržoazního cítění v díle tolika revolučních spi.
sovatelťr:ale dnešníspisovatel, i když dokonale uteče
z měštáckétňídy,jen nesnadno svléká se sebe buržoaznl
literátství a umělectví.Je k tomu tŤeba,aby se odhodlal
zŤícise každéhorispěchu u kritiky, každépozice v ,umě.
leckém a literárním světě., aby se vribec rozešel s tím,
co butžoazie a její estétovépovažujÍza uměnÍ, a viděl
svrij cíl jen v tom, aby masy pracujících mu rozuměly.
A lvážíme-|i, že tyto masy musí pŤitom i vychovávat
a nikoli hovět mnoha jejich maloměšéáck!.m záIibám,
je to velmi těžké,je to jisté hrdinství, jež m:&žeb ti
v dnešnídobě jen vzácné. ostatně ,těžk sloh. je někdy
jen znakem jisté tvárné nevybouÍenosti, která později
ustoupíklidné a jasnélinii. U Šrámkaje to něco jiného:
jeho nynější limonády nebyly by vribec nic bez masky
těch slohovfch kučer...

REFLEKToR,

STANISLAV

STANISLAV

K. NEUMANN,

ROMANU

JAKOBSONOVI

1925; bezpodpisu.
Reflektor1, 1925, č.14, s. 14, 15. čeruence
Neumannova glosa je polemikou se statí: Roman Jaa liunostnictuí,Pdsmo 1,
umprumtÍctuí,
kobson,Konec bdsnického
1925. Jakobson
čeruenec
1_12,
s.
1924-1925, č. 13*t4,
poezie St._K.
agitační
jejím
dotkl
ironicky
rivodu
se v
že
Neumann
narážkou,
Neumánna
',štupujerívodníkRu.
posmělně's9 zmínil
apod.;
rfmy
Vrchlického..
déhopráva
Reflektor (1,
časopise
v
odpovědi
b
Neumannově
také
1925' č. 4, s. 16, 15' rinora 1925, rubrika ProletáŤskf
rádce), žei hádanky v dělnickém časopisemají mít pro.
letáňskévyzněnl.
II4 Lu Mdrtenouotl_Lu Márten (nar. 1B79),německá marxis.
sociologií
tická teoretičkaumění; zablvala se pŤedevším
umění a vryozovata vfvoj umění pŤímoze Stavu vfrob.
ních sil.

P smo 1, 1924_1925, č.13_l4, s, B, čeruenec
1925; bezpoďpisu,
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POLEMIKA

1925.
1, 1925,č,13, s. 10, 1. čeraence
Reflektor

Č. 1l

I10 Hora _ na s' 2 otištěnHorriv pŤeklad prozy rsaaka EmanuilovičeBabela Ljubka kozák.
olbracllt - v 1. a 2. ročníku Reflektoru vycháze| na
pokračováníolbraciitriv román o Anně, ruséproletáŤce
(knižněpŤepracovánojako Anna proletáŤka,192B).
- v článku Dopis z Prahy, zde
ldme húl nad poetismem
pŤetištěn
na s. 106-i09.
děťdtkem- narážka na to' že pňíslušníci
,,čerunoujlrn,,
mladé generace tiskli zprvu své práce v Neumannově
časopiseCerven, v němž vyšlo dokonce zvláštní číslo
Devětsilu (Cerven 4, I92|, č. |2,23. června192l)'

K. NEUMANN,

BBDŘICH VÁCLAVEK,
NoVÉ TECHNIKY v BÁSNICKÉM ŘorvrEsr,o
Disk 2, 1925, s. 1-4, jaro 1925.

I

IIB palaistra _- (Ťec.)v antickém Řecku součást gymnasií
nebo samostatně stojícístavba pro tělovfchovu; zápa.
siště,cvičiště,tělocvična,škola zápasnická.
_ (Ťec.)cvičištějinochri nebo efébri.
gymnasion
kalokagathia- (Ťec.)kalokagathie, staroňeck!,ideál. harmonie sil tělesnfch i duševních;ušlechtilost'Ý)itečnost,
dokonalost.
II9 Českomarauskd.Kolben
_ První českomoravskátovárna na
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stroje v Praze.Libni pÍevza|ar. 1921 elektrotechnickou
akc. spol., dňíveKolben a spol. v Praze a změnila firmu
na Ceskomoravská.Kolben (r. 1927 po pŤevzetídalší
společnostinázev rozšíňenna Ceskomoravská-Kolben.
Daněk).
Hapag _ německá zktatka pro Hamburger.Amerika.
nische Packetfahrt A. Gesellschaft,největšíparoplavební
společnostv Hamburku.
_ ruská zkratka za G|avnoje upravlenije
Glaunopolitprosuět
političesko-prosvetitelnymi učrežděnijami
UstŤední
správa politickoosvětovych institucí (v Sovětskémsvazu).
Marinetti - Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944),
italsbi spisovatel, zakladatel futurismu, ktery chtěl vytvoÍit umění dynamického pohybu, odpovídajícírytmu
moderní technickécivilizace; vyznačovalse kultem tech.
niky a strojri.
t2l Moderne... - ukázka z knihy L'Homme cosmogonique
(Člověk kosmogonickf, 1922) od Nicolase Beauduina
(1BB1_l963), francouzského básnlka, zak|adate|e tzv.
paroxysticképoezie (1913).Psal synoptickébásně,jimiž
pokračoval v myšlence F, T. Marinettiho a G. Apollinaira'uytvoŤitpomocí moderní typografie báseĎ vizuální;
v knize L'Homme cosmogoniquejeho tŤíplánovébásně
usilujío jak si ,,orchestrveršli..,o vystiženísimultánnosti.
IJkázka z básně Music-hally v pŤekladu znamenái
Moderní
Iohnivégongy
saturnsky
Iridery činelri
Mechanickénávody
symfonie elektrick1ich vriní

orgie smyshi
orgie očí

Vše se V tom odhaluje

Šílenství
inteligence

: se stŤídají.
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zázračnf
nenormální
mozkov!,
synchronní
moderní.

Í..
K''"'ff't|JJé''"q+iDACE,,UMĚN
KoNSTRU
Disk 2, 1925,s. 4-8, jaro 1925.Pod titulem uvedeno: z knihy
Konstruktivismus.
|23 derniercri _ (franc.) poslednínovinka.
|25 raisonď,étre- (franc.) drivod, smysl existence.
nouéuměnípíestanebj,t uměnín- vfrok Ilji Erenbutga ze
souboru statío umění A vsjo-taki ona vertitsja! (A pŤece
se točíl,1922).
126 Renan- Ernest Renan (1823-1892), francouzskf historik náboženství,semitolog a idealistickf filosof.
orfismus_ hnutí mladého malíŤstvíkolem r. l9l2, které
zd raziovalo kontrastnost barevjako prostŤedeknového
dynamismu v malíŤství;skládalo obraz z prvkri nezávislfch na konkrétníchpŤedmětech,obtaz měl prisobit po.
dobně jako hudební skladba. PatŤili sem Robert Delau.
nay, František Kupka, Fernand Léger, Francis Picabia,
Vasilij Kandinskij aj.
San Vitale u Rauenně_ chrám San Vitale v italské Ravenně, slavná památka byzantského umění v západnl
Evropě; za|oženkolem r. 400 n. |., zce|a pŤestavěnr'
17+3.Má osmistěnnoukupoli, spočívající
na osmi pilíňích
s paprskovité rczLoženj,mikaplemi.
- Douglas Fairbanks st. (1884_1939), ame.
I27 FairbanÉs
rick1ífilmovf herec, pŤedstavitelromantickéhodobového
sportovníhotypu dvacátych let.
- obsahovéestetiky (na rozdíl od este|2B ,,Inhaltsestetik2,,
tiky formální).
|30 Perretúu
dúrn_ Atrguste Perret (|B74_I95+), zakladatel
moderní francouzskéarchitektury, první použil principu
železnésloupovékonstrukce obchodních domri pro betonové konstrukce domri obvtn.Ích. Ve Franklinově ul.
v PaŤížipostavil r. t903 beíonáv1idrim o sedmi poschodích (jeho fotografieje otištěnave Stavbě 2,1923_1924,
č '7 , s . l i 5 ) .
tourdeforce - (franc.) siláck1i kousek.
Nanuki ttouěkbiimitiuní_ dokumentární film o autentic.
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kém Eskymáku, natočenf r. 1922 americk1im režisérem
Robertem Flahertym (1884-1951) v severní oblasti
Hudsonova zá|ivu.
Taut - Bruno Taut (lBB0-l93B), německf architekt,
kterf byl pŤed první světovou válkou jedním z pŤed.
stavitelri nové německé architektury; později se vzdálil
modernímu cítění.
|31 Ruskin_John Ruskin (1819_1900),anglickf uměleckf
a sociální kritik moralistického a humanistického zamě.
Ťení; kritizoval mechaničnost a nekvalitnost strojové
vfroby a doporučovalnávrat k uměleckémuňemeslu.
I{ells'- Herbert George Wells (1866-1946), anglickf
spisovatel vědeckofantastickfch románri i prací vědecko.
populárních (napň. Dějiny světa).
Wellington- Arthur Wellesley Wellington (1769-1852),
britskf maršál a státník; bojoval na Ťadě míst Evropy
proti Napoleonovi, zvitězi| nad ním u Waterloo.
Nelson- Horacio Nelson (1758-1805), anglickf admirál; rispěšněvedl anglické válečnéloďstvo v několika
bitvách v době napoleonskfch válek, padl ve v|tězné
bitvě u Trafalgaru.
Élie Faure _ (l873-1937), vlivn1ífrancouzskf vltvarn!
kritik a historik umění; vykládaluměIecká díla ve vztahu
k době.
inuar_ niklová ocel, ocel s pňísadouniklu, s velmi malou
tepelnou roztažlivostí.
- Bernhard Kellermann (18i9-l951), ně.
I32 Ketlerma.nn
meckf pokrokovf spisovatel, měšťanskfhumanista; jeho
protikapitalistickf utopickf román Der Tunnel (Tunel)
vyšelr. l9l3.
,rLes bellesformessontlu plus droitesauecrondeurs" (franc.)
se zaoblením.
krásnéformy jsou formy nejpŤímější
D ominiqueIngres- J ean AugusteDominiq ue Ingres ( l 7B0až
1867),francouzskf malíŤ,pŤednípňedstavitelklasicismu.
133 Marinettiho- viz pozn. ke s. 119.
- Fernand Léger (1BB1-l955), francouzskf
Légerou1,t
malíŤvycházejici z kubismu; maloval továrny, konstrukce, že|ezničnítratě, postavy dělníkri, ňidič atd. a chtěl
tak vystihnout rytmus moderního života.
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fiupendstilu- Jugendstil, v Německu užívanf termín pro
štot'orryproud z pŤelomu 19. a 20. století,u nás a v Ra.
kousku zvan! secese.
_ kloun : hrot, zobec na pňídiantickéiecké lodi,
kloun1l
hlavně válečné,sloužícík proražení trupu nepňátelské
lodi.
MendelsohnoaaEinsteinouauěž u Postupimi _ Erich Men.
delsohn (lBB7-1953), německy architekt, po první svě.
k funkčnímu
tovéválce od ,,plastickéarchitektury.. pŤešel
jeho
z
tohoto
období je
pracl
nejtypičtější
dynamismu;
Einsteinova věž, astrofyziká|nl stav v Postupimi (1920
až I92L), žd'ezobetonová stavba, jejíž technicky roman.
tické formy jsou konstruovány podle vnitŤního obsahu
jednotlivfch částí.
JINDŘICH HoNZL, DRAMA
Disk 2, 1925, s. 9-10, jaro 1925.
I3B s Lessingem Shakespeara- německf osvíceneckf kritik,
estetik a dramatik Gotthold Ephraim Lessing (1729 až
l7B1) proti mÓdním vlivrim francouzského dramatu
kladl německémudramatu za vzor Shakespearav dílech
Briefen, die neuesteLiteratur betreffend (Dopisy tlkajÍct
se nejnovějšíliteratury, |759-|765) a Hamburgische
Dramaturgie (Hamburská dramaturgie, |767-|769),
jimiž vytvoÍil zák|ady moderního měšťanského
divadla.
_ (franc.) nezbytná vlastnost.
qualiténégligéable
Tlara - Tristan Tzara (l896-1963), francouzskf básník
rumunskéhoprivodu, zakladatel dadaismu (l9l6).
Mésurée
touteactionest uaine- (franc.)
d l,échelled,Éternité,
měňeno věčnostíkaždá činnostje marná.
I39 ,,to be or not to be,,- (angl.) známy citát ze Shakespearova Hamleta: b1it nebo nebft' resp. žítnebo nežít.
|40 ,,ptísmo,.
- proud za seboujdoucích dějri, myšlenek,pŤedstav, tvoňícíchdohromady celek' Do poezie tento zprisob
uvedl Guillaume Apollinaire slavnou básnl Zone (Pásmo,
v ťrvodusbírky Alkoholy z r. 1913), která v pŤekladu
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Karla Čapka silně zaprisobila na naši mladou básnickou
generaci (Wolkerriv Svatf Kopeček,básně Nezvalovy aj.).
VILÉM SANTHoLZER.
DÚMJE STRoJEM URČENÝM K BYDLENÍ
jefrancou7skj:
Disk 2, 1925, s. 14,jaro 1925, Nad čukj,mnadpisem
je olnačení:
( ch1lsLa maisonestunemachined habiter.{a čtdnkem
a stroje. Tato kniha ušakneu1lšla.
tanésbírk1Kr sa rrlatematik2
I4I VitémSantho\zer- (nar. 1903), českf fyzik a radiolog;
vedle odborné práce se zablval popularizací moderních
názori fyzikálních.
Le Corbuiier_ vl. jm. Charles ÉdouardJeanneret (1BB7
až 1965), slavnf francouzsky architekt, sochai a malíŤ
švfcarskéhopúvodu, prrikopník moderní architektury a
urbanismu, autor velkolepfch urbanisticklich projektri.
- Walter Gropius (1883_1969),v,|rznačn!ně.
Gropiou1l
meckf architekt, jeden z pŤedníchprrikopníkri konstruk.
tivistické architektury, zak|adatel' vfmarského Bau.
hausu; r. 1934 emigroval do Anglie, 1937-1952 byl
profesorem na harvardské universitě v USA.

JIŘÍ voSKovEC,

FoToGENIB A SUPRAREALITA

optickfm dramatem věcí v pohybu. Dalšífilmové libreto
uveňejniliv Disku 2, 1925, s. l1-12 (PŤístav'Partitura
lvrického filmu)'
c'estl,accorddela photoaaecle ciné,,- (franc.)
|47 ,.,Laphotogénie,
fotogenieje soulad mezi fotografiía pohybem.
Louis Delluc - (1890-1924), francouzsk spisovatel, scenárista, filmovf režisér a teoretik, zak|adateI estetiky
moderní kinematografie, iniciátor avantgardního filmu
v jeho nejranějšíchpočátcích.
BEDŘICH VÁCLAVEK, DADA TVoŘIvÉ
1925.
Host 4, 1924-1925, č,9-10, str. 27B-2B1, čeruen-čeruenec
PŤetiskujemepouze rivodní část stati; další dvě rozsáhlejší
částijsou věnovány zevrubné informaci o názorech a díle
pŤedníhoněmeckého dadaisty Waltera Sernera (nar. 1BB9
v Karlovfch Varech, od r. 1927 nezvěstn ).
I4B s Hiikenbeckemojeho nihilisrut - Richard Hiilsenbeck (nar.
1B92)' německ básník a prozaik,jeden z hlavních pŤedstavitelťldadaismu; od r. 1936 v USA.
- termínJiŤíhoMahena v Knize o čestuoŤiajniÍtilismus
kémcharakteru (l924).
I49 simultaneit1_simu|taneita,
podánípŤedmětusoučasněz ně.
kolika zorn!,chpolí,eventuálně scéna,kde sesoučasněode.
hrávají nebo plynule stiídají děje v rriznfch prostŤedích.

Disk 2, 1925, s. 14-15, jaro 1925.
146 čldnk1lTeigou1lo optickém
flmu - Teigoly stati o filmu vy.
cháze|y v letech 1922-|925 ve sborníku Život (sv. 2,
1922), v Hostu a Pásmu; byly zaiazeny (spolu s dalšími
studiemi) do Teigovy knihy Film (Praha 1925) a nově
vydány Petrem Králem v souboru Karel Teige a film
(Filmovf ťrstav,Praha 1966).
libreta Teigoaa a Seifertoua- K. Teige a J. Seifert otiskli
v Pásmu l, 1924-1925, č. 5-6, s. 7-B filmovélibreto
Pan Odysseus a r znézptávy, v němž se pokusili o tvar
odpovídajícíjejich píedstavě čistékinografie, majl'c| bft

626

JIŘÍ FREJKA, JEVIŠTNÍDEFoRMACE
Pásmo 1, 1924_1925, č.13-14, s. B, čeruenec
1925.
I5I Kiesler - Friedrich Kiesler (nar. iB96), architekt, ví.
deřsk1i divadelní vytvarník; udržoval styky s našíavant.
gardou, napŤ. v Pásmu 1, č. 5-6, otiskl manifestační
článekDie Kulisse explodiert (s. 1) a staéRailway (s. 11).
Ve 30. letech odešeláo Anglie, pak se usadil u ÚSA, ká"
žije pod jménem FrederickJohn Kiesler.
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JIŘÍ FREJKA A ANToNÍN HBvrHult,
SPoLUPRÁCE ARCHITEKTA A nnŽtsÉRe V DIvADLB
Staaba4, 1925-1926, č.5, s. 69-7l, prosinec1925; podepsiino
Frejka & He1ltlrum(osuobopnédiuadlo).
152 A. Loos - Adolf Loos (1870-1933), rakousky architekt,
rodák z Btna, zakladatel funkčníhostavitelství.
,,relief, qui bouge,,- (franc.) pohybující se reliéf, reliéf
v pohybu.

hudebních modernistri, tzv. paÍížskéŠestky. Žaaa|
v umění jednoduchost, rozumovou stŤízlivosta humor.
DariusMilhaud - (1892-1971), pňednífrancouzskf hupaňížské
Šestky;jehotvorba
debnískladatel,členněkdejší
se vyznačujezvláště zá|ibou v polytonální harmonii.
_ viz pozn. ke s. 82.
Strauinského
B. F. BURIAN, FILM
3, 1923-1925, č,12, s. 6-7,listopad 1925.
Čukj,filmouj,suět

JoSEF LÓWENBACH,

oDPoUTANÁ

HUDBA

Pdsmo2, ]925-1926, č. 1, s. 14-15, Ťijm 1925,
|52 Josef Lijuenbach_ (1900-l962), českf hudební publi.
cista, kritik a organizátor, spoluzakladatel Devětsilu.
- Arnold SchÓnberg (iB74-1951), rakousk
|54 Schdnbergem
skladatel a lrudební pedagog, lrlava tzv. víderiskéškoly;
pŤesexpresionismusdospěl k pŤísné
racionální technice
dodekafonismu(dvanáctitÓnovéhudby).
155 ClaudeDebussS- Claude Achille Debussy (1862-1918),
francouzsk1í hudební skladatel, zakladatel hudebního
impresionismu.
- Faul Cézanrre(lB39-l906), francouzsk1imaCéZanrte
líi, kter1i pňekonal impresionistickéuvolnění formy pevnějším sevňením obrazu; toho dosa]roval pŤedevším
novfm pojetím barvy, která pŤcstala b.!,t nositelkou
světclnénálady a stala se v této svéoproštěnostia zdriraznčnéplošnostilrlavním konrpozičnímprvkem. Cézannovy vysledky se staly v1íciiodiskemvětšiny uměleckfch
snrěrŮprvní poloviny 20. století.
Eric Satie - cel1im jrnénern Alfred Erikit Leslie-Satie
(t866-1926), francouzsk1ihudební skladatel; sám ne.
dospěl k většímlrudebním|ormám (z jeho skladebj, o znamná hudba k nejslavnějšímu
pňedstaveníRuskéhobaletu Parády, 1917),bylvšakpatronem mladéprotiimpre.
sionistické generace a vridcem skupiny francouzskfch
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VÍTĚZSLAV NEZVAL, FILM
suět3, 1923-1925, č. 10-11, s. 6-7, <áíí1925.
Čukj,filmouj,
(aía4no s drobnj,miodch2lkamido Nelualou2knih1,Falešnj,mari š,
odeon,Praha, Ťíjen1925'
163 MonetúuKapucínskjlbuludr - francouzskf malíŤ Claude
Monet (1840-1926) maloval r. lB73 proslulépohledy
na bulvár des Capucines, naplněnf velkfm pohybem
lidí, drožek a barevné atmosféry,aby vystihl ,,krajinu
velkoměsta...
mytologii brih času,zaJanusouětu Íi - Janus, v Ťímské
čátku a konce, zobrazovan1íse dvěma obličeji; od toho
pŤeneseněobojakf, falešny člověk, člověk dvojí tváŤe.
|64 ida - ido, uměl1i mezinárodní jazyk vznikly r. 1907
pŤepracovánímesperanta.
Fairbanks- viz pozn. ke s. I27.
Mar1 Pickford --Mary Pickfordová, vl. jm. Gladys Marie
Smithová (nar. 1B93),slavná americká filmová herečka
desát1icha dvacátfch let.
Nalimoud-- Alla Nazimová (lB79-1945), ruská herečka,
jedna z prvních lrvězd americkéhofilmu.
Lilian Gish - Lilian Gishová, vl. jm. de Guicheová (nar.
l896), americká filmová herečkafrancouzskéhoprivodu,
vyznačujícíse kňehk1imlyrickym zjevem,jedna z největšíchhetečekněméhofilmu.
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- (franc.) kreace : tvoŤení,tvorba.
création
imitation- (franc.) imitace, napodobení.
- (z|at' zákl.) umělecká metoda, která pod
165 simultaneismus
vlivem filmové a v,ftvarnétechniky spojuje t zné záro.
veř probíhajícíděje nebo zobrazuje pňedměty zárovelt
z několika zornfch hlri.
_ vaIér (zťranc,),estetická hodnota; tÓnová hod.
166 ualérú
nota barvy.
VÍTĚZSLAV NBZVAL, BÁSEŇ
Vj,ilatekz knížklFatešnjlmaritíš,u2d. odeon,Praha, u Ítjnu1925,
s. 12-14.
|69 kalamb r - slovní hŤíčka.
ubohj,Lélian- Pauvre Lelian, anagram vytvoňenf fran.
couzsk m básníkem Paulem Verlainem (1844-1896)
z jehojména; pod tímto anagramem podával svrij autoportrét,zvláštěv knize Les Poětes maudits (Prokletí bás.
níci, lBB4, doplněnévyd. 1BBB).
VÍTĚZSLAV NEZVAL, HUDBA, TANEC, DRAMA
Tam-tam1, 1925, č.2, s. B-10, čeruenec
1925. Beznadpisu;píe.
tištěnoa NezualouěkníiceFalešnj,maridš,odeon,Pra|ta,Í{jen1925,
kde taoÍíkapitllb Hudba a tanec,S2nté4, Starédrama (piitunx
.al ště ue druhéa tŤetíčtístiprouedlNezual pačnétextoaé
1měn1,
sledujíctzltutněníujlra7u,a některé
uět2uúbecu2pustit).
_ Stanislav Przybyszewski (l868_1927),
|70 Przslb2szewského
polsk1i prozaik, dramatik a esejista, jeden z hlavních
pŤedstavitelrievropskédekadence.
17I rekaizit,ježslouží
iluzi - ve Falešnémmariáši formulováno
jež sloužíklamu.
ostŤeji:
jei b)la zdďormoutina_ ve Falešnémma.
t2jíze skutečnosti,
riáši: jež byla znetvoňena.
Jak fu se lidi u1smli..' A hle - tato pasáž ce|á ve Falešném mariáši vypuštěna
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_ tato pasáž ce|á
poaoltÍní.
obětísaého
I72 Jedn2 a nejčistších'..
vypuštěna'
mariáši
íe Falcšném
' . - závěr formulován ve Falešnémmariáši
stni u1lkrtidati.
oďiíně: Tento plagiát vyloučen.Jde o pňíkladneskonalé
lahody. Jsou jiné holubice. odpověděti soběsamotnému.
Nebof máš,pŤíteli,rovněžhlavu, ruce a nohy.
KAREL ČAPEK' PRoLETÁŘSKÉ UMĚNÍ
2, 1925, č,33, s. 518-520, 27. srpna 1925,
Piítomnost
|74 Julius Bab - (1BB0_l955), německf spisovatela diva.
delní kritik, teoretik a historik.
Richard Dehmel- (iB63-1920), německf impresionisticko-naturalistickf básník,tendenčníanalytiklidskéduše.
Ruskin- viz pozn. ke s. 131.
Haken - Joséf Haken (1BB0-1949), učitel,spoluzakladatel a pridni pracovníkKSČ, v letech 1920-1929 poslanec, igzg-tsa0 senátor a pŤedsedaklubu komunistick ch senátorri.
Současnou
historii_ míněn cyklus satirickfch románťrfrancouzskéhospisovateleAnatola France (vl. jm. AnatoleFrangois Thibault, IB44-I924) Histoire Contemporaine
(Historie našich dnri, 1896-1901, česky1932 a 195l).
|76 rom n o prince1něMeluztně- ve francouzsképověsti víla,
pramáti rodu de Lusignan, proměĎující se od pasu
v hada; pověst, zptacovaná víckrát ve francouzskéliteratuŤe,sď v německémzpracování dostala i k nám a byla
od poloviny 16. století až do druhé poloviny 19. století
častějivydávánajako knížkalidového čtení;vnikla také
do lidové tradice.
BEDŘICH VÁCLAVEK'
SLoVESNÉ UMĚNÍ NoVÉ A PRoLETÁŘSKÉ

Pásmo2, t925-1926, č.1, s. 2-5, Ťijen1925.
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.7B0 Itfaltheruon der Vogelweide_ (asi 1170_1230), největší
lyrik německého stŤedověku,jímž vrcholí minnesang.
lB2 Mcirtenoa - viz pozn. ke s. 114.
- atavismus, znaky nebo vlastnosti zděděnépo
atauismem
vzdáIen!rch pŤedcích.
IB3 To pochopiliu Rusku - míněna skupina oPoJAZ a experimentujícíbásnícijako Velemir Chlebnikov (vl. jm. Vik.
tor Vladimirovič Chlebnikov, 1BB5-1922), nejoriginál.
nějšítvrirce ruskéhofuturismu.
|B4 Poesief nemocčernochú
a opic ll a tato nemocI měkkdpoduška
nu@ll ,,. poesie - ze Seifertovy básně D1im cigarety
ze sbírky Na vlnách TSF.
poesieje uměníltrdcati drahocennjl
čas_ verš ze Seifertovy
básně Zloděj a hodiny ze sbírky Na vlnách TSF.
KAREL TEIGE, PoEZIE PRo PĚT SMYSLŮ
Pdsnlo 2, 1925-l926, č.2, s. 23-24, listopad 1925. (S pozndmkou: ( knifuiO humoru,klaunecha dadaistech.)
I9I Marinettiho: Mots en liberté_ Les mots en liberté futuriste
(Osvobozená slova futurismu), sbírka Marinettiho z r.
l9l9, českyt922 pod názvem Osvobozená slova.
Albert-Birot - Pierre Albert-Birot (1876-1967), francouzskf avantgardní básník a dramatik, tv rce ,,plakátové poezie plenértr.. a nerea|izovan!,ch poetick1ich filmo.
v,ich libret; vydáva| revui Sic (zal. l916).
Kaligram2
(Calligrames), sbírka G. Apollinaira
z r. |9I3 (česky1948). V ní jsou některébásně psány
ve formě futuristickfch ideogram a sázeny se zŤetelem
na vizuáIní dojem rtnn!,mí typy písma.
ideogram2- ideogram, grafick1i (neobrazov1í)znak ozna.
čujícípojem nezávisle na tom, jak se pojmenovává.
I92 Francesca Cangiulla: Poesia pentagrammata.- Francesco
Cangiullo (nar. iBBB), italsk básník a dramatik, kter
patňil k nejkrajnějšímfuturistrim; r. 1925 se futurismu
zŤekl.
Nicolas Beauduin- viz pozn. ke s. 121.
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Caltroniho- Gianni Caprg{ (nar. 1886), italsk'ii leteckf
koirstruktér.Vystavěl v době první světovéválky bombardovac|dvojplošníkse dvěma trupy; po válce jej dále
rozvinui jako trojplošník.
- viz pozn, ke s. 166.
ualér1,l
maliŤ a
_
1'93Rusšoto Luigi Russolo (1885_1947), italsky
též hufuturismu1
malíŤského
orafik, spoluzakladatel
hudební
o
se
pokoušel
ktery
a
teoretik,
áební skiadatel
obdobu futurismu.
_ (z Íec, zákli.) umění za\oženéna hmatu.
|94 tactílismus
V Teigově textu tisková chyba: tachismus.
olfuktoritní_ (z |at. zákl.) čichovf. '
_ podl'epostavy z dL|aFrangoise Rabelaise
pantagruelisté
je
lr+Oit-tS53?) Gargantua a Pantagruel; Pantagruel
burleskně nadsazenlm typem siláka, jedlíka a poživačníka.
EBikuroua zaltrada - podle Íeckého filosofa Epikura
(3+|-270 pŤ. n. 1'), kterj, za|ožl\v Athénách ve svézahradě školu zvanou Epikurova zahtaďa; vědění mu bylo
prostŤedkempro nabytí klidné mysli, v nížhledal štěstí;
je radost,jíž dojdeme ctností.
podstatou štěstí
I95 Káďa- Karel Pešek,zvan,fKáďa (1B95-l970), prosluly
stŤední zál'ožnik A. C. Sparta, nejlepší hráč kopané
v mezivá|ečnédobě u nás, kapitán československého
národního mužstva'
196 primordi lní - (z Iat.) prvotní.
magic-cit2- (angl.) kouzelné, magické město.
KAREL HoNZÍK. ToPoRNÁ MoDERNoST
Ptísmo2, 1925-1926, č.3, s. 43_44, prosinec1925. TéměŤ
současně
otištěno
i u PÍítomnosti
2, 1925, č.4B, s. 759_761, 10, 12.
1925, ( Text u PŤítomnosti
je redakcímist2st1llistick2uprauenu zdjmu
obecnější
sro1un'Litelnosti,
jsou iiai sloua nahrazenačeskj,rni
p\ecleušinz
ekuiualent1.
je titui cfulbně:Tcpornd nemodernost\
V PÍítomtloiti
oprauenjeu obsahuročníku.)V Pdsmuje k čtdnku
píipojenapod čarou
polntímka:Redakcetisknetentobolemickú
čl.inekiako ntimětk euentudlni ďiskusi
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I9B poětenaudit _ (franc.) prokletf básník.
_ (franc.) pobouŤit modernisty
,,épaterles modernistes,,
(v kontrastu se známj,m heslem moderny épaterle bourgeois - pobouŤit měšéáka)'
- (franc.) pobouŤit konstrukles constructiaistes,,
,,épater
tivisty.
I99 Adolf Loos - viz pozn. ke s. 152.
- Gilbert Keith Chesterton (1874-1936),
200 G. K. Chesterton
anglickf esejista,kritik, básník a romanopisec, zaměŤen
katolicky; známé jsou zvláště jeho detektivní pÍíběhy
o otci Brownovi. Filosofií Chestertonovou bvl humornÝ
optimismus.
B. F. BURIAN, MASKoVANÝ KoNZERVATIVISMUS
Tam-tam l, 1925, č.5, s. 23-26, prosinec1925.
BEDŘICH VÁCLAVEK, TŘÍDNÍREVoLUCE A UMĚNÍ
Var 4, 1925-1927, č. 3, s, 76_85, 1. prosince 1925, Uuedeno
po1ndmkou(deťtkaNejedtého
jako n nzětk diskusi; diskusek tomuto
tématuse ušakue Varu nero1ainula,
206 MladéÍloSlouenska_ Mladé Slovensko, revue mlad1tch
slovensk ch autor , vycházej(ci stňÍdavěv Pešti, Praze
a Bratislavě v letech 19l9-1925 a 1928-1929. Publikovali v ní někteŤíčlenovéDavu, jejími redaktory byli
krátky časi Ján Poničan (1922_23) a Laco Novomeskf

(rs2+-re25).

207 .rx. _ šifraEduarda Urxe (l903-L942), spoluzakladatele
skupiny Dav, redaktora komunistickfch časopisria prťrkopníka marxistické literární kritiky; v 2. čísleDavu 1,
1924-|925, s. 56-57, je lJrxovarecenze Seifertorysbírky
Na vlnách TSF - zde pŤetištěna
na s. 7I_73,
2aB okdti (Dau 2) - Danlel okáli (nar. 1903), slovenskf
básník, literární kritik a politik, pÍíslušník
skupiny Dav;
otiskl v 2. čísleDavu 1, 1924_|925, s. l-7, staéUmenie.
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Auantgard1_ v článku Poetizmus, podepsaném
I/ 2. čísle
Dav; zde pŤetištěnna s. 63-69.
- v článku 100 procent'
cožmi!.Weiskopf ujtj,k
luuli.
na s. 7B-B3.
pŤetištěno
B-10;zde
s.
uarda.I,l925,č.4,
j.{.1 z pŤed'.
_Karll,iebknecht (1871_1919)-'
z09 Liebknecht
hnutí,
dělnického
mezinárodního
a
německého
níchvridcri
problémťr
estetick)ich
se
dotjká
KSN,
sooluzakladatel
u kni"" Studien tiber die Bewegungsgesetzeder menschl'
Gesellschaft (1922, Studie o zákonech pohybu společen.
skéhovfvoje).
Weiskopf u-Auantgardě4 - míněno prohlášenl Poznámka
na adiesu pološosáckfch (Studentská revue) a skalně
šosáck/ch kritikri (F. Peroutka) poetismu, Avantgarda
na s. 75_76,
I,Ig25, č.4, s. 11; zde pŤetištěno
u Dauu 2 konstatujeV. Clementis- ve stati Akultrirny bolševizmus,Dav 1, 792+-1925,č.2, s. 4B-5l.
2IO okdtiu Dauu 2 _viz vfše uvedenou okáliho staéUmenie.
2I1' u Upanišaddch_ Upanišady, staroindické védskétexty 2
filosofickéhoobsahu.
- viz pozn. ke s. 180.
2I2 Walteraaonder Vogelweide
-Ján
Poničan, básnickfm jménem Rob
Poničan(Dau 1)
a prozaik, zasloužilf uměbásník
(nar. 1902), slovenskf
na Slovensku, člen
poezie
proletáŤské
lec, prrikopník
skupiny Dáv. V Davu 1, 192+_1925,č. l, s. 18-24 měl
staéInteligencia a proletariát.
Klimanou(Dau 2) _ staťMichala Klimanova Vymedzenie proietárskeho umenia, Dav l, 1924_|925, č. 2,
s. 53-55.
213 Dau 2 u posudkuWeiskopfoaadramatu- kritiku dramatu
F. C. Weiskopfa Zerr'ě na druhém bňehu napsal Daniel
okáli pod titulem Sociálne drama, Dav 1, 192+-1'925,
č.2, s. 55-56.
2I+ W. Hausenstein- Wilhelm Hausenstein (lBB2-1957)'
německf historik a sociolog wi7tvarnéhoumění.
H lka -Jaroslav Hrilka (1B99-l924), prozaik hlásícíse
k programu proletáňského umění, pŤítel J. Wolkera
a A. M. Píši.
Hauptmann- Gerhart Hauptmann (1862-1946), ně.
meckf dramatik a prozaik, nejvfznačnějšízástupce ně.
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meckého naturalismu; dramaty Die Weber (1892) a
Florian Geyer (l896) vytvoŤil nov1i typ dramatu s koiek.
tivním hrdinou (tkalci, selštívzbouŤenci), tzv. davové
drama.
2I5 hillerouskjchaktiuistú* viz pozn. ke s. 519.
čldneko likuidaci uměníu Disku 2 - Teigova staéKonstruk.
tivismus a likvidace ,,umění..,Disk 2, 1925, s. 4-B,
jaro l925; zde pietištěnana s. 123_136
216 PdsmoII, 1. č.- Václavkova staéSlovesnéumění nové
a proletáňské,Pásmo 2, 1925_|926, č. l, s. 2-5; zde
pŤetištěna
na s' 1B0-l90.
Auantgarda,číslodruhé- míněna staéPoetizmus, Avantgarda |, L925, č. 2, s, 6-9, podepsaná DAV; zde píetištěnana s. 63_69.
Garaj - tfká se článku Jána Garaje Krlza kolektivizmu
a poetizmus,Mladé Slovensko7,1925, č.4-5' s. 13_19.
leží...,,_ volně citováno ze stati Julia Fučíka
,,poetismus
Likvidace lVolkerova kultu, Avantgarda 1, 1925, č. 3,
s. 4_7; zde pŤetištěnana s, 46_52.
BBDŘICH VÁCLAVEK,
V DAVU PoKRAČUJE DANIEL oKÁLI...
Pdsmo 2, 1925_1926, č. 6-7, s. 79, 25, nora 1926, podepsdno
B. V.
2|B Daniel okdli - míněna jeho stať Yj.tvarnj, dnešok vo
svetea u nás, Dav 2, 1926,č. l, s. 7-11.
- Vincenc Kramáň (1B77_l960), českfhiskramtiíousk2
storik vftvarného umění, autor monografie Kubismus

( re 2 1 ) .

ADOLF HOFFMEISTER, BPIGRAMY
Host 5, 1925-1926, č. 1, s. 32, Í{jen1925 (Vít Ne4al, BedÍich
Feuerstein,J'indŤichHon1l), č. 2, s, 64, listopad 1925 (Jaroslau
Seifert, (deněk Viktor Kalista, Charles Teige, Poetismus), č' 3,
s. 95, prosinec 1925 (Reklama Tuorbě). Všechn1l
epigram2b2I1
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knir
h|1tištěn)u Hofmeisterouě
'iraha,
1926'

Cambriďge-Praha, Alois Srdce,

_ (1892-1936), česk)iarchitekt.a
()tq BedŤ.ich
TuljŤ'
,,, ?"i"n Feuerstein
pŤedstavitelri
směru futuristicko-kubizujícího
z
,'
spoluzakladatel Devětsilu a revue Stavba.
"'.r.i,"r.i'Ťe,
iJ., divadelní áekorace svou prribojností razl|y u nás
'..',"
*"a.rním tendencím v divadelních vfpravách.
p9ris!i.ck9
Ťár.? ;.r'' Stavby nesou ráz novfch tendencí
a
pŤihlížející
prostotu
tvarovou
o
usiiující
architéktury,
-zvláště
B a u , t ik, dfunkci.
erfern-B'Feuersteinprisobilvletech1924až
igzs,, patiziu arch. Augustina Perreta, s nímžpracoval
na divadle pro mezinároání vfstavu modernÍchdekorativních umění; r. 1926 nastoupil jako architekt v Tokiu.
1923,2, č.
z2t it,slt_ narážkana revui Devěisilu DiSk (1. č.

1e25).

F. C. WEISKoPF' PRYČ S KARBANICTVÍM
1, 1925, č.B_9, s. 12-13, prosinec1925.
Auantgarď,a
223 A. C. Nor - vl. jm' Josef Kaván, od 1926Josef K.aván-Nor (nar. 1903); prozalk a kritik. PŤispívaltéždo 1. roč.
Avantgardy.
do 2B,iijna. - 28. Ťíjen,politickf deník vycházejtcj 9{.r.
1919;v letech t922"-19i7 v redukci BohušeAusobského
a dr. JiŤílroČervenéhose dostal na pravicové pozice,
FrantiškaKoudrny- viz pozn. ke s' 99.
- ministrem zdravotnictví a tělesné
224 ministr zdrauofuícfuí
v1iclrovybyl v letech Ig22-L925 dr. Jan Šrámek(IB70 až
1956), českf klerikální politik, pŤedsedalidové strany.
DaI v listopadu i925 pi.ičeli budovy Státnílro zdravot."
ního ristavu u vinohradské
nemocnice v Praze odstranit
dvě sochy, pŤedstavujíciZdraví a Sílu, gr9tož^e
.pvIY
nahé;tenio Ói'' odso.'dilA. N{. Píšav Právu lidu 19.listo.
padu 1925 (Kulturní skandál) a nazák|adě Píšovačlán.
ku o věci psalo Rudé právo 20. listopadu 1925.
UeorgaGrosze- viz pozn ke s. 95.
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ANoNYM

ZE ŠLEHŮ, KNIHA PRo KARBANÍKY

Šle\,6, 1926, č,3, s. 21, 3. nora 1926, nepodepsdno.
VÍTĚZSLAv NEZVAL,
LEvÁ FRoNTA ultĚNÍ - AMoDBRNA

KVALIT

Tam-tam 1, 1925_1926, č,5' s. B-9, prosinec1925,
VLADISLAV VANČURA, PRoTI SEKRETÁŘÚM

svÉ STRANY

Tuorba 1, 1925_1926, č.5, s. 91, 1. ledna 1926. PÍetištěno
aN rodntmosuobopnl3, 1926, č' 14, s. 3, 14. ledna 1926.
_ po III. Ťádnémsjezdu KSČ, konaném
229 proti sekrettÍŤúm
ve dnech 26._28. záii Ig25, byl generálním tajemníkem
Bohumil Jílek, tajemníky Alois Neurath (jen do r. 1926,
oba byli později z KSČ vyloučeni),Josef Haken a Ant.
Zápotock!,.
Ars est longa - část latinského risloví Ars longa, vita
brevis (Hippokrates) : Umění je nekonečné,život je
krátk .
230 Rudépr uo 15. XI. 1925 _ citováno z pŤedvolebníhoprovolání Inteligenci !, podepsanéhoBŤ.Mánek (Rudé právo
6, 1925,č.266' 15. listopadu 1925,s. 3).
F. C. WEISKoPF,

NA VŠECHNY STRANY

Auantgarda2, 1926, č.2, s' 19-21,
duben 1926.

nor 1926, č.4, s. 55_56,

23I WielandHerzfelde- vl. jm. Herzfeld (nar' 18g6),německf
komunistick spisovatel a nakladatel, jeden z iniciátorri
dadaistickéliterární revolty. Knihu Gesellschaft,Ktinstler
und Kommunismus vydal r. 1921.
232 ono Flakeho- Otto Flake (1880-1963), německf prozaik, dramatik, esejista a filosoťkultury; v Tvorbě 1,
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1925-1926, č. 5, s. 90-91, měl otištěn článek PŤesun
v chápánl Nietzscheho.
_ (|B7B-I942), německf expresionistickf
Carl Šternheim
a
dramatik
Ptozaik'
- ,,Der Konjunkturfritze,, (něm.)_prospěcháŤ.
- Nikolaj Ivanovič Bucharin (1BB9_193B)'
233 buchariza
pÍední pracovník Komunistické internacionály a člen
obvinění
politickéhobyra VKS(b) ; na podkladě falešn1ich
u bŤ""'',' 193B odsouzen k trestu smrti.
_ anatéma (z Ťec.),církevní prokletí, klatba.
235 anatématem
236 F, Mehring _ Franz Mehring (1846-1919), německf
marxistick historik, pŤedstavitellevého kŤídlaněmecké
sociální demokracie; napsal mimo jiné Marxťrv životopis
(1918)a zabjval se i estetikou.
Karel Víšek- člen redakčníhokruhu Studentskérevue;
v ťtvodu ke své recenzi F. C' Weiskopf: Tschechische
Lieder (Studentskárevue 5, 1925-1926' č, 4-5, s. 97,
10. bŤezna t926) napsa|: ,,Znátmj,pražsk1ikomunistick
německy i česky,hlavní šikoliterát F. C. Weiskopf, píšící
vatel jednotné fronty levého umění, vydal nyní v německém pňekladu několik ukázek z českésociální poezie..."
Lucus a non lucendo_ (lat.) Les od toho, že se ne/askne
(pňíkladnesmyslnéetymologie).
237 V, Nezual: LeutÍfronta,u 5. čísleTam-tamu- míněn Nezvalriv článek Levá fronta v umění - a moderna kvalit,
zde pňetištěnna s. 227_228,
nominasuntodiosa- (lat.)jména vzbuzujlnevoli, tj. uvá.
dět nčkohojménem vzbuzuje nevoli (Cicero).
JULIUS FUČÍK,LITERATURA A PoLITIKA
Auantgarda2, 1926, č.2, s. 31_32, tJnor1926,
2+0 A. C, Nor _ míněn článekA. C. Nora Literatura a politika v sociálně demokratickémtÝdeníkuNová svoboda 3,
1 9 2 6 ,č . 6 , s . 8 4 - 8 6 , l 1 . n o r a 1 9 2 6 ;A . C . N o r z d e v y .
stupuje proti tomu, aby politická strana rozkazovala spi.
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sovatel m' do kter1ichlistri je jim dovoleno psát: ,,Vždyé
vyh|(žlsvrchovaně naivně, pŤipadneJi se pouze na možnost zákazu, žekomunistick1iliterát nesmípsát vribec ani
do literárních měsíčníkri,
poněvadžjsou pry u nás čiŤe
měšéácké.
Diktatura
proletariátu pňece nespočívá
[...]
v tom' ženesmímeotisknout povídku v Hostu čikdovíkde
ještě...
24I do 28. fíjna _viz pozn. ke s,223,
Gustaa Winter _ (1BB9-|943), sociálně demokratick1i
publicista, politicky a kulturní žurnalista, politik a pie.
kladatel, zna|ec Francie; o Fučíkemcitovaném pŤípidu
psal v článku Našeliteratura ve Francii, Nová svoboda 3,
1926,č.3, s. 37-39, 21. ledna 1926.
REDAKČNÍKRUH TRNU, LIDE ČESKosLoVENsKÝ!
Trn 2,č, 1, s. 1, leden1926, (Č|enyredakčníhokruhu Trnu
byli v 2. ročníkuZdeněk Ančík, František Bauer, Karel Bedrna, BŤetislavMencák a Vladimír Peroutka.)
242 Bohumila Brodskj,ho- Bohumil Brodskli, vl. jm. Bohumil
ZahradnLk (1862-1939), plodnf autor líbiv1ich kon.
venčníchrománkri vesnickfch a rodinn)ich, v nichž se
obvykle líčídojímavépňíběhylásky, téměŤvždy šéastně
končící;privodně katolick1i faráŤ, pak spoluzakladatel
československé
církve a ministerskti rada.
Elinor Gl2nouou- Elinor Glyn, vl. jm. Clayton Glyn
(t864_1943)' anglická prozaička, filmová libretistka
a režisérka;podle jejích populárních románri (nejríspěšnějšíThree Weeks, l907, TŤi t1idny)bylo natočenočtrnáct
filmri.
Hindenburga- Paul von Hindenburg (1B47-l934), ně.
meckf maršál, za první světovéválky zprvu vrchní velitel německéarmády na ruskéfrontě, pak náčelníkgeneráIního štábu, v letech |925-|934 Ťíšskfpresident.
Anitu Berberoalu- Anita Berber (1899-192B), tanečnice
ve stŤedoevropskch nočníchpodnicích, hrá|a i ve filmu
(Pňíšerné
pňíhody, Prostituce, Gagliostro).
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BŘETISLAV MENCÁK,

CHCEM!

Trn 2, 1926, č.2, s. 3, ťtnor1926.
- (nar. t903), básník, literární kritik
244 BŤaislauMencdk
byl
a pňekladatel; odpovědn1tmredaktorem2. roč.(1926)
tištěnéhoTrnu a podílel se již na vydáváni Trnu lito.
grafovaného(1923).
BEDŘICH VÁCLAVEK, ÚSILÍ o ZNUDĚNÍ ltrnReruRY...
P tistno2, 1925_ 192 6, č.6- 7, s. 79, 25. tinoral 92 6,p odepsdnoB. V.
Auentina_ v 6. čísle1. roč. (1925-1926)
246 u Rozpraudch
Rozprav Aventina je oti{těn na s. 77 Dopis Karla Čapka
ot. Štorchu.Marienovi, jehož první odstaveczn|: ,,ildilr!
pane nakladateli, snad se pamatujete,jak jsem se jedné
neděle pokoušel pŤesvědčitVás o zbytečnosti vydávat
jist/ druh literatury. Doráželjsem na Vás laje a hIomoze;
prohlašovaljsem, že v oboru duševnípotravy je lépe b t
Ťezníkemnebo pekaŤem, kter prodává lidem zák|adnl
a čerstvou v!,živu, nežli lahridkáŤem, kter1i jim nabÍzt
obloženéchlebíčky;tvrdil jsem, že v tomto těžkémlid.
ském světě jsou driležitější
věci pro čtenáŤenež|i bary,
jazz-bandy, mezinárodní holky a ostatní rekvizity, ze
kter1ich se dělá jistf efemérnídruh literatury, jejž pro
většíjednoduchost jmenuji literaturou barovou. Jak se
pamatujete, byly mé námitky rázu morá|ního a sociál.
ního; dokazoval jsem Yám, že beru-li vážně pár mravních a sociálních zásad, musím tento druh literatury
považovatza špatnoua snobistickouvěc; a že nárr. v naší
zemi je zroyr.a nejménězapotŤebíimportovat tyto lite.
rární speciality. Dobrá...

SVATÉ
HILDEGAR"''á}''ťé+k,z.
naoNrEŽo uuĚNÍ
Auantgarda2, 1926, č,2, s. 21-22, tjnor 1926,
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ěz - Sv atá Hildegarda ( 1098-1 179),
247 SuatéHildegar$l Cest2u
abatyšena Rupertsbergu u Bingen, pŤedstavitelkamystícké zbožnosti stiedověké, proslulá prorockfmi vidě.
ními, která byla kritikou současnéhoživota církevnÍho
i státního.Nejznámějšíjejí díloje Scivias, českyCestyvěz
(tj. Sci vias Dominí: věz cesty Páně).
_ Vojtěch Tittelbach (nar. l900), česk
Vojty Tittetbacha
maLií ailustrátor, zaslouži|!.umělec; zpočátku ovlivněn
abstraktním uměním, od konce t icátych let pňecházel
k realistickémupojetí figurálních témat,
- Preciosa, postava dívky ze
Preciosoz Nouelasejemplares
cikány v Cervan.
zámožnérodiny unesenéa r,rychované
tesověnovele Cikánečkaz knihy FŤíkladnénovely (Nove.
las ejemplares,1613).
FietdingúacudnjlJosefe - Henry Fielding (1707_|754),
klasik anglického realistickéhorománu a dramatik; ve
svém románu Joseph Andrews (|7+2) parodoval sentimentálníromán Pamela od Samuela Richardsona a obrajeho puritanismu.
cel se proti pŤehnanépŤísnosti
Croceoaa
estetika- Benedetto Croce (1866-1952), italskf
filosof a estetik; z hegelovskfch pozic odmítal materialismus, základními pojmy jeho iracionalistickéestetikyjsou
intuice a wfraz.
- (1820-1903), anglickli idealistick! filo248 HerbertSpencer
sof a sociolog, pozitivista, hlasatel evolucionismu'
K. Miklašeusktj- Konstantin Michajlovič Miklaševskij
(1BB6-i944), ruskf dramatik, divadelní vědec a režisér;u nás byla známajeho kniha Gipertrofija iskusstva,
českyvyšla ptáce Zvukové kino (1930).
Durdík - Josef Durdík (1B37-l902), českf filosof, este.
tik, kritik a publicista, wfznamnlr pŤedstavitelčeského
herbartismu, jejž doplnil prvky darwinského evolucionismu; jeho normativní estetika zristala za vfvojem
umění.
249 Greca- El Greco, vl. jm. Domenico Theotocopuli (1541
až |613), malíŤŤeckéhoprivodu zdomácněl1i ve Spanělsku; mystik a vízionáŤ,vášnil".idramatik náboženskosti.
Maďame La Fa2ette_ Marie-Madeleine, Comtesse de La
Fayette (1634-1693), francouzská spisovatelka období
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klasicismu, realisticky zpodobující mra\,y aristokratickéhoprostŤedí(psychologickf román Kněžna de Clěves,
1 6 7 8')
fi'kon2_ Nicolas Boileau.Despréaux (1636 až
Boileauou1l
básník a kritik; v didaktické básni
francouzskf
I7tI),
(Umění básnické)z r. 1674
poétique
L'Art
zpěvech
o 4
podal na zák|adě humanistick1ich poetik svrij básnickf
)akontk v duchu francouzskéhoklasicismu.
JARoSLAV KABEŠ,KARNEVAI A PRoLETÁŘI
Auantgarda2, 1926, č. 5, s. 65-66,
Jaroslau T bor.

kuěten 1926; podepsáno

25! JaroslauKabeš_ (1896-1964), českf marxistick1tfilosof
a ekonom, ministr financí (1949-1953) a gen. Ťeditel
Státní banky; zab!,val se téžliteraturou a uměním.
Rúžoué
Kempenského
aahrddk2_ Das Rosengártlein, jeden
ze spisri Tomáše Kempenského (Thomas a Kempis), vl.
jm. Tomáše Hemerkena (13B0-I+7|), německéhoteologa a mystika, členaiádu augustinián .
píiněPriapou2- Priapea carmina, u starověk1ich Římanri
obscénníprostonárodní, později i umělé písně na boha
rirody a plodivé síly Priapa; zachova|a se sbírka 85 tako.
r,ych básničekod vtipnfch, většinouanonymních básníkri
asi z l. stol. pň' n.1. (mezi nimi byl i Ovidius a Tibullus).
Cesky vyšlyv pňekladu Ivana Bureše(pod pseudonymem
I. PŤevor) poprvé r. 1925 pod názvem Písně priápské.
- veršez Nezvalova baletu Pan
253 ,,uměntnemdzdkonú......
Fagot
a Flétna (ze sbírky Menší r žová zahrada, 1926).
.
254,,Kommher...,,- z Goetlrov!.chZahme Xenien V (Krotké
epigramy) ; pňeklad:
Pojď sem, usedneme ke stolu;
Koho by se takovébláznovství dotklo !
Svět se rozpad,ájako shnil stril,
nebudeme ho balzamovat.
Jaroslav Kabeš pod pseudonymem Jaroslav Tábor psal
ostŤe kriticky již o Nezvalově knížce Falešn1i mariáš
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(Dekadence v nejnovějšímumění, Rudé právo 6, 1925,
č.27I, s. 6-7, 20. listopadu l925); svou recenzi zakončil
slovy: ,,A díváme.li se z tohoto místana Nezvalovu práci'
vidíme,že není ,čistě. poetická,ale měšéácky poe.
tická, žejeho boj o ,čistou.poezii je bojem o ,poezii.
maloměšéáckého,
snícího,nervÓzního a romantického,
zjemněléhointeligenta, která ani závanem se neblížípro.
letáňskémuhnutí a jeho duchu, cožje hoÍkou ironií pro
autora, myslícíhona ,drama bez konfliktri. a věŤícího,
že je komunistou, ale vězícíhocele v zajetl měštáckého
dekadentníhoovzduší'..- Proti Kabešovi na obhajobu
Nezvala a poetismu vystoupil tehdyJiŤí Svoboda (Boj
proti větrnfm ml1inrim, Avantgarda l' 1925, č. B-9,
s. 17, prosinec 1925) a jemu opět odpověděl Jaroslav
Kabeš (Boj proti větrnym mlfnťrm, Avantgarda 2,
1926'č. l, s. 13,leden 1926).
Pro konfrontaci filzn,fch názorri na Nezvalovu tvorbu
tohoto období pňetiskujemeještě recenzi BedŤicha Yác.
lavka z Rovnosti42,1926,č'.16+,
s. 3, 14.červnal926:
Básník a revoluce
Odevzdal jsem svrij lístek ve znamenl revoluce'
neboéjsem ten, jenž c|tl osudnou nutnost štěstí.
Proti všem, kdož necitelnfmi mozky hromadí víc,
nežlije možno vyčerpatijedním životem'
Vyvlastnit jejich moc
a pŤinutiti vojska, aby byla ve stíehu
nad každ1im,kdo chce shromažďovati.
Neboéjsem ten, jenž c1tÍosudnou potŤebuštěstí
a poznav prostf smysl života,
chci míti právo jej prožít.
Proto jsem odevzdal svrij lístekve znamení revoluce.
Mám právo jej prožít.
Tyto rivodní veršenové knihy veršriV. Nezvala Menší
rižová zahrada vyjadŤujív zkratce celoujeho knihu.
Nezval se hlásí k revoluci a dovede uhodit v ostní revo.
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lučnítÓn ve svfch básních,aniž pňitom splfvá docela se
smvslem a duchem proletáŤskérevoluce. Jeho právo na
,,,titt životazní pňílišanarchisticky, zaván|pňílišindi.
i,idualistickou morálkou konce století.Vypíti životnaráz
bez ohledu nazákony pŤírodní(abez starostio to, mriže-li
druhf člověkjej také tak volně prožít)9 pat. jej vléci.za
sebou jako rakev, toťjistě není dnes ideálem revolucio.
náIe, jenž bojuje dlouhj a ripornf boj za osvobození
života-všech. Nezval hned v rivodní rozsáhlé básni
Premier plan bojuje také za osvobozené,silné lidství a
stejněve ivém současněvyšlémromanetu Karneval chce
slohu
opiostit život, osvobodit jej od forem měšťáckého
jen
osvobodit
z
potňeby
u
něho
to
plyne
Ale
životntho.
od nich sebe (revolučníproletariát neníjimi tak zajat).
Je to boj individuální, v němž se Nezval stfkáse yše1i
iemi mestackfmi bouňliváky z konce století.Na druhé
straně však Nezvatriv boj za prostotu, neproblematičnost
života, za život neohrožovan,f metafyzickou spekulací
a hrrizou pied věčností,je dílčímbojem za nowf lidskf
svět' Nezvál v Menší rrižovézahradě koriguje pŤílišnou
hravost a změkčilostpoetismu, stavěje si nyní za ,,ílkol
velmi prostf a velmi vznešenj..pohnouti světem, ,,valiti
slunce od
chodu la západ,,, tj. zrevolucionovat svět.
Revolucionuje ovšemzatím jen umění, v někter".ichbásních. Asociační stavba jeho básní, tozbitÍ pravidelné
skladby, tj. věty, nové zvukové efekty, hra souhlásek a
samohlásek uvnitň slov a veršri, to vše znamená risilí rozšíŤithranici w!,razov!.chmožnostíslovesnéhomateriálu
pŤestradičníhranici. Nezval je vribec nejlepší,kde zri.
stává čistfm lyrikem, je prost všíideologie, tedy i měš.
éácké,kde pracuje jedině svou lyrickou fantazil, kde se
snažíve svém básnickém oboru ,,vynalézat minutu za
minutou... Tak je tomu zejménatakéve dvou vybornfch
baletech Pan Fagot a Flétna a Kohout a Sapho.
Mnohem hriŤedopadl pokus o prÓzu, romaneto Karneval. Nezval jej zprvu myslel čistějako filmové libreto,
čistěvizuálně, ale nedovedl tuto linii zachovat _ nakonec
píšepsychologickou ptozu,jež s filmem nemá nic společ.
ného. Psychologizování, filmem ner,ryjádŤitelné,
zabilo
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vizuálnost libreta a nezachránilo prÓzu. Nelze zachraĎo.
vat něco, co je v tak silné krizi jako epická pr6za, tÍm
spíše,když fabule je spŤedenaz ripadkové,pŤerafinované
erotiky, ze zabsolutnění lásky a věz(jak všemi sv1Ími
světě.
koŤeny, tak i celou svou ideologií v měšéáckém
Nezvalovi chybí silné, revoluční, proletáŤské zážitky
i ideologická orientace, a pŤecejich nutně potŤebuje,
kalužině,s nížjej nebezpečně
nemá-li utonout v měšťácké
poutá nejeden rys jeho duševníhoprofilu, nemá-Ii jeho
práce pro revoluci zristati jen odevzdáním hlasovacího
lístku'
BEDŘICH vÁcLAvEK,

KRIZE LEvÉ KULTURY

Tuorba1, 1925-1926, č.11, s. 216, 15, kuětna1926; podepsno
B, V,, ale a obsahuročníku
uuedenBedÍichVdclauek,
256 osa _ literární sdruženíosa vyvíjelo činnost v Brně
v polovině dvacátj,ch let (od konce t. I92!. Jeho pňedsedou byl Ladislav Bernatsk , místopŤedsedouJanKrejčí,
pokladníkem František Hrazdil, jednatelem Vincenc
Ňečas, aktivními členy byli otakar Nováček,J. Čern1Í,
F. Koukal,Jaroslav Z.Horsk! (:Jaroslav ZatloukaL) aj.
Osa vydáva|a téžčasopis,proklamující její teorii, tzv.
axism (časopisuOsa-Axism vyšlo jen 1 číslo);viz též
pozn. ke s. 100.
JINDŘICH HoNZL, DIVADELNÍ PRoSToR
Tarn-tam 1, 1925_1926, č.6, s. 9-13, (leden) 1926.
JULIUS FUČÍK,KRITIKA RADIKÁLNĚ ryzrcrÁ
Q 1, 1926, č. 1, nestránkouá'no
|s. 9f, nor 1926; podepsdno-jef-.
slouě _ v referátu o inscenaci adaptace
262 Voddk u Českém
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Aristofanovy frašky Slavnost Thesmoforií, kterou uvedlo
pod názvem Když ženyněco slaví 9. ledna 1926 Divadlo
*tudri"t' v divadélku Na Slupi, napsal Jindňich Vodák
(Divádto mladfch, Českéslovo 18, č. l0, 12.ledna 1926,
s. 6, podepsánojv..) mimo jiné:
jevištědocela
,,A aby ničivá psina byla riplná, zpustošeno
kter1ích
vzor
o
nedávnáv!podle ruskfch bolševickfch
,
hloučku
pŤivezla
čerstvé
pňátelského
p'al,u Teigova
žižkovské
Masarykově
pŤi
síni
v
už
Lprávy. Zaži|ijsme
Frejkovo
trámcové
a
prkenné
Dandinovi
Moliěrově JiŤím
lešenís žebÍíkya visutfmi lávkami, a proč by Aristofanes
musel byt rozlišenod Moliěra? proč by ,styl. musel bft
něco lepšíhonež jedna cirkusová manltra, která se pŤenášína vše bez rozdílu? U Aristofana pomáhal Frejkovi
Heythum a udělal mu lešeníhned dvojité,s žebŤíkykol.
mfmi i šikmfmi, toliko o něco nižšínežIi cvičnékostry
domri v hasičskfchdvorech, kde hasičiprovádějí na nich
své požárovémanévry. Hasičskf ráz je zvfšen tlust m
Iezeck1ímlanem visícím od stropu, kdežto velkf kraso.
jezdeckf kruh zavěšenf v trámoví pŤipomíná více cirkus.
Jistě, v Rusku měli podstatnépŤíčiny,aby si za pŤedstí.
ranfch uměleck1ích zámílek vynašli tento žertovn!.
druh konstruktivní scény.Revoluční doba zprisobila tam
takovy nedostatekveškerychtkaniv, že podnes nemají se
ruštílidé do čehooblékat a tŤináctiletéděti odvažujíse
loupežn1ich pŤepadri, aby si opatŤily na sebe trochu
hadrri proti zimě. Kdež by si byla mohla divadla dovolit
zásoby rrizn1ich a riuznlch látek pro své ričely! Nastoupilo laciné (a také vzácné) dŤevomísto nich, nastoupila
kovová litina, která nikoho neutážía nepopuzuje pŤepychem. Stalo se v divadlech totéž,co se děje na Velkf
pátek velikonoční v kostelích, kde se snímají drobné
roušky a závěsy, aby se nazrračiJr
smutek smrti, a aby se
protestovalo proti hŤíšné,
okáza|ésvětskosti,jež se honosí hedvábím, brokátem, sametem, nejdražšímitkani.
nami v zázračnÝch barvách. Ale u nás - ? - u nás?
Čeho se dosáhne tím zpustošenm, r,yprázdněnfm,
hol m, zachmuŤen m jevištěm?
Jeho prázdnota nutí
právě k falešné,strojené,upocené akrobatické bujnosti,
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která se pňejímá ve špatnější,chatrnější,ubožejšípodobě
od odborn ch varietních artistťra l1istŤedníkri.Běhá se
ztŤeštěně
a skákavě sem a tam,Ieze se do vfšek a po vfškách, tropí se komediantské a baletní gymnastické
špry-y, kroutí se pÍepjatě těly, natáčejíse pažedo rímysl.
nfch nemírnfch obloukri, spojuje se pňíkrévyráženl vét
s pŤÍkrfm rozrejděním pohybri a ILká, se tomu komika
nebo humor, ačkoli je to jenom jednotvárná, nuzná,
bezobsažná"násilnost, jež v tom zprisobu a v poměru
k věci nemá smyslu. Nechce ho ani mít, nesmyslnost je
v ní ričelem. t...] Až posud nebyl režisérNádvornÍk
šiŤitelembolševictví,snad tedy se mu podaŤípŤevéstsvé
mladé bouňliváky do rozumnějšíchkolejí...
JIŘÍ FREJKA, SPoLUPRACUJTE S osvoBozENÝM

DIVADLEM

Rofuktor2, 1926, č, 16, s,9 a 11, srpen1926.
263 Eden - priv. jméno krajiny, v níž byl podle biblického
podání ráj; název lidového zábavnLho podniku v PrazeVršovicích.
- anagram (z Íec.), nové slovo vzniklé pŤe.
266 anagramatem
skupením písmen s|ova zák|adního.
JIŘÍ FREJKA' BEZTŘÍDNoST DIVADLA?
Reflektor2, 1926, č,21, s, 9_10, listlpad 1926'
praiskj, diaadelník- míněn Karel Hugo Hilar, vl.
267 Vedoucí
j-.K. H. Bakule (1BB5-1935),prrikopníkzásadmoderní
režiena oficiálních scénách;šéfčinohry na Vinohradech,
od r. l921 správce činohryNárodního divadla v Ptaze. _
Jiňí Frejka zde reaguje na Hilarriv programovf článek
Uvod k sezÓně, otištěn v Pňítomnosti 3, 1926, č. 36,
s. 572-574, |6. záIí L926 a v časopiselt{árodnía Stavovskédivadlo 4, 1926-1927, č.4, s.2-4, IB. záI1 1926.
Hilar v něm pŤiznává, žemarně snil o tom, vytváŤetnovf
vesmírna divadle: ,,Narazili jsme na obrysy věcí,poučivše
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se o jejich neprostupnosti...-Loučí,se s expresionismem,
slohe-mrevolučníps1ichy,a obrací (v polemice s nejmladšímia jejich ,,osvobozenfm.. pojetím divadla) pozo.rnost
,u ^o,{I,i poslání divadla: ,,Tvorba společnostia jejího
kulturníhocitu je dnes rikolem divadla.....
válečn ch expre,,Míním, že divadlo, které v dobách
vzrušenémenta.
ke
krystalizování
sionismem pŤispívalo
má směŤovat
civilismu
obnovou
lity válečnéa revoluční,
citlivosti
a
vnímavé
tvoŤivé
živé,
k ícénickémuvytvoŤení
slušnosti.
a
společenské
poŤádku
míru,
citlivosti
občanské,
Civi1ita není měšéanstvím...
,,Jsem piesvědčen, že divadlo, které za Shakespeara
,ircaď|i|o pňÍrodu., za Moliěra královskou společnost,
v době poválečnéa porevolučnlkrize má spolupracovat
na vykrystaLizov ánl. uklidněné citlivosti společenské,Pro.
bouzejíc cit vzájemné tŤídníslušnosti,lidského respektu,
občanskéhomravu' společenskéloajálnosti nejen mezi
stranami a vládami, mezi vridci a voličstvem, ale i mezi
společenskfmitŤídami,mezi hmotnfmi rozdíly a světoqimi názory, diferencemi individualit a odstíny zájmi, uv át.
dějíccitlivost,která v dobrych epochách kulturních a šéastvyhranění slula citlivostí
nějšíchepochách společenského
slušnosti,lidskéhotaktu, dobou
dobréhomravu, občanské
občanské
ctnosti...[...] ,,V dnešnídobě, kdy je rozerván
všechenspolečenskfcit, kdy strany se utápějí ve vzájem.
nfch surovostech, kdy společenskf život je rozhlodán,
kdy svět _ zdá se - nemá jiné starosti než vzájemné
minuly a na
pokálení, kdy vzájemnéohledy společenské
místě jich vystoupila hysterie, nešetŤícížádnéautority,
žádnézásluhy, kdy okolí za|yká se vzájemnou surovostí,
tŤísnící
vztahy nejposvátnější:tu má českédivadlo opět
skvostnou pŤíležitost
morální inspirace, inspirace občanskéloajálnosti' [...] V tétodobě divadlu naskftá se opět
vzácná pňíležitost
k obnově citu, politickéhocitu politeje,
jejž známe v dějinách civilizace pod pojmem civilismu,
citu občanak občanu.citu k obci...
-Josef Štolba
27I Štolb2
ita+o-toso), dramatik a ptozaik,
autor frašek, podávajících mravoličnou kresbu malo.
městskéspolečnosti.
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E. F. BURIAN,DŽEZ

Tan-tam 1, 1925_1926, č.6, s. 7-B, (teden) 1926.
274 passacaglií - passacaglia, v hudbě barokního období
variace na ostinátním tématu v basu; v novějšídobě
skladba nebo risek skladby, v němžje neměnná melodie
tématuopŤádána stále nov mi kontrapunkty a kombina.
cemi kontrapunktri.
vÍTĚzSLAv NEzvAL, o FILMoVÝCH NÁMĚTEct{
Českj,filmouj
suět4, 1926_1927, č.2, s. 7 a 10, bfezen 1926.
275 Griffithoua-David Wark Griffith (1880--.1948),prrikopník americké filmové režie,jenž frImy Zrození národa
(l9l5) a Intolerance (1916) položil zák|ady filmovému
umění.
- bovarysmus, termín odvozenf z Flauber.
276 bouar2smem
tova románu Paní Bovaryová; charakterizuje vnitiní
život ženy měšéanské
společnosti19. století,ženy trpící
malostí svéhoprostŤedí,nemajícívšak dost síly k usku.
tečněnísvétouhy po plném životě.
DouglasFairbanks- viz pozn. ke s. I27,
277 Paíižsk žena- film A Woman of Paris (PaŤížanka,
u nás
uváděn pod názvem PaÍLžskámetresa) napsal arežírova|
Charles Spencer Chaplin v letech 1922-1923.
KAREL SCHULZ, GROTESKA
Českj,filmouj,
suět4, t926-19.27, č.2, s. 10-11, bÍezen1926,
2B0 Artuš Černíkue suémčt nku Úkol2 nodernthoflmouéhotibretisu - v Pásmu l, 1924-1925, č. l3_l4, s. 6.
E. A. SAUDEK, DvA RUSKÉ FILMY'..
Host 6, 1926_1927, č.3, s, B1, prosinec1926.
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28| PŤednostastanice
z r. 1925.

film režis&a Jurije Željabužského

Pancé|níkPotěmkin _ KŤižník Poéomkin, film režiséra
SergejeMichajloviče Ejzenštejnaz t. 7925.
JIŘÍ WEIL, o WoLKERA
Auarttgarda2, 1926, č. 7, s. 98-99, 12, Í(jna1926.
_ míněn Vfbo1
2B2 Nouéqld ni uj,borubtÍsníJiíího Wolkera
a poznámkami
vodem
Vydal,
Wolkera.
z dl|i JiŤího
1926.
Praha,
Petra,
nákl.
Yác|ava
Hikl,
Karel
opatŤil
piofesorem
Hiklem _ Karel Hikl (1886-1968), českf lite.
rární historik a editor.
ps no u Rudémprduu_ v nepodepsanémčlánku Vyvlast.
ncny básntk, Rudé právo 7, č.22B,26. záÍt 1926,pŤíloha
Dělnická besídka,s. 3.
2B3 Jaroruír Ber k _ JUDr. Jaromír Berák (1902_1964)'
vfznamn!, odborník ve finančnívědě a finančnímprávu;
začátkemdvacátfch let psali poezii a články o literatuŤe.
redakční
rada Dne _ Den (s podtitulem Umění, tělesná
v)ichova, společnost)zača| vycházet |,listopadu 1920;
byl to pokus o denní list věnovanf umění. Vydavatel-em
uyt aiiigent a hudební podnikatel Vladislav V. Šak
(nar. 1894), hlavním redaktorem byl režisérJan Bor.
Jako denÍkvyšelDen naposled21. listopadu 1920 a pŤeměnil se v tfdeník, jehož šéfredaktoremse stal Zdeněk
spoluKalista. Jeho redakčníradu, resp. okruh nejužších
pracovník tvoŤili Miloš Jirko, JiŤí Wolker, JiŤí Weil,
Jan Čarek, Karel Schulz, A. M. Píša,Jaroslav Berák.
Začátkemr. 192l se všaks V. V. Šakemrozešli.
MukaŤoaskjlu ČasopisuČukéÍto
musea _ míněna ziejmě
studieJana MukaŤovskéhoo volnémveršičeském,
Caso.
pis Národního musea 99, 1925,oddíl duchovědnf, s. 97
až I24, v n|ž na s. 106 jsou uváděny pŤíkladyz Wolke.
rovy Balady o očíchtopičol".ich.

7o-r

KAREL

TEIGE, DADA

Host 6, 1926-1927, č. 2, s. 37-44, listopad 1926. ((a statíje
je/
po4dmka: Kapitola a knihy o Ítumoru,
klaunecha dadaistech,
uyjde u nakladatelstaíodeon.) Tuoíí 2. kapitolu Teigou1,lkniful
su,2), Odeon,
Suk, kterj,uont (O humoru,klaunecha dadaistech,
Praha 1931, s. 69-91.
2B5 Réry,de Gourmont- (1858-1915), francouzsk1íprozaik,
kritik a esejista, vykladač francouzského symbolismu;
román Koně Diomedovi (Les Chevaux de Dioměde)
vyšelr. 1897, česky1917.
286 probabilisnu - probabilismus, filosofickf směr vzdávaj(c|
se možnostidospět kjistotě, k pravdě a spokojujícísejen
pravděpodobností(probabilitou).
Simmel_ Georg Simmel (1B5B-l9lB), německf filosof,
historik a sociolog, pŤedstavitel tzv. filosofie života. Jeho
filosofie má iracionální, relativistickf ráz, odmltá determinismus a zákonitost historickfch jevri, zkoumá lidskf
život i společnostsubjektivistickopsychologickou metodou.
Bergson- Henri Bergson (1859-1941), francouzskf filosof, pŤedstavitel novodobého intuitivismu a vitalismu;
podrobil kritice intelektualismusa racionalismus a posléze
dospěI k náboženskéfilosofii, ztotožiruj(cÍživotní tvrirčí
energii (l'élan vital) s bohem.
charakteru_
2B7 Mahenouukapitolu o nihilismu a Kntžceo českém
v Mahenově Knížce o českémcharakteru z r, |924 je
Kapitola o nihilismu na s. 101-109, pŤíslušné
citáty
jsou na s. 104 a 106.
2BB Pascala- Blaise Pascal (1623*1662), francouzskf matematik, fyzik a prozaik; měl odpor k rozumu čistěspeku.
lativnímu a zdútazloval dialektiku rozumu a srdce.
2B9 Cogito, ergl sunx - (lat.) vfrok francouzského filosofa
RenéDescartesa(1596-1650) znamenající:
myslím,tedy
jsem.
Nihil |ut] in intellectu,quodnonfuerit in sensu- (lat.) citát
z anglickéhoempirického filosofaJohna Locka (1632 až
|704) znamenající:nic nenÍ v intelektu, co nebylo ve
smyslech.
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nihit in intellectufueritin sensu (lat.) v knižní verzi fuerit
nahrazeno fuit; racionalistická obměna pňedchozího vf.
,ot..' jon"u Locka znamenaj(cí: nic (z obsahu) intelektu
nebylo dňíveve smyslech...
MaícetArland - (nar. 1899), francouzsk prozaik a kridk; zprvu sympatizoval s avantgardou, pak se.odvrátil
od da.daismuabdsoudil krajní nihilismus nor,fch iracionalistick1íchtendencí v eseji Un Nouveau mal du siěcle
(Nová nemoc století)z r, 1924.
_viz pozn. ke s. 67.
čocfuau
29O Picabia _ Fráncis Picabia (1879-1953), francouzskf
privodu, spolutv rce dadaismu, kubis.
malíŤšpanělského
ta, potom pňívrženecabstraktníhoumění.
Gíoionda-j žena zobrazená na slavném obtazu Leonarda
daVinci Monna Lisa (manželkaFranceskadel Giocondo).
_ (franc.) podnik pro demolice.
de démolitions..
.Gide
,,entreprise
_ André Gide (l869_195l), francouzskf prozaik a
dramatik, rozpolcenf mezi puritánství v pŤísném
P'g!eltantskémduchu a smyslnoJt, zm1tan! vnitÍními individualistickfmi problémy.
Laokoona- s2niué_ Laokoon, ApollÓnriv kněz v TrÓji'
kterf se pástavil proti rimyslu áopravit Řeky postaveného dŤevěnéhokoně do města a chtěl jej zničit. Byl
proto i se sv.imi dvěma syny zahuben dvěma hady, vy.
pňíběhumá zásluhu sousoší
Iez|j,miz moňe. Na rozšíŤení
Laokoon asi z poloviny 1. stol. pň. n. l., pocházejícíz ostro.
va Rhodu,jedno z vicholnfch děl světovéhosochaŤství.
H. Arp _ Hans (téžJean)Arp (1BB7-1966)' alsaskf so.
chaŤ,malíňa básník,píšící
německy i francouzsky, spolu.
jako abstraktní
zakladatel dadaismu, znárrrj,pŤedevším
sochaň.
,,je-m,en _foutisme,, _ (franc.) ,,systémkašlu na to...
29| jinde načrtnoitgenezidadaisnlu_ v 1. kapitole knihy Svět,
kten.f voní (kápitola se jmenuje Od romantismu k dadaismu).
Friga _ Frigo, uměleckéjméno Bustera Keatona (1895
až 1966), americkéhofilmovéhoherce, komika s maskou
studenéa nehybné tváŤe, prrikopníka americkéfilmové
grotesky.
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Marquise de Sade_ Donatien.Alphonse-Frangois, markÝ,z
de Sade (|740-IB|4), francouzsk prozaik, označovan.f
za pňedchridcemoderních autorri pro ateistickou revoltu
proti společnosti a Bohu i pro psychologickou ana|,fzu,
pÍedjímajícífreudovsk1ipohled do sexuální psychologie
a patologie.
Marinettiho Mots en liberté- viz pozn, ke s. 191.
- Blaise Cendrars, vl. jm. FrédéricSauser.
Cendrarsou2
Sall (1887_1961), francouzsk1ibásník, prozaik a kri.
tik. Ovlivnil Apollinaira a surrealisty.
Palazeeschiho- Aldo Palazzeschi, vl. jm. Aldo Giurlano
(nar. l BB5),básnÍka prozaik, pÍíslušník
italskéavantgardy.
Euoll - Giulio C. A. Bvola (nar. lB9B), italsky publicista
a malíň, pěstitel okultních věd, hlasate| tzv. magického
idealismu; uvedl do Itálie dadaismus.
Sfficiho - Ardengo SoÍfici (lB79_i964), italsk1rbásník,
prozaik, literární a vltvarnlr kritik, malíŤ, v!.znamrt!
člen mezinárodní avantgardy; zprvu futurista, potom
pŤešelke kubismu. Sbírka futuristickfch básní Pif$zf lB:
šimultaneita,chimismi lirici vyšlar. 19l5. R. 19i3 za|oži|
s Giovannim Papinim ťuturistickou revui Lacerba
(1913-1e15).
Marcel Duchamp- (nar. lBB7)' francouzsk1imalíŤa teoretik, jeden z prrikopník uměleck ch experimentri, byl
ve spojenís dadaisty a surrealisty.
292 fantaisistní školou- école fantaisiste (fantaisistní škola),
skupina francouzskfch autorri kolem r. l9l2, jejížhlavou
byl Francis Carco (vl. jm. Frangois Carcopino-Tusoli,
I886-195B); psal nejdŤíveverše v slohu fantaisistri,
vyznačl$tc|se patetick m viděním žívotaa zdiltazněním
jeho citové a pudové stránky (od r. l9l4 se stal znám!
romány ze žívotapaŤížské
spodiny, v nichž už|va|argotu).
K fantaisistníškole patŤili básníci Jean-Marc Bernard,
Jean Pellerin, Tristan Deréme, Paul Jean Toullet.
340 Borel - Joseph-Pierre Borel (1809-1859), francouzskf
prozaik, básník a žurnalista, pŤíslušník
mladšígenerace
francouzskfch romantikri (tzv. Mladé Francie); projevo.
val bouňliváckf odpor proti měšéácké
společnostia kul.
tuŤe.Umělecké jméno: PétrusBorel'
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jm. Gérard Labrunie
JÝerual- Gérard de Nerval' vl.
básník, prozaik
romantickf
francouzskf
itgoe--tgss),
mísí
skutečnosta
Francie;
Mladé
z
družiny
) dramatik
prostŤed.
života
své
vidiny
vnitŤní
zachytitsvťrj
sen, chce
jsou
jeho
-symbolri
sone(nejr,yznamnější
obrazri
nicivím
lB53).
z
r.
Sylvie
prozy
a
IB54
r.
z
tv Chiméry
- viz pozn ke s' 340'
Ribenront'Dessaignes
- Georges Carpentier (nar. 1894),francouzskf
Carbentier
rohovník-profesionál,mistr světa v polotěžkéváze v |etech 1920_1922, mistr Evropy ve váze těžkév t. |922.
Renan- víz pozn. ke s. 126.
Foch- Ferdinand Foch (1851-1929), francouzskf maršál,od dubna 1918velitelvojsk Dohody.
_ André Suarěs, vl. jm. Félix André Scantrel
Suarěsem
(l868_194B), francouzsk1i básník, orozaik, dramatik
esejista;jeho knihy o velkjch umělcíchjsou
a pŤedevším
proniknuty kultem heroismu.
295 L'espritdada- (franc.) duch dada.
- (franc.) now.f duch.
l'esprit nnu,uetut.
- (franc.) zlatá mLáďež.
jeunessedorée
296-MaxePicarda Der letzteMensch- Max Picard (nar. lBBB)'
německf filosofickf spisovatel a kritik kultury, nastavu.
jící dnešnímulidstvu pŤed oči jeho karikaturu. BáseĚ
Der letzte Mensch (Posledníčlověk)vydal r. 1921.
Oswalda Spengkra (Jntergangdes Abendlandes- viz pozn.
ke s. 63.
Péladanouuuěštbu:Finis Latinorurn _ Joséphin Péladan,
vl. jm. Joseph Péladan (1B59_l9lB), francouzskj prozaik a esejistahlásícíse k symbolismu. Finis Latinorum
(Konec Latinri, 1B9B)je jeden ze svazki jeho románo.
vého cyklu La Décadence latine, éthopée (Latinská
dekadence, vylíčenímrav a vášní, lBB4_1922), ktery
měI odsoudit modernÍ mravy zkaženématerialismem.
T\teodorLessing_ (|B72- zavražďěn nacisty 1933)' německ1íiracionalistick1i filosof, jeden z pňedstavitelri tzv.
filosofie života; měl hluboce skeptickf a pesimistick1i
názor na svět.
_ Henri Soumagne (1891 až
Soumagneouě
PÍíštimmesitÍši
195l), belgick1idramatik a prozaik, tíhnoucík nábožen.
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skému mysticismu. Drama L'Autre Messie (DruhÝ
mesiáš)je z r, 1923 (česky1925).Uvedeno bylo.v režii
Karla Dostala 5' ledna 1925 v Národním divadle pod
názvem Pňíštímesiáš, dalšípŤedstavenívšak byla cen.
zurou zakázána.
298 PoeouaanaljtzaHaarana- Edgar Allan Poe (1809-1849)
podal v eseji The Philosophy of Composition (Filosofie
básnické skladby) z t. |846 ana|j,zu svéhopostupu pŤi
tvoŤeníslavnébásně The Raven (Havran). Cesky pŤeklad
ve sborníčkuJak se dělá básel1, Čs' spisovatá, Prarra
1 9 7 0 ,s . 1 l - 2 6 .
299 ThéophileGautier _ (1BlI-lB72), francouzskf básník,
romanopisec a esejista, považovanj, za zakladatele
lartpourlartismu; zklamán politickou situací za červen.
covémonarchie obrátil se ke kultu formy.
libida _ libido (zlat,), ve freudismu primární dynamická
síla našípsychiky' pražádost rozkošea slasti, která ještě
nemá ničím určenf obsah; pak téžtouha po erotické
rozkoši.
300 Freudouateorieo sublimaci- sublimace (z|at.), nevědomf
duševnípochod, kter'.fm se pudová hnutí odvracejí od
srn.ichprivodních cíl a zaměÍujt se na činnost společensky prospěšnou.
madameRachilde_ Rachildová, vl. jm' Marguerite Vallettová, roz. Eymeryová (1860-1953), francouzská prozatérka a esejistka; v dlouhé ňadě románri s neženskou
pÍímostílíčilapsychologickéa mravní složitostia nutkavé
pohlavní pňedstaly.
Hiilsenbeck- viz pozn. ke s. 148.
30I V derutě_ deruta (z franc.), pokles, ripadek.
Friedltinder- Salomo Friedlánder, pseudonym Mynona
(1871_l949), německf spisovatel, pěstujícífilosofické
ťrvahya novelistickou grotesku.
Indffiren7,.- (něm.) tvrirčíindiťerentnost;
,,schiipferische
tak sejmenuje jedna z knih Friedlánderovfch (Schtipferische Indifferenz, l9lB).
nolensuolens- (lat.) clrtě nechtě.
Tertium non datur diferenter,sed indffirenter - (|at.) tíetl
možnostnení pŤi činěnírozd1Lu,a|e bez rozlišení.
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ERIK ADoLF SAUDEK, pŘÍnuČÍVTIPIČITÝ
listzpad 1926.
Host 6, 1926-1927, č,2, s. 52,
_
30+ o tomrománu míněn román A' Hoffmeistera obratník
Kozoroha (1926); psal o něm A. M. Píšav článku Par
nobile fratrum, Host 5, 1925_1926, č.B, s. 23+_238'
_ Hyperborejci, souborn název obyvatel
H2perborejcúm
arktickfch oblastí.
Spengler- viz Pozn. ke s. 63.
_
jako (praseti)
firhemetka (z něm.) náprsenka; slušíto
:
se
to
k
sobě.
nehodí
špatně,
forhemetka
FRANTIŠEKGITZ, SITUACE
Host 6, 1926_1927, č. 1, s. 28, ííjen1926; podepsdnošifroufg.
koalice- vláda všenárodní koalice,
306 rozchodtzu. ušentÍrodni
vzniklá po volbách z 15. listopadu 1925,sdružovalašest
bur žoazních a reformi stickf ch stran : agrárni, sociálně d e.
mokratickou, lidovou, národně demokratickou, národní
socialisty a živnostníky.Kategorické uplatřování požadavku pevnfch obilních cel (znamenajícíchzdraženíživotníchpotňeb) agrárníky a současnypožadaveklidovcri
na placení kněžl ze státní pokladny formou kongruy
vedly k rozporťtma |7, bÍezna 1926 k demisi vlády. Byla
pak jmenována riňednická v|áda Jana Černého(prisobila
od lB. bŤeznado 12. Ťíjna1926).
aféragenertila Gaj$l _ Radola Gajda, vl. jm. Rudolf
Geidel (1B92_l94B), v československfch
legiíchv Rusku
dosáhl hodnosti generála, v bŤeznu 1926 byl jmenován
náčelnÍkem
hlavníhoštábučs.brannémoci. V létě 1926
byl obviněn z pÍlprav pravicového pňevratu, 2l. prostnce 1926zbaven hodnosti a propuštěnz armády; za|oži|
pak Národní obec fašistickou,za niž byl i poslancem'
štuanice
proti Masarykouia Benešoui- v létě 1926 došlo
k politické kampani národních demokratri, fašistria klerikálri (lidovcri), částečně
téžagrárnlkii proti,,Hradu.. _
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T. G. Masarykovi a ministru zahtaničnÍchvěcí Eduardu
Benešovi. Cílem bylo pŤimět nově se tvoŤícíburžoaznl
většinu k zaujet1stanoviskaproti novékandidatuŤeMa.
sarykově na funkci presidentav r, 1927.Štvanicevzrostla,
když po všesokolskémsletě byl poslán na odpočinek
generál Gajda a zavedeno s ním Íízenl u vojenského
kárného soudu. Kámpani namíŤenéproti presidentu
Masarykovi udělal v podstatě konec Antonín Švehla,
kter1i prohlási|, že pro něho otázka presidenta republiky
neexistuje, dokud je živ Masaryk; potom se rítoky za.
měŤily proti Benešovi, kterf se musel hájit obsáhl)'mi
projevy, v nichž dokonce vykazova| svésoukroméjmění.
_ Antonín Švehla (1873_1933)' vridce
307 proti Šuehloui
agrárnl strany, v letech 1922-|929 pŤedseda tŤí vlád;
druhá z nich, jmenovaná po listopadou.fch volbách
9. prosince 1925, podala demisi 17. biezna 1926 v drisledku rozpadu koalice, pŤedsedoutíeti,tzv. panské,s vy.
loučenímreformistri, byljmenován L2. ňíjna 1926.
JULIUS FUČÍK,SITUACE
Host 6, 1920-_1927, č.3, s. 84, prosinec1926.
309 na G t4uu glosu - Gcitzriv článek Situace v Hostu 6,
1926-1927, č. 1, s. 28, zde pŤetištěn
na s. 306_308.
3I0 kongruy_ kongrua (z|at.), zajištěnf pŤíjemkatolického
duchovenstva od státu; Spory o ni byly jednou z pňíčin
rozpadu vládní koalice v bŤeznu 1926. Na jaŤe (v době
riÍednickévtády) se podaŤilo ve sněmovnách r,ytvoňit
většinu z buržoazních stran českfch, německfch a slo.
venskéstrany ludové a kongruu (i obilní cla) prosadit.
JAN BLAHoSLAV

ČAPEK, SITUACE

Host 6, 1926-1927'č.4, s. 1Il-112,leden 1927.

provedená jedním nebo dvěma barevnfmi t6ny1' též
irailrsk1r termín pro pŤísvit, šerosvit, zobrazen| partil
nacházějtclch se ve stínu; ozáŤenfch odraženfm světlem
íwnikl v tom zvláště Rembrandt).
_
o součinnostič1o-3I5 biersismus priv. protestantskéučení
íct.i, bohem na spáse duše; potom vribec ve vfznamu
součinnost.

ERIK ADOLF SAUDEK'
PARALÝZA SToLETÍ Črlr cÍseŘovY NovÉ ŠATY
Host 6, 1926_1927, č' 4, s. 90_95, leden1927.
3!9 amorfati _ (Iat,) láska k osudu.
rffinement- (franc.) zjemnělost.
largeurem_ (franc.) šíŤkou.
- (franc.) měšéák
není ohromen.
n,estpas épaté
Le-bourgeois
si.
32O arogujíií(z|at, zákl.) osobujícísi, pŤivlastĎující
utitie, ptac; méslabosti _ verš z Apollinairovy hry. Prsy
Tiresiovy z t. I9|7, českf pŤcklad Jaroslava Seiferta
vyšelr. Ígzo u hra byla uvedena v osvobozeném divadle
v režii JindŤicha Honzla 23. Ťíjna 1926; ptáci mé sla.
bosti : rladra.
32I Attes Vergtinglicheist nur ein Gleichnis_ citát z Goethova
Fausta znamenající:Všechno pomíjivéje jen podoben.
ství'
323 prouedeníAristofana - míněno pŤedstavení Když !:eny
něco slaví, dramaturgická ripravi Aristofanovy hry Ženy
o Thesmoforiích,uvedená poprvé 9' ledna 1926 Diva.
dlem mladjch na scéně pražskéhodivadla Na slupi
(v režii JiŤího Frejky); byl to jeden z prvních projevri
mladé divadelní avantgardy'
_ (lat.) směsice.
mixtumcompositum
u smichouské
Aréně- tzv. Nová aréna na Smíchově byla
postavenar. 1891, uzavŤenabyla r. 1928; hrály se zde
zábavné kusy a revue.

3I2 clair-obscur_ (franc.) doslova světlé-temné,
dievoŤezba
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JIŘÍ FREJKA, NEPŘEDMĚINÉ HBnncrvÍ
Host 6, 1926-1927, č. 5, s' 130-133,
po4tÍmka: ,( ch;lslané
knih1lfiué diuadlo,

nor ]927. (a čldnkem

327 Neumanna- Stanislav Neumann (nar. 1902), českf di.
vadelní a filmovf lrerec, spoluorganizátor Osvobozeného
divadla, od r. 1927 členNárodního divadla, nár. umělec.
- Jarmila Horáková (1904-1928), herečka
Hortíkouou
vystupujícív letech |92+-1926 na pražskj,chavantgard.
ních scénáclr (zvláště se uplatnila v Osvobozeném divadle), od r. 1926 členkaNárodního divadla.
KAREL TEIGE, SLOVA, SLOVA, SLOVA
Horizont 1, 1927, č. 1, s. 1-3, kden 1927, č,2, s, 29-32, nor
1927,č.3, s. 44 a 46-47, bíe3n 1927,č.4, s. 70-73, duben1927.
Studie, u<nikl na jaÍe 1926 a u I{oripntu ztištěn poněkudzkráceně,tuoŤí3. kapitolu Teigou2knih2 Suět, kterj, uoní (o humoru,
klaunecha dadaistech,
su. 2), Odeon,Praha 1931, s. 92-122.
332 Cornetd dés- Le Cornet á dés(Kalíšekna kostky), sbírka
básní v proze francouzského básníka Maxe Jacoba
z r. |9I7, proslavená uměním pohrávat si s ,,osvobozen mi slovy".
Cliftonoui- Leon Clifton, hrdina detektivních povídek
nevalnéliterární rirovně. U nás vycházely povídky o něm
v sešitovémvydánl pod názvem Z paměti amerického
detektiva, 1906-1910; r. 1910 vyšel Zápas miliÓnri
(Dobrodružnácestaarnerickéhodetektiva Leona Cliftona
kolem světa).
nebok Haškoui- v časopiseckém
znění tato zmínka chybí,
doplněno podle knižníhovydání'
Et toutle resteest littératurel- (franc') a vše, co ztstává,
je literatura!
- časopisdadaistťrzaIožerrf,Louisem
reuue: Líttérahtre
Aragonem, André Bretonem a Philippem Souppaultem
r.1919.
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amateurssur les chosesdu temps - l$l"')
338 Diatogues des
""o doboqrch věcech, soubor esejťrRémy
Diulogy amatérťr
de Gourmonta, lYdanlt r' 1907'
Hamlet-Jules Laforgue (1860-1887)1f'u1Lafor.queúu
,š",šri, básník a prozaík, vydal prÓzu Hamlet čili ná.
sledkyiá'ky 'y.'o.,ike r. tsgz v souboru Moralités légenJui'"í (Legendární morality, česky 1934, Hamlet česky
iiž r. 1906).
"Word',
worďs,uords! _ (angl.) slova, slova, slova!
-Joris-Karl Huysmans, vl' jm' Georges CharHultsrnans
( I B4B-1 907), francouzskf prozaik'
Huysmans
les334 Fabre
Jean Henri Fabre (1823-1915), francouzskf
entomolog, proslulf líčenímživota hmyzu; vfďedky své.
ho rimorného studia a pokusťrvypráví skvělou formou
místy dosahující skoro ibožněnt hmyzu blanokňídlého.
NašeÍeč,of a1kleštěnj,- Naše ňeč,časopispro vzděIávání
attlbentjazyka českého(založen!r. 1916),byl v hodno.
ceníjazytovfch jevri někdy pňílišrizkoprsf a.mentorskf ;
proto jej Téige charakterizuje obměnou risloví ,,bujn
oi je mluva naše...
GeIIner_ František Gellner (1BB1-t914), česk1ibásník,
prozaik, kreslíň a novináŤ, piíslušníkanarchistické ge.
nerace.
335 tris parisien _ (franc.) velmi paňížské.
Lar1lnx- (z Ťec.)hrtan.
G. Tarde - Gabriel Tarde (1834-i904), francouzskf
filosof a sociolog; v sociologickfch pracích zdrirazůoval
vliv nápodoby pŤedvlivem sociálního prostŤedí.
- odvozeno od slova penetrace (lat.) : prokompenetraci
nikání.
_ endosmosa, privodně ťyziká|nítermín znaendosmose
menajícíprolínání dovnitŤ.
336 uolapiikfardie Schleyra - volaptik, umělf mezinárodní
jazyk, sestavenf r' 1879 německlm knězem a spisovate.
lem Johannem Martinem Schleyerem (1831-1912)'
Patňí do skupiny ,,smíšenfch..systémriuměl1ich jazykn
(je složen z prvkri apriorně stanovenfch i aposteriorně
odvozenfch).
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esperantodr. .(amenhofa- Ludwig Lazarus Zamenhof
(1B59*19l7), očnílékaŤruskéhoprivodu ve Vídni, vy.
tvoŤil pomocnj, mezinárodní jazyk esperanto r. 1BB7;
je sestaven z prvkri živlclnjazykri se zŤetelemk jejich
mezinárodnímu rozšíŤení.
pasili,nguaLenzoua_ umělá mezinárodní Íeč,kterou sestavil německf jazykovědec Rodolfo (Rudolf) Lenz (1863
až |93B), od r. 1890 profesor v Santiagu de Chile.
Gemeinsprache
Lipta.youa- umělá mezinárodní Ťeč,kterou
vytvoňil Alberto Liptay, námoŤní lékaŤv chilskfch službách, od r. 1890 atašéchilskénámoŤníkomise v Evropě;
ži|v PaÍLžia zde v letech 1890_1911 publikoval.
- mezinárodní jazyk serve sestavil
seraedr. Kunstoaného
Otakar Kunstovnf ( l BB4-1 945), stŤedoškolskfprofesor,
fonetik, autor učebnic němčiny a francouzštiny a pŤekla.
datel.
337 Komintern_ zkratka Komunistické internacionálv.
Profintern - zkratka z Krasnyj internacional profsojuzov : Rudá odborová internacionála, oficiálním
názvem Mezinárodní sdruženírevolučních odborri (prisobilo v letech l92l-1937).
_ (franc.) pŤedkrmy.
340 horsd,oeuury
Ribemonta-Dessaignese
L'autrucheaux )eux clos - Georges
Ribemont-Dessaignes (nar. 1BB4), francouzskf prozaik,
básník,dramatik a esejista,pŤíslušník
hnutí dada a později surrealismu. Kniha L'Autruche aux yeux clos
(Pštrosse zavÍen1imaočima) vyšla r. 1921, česky 1924.
34| Vltězstui- riryvek z básně G. Apollinaira ze sbírky Kali.
gramy pŤeložilKarel Teige (jeho pŤeklad celé básně je
otištěnv časopiseReD 1, I927-|92B, č.B, s.277_279).
342 Mots en liberté_ viz pozn. ke s. 191.
- Velemir Chlebnikov (vtzpozn. ke s. 183.)
343 ,rlaumnikouci"
a dalšíruštíbásníci futuristé_ Alexej JetisejevičKručo.
nych (viz pozn. ke s. 344), Vasilij Vasiljevič Kamenskij
aj., následujícíjej v jazykovém experimentovánía slovo.
tvoŤičství;
Chlebnikov dospěl až na hranici jazyka,k ,,za.
umu.., k,,za-umnémujazyku.. , zdánlivě,,nesmyslnézvu.
koŤeči..,dávající naprostou svobodu tvrirčífantazii.
Asejeuen _ Nikolaj Nikolajevič Asejev (1899-1963),
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ruskÝ básník, pÍekladatel, literární teoretik. Slučoval
linii futurismu, lefovskou poetiku s tradicemi hudebního
svmbolistického verše; uváděl do poezie technicismy,
ťulturně politické termíny, vulgarismy, neologismy,
uvolřoval syntax' hromadil epiteta a metafory.
- Vasilij Vasiljevič Kamenskij (1BB4--196l)'
Kamenskj,rn
ruskf básník, prozaik a dramatik, spoluzakladatel rus.
skéhofuturismu, ve 20. letech člen skupiny Lef.
Marijengofem_ Anatolij Borisovič Marijengof (IB97 až
1962), ruskf básník, prozaik, dramatik, člen skupiny
imažinistri (vznikla v r. 1919jako pokračovatelkai sou.
peŤka futurismu, zaměŤovala se na ,,odideologizování..
iiteratury a kult obrazu).
- Vadim Gabrijelovič Seršeněvič(1893 až
Šeršeněuičem
I9+2),ruskf básník a pŤekladatel; nejprve egofuturista,
19l9 spoluzakladatel imažinismu.
- viz pozn. ke s. 63.
344 subrematismu
*
Šitouskij Viktor Borisovič Šktovskij(nar. 1893), literární vědec, kritik, teoretik, prozaik a básník, vridčípo.
stava ruské literárněvědné formalistické školy.
Brik _ Osip Maximovič Brik (1BBB-1945), rusk1ispiso.
vatel, dramatik a literární teoretik, jeden z organizátorú,
sdruženíruskfch formalistri Opojaz; později jako činitel
Lefu propagoval tzv. literaturu faktu.
Kušner_ Boris Anisimovič Kušner (1BBB_1937), futu.
rista opěvující techniku, později spolupracovník časopisri
Lef a Iskusstvo kommuny.
Aruatou_ Boris IgnaťjevičArvatov (1896-1940), ruskf
literární kritik a literární vědec, teoretik proletkultu, pak
Lefu. (Teige má chybně Arbatov.)
- Alexej Jelisejevič Kručonych (1886_1968),
Kručon2ch
rusk1t básník, kterj nejdťrsledněji realizoval manifesty
ruského futurismu; částísvého díla pŤedjímalpozdější
fonickou poezii a konkrétnípoezii.
Aljagrou
pseudonym Romana osipoviče Jakobso.
na.
(daněuič_ Ilju Michajlovič Zdanévič (nar. 1894), ruskf
básník ,,zaumnikovec..,vydal v letech 1918_1923 ně.
kolik drobnfch básnick}'ch knížek; ve dvacátjch letech
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odjel do Francie, kde žije dosud. Užlval téžpseudonymri
Egandjuri Eli a Iliard.
Treťjalou- Sergej Michajlovič Treťjakov (l892-1939),
ruskf básník,prozaik a publicista, oběéstalinsk1tchrepre.
sálií; patňil ke skupině Lef, kde vystupoval zvláště jako
teoretik i praktik tzv. literatury faktu.
- Max Abramovič Těreškovič(1897-1934),
Těreškouič
herec, režiséra divadelní pedagog.
- Igor GerasimovičTerentěv (nar. asi 1896nebo
Terentěu
IB97, zemÍel koncem 30. let), básník ,,zaumnikovec..,
pŤíslušník
Lefu. (Teige psal Trentěv.)
345 fliklad2 českého
uerše- kniha Romana o. Jakobsona Základy českého
verševyšla r. 1926.
- básníci píšícívolnfm veršem (z franc. vers
uerslibristé
libre : voln}i verš).
WalterMehring - (nar. 1896), německf básník, prozaik,
dramatik, esejista a filmov.i i rozhlasovf autor, spoluzak|adate| berlínskédadaistické skupiny, r. t920 za|ožil
levicovf Politicky kabaret; r. 1933 emigroval. Ve dvajako polemickf
cáLtÝ,chletech si získaljméno pŤedevším
publicista a ritočnf satirik, autor kabaretních textri a šansonri;jako první německf lyrik využil rytmri a synkopdžezu.
346 ,,Merlkiinstler" Kurt Schwitters- Kurt Schwitters (lBB7
až |94B), německf ma|ÍIa básník, vydavateldadaistické
a konstruktivistické revue Merz (1923-1927), známj,
grotesknímia abstraktními básněmi ako|ážemi; r. 1935
emigroval do Norska a potom do Anglie' (Své koláže
nazj,va| Merzbilder; termín Merz vznikl z části slova
kom merz iel na rítržkunovin, ktery byl pŤilepen na
jedné z jeho prvních koLážl.)
347 I. K. Bonseta- I. K. Bonsetje literární pseudonym nizo.
zemského umělce Christiana Emila Marie Kiippera
(1BB3-l93l), kter1ije známějšíjako malíi a architekt
pod pseudonymem Theo van Doesburg. Pod pseud.
I. K. Bonset psal dadaistickébásně, ke kterfm určoval
sám typografri (vycházely v literárním časopiseDe Stijl,
jehož byl r, IgI7 spoluzakladatelem), rivahy a prokla.
mace. V polovině dvacátfch let se stal zakladatelem
tzv. elementarismu.

714

q4o Ribot_ Théodule Armand Ribot (1839-1916), fran"""
couzski,lékaŤ,psycholog a filosot pŤedchridceFreudriv.
pfísloaí- jd. o citát z Pascalov!.ch Pensées
Francouzské
pÍekladuAntonína UhlíŤezr.1937
(Mvšlenky); v českém
'. tso myšlenka277 znÍ'takto: Srdce má svérozumy,
"u
iichž tozum nezná.
"Wu,dt- Wilhelm Wundt (1832-1920), německf fyziolog, psycholog a eklektickf fi1osof;v desetisvazkovémdíIe
Věike.psyct'o1ogie (Psychologie národri, 1900-1920)
sociálnépsychologicky vykládá j azyk, náboženství,umění
ai.
g5| 'ž. P, Richter-Jean PauI Friedrich Richter, známj,pod
pro.
lse.-'donymemJean Paul (l763-1825), německf
satirik;
a
humorista
slavnf
pedagog,
žaik, publicista a
psa| tez práce jazykovědné a estetické (Vorschule der
Asthetik, 1804, 3 svazkY).
- ponornfm (podle ponornéhopotoka Pun.
353 k punkeun{,m
kr,1'v Moravském krasu).
A. M. PÍŠA,JIŘÍ
WoLKBR PoSTAVEN MIMo zÁKoN
Host 6, 1926-1927, č.B, s, 215_21B, kuěten1927.
356 mineruistek_ minervistka, žákyně prvního dívčíhogymnasia v Rakousku, zvaného Minerva (zatožila je Eliška
Krásnohorská r. 1890 v Praze).
k Nepalouě drobné
o J, Wolkeroui- míněna Nezva.
knížečce
lova knížkaWolker, 1925.
362 čl.inekKarla Schulza - míněn Schulzriv vzpomínkor,"y'
článek Za|oženi Devětsilu, Lidové noviny 35, 1927, č.
I50, s. l+,24.bÍezna 1927.
an mjl manifestu NejedléhoVaru - míněna staéProletáŤské
umění, otištěná ve Varu 1, |922, č' 9, s. 27I-275'
1. dubna 1922; pŤetištěna
v 1. svazku tétoedice nas.220
až 224.
ue suémdopisu- dopis JindŤicha HoŤejšíhore.
J' HoŤejší
daktoru a vydavateli Rozprav Aventina Otakaru Storchu-Marienovi je otištěn pod názvem JindŤich Hoňejší
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o
|9!ě v.Rozpravách Aventina 2, |926_1927, č. 12,
s. 137_l3B, 3. bÍezna 1927; Teigem citovaná věta o jeho
s. 137_l3B, 3. bÍezna Ig27; citovaná véta o Teigově
ríčastina Wolkerově manifestuje v poznámce č. 9.
364 Tegtmaierou2
železdrn2- román Karla Schulze z r, |922,
snažíc1se ortodoxně naplnit program tehdejšíproletáŤ.
skéliteratury.
Ddmu u uodotrysku_ Dáma u vodotrysku, román Karla
Schulze z r. 1926,v němžse pokusil uplatnit poetistickou
obraznost a snovou fantasknost.
svATA KADLEC,JIŘÍ woLKER PoSTAVEN MIMo zÁKoN
Host 6, 1926_1927, č,9_l0, s. 262_263, čeruenec
1927.
A. M. PÍŠA,
sI TAcUIssEs...
Host 6, 1926_1927, č.9_I0, s. 263_265, čeraenec
1927.
369 si. tacuisses (lat.) kdybys byt bfval mlčel... (byl bys
zristal filosofem).

MANIFEsT
J IŘÍHo*ffČťi"TlFn%lnrnnsKÉMUMĚNÍ
Host 6, 1926_1927, č.9_10, s, 265_266, čeraenec
1927.
376 In mernoriam
JiÍího Wolkera_ sborníčekredigovan1t Kon.
stantinem Bieblem avydan!, na jaie 1924 jako 20. svazek
--_ edice Hyperion s rnfzdobou Cyrila Boudy.
377 u redakčnímuodnlku_ míněna staťNové umění proletáŤ.
ské,Revolučnísborník Devětsil, Praha 1922, š,5_1B;
je v l. svazku tétoedice na s.247_275.
pŤetištěna
37B Josef Kopta čIáneko Wolkeroui_ míněna staéJosefaKopty
Umění proletáŤskéa poetismus,PÍerod 2, |g24, č.9_ld,
s. 157_162, 15. srpna 1924 (pŤetištěna
je v l. sv. této
edice na s. 591-599).
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KARLU TEIGoVI...
A. M. PÍŠA,
1927.
Host 6, 1926-1927, č.9-10, s. 266-267, čeruenec
JAN BLAHoSLAV ČAPEK, DUcHovÝ

oBsAH GENERACE

Host 6, 1926-1927, č,4, str. 85_90, leden1927.
383 Llo George- David Lloyd George (1863-1945), anglick}' státník, spolutvrirce mírovfch smluv po první světové válce 1 prosadil rrizné sociální reformy, aby zabráruI
rozmachu revolučnívlny.
385 Prz1b2szewski-viz pozn. ke s. 170.
WolkerouěSlužce_ Služka, povídka JiŤího Wolkera, po.
prvéotištěnáv Kmenu 5, |922, č.5_6, s. 87_93,listopad
1g22;ve SpisechJiŤíhoWolkera ve sv. 2 _Pr6za a divadelní hry, Praha 1954, s. 54-62.
Lítice _ v antické mytologii bohyně pomsty a kletby;
zde myšlena povídková kniha českéhobásníka Richarda
Weinera Lítice (1916), pitvající dojmy a vnitŤní život
lidí na frontě.
chlapečku
bostmu_ motiv z Wolkerovy básně Pokora ve
Host
do domu, 1921.
sbírce
Františka z Assisi _ František z Assisi (1182_1226),
italsky básník, zakladatel iádu františkánri,jehož proklamovan1Ím cílem bylo pŤíkladnénásledování Krista
chudobou a pokornfm životem; František z Assisi, prohlášen1ícírkví za světce, v latinskfch chvalozpěvech
opěvuje chudobu a lásku k bližnímu,k člověkui pŤírodě.
386 u Juenioui _ olbrachtriv psychologick1i román Podivné
pňátelstvíherce Jesenia, 19l9.
3B7 inuektiu1l
Macharou2- citovány verše z Macharovy básně
(1893).
Suchf žalmzesbírkyTristiumVindobona I-xx
.
390 Gorgon2- Gorgony, v Ťeckémytologii tŤisestry, nestvtirné
okŤídlené
ženy se zmijerni ve vlasech1nejhroznější,avšak
smrtelná, byla Medusa: kdo na ni pohlédl, zkameněl.
Usmrtil ji Perseus, z Medusiny krve povstal okŤídlenf
kŮlt Pegasos.
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_ (z angl.) nosičireklam, z nichžjednu měli
senduičmeni
na.prsou, druhou na zádech, takže pňipomínali angiické
obloženéchleby - sendviče.
391 terapeutib _ terapeutika, obor medicíny zab{Jvajtcl se
léčbou.
- viz pozn. ke s. 63.
Spengleroua
_ viz poz . ke s' 296.
Péladanoaa

PŘEDNÁŠKA',Ít\"#il""f"1
v PRA'EČILI
KONSTRUKTIVISMUS A ROMANTISMUS

Stauba 5, 1926_1927, č. 9, str, 145-146, bŤepn1927; pode.
psdno Tge.
394 directoire_ (franc.).Direktorium, vlád'a pětičlennéhor,f.
boru za Francouzské revoluce (27.ŤÍjia t795-9. listá.
padu--1799); tez pŤechodn1rsloh mezi stylem Lud.
víka XIV. a slohem empírovfm, jeden z piojevri vrile
k návratu k antické čistotě.
395 Wertherouyslj) a bíléuhtí _ kniha črt Ilji Grigorjeviče
Erenburga Belyj ugol ili slezy Vertera, lÓ2B.
uan de Velde_ Henry van de Velde (1863-1957), .ulÍznamnj, belgickli architekt a teoretik, tvrirce
"br.y.t
forem v architektuňe a užitém umění, spoluzakladátel
moderní architektury.
_ (franc.) vášnivézaujetí stroji.
mécan2manie
legonde la machine_ (franc') lekce, Řtero.' ''á'.' dává stroj.
Bakerou - Josephine Baker (nar. 1906), slavná fraricouzsko-americká tanečnicea zpěvačka'černoška.
396 l,educationsentimentale
- citová vfchova; narážka na ro.
mán Gustava Flauberta L'Education sentimenta|ez r.
1869.

cEsTY
REALI
SMU
"" "3Řtilfr{i':f,ffif,''t,
V NoVÉ P0EZIÍ
Host 6, 1926_1927,č.6, s. 141_146,bíezen1927.
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qe9 Bernarda-Jean Jacques Bernard (nar. IBBB), dramatik,
ktery vytvoŤil sloh tzv. zám|kové hry, zbavené rétoriky
a požaduj1cípo divákovi domfšlení skutečnéhoprriběhu
ciíové nebo mravn| krize.
Sarnenta- Jean Sarment (nar. I 897),francouzskf dramak a prozaik, autor dramat o stňetánímladistvÝch iluzí
sburioazntm světem;jeho hry se vyznačovalypropraco.
vanostív stavbě i v dialozích.
Cl. Rogeraa M' Marxe - v Gotzově textu omylem vytištěno
Cl. Rogera Marxe; Roger Marx (1859-1913)byl historik
v1ttvarného umění, dramata nepsal. Claude Roger a
lti"r'"t Marx napsali společněhru Něžnfm zpťrsobem,
kterou uvedlo Vinohradské divadlo 22. |2. |927 v režíd
B. Stejskala.
400 Jean li Maufranc - (franc.) Jan Maufranc, drama Julesa
Romainse z r. 1926.
- Richard Miiller-Freienfels (nar. 1BB2)'
+06 Miiller -Freienfets
německf psycholog, filosof a estetik' Snažil se vytvoŤit
iracionálně dynamick! systémve filosofii a nauku o duši
(,,Lebenspsychologie"). Zdroji jeho filosofie a estetiky
byly pragmatismus, iracionalismus a biologismus.
HoST, REDAKČNÍ SDĚLENÍ
Host 6, 1926-1927, č.6 _ obdlka,bíezen1927,
4O7 od tŤíčlenú
Deuětsilu- v 5. čísleHosta 6, 1926-1927 mě]ri
z členriDevětsilu pňíspěvkyBedŤichVáclavek, JiŤíFrejka
a Vilém Závada.
G taoujlmprojeaemo komunismu.-- patrně mÍněna slova
Františka.Gát,", polemice se Šaldou(r. x. Šaldapolemizuje, Národní osvobození+, 1927,č.22, s, 4,23' |edna
1927): ,,Ve včerejším
Rudém právu odpovídá mi jen
Šaldamalichern1i polemik: člověkauž v něm nenajdete.
-Je to až trapnéa pokoŤujícívidět F. X. Šaldubojujícího teoreticky za piímost politickéhocharakteru a prakticky lronem se pŤizplisobujícíhorirovni komunistického
listu i frazeologii nadávek: dospěl až k močení,podvrid-
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krim, verpánkrim a políčkrim,cožsnad zatlmstačí.PŤíště.
až už v novém prostŤedízdomácní, nabude, jak douÍlám,
3.
ještěvětšíšéavnatosti.
polemikdch
u
se stÍetlal.iterdrnískupinna Deuětsil_ míněny
polemiky z |et*|922_1923, reprezentovanépŤedevšíÁ
těmito články: František Gotz, Ó Hosta u o tv, t.t.rt 'toii
za nlm, Socialistickábudoucnost20,|922, č.8.a 6, a. ai.
ledna 1922; Karel.Jeige, o e*presíonism",Ro.,ío't
ás,
1922, č. 17 a |B, |7. a 18.ledna 1922; r'a"tisek ctitz,
Trochu polemiky, trochu vyznání, Socialistická budouc]

19 a 20, 24.a 26.ledna l922;Jaroslav
T*l ?9,'|9L2,.Š.
Cecháček,Politickf expresionismus,
Proletkutii, ts22,
č.l7, s. 259_26I,3.kvétnal922,šiira-jt-;Ja.osÍavČei
cháček,Umělec a komunismus,Proletkrittti tszz. t. tl.
s' 267_268,3.květnal922,šifra-jč-;Artuščerntk,Umě]
le^ck1t
protikomunistickf manifesi, Řou,,o,t sa, zi- č,.
3p2,s. 6_7,2,listopadu 1922;Érantišek
Gciíz,oiu.
nifestuLiterárnískuB.iny,
Host á, 1g22_|g23,t,s,s. si-it
96,-prosinec1922;jiÍí Wolker, Manifesty,Ý";,i,í6n,
č. l, s.-l5-l8, 1.
1922; FrantiÍ.Jr.
cot,, j.iiÉ
,Pr9{n.ce
o m-anifestu,
Host 2, |922-|923, č.4,s. r2o_rzg,,ťeáen
]923. Vše.chny
uvedenéčlánkyjsoupÍetištěny t'. ,iiu
ku tétoedice.
"
PŘEDMLUVA KE SBoRNÍKUFRoNTA
Fronta, me$ntírodní
sborníhsoudobáaktiuit1l.Brno 1927, s. 5,
d-u.le'n
t!!z..Pydels no
.Redgkce.(RedakciÍ.rontyt,,nu nai-ttrii
Halas, VladimtrJ, Pr ša,
,(deněkRossnann,Bídrichiaa,iiíi-.
40B nekompromisního
moď,erního
časopisu-Pásmo zaniklo v srpnu
l926,ReD ještěnebyl (zača|vycházetv
ňíjnu|g27),,
J]NDII9EĚTYRSKÝ & ToYEN,
PoPULÁRNÍuvBoBNÍ oo ÁŘŤIrIcIELISMU
Fronta,Brno 1g22,s. IB, duben1922.
4I0 duoutudÍí
_ viz pozn. ke s. t63.
Janusouj,ch
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hovnajs (novotvar utvoŤenf Alfredem
Á.11
'-- rnerdre (franc.)
Král Ubu).
Jartym ve hňe
VÍTĚZSLAV NEZVAL, DADA A SURREALISMUS
1927'
Fronta,Brno 1927, s' 22, duben
fran'
412 Monetoua- Claude Monet (1840-1926),vfzrramn!
impresionismu.
pŤedstavitel
malíň,
couzskf
JINDŘICH HoNZL, ISMUS A UMĚNÍ
Fronta, Brno 1927, s, 28-35, duben1927'
4I5 Schlenmer_ oskar Schlemmer (1BBB_1943), německf
malíŤ,scénografa choreograf.
zauma- viz pozn. ke s. 343.
_ viz pozn. ke str. 344.
(daněuičem
- viz pozn. ke s. 343.
Šeršeněuičem
- viz pozn ke s. 346.
Kurtem Schwittersern
416 Kondetlfu_ pan Kondelík, hlavní postava románu Ie"4\?
Herrmínna otec Kondelík a ženich Vejvara (IB9B)
a Tchán Kondelík a zetYejvara (1911); postava otce
Kondelíka se stala typem ,,malého českéhočlověka..
a jeho pŤízemnosti.
Borkmant - Borkman' titulnÍ postava dramatu Henrika
IbsenaJohn Gabriel Borkman (1896).
42O contradictioin adjecto- (lat.) protimluv, logická 'chyb3
vzniklá tím, žě se spojí dva pojmy, které si odporují
(napŤ.omezenénekonečno).
42I baudelairouské
,,ld-bas,,- (franc.) tam dole, tj. v pekle.
_
a22 Lisickij
El Lisickij, zvan! téžEliezer (vl. jm. Lvzvr
Markovič Lisickij, Íaoo-ts+t;, ruskf malíŤ, architekt
a teoretik umění, spoluzakladatel suprematismu (ytz
pozn. ke s. 63), v létech 1921-1928 žil na Západě-3
s Hansem Arpem vydal knihu Die Kunst-Ismen, 1925.
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lloh2b-Nas1 _ Lász|6'Moholy Nagy (1895_1946), ma.
ď1rskf malíň konstruktivista a abstrakcionista, p;";;.
gátor fotomontážea neiluzívnífotografie, divaáeíni .Jtvarník.,profesor Baulrausu; od r. l934 v emigraci, u'uáil
se v USA.
Richter - Hans Richter (nar. IBBB), německf malíŤ
abstrakcionista a filmov
experimeítátor; nynt žij|e
v USA.
Eggeling_ Viking Eggeling (lBB0_1925), švédskfmalíŤ,
po první světovéválce pracoval v Německu jako autor
avantgardních filmri, které měly byt filmor"'Ímkontra.
punktem abstraktní malby.
Mondrian _ Piet Mondrian, cel m jménem Pieter Cor.
nelis Mondfian (|872_|944), holandsk1i ma|ÍI, zak|a.
clatel novoplasticismu, ktery měl spojovai
malíňsivís ar.
-k
chitekturou. R. l930 se pŤipojit
nefigurativnímu
malíŤství.
427 Lenormand_ Henri René Lenormand (1BB2_l951),
francouzsk dramatik, ana|yzujÍc|složitépsychologicťé
a.z Patolosické stavy postav' hnan1ich neo.vladatelř1imi
silami podvědomí
JIŘÍ MAHEN, VELIKÉ DoBRoDRUŽsrvÍt
Fronta, Brno 1927, s. 41, duben1922.

PoIrYBoVÁ i*t"'i?ťÍ;"' NoVÉHo
",YJáB
HUDEBNÍI{o SLoHU
Fronta, Brno 1927, s. 78, duben1927.
430 Miroslau Ponc skladate| a dirigent,
Fu'. 1902), česk1r
člen BrněnskéhoDevětsilu, šéforcLestru činohrv Na".oa.
ního divadla v Praze; byl prrikopníkem čtírttÓnové
hudby, pak se věnoval hudbě icenicie.
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EŇJ\'+YĚi*]bEBNÍM
KMSÁM!
voLNoU CEsTU
duben1927'
Fronta,Brno 1927, s' 79-82,
_
Palestrina (asi 1525 až
'".
434 Patestrin1l Giovanni Pierluigi
reformátor církevní
skladate1,
renesanční
ítut't.y
iso+;,
vokálního polyfončistě
děl
vrcholnfch
autor
hudby,
hudbě.
církevní
v
slohu
ního
- Šestka (les Six), paŤížskáskupina
Šestce
francouzské
"šestifrancouzskfch moderních skladatelri (Louis Du1ey'
Artur Honegger, Darius Milhaud, Germaine Taillefer'
rová, Georgěs Auric, Francis Poulenc), která vystoupila
r. l91B; iděovfm vridcem byl Bric Satie. Chtěli novfmi
prostieáky postihnout moderní dobu v odporu proti
změkčilostiimpresionistri.
4gB ostrčita_ otakar ostrčil (1879_1935), českf skladatel
a dirigent, prrikopník moderní hudby.
Hindemithem-- Paul Hi ndemith ( I 895- I 963), ulznamn!'
německf skladatel, emigroval pŤednacisty do Svfcarska,
privodně zastánce asentimentalismu v hudbě, potom se
u něho projevil sklon ke katolickému m;lsticismu.. .
Kienkem-- ÉrnstKŤenek (nar. 1900), rakouskf skladatel,
nynt žijlc|v USA, pŤedstavitelexpresionismu,konstruk.
tivismu i atonálního slohu v lrudbě, ovlivněn džezem;
pak dodekafonista, stoupenec elektronickéhudby.
439 Monteuerdi- Claudio Monteverdi (1567-1643), italsbt
skladatel, skutečnf zakladate| italské opery.
Gluck - Christoph Willibald Gluck (I7l4-l7B7), ně.
meckf hudební skladatel, reformátor opery.
MIRA HoLZBACHoVÁ,

TANEC

Fronta, Brno 1927, s. BB-89, duben1927.
JIŘÍ voSKovEC,

ŽELVA, o KTERÉ sE NIKDo NEZMIŇUJE

Fronta,Brno 1927, s. 122-123, duben1927.
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445 Tatlinoaouuě!í - Vladimír Jevgrafovič Tatlin (lBB5 až
1956), rusk1i sochaň a architekt, jeden z hlavních pŤed.
stavitelri konstruktivismu v SSSR; vypracoval projekt
gigantického pomníku III. internacionáIy v podobě
než paÍLžskáEiffelka, která měla b1it tvoŤena
věže r,ryšší
spirálovou železnoukonstrukcíav nÍžměly blt riŤadovny
a zasedacíkongresová síř. I Teige měI k tomuto projektu
kritick1Í vztah, označoval jej za racionálně nedomyšlenf : ,,...proč pomník III. internacionály se zasedací
síníkongresovou a s riňadovnami má b1it ve formě věže?
A proč tyto síně mají b1it otáčivé?Věž je ričelná forma
pro stanici bezdrátovételegrafie, observatoň,rozhlednu,
maják, ne pro shromaždbvacísíně...(Karel Teige, Umění
sovětskéhoRuska, Host 4, |924-1925, č. 2, s. 3M6,
citát na s. 40.)
rnfurarma silentMusae _ (lat.) Když mluví zbraně, mlčí
Mt3zy.
magic-cit2_ (angl.) kouzelné,magické město'
446 Jeanneret- viz Le Corbusier (pozn. ke s. l4l).
- Amédéeozenfant (1886-1966), francouzskf
ozenÍant
malíŤ, architekt a teoretik umění, spoluzakladatel purismu; v letech 192l-1925 vydáva| (spolu s Le Corbu.
sierem) časopisL'Esprit Nouveau.
447 Cocteau- viz pozn. ke s. 67.
s ,,Šesti,,- m?něna skladatelská skupina tzv. paiížská
Šestka,viz pozn. ke s' 434.
- Philippe Soupault (nar. 1897), francouzskf
Soupaultem
básník a prozalk, surrealista.
Tzarou- viz pozn ke s. 138.
- viz pozn. ke s. 340.
Ribemont-Dessaignesern
vÍT oBRTEL, HARMoNIE
Fronta,Brno 1927, s. 137-139, duben1927.
+49 Vít obrtel_ (nar. l90l), architekt, knižnígrafik a básník,
redaktor sborníkuKvart (l930_l937, l945_1949), člen
Devětsilu.
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ZDENĚK RoSSMANN, DÁLE JÍT JE JÍT ZPĚT
Fronta,Brno 1927, s. 143, duben1927'
454 (deněk Rossmann (nar. 1905)' architekt, divadelní vf.
tvarník aknížni grafik, členBrněnskéhoDevětsilu, spolu.
redaktor sborníku Fronta (1927) a časopisuIndex.
BEDŘICE VÁCLAVEK, DoSLoV KE SBoRNÍKU FRoNTA
Fronta, Brno 1927, s' 195-201, duben1927. Nadepsdno:Dosloa.
_ rousseauismus,risilí o návrat k pňírodě;
456 rousseauismu
filosofa Jeana-Jacquesa Rousseaua
francouzského
podle

(r712-r778).

45B Pen-ktubech_ PEN klub (zkratka z anglického Poetsbásníci, esejisté, romanopisci),
Essayists-Novelists
mezinárodn1 otganizace spisovatelri, pňekladatelri a
nakladatelri, za\oženár. l921.
paneuropskjlch
uniích- Panevropská unie, hnuti za|ožené
r. 1923 rakouskfm publicistou Richardem Nikolausem
von Coudenhove-Kalergim (nar. 1894),usilovalo o sjednocení evropskfch státri v politickohospodáňskf svaz;
cílem bylo zamezit válkám, prohloubit hospodáňskou
součinnost,poznat evropskékultury v jejich národnost.
ním rozčlenění;zde snad míněna takéKonfe derace intelektuáln1rch unií, vzniklá v r. 1924, v níž bylo činno
mnoho spisovatelťr,vftvarníkri, vědcťraj.
467 Rabkory - rabkor, ruská zkratka za rabočijkorrespondent : dělnickf dopisovatel.
selkory- selkor, ruská zkratka za selskij korrespondent :
vesnicky dopisovatel; dohromady s dělnick1ími dopisovateli tvoŤili tzv. rabselkorskéhnutí.
modrj,miblú<ami- modrá b| za, druh agitačníestrády
v sovětskémdivadle dvacátfch let (název vznikl z toho,
že ričinkujícívystupovali v modrych blťrzách).
nouinami- živénoviny (rusky živgazety)byly aktu.
žiuj,mi
ální scénickéw.istupyv klubech a závodech.
468 Trockij - Václavek se zde opírá o názory Trockého
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:-j:\o k1ihy Literatura a revoluce z r, 1923; o ní psal
Václavek v Davu 2, |926, č.2_3, s. 17-19 pod názvem
Detskénemoce l'avéhofrontu kultrirneho.
_ pňívržencisměru, kter}' hledá elementární
470 elementaristé
prvotní.složky uměleckého díla; jeho zak|ad,ate|embyl
v polovině dvacát!,ch let holandsk! ma|íÍ a architekt
Theo van Doesbrrrg (l883-lggl), jeho stoupenci se
1e1|ypiti kolem-.Doe.sburgem za|ožeiého časopisu De
qtfil (l917_192B).
|Yiz téžpozn. I. K. Bonset kés. 3a7.)
En auant!- (franc.) vpŤed!

FRoNTA1n,rnzINÁn33iť'.'Ťtr-1",:Šo.,oouuAKTIvITY)
Roanost43, l 92 7, č,119, s, 14, 1. kaětna192 7, podepsdno
šifrouKer.
47| CtíborHaluza _ ('.u'. 1906), právník, později vysokoškolskf učitel marxismu-leninismu; ve ďvacátjch letech
byl filmovfm referentem Rovnosti.
soudruha Vdclauka _ míněn jeho Doslov k Frontě, zde
pŤetištěnna s. 455_470.
nemarxistické
čt nful F, o. NaurtÍtila a J. L. Fischera _
František o. Navrátil, Das neue Europa und die FÓde.
ration ČSR, Fronta, s' 161-16+; J,L'^Fischer, Imperia.
lismus po válce, Fronta, s. l54_l58.
472 A' Hdba a domj,šliuém
- Alois Hába, ČtvrttÓnová
čltÍnku
hudba, Fronta, s. 73-77.
G. Antheil - George Antheil (1900-1959), americkf hudební skladate| apianista, má ve Frontě článek Musicomechanico (s. 83-84).
K. Schwitter.r- Kurt Schwitters (viz pozn. ke s. 346),
Umění a doby, Fronta, s. 13-14.
Lu Mcirtenou _ LuMárten (viz pozn. ke s. l14), objek.
tivní podmínky nov1ich tvarri v básnictví a liie'at-uŤe,
Fronta, s. 55-64.
474 GerhardPoht * (1902-1966), levicovy německy spisova.
tel a redaktor, vydavatel časopisuDie neue Bticheischau,
má ve Frontě článek Umění a tňída (s. 68).
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_
Schiirerúuo industrialismrr Oskar Schiirer (nar. 1892),
německf kritik a historik umění, má ve Frontě staé
o pracovní a životníformě industrialismu (s. 164-167).
BEDŘIoH vÁcLAvEK,

FRoNTA

Roonost43, 1927, č. 126, s. 6, B, haětna1927; podepsánoReed.
475 Becher_ Johannes Robert Becher (1891_1958), ně.
meck..ibásník, má ve Frontě článek Tempo (s. 20_21).
Behne - Adolf Behne (1BB5-194B), německf historik
vftvarného umění, má ve Frontě článek Co se děje
v umění? (s. 27).
Grosz - ve Frontě je na s. 136-137 pod názvem Umění
je v nebezpečíotištěn riryvek ze stejnojmennéknihy
Georga Grosza a Wielanda Herzfelda (Die Kunst ist
in Gefahr, 1925).
Hermann_ Klaus Hermann (nar. 1903), německf pro.
zaik a dramatik, má ve Frontě dva pííspěvky: Lyrika
dělby práce (s. 37_38) a odumŤení a znovuztozenl

(s.s3-54).

Hnzfelde_Wieland Herzfelde (vizpozn, ke s.231) má
ve Frontě staé,,Dosti dlouho jsme milovali.. (s. 49_52).
Mtirtenou _ Lu Mártenová (viz pozn. ke s. 114) má ve
Frontě dva pŤíspěvky: objektivní podmínky novfch
tvar v básnictví a literatuŤe (s. 55-6a) a Konkrétní
rlkoly (s. 135-136).
Pohl _ víz pozn. ke s. 474,
Tyianoa -- J.''ť Nikolajevič TyĎanov (1894-1943)'
ruskf literární vědec aprozaik, pŤednípracovník skupiny
formalistri vedené Šklovskfm, má ve Frontě čIánek Zá,.
sady nové literárněhistorickémetody v Rusku (s. 1BB až

IBe).

FRoNTA
BEDŘICH VÁCLAVEK'
(AUToREFEnÁT
e EPILoG)

ReD 1, 1927_1928,č,
1927.
1,s,30,Íiien
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477 skupina n1ne9kjlchabstraktiuixú _ (,, Salrmu) _ skupina
spisovatelri klonících se k abstraktnímu umění, seskufená
kolem časopisu Der Sturm, vydávaného Herwaríhem
Waldenem (viz pozn. ke s. 94) v letech 1910-1932.
Tento nesouhlasskupiny kolem Sturmu je otištěnv témže
čísleReDu nas.42-43:
Fronta proti Frontě. (Doslov k pŤedmluvěFronty.)
Fronta píševe své pňedmluvě: ,,Má umění vribec jeitÉ
životního oprávnění?,, a tvrdÍ, že umění nemá již záane
síly' prisobící pŤímo v životě, tvrirčí práce prv, je plná
nejistot, 9bjevují pry se myšlenky pro a kontra,- žijime
prf v době kulturní reakce a kultura prf mriže pokiočiti
jenom zodpověděním otázky po nové společnosti.
"pidNaproti tomu
_
tvrdíme my: |. Životntm oprávněním
a cílem umění je stvoŤenínov)ich lidí, kteŤíbuáou novou
společnosttvoŤit.V tom má umění velkou rilohu, a umě.
lecká činnost, jakoži uměleckf p ožitek,ježtryskajíz pud'u,
tj. nemohou b1it naučenyani vychovou získány, ,iu^"nají velikou sílu pro novou společnost. 2. Porznáváme
ve vfvoji umění bezpodmínečně
jednotnf směr k abstrakci, a ne|ze mluvit o nejistotách pňi soustavném vyvoji
9rčiťfm směrem. Mohou existovát nejistoty po.'"" p.
jednotlivého tvrirčíhoumělce, jenž si ještě neuJasnil ctle.
Nemriževšakb1itnejistotyo tom, žejiž nepatŤík ,,frontěo.
onen umělec, pňes nějžjiž r,".fvojpŤešel.3. Že se objevují
myšlenky pro a kontra, je samozňejmév dnešní-době
obecného roztŤíštěn|a neznamená nic proti tomu, že
vfvoj umění probíhá logicky a elementárně ve směru
abstrakce a že tak umění prisobí pŤípravně pro vfvoj
nové společnosti.4. Konstatujeme, že existuJe ovšem
reakce v umění. Tato reakce je však pouze ;á|ežitostÍ
obchodníkri s uměleckfmi v'ftvory a nit.oli zá|ežitost|
estetickou. Tato reakce nemá síly zabrzdit nějak1i v/voj
abstraktního umění.
Buchheister Jahns. Nitsórre.
Schwitters.Vordemberge-Gildewart.Skupina,,Die Abstrakten", Hannover.
(Jahns Buchheister Jahn, vl. jm. Carl Buchheister, nar.
lB90, abstraktnímalíŤ;Franz Nitsche, nar. lBB7, malíÍ;
Friedrich Vordemberge-Gildewart' nar. lB99, malíŤ.)
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BoHUMIL MATHESIUS, PoETISTICKÉ HRAI\IY
Tuorba2, 1927, č.3, str. 89-93, bíezen1927.
.. . _ z článku Fran.
479 Věfím[. ..] , ž, i poezií.se děld reaoluce
Host
manifestu,
2, 1922_1923, č. 4,
tiška Gotáe Ještě o
této
edice nas.401.404,
1.
svazku
s. 126_128; pŤetištěnv
zcela
pŤesně).
necituje
(Mathesius
citát la s. 403
Papoumanifestu
z
Nezvalova
času...
Btísníciminulého
až
s.220
č.
9_10,
1923-|92+'
3,
Host
šekna motocyklu,
na
edice
této
1.
v
svazku
1924,
pŤetištěno
223, četvenec
s. sbo_szo, cítát na_s. 566 (Mathesius cituje zkráceně).
Iilolkerúananifest- míněna staéProletáŤskéumění, Var l,
1. svaz.
Lg22,č.9,s.27I_275,1. dubna 1922;pŤetištěnav
ku tétoedice na s.220_224.
4BO < u lful a2štolidstuoznaaenl.,. _ z Teigovy'. manitstační
siati Poeiismus,Host 3, 1923-1924, č.9-10, s, 197_204,
červenec 1924; pňetištěnav 1. svazku této edice na
s. 554_561 (Mathesius volně cituje pasáže ze s. 560,
559, 561).
4BL aeokktÍharfu Effilful _ narážka na Seifertovu básel1
Guillaume Apollinaire ze sbírky Na vlnách TSF, 1925
(,,eolovou harfou je Eiffelka").
Gada-Nigi - viz pozn. ke s. B0'
Chloe _ narážka na Seifertovu báseĎ Cirkus ze sbírky
Na vlnách TSF.
pramenúEau de Cologne_ první verš básně
u ruaruenitjlch
Všecky vrině ze sbírkyNa vlnách TSF.
Slaaík špatněapírujicí_ Slavík zpívá špatně, básnická
sbírka Jaroslava Seiferta z r. 1926, v níž se vrací (po
problematice.
sbírceNa vlnách TSF) opět ke společenské
4B2 Nénie-- nénie (zíec.), báserlq'jadŤujícížalostnad smrtí.
magoti_magot (z fr, 1 afr.), stŤedněvelká bezocasáopice.
JULIUS FUČÍK,oSUDJAKo DEKoRACE
Tuorba2, 1927, č. 4-5, s. 139-143, kuěten1927. (áuěrečnoure.
dakčnÍ,
pogdmku napsal Bohumil Mathesius.
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4B4 u S2udec!,bojíc|a. ulzudch - Soudy, boje a vlzvy, prvr
..- soubor Píšovychkritik, vydanf r, |922.
_ (franc.) i kdyby, byť i.
4B5 quand.méme
486 RuttehoStrachuz ďuše- StracÍr z áuše, kniha esejri Miro.
slava Rutteho z r. 1920.
seueroujchodnímu
regionalismu- narážka na revui Sever
a v]ichod, která vycháze|a v Turnově v letech |g25
;'
1-930;redigoval ji Josef-Knap s redakčnímkruhem- (Jan
\u--..
Knob, Václav Prokripek a František Kňelina).
.
4B7 V kou rně zústalsirotik... _ z básně PohŤeb ze sbírkv
---_J
Konstantina Biebla Z|at!'mi Íetězy, Ig26.
4BB P.o'etistické
hran1l_ článek Bohumíla Mathesia, zde pŤe.
tištěnna s.479483.
pfíspěuekJ!',Ío Hory.a F',
{, Šaldy článekJosefa Hory
Co-s poetismem, zde pňetištěn
na s. 495_469, a tláneí
F. X. Šaldy o poetismu, zde pňetištěnna s. 489_494.
F. x. ŠALDA,o PoETISMU
Tuorba 2, ]927, č. 6, s. 163-168, čeruen
l927.
4Bg A. France: Sur la pierre blanche,Z. _Sur la pierre blanche
(Na
'bílé9kále), esej Anatola France z r. 1905 (českv
1906), pokoušejícíse o pohled do socialisticke bubo"c,.
nosti.
u knize Staubaa b sei - kniha studií Karla Teiga, vydaná
r. |927. ManifestačnístaťPoetismus, napsaná v květnu
l924-a
^''7šlápoprvé'v-Hostu 3, 1923_.1924,č. 9_Iď,
s. I97_204, červenec192.4,
je tam pňetištěna(s drobnymi
doplriky a vynechávkami).ist
na s. t5g_too.
490 Ernst ist das Leben, heiter die Kunst - (něm.) životje
vážn!,,uměníje veselé.
Genus kann nie und. nimmermehrgeníigen_ (něm.) dosti
nemriženikdy stačit.
C. F. Me2er - Conrad Ferdinand Meyer (1825_lBgB),
šv1icarsk1í
spisovatel píšící
německy, vfLnamnf lyrik, rá.
manopisec a autor vybroušen ch, pí,évážne
nistá.icí.ycr'
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novel, v nichž líčívnitŤníkonflikty osamocenfch hrdinri'
ooiímanfch za tvrirce dějin.
_ víz pozn. ke s. I74.
bin*a - Richard Dehmel
_
Le superflu,chosetrěs necessaire (franc.) zbytečnost, věc
naprosto nezbytná.
ri. a, Banuilíe- Théodore de Banville (1823_1891),
francouzskf básník a dramatik, jehož dílo se vyznaÚ$e
virtuÓzním artismem. odes funambulesques (ody provazo|ezecké)je jeho sbírka z r. lB57. ZdťrvodĎoval
zásadu umění pro umění i teoreticky.
rea492 Gi;tz a jednornitanku stauíproti poetismu,,konstruktiun[
ke
konstrukCesty
Gtjtze
Františka
stať
lismus,,"- míněna
tivnímu realismu v novépoezii, Host 6, |926-1927, č.6,
zde na s. 397_406.
s. 141-146, bŤezen1927; pŤetištěno
lit^eratury_
ripadtu
o
článek
míněn
Tribun1l
493fejetonu
"i
mnohfch vcctjinych..., Tribuna +, |922, č.305, s. 1-3,
31. prosince tÓz,i, PŤetištěnov souboru F. x. Šalda,
Kritické projevy 12, 1959, s. 113-120 (uvedená pasáž
na s. 120).
pan Kodíček_ Ferdipočutnj,pán Peroutkaa stejněpočestnjl
.'u''d-P.ro,'tka v článku o té avant.garrde rrrévolutio.
nairre, Tribuna 5, Ig23, č. 4, s. 3-4, č. 5, s. 2-4.,
6. a 9' ledna 1923; Josef Kodíček v článku Devěthnid,
s.3-5,31. prosince1922(Kodíč.
Tribuna 4,1'922,č.3Ó5,
kúv článekje pŤetištěnv l. sv. tétoedice na s. 382_391).
JOSEF HORA, CO S POETISMEM?
l927,
Tuorba2, 1927, č.6, s. 187-190, čeraen
497 In Beschrcinkungzeigt sich der Meister - Goethriv r'frok
znějícípňesně: In áer Beschránkung zeigt sich erst der
Meister-: teprve v uměŤenostise projevuje mistr.
poefii nedělní,ci
.. . - citát ze závěru Teigovy stati
odpútdní
Poetismus,Host 3, Ig2g_I924, č.9_10, s. 197-204; viz
v 1. svazku tétoedice na s. 554-561.
+9B Ndš {iuotje neruosní
. _ veršez Nezvaloly básně
tetefon..
Spleen ze sbírkyBlíženci(1926).
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potěmkinádou- potěmkináda : pŤedstírání, klamání
(podle Grigorije Alexandroviče Potěmkina, l739_1 79l,
ruského státníka za v|ády KateŤiny II., kter ve snaze
zveličit své kolonizační rispěchy dával carevně ukazovat
na obzoru kulisy domněl1ichnov ch vesnic).
499 Premierplan _ báseĎ Vítězslava Nezvala ze sbírky Menší
r žová zahrada, |926,
Akrobat - Nezvalova báseĎ, vyšlá samostatně r. 1927
a zaŤazenápak do Básní noci, l930.
BEDŘICH VÁCLAVEK, PoHŘBEN zAŽIv A|.,.
ReD 1, 1927_1928, č. 1, s. 45, iijen 1927; podepsno B. V.
500 4uoníce
mu hran2- narážka na článek Bohumila Mathesia
Poetistickéhrany, Tvorba 2, 1927, č. 3, s. 89_93, zde
pÍetištěnna s. 479_483,
JIŘf FREJKA,ISMUS A UMĚNÍ
Host 7, 1927-1928' č' 2, s, 44-45, listopad 1927. I/ podtitulu
o1načent:Kapitola a |iuého diuadla.
KAREL TEIGE,JE

POETISMUS MRTEV?

ReD 1, 1927-1928, č, 3, s. 12B, prosinec 1927, be7 nadpisu;
podepsdno
šifrouR'
505 Rutteoui- Miroslav Rutte (viz pozn. ke s. 60) psal kriticky
o teoriích i umělecképraxi poetistickéhoobdobí Devět.
silu napň. v článku Že|ezobetono',1t lartpourlartismus,
Národní listy 64, č. 45, 15. 2, |924, s. 1_2.
_ Josef KodíčekZa točil na program Devětsilu
Kodíčkoué
po vydání Revolučníhosborníku Devětsil v článku Devět.
hnid, Tribuna 4, |922, č.305, s. 3-5, 31. prosince l922;
článekje pŤetištěnv 1. svazku tétoedice na s' 382_391.
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vyš!áv lednu1927.
Sněrya cile_kniha kritikA. M. Píši,
italskf.sla.
(nar..Ísot;,
Giusti
Wolfgango
ii.,ci,lit
slave
Rivista
tasšpise
v
ui,.u,."".r.jnii
'.di.Trtterature
I1Poetisiď..Ibíi,i,.z, s.2O2_,iI3,červen1927)č|ánek

nella letteratura ceca contemporanea'
mo
.i;-t,,,p,
Centrale_ tydeník ve francouzském jazyce vy.
506
J .. rgzo v Praze pro informaci za!.taničl
á;,;;i
politice, hospoááŤstvía kultuŤe. V čísle
J-rJá'r"""nské

1022_1023)
t, ígzo_tg27,č,.so,s.
i"ín,an 1927(ioč.
z ntž

Tig"
i" elosu o zmíněnémila''ko W. Guistiho,
znlz
pŤeklad
,,Tato
pasáže.
.,ct.tere
á;l"".;i."j"
]eji9havíak
I'r"aa t."'ra školaje i ,ul,,uiiětještémálo známá,
živě
bude
tam
i.
tak|e.jistě
.Pan
;J"- Ěxistujtjejí obdoby,
hlubo.
e
zdúrazřuj
Guiiti
proti rea.
";í^";Á"do,i1i".,".u.i.
ki v,Úznampoetlsmu' reakce svobodné fantazíe

školy.[...]-V. snazedefinoilil,1;iá;jojii p'oí"taŤské
p"j.':Tl
pŤ1{stavitelt
;;; .'igil"litu" tŤihlavních^
Ti;
pan Gurstr uvaot

zva|a, šeiferta a Konstantina Biebia,l".,'j pŤeklady riryvkri jejich básní. [...] Tyto .b?:::l:
lze
co
tendenle, kteréjsou velmi živépňesvšechno, Jlm
litera.
české
v
stopu
hlubokou
wtÝkat. ,,iiž zanechaly
;,Ťá; á.,,;1ž to tŤi mtadí predstavitelévnesli ''novou'
uoŤíánou a miadou notu, která nezanikne v postupnfch
aamcn změnách tendencí a vkusu...
L927 až
FrantišekKubka_napsaldo Rozprav Aventina 3,
Miroslavu
rg'B, t. 3, s. 28-2'9,27. Í|ná 1927 článek
Ruttemu k Měsíčnínoci.
oui bro ouo- (lat.) kdo za koho'
smíchu,
T;';; íí,,*x) ,*|lci - (lat.) Ubránili byste se
pŤátelé?(Horatius).
a filmorf
ko,,t D,itol _ (1884_1966), českf divadelní
1922-1955
letech
herec, divadelni režisétu Íédit.t,.v
režisérNárodního divadla v Ptaze.
archi Vl astisl au H ofman- ( 1BB4- 19 64), v! znamn..fčesk./,
tekt, malíň, grafik a jevištnívftvarník, spoluzakladate"l
moděrníhovÝtvarnéhoumění' Podle jeho l.uu'l."
českého
bylo vypraveno na 3.00her, hlavně v Národním dlvadle
v,P,a,,e uv Městskémdivadle na Vinohradech.
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BoHUMIL MATHESIUS, oDPoVĚĎ

TEIGoVI

Tuorba 2, 1927, č.B, s. 256, prosinec1927,
507 u postedním
čísleReDu _ v nepodepsaném redakčním doslovu k Šaldověstati Dva pŤedstavitelé
poetismu (ReD l,
č. 3, s. 94).
habitus- (z |at,) celkovf stav, tělesnf vzhled.
VÍTĚZSLAV NEZVAL, NÁvĚsrÍ o PoETISMU
ReD 1, 1927_1928, č,3, s. 94_95, prosinec1927.
509 Stauba a bdseů_ kniha Karla Teiga, vydaná, t |927,
shrnujícístudie o moderní tvorbě v duchu estetiky kon.
struktivismu.
Filn _ kniha studií Karla Teiga o filmovém uměnÍ
(vyšlar. 1925).
Pantomima- kniha Vítězslava Nezvala z r. |924, obsahu.
jící básně, eseje i dramatické texty, zák|adní dílo poe.
tismu.
KAREL TEIGE, ReD (:REVUE DEVĚTSILU) ...
ReD 1, 1927_1928, č, 1, s, 1-2, Ítjen1927; bezpodpisu,
JINDŘICH ŠryRsrÝ & ToYEN, ARTIFICIELISMUS

ť,17Ruskina_ viz pozn, ke s. 13l .

"', Ti,.iii,,_ \ďilliamMorris (l 834_1896),anglickf-básník,
ligy.
,|i,ouut"t a vftvarník, jeden z vridcri Socialistické
stŤedověkém
na
ď""zir se téžobnovit umělecké Ťemeslo
podkladě.
FRANTIŠEK GÓTZ, TRAMPoTY

GENERAoE

Host7, 1927_192B, č. 1, s. 3_5, ítjen1927.
_(nar. 1BB5)'německf
5I9 hilleroaskjaktiuismus- Kurt Hiller
kŤídla němecradikálního
politik,
vridce
soisovatél a
expresionismu).
odnoží
(byli
aktivistri
tzv.
ťy"n pu"in'tri,
_ (něm.) léta tovaryšská.a léta
--52O Wanderjahrea Lehrjahre
románťrWilhelm Meisters
boethovfch
(podle
,'r.a"i"ká
Wanderjahre, I 82 I )'
Meisters
u
Wilhelm
izgo,
ahre,
iehrj
Ptípíauapragrnatistick a relatiuistickd narážka na pŤed.
chozí generaci čapkovskou.
_.Luigi Pirandello (1B67_t936;' ita|s.kÝ
pirandá,loaštinu
52I .dramatik
a novelista, ličtctbezvyhledně soudobou měšéác.
kou společnost.S m relativistickÍm názorem na svět
má svou pravdu),
(vyjááŤenfm názvem hry Kaz!,
p'íg*uti''''em a hlásáním plurality osobnosti měl velkf
.r'liv.''a italskéa evropskédivadlo.
522 Giraudoux- Jean Giiaudoux (1882-1944), francouzskf
dramatik, prozaik a esejista.
Hofmannsíial_ Hugo ion Hofmannsthal (1q14_..1919)'
ra[ouskf spisovatelá dramatik, autor symbolisticwch a
impresionistickfch her naplněnfch kultem tzv. čistékrásy.

ReD 1, 1927_192B, č,1, s. 2B-30, íijen 1927.
5|3 naturemorte-

(franc.) zátiší.

J. Š.KvAPIL, K DISKUSI o NEJMLADŠÍČESKÉr-rrnneruŘn
Host 7, Í927-1928, č,4, s. 125-126, leden1928.

KAREL TEIGE, soVĚTSKÝ KoNSTRUKTIVISMUS
ReD l, 1927_1928, č.2, s. 54-55, listopad 1927.
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523 Josef Š.Kuapil - (nar. 1904), historik českéa francouzské
lit.iut,'ry, p.ofeso' Palackého university v olomouci.
525 pouuoir- (franc.) právo, oprávnění, pravomoc.
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JIŘÍ vosKovEc'

A. c. HosT

ReD 1, 1927_1928, č,B, s. 303, kuěten1928,
JosEF VĚRoMÍR PLEVA' DĚLNÍK A UMĚLEC
!9unost 44, 192B, č.64,4. 3,, píílohaRudéosent,s. 5. Podepsdno:
SLAVDe J. V. P. (tj. zkratkou Suazu liter rntch a ujtuarnjin Uf
nt,kúa inici lami Pleaouajména).
Svaz Literárních a vftvarnfch dělníkri se ustavil v roce
1924, jeho členy kromě J. v. Plevy byti spisovatel Vladimír
Sacha, malíŤ Rudolf Puch ň, JiÍí Groulík aj.
527 Pozor! Neklopit! Sklo! _ natážka na verše Seifertovy ze
sbírky Na vlnách TSF (báseř Svatební cesta).
Poe4ie,poduškahŤíchua lenosti _ narážka na Seifertow
veršeze sbírky Na vlnách TSF (báseůD m cigarety).
530 k@ž douedeš
to, Františku_ tÝká se patrně Fr. Halase.
FRANTIŠEK o. NAVRÁTIL, UMĚNÍ A TŘÍDA
Host 7, 1927_1928, č.9_]0, s' 2B4-2B7, čeruen
1928.
532 Františeko. Naurdtil_ (1897_1968), česk)isociolog,histo.
rik a pŤekladatel,jeden z iniciátorri za|ožen|Společnosti
pro hospodáŤskéa kulturní sblíženís Novfm Ruskem.
dezertoualido Liďoujch nouina Tribun1l- do Tribuny a pak
dolidov}ich novin pŤešelFrantišek Němec (autor sbírky
Zelenédemonstrace,1921),Karel Schulz se stal r. L927
členembrněnskéredakce Lidov ch novin jako divadelní
kritik, do Tribuny psal napi. Zdeněk Kalista.
533 mitltiufry _ (z něm.) spoluběžci, tj. neproletáŤsk1rmi
spoJencr.
537 u depešina kolečkáth_ narážka na vaudeville Vítězslava
Nezvala Depeše na kolečkách, která lyšla poprvé ve
sborníku Život, sv. 2, prosinec |922 a byÍa pai'iata,ena
do knihy Pantomima, 1924.
- básnická sbírka
53B Panenk1l
Jaroslava Durycha z r. |923,
oslavujícíchudobu, prostotu a něhu dívek a žen.
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vÍTĚzsLAv NEzvAL, KAPKA INKoUSTU
1928.
RcD ]. 1927-192B,č.9, s. 307_314,čeraen
.--Ývsío
#ž _ spolu s nížeotištěnfmi statěmi Teigovfmi
_
Ultr;fialové obražyčiliartificielismusa Manifest poetismu
odeon,
poetismu,
u ,u*o'.u..'é knižnípublikaci Manifesty
Praha 1928.

oBffi9"#""1"xi.'IFIcIELIsMUs
ULTRAFIALovÉ
192B.
ReD 1, 1927_192B, č,9, s. 315_317, čeruen
552 Vitruuiern_ Yítruvius Pollio (1. stol. pŤ. n. l.)' Ťímskf
architekt a stavitel, autor jediného zachovaného staro.
věkéhoteoretickéhodíla o architektuŤe(De architectura).
_ (něm.) v pojetí Richarda Wagnera
553 ,,Gesamtkunstwerk,,
iiudební dramajako souborné,syntetickéatudtžvrcholné
umění (sjednocénípoezie, hudby, vftvarnictví, divadla,
tance).
554 duraluminia - dv a|uminiu m (z |at. základu ), dn es užÍváno
obchodního označenídural : lehká a pevná slitina hliníku, mědi, manganu a hoŤčíku.
556 Bticktinoui_ Árnold Bocklin (1827_1901), švfcarskf
malíŤ,činn! téžv Německu aItá|ií. Pokoušel se o syntézu
ideálu v malíŤstvís romanticky orien.
novorenesančního
tovanou mytologičností,která vyznlvala v dobovf alego.
rickli sYmbolismus.
KAREL TEIGE, MANIFEST POETISMU
1928.
ReD 1, 1927-1928, č,9, s. 317_336, čeraen
- viz pozn. ke s. 63.
557 suprematismu
56I žetentopoetismus
je ui mrteu- viz č|ánekBohumila Mathe.
sia Poelistickéhrany (zde pÍetištěnna s' 479_483) a následujícídiskusi (zďe na s. 484_509).
Paae[ Fraenkl u Hostu _ citován rivod k článku Pavla
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Fraenkla První kniha básní Viléma Závady, Host 6,
1926_|927, č.9-l0, s, 23l_234,
B, Mathesius_ citát z uvedenéhočlánku B. Mathesia.
Josef Hora - citát z č|ánkuJosefa Hory Co s poetismem,
zde pŤetištěnna s.
_ (z ňec.) odborn1íqtklad.
e,cegese
563 point de départ- (franc.) vfchodisko.
Neruala- viz pozn. ke s. 292.
Bertranda
Aloysius Bertrand, vl. jm. Louis B.
(1807-1B4l)' básník a prozaik francouzsko-italského
privodu; posmrtně vydanfm dílem Gaspard de la Nuit
(Kašpar noci, |B42, českypoprvé 1935) stojína počátku
francouzskétradice básní v proze'
Borela- viz pozn ke s. 292.
564 Gautier- viz pozn ke s. 299.
- z básně
,,Les parfums, les couleurset les sonsse répondent,.
Charlesa Baudelaira Spojitosti ze sbírky Květy zla; verš
v pŤekladu Svatopluka Kadlece zní: tak vrině, barva,
zvuk téžodpovídajísi.
565 (pěry Maldororou2_ Les Chants de Maldorot, svérázné
prozy francouzskéhobásníka Comte de Lautréamonta
(vl.jm' Isidore Ducasse,l846-lB70) z r. l869, pňipomínajícíhalucinace; postavaMaldororova je plná satanismu
a negace.
aerolit_ (z Íec' zákl.) meteorit.
Illuminations_ Iluminace, básnická sbírka J. A. Rim.
bauda, vydaná r. 1886.
,,De la musique auant toutechose,,_ citát z Verlainor,y
básně Art poétique (Básnickéumění) ze sbírky Jadis et
Naguěre (Kdysi a nedávno, lBB5); veršv pŤekladuFrantiška Hrub1na zn|: PŤedevším
hudbu! Ta buď vším...
ars poetica- (lat.) umění básnické.
- báseĎ StéphanaMallarméa L'Aprěs566 Faunouoodpoledne
midi d'un faune (Faunovo odpoledne, 1876).
Un coup de désjamais n,abolira le hasard - (franc.) Vrh
kosteknikdy nezrušínáhodu, báserl StéphanaMallarméa,
vydaná r. l9l4.
Reuerdllto- Pierre Reverdy (1889-1960), francouzskf
básníkbllzk! kubismu a surrealismu.
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-custaue
Beauduina-viz Pozn' ke s' 121'
Kahn _ (tsso_toao), fran-couzskjbásníka kritik,
sol
verš,
""'
t"o,.tik volnéhoveršev knize Le Vers libre (Volnf

le12).
fran.
i,)i,cnu - vl. jm. RenéGuilbert(1862-]925),

ČastntK
couzsk básník a kritik belgického privodu'.
věde.c.
s
poezii
sblížit
se
svmboíistickéhohnutí; pokusil
instrumentact..)
o
,,slovní
kfmi principy (svou teorií
a s hudbou.
_
francouzskf básník a proJules Laforgza (lB60-1.9Bi)'
typu, propahamletovského
Zaik, zásnénf melancholik
s.
333.
pozn.J<e
vi1-t!'ž
gátor volnétroverše;
.Max
_ (1876-1944 jako Žia v koncentračním
Jacob
básnÍk, prozaik a malíŤ, lytvoňil
francouzskf
lauorJ;,
kubismu.
směr literárního
g,rtlrtrro*- Gulf-stream (angl') : Golfskf proud'
568 ÁrdengoSolfui - viz pozn. ke s. 29l._
já js9ry malíŤ.
569 Et *ů o"'šti, suispeíntre (franc.) I
ApollinairoaaLettre.océan Dopis-.oceán,báserl z Apolu.,ui.ouy sbírky Calligrammes.(Kaligramy, l91B, česky

1e4B).

_
ou de la PetiteÍ,o::: deFrance,,
,,Lo,P,,,, du Transsibérien
Proza transsibiŤskéhovlaku a malé Janičky z .b'rancte,
kniha francouzskéhobásníka, prozaika a kritika Blaisa
Cendrarsa (v1. jm. Frédéric Šauser-Sall,1BB7_1961)
z r. 1913.
Terková
- Sonja Delaunayová,
57O Soni Delauna2oué
.r9z,
ukrajirrského
gri1odu'
malíŤka
moderní
(nar. 1B85);
Roberta
malíŤe
ftancouzského
za
i. tgto se-provdala
kompozice.
abstraktní
Malovala
Delaunaye 1iaas-ts+t).
- Le Cap de Bonne-E'p91T".
u Capedi Binne-Espérance
(Mys Dcbre naděje),báseĚJeana Cocteaua z r. 1919.
Poisies- Básně, Jbt.ku Jeana Cocteaua z r. 1920'
Huidobro_ (1893-194B),chilskf básník,.duchov.
Vincente
ní otec tzv. kreacionismu' Podle nělro je poezie tvrirčí
akt, kter sice ze skutečnostičerpá podněty a motivy, ale
jenáz vysledek je na skutečnoiti nezávislf a má smysl
i cíl sám v soběl jde o vytvoŤenískutečnostinové,zcela
svébytné.
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(_
-table6yg.
(franc.) básně-obrazy.
,,poémes
PierreAlbert-Birot- va pozn. ke s. 191.
Nicolas Beauduin- viz pozn. ke s. 12i.
Caproniho- viz pozn. ke s. 192.
_ z ftanc. instantané : okamžity.
57L instantanéistni
konkonitantní_ (" lat,) zaLoženéna nahodilém spojení
věcí.
FrancescaCangiulla: Poesia pentagrammata- viz pozn. ke
s. 192.
574 Fra Angelico- vl. jm. Gtiidi di Pietro (13B7iB-1455),
italsk1i malíŤ rané renesance' ovlivněnf ještě duchem
gotickéhospiritualismu, člendominikánskéhoŤádu.
art _ l,artisanat_ (franc.) umění - ňemeslnáw.iroba.
Vasarim_ Giorgio Vasari (1511-1574), italsk1i malíŤ,
architekt a dějepisec umění1 napsal životopisy italskfch
umělcťr (2 svazky, l542-1550).
57B ars una, speciesmille _ (lat.) umění je jedno, forem tisíc.
nobili4uanjlch_ nobi|izovan!, povfšenf do šlechtického
stavu (zde v obraznémsmyslu).
,,Die Sonnetiintnachalter Weise,,- (něm.) citát z Goethova
Fausta znamenqícl': zni slunce dávnou hudbou sÍér...
- (něm.) Nauka o barvách, vydána r. 1Bl0,
Farbenlehre
hlavní pŤírodovědnédílo Goethovo.
Johann Leonard Hofmann (I7+0-IBI4), malíň a kreslíÍ,
profesor kreslení na universitě v Erlangen.
Versucheiner Gescltichteder malerischenHarmonie {íberhaupt
- (něm.) Pokus o dějiny
undderFarbenharmonie
insbesondere
harmonie malby vribec a harmonie barev zvlášé.
- Séraphita, povídka Ba|zacova z r. 1836.
Séraphitě
Fétesgalanies_ Galantní slavnosti, básnická sbírka Paula
Verlaina z r. 1869 (česky1916).
A
Cl2měne- Klyméně, báserl z Ga|antnlch slavností.
"
Paul Fort - (|872-1960), francouzsk1ibásník a dramatik; na rozdL|od symbolisticképoezie se ve svfch bala.
dách inspiroval historií, pověstmi i současnfm životem
lidu na venkově.
579 ,,A noir, E blanc,,... - první dva veršez Rimbaudovy
básně Samohlásky, znějÍcív pňekladu Vítězslava Ne.
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zva|a takto: A čerĎ, E běl, I nach, o modŤ, U zeleťr
hlásek, / já jednou lrypovím váš rťrznf vznik a 9.ů -'
CamitteMauclair - vl. jm. SéverinFaust (1B72-l945)'
francouzsk)i básník, prozaik, pňedevšímvšak literární,
vjrtvarniJ a hudební kritik a historik'
irantišei Krejčt_ (1BsB-t934), česk1ifilosof a psycholog,
pozitivista.
- (franc.) barevnéslyšení.
iudition colorée
5BI senzoridlníekuiualence (z lat.) smyslová rovnocennost.
5B2 Bestiaire ou Cortěged,orphée Le Bestiaire ou Cortěge
d'Orphée (BestiáŤaneb Prrivod orfeťrv),básnická sbírka
G. Apollinaira z r. 1911.
Sectiond,or - Z|at! Ťez,malíŤskáskupina vzniklá v ateliéru francouzskéhomalíŤeJacquesa Villona (vl. jm. Gaston Duchamps, 1875-1963), v nížse sdružili kubističtí
umělci a teorétici.R' 1912 vystoupila historickou vystavou, která byla velkou konfrontací téměňvšech tehdejšíclradeptri kubismu a soustŤedilaumělce Dod znamením
cézannovskéarchitektury a geometrickédisciplíny.
Frank Kupka - Ftantišek Kupka (1871-1957)'*č:l!Í
malíŤ,kaiikaturista a grafik, činny od r. 1895 v PaÍiži.
od symbolismu pŤešelk sociální a politickésatiŤea kari.
katuÍe, od r. 19Íl se stal svym dílem spoluzakladatelem
směru abstraktníhoumění, zvanéhoorfismus.
Delauna2- Robert Delaunay (lBB5-t941), !a199u1s|Ý
maliŤ a litograf,jeden z w|,znamnychpŤedstavitelrikubistické matby, kteq' již pŤedprvní světovou válkou dospěI
k plně abstraktnímu pojetí vjtvarného umění.
Biuce - Patrick Henry Bruce (1880-1937), americk!
malíŤ,od r. 1907 v PaÍíži,člen orfistickéhohnutí; v po.
sledním desetiletí života tvoŤil zátiší sestavená z geometrick..ich tvarri pŤevzatf,ch z pŤírody.
KanctinsLij- Vasilij Kandinskij (l866-1944), ruskf malíÍ
žijíc| ni Západ'ě, jeden ze zakladatelri abstraktního
u m ě n í( o d r . 1 9 1 1 ) .
Skrjabin- Alexandr NikolajevičSkrjabin (1B72-r9l5)'
rusky klavtrista a skladatel, ovlivněnf impresionismem
a expresionismema pokusy s barevnfm vnímánímhudby.
LasžIt - Alexandr.Lászl6 (nar. 1B95), maďarskf skla-
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datel, prrikopník barevnéhudby (dal jí název Farblichtmusik) : sestrojilbarevn1iklavír,našelpro barevnou hudbu
zv|áštnízpťrsobnotace' složil skladby pro barevnésvětlo
a klavír.
5B3 Pittura dei suoni, rumori,odori - (ital.) MalíŤstvízvukri,
hlukri a pachri, futuristicky manifest z r. l913, jehož autorem byl Carlo Carrá, vl.jm. Carlo Dalm azzo (|BB1,_l966),
italsk1i malíi, v letech l909-l9l5
člen v'ťrdttskupiíí
futuristri, pak se pŤiklonil k novoklasicismu.
ars maior- (lat.) vyšší
umění.
5B4 Montgoffiera_ Jacques.ÉtienneMontgolfier (t745 až
|799), francouzsky vynáLezce;společněse sv m bratrem
Josephem-Mic]relernMontgolfiérem(l 740-iB10) zkonstruoval balÓn slepen!,z pap1rua naplnčn1iteplfm vzduchem; s tímto balÓnem r. l7B3 vystoupil poprvé člověk
nad Zemi.
- ClémentAder (184l-1925), francouzsk/
Aderoua
tech.
nik, konstruktérprvníhomotorovéholetadla (bylo poháněno parnímmotorem;pňi prvním letu r. lB90 uletěl 50 m).
Santos-Dumontou
a - Alberto Santos-Dumonr (IB7 3-1932),
brazilsk1ikonstruktérvzduclrolodíaletadel; r. 190l oblétěl na svévzducholodi Eiffelovu věž, později konstruoval
letouny, k jejichž pohonu první užil ipalovacího motoru
a r. 1906 provedl v PaÍiži první rispěšnf motoror,nf'let
v Evropě.
- Henri Farman (1874-lg58), francouzskyi
Farrnanouu
aviatik a leteck1i konstruktér; se sv)im bratrem Mauricem sestrojilprvní použiteln1idvojplošník.
- Louis Blériot (lB72-1936), francouzsk leBlériotouu
teckf konstruktér;pňeletělpoprvéna svémjednoplošníku
r. l909 rižinuLa Manche.
- Charles Lindbergh (nar. 1902),americky
Lindberghouu
letec; pňeletělv r. 1927poprvéAtlantick1ioceán na tra.i
New York-Patíž za tŤiatŤiceta pril hodinv.
_ časoprostorovábáseí.
5B5 cltronospacitílni
btíseit
- viz pozn. ke s. 193.
586 Russolo
scendrioMobilizace - první rádiové scenário vyš\ov zá.
věru Nezvalov1íchBásní na pohlednice (podzim 1926),
s. 55-60.
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_
5B7 éIanuital l'élan vital (franc.), životníelán, jeden ze základních pojmri filosofie Henri Bergsona; oznaÚlje ,,životní vzruch.., kterf podle Bergsona ve sváru s protikladnou silou, s inertní hmotou, tvoŤípodstatu života
a hybnou sílu tvorby novfch vfvojovych forem a druhri
života.
libido - viz pozn. ke s' 299.
uital- (franc.) žívotn|tropismus,tj. pohyb rostlin
tropisme
buď směrem ke zdroji podráždění(napŤ.světla), nebo
opacnym.

olfuktoridlni,olfuktiuni_ (z |at.) čichov1i.
- vtz pozn. ke s. l94'
pantagruelisté
Delteil - Joseph Delteil (nar. lB94), francouzsk! prozaik zprvu b|ízk! dadaistúm.
- Le Poěte assassiné(Zavražděny básník)'
Poěteassassiné
ptoza G. Apollinaira z r. l916 (česky1925).
I,a Jongleuse- Kejklíňka, román od Rachildové (vl. jm.
Marguerite Vallettové,roz. Eymeryové,1860-1953) z r.
l900 (česky1925);viz téžpozn. ke s. 300.
Hois-nature- Les hors.nature (Zvráceni), román Rachildovéz r. 1897.
Grock- vl. jm. Adrien Wettach (1BB0-1959),švycarskf
hudební klaun, světoznámf virtuozitou i lidskou obsaž.
nostía intenzitou svéhohumoru.
Fratellini - Albert (1886-1961), Paul (1877-1940)
a Franqois (1879-1951) Fratellini, slavnétrio francouzsk1ichklaunri z rodiny italskéhoprivodu.
Frigo - viz pozn. ke s. 291.
5 9 1 ,,QrsLlna,,- (lat.) uměníjedno.
,,artes"- (lat.) formy, druhy.
intersen<ori
lní - (z lat.) mezismyslovy.
- (ňec.)prťrvodnízjev'
epifénomén
592 euforie- (z Ťec.)subjektivnípocit zdraví, dobrá náIada'
- (z lat.) prvotních.
|lrirnordidlních
- George Santayana (1863-1952), americkf
Santaltana
idealistickf filosof (neorealista),estetik a publicista, oblráiceteorieo spolcčenské
elitě.
593 Šaida- v vodu stati Dva pňedstavitelépoetismu, Nová
svoboda 2, |925, č. 16, S. 256-259 (knižněv Saldově
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souboru o nejmladšípoezii české,1928, s. B9-9B); stať
je téžpŤetištěnav časopiseReD 1, |927-I92B, č. 3,
s. 9i-94.
Teige: Charles Baudelaire- Teigriv doslov k vydání no.
vely Ch. Baudelaira Fanfarlo (Jan Fromek, Praha
|927, jako 5. sv. bibliofilskéedice odeon, pňel.J. Nevaňilová), s. 59-l22.
pure,, - Henri Bremond (1865
Bremondou2
teorieo ,,poésie
až 1933), francouzsk esejista,kritik a literární historik;
spis La Poésiepure (Čistápoezie) vyšelr' 1926.

ABsTRAKTIvIsMUS'trš""š^lllÍ'?s'ARTIFICIELISMUS
Kmen2, 192B_1929,
č.6, s, 120_123,čeruen
l92Bs podtitulem:
po4dmfulk ujstaum J,',Ío Štryo Štj,rskéhi
Aktuelní
& To.1len
u Auentinské
mansarděu Praze na jaŤe 192B.

594 barbizonskou
školu- barbizonská škola, označenípodle
vesnice Barbizon u Fontainebleau (u PaŤíže),;ta se
stala kolem poloviny l9. stoletísídlem malíŤri,kteŤímalovali reálnévyseky krajin, vystihujícínáladu a atmosféru.
K tétomalíŤské
kolonii patŤiliThéodoreRousseau, Charles Frangois Daubigny, Narcisse Virgile Diaz de la Pefia, Jules Dupré aj.
596 Makuič _ Kazimir SeverinovičMalevič (lB7B-1935),
rusk1ímalíň a teoretik umění, zak|adatel směru abstrakt.
ního umění zvanéhosuprematismus (viz pozn. ke s. 63).
Delluca - viz pozn ke s. 147.
- Blaise Cendrars, vl. jm. FrédéricSauser-Sall
Cendrarse
(l887_196I), francouzsk1ibásník, prozaik a kritik šv1icarskéhoprivodu, autor románri tvoŤícíchjakousi epo.
pej moderního dobrodruha; jako básník ovlivnil Apol.
linaira a surrcalisty.
Giraudouxe- viz pozn. ke s. 522.
597 Chirica _ Giorgio de Chirico (nar' 1BBB),italsky malíň,
grafik a spisovatel, zakladatel skupiny Valori Plastici
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a PitturaMetafisica, pňedchridcesurrealismu v malíŤství.
Picabii - viz Pozn. ke s. 290.
Max Ernst _ (nar. 1B9l), německf malíŤa teoretik umě.
ní, činn}ive Francii a v USA; spoluzakladatel dadaismu
a surrealismu.
TuesTangu1l- (1900-1955), francouzsk malíŤ.samouk,
G. de
privodně
.Chi.i.u, námoňník; začal ma|ovat pod vlivem
jeho
krajin
imaginárních
tvorba
od r' 1925 se
vyvíjela v surrealistickémduchu
Hanse Arpa _ víz pozn. ke s. 290.
_ (nar. 1B93),španělskfmalíŤa grafik, il"lT{^.
Joan MirÓ
ior a textilri v'ftvarnlk, od r. 1919 ve Francii, od 1939
v USA; surrealista se smyslem pro dekorativní rytmus
olochv.
'Matkíne
- Georges Malkine (nar. 1901), francouzsk
malíŤ, básník, herec a bohém.dobrodruh, surrealista
v umění i v každodennímživotě; zristal věrn surrea.
lismu i v poválečnémobdobí.
Viotlier_ j.a'' Viollier, malíŤblízkf surrealistrim,s nimiž
vystavoval.
PapaToua- Georgi Papazov (nar. 1908), bulharskf ma1íŤ,surrealista.
Pierra Ro2e- Pierre Roy (1880-1950), francouzskf ma1íÍ,ilustrátor a jevištní vftvarník, pÍíslušníksurrealistické skupiny.
Sunbeam_ Dédé Sunbeam, máIo známf malíŤ,jehož
bizarní kresby vyšly r. 1925 v revui La Révolution surréaliste.
Ensor - James Ensor (1860-1949), belgickf malíň,
grafik, spisovatel a skladatel. od impresionistickéhozáZnamu všedníhoživotapňešelk osobitémuexpresívnírnu
vyrazu, k silnfm deformativním nadsázkám svych sno.
v1íchnámětri, majících častosym'bolickéi satirické zahrocení.
Redon- odilon Redon (l840-1916), ťrancouzskfmalíŤ
a grafik, v!,značn.!,pŤedstavitel ,,konce století.., \Ýtv.al.
ně-vyjadŤujícítendince soudobé literatury; jeho dílo
rostlo z fantazie, vidiny a náboženskésymboliky.
Hieron2musBosch - vl. jm. van Aken (kolem 1450-kolem
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l516), nizozemsk)i malíň, poslední pňedstavitel holandskéhogotickéhorealismu; na jeho obrazech je skutečnost
smíšenas fantazii a goticky pojat! v!,jev zasazen do reál.
ně viděné krajiny.
||| Gustaue
Moreau- (l826-1B9B), francouzskfmalíŤ,pozdní
romantik, ovlivněnf anglick1im prerafaelismem; v jeho
obrazech se mísímysticismus a senzualismus. (Teige má
omylem HégésippeMoreau - jd" o záměnu s franlouz.
sk1imbásníkemtoho jména, žijÍclmv letech lBl0_1B3B.)
Biicklin - viz pozn. ke s. 556.
Paul Klee - (1879_1940), šv/carsk1imalíŤa grafik, oso.
bit pŤedstavitel
německéhoexpresionismu;r. l9l1 zalo.
žil s V. Kandinsk)im v Mnichově skupinu abstraktních
malíiri Der Blaue Reiter. Jeho dílo jé proniknuto tva.
rovou a barevnou fantazi| a snovou skutečností.
Kandinskij - viz pozn ke s. 582.
CÍtagall_ Marc Chagall (nar. lBB7), ruskf malíŤa gra.
fik, žijic| ve Francii, jeden z nejw!,znamnějších-a]tŤ.i
20. stol.; jeho dílo je stále spjato s ruskfm pňedrevoluč.
ním' venkovskym životem. Spolu s Piccasem je pŤedsta.
vitelem humanistickéa ideovémalby západnihď vltvatnéhouměnl.
599 Pltillippe Soupault- viz pozn. ke str. s. 447.
Vjlstau.y
soudobé
kultury u Brně _V1istava soudobékultury,
uspoŤádaná v Brně k desátémuv ročírepubliky a otevŤená od května do Ťíjnar. l92B, měIa ukázat l"/sledky
desetiletékulturní práce v samostatnémstátě.
JIŘÍ VoSKoVEC A JAN WERICH,
HUMoR v REVUI (JENoM HLÍNA)
Liter rní suět1, 1927-1928, č. 13_14, s.7,29,
Podepsdno:Voskouec& Werich.

bÍezna1928.

JINDŘICH HoNZL, o MoDERNosT v ČBsrÉlr DIVADLE
ReD 1, 1927_1928, č, 7, s. 251_264, duben192B,
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6o3 laromírKre.icar- (nar. 1B95),česk)iarchitekt konstruk.
íiui,.u' čleirDevětsilu, iniciátor Klubu Za novou Prahu'
mo|aroslauFragner- (nar. lB9B), jeden z prťrkopníkťr
áerní českéarchitektury'
Karel Honzík - (1900-1966), česk1imoderní architekt,
teoretik, prozaik, autor knih Tvorba životního slohu,
1946, Co je životní sloh' l95B, Ze života avantgardy,
1963aj.
EugenLinhart - (nar. 1B9B),moderní českyarchitekt.
aeaÍtn Feuerstein-viz pozn. ke s. 219.
almanachufiuot - sborník vydávany od r' 1921 víJtvar.
rrfm odboiem Umělecké besedy. Zde míněn 2. ročník
(i922) s podtitulem Sborník nové krásy, redigovanf
jaromírem Krejcarem za spolupráce členri Devětsilu,
"hlav.'ě
Karla Ťeiga. Byl věnován zvláště propagaci
purismu (některépňíspěvkyz něho jsou pŤetištěnyv l.
svazku tétoedice).
- (1892-1954), českfdivadelní kritik, pŤí604 JoseJ-Kodíček
generace.Pňispívalv letech }9.!9- I:27
št"s"it.čapkovské
do Tribuny, od r. 1924do PŤítomnostia později do--Ces.
kélroslova; v letech l927-1930 byl dramaturgem Vino.
hradskéhodivadla. Zde narážka na jeho článek Devěthnid' Tribuna 4,1922, č.305, s. 3-5, 3l. prosince1922.
(viz v 1. sv. tétoedice na s. 382_391)
berdinandPeroutka- narážka na Peroutkovy články Krize
literatury,Tribuna 4,|922,č.301,s. L,24. prosince1922,
a o té avant-garrde rrrévolutionairre,Tribuna 5, I92?,
č .4 , s . 3 _ + , 6 _ . l e d n a1 9 2 3a č . 5 , s . 2 _ 4 , 9 . l e d n a 1 9 2 3 .
kouzelníku- Nezvalova báseĎ Podivuhodnf
Podiauhodnérn
kouzelník vyšla poprvé ve sborníku Devětsil, 1922, pak
zaíazena do Pantomimy, |924, a poslézedo Básní noci,
1930.
bdsníkuMěsta u slzách - míněn Jaroslav Seifert.
Wright - Frank Lloyd Wright (1869-1959), americky
architekt-urbanista.
- vtz pozn. ke s. 141.
Le Corbusier
- Josef Gočár (1BBo-1945), vyznamnf spolutvrirGočtÍr
ce české
moderní architektury.
Marinetti - viz pozn. ke s. 119.
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StanislauLom _:!. j*. Stanislav Mojžíš(1883_1967),
dramatik a divadelní kritik, v letech 1932-1939 Ťeditéi
Národního divadla.
Tairoa _ Alexandr Jakovlevič Tairov (lBB5_1950),
ruskf režisér, zakladatel moskevského Komorního divadla (1914). Prošel od symbolismu k uchvácení impresionistickou komedií a k patetickému divadlu efektntch
p6z a deklamace; snažil se o prostorovépojetí scény a
o v chovu všestranněschopnéhosyntetického herce. Žávěry z prvních etap svéčinnosti shrnul v knize Zápisky
režisérovy,1921 (česk1ipŤekladJ. Menzla pod tiťulem
osvobozené divadlo, |927),
Hilar - viz pozn. ke s. 267.
Miroslaa Rutte - viz pozn. ke s. 60.
Dostal - viz pozn ke s. 506.
Miroslau Rutte děl Nezuala _ narážka na ovlivnění poezie
M. Rutteho poetismem, proti němuž bojoval (viz b tom
v článku Karla Teiga Je poetismusmrtev? pňetištěném
zde na s. 505-506).
606 Wedekinda- Frank Wedekind (1864-1918), německ
dramatik, pÍedchridce expresionismu, ritočícína měš.
éáckou morálku.
Strindberga_ August Strindberg (1849_1912), švédskf
dramatik, romanopisec a básník, vyznačljlc|se krajně
pesimistickfm naturalismem.
Peer Gltnt- drama Henrika Ibsena z r. LBBTuvedl K. H.
Hilar ve Vinohradském divadle 24. května l916.
Cid _ tragikomedie francouzského dramatika Pierra
Corneilla z r. 1637 měla v režii K. H. Hilara premiéru
ve Vinohradském divadle 28. května l9l9 (v prekladu
Jaroslava Vrchlického).
Nebožskdkomedie- hra Zygmunda Krasir1ského(lB12
až 1B59)'velkéhobásníkapolskéhoromantismu, z r. |B34
byla uvedena v režii a ripravě K. H. Hilara na Vinohra9::h zJ. listopadu l9l8 (v pŤekladuFrantiška Kvapila).
Krkauci - expresionistická groteska Jana Bartoše měla
v režii K. H. Hilara premiéru ve Vinohradském divadle
2. června1920.
Suítdní- drama belgického básníka a dramatika Emila
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Verhaerena (1855-1916) z r. lB9B uvedl K. H. Hilar na
Vinohradech 7. listopadu 1920 (v pŤekladu St. K. Neumanna' kterf vyšelr. 1905).
Husitú_ drama Arnošta Dvoňáka Husité mělo premiéru
v režii K. H. Hilara ve Vinohradském divadle 26. listopadu 1919.
MoIn rouu - Ferenc Molnár (1878_1952), maďarskf
spisovatel a dramatik, znám! technicky dokona mi a
prisobivymi divadelními pracemi'
Romainsoau- Jules Romains, vl. jm. Louis Farigoule
(nar. lBB5), francouzskf básník, prozaik a dramatik,
spoluzakladatel unanimismu.
Kaiserouu_ Georg Kaiser (1B7B-1945), plodnf německf
expresionistickf dramatik, ovládající techniku divadel.
ního ričinu a stručnf sloh.
Langrem- FrantišekLanger (1BBB_I965), česk dramatik
a prozaik, ovlivněn pragmatismem.
Ján Bartoš (1893_1946), českf dramatik a divadelnÍ
historik.
607 u Mejercholda- Vsevolod Emiljevič Mejerchold (IB74 až
1940), ruskf režiséra herec, zastánce stylizovanéhodi.
vadla, po Říjnové revoluci pŤedstavitellevého agitač.
ního umění.Jako první uvádčl symbolickéhry Blokovy,
satirickékomedie Majakovského aj. Snažil se zapojit di.
váka do dramatické akce, pŤičemžzd:iurazťtovalracio.
dramatu. R. 1939 byl persekvonální stránku pťrsobení
ván, posmrtně rehabilitován.
- Jevgenij Bagrationovič Vachtangov ( l BB3_
Vachtangou
1922), ruskf režiséra herec, pŤedstaviteldivadelní avant.
gardy; od r. 19l2 vedl První studio Moskevskéhouměleckéhodivadia, r. 1920 za|oži|TŤetístudio (pozdějšíVach.
tangovovo divadlo); snažil se vytvoŤit soudobédivadlo,
prodchnuté revolučními myšlenkami a otevňenénovému
publiku.
Foregger- Nikolaj Michajlovič Foregger, vl. jm. Grej.
fenturn (1892*1939), sovětsk experimentální režisér
a baletnímistr, ve dvacát1ichletech vedl Svobodnéstudio,
zvanépozději Dílna N. Foreggera.
- Boris AlexejevičFerdinandov (lBB9-l959)'
Ferdinandou
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ruskÝ herec, režisér,jevištní vftvarník a pedagog; ve
dvacát!,ch letech vedl amatérskéPokusnéstudio heroického divadla.
_ Sergej Michajlovič Ejzenštejn (lB9B_194B)'
Ej<enštejn
sovětsk1idivadelní a filmovy režisér,tv rce proslul1ich
filmov ch epopejíKiižník Potěmkin (1925) a Deset dn ,
kteréotÍásly světem (|927), patÍícíchk zakladatelsk1ím
dílrim moderní filmové tvorby.
Radlou- Sergej ErnestovičRadlov (lB92_l95B), ruskf
režisér,v revolučníchletech organizátor masovfch diva.
delních podívanfch' V letech 1920-1922 stál v čele
leningradskéhoDivadla lidové komedie, kde pokračoval
v Mejercholdovfch experimentech. Z tňicátÝch a čtyŤicát!,ch let pocházejíjeho pozoruhodnéinscenaceShákes.
peara.
- Valerij MichajlovičBebutov (1BB5-l96l), rusBebutou
k1i režisér,
v letech l9l2-l9l7
v MCHAT, po revoluci
spolupracovník Mejercholdriv, pak pracoval na reformě
operety.
Volkou- z několika ruskfch divadelníkri toho jména pŤi.
cházej|v rivahu dva: Leonid Andrejevič Volkov, vl. jm.
Zimťrukov (nar. 1893), herec a režisér,žák Vachtangovúv, kterf zača|režisérskou
činnostr. 1925 v Malé scéně
MCHAT'
a Boris Ivanovič Volkov (nar. 1900)' scé.
nick vytvarník ovlivněnf v ranfch pracích konstruktivismem, samostatněpracujícíod r' 1922.
Gripič_ Alexej Lvovič Gripič (nar. l891) začalsvou režisérskoučinnostr. l9l9 v Rudé armádě, r. 1921 byljedním z organizátori Petrohradskélrodivadla novéhodra.
matu, od r. 1924 bylhlavním režiséremMoskevskéhodivadla revoluce, od l93l pracoval v Mejercholdově divadle, |934 založi|Moskevskédivadelní studio, po r. 1940
prisobil postupně v Baku, Saratově, Voroněži a Moskvě.
Granouskij- Alexej Michajlovič Granovskij (lB90 až
|937), ruskf divadelní a filmovj, režisér,zakladatel Státního židovskéhokomorního divadla v Moskvě (1919),
r,ynikl zvláštním nadáním pro divadelní grotesku; od
r. 1930 prisobil v Berlíně.
Vesnin - Alexandr Alexandrovič Vesnin (nar. 1BB3),

750

ruskf architekt a v letech l9 19-1925 divadelnívftvarník.
Ovlivnění kubofuturismem a konstruktivismem se pro.
jevilo zv|áštěv dekoracích k Tairovově inscenaci Chestertonova Kamaráda Ctvrtka v moskevskémKomorním
divadle r. 1923; složitf systém kovorn.fchkonstrukcí,
pohyblivfch chodníkri a zdviži měl ztělesnit stu.
schodišť'
denf zmechanizovan,f svět kapitalistickéhoměsta.
_ míněna zŤejměvftvarnice Ljubov Sergejevna
Popououti
Popovová (1BB9-l924)' autorka vypralny ke slavné
Mejercholdově inscenaci Velkolepého paroháče F.
Crommelyncka (prem.25. dubna I922v Divadle herceSvobodném studiu V. E. Mejercholda), která se stala
manifestacíjevištníhokonstruktivismu (byla to - z nouze
o prostÍedky na ocelovou konstrukci - dŤevěná konstrukce, obměĚujícÍ stavební prvky větrného mlfna,
a několik plošin)'
Altman - Nathan IsajevičAltman (lBB9_1970), ruskf
jevištnívftvarník a architekt.
- Isaak Moisejevič Rabinovič (1894-1961)'
Rabinouič
ruskf scénick vj,tvarn(k,ve dvacátfch letech pod vlivem
konstruktivismu, ale současněusilujícío syntetické,sPo.
lečenskyprisobícídivadlo.
Lisickij _ Et Lisickij, jinak též Eliezer, vl. jm. Lazar
Markovič Lisickij (1890-1941), rusk maliÍ, grafik a ar.
chitekt, teoretik umění, ve dvacátlch letech ričastník
avantgardních uměleckfch skupin na Západě; spoluzakladatel su prematis mu.
Mohou-Nag1 - viz pozn. ke s. 422.
- viz pozn. ke s. 415.
Schlemmer
Baumeister- Willi Baumeister (1889_1955), německf
architekt, malíŤ a grafik, v letech 1928_1933 profesor
na uměleckéškoleve Frankfurtu nad Mohanem, nacisty
sesazen.
Léger- viz pozn, ke s' l33.
Cocteau- viz pozn ke s. 67.
Masin- LéonidMasin -Massine (1896-1944),privodně
L. F. \ttjasin,ruskf tanečníka choreograf,prisobilnaZá.
padě ve skupině Ruského baletu.
Vasari - viz pozn. ke s. 574.
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Prampollini- viz pozn. ke s. 82.
-- Spartakriv svaz byla revolučnísku.
reuolucí
spartakoucú
pina německfch levych sociálních demokratťt' založená
r. 1916 pod vedenímKarla l,iebknechta,Rosy Luxem.
burgovéaFranze Mehringa. V prosinci 19lB spartakovci
založili Komunistickou stranu Německa. Revolucí spar.
takovcri míněrrarevoluce v Německu v listopadu lbl8,
kdy byl pŤinucenkabdikaciVilém II',vyhlášenarepublika a dělnické a vojenskérady pŤevza\ymoc ve ,,etsi.'e
velkfch měst, vláda jim však byla záhy odriata.Poslední
fáz| německérevoluce l918-l9l9
byla Bavorská re.
publika rad v dubnu 1919.
_.míněna kniha esejriK. H. Hilara, Boje
z Boj.úo učerejšek
proti včerejšku(1925).
608 Reinhardtoult
inscenace- }/:ax Reinhardt (1873_1943),
rakouskf divadelní režisér'v letech tgob_tgaz veái
velk divadelní koncern v Berlíně; pak prisobil v Rakousku, od r. 1937 v USA. Zasáh|-svÝm vlivem celé
světovédivadelnictví. Násobil divadelní iiuzi velkolepym
vytvarnfm komponováním slfch pŤedstavenía io,.
jevištníhoprostoru; proslul pronikavou prací
šiŤováním
s herci.
Moliire: Georges
Dandin - Moliěrovu komediiJiŤí Dandin
z r. l668 inscenovalK. H' Hilar na Vinohradech2. Ťiina
1913.
H, Kleist: Penthesilea- tragédii Heinricha von Kleista
z r. lB0B uvedl K. H. Hilar na Vinohradech 12. prosince

19t+.

Hilarouo peerg2ntoustuí
- narážka na
i jeho strindbergoustuí
Hilarovo uvedeníIbsenovaPeer Gynta (24. května 19l6
ve Vinohradském divadle) a Strindbergova Tance smrti
(4. ledna l9l7 rra Vinolrradech) a Kiátovny Kristfny
(22. června|922 v Národním divadle) má patrně obecnějšív1iznam - tÝká se vribec Hilarova uvááěnt psvcho.
logickych měšťanskychdramat s pesimistickou perspektlvou.

Gropius- viz pozn. ke s. 141.
Oaenfant- viz pozn. ke s. 446.
a čldnkuJ,',Í, Kodíčka- míněna Kodíčkova stať Cestv
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nového divadla, Nové českédivadlo 1918-1926 (red.
Josef Kodíčeka Miroslav Rutte, 1926),s. 25-49 (citovaná slova o vypravě Vlastislava Hofmana k Husitrim
jsou na s. 40).
VlastislauaHofmana - viz pozn. ke s. 506.
o Husitechu Kmeni - Honzlriv čIáneko scénování
609 u čltínku
Husitri vyšel pod názvem o scénickédrama v Kmeni 3,
19l9-l920, č.36-37, s,245-247, 22.ledna l920.
Stern3_ Ernst Stern (iB76-1954), jevištní v/tvarník,
uměleckf Ťeditel Divadel Maxe Reinhardta.
L. Corinth1- Lovis Corintlr (lB5B-1925), německ! malíŤ,
postav německéhomoderního
jedna z nejvíJznamnějších
krajináňství a portrétníhoumění; typická je pro něho
silná tvarová a expresívníbarevná nadsázka,
C, Klein2 - Cesar Klein (l876-1954), německf expresionistickf malíŤa jevištnívjtvarník.
- Max Slevogt (1868_1932), německf malíŤ,
Steuogt2
grafik ajevištní vftvarník, jeden z vúdčíchpňedstavitel
německéhoimpresionismu.
Bakst (1866_1924), rusk1i žiBakst - Lev Šamojlovič
za svéhopobytu v Par,".'y'tvarník,
a
scénickf
dovskf malíŤ
vfpravami pro Rusk1i
fantastickymi
pestrfmi
Ťíživynikl
balet.
Benois_ Alexandr NikolajevičBenois (1870_1960), ruskf
malíŤa historik umění, pracoval téžna vypravách pro
Ďagilevriv Ruskf balet.
Pirchanoau- Bmil Pirchan (nar. lBB4), německ1i malíŤ,
divadelní vftvarník a teoretik, rodák z Brna; prisobil
v Mnichově, r. 1921 pŤesídlildo Berlína, kde určoval
směr jevištnímu vytvarnictví; od r. 1932 v Praze, kde
pracoval hlavně pro německédivadlo.
uj,uojtieba Vlastimila Hofmana - vl. Hofman do sbornÍku
Nové české
divadlo l91B-l926 napsal mimo jiné článek
Mťrj vfvoj na jevištníscéně(s. 7B-B0).
610 pro inscenaciPteuratu, Hippodamie a Fidelia - Vlastislav
Hofman byl autorem rn.ipravk dramatickéepopeji Stanislava Loma PŤevrat (provedena v režii K. H. Hilara
v l{árodním divadle l7. listopadu 1922), k scénickému
melodramu Jaroslava Vrchlického a Zdeika Fibicha
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Smrt Hippodamie (režieVojta Novák, premiéra v Národním divadle 28.
-ňíjna|925) a k Beethovenově opeŤe
Fidelio (dirigent Otakar Ostrčil, režisér Ferdinand
Pujman, premiéra2l. prosince l92l).
,?Těu a píedstau27 Teigouačltinku- míněna Teigova manifestační
staťPoetismusz Hosta 3, l923_1924,_č,g-|o,
s, |97-204, pŤetištěná
v l. svazku tétoedice na s. 554
až 56|.
6|| na samotného
Hilara neboMiroslaua RuttehoneboJosefu Ko.
díčkau almanachuNoaé čukédiuadlo r' 1927 - míněny
články K. H. Hilara Bilance moderní režie a co dálé.
Nové českédivadlo |927, s, 36-+|, Miroslava Rutteho
Civilismus v českémdivadle, tamtéžs. 5-20, a
Josefa
Kodíčkaod hesel k lidskosti,tamtéžs. 2l_3l'
Jessner- LeopoldJessner(1B7B_l945), proslulf německf
herec, režiséra divadelní Ťeditel,vyznivač..odnaturalizování jeviště..,jeden z hlavních br.d,tu,,íí.t němec.
kéhodivadelníhoexpresionismu.
6|2 od anglickélto
Hamleta u ciuilu _ Hamleta ve smokingu
q.9Ygdl tehdy poprvév Londyně anglickf režisérHarry
Ayliff
6L3 ue sborníkuDeuětsil - v Revolučním sborníku Devětsil
z r, 1922 mělJindňich Honzl staéo proletáŤském
divadle
(s. B7-9B), v nížse téžzmiĚuje o snahách Mejercholdovfch.
- Ju'' Bor, vl. jm.
Jan Jaroslav Strejček(l886_
!!,,*
19+3), česk1idramatik, kritik a režisér,rozvíjejicísloh
Psychologickéhodivadla; od 1919 šéfkomorních her
Svandova divadla v Praze, od r. 1924 režisérMěstského
divadla na Vinohradech, kde od l930 šéfemčinohrv.od
l939 šéfčinohryNárodního divadla.
Noudkem- Vojta Novák (1886-1966), režisérčinohry
Národního divadla v Ptaze v letech 1919-1955'
- Bohuš Stejskal (l896-1955), herec, pak
Stejskalem
režisér
zv|áštěv Brně (l9l9-l923) a v Městskémdivádle
na Vinohradech, kde i šéfemčinohrv:kromě toho bás.
ník, dramatik a prozaik, spoluzakladatel Literární skupiny.
- Milan Svoboda (lBB3_l94B), literární histoSuobodou
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rik, režiséra divadelnípedagog,v letech l921-l923 šéť
činohry Slovenskéhonárodního divadla v Bratislavě, od
r' 1924 profesor dramatickéhooddělení Státntkonzerva.
Národního divadla
toÍev Praze a od 1925současněrežisér
v Praze.
reiie Romeaa Julie - Shakespearovu tragédií
6|4 z ÍIilarou1,l
Romeo a Julie uvedl K. H. Hilar v Národním divadle
25. dubna 1924 (v pÍekladuJ' V. Sládka).
615 ,,enulgue,,- (franc.)v mÓdě.
61'6Coriolan- tragédii W. Shakespeara Coriolan z |et |607
až l608 uvedl K. H' Hilar v Národním divadle 23.bÍezna
1921 (v pŤekladuJ. V. Sládka).
BouŤa_ komedii W. Shakespeara Bouňe z r. I6Ll uvedl
K. H. Hilar ve Vinohradskémdivadle 31' bŤezna1920
(v pňekladuJ. V. Sládka).
u intoniu a Kleopatie_ ShakespearovatragédieAntonius
a Kleopatra (asi z r. 1606)byla uvedena K. H. Hilarem
na Vinohradech 6. listopadu l9l7'
jeuiště- Roztočenéjeviště, Honzlova kniha
6|8 Roztočeného
statío divadle, vyšlav prosinci 1925.
Dostal- míněna staťKarla Dostala PŤípadReinhardtťrv
divadlo l'927, s. 42-45'
a my, Nové české
6|9 VtadimírGamza - (1902-1929), českf divadelní režisér
a herec ruského privodu, klonící se k vzorťtm sovětské
divadelní avantgardy. Roku t924 byl spoluzakladatelem
avantgardnískupiny Českéstudio, r. 1926 v Ptaze založjl
Umělecké studic,'.
České
studio- pod ochranou JiŤího Mahena seskupili se
r,1924 b..ivalíčlenovéNárodního divadla v Brně, elévové
Národního divadla v Praze a absolventi dramatickych
konzervatoŤív soubor, jehož uměleckym vedoucím byl
Vladimír Gamza. TŤebažehráli v malfch městech a po
venkově, snažili se b1it mladou divadelní avantgardou,
lrráli jen díla pŤedníchautorri a v uměleckych otázkách
postupovali nekompromisně.Provedli v TňebíčiLangrovu
Periférii na konstruktivistickéscéně.
E. A. Longen- Emil Artur Longen, vl. jm. E. A. Pittermann (1885-1936), autor mnoha veseloher a frašek,
režisér,irerec, kabaretiér a malíŤ.
IJJ

620 a Gollouě Pojištěntproti sebeurazdě- hru francouzského
básníka a dramatika Ivana Golla uvedla v režii JiÍÍho
Frejky 31. bÍezna 1925 v sále Na Slovanech Legie mla.
dfch, volné sdruženíposluchačristátní dramatické konzetvatoie v Ptaze. Scénu navrhl Antonín Heythum,
kost1imyotakar Mrkvička a KarelTeige. Inscenace byla
obnovena v osvobozeném divadle (v Umělecké besedě
na Malé Straně) 21. ledna 1927 (težieJ. Frejka, vjtvarná"
spolupráce Mrkvička a Teige, hudební spolupráce Jaroslav Ježek a Iša Krejčí, choreografie Mira Holzbacho.
vá).
_
JiÍí Dandin Moliěrova komedie z r. 1668,uvedená pod
názvem Cirkus Dandin JiŤím Frejkou a jeho skupinou
konzervatoristri 10. května 1925 v Masarykově síni na
Žizkově a potom jako zahajovací pÍedstaveníosvoboze.
néhodivadla B. nora 1926; tato inscenace vytvoiila po.
jem divadelní avantgardy u nás (autorem scény byl A.
Heythum).
He1thuma- Antonín Heythum (nar. 1901),českfmoderní
architekt a scénickf vftvarník, spoluzakladatel osvobozenéhodivadla. o prvenství v tvorbě konstruktivistickfch
scén došlo ke sporu, jehož projevem je tato glosa Lva
Blatnéhov časopisuHost 6, |926-1927 ' č. 2, s' 52_53,
listopad 1926 (šifraB.):
K našípoznámce v 9. čísleminulého ročníku Hosta,
nadepsanéO konstruktivní scénu, zas|a| pan architekt
Heythum pŤípis,v němž ujišťuje,že ,,nejednalo se tehdy
o malichernost prvenstvíkonstruktivní scény,ale o zprisob celé jevištni rea|izace,,. PŤesto své prvenství oproti
pokusu Českéhostudia hájÍ a píše: ,,DŤívenež scéna
žaniklého Českého studia byly zhotoveny tyto moje
ievištníkonstrukce: Konstrukce Cirkus Dandin pro zku.
iební scénuna Žížkově (težieJ. Frejka), viz reprodukce
jeviště;pÍedtímv Národním
v Honzlově knize Roztočené
jevištní
konstrukcepro PŤíštího
pohyblivá
Praze
v
divadle
mesiáše (rež. K. Dostal), viz reprodukce ve Stavbě,
roč.III, a v Hostu, roč.IV; a z roku 1923projekt pohyb.
livé konstrukce pro Švandovodivadlo v Ptaze, jenž byl
tea|izován pro zkoušky, ale k premiéŤe,bohužel, nedošlo,
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viz reprodukce v knížce Františka Kocourka Jarní
mámení...
Lituji, ale musím vzít pisatele našípoznámky v ochranu.
Neboév téžeknize Honzlově je reprodukce i Gamzovy
konstrukcejako pokus současnf,a nadto Bezdíček.Gamza
vytvoíili si svou scénickou konstrukci pro svou hru,
postupujíce první jedině správnou cestou: zvnitŤku
k vnějšku; vždyéprkenná a lešeĎová scéna není ještě
všechno,Ťíkái pan architekt Heythum' To platí i o Piíš.
tím mesiáši, kterého nastudoval režisérDostal, o němž
dosud pŤecepan H. neprohlásil, že byl v tétověci první.
Nu, a projekt z roku 1923 nebyl veŤejnfm, nelze tudíž
o něm mluvit. PŤejeJi si však piesto, rádi mu ponechá.
váme, že byl prvním zužitkovatelem a napodobitelem
ciz1ho vfboje. Neboé už v oné poznámce napsal p. ch.
_ pozn. vyd.]: - takové spory
[: Dalibor Chalupa
jsou vždy komické a nikdy věci neprospějí,zvláště
j e d n á - t i s e o n á p a d p Ť e j a t j rz d r u h é r u k y .
Což kdyby se vložili do debaty páni Mejerchold, Tairov
a jiní?
PfedstaaeniThesmoforiiAristofanoaj,ch- míněno pŤedstavení Když ženy něco slaví,viz pozn. ke s. 323.
Rúže a kŤížBlokory - symbolická dramatická báseĎ
Alexandra Bloka Rriže a kitž byla uvedena v Gamzově
Uměleckém studiu v listopadu 1926.
diuadla - 3. studio
III. studia MoskeuskéhouměIeckého
MCHAT
vzniklo r. 1920 a pracovalo pod vedením
VachtangovovÍm; r. 1926 bylo pŤejmenovánona Státní
Vachtangovovo divadlo.
Dickensúu
Carčeku krbu - hru podle Charlese Dickense
uvedlo Umělecké studio, vedené Vladimírem Gamzou,
v Umělecké beseděna MaIé Straně r. 1926 (režiei scéna
Vladimír Gamza),
62l z Giroflé-Girofla- Tairovova inscenace operety francouzskéhoskladatele Alexandra Charlese Lecocqa (IB32 až
19tB) z r.1874 v moskevskémKomorním divadle 3. ríj.
na 1922.
Dalcro4u2 dru{in1l- Émile Dalcroze, vl. jm. Jacques
Dalcroze (1865-1950), švfcarskf hudebník,tv rce me.
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tody rozvíjenícitu pro rytmus tělesnfm pohybem (ryt.
mická gymnastika).
622 Jarmila Hordkoud- viz pozn. ke s. 327.
StanislauemNeumannem- viz pozn ke s. 327.
623 Dessaignesúu
Něnj kan r - hra Georgese Ribemonta.
DessaignesaNěmf kanár byla nastudovánaJindňichem
Honzlem v Osvobozenémdivadle, premiéraby|a L7. bÍezna 1926.
ApollinairouitlPrs2 Tiresiou1l_ byly uvedeny v režii JindŤi.
cha Honzla v Osvobozenémdivadle 23, ÍÍjna1926.
n měQ Nezaaloa1l- Depeše na kolečkách byla otištěna
v Nezvalově knize Pantomima, 1924, tamtéžlibreto pro
pantomimu Historie Ťadovéhovojáka, balet Pan Fagot
a Flétna vyšel ve sbírce Menší rižová zahrada, |926.
JindŤich Honzl nastudoval Depeši na koIečkáchv Osvo.
bozeném divadle (poprvé 16. června l92B, premiéra
| I , z á Í 11 9 2 8 ) .
624 Tuorba, roč. 1926 - Honzlova staé Konstruktivismus,
mÓda, práce, Tvorba l, 1925-1926, č, |2_|3, s,220 až
22B' |. červencel926.
Fronta, 1927 - Honzlova staéIsmus a umění, Fronta,
|927, s, 28-35; zde pňetištěna
na s. 413_427.
jeuišli _ osvobozené divadl o začína|ov praž625 na slupském
ském divadélku Na Slupi, v lednu Ig27 se pŤestěhovalo
do Umělecké besedy na Malé Straně, od záÍí l92B hrálo
v hotelu Adria na Václavském náměstí.
proti smrti,- hru F. X. Šaldy Tažent proti smrti
626 Tažení'
uvedlo Národní divadlo v Praze v rcžii Karla Dostala
4. května 1926.
- patrně je zde míněna inscenace hry Stín od
u StínohÍe
Kurta Schwitterse v Divadle dada (premíéra3. května
1927 v Umělecké besedě na Malé Straně, režieJiŤí Frej.
ka).
Tam-tam, hudebníletdk, 1926, č. 6 _ článek JindŤicha
Honzla Divadelní prostor' Tam.tam 1, l925-1926, č.6,
s. 9-l3, leden 1926; zde pňetištěn
na s.257_26I.
627 Piscatora- Erw.in Piscator (nar. lB93), německ1irežisér,
experimentátor v oblasti jevištníformy; pracoval v letech
l9l9-l930 v Berlíně,kde otevŤelt, |927 vlastnídivad.
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lo; s jeho jménem jsou spjaty počátkysocialistickéhodi.
vadla.
_ (z ťranc,)vstup, intráda.
entrée
ADoLr HoFFMEISTER, NESMRTELNoST SMÍCHU
Volnésněry 26, 1928_1929, č, 7_B, s. 209_212, 20, listopadu
1928.
JIŘÍ vosKovPc.& JAN wERIcH,
HÚMoR NA ScÉNĚAJEHo oHEMIE
diuadlo 1928_1929, Auentinum,Praha 1929,
Sbornlk Nouéčeské
s.69-71.
632 Buster Keaton- viz pozn. Frigo ke s. 291.
Max Linder - vl. jm. Gabriel Leuville (1883-1925),
populární francouzsky filmovy komik v době němého
filmu, pŤedchridceCharlese Chaplina.
Ben Turpin _ (1B74_i940) americkf komik z éry něrr'é
filmové grotesky; ve svém projevu těži|z toho, že silně
šilha1.
Grock - viz pozn. ke s. 590.
Fratellini - viz pozn. ke s. 590.
FerencFuturista- vl. jm. František Fiala (1891_1947)'
českf kabaretní a filmgvf herec-komik, autor kupletri
a aktovek. Prisobil v Červenésedmě, v osvobozeném
divadle, Rokoku aj.
633 ,,ze b2 Alois Jir sek?,, _ vfrok z první hry Voskovce
a Wericha Vest pocket revue.
635 Henri Bergson_ v knize Le Rire (Smích, t900).
637 no man,sland - (angl.) země nikoho.
BEDŘICH VÁCLAVEK, PRVNÍ oKRUH
Rudéprtíuo10, 1929, č.3, 3. ledna 1929, str.5.
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JMENNÝ REJSTŘÍK

diJerenciace_ rozbíhavé rcztizťrcvánl.
640 diaergující,
- (něm.) zvěcnění vědomí.
VerdinglichungdesBewusstseins
64| ndsledoualii ti, básntci,,kfurt déIe,,drleli frontu,, - Josef
Hora ve sbírceStruny ve větru (L927), St. K. Neumann
ve sbírcePísně o jediné věci (1927).
reuolucespí,a nepíicházt'- závěrečnj,verš Horovy básně
Noc velkoměsta ze sbírky Srdce a vŤava světa (1922).
p oetické
globetrotterstut- básnické světoběžnictví.
Pro smuteksuěta... _ verše ze Seifertovy básně Lenin
ze sbírky Slavík zpívá špatně (1926).
Halasouakntžka- jeho prvotina Sépie (1927).
(duada _ debut Viléma Závady Panychida (|927).
Svazek Vrchol a krize poetismu tvoŤí druhf díl čtyÍsvazkovéedice
Avantgarda známá a neznámá (Manifesty a polemiky avantgardy),
pÍipravené k vydání pracovním tfmgm tJstavu pro českou literaturu
CSAV v Praze a v Brně, vedenfm Stěpánem Vlašínem. Na pŤípravě
tohoto svazku se zvláště podíleli: na rrfběru text JiŤí Hek, Radko Pinz,
Václav Kubín, Pavel Pešta a Stěpán Vlašín, na poznámkovém aparátu
Pavel Pešta, pÍedmluvu napsal Milan Blahynka. obrazovou pŤílohu
uspoÍádala Stanislava Cikhartová. PŤi pÍípravě rukopisu pro tisk spolu.
pracovali Drahomíra KoÍínková, Tereza Miillerová a Jan Veself.
Za ričinnou pomoc pŤi pÍípravě poznámek a vysvětlivek patÍí dík
pŤedevšímdoc. dr. Josefu Burjankovi, dr. Jaroslavu Fryčerovi, dr. Anto.
nínu Hartmannovi, dr. H:ané Hrza|ové, prof. dr. Robertu Konečnému,
Ludvíku Kunderovi, dr. Jaroslavu Nečasovi, dr. Zdeůku Smejkalovi,
dr. BoŤivoji Srbovi, dr. Evě Uhrové, dr' Josefu Vieweghovi, dr. Miro.
slavu Beckovi, Světlaně A' Serlaimovové (Moskva), Ljudmile N. Budagovové (Moskva), Adolfu Kroupovi' dr. Dušanu Konečnému, Myrtilu
Frídovi, Dr. Ilse Sechaseové (NDR).

(RejstÍíkuvádí polotučně stránky, na nichž je tištěn autor v pÍíspěvek;
odkázy k dílu, pŤi nichž není autor uveden jmenovitě.
.,
"á,,o.ká"h
RejstÍík nezahrnuje piedmluvu a ediční poznámky, vztahuje se pouze
k textovéčásti.)
Ader Clément 584
Aischylos l7l
Albert-Birot Pierre 191, 291, 568'
570
Aljagrov - viz Jakobson R.
Altman Nathan Isajevič 607
Andersen Hans Christian 324
Angelico Fra 574
Antheil George 472
Apollinaire Guillaume 50, l0'l'
(l4o), 169, l9l, 291, 293,295,

300,320,322,323,331,332,338,
341,3+3,360,361,368,373,387,
413,447,503,564,566,567,568,
569,570,572,582,583,589,595,
604,607,623
Aragon Louis 395
Archimedes 164
Aristofanes323,620, (621),(624)
Arland Marcel 289
Arp Hans 290, 597
Arvatov Boris Ignatjevič336, 344
Asejev Nikolaj Nikolajevič 343
Bab Julius 17,1
Babel Isaak Emmanuilovič 395
Bach Johann Sebastian 159

BakerováJosephine 395
Bakst Lev Samojlovič 609
Balzac lÍonoré de 276, 57B
Banville Théodore de 490
Bartoš Jan 606
Bass Eduard 77
Baudelaire Charles 86, 169, 421,
563, 564, 566, 577, 578, 579, 584,
588, 626
Baumeister Willy 607
Beauduin Nicolas l2l, 192' 566'
570
Bebutov Valerij Michajlovič 607
Beethoven Ludwig van 154, 155,
203,300, (610)
Behne Adolf 475
Becher Johannes Robert 475
Bechtěrev Vladimír Michailovič 64
Beneš Eduard 306' 307' 308
Benois Alexandr Nikolajevič 609
Berák Jaromír 283
Berberová Aníta242
Bergson Henri 286, 289,291,292,
348, 580, (587),635
Bernard Jean Jacques 399
Bertrand Aloysius 563
Bezruč Petr 559
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