
Stanislav K. I.{eumann: DEVĚTSIL

V neděli 6. rinora konalo se v Revoluční scéně matiné jako
první recitační podnik uměleckého spolku Devětsil; rivodní
slovo,-velmi vfbojné, ale poněkud nejasné a zpÍeházené, pro-
nesl Karel Teige a pak recitovány by|y prednaseti více nebo
méně diletujícími verše apr6zy A. Černíka, r. Suka, Vl. Van.
čury, Jar. Seiferta, A. Hoffmeistra a Karla VaĎka, z nichž
největší rispěch měl Seifert a částečně i Hoffrneister. Zároveťt
yož1to bylo v pňedchozích dnech spatŤit v knihkupectví
U zlatého klasu ve Spálené ulici malby a kresby členri téhož
spolku, A. Hoffmeistra, K. Vařka a K. Teiga, jež zejména
u Hoffmeistra a Vaůka vyznačují se vŤelou procítěností, mla-
dou roztoužeností a veselostí, opírajíce se prozatím poněkud
o dílo Jana Zrzavého, ale prosté jeho spádri někdy trochu
morbidních.

'To 
jsou projevy svépomoci, jistě oprávněné a tozumné,

m|ádež se bije za sebe a má pravdu. Hiavní věcí je teď pŤiro.
zeně: co chce a co již douefu.

Nebude nás nikterak pŤekvapovat, že tato mláde ž je již
ochotna popírat všecko, co pňedcháze|o; to jest jen áob'e
zn.amení a byla by to jistě špatná m|ádež, kdyby se koňila
mistrrim jako mladí epigoni ze Zvonu a podobn ch zbyteč.
nfch časopisri. Spíše bychom mohli.'.po,á",,-ět, proč sésk,.,-
pení Devětsilu není jednak pňísnější,lednak riplnějši, proč,
chybí.li Jirko, nechybí také Černík a Suk, a pioč io''', ta"

ie Hoffmeister, není Kaiista a Wolker, nebo kde je Teige, není

Havlíček, Rykr, Siiss a Wachsmann, nemluvíc o Františku

Němcovi, kterf pro svou notorickou nezvedenost nehodí se

boiružel ďo vážné družiny. Ale zeptejte se jich, proč se Petr

s Pavlem nebo Adolf se ZdeĎkem nemají rádi _ to je

jejich věc, věc, která byla a bude mezi lidmi, i mladymi, a

s kterou musíme se smíŤit.
Mrižeme tedy pro svou potŤebu znásilnit poněkud tyto mladé

mtrže a pod heslem Devětsil sestavit si obraz dnešní literární

a umělecké mládeže, od které máme již plné právo něco oče-

kávat a která svou dosavadní činností ukáza|a, že p|nl určit1i
program. Tu seŤadíme k sobě těchto dvanáct jmen:

J. Havlíček (sochaÍ), A. Hoffmeister, Zd. Kalista, A. M.
Píša, Zd. Rykr, Jar. Seifert, L. Siiss, K. Teige (jako kritik pňede-
r'ším) , Vl. Vančura, Karel Vaněk, A. Wachsmann, Jiňí Wolker.

Nehledíc k vftvarníkrim, jsou tato jména většinou nejlépe
znátta čtenáňrim Kmene a tvoŤí mladé jádro jeho slovesně
uměleckého obsahu. Bylo by tedy zbytečno mluvit o jednotliv-
cích:béží o to, co je jim společné, o to nové, co jako skupina
pŤinášejí.

NetĚeba k tomu, myslíme, mnoho slov, máme-li to charak-
terizovat. Tito mladí i s Františkem Němcem, nezbedou, po-
kračují v literární a umělecké revoluci, kterou jsme počali
v posledních letech pŤedválečnfch, a pokračují v ní tak, že ji
prohlubují ve snrěru spiritualistním. To ovšem není chyba,
n brž naopak zisk, a tento zisk potrvá a poroste, pokud budou
pokračovat a prohlubovat v duchu doby, pokud tato pokra-
čující revoluce umělecká bude se stále vědoměji pŤimykat
k poválečné revoluci sociální a mravní a mít stále jasněji na
mysli člouěka, člověka nového.

A tato m]ádež chápe také správně, že dnes mriže jí běžet
jen o člověka jako 

"jev 
kolektivní, a nikoli individualistní, ne-

rná.li konat práci pro měšéáckou reakci. Nebude, doufáme,
rozumět kolektivnírnu umění tak intelektuálně a studeně jako
Karel Čapek v RUR, ale neoctne se bohdá ani na cestě za
,,duší.., kterou jí doporučuje M. Rutte.
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Je zajimavo pozotovat, kterak buržoazn1 spisovatelé, kteŤí
stáli v počátcích dnešní umělecké revoluce, odstupují nebo
pěstují hravou virtuozitu, individuum a zájmy jednotlivcovy
nablvaji vrchu nad zájmy uměleckymi a lidskymi, ukazuje se,
že není pochopení pro člověka jako zjev kolektivní tam, kde
není srdce, kde buržoazní mentalita srdce potlačila.

Mluví-li se dnes opět o duši, bylo by snad na straně dobňe
orientovanfch lépe mluvit o srdci, pro něž buržoaznl režim
nikdy neměl porozumění, protože zájmy soukromovlastnické
měly v něm vždy vrch nad zájmy citov1imi, kdežto slovo a
pojem duše zkompromitovalo jak měšéácké umění, tak měš.
éácká věda: duše byla vždy ritočištěm buržoazního individua,
když už nevědělo kudy kam.

Máme pŤirozeně nejbližší poměr k literární a umělecké mlá-
deži shora vyjmenované,kterájediná ze všeho, co se tu a tam
hlásí novélro ke slovu, stojí dnes u nás za pozornost, poněvadž
má víru, schopnost a je nositelkou v voje. Také v jejím umění
Ťinčí lomoz moderního života a zpivá krása smyslné pňírody,
neztratilo se to, co jsme pro moderní umění dobyli, ale chce
to b t pŤevedeno na spodní tÓn, abyjasně mohlo zvučet mladé,
věŤící srdce soudružského člověka. To je krásnásna|ta, kterou
budeme rádi podporovat a bránit proti studené ruce obrat-
n1ich intelektuálri a proti náporu sobecké duše měšéácké.

(Kmen IV, str. 550-551, 10. 2. 1921)
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Deita: onvĚrstt'

V neděli dne 6. rinora 1921 uspoŤádala nová umělecká sku-
pina zvaná Devětsil literární matiné v pražské Revoluční
scéně, jímž nastoupila svou cestu mezi kulturními směry doby.
Úvodní slovo K. Teiga snažilo se, pohňíchu asi ne ve všem
dosti jasně, tiumočit radikální náhledy mladfch uměicri krajní
levice, sdružen1ich v Devětsil, jenž je avantgardou mladé
uměle cké generace' náhledy o pŤítomném uměleckém,
duchovním a myšlenkovém stavu a o jeho Ťešení a vyznačen1
směru v zítŤek. Literární práce, recitované sice diletantsky,
ale velmi srdečně a upŤímně, čemuž dlužno dát pňednost
pŤed tenorem oficiálních hereckfch a recitátorskfch veličin,
básně a pr6zy A. Černíka, A. Hoffmeistra, Ivana Suka,

J. Seiferta, K. Vaťrka a Vl. Vančury' znamenají, alespoĎ ve
většině, ne.li vcelku, vědomf odklon od ideálri civilistické
a dynamické poezie včerejší, zrovr.a tak jako vftvarná práce
členri Devětsilu, z níž byl malf fragment alespofi vystaven
současně v knihkupectví U zlatého klasu, znamená opozici
proti dnes již odumírajícímu kubismu. Veškeré silí členri
Devětsilu nesvazuje se již se starfm, lidskou duší a lidsk1im
srdcem odsouzenfm světem: noví básníci neopěvají již jeho
amerikanismus a měšéácké vymoženosti civilizace, neslyšíte
dnes u nich zpěvy drátri a lomoz elektrického a fabrikant-
ského století: s těmi pracují na pŤedobTaze noyého, svo-
bodného žívota, pŤipravujíce ze všech sil jeho piíští.
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