
Erenburg, nahradit člověka mechanickou loutkou. Vědecká
organizace práce, kterou provádí moskevsk CIT (Centrální
stavpráce), nevypudilu pÚ dosud hvězdy a modrou oblohu.

Je pÚ tŤeba ocenit techniku, a|e zárovefi' rehabilitovat a na
stupnici lidsk1ich hodnot polyšit hierarchicky v1íše umění.
Konstruktivní práce je podle Erenburga pouhfm pňedpo.
kladem. Podle Erenburga konstruktivismus : komunismus.
Člověk sám o sobě jako nejr,yšší hodnota kultury a civi|izace
prostě pŤedpokládá, aby společnost byla spravedlivě organizo.
vána a zajišéovala blahobyt bez vykoňiséování (: komunis.
mus), aby zprisoby v roby byly co nejhospodárnější, nejefek-
tivnější a zaručovaly čiověku dokonalé bydlení, komfort,
pohodlné cestování (: konstruktivismus) - to je pro lidskou
myšlenku pŤedpokladem i tenkrát, jeJi to dosud neáosažen1ím
cílem společenské práce. Ale ]idské hodnoty prf začlnajlteprve
tam, kde hodnoty praktického racionalismu končí. A tak nová
pŤednáška Erenburgova v Praze a nová kniha vycbázejtc|
v Moskvě jsou na rczd!| od někdejších vfzev k věcnosti a
racionalismu, jež byly obsaženy v A pŤece se točí! spíše cosi
jako l'education sentimentale. Erenburgriv blud romantismu,
právě tak jako dočasné artistní extempore Le Corbusierovo'
právě tak jako naturalistické extempore Picassovo nemění nic

.na logickém vfvoji konstruktivismu. A dnes je nutno hájit
knihu A pŤece se točí !, jež byla prvním manifestem konstrukii-
vismu, i proti samotnému Erenburgovi a jeho romanticko-
sentimentálním náladám.

František Gotzz

CESTY KE KoNSTRUKTIVNÍMU REALISMU
v NoVÉ PoEZII

Tyto poznámky mají vystihnout v nejhrubších obrysech
atmosféru, jež se vytváIi v nové světové poezii a jež se uplat-
Ďuje stále silněji i u nás. Mriže bft spor o to, má.li to vribec
smysl sledovat neustálé rrfchvěvy evropského ovzduší, jak se
uplatĎují v umění: je jich totiž v poslední době tolik, že až
unavují. Nám však tu běží o věci nejpodstatnější. Ne o ná-
hodné vfchvěr,ry, nlbrž o psychologii nového evropského ži.
vota duchovního. Není tu možno mluvit o shonu za poslední
mÓdou. Generace zraje. obdobl apercepční, kdy gene.
race byla žíznivoll bufikou sající odevšad duchovnl živiny, už
minulo. Generace zahrnu|a velkf okruh novfch životních
faktri, vypracovala si systém novfch vztahri k základním sku-
tečnostem světového života,jakož i nov1í svět obtazov! a nové
podvědomí formální. Dnes jde pňedevším o to, aby ten norny'
svět generací objevenf byl plně vytěžen, zreá|něn, zhmotněn
v hodnotnfch dílech, jež by zristala. Všechna teorie, jež ne.
směŤuje k tomuto cíli, je zbytečná. A všechna kritika, jež má
jiné záměry, je škodlivá. Teorie a kritika mají sloužit na
tomto velkém generačním díle, ujasltovat jeho pňedpoklady,
zkoumat jeho cesty a hodnotit spravedlivě jeho vysledky.
Ntčím jin)im nechce bft těchto několik poznámek.

(Stavba 5, č.9, bŤezen l927)
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l .

HRŮZAzČINUAČINĚNÍ

CharakterizujeJi co dnešní duchovní situaci, je to právě
tento fakt: moderní básník má pŤímo hr zu z činu. Je to
radikální obrat. Umění pňímo poválečné doby bylo glorifi-
kací činu. Bylo neseno pŤedpokladem, že člověk se plně pro.
jevuje tam, kde jeho názor, jeho pŤedstava, jeho rimysl se
realizuje v konkrétní, hmotnf čin. Tato poezie _ aé to byl
německf expresionismus nebo francouzskf básnick1i huma-
nismus _ byla podložena velkou vlnou aktivismu, \,ryrozv'-
jícího se z vrile eticky usměrněné. Anebo jen z vrile samé:
vznikal tu často akt iv ismus pro akt iv ismus, s lepé zbož.
nění činu, jenž _ a aéje jakfkoliv _ vždy j e záchtanou. Tento
aktivismus vedl k heroismu, k velkfm lidskfm ctnostem
a vášním osudov m a v posledni pŤíčině vyristil v touze so.
ciální. Dnes jsme na protějším pÓlu. ČteteJi dnešní typické
romanopisce, cítíte, jak všichni jejich hrdinové ztrati|i žihadlo
vrile, jak mají hrrizu z činu a činění, jak se vyčerpávajl'fantazil,
imaginací, velmi zevrubnou ana zou podvědomí, snem, ano
* pŤedevším snem. Jsou to pasívní lidé, věčně nerozhodní,
plnl pochyb, nejistot, potŤebující obrovského napětí vrile, aby
lyšli na procházku, zašli do klubu, oslovili známého člověka.
Jejich láska nemá ani pudové drásavosti, ani mužné smělosti
a vfbojnosti. Láska je u nich imaginace, tiché snění plné néhy,
plné záchvěvri novfch citri a plné tajemnfch projevri pod-
vědomí, jimiž jako by mluvily sedliny minu ch generací
v duši jedincově. A cel1ijejich životje imaginace, fantazie,
sen. Anebo vezměte tňeba novou lyriku. I z n|vymlzely téměŤ
všechny mužské prvky: idea, heroismus vrile a činu, napětí,
dramatickf spád, jasnost motivu a pŤesnost jeho rozčlenění.
Zbfvá jen tropicky rirodná imaginace, kouzlící nové a nové
obrazy, jimiž se vybíjí vroucí lyrick)i vznět. Jde to až tak
daleko, že se ruší pŤímo i sám smysl slov a lyrika se mění ve
fyziologick}i seismograf jenž prodlužuje chvění nervové hmoty.
A stejně je tomu i v dramatu. Typické modernÍ drama nerrrá

téměi nikdy dramatického konfliktu' srazu dvou vťrlí a dvou

životních směrri, z néhož se rodl dramatická elektŤina. Typické

moderní drama takového J.J. Bernarda a J. Sarmenta anebo

Ch. Vildraca, Cl. Rogera a M. Marxe je tichá povídka, jež se

rozviji v melodické linii málo zvlněné akce: je tu mnoho

lyriky a mnoho jemné psychologie životního ztroskotání a no-

vého napňimování _ ale scház1 tu železná logika lidského

osudu na dramatické kÍižovatce mezi dvěma pÓly. ,,Buď po-
chválen čin.. pŤestalo bft de'"'ízou moderní poezie, neboé bylo
zaměněno heslem :,,Buď pozdravena imaginace...

I

HRŮZA  ZE  LŽ |

Aby však nebylo nedorozumění. Jeden z nejpodstatnějších

rysri psychologie moderního člověka a básníka je hriza ze |ži
a potŤeba velké lidské upŤímnosti. Tímto faktem je tedy nutno
usměrnit ten imaginativní charakter básnické duše. Oba se
nevylučují. Právě naopak: slučují se jako blvalé protiklady
v novou psychologickou skutečnost. Hrriza ze |ží je nesmírně
živá: dnešní básník je nesen vrilí pravdivě a poctivě pronik.
nout člověka a život v celé jejich složitosti, rozeklanosti, mo-
hutnosti, slabosti a tňeba i bídě a špatnosti. Je v něm hrtna
z možnosti obelhávat sebe sama. Je v něm hrtna z každé
formy iluze. Stará poezie byla proniklá skrz naskrz lží
(Crémieux). Lež jako společenská realita státa prostě v po-
pŤedÍ básníkova zájmu.Ještě nedávno tzv. nepňímf realismus
byl vlastně básnickou psychologií |živfch i|uzt, jež si o sobě
dělá člověk a jež, jsouce ve sporu s pTavou podstatou lidské
osobnosti, jsou postupně mechanickou životní evolucí rušeny
a rozkládány. Dnes snad ještě zaj1májedna jediná forma lži:
lež jako noetickf prostŤedek, jimž poznáváme pravé hlubiny
lidského života. Neboť společenskf život jeví se často jako
zběsilá maškaráda masek: vidíme lidi, s nimiž se známe, nej-
častěji ve lživém konvenčním bludu. A lidé sami brání po.
hledu do sebe vnější maskou. V této prolhané realitě je nuino
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ku pravdě se prolhat: Pirandel lr iv J indňich IV., J.  Ro.
mainsriv Jean le Maufranc atd. lhou šílenstvl nebo hlu.
chotu, aby poznali pravou tváň lidského bytí za maskou.
A vribec: to společenské v člověku pŤestává dnešního bás.
níka bavit. Neboé v něm je právě doména lži, pied níž cltl
básník upňímnou hrrizu. Potieba upŤímného poznánl člověka
v celéjeho slabosti a rozlehlostije nejživější potňeba básnické
duše. Je to víc než nezÍ1zená zvědavost na lidské nitro. V době,
kdy padla všechna božstva a všechny nadlidské mocnosti, pro.
jevuje se touto velkou upňímností pŤímo metaÍyzick! princip
pravdy a poznán1.

J .

HRÚZA z JEDNoTY

A hriza ze lži r,yriséuje zcela mechanicky v novou formu
hrrizy _ strach z jednoty. Neboé jednota se objevila jako nej.
větší lež, j1ž obe|hával člověk pŤedevším sebe a jíž obelhávalo
se lidstvo celé v náboženskfch systémech. Pravdu lze poznat
jen tehdy, padneJi pňedstava jednoty světa, jednoty života,
jednoty lidské duše. Neboé _ abychorn zača|i od nejbližšího
a nejjednoduššího _ lidská duše není je dnotna. Ostré zŤení
do nitra objeví ve|mi zá,hy fakt, že to, čemu Ťíkáme individua-
lita, je cosi, co každou chvíli zaniká akaždol chvíli se znovu
rodí _ není to substance, ale proud rozdtužen!'ch chvil rizné
intenzity i psychické barvy. Duše není konstanta už proto,
že je to sukcesívní proud neustále proměnlivf a absolutně
iracionální. Duše je rozlehlá tkári nejrriznějších stavri vědomí,
pŤedstav, idejí, pocitri, chvilek sebeuvědoměnl a i|uz|o sobě,
a tato tkáĚ probíhá v čase. Z toho plyne fakt nepoznatel.
ndsti duše takto disociované v čase, její iracionální existence,
již ne|ze zhustit v nějaká statická schémata. Tato hrriza z jed.
noty, jež je lživá, pÍecházl tedy v nutnf psychologickf
pluralismus. Duše je mnohost, nekonečnost, neobsáhlost.
A básník, jenž chce b t pravdiv!,, chytá tuto duši v proudu
sukcesívních okamžikri. Pňíklad nejjasnější: Proust. Jeho lidé
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jsou dokonale disociované bytosti, každou chvíli jiné, každ!

bkamžik rozrizněné. Tento integrální relativismus individua.

lity rozrristá se do integrálního pluralismu duše. KaždÝ d,'-

ševní stav je samostatnou entitou zce|a odr zněnou j od stavri

zce|a ptlbuzn1ích: láska není jeden stav; je to naopak směs nej-

rriznějších protikladnfch citri, vášní a chtíčri, jež je vždy jiná.

A tak každf psychickf stav j e syntézou nesčetnf ch protikladri.
Všecko to hluboce souvisí. Člověk takto rozdruženf ne-

mriže se soustŤedit k činu. Jeho jedinou funkcí je imaginace,
sen. A pochopit tuto individualitu je možno jen nejupňímnější
a nejpozornějš1 ana$'zou.

4.

HRÚZA Z  VŠEoBECNA

Tento iracionalismus a subjektivistickf relativismus vedou
nutně ke hrÍne pÍed vším všeobecn1ím a všeplatn1im, aé je to
idea, typ, schéma a filosofickf názor, Nejkonkrétnější kon-
krétnost subjektivního prožitku pročišéuje moderní básník od
všech ideorn.ich element , od všech racionalistickfch složek _
a stále si ještě není dost jist jeho reálností. Shon po konkrét-
nosti vede k tomu, že se z oblasti života prostě vymycují
reality nadŤazené živočišně prožívané chvíli. Neboť každá
idea vede k jednotě. Každ! ritvar rozumor,f sdružuje jednot-
liviny a indukcí z nich r,yvozuje cosi všeplatnějšlho a všeobec.
ného. Proto i svět prožívá moderní básník jako nekonečnou
mnohost singulárních jevri, jež nikdy nerostou ze stejné zá^
kladny. Svět je obrovská polyfonie stejně oprávněnfch sil,
energií, složek, z nichž každá je soběstačná a spoluurčuje
vfvoj světa. A v1ivoj světa není ňízen obecnfmi principy, nfbrž
;e určován neustále 'uytváŤenou syntézou nejrriznějších složek
nekonečně rozmanitfch a odrrizněn ch. Vfvoj je horká změť
neustál1ich dobrodružství, v níž se uplatĎuje každá se-
be.menší entita. Nic není pňedem dáno. Nic není pŤedurčeno.
Zádné obecné principy se tu neuplatĎují a nerrapomáhají
poznání konkrétnosti světového dění.
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J .

PoZNÁVÁNÍ svĚre

Modernímu básníkovi je poznávání světa věcí bezprostňed-
ního, personálního dobfvání světa. světje nekonečná houština
a básník v ní stojí bez kompasu,bez pohodlné maPY, bez vše-
obecn ch principri. Každá pohodlnost v plocesu poznávaclm
je znemožněna: moderní básník chytá rea|itu složit m umě-
ním lovce singulárních okamžikri, individuálních stavri, reál-
n1ich detailri stále proměnliv1ích. Nemá žádnfclt ber|Í, žád.
nfch pomricek, žádrré pňedem dané jistoty. Toto poznán| je
pŤÍmo osudovou zá|ežitostt: vždycky tu záIeží na síle, byst-
rosti, intenzitě nervové a citlivosti srdeční. Poznávánt je
dobrodružství v nekonečném pralese realit, jež se stále mění,
stále pňetváňejí a stále plynou. Novému básnickému pozní.
vání byl vzat pohodlnf měšťáck1í charakter a byla mu
dána povaha osobního zápasu s holfma rukama proti pňe-
moci faktri kypivě rozprouděnlch a plynulfch. Toto pozná.
vání realit a jejich souvislostí vzdává se ovšem už napied
intence integrálního poznánt světa. Ne - je to poznání jedi-
nečnfch věcí a stavri nakupenfch v nekonečném množství
vedle sebe a pŤes sebe. Zde se nelže poznán| nekonečna
a věčna. Zde sejen poznávaj| určité reality v určitfch oka-
mžic(ch, za ur čir!, ch okolností. Tedy j e to poznání j edinečnf ch
věc(,poznání osobní a relativní, jež si nezjednodušuje mnohosti
světa obecnfmi principy, jež ptávéjde k nezákonnému, sin-
gulárnímu, měnlivému.

o.

PŘECENĚNÍ  rRec r oNÁ lNe  V  MoDERNÍ  PoEz I I

Referovali jsme o zák|adn1ch tendencích moderní poezie.
Je tŤeba nyní kriticky k nim pŤistoupit. Pňedevším dlužno vy-
tknouti jeden základnl fakt: moderní básníci pŤeceĎují ne.
smírně iracionalitu světa a života. Nesmíme je ovšem žádat,
aby změnili iracionální, rozumově nevysvětlitelnf a nekonečnf
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svět v konečnf, jasně vyložen! a zrozumovělf svět. Básník má
jinou funkci než zahradník, jenž mění prales v jemně upra-
venf park, s privabnfmi zákoutími, širokfmi cestami, pohodl-
nfmi lavičkami. Krása moderní poezie spočívá právě v tom,
že dává zaž|t svět jako iracionální, nekonečnf a tajemn , člo.
věka jako živou buĎku rostoucí v nejširších vztazích světo-
vfch a život sám jako nelogickf proud faktri, jevri, dějri, jejž
nelze postihnout žádnlm pojmem, jejž |ze jen r,yvolat stejně
nelogickou Ťadou intenzívních obraz . Síla nového umění je
V tom, že pochopilo, jak hybnfmi silami života nejsou sily
rozumu' logiky, nlbrž síly neracioná|ni, vitální, pudové.

Nicméně však princip iracionaiity tak, jak je uplatněn
v moderní poezi i ,  vede k ríplné anarchi i .

V poezii lyrické dadaisté a surrealisté, jejich zákonn1 ná.
stupci a dědicové, chtějí tvoňit báseřjako bezprostŤední pŤepis
syrového proudu duševních stavri, oproštěn)í od všeho rozu.
mového členění: jedině asociace pňedstav v živíJch a spontán-
ních obrazech je povolena. Lyrika má blt čiŤe imaginativní
projev snorf, do něhož se nemísí nic utilitaristního a rozumo.
vého: báseř je pak jen proud obrazi bez členění, bez uspoŤá.
dání, voln1i proud imaginace, jež má své zákony a nestará se
o zesociálnění svfch ritvarri.

Román po vzoru Proustově mění se v psychickf seismograf,
zaznamenávající trpělivě všechny stavy, jejich sílu a rozmach,
ale nedosahující pŤes všechnu intenzitu emoce k opravdu
živé individualitě. Román je často jen rozvleklá kronika psy.
chickfch stav , v níž však pro samé stromy lesa nevidět.

A drama se mění v tichou povídku, jež nerrlLá pravé zpola-
rizované zák|adny - neboé v tomto umění nic nepolarizuje,
nlbrž vše se vrší na iednu rovinu.

PŤeceněním iracio"nality octl se dnešní básník V ne pozna-
telnu. A octl se uprostňed. něho až trapně zbaběIj. a smutně
bezradnf. Místo aby se vrhl na tuto realitu s dravou chutí ji
pŤemoci, nechá se jí vláčet, podléhá ji a nechá si vnutit její
chaotičnost a neutŤíděnost. Vé snaze po dokonalé lidské upŤím-
nosti je pak rozvláčnf a nemožn1í. Ve snaze po dokonalé reál-
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nostije nepŤehlednf a nudnf. Poezie je poznánl iracionality,
bezhraničnosti života a světa. Ale medijní pňepis psychic-
kfch stavri není ještě poznán|lidské duše. A nahromadění
obrazri o světě není ještě poznání mnohosti reality. Nesmí
se dělat z nouze ctnost. A nesmí se za|ézat zbaběle do žita,
když stojíme pŤed největším kolem.

7 .

KoNSTRUKT IVNÍ  REAL ISMUs

PŤecenění iracionálnosti života uvádí román do velké blíz-
kosti psychi ckého naturali smu (freudi smus, i'ádÍcl epidemi cky
v celém světě, tomu ovšem hodně napomáhá) a lyriku pŤibli.
žuje k nové nedramatické popisnosti, jež se od starší lyrické
deskripce liší jen novfmi prostŤedky obraziv!,mi. Toto umění
chce v prvé Ťadě dát životné emoce a namlouvá si, že dává"
bezprostŤední zmatek života, hoŤkou iluzi jeho síly a vrině.

A pŤece: je to jen prrichod k novému umění. Jde o pro.
blém, jak do nové formy zahrnout co nejvíce života, rozhodně
v(ce, než kolik ho dávalo starší umění. Ale tento ríkol nelze
iešit norrfm psychickfm naturalismem freudovskfm, jenž

vede k rozbŤedlosti a formové anarchii. Nové umění, napojené
až do dŤeně všemi životními šéávami, prosycené světem a vě.
domé si toho, že život i lidská bytost jsou iracionální, nesmí
píed touto iracionálností složit ruce do klína, nfbrž právě ry-
vinout co nejvíce síly, aby pochopilo její tajemství a dalo jí

vftaz novou formou. Každá forma je konečn á. A vzniká _

aé chtějí surrealisté nebo ne _ raciona|ízací. Básnickf pro-
ces je v podstatě elementárním prožitím iracionality života,
světa, individuality, a pak zraciona|izováním tohoto světa do
konečné formy, do konstrukce, v niž se slévá kus života s per.
spektivací do nekonečna a věčna ; tvarová konstrukce j e reá|ná
věc, vzniklá formováním žhavfch realit životních do lidsky
pňistupného tvaru. A toto zlidštění iracionální |átky je vžďy
omezením bezhraničného, zracion a|izov ánlm nerozumného.
Konstrukce a.realisrmrs jsou dva pÓly nového umění. Jeden
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bez druhého nic nejsou. Umění je jen podnětem samostat-
nlch vitáLních aktri a nemriže tudiž blt samo vitálním aktem
v jeho syrovosti a rozlehlosti složek. Umění konstruktivního
realismu vytváÍí užitečné věci, jež mají svou pŤesnou funkci
v moderním životě. Jsou to samostatné reality, jež nejsou ná-
podobou, otiskem, obraziv!,m popisem, nlbrž náhražkou sku-
tečnosti, nová skutečnost zlidštělá a funkční. Umění tohoto
nového realismu je druhou fází vf,voje mladé evropské gene-
race. Prvou bylo obrovské rozšíňení reality vnější i vnitŤní.
Druhou je formace v nové tvary, v nichž se uchová toto bujné
a pohnuté rídobí, jež muselo proniknout k nejhlubší lidskosti,
aby se našlo.

Dívám se i na tu hlubokou imaginativní pasivitu našeho
období jako na jev pŤechodnf. Dnešní básník, vědomf si svého
vnitňního rozkladu a nesoustňeděnosti, je hluboce zaujat
otázkou: kdo jsem - jakf jsem - co je ve mně. Neboť nějakou
duševní jednotu musí si neustále vytváŤet _ jinak ne|ze žit.
odtud to, že jeho vztahy ke světu vnějšímu jsou tak pasívní.
období konstruktivního realismu pŤinese v tomto ohledu
modifikaci poměrri. Již dnes hlásí se _ zvláště v Americe -
nová koncepce člověka a světa, popírající onen pŤímo nihilis-
tickf pluralismus evropské školy Freudovy, Gideor,y a Prous-
tovy, jež vidí svět a duši lidskou tozŤezané na nepatrné čás-
tečky vzájemně hluboko odcizené a pŤímo nestyčné. Nová
americká psychologie básnická, trvajíc ovšem na pochopení
lidské duše jako mnohosti, ukazuje, jak ty rozmanjié dušévní
sklony nejsou zcelartvnorodé, jak jsou pňíbuzné a jak každf,
silnější podnět organizuje všechny duševní síly k jednotné
práci. Tato psychologie sceluje člověka tak rozdruženého, ale
poneclrává mu všechno jeho nekonečné bolratství, které ne-
ochuzuje tzv. pŤevládajícími silami. A tím člověka činí silněj-
šího vúči světu,;e.jz piznávájako skutečnost stejně rozdružě-
nou,. ale stejně schopnou nekonečnfch syntéz. Nor'á
poezie vnímá skutečnost i  jako objekt činění skutkťr, děj ,jež se uskuteční, kdykoliv k němu člověk vstoupí v závazn!
r'ztah. Skutečnost není tedy objektivni danostf jiz je nutno
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se podrobit, ale není ani jen projekcí subjektivního vědomí _-

rtybrž:, je cosi transsubjekt ivního, co však je objektem

subjektivních vztahri, jež spoluurčují realitu. Poznání této

skutečnosti není tedy jen věcí vědomí, rrybrž je to prostě usku-

tečĎování, činnost, práce. Poznártíjsou tedy pŤímo závažné

vitální akty. Neboé nejen r,rrímáme, ale i tvoňíme skutečnost.

Skutečnost není jen to, co je, n,|,btž i to, co bude a b)'t má.

Naše vztahy a p|ány, naše poznání je tedy faktorem reality.

(M i.i l l e r - F r e i e n fe l s. ) Tyto nové vztaby ke skutečnosti odvá-

dějí od pasivity, jež niči dnešní umění. Konstruktivní realis-

mus bude zde rozhodn1im lékem.
Tam, kde se objevují pŤedzvěsti tohoto nového umění, Lze

pozorovat  umění typ icky  nepate  t i cké,  suché,  jasné a

funkční, pÍesto, že ptávé v něm pŤicb'ázej1 zase ke slovu

i velké real i ty duševního života, největší l idské vášně,

pňímo zák\adrt| otázky lidského života, smrti, práce, bytí.

Ňeboé tam, kde jsou reality, je patos nadbytečnfm: patos je

vždycky náhražkou za nedostatek reálnosti. Uměním proniká

touha noué věcnosti a nové užitečnosti. Nemťrže nám bft

nesympatická.

(Host 6, č. 6, bi.ezen 1927)

Host: REDAKČNÍ SDĚLENÍ

Redakce obdržela od tňí členri Devětsilu, jejichž práce
byly otištěny v 5. čísle Hosta, projev, jímž se zÍikqi da|š1
spolupráce v tomto listu a odrivodřují svou další absenci
Gotzovfm projevem o komunismu v Národním osvobození
a Večeru. K tomu konstatujeme, že Gotztlv vztah ke komu-
nismu byl celému Devětsilu pŤesně znám již od r. 192l, kdy
poprvé v polemikách se stŤetla Litetátn|skupina a Devětsil
(Černík, Teige, Čecháček, Píša contra Gotz) aže tento GÓtzťlv
poměr nebyl Devětsilu závadou pŤi spolupráci v Hostu po
celá čtyňi léta. Se zňetelem k tomuto faktu neotiskujeme
zmíněnf projev, jsouce k tomu oprávněni také tim, že jeden
ze tňí podpisri nebyl pravÝ.

4C,6

(Host 6, č. 6, bňezen 1927)
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