
Karel Schulz: PRÓZA

Je znakem silného produktivního napětí, mizí.li hranice
mezi jednotlivfmi oblastmi očíslovanfch Uměn reglemento.
vaného Parnasu.

Hranice mezi ňečí rytmovanou a nerytmickou padá.
Nová prÓza tvoií užitečné hodnoty zkratkami života, je

lidská a velkoryse lyrická, rozbljt literární, konvenční ná.
zoty na svět, na člověka, na život, staví na místo románové
perspekti'"y p e r s p e k t iv u k i n a, pňejímá v, raznost moder.
ní techniky, industrie a filmu.

Typy špatn)ich prozaikr i:  Čapek-Chod, Rutte, Šrámek,
Karásek ze Lvovic, olbracht aj. aj. (také sentimentá|nÍ
povídkáŤi z nynějšího Proletkultu).

PŤedchridci nové pr6zy Defoe, Rabelais, Cervantes,
Ch.- Louis Phillipe, Jules Verne, Twain, Rimbaud, Bret
Ilarte, J. London, Jerome Klapka Jerome.

Mode rní pr6za: Vančura, Erenburg, Blaise Cendrars, Ra.
diguet, Cocteau, Apollinaire, Marcel Fabri (l'Inconnu sur
les villes, román bez osobnosti), Jaroslav Hašek.
Proza žijez

senzac7, žurnalismem, dobrodružností, obrázkovymi časopisy,
exotikou, rriznfmi zpráv ami, reklamními prospekty, varietní.
mi atrakcemi, plakátovou stručností, detektivkami, indián.
kami, sportem, kinem, vyná|ezy, music-hally. Její estetika je
filmová, kinoistická, proto téměŤ fotogenická.
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Ne:
realismus, idyla, sentimentality, romantismus, individualis-

mus, mYsticismus, sYmbolismus.

Ale: 
P.ETISMUS

ožtváfejeton, nehot ázné žvasty absurdní komičnosti, hyper-

boly životního humoru a dobré nálady. Anglosaskf humor,

francouzská životnost a podnikavost, americká práce.
Dobrodružnfm román m pŤísluší zás|uha, že byly zdravou

potravou lidu, jenž se nedal otrávit dekadentně psychologic-

kymi przybyszewskiádami, a že konečně umělcrim poskytly
poučení: -- ale co mohou b t v době, kdy největší dobro-
družství jsou v každodenním životě, kdy dálky se zkrátily
na časové minimum pňi dosažení rekordních rychlostí, kdy
lidé prodělali světovou a občanskou válku! A pŤece nalézáte
nová a nová !

Bez pedagogické a jakékoliv jiné tendence. NepŤikládejte
modernímu umění w!,znam morálně v1ichovn1i. Spíše by de-
moralizovalo. Nová pt6za není slavná a velká dobrá zvěst _
jako spíše zaj{mavá a strhující piíhoda.

Krdsa našeho století
Anténov1i stožár radiotelegrafického aparátu je krásnější než

Diskobolos nebo ApollÓn BelvedérskÝ. Či Venuše Miloská.
Tak také:

Senzační literatura kolportážní,
statečnost hrdinri Londonovfch
či Bret Hartovfch,
statečnost chemickfch vzorc
a lyrika americkfch technic-
kfch a paroplavebních
cestovních prospektŮ

osudy, nesnáze
a bolesti
onanizujících se
hrdinri M. Barrěse,
Andrejeva,
Arcybaševa
a Dostojevského.

Je nuho vym1it i t:  psychologizováni,  kresbu indivi .
dua l i t y ,  ma l omocens t v í '  bo l e s t ín s t v í .

Nahrad i t  to to:  l y r ičností ,  ko lek t i v i tou ,  ak t i v i tou ,
ene rg i í .

Je
krd.s-
neJsL-
nez
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(Člověk vždy jako typ. Líčit osudy bylo by dnes banální
flvan Goll].)
Téma: Hrdinství.

Hrdinové naší doby jsou: hasiči vrhající se do plamenri,
radiotelegrafisté tonoucích lodí, horníci v kolmfch šachtách,
lékaňi v infekčních barácích, inžen1iňi s dělníky, stavějící
podmoŤské a horské tunely, piloti poštovních a dopravních
aeroplánri atd.
Bpizoda radiotelegrafisty pŤi zkáze Titaniku je tragédií.

Dixmude.
Krása nespočívá v osobní statečnosti, ale v statečné práci

množství. Yyná|ez není dílem jednotlivce, ale celé Ťady pŤed.
chozích pracovníkri. Tragická není bolest jediného srdce, ale
tragické dovede b t náhlé pouliční neštěstí.

Pr6za musí b1it pravdivá, jako jsou pravdiv)Ími životy
těchto lidí. Jako je pravdivfm svět.

Zák|adnÍ' hodnoty jsou pravda, lyrika, skutečnost.
Špatná pt6za; styl: rczv!áčn!, forma: povídky, novely,

román, stavba : umělkovaná, ornamentálně epizodická.
Kinematografická technika _ použitá už Romainsem a

veškerou literaturou kubistickou _ současnost dějťr, simulta-
neismus, synchronismus: použijte zpomalovač e a ztych|ovače,
promítajíce věty.
Dobrá pr6za: styl: stručn1t, telegraficky dramatickf;

forma: báseř v prÓze; stavba: konstrukce.
Vfstraha : Shrneme.li: nepsychologizovat, netvoÍit orna.

mentální epizody, nerozvádět, dostaneme součet: Nepište
románú!

Drikazy pto zá,vět: Dobie vedenf zahraníčnlžurnál, Del.
lucovy filmy.

( aěr:
Budoucnost pr6zy spočívá v lyrice.
Epika patÍí kinu a novinám.

(Pásmo l, č. l, str. 4,bÍezen|924)
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Jaroslav Jíra: U. S. 
.DEVĚTSIL

Bylo-li |ze U. S. Devětsilu vytfkat, že wlch teorií a propa-
gačních programri nerealizuje pŤesvědčivfmi a hodnotnfmi
čin1l urněleckj,mi, že nemá pevné estetiky ani linie, nelze tak
tvrdit od lořského podzimu, kdy po sbornících Deuětsilu a
(iuot II sv!,m Balarem moderní.ho umění v Krasoumné jednotě

a revuí internacionálního v,fznamu Disk (a v poslední době
Pdsmem, orgánem Brněnského Devětsilu) pňistoupil k jejich
konkretizaci.

Ze všech ismri, jež jsme prožili v posledních dobách,
vidouce je piicházet i odcházet, expresionismem počínajíc
a kubismem činovfm klasicismem končíc, žádnf nevešel trvale
do umění ani do života.Jsou mrtvy všecky jako hnutí ne pro
svá risilí, jež naopak byla prribojně nová, hrdinská a krásná,
ne pro nedostatek talentri, jichž mezi nimi nechybělo, nfbrž
vlastní smrtí: bylo jim nutné zemŤíti, poněvadž neměly život.
ní schopnosti, životní funkce. I ony hledaly sice novf styl
a novf v,fraz, ale jejich hledači se rozbíhali, místo aby se
spojovali. Neměli společného ctle. Šli každ! svou cestou za
svou individualitou, tvoŤili žár|ívě individuálně, vytváŤejíce
typ soběstačného umění pro umění. A to bylo jejich tragikou.
To je i tragikou generace Tvrdošíjnfch, jež je dnes nezbytně
generací včerejška, tiebaže j1 ná|ež1 zás|uha, že by|a prriboj.
nfm pŤipravovatelem nového umění a názoďl u nás. Mladí jí
vděčí za mnohé, ale je velrni hlubokf rozdíl zásadní mezi
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