
(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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novou generací poválečnou a Tvrdošíjnj,mi' jejž cítí generace
sama (články Josefa a Karla Čapka v Píítomnosti).

Yá|ka, jež vyčistila hodnoty, uspíšila i konečné ztozen|
nového umění. Uspíšila pÍedevším uvědomění si a potvrzení
Marxovy teorie, že hospodáŤské a sociální poměry jsou pŤíči-
nou a nositelem stavri životai umění. Marxismus jako technick1í
materialismus se stal kolektivním podkladem a smyslem jejich
tvrirčího risilí a metoda KONSTRUKTIVISTICKÉHO
PURISMU svfm principem funkční ričelnosti jejich estetikou.
Ideálním vyplněním této funkční ričelnosti umění je dán i jeho
novf styl, nová krása umění, jež z něho nutně vyplyvají.

Životní funkce vytváIt systém, organizaci, Ťád, které vedou
k novému stylu. Nebotz st1ll je pŤedeuším společná discipltna
a kolektiuní', namnlz,e anon1mní originalita, kterd se rodí z Íáďu
a du,cha pospolitosti a z jednoQ umění a žiuota.

Žadne umění pro umění,
ani ,,umění pro život..,
nlbrž umění pÍestane b1ít ,,uměním.. (Brenburg),

umění : žiuot.
Toto jednotné kolektivní uvědomění bylo společnfm vfcho.

diskem nové generace poválečné. Kdežto však ostatní mladí
byli nerozhodní, mlhavě literární a kompromisní (Literární
skupina, Nová skupina vftvarnická), zristávajíce na pril cestě,
skupina mlad ch literátri a vltvarnikli DBVĚTSIL se roz.
hodla rázně a upŤímně pro komunismus, pro názor revolučně
marxistickf. Hned od počátku je charakterizova| prudkf vběh
do našeho života. Vrhli se na ně všichni reakcionáŤi (a je
nutno zaznamenati, i Tvrdošíjní).Jsou až pŤíliš známy jejich
boje, jejich zásady a směrnice, než abych se o nich zde musil
šíňiti: jejich mnohonásobn! a konkrétní zájem na všech slož-
kách života' jejich žiué a činné uztah1l ke společnosti,, ciuilizaci
a kultuíe, risilí po novém revolučním umění, odpovídajícím
společenskému Ťádu socialistickému (Seifert, Vančura,Wolker,
Černík, Nezval, Schulz). Domfšlejíce dá|e vztahy nového
umění a socialismu, dospěli logicky ke konstruktiuismu.

Definice nové krásy vzniká v toutÍrně, pracujícím a produku.
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jícím kolektivu (V. Vančura). Stroj je nejen osou všeho dneš.
ního života, stroj je jedinou čistě konstruovanou formou upro-
stŤed zmatené anarchie věcí a tvarri. Továrně prťrmyslové
vfrobky tvaru ekonomického, ričelného a praktického, určené
těmito funkcemi, jsou vfrobky nové krásy.

Na základě této prrimyslové vfroby se buduje novf svět
a novf Íád. Jeho cílem je KONSTRUKCE, stavba. Je.li
pravdou, že všechna umění vzešla z architektury (Lamennais)
jakožto umění konstruktivního, nemohli mladí architekti
Devětsilu zristat hluch mi k novému Ťádu světa. Idea konstruk.
tiaismu je spojuje všechny: Feuersteina, Frdgnera, Honfika,
Chocholu, Krejcara, Linharta, obrtela aj. Jejích architektura, vyšlá
z principri a směrnic mechanické estetiky puristické, je uměním
stauebnírn, nikoliv dekorativním či folkloristicky malebn1ím.
PodŤízena zákonrim nového materiálu, racionální ekonomie
a funkční ričelnosti, hledá jimi' v jejich duchu, bez ohledu na
tradicionální historizující formy, noaou kr .su ujtaarnou v nej-
větší prostotě, jednotnosti a čistotě díla. Umělecká forma je
sdostatek dána ričelem, vyp|fvá z něho, není tňeba ji umně
vyna\ézat koncepcemi takzvaně uměleckfmi. Nové umění
musí sloužit požadavkrim moderního člověka, musí bft uměntm
užitku,

V maltfstuí lavazuj| členové Devětsilu Mrkuička, Remo, Šíma,
Št1,rskj, Teige, Toyn, Kolinceaoud, jak ostatně ani jinak nelze,
většinou na pňínos a vfsledky kubismu. Je však rozdi| mezi
abstraktně geometrizujícínr kubismem pŤedválečnfm a jejich
prací dnešní. Jejich estetika a vftvarn!' zájem nejsou už
abstraktní. Jsou reálné a tyze vitální. Nemalují už, jako ku.
bisté, ko mp ozíc b ezpí edmětnf ch, n|br ž dospívaj í naop ak, j ak
je formulováno v Disku I, ke konkrétní'm tuarú'm. Nedeformují
a nerozbíjejí jich, nlbrž formují je.

Vfrazově se blíží druhdy risilí puristickému, vytváŤejíce
skladem standardních typri a tvar , náznaky a šiframi své
obrazové kompozice. Teige je nejvíce lapidární a robustní,
ale plnf zcela novlch emotivních senzací senzitivních a
poetickfch, Remo plakátově náznakowf, Štyrskf je nejvíce
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wftvarn!'a nejdále za nov,|rm jejich společnfm risilím - za
Poetizací ajtuarného proj euu.

V novém ňádu světa malíŤství zttácl svou tradicionální
prestiž a nab,fvá nové funkce, poetické a emotivní. Spljud
s poefií, neboé poezieje vrcholem a korunou života. Slovo stává
se zdrojem pŤedstavy a opačně, obraz stává se vÍrazem
poetické emoce. VytváŤí novf typ obrazri i básní (Tbige,
Toskouec, Nelual, SeiJbrt ) .

Modernt obraz se čte jako bdseů a opačně.
Moderní bdsefi, se čte jako obra1. (K. Teige v Disku.)
Toé princip POETISMU, uměn(požitku, živoucího doplllku

užitkového konstruktivismu. O jeho zrodu, estetice a v ťvar
ném pŤínosu píše zevrubně jeho iniciátor Teige v Obrazech.

(Veraikon, str. 25-28, bÍezen-květen 1924)
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Karel Honzík: UTOPÍE v REÁLNOSTI

Mluvilo se o konstruktivnosti a nastávávážné nebezpečí, že
se bude o tomto faktu falešně usuzovat. Když architekti vy.
slovili svoji víru v ričelnost, nemínili tím samozŤejmě, že se
podrobují zvyku a dosavadním chátrajícím konvencím. Je to
zlopověstnfm drisledkem statického pojetí konstruktivní tra.
dice, že se zvyklost zaměťruje ričelností. Jde o to, vytvoÍit
nové typy a nové konvence lépe odpovídající dnešnímu stavu
lidstva.

Je nutno prohlásit, že právě nyní, kdy vytčena jsou jedině
správná hesla: kolektivismus, konstruktivismus, purismus,
urbanismus, je rikolem architekta - ujboj. Konstruktivnost
neznamená vyhovování všemožn1im běžn! m pŤedpisrim. Kon.
struktivnost ve svém pŤedpokladu musí bft dynamická, jako
byla i v technice. Vezmeme.li pÍíkladem vyvoj dopravních
prostňedkri, je nám jasno, že at to byl kočár nebo lokomotiva,
tramvaj nebo benzínovf či elektrick1i automobil, že každ!
z těchto tvarri byl nejričelnější pro svou dobu, že tedy _
eo ipso - nemohlo se zabránit inžen1irrim, aby nesnili o tva.
rech dokonalejších, jimi ž by|y vždy pŤedchozí pŤekonány. Kon.
struktivnost i ríčelnost mají svoji utopii. Stephenson zaměst.
nával se abstraktním snem o parním stroji, jenž by se pohybo-
val, tudíž pŤedstavou tehdy zdánlivě nemožnou, jež jakmile
byla realizována, zttatila svoji nemožnost a stala se velmi
konkrétní. Jules Verne, jistě muž pozitivně duchem pracující,
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