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Prosloa k aečeru rnladé morauské poefie. (Ve duorance Vesn2 dne
27. nora 1921.)

I

T,iterární skupina mtadfch brněnskfch spisovatelri vystu-
puje dnes poprvé jako jednotn1i organismus na veŤejnost reci-
tačním večerem. Chce ukázat směr sv)ich uměleck ch snah
a v1isledek dosavadního vfvoje jednotlivfch svfch členri. Má
to b1it jakási hromadná zpověď, jakési pŤehledné ríčtování,
kter1im jsme povinni v prvé iadě sobě, ale také LiterárníveŤej-
nosti, k níž se obracíme. Mně pňipadl rikol, abych stručnÝm
teoretickfm vodem zaháji| to ričtování. Rád bych, aby i mrij
vod byl v organické souvislosti s básnick1ím dílem mfch

druhú-a aby i on byl tudtž prostym vyznánlm, prostou zpo.
vědí. Chci krátce naznačit mateiskou pridu, z niž lryt stáme,
modrou oblohu, na nižjiskŤí hvězdy našich snri a cílri básnic.
kfch, a vyzpovídat se ze vztahu našeho ke světu, životu, ves-
míru, bohu.

Své mládí žili jsme v době, která bezprostŤedně pÍedcházela
válku světovou. Ve světě uměleckém jsme viděli téhdy strašné
a kŤečovité risilí po novém tvaru básnickém, kterf by se zrodil
z nejhlubších vrstev lidské duše a uspokojil člověka novou
kosmickou syntézou životní.Jeden směr básnick1i hltat druhf,
objevoval se jako bleskové zjevenl, zajiskŤil, vzbudil mnoho
nadějí, a brzy zanika|. Byl tu naturalismus, kter umíral
po dvacet let a dokonat nemolrl, kterf právě v oněch letech
dal nejvyšší díla; byl tu jeho pňímf dědic _ impresionis-
mus, kter1i nás učil lásce ke světlu a stínu, po něm-s1mbolisrnus,

IOB

zahloubanj, do nejvyššíchzáhad bytí, chtějící seviít do hudeb.
ního verše tajemství nekonečna, a|e zabiedávající velmi často
v ponuré temnotě am|ze samoríčelnfch symbolri; pak dolehly
k nám ohlasy naturismu Saint-Georgese de Bouhéliera,
kterf vyhlašuje boj chtěné a vyumělkované, mysticky za-
temnělé poezii epigonri symbolismu a chce rozechvět sloky
verše opravdov1im čerstv1im životem, aby vystihovaly herois-
mus každodennosti a posvěcovaly všednost v zázrak; nato nás
vzrušily ozvuky Greghova humanismu básnického, kterf
chce zpivat jen a jen dobrodružství lidského srdce, pak se
dostavil nou oromantismus, zpÍilstupřuj ící morální obsah žív otnl,
nato novoklasicismus, kter1i zdriraznil nutnost sevŤené
stavby, oproštění díla básnického od druhotn1ich prvkri nála.
dovfch a ornamentálních a jeho koncentraci na pŤímo fungu.
jící prvky dějové; po r. 1910 revolucionoval některé naše bás.
níky futurismus Marinettiho se svou metodou syrov/ch a
strakatfch skvrn moderní skutečnosti, pak dramatismus
Barzun v, kterf chce zachytit složité vňení nového života
novfm orgánem básnickfm, kterf by zachycova| současnost
hlasri a vznětri životních, současně s ním se dostavil dyna.
mismus Guilbeauxriv, kterf chce vyjádňit zjevy civilizačn|-
že|eznici, silnici, dráty telegrafní, továrnu, jak o tom už dŤíve
snil paroxysmus Verhaerenriv, a konečně se objevil unani-
mismus Romainsriv, propagující poezii davú, lidsk ch
skupin.

Proudy se kňižovaly -- ale spočinutí nebylo, uspokojení se
nedostavilo. Cítili jsme, že tato nová poezie rodí se z vesmíru
a světa pevně uzákoněného, sečleněného, ztuhlého, majícího
svou starou' pevnou osu o dvou pÓlech a jedinf stňed. Byl to
kosmos _ nutno to Ťíci - kÍeséansky dual ist ickf.
Kňesťansko.platÓnsk1i dualismus byl jeho osou. Zák|adni
dispozice světové stavby byly pevně dány: nepŤátelství ducha
a hmoty, světa a duše lidské, jež se viděla obklopena nepŤátel.
sk1imi silami a živ|y fyzickjrmi, které prisobily v pravém proti.
kladu ke snrim duše lidské. Bvla tu rozluka mezi tělem a duší.
duší a světem, srdcem lidskfm a duší vesmírovou, bohem.
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A nebylo možno oprostit se od tohoto kosmu, souvisel s ním
každ|, tv rce, tŤebaže cítil tak intenzívnějeho pŤežilost a ne.
uspokojivost. Nejvyšší duchové tvrirčí cítili to zv|ášt mocně:
proto tňeba lbsen svou poezii buduje jako soud světov1i, aby
pŤispěl k rozkladu danfch Ťádri, a Dostojevskij sní mohutně
o spáse světa, o vykoupení z dualismu.

PŤišla vá|ka ajejí surová rána roztÍilštila riplně duchovou
stavbu kosmu kiesťansko-platÓnského, uvolnila jednotlivé jeho
prvky, porušila strnulf Ťád _ a my se rázem octli v rozruše-
ném vesmíru, kde jsme viděli obdobu starého pohanského
polyteismu. Uvolněné síly a živ|y, tid(cí se jen a jen sv/m
vlastním zákonem, určovaly děj životní, nebylo jednotného
plánu světového. PÍed válkou byl tu strnu Ťád vesmírového
života _ vesmír zdál se jednotně organizovanou a členěnou
básní mající všelidskf smysl. Válka nám rozbila tento epos,
rozrušila jeho stavbu v nesouvislé Ťádky, slova a písmena,
která sama o sobě nemají smyslu. Takové pojmy-slova jsou
svět, duše, ríčel, absolutno, pŤíčina.

A z těchto rozva|in a trosek vycházime my mladí, abychom
vytvoňili novou báseri života, novf, nám odpovídajícÍ kosmos,
abychom ty staré pojmy a vztahy naplnili novfm obsahem
a spojili je v novf, jednotně organizovanf bojovnf m1itus.
Pravda _ nejsme daleko dosud v této práci, pÍece však možno
již dnes naznačit,jak budujeme svŮj vztah ke světu, vesmíru,
k lidstvu a jaké jsou základní naše principy tvárné.

PÍi tvorbě základních svych vztahri životních opírali jsme
se o filosofické dílo tňí vridcri dnešního duchového života svě-
tového : amerického pragmatistyJamese, francouzského intui.
cionisty Bergsona a francouzského filosofa sociálního Durk.
heima. Kráčejíce v jejich stopách, rušili jsme zvolna pocit
rozpolcení duše a světa, kter byl základním pocitem starších
generací, uvědomovali jsme si vždy více hluboké spiíznění
srdce lidského a všech ostatních objektri ve světě, prociéovali
jsme s náhlou bezprostŤedností hymnickou jednotu duše a
světa, chápali jsme, že ce|á boží rodina tvorstva od člověka
po květinu a krystal je z téže prapodstaty, že duše a hmota
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jsou v téže prosté souvislosti jako koŤen a květ rostliny. Svět
není nám už nepÍátelskfm rizemím, kde bychom byli ohrožo-
vání ze všech stran živ|y a mocnostmi odbojnfmi. Necítíme
už krutého rozporu mezi dějstvím lidské duše, ovládané zá-
konem citov1im, a dějstvím světa, ovládan!,m zákony fyzic-
k1ími' poněvaďž c(tlme, že fyzická síla a citovf vzmach naší
duše jsou jen obměnou jedné a téže energie. Dnešní básník má
mocn/ pocit, že jeho vášer1, cit, bolest, vír je plamen, kter
souvisí s žárem hlubin zemskfch a s erupcí sluneční. ,,Leb
mit der Welt im Frieden.., dnes je nám tento Goethriv pÍtkaz
zák|adn|tvrirčí nezbytností. Žijeme v míru se světem, neboé
cítíme, že paď|y okovy duchové pÝchy, které nás oddělovaly
od světa, věcí a bratŤí a vězni|y nás v rizké kobce vlastního
nttra, že nastala slavnost hlubokého smíŤení našeho pokorného
srdce s ohromnfm světem. Novf básník miluje tňeba světlo
vroucí a něžnou láskou, ale není to už láska starších impresio.
nist , kteŤí je sáli jen zrakově, kteňí je vnímali hmotnatě, kteŤí
se na něm pásli, je pojídali _ novf básník miluje světlo vnitŤ-
nější, zbožnější láskou, poněvadž citt, žeje jen obměnou cito.
vého světla jeho duše; novf básník miluje slunko, protože je to
bratrskf tvor, pŤíbuznf jeho vnitŤnímu slunci víry životní.
Vždy je to mravní, hluboce vnitňní, intuitivní vztah duše
lidské k duši jevu.

Tím však není vystižen celf náš vztah k realitě. Máme
hluboké zaujett pro vědomí vesmírové, pro nekonečno, pro
absolutno. Cítíme, že člověk je orgánem života, že je v něm
upoutána část životní síly vesmírové, aby byla plně zužita.
Jsa částí vesmírového života, udržuje člověk stále styk s ne-
konečnem, kosmem. Jeho osobní vědomí se stále stfká a pro.
tíná s vědomím vesmírovÝ*, s ohromnou nádrž1kosmického
duchového života. Tento prrisek obou vědomí _ konečného
a nekonečného _ toé právě intuice, zjeven| vnitŤní pravdy
(Fl. Parmentier). Uvědomilijsme si sve pifuuzenství se světem
- ale toé jen stupeĎ dalšího rozpoznáni pŤíbuznosti duše lid-
ské s duší vesmírovou. Novy básník vidí v každé chvíli prrisek
času s absolutnem, vidí, jak každ,á věc se zrozuje k plnému
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bytí v nekonečnu. Nov1i básník noií se stále do kosmu a na.
cház( ve vlnobití živlri, jiskŤení hvězd, v mohutném tanci
světri svou vnitŤní rovnováhu. V jeho srdci slévá se rytmus
celého rihrnu života kosmického _ a pro něho je ptav,f žívot
jen právě ve spojení s nekonečnem, v němž je zdroj životní síly
a věčné mladosti.

S tím souvisí náš poměr k lidsk1im davrim: milujeme je,
rozšiŤujeme se v ně, nemáme k nim aristokratického odporu,
neboé jsou nám spojujícím mostem od člověka k nekonečnu.
Milujeme proto vroucně socialismus, pokud je čistfm bojem
o nové podmínky lásky člověka k člověku. a shody všeho tvor.
stva. A podobnf je náš poměr k civilizaci. Milujeme továrnu,
vlak, stroj, telegra{ loď a vše, co se nazfvá objektem civi|izač-
ním, neboť v nich vidíme živé děti, v nichž je upoutána
značná část lidské síly tvrirčí, milujeme je jako jeden člen
vlny života vesmírového, ale nikterak nesdílíme názot, že
moderní poezie se má právě jenjimizablvat, jak to chtěl tieba
dynamismus a paroxysmus. opravdovf básník musí ovšem
vycházet ze své doby, a jestliže v ní rozhoduje do té míry tech.
nika a civilizace jako v naší, musí se s jejími objekty poctivě
vyrovnat' ale neméně je jisto, že celá ta civi|izaceje jen ná-
doba, která se plní vždy nov1Ím duchovfm obsahem, jehož
tvrircem máblrtkažď! básník: musí vnikat vždy hlouběji do
mystickfch záhad lidské duše a vynášet odtud světlo pro
všechny. Lidská duše ve své nekonečné hodnotě - toé siu-
tečnost nejskutečnější: básník se jí nesmí vyh1ibat. Jedna
z prvfch knih ot. Theera nazlvala se V pravy k Já.
Theer, jeden z těch básníkťr, kteŤí jsou nám nejdražšÍ, w-
cházel tu na dobyvatelské vj,pravy, aby poznal a ovládl svou
duši, jedinf pevnf stŤed vesmírového života, bez něhož je
vše chaos a mlha. Theer však nacházel toto tajemství cestou
bolestné spekulace, naprostého osamocení, v němž rozrlva|
své nitro, aby v jeho hlubinách našel svou duši. Mv mladí
jdeme dnes jinak k podstatě svého já: nenacházíme jí tim, že
rczrlntáme své srdce, nlbrž tlm, že je spojujeme se všemi
věcmi, se světem, s davy, se společností, s vesmírovou duší.
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Vyléváme celf svúj vnitŤní obsah do hlubin kosmického života
a v nich se vždy nově zrozujeme k plnosti duchového bytí.
Láskou splfváme s veškerenstvem a láskou uvědomujeme si
svou duši _ ne tedy ana|j,zou, osamocováním, rozdíráním.
Duše - toé pták, jehož vnitŤní podstatou je radost z volnfch
prostor , z rozšiiování v lijácích světla, radost z rovnováhy
v divokém pohybu; k podstatě tohoto ptáka.duše nepronikne
nikdo _ tak věŤíme _ když jej zavÍe do klece a rozpiwá jej

pod drobnohledem. - Člověk musí splynout se světem, ne-
konečnem, procítit žhavě tisíceré souvislosti, v nich a jimi

pochopí podstatu svého duchového žívota, svou rovnováhu
vnitŤní: nenajde jí, jestliže vyjde z víru a proudu života do
klidu meditace, nlbtž dospěje k ní právě pohybem, dravfm
spěním, vírem světovfm a kosmickfm _ pak je to rovnováha
akční, dynamická.

II

To, co jsem tu načrtl, je psychologie dnešní umělecké mlá-
deže, jak jsem ji poznal a jak jsem to sám prožíval. Proces
jejího vfvoje proběhl ovšem teprve prvfmi stupni _ nelze
dnes o něm hovoňit s vědeckou riplností a pňesností, nlbrž
nutno se omezit na několik sevienfch linií a poznatkú, zatím
spíš živě cítěnfch než plně vyjasněnfch. Ale mrij obraz byt by
ovšem silně nehotovf, kdybych se nezmínil ještě o jednom
rysu našeho nazfuáni: svět je v naší pŤedstavě dosud cosi
krajně nehotového, neukončeného, ner,ykrystalizovaného,
chaos sil, vzmachú, vfbojri, jemuž schází dosud vyjasnění
duchové, duchovf obsah, takže nemá zatím pevnfch obrys-
nfch linií, nlbržje ve stálém pňerodu. Staré formy byly roz-
rušeny a nové síly ve světě se srazivší jsou dosud ve stavu
tekutém. Novf svět a kosmos tvoŤí si teprve nyní v divokém
kypění pňítomnostném nové tvary, skládá se v novf hrdinskf
duchovf mftus. Novf básník je si plně vědom, že jeho dílem
se vyjasřuje světovf chaos, že jeho práce pomáhá formování
nového syěta _ a odtud zák|adn| touha umělecká nového
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básníka je  touha po novém, pr ivodním tvaru ,  ukutém
ze že|eza a ohně, kterii by nenapodoboval nic z tvarového
bohatství světového, nlbrž zrozoval se zcela nově a privodně
z pohnuté duše, kter1i by nestudil svou strohostí, porrivadž se
vykoupal ve vÍelé krvi pokorného, ale pňece heroiit.eno srdce.
{ "9"y 

lyrik spěje za si|rrj,m zrytmizováním psychického

:b'.uhY.. Vše v pŤírodě a vesmíru je vibrace, pot'yb, spění,
kmit. Vesmír je orchestrací pohybu hromadnér'o. Řyi-"' .;áproto v díle nového básníka sám pohyb duševních stav , sám
pohyb citu a vznětu. ,,Na počátku byl tvar _ a rytmus.. _
toé prvé slovo estetického evangelia dnešní m\ád,eže umělecké.
--- Někdy ovšem pocit nehotovosti a rozváté neukončenosti
světa je v duši básníkově tak siln1i, že se pronikavě vtiskuje
i. samé struktuňe jeho básně. Poněvadž mu chybí zák|adÁi
jistota či aspo tušení světové formy, tvoŤí svou báseí jako
chaos skvrn pocitov/ch: postŤehnete v něm horečnou snahu
básníkovu po tvaru, uvidíte několik tvrdfch linií vystupovat
ze změti obsahu, ale ty trčí ve vzduchu a topí se v mlze. Víme
však, že i tato bolestně cítěná nehotovost je stokrát cennější
než epigonské napodobování star1ich forem a obsahri t.....]

Václav Nebesk'f : UMĚLECKÝ DBF.ÉTISMUS

Jsou chvíle v lidskych životech, ve kter ch je těžko držet
hlavu vzhritu. Za války nebylo takovfch chvil málo. Ale
tŤebas mraky na bojišti byly sebehrozivější, cítili jsme pŤece,
že svěsit hlavu smíme si dovolit jenom na okamžik, abychom
vzápětí tím d věŤivěji a hrději mohli ji opět vzpŤímit. Než
tak nemyslili všichni. Byli někteŤí, kdož ve svěšené hlavě viděli
nejlepší vfchodisko z obttžné situace a kteÍí v této rezignaci
spatiovali jedinou spásu ohroženého lidství.

Nebylo jich u nás naštěstí mnoho. Ve Francii, zdá se, bylo
jich více. Řtt<ati jim defétisté. Defétismus není zjev jedině
politického a mravního tázu.Y téže době jako v politice pro-
jevila se rezignující zdrželivost i v oblasti, ve kteréjejí pŤíchod
zdál se bft nejméně očekáván. Vědělo se z dŤívějška, že za
tŤeskotu zbtan| zm|kaji m zy, ale nevědělo se, že je nutno,
aby zapějí-li pŤece, pěly v nižší poloze. I když pěly tišeji,
nebylo zňejmě nutn m, aby pěly ostfchavě, roztŤeseny trap-
n1imi rozpaky. Mrizy let válečnfch prisobily nejednou dojmem,
jako by se z kterfchsi těžko pochopitelnfch pŤíčin začaly náhle
kajícně stydět téměŤ za všechno podstatné, čeho dovolily si
odvážit se v letech bezprostŤedně pŤed válkou. Projevil se
tento mladickf a panenskf stud zjevem, kter1i nejlépe snad
dá se piepsat v,frazem:.soumrak ismri. Nejrťrznější umělecké
směry, jež začína|y pomalu nabfvat pridy, zača|y ve chvíli,
kdy konečně vyztáIy natolik, aby mohly zapustit hlouběji(Socialistická budoucnost, l. a 2. 3. l92l)
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