
soudí, aniž nás zná, Pr!, jsme zahnuli napravo,
z komunismu atd. Co slovo, to omyl. Radíme
aby nás napŤed poznal - a potom o nás psal.

vystŤízlivěli
p. Dykovi,

JiŤí Wolker: MANIFESTY

Manifesty byly, jsou a budou jen Jany KŤtiteli každého
nového uměleckého evangelia. PŤedcházejí dílo a mají jako
takové za :Ú.ko| urovnávat pro ně cestu, tj. vyzvednout jeho
novum' podtrhnout směr a vymezit vztah ke skuteč-
nostem. Umělecké dílo (myslím tu dílo generace určitfm zpri-
sobem organizované) snad usvědčí manifest, že se mylil
v teorii tvoŤení, v určení v,fznamu a vfsledkri, ale aési _ vždyt
nepsali jej kouzelníci, ale věŤící lidé. V jednom však nemá
manifest zk|amat, má-li vúbec mít jaky praktickf vfznam.
A to v zásadnim, které jsem už podtrhl a jež pÍe|oženo do slov
dneška  zn í :  p r opagace  a  p r ovokace .

Toto zase vyžaduje pŤímosti a jasnosti až do sebezapŤení
a pisatelťrm bude tu více nežjinde oklestiti se ode všech sou.
kromfch citečkri, které vždy společnou věc zatemťrují. Ne-
platí manifest umělcrim, ale čtenáŤ m, nesoudí se podle toho,
co znamená, ale podle toho, co vyvolá.

PŤed pril rokem formuloval jsem na tomto místě uměleck1í
a sociální názor komunistickfch umělcri sdružen}ich v Devět-
sile. Myslím, že podaiilo se tehdy část veŤejnosti pŤesvědčit,
že nové umění má právo b;it nekompromisně socialistickfm
a že skutečně o to usiluje. To byla propagace. Ankety, debaty,
novináňské vypady donutily leckteré neuchopitelné pŤiznat
barvu. To byla provokace. Snad se nezmfltm, když cely
poslední manifest Literární skupiny, o němž chci pojednat,(Host 2, str. 94-96, prosinec 1922)
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budu pokládat také za jedno z posledních vybarvení, nebo
lépe ňečeno ,,na|ézán| barvy...

PŤišed na světlo boží jako druhf, obsahuje více vfhrady
než klady, více rozmělnění než stmelení, více tmy než světla.
To stává se dnes pŤi opětném a zesíleném náporu reakce
dvojnásob nebezpečnfm.

Co obsahuje tento manifest?
,,Jsme socialisté,.. _ ale ,,nevěŤíme, že na vfvoj lidské

společnosti prisobí jen jedinf mechanickf činitel - totiž hos-
podáŤská vfroba... - ,,Náš socialismus je pevnfm vědomím
nutnosti hospodáÍské revoluce,.. _ ale Marx v ,,mechanis.
mus (pŤedurčená nutnost prriběhu vfvoje světového k sociální
revoiuci hospodáŤské) a fatalismus je nám trudnfm zbytkem mi-
nu]a... _,,Chceme odstranit soukromokapitalistick1r ňád, osvo-
bodit proletáŤe - a l e osvobodit člověka vribec i duchovně z ne .
návisti (tňídní?), z|oby,ztuchlosti srdce...,,Svou poezii budu-
jeme na názorovém světě proletáíe _ ale proletáňe nového,
čistého, neboé každou realitu dovršujeme věrou, utopií... Kon.
čí pak: ,,Srdce! Srdce uprostŤed! Tíhnutí ke stňedu ! Syntéza.
A zase: srdce ! Hledejme je ! Tvoňme je ! Dávejme je světu !..

Věty ty napohled vypadají pěkně, ale pÍihlédneme-li
b|iže, poznáme, že jejich krása není jen povrchov á, a|eizhoub-
ná. V manifestě mluví se mnoho o dynamickém nazlráni.
Mnolro ho tam však není, aspoĎ ne tolik, kolik by ho bylo
potňebí k dynamice tr'orby. Neboé dynamika tvorby spočívá
v tom, že zeď staví se na základy a stŤecha na zdi, že tedy ne|ze
pokrfvat stŤechu, dokud nemáme poŤádnfch zídek. Každ!
polír by vypověděl z práce dělníka, kterf pro samé vzdychání
po kobercích budoucího pokoje nechtěl by pracovat v blátě
základri. Není to, pravda, tak poetické a krásné, ale musí
to bf t, sic by všechna krása zristala jen zbaběl}im pomyslem.
To pak nazj,váme službou. Když umělec ukázní svoji sÍlu a
krev na čin, kter1íje tŤebas jen pňedpokladem všechjeho tužeb.

Dokud budou tŤídy, bude tŤídní nenávist mezi nimi. Dokud
budou tŤídy, bude v nich zatuchlost srdce. Tňídy musíš nej-
dňíve porazit, a potom zmiz|ostatní. Dejme tomu' že by ti'ídní

nenávist mohla b1it odstranéna za trvání tÍíd! Nic by víc

neuškodilo proletáŤi než toto. Stal by se dobytkem s věčnfm
jhem, neboé právě nenávist zachovává mu zde dristojnost lid.

skou. TŤídní nenávist - síla, která jednou sama tiídy povalí.
ProletáŤ novf, lepší, čistší - zdalipak to vúbec bude prole-
t? Zda člověk ověnčenf imaginárními veličinami krásy,

mravnosti a lásky nestane se spíše papírovfm fantÓmem nežli
živlm stvoŤením? Pro krásné utopie zapomínalo se pŤítom.
nfch běd. Jen aby se posléze všechny ty utopie nestaly nezod-
povědnou pŤedstavivostí, romantickfm, slabošskfm těkem
do vlastních sn právě v době, kdy umělec jako muž a voják
je povinen strij co stťlj stát na konkrétní pridě skutečna. Umění
proletáŤské budiž jako proletáŤskf žívot: bojovné, nehumanis-
tické, dogmatické. Jen jeho v(ra a vnitŤní pravdivost bude mu
okrasou. Až jednou - tvrdili jsme tak už dŤíve _ budou vy.
bojovány podmínky novému sociálnímu životnímu stylu, roz.
roste se pŤes ohrady tŤíd i proletáŤské umění do slohové šíŤe
umění sociálního. Potom bude lze mlur'it o těchto věcech'
protože bude možno je plnit.

A srdce ? Myslím, že vyp|!vá. ze samé funkce umění: mlu-
vit k srdci. Továrny básněmi nezesocia|izujeme, bohužel.
Hospodáňskou revoluci jimi také neuděláme a nebuderne se
o to snažit. Ale voláme.li k srdci, hleďme, aby náš hlas v něm
nezanikl, ale prošed jím, došel až do obou pěstí. Srdce stalo
se dtres krásou pŤíliš samoričelnou, naniž celkem svět nic nedá.

Komunismus je obraz nového, lepšího životního stylu a
marxismus je plánem jeho vybojování. Utopistickf socialismus
je mlhovin a. Dá se roztáhnout a stáhnout dle potÍeby. Dle
manifestu obsahuje snad všechny socialismy mimo komunis-
rnus, protože ten jedinf od teorie probíjí se k životní praxi.
Ba tento socialismus se natolik rozšíňil, že (jakjsme se dočetli
ve Venkově) bylo dovoleno J. Knapovi vpašovat do něho
i jakfsi agrární humanismus.*

. 
* Dopis Knapriv otištěnf ve Venkově byL zaslán Literární skupině

3eŠtě pŤed vydáním manifestu s poznámkou, aby ana sama rozsoudila,
m žeJi Knap pŤi tomto krédu bft podepsán na manifestu.
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Když nějakou pronikavou myšlenku nafoukneme tak, aby
každ! se jí mohl trochu pŤikrft, když j1 ulomíme všechny
hroty, když zbavime se veškerého jejího tizika a proneseme
tento rn.fsledek krásnfm hlasem, vzbudíme nadšení v národě
československém. on totiž nad jiné má d zmoudŤení
a umírněnost. U nás se to namnoze projevovalo v ritěku od
činu k jakémusi srdci, duši nebo morálce.

Proto vŤele uvítal literární manifest'v Národních listech
dr. Miroslav Rutte, Íka, že ,,skoro tlmiž slovy to Ťíkal pňed
tňemi lety ve Strachu z duše... (Knihu tenkrát podrobil za
mladé kritice A. M. Píša a tuším k plné spokojenosti F. GÓtze.)
Proto pŤišlo to vhod V. Dykovi v Lumíru, kter1i dokonce tvrdí,
že ten proletáÍ ztstává v manifestě jen proto, aby kryl ristup,
ažeto s ním nemys|ivážně. A tak dostává se Literární skupině
patronace nadmíru proletáiské a socialistické.

Řekljsem, že manifest soudí se dle toho, co vyvolá. Mani.
|est Literární skupiny vyvolal mylny dojem, že mladí se pona-
pravují. UpozorĎoval jsem na to i na valné hromadě Literární
skupiny, jíž jsem se naposled jako člen zričastnil. Tvrdil jsem,
že dnes ze všech jejích projevri uváznou právě ta ,,a|e,,,
neboé to, co stoji za nimi, Ťíkává kažď měšéák. PŤedstíraje
touhu po nejlepším, zbavuje se povinnosti dělati dobré.

(Var II ,  s t r .  15-18,  l .12.1922)

40o-

František Gotzz JEŠTĚ o MANÍFESTU

Nemáme mnoho místa k polemikám' nemližeme však ne.
chatbez odpovědi několik nájezdi našich pŤátel JiŤího Wol-
kera a A. M. Píši na programové prohlášení Literární sku.
piny, neboé u nich bychom neradi piedpokládali zlou vrili.

Ve věci základni _ v názoru sociálním _ se asi neshodne.
me. I revoluční marxismus i revoluční polyfonicky socialismus
jsou v poslední pŤíčině otázkou v|ry a mají tudíž koňeny
iracionální. Zaráž| nás však, že oba kritikové nenašli tolik

,,čestné odvahy.., aby ana|yzovali kladn1i sociální názot mani.
festu, nenašli jediného slova, aby ocenili, tŤeba i záporně, naši
vizi sociálního dění, z niž vyfilstá vše ostatní. Pak by pocho-
pili, že spojujeme revoluci a humanismus ve dvojím smyslu:

l. chceme, aby proti tŤídní nenávisti, jež je nutnfm pro-
stňedkem boje, ale jež je sama jen záporem, kterf nedostačuje
za program v voje, postaven byl klad ve velké sociální lásce
k trpícímu člověku a k sociální utopii; jenom z velké lásky
rodí se velké věci;

2. chceme humánní revoluci jako prv1i pŤedpoklad obrody
světa; revoluci, jižby dělali lidé, kteŤí by nechtěli jen ničit,
mstít se, chaotizovat, n brž i tvoňit ze srdce láskou prosvíce -
ného. To zpátečnictví a opatrnictví si vykombinovali Wolker
a Píša. V nás není.Jenom bychom je žáda|i, aby už nikdy nám
nepodsunovali špinav1ich rimyslri, jako bychom se chtěli
vlichotit do pňízně měšéákťr. Nemají pro toto tvrzen|dokladri.
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