
Artuš Černík: UMĚLECKÝ
PRoTIKoMUNISTICKÝ MANÍFEST

(K manifestu Literární skupiny v časopise Host, čís. l,
roč. II.)

Článeček, v němž s. černík zaujal stanovisko k manifestu Literární
skupiny brněnské (G tz, Chaloupka, Blatnf atd') o její ,,naději, víŤe
a prácí,,, uveŤejĎujeme sice, tŤebaže ,,manifest.. Skupiny považujéme za
zce|a bezvfzrtarnrt! a nevyžadující si polemiky. Jdé o projev nemnra
spisovatelri moravskfch, jež doba žene k socialismu, alJv jejichž práci
jsme dosud ničeho socialistického nenašli a kteŤí svrlj poměr Lsocialismu
formulují čiŤe buržoazní manj,rou. Skupina (resp. F. 

-Gotz) 
zauja|a také

stanovisko k marxismu - ale to, jak je zauja|ď, vylučuje zcela diskusi.
Skupině nedělalo těžké hlavy, jak marxismus odsoudit. jen když jej od.
soudí! Arciť že mohli pak celf marxismus tozmetat na kopytech, rozumě.
jí.li mu tak povrchně, jako by spočíval na prostém vfklaáu, že hospodáŤ.
.|Ý:w.j je jedinjn činitelem společenského Ú'oje. Ale kdopak tďjakživ
slyšel nebo četl? _ Bylo by si myslit, že spisovatelé, kteŤí chtéjí něco potí.
rat, budo.u pŤinejmenším obeznámeni s věcí natolik, aby se nedopouštěli
omylr1 tak hrublch a těžkfch, až z toho bolí hlava. Není.Ii takové mini.
mum svědomitosti u Literární skupiny, nemohou si její manifesty dělat
ná.ro|c3 většího, než jaki1 pÍiznáváme všem osobním projev m, jež si
několik literátťr činí navzájem a pro sebe.

bj.

Když Marx a Engels napsali Komunistickf manifest, bylo
to nejen hospodáŤsky zdrivodněno, n!.brž učiněno s celou
tvrdostí politik a slohem reálnfm a pádnfm. Tito dva velicí
pňedchúdci hospodáŤského, politického a kulturního komu-
nismu nezužili svého pozorování na malf risek veŤejného
žívota, nezastŤeli si [oči] falešnfmi skly s obroučkami kon.
krétních faktú, a mluvíce k nejuvědomělejší tŤídě společnosti,
nemluvili o ''naději, víŤe a práci.., nlbtž o Metternichovi, ca.
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rovi, objevení Ameriky a obeplutí Afriky' kolonizaci a kolo.

niích, tovarech, manufaktuŤe a velkoprrimyslu, páňe a strojích,

továrníkovi a proletáÍích a závislosti duševní produkce na

zméně materiální, a aníž se tu jen jednou mátly dva pojmy,

dán mužn! program celé tňídě. Bez kulatosti a lichocení na tu

či onu stranu, soucitnosti, apelu na srdeční pŤecitlivělost vyše1

pÍed 70 lety manifest, aby byl zneužit v naší době oportu.

nisty potitickfmi (Kautsky a sociální demokracie) i umělec.

kfmi (Duhamel, Vildtac' Literární skupina na Moravě),
těmito směšnfmi snílky či zločinnfmi podvodníky, zÍeděn,
učiněn nesrozumitelnfm, mystičtějším než samo církevní
kázání.

Je jen pŤirozenfm drisledkem dělníkova a lidového
vkusu, že odmítá vribec i jen diskusi o rozbŤed ch proje.
vech nevfznamnfch činitelri dnešního zápasu ze stanoviska
intelektuálova, jenž více se musí starat o napsané; jde ale
o to, poukázat na slovíčkáŤskou a mátožnou šalbu skupin, jež
by spíše ná|ežeIy do časri kŤesťanského horování než do věku
transatlantickfch parníkri.

Dějiny jdou totiž nejen podle slov, nfbrž podle činri že|ez-
nfm krokem, a zajisté dnes více učiní pro svět ten, kdo bude
b|Íže a v samém centru bezprostŤední skutečnosti, tedy spíše
společnost vyhraněná a bojovná, než skryté existence za.
sněné do nálad; spíše ovšem společnost lidí praktickfch, je.
jichž ruce nosí cihly na stavbu' jejichž pero pracuje statistikou,
kreslí a měŤí plány lodí, prúplav , tratí, než společnost těch
básníkri, malíŤri a estétri, kteŤí ještě věÍ(, žejejich náměsíčná
díla uspíší pňevrat a diktaturu proletariátu. Noviny, ceny
mouky a nedostatek masa, nerírody, táz a drah riŤadri, vládní
režim, mírové a stranické konference, nezaměstnanost' sku.
tečnosti, životní podmínky _ to tisíckrát více učiní pro bu.
doucnost než kniha, již čte nepatrnf zlomek promile všeho
bílého a barevného obyvatelstva země, PŤipuséme, že v pová.
lečné orientaci jsme našIi krutá slova pro civilizaci, amerika-
nismus a technické divy. Pii prvním pohledu do b skání děl
a vyzaÍovátní reflektorri, pŤi prvém slechu hrčení sanitních
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automobil zapochyboval nejeden intelektuál o Šporné ceně
a vratké moci hypercivilizace. Kdysi vše napohled vzbuzo-
valo žas, hrdost 20. století, znamenaného Bdisonem, Mar.
conim a Zeppe|inem, podmoŤskfm člunem _ a náhle toto
vše ,,ve službách lidstva..: i mechanismus stroj i mechanis.
mus r1Ťadri, pŤesnost a jistota se octly v dispozici lidí proti
lidenr. Z toho vznikla všeobecná nedrivěra na jedné straně
k divrim civi|izace, na druhé straně upŤílišněná drivěra v sílu
a schopnost a solidaritu lidí. Člověk, srdce, láska, naděj e avtta
se staly vhodnfmi idoly demokracie, jejích politikri a jejích
básníkri. Tento dvojí klam neobstál, tento dvojí falešnf obtaz
se rozplynuljak v doteku lučavky, byv uveden na pravou, to
jest bezpodstatnou míru marxismem. Neboé není tŤeba od.
soudit civilizaci: je tŤeba jí a jejích vfrobních prostŤedkú do.
b/t, vyvlastnit a ovládnout fie]. Nejde o Člověka s Krvavfm
a Cítícím Srdcem, jde o tŤídu uvědomělou, pŤipravenou, me-
todicky vytlačující Člověka, zbožlíujícího pŤíliš sebe, neplodn1i
klid a neproduktivní rodinu.

Tak ovšem neobstojí pŤed vámi tato hyperstylizovaná květ.
natá sebeoslava Literární skupiny v stylizaci páně Gotzově,
autora a množitele ,,Anarchie v nejmladší české poezii.., kterf
na konci tohoto sešitku Hosta v azurné obálce pŤipojil pro
bezpečnost vfklad této zavržitelné filosofie a estetiky.

Je.li těžko vyvracet jeho víru v srdce, čímž bychom se octli
na poli anatomickém, nebo heslo ,,tíhnutí ke stŤedu.., jeŽ
Newton neomylně vymezil; seŤaďme stručně tuto snrišku
bludri, halících historickou skutečnost.

l. Nehledíc k jasné ozvěně mnoh1ich tez|, jež si dal Devětsil
už pŤi svém zrodu, je prohlášení Literární skupiny originální
v měšéáckosti, v obojetnosti, slučujíc suchá fakta jako proletái
hospodáŤská revoluce, socialista s humanismem, vášnivfm
kultem mravních hodnot, kosmickfm sbratŤením lidstva, což
je neslučitelné.

2. Literární skupina nevěŤí v dějinnf fatalismus, v pŤed.
určenou nutnost prúběhu vfvoje světového k sociální revo.
luci hospodáŤské. Tím už opouští zemÍ tvrdého a moderního

ďídního boje. Tato Regaee nemriže bft vyvážena sebevášni.

vějším kultem atd', ZŤejmé pŤecenění myšlenkového světa na

rikor materialismu.
3. Poezie Literární skupiny j" pÝ tedy realismem, prosví-

cenfm sociální utopií. Vzdaluje se prf pŤekultivovanosti de-

kadentní atd. Ano, ano... Až je neslušné to vzdalování od

kolébky, v nilž |ež| mrtvě narozen'f expresionismus. Je prf

primitivní a klasická. S cháme, že je lehko bft primitivní,
když jsme spadli do hluboké stoky a voláme o pomoc.

4. Podepsaní autoíi pozdravují konečně bratrsky všecky
sociální básníky celého světa. (Vildraca, Rutteho...) Ko-
munistti, kteňí ovšem nejsou ani sociálními, ani humanitními,
ani básníky v minulém slova smyslu' se to netÝká.

5. P. Gotz objevil rovněž krizi marxismu, neboé tento
systém už nevyhovuje. Zajisté měšéáctvu marxismus nemriže
vyhovovat. Marxismus je prÝ také tuze mechanickf. P. Got.
zovi totiž unikl mechanickf ňád vfroby a spotŤeby, Ťád strojri,
ba i mechanická závislost jeho samého na novfch svazcích
německé filosofické teorie a umění. .. Ale to mi odpusťte, že
novf člověk věŤí v svět polyfonickf. Mám vážně zato, že věÍt
spíš gramofonu a aeroplánu. o osvobození mravním a dušev.
ním mriže konečně mluvit společnost, jež se osvobodila od
knih, jako jsou TŤi, Brázda v duši apod. Somnambulismus,fran.
couzské zvyky lásky jsou spilše zat1žením než osvobozením.
Tňídní boj má čistší věci na programu.

6. Konečně nelze souhlasit s rozvrhem uměnÍ na trojí
koncepci. Stačt dvě: měšéácké, ono, jež je charakterizováno
,,strašnou slabostí duše.. (viz báseř pŤed určitfm politickfm
vyznáním) a proletáŤske. Útok na Devětsil pro jeho obnovu
literatury živé, románové, senzační (bufalobilek, nickcarte.
rovek, vernovek, brethartovek) je drikazem, jak papíroví jsou
zástupci tolroto uměleckého směru. Umění prf nesmí bft
děvkou tŤídy. Pryč tedy se zálibou našich vesnickfch žen,
jež čtou kalendáŤe, protože je tu ještě plno mízy a obraznosti
a děje! Pryč se židlemi rovnfmi, jež hoví naší zemdlenosti.
Dělejte židle špičaté a rohaté. Literární skupina nebude
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z ymění dělat děvky, to již nejde, učinilaé z něho metresu,
celou bledou a hubenou, unuděnou a navoněnou.

7. Poznámka o psychologismu je sice opakováním našich
ostrfch slov u pŤíležitosti dnešního divadla, ale cítíte, jak je to
nalepeno na eseji pŤímo v kudrlinkách psaném.

A z této vyumělkované negace, z tohoto rozumáŤství má
vzejít umění? Pro koho? Pro proletáŤe? Anebo jen pro
slečinky?

(Rovnost, 2. lI. 1922)

Artuš Černík: RADOSTÍ ELEKTRIcKÉHo
SToLETÍ

Snrt bolestínstuí _ spěch1 železnjch neruú

Myslete si obyčejnou dekoraci: drim v ulici plné hromobití
a klení, usmívání a setkávání se. Řada sendvičmenri nese
reklamy obchodri, kin a dancingri a barťr. ÚŤ.d''tci a strážn1ci,
káry a automobily, drožky a tramvaje jdou a jedou a slunce
spouští záp|avujasu do všeho. Je odpoledne pŤed podz-imem.
Večerní vydání deníkri se ocitá v našich rukou. Cteme.
Čteme, abychom znovu svírali pěsti nad kapitalistickfmi
troufalostmi. A tu se rozpomínáme náhodou u jedné svítilny,
pÍebytečné ještě v této časné odpolední hodině jako telegra-
fick1í drát, jimž právě neletí depeše, jak jsme pŤišli do velikého
města poprvé. Nerozuměli jsme mu, záviděli jsme jistoty a
klidu odměŤen1ich obličejri, jistého kroku, byli jsme zttaceni
a v tomto domě v ulici plné ivaní, slibování, sdílení a opo-
vážlivého piezíráni jsme v poschodí složiIi hlavu do rukou
a byli jsme směšně zoufalí.

A město nás zocelilo. Jsme jedni z každodenních kupcri
párkaŤky a my jsme to, kteŤí do vás vrážej1, jakmile se obí.
ráme svfmi novinami.

Jsme si jisti jako kdokoli z ulice. Nenosíme sice tiše zavaza.
del jako veiejní posluhové, nevlečeme káry jako bezprávn!
učedník z obchodního domu, nechodíme v stejnokroji jako
strážník, prrivodčí nebo liftboy, děláme ale umění pro vás
všecky. Je soukromou věcí každého z nás, jsmeJi fotbalisty,
tanečníky, plavci, alpinisty, cyklisty či filatelisty, píšeme-li
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