
štítu svého díla _ pro nás bude ono jen památníkem, jenž
zajtmat bude leda jeho děti a vnuky. A teprve tehdy, pro.
dloužíJi svou smrtelnou duši o nesmrtelnost a symbolickou
mohutnost plemene, doby a vlny generací, nechá-li klesnout
v zapomenutí své rodné jméno a vyzdvihne k velikosti forem
a dramatického tlaku duši světa, bude čten, viděn a poslou-
chán tisíci.

Snil jsem vždy o tom, že umění v dnešních sv1ich podobách
zahyne,jakmile lidstvo vybojuje svrij boj o primitivní potŤeby
tě|a a ve svém celku se vzepne k dob1ivání statkri duchov1ich.
Proč je dnes potňebí uměleck1ich jednotlivcri do dálky styši-
telnfch? Není to jen náhražka osudu za to, že v době shonu
za hmotou nem že už lid sám vytváŤet si svrij uměleck ži.
vot, jako ho tvoŤily prosté rasy anonymních pěvcri a v,|rtvar-
níkri? A nebudou zase odhozeni jako nepotňebn násttoj, až
bude odčiněn Dehmelriv povzdech ,,jen čas.. a harmonick/
kolektiv, zbaven tňídní poroby, běsného chvatu za hmotou,
zamys|l se nad vyšším smyslem života a zlov|I nalezne ve
svém nitru rozkoš z tvorby vlastní, jež zmirnÍjeho hlad po
tvorbě cizí, na níž byl nucen cizopasit a jež nikdy, tŤeba ra.
finovaná, nedovedla dát jeho srdci to nejvlastnějšl, co cltl a
co tvoŤil by sám?

Umělci nebude tŤeba už slávy ni zdání velikosti. Bude spo.
luc]ělníkem a spolutvrircem, tvoňícím ne na svém vzestupu
nad anonymní masy, nlbrž na družném okrášlení živoia.
Neztistane po něm dílo jeho, nlbrž dílo generace.

(Kmen Iv, 3l, 14. Ťíjna 1920)
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Stanislav K. Neumann: BÁSNÍrŮu

Byli bychom pňíliš skromni, kdybychom _ bez dalších

,imystri - n.cntěli prostě konstatovat, že zpočátku Červnu,

akáyž pŤedal beletiii Kmeni, pak hlavně Kmeni podaŤilo se

,oo,ir.d.it k sobě pozornost veškeré literární m|ádeže, která

znamená dnes nějakou větší nebo menší naději naší litera.

tury. Mrižeme směle Í1ci, že každ! z vlznamnéjších mladfch

básníkri moderních, nenarodil.li se v našich sloupcích, pŤišel

si k nám pro kŤest, a vytrvalost, s kterou tak mnoz| ustavičně

odmítaní u nás klepali, svědčí jistě o tom, že jsme měli pověst

stejně vyběravfch jako ochotnfch.
Není v torr- záIl'ady ani zázračné ruky. Je to prostf drisledek

redakční praxe, která se nesnažila mísit staŤecké s rodícím se,

ani nečinila kompromisťr s čtenáŤskfm davem. Snažili jsme

se také jít jen jedním směrem' směrem dnešní moderny, a ne.
báli jsme se experimentujících. Zristal-li někdo postupem doby
stranou, stalo se to z politickfch dťrvodri, nikoli z drivodri lite-
rárních. PriltŤetího roku žilijsme tak ruku v ruce s novou rodící
se modernou literární, a v této době naplnil se, aspoĎ do jisté
míry, náš literární sen z 1914, tak brutálně válkou pŤerušenf.
Naše nová literatura je pŤibližně na těch cestách, na kterfch
chtěli jsme ji mít v 1914. Není to naše zásluha, ale je v tom
kus naší práce.

Tím ovšem neÍíkáme, že jsme se vším náramně spokojeni,
že nevidíme slabostí nové máderny, že je skutečně tak zdravá,
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svá, energická, jakjsme o ní snili. Ale téměi všecko, co dobrého
se v naší beletrii děje, děje se na této straně, a nikoli na opuš.
těnfch a nepňátelskych (literárně) bÍezích

Tvárné snahy nové moderny jsou známy, vybojovány,
uznány; mládež jde za nimi. To neznamená však konec risiíi,
konec prribojrim. Nějakého terénu bylo dobyto. Teď běží o to,
."|y.br' ríplně probádán a zkultivován. Aby se proniklo do
|l9 kr, aby se stavělo do v1íšky. Tu více než naše, číkoli
kritika bude rozhodovat pŤedevším kvalita mladé g".,..u"".
Jsou tu mladí lidé od lB do 28, v jádru je bezpochy;'; ;t"hjiž to, co z nich bude.

Nicméně kritická pozornost, kterou jim věnujem e, i když
nepŤidá jim talentu, nezmění strukturylejich orlanism 

" ""izjejich osudu, mriže pŤece tu a tam 
"asáhnout dolejich vyvoje

radou, vrilí, piíkladem.
Tu - pojďme tedy již s barvou Ven _ chceme v dalších

číslech. Kmene pokusit se o jistou změnu svého stanoviska
k mladé belctrii. Je nám .l',,ud.,ě,,u tím, že literární m|ádež
má dnes v oríeu nejvlastnější svrij orgán, kde mriže pěstovat
do všech drisledkri artistní stránku ,.Ňeno umění. Nám všakse zdá, že dnes už běži o něco iiného.

Dnešní doba sociální revoluc-e _ u nás dosud velmi latentnÍ- je jistě vhodna k tomu, abyi naše nejmladší moderna p"t".
sila se rozbit začatovan,|r kruh, v něÁt vězi literární -,e,,i,jsouc nejčastěji jen hrou, byť krásnou a v ážnouhrou odbornou,
pro těchu nevelkého hloučku literárních interesentri, u ';"-žila se naplnit svá díla j31nost1. a v!,živn!,mL látkami, 

".l."pi-teln1imi širším lidem uvědoměl1ícn dehikri, zeměděícri a vo.jákri, 
.a jim. užitečnymí. T v árné zásady nové moderny jsou plnycenn1ich pňedpokladri pro toto o,.,obo"o.,ucí dílo.

Je to zcela v poňádku, že dnešní mladí básníci jsou veselí,vt|RnJ, advážní.Je to pňirozené, že opěvají u.ar" *y"r, .,.ii.inek slunné dny, hlomozné ulice, věci prosté a technické, a žeexperimentuji s jazyka darem, rozmnožujíce jeho *oz'o*i
až do krajnosti a tŤeb.a nemožnosti. Vždyé jsme j. chtěli mítzde, vždyt jsme rádi, že odhodili svetobot, morbidní symbolis-
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rnus, pozlátkové estétstv| a že, když už se opičí, aspoil to ne-

zavání pačulim nebo levandulí dědečkri. Ale teď bychom

tádi, aby se rozpomněli na problém své doby, aby zanecha|i

pouhfch her a pŤiblížili se k budoucím zástuprim. Vždyé jde

i o jejich budoucnost: jistě nechtějí bÝt zapomenuti jednou

s posledními hloupostmi, které provádělo měšéáctvo.

Tedy k věci: Počneme s básněmi, kter1ich je nadbytek.

Z píedchozích vfkladri je zjevno, čeho chceme dosíci, když

oznamujeme, že piíštím číslem Kmene počínajíc pfest uáme

ntadj,n poetú,m tisknout bd'sně, pokud 1. nebudou tudrně jasnjl a sro.

1umitelrry každénu prúměrnému čtendŤi a 2. uědomě a píímo saj,rn

obsahem nepŤihtdsi se ideouě k socialistickému suětu a k socidlní
reuoluci.

Činíme pokus a vlme, že je odvážn! a že máme pŤi něm
jistou odpovědnost. Ale pokus musí bft učiněn, a pňedevším
my jsme povinni jej učinit, protože naše nechué k tendenčnímu
rfmování je známa a rovněž naše programová záiiba v tvár.
ném experimentu a stanovisko moderní.

Víme také, co bude následovat: budeme zaplaveni rfmo-
vačkami, oslepeni máváním rudfmi prapory a rudfmi máky,
básně stanou se v Kmeni bezpochyby Ťídkfm hostem. Nevadí.

Jiná literatura je nahradí, když pokus riplně selže.
Chceme ostatně pomalu sjednotit ideově celf obsah Kmene ;

s básněmi, o které je nejmenší nouze' činíme tedy i v tomto
směru počátek.

PŤipomínajíce ještě jednou, že jde o pokus, kter/ považu-
jeme za nutnf, kterf však v naší době mriže ještě selhat, pro-
síme mladé básníky, aby náš rímysl blahovolně si zapamato.
vali, aby nám pÍedem prominuli omyly, jichž se bezpochyby
nevyvarujeme provádějíce svťrj pokus, a|e aby s námi také
věŤili v možnost moderního umění sociálního, promlouvají-
cího povzbudivě nikoli jen k jednotlivcrim akavárnám, nlbrž
pňedevším k pracujícímu lidu.

(Kmen IV, str. 370*g71,14. 10. 1920)
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