Artuš Černík:KROK

DBVĚTSILU

NAZPĚT?

(odpověď na nepodepsanf článek v Rovnosti dne 17. srpna 1924)

Mistr paradoxu, umělec diskuse, ''moderní reakcionáŤ..
Chesterton praví v některé z prvfch kapitol knihy What's
wrong with the world (Co je špatnéhona zemi), že několik
posledních desetiletí bylo vyznačeno obzvláštním pěstěním
romance budoucnosti. Dále tvrd1, že tento vizionáňskf sklon
rispěšněran doby, jak ostatně ani rornantismus,nadšení
neléčí
pro mimodobovf rámec, obrazotvornostíz rovnováhy vychf.
]ená rivaha činit nemohou.
Pňítomnéuměníjako samostatnf celek, jako báseř vydech.
nutá k obrazu kŤehkékrásy, jako groteska filmu, je nejednou
napadáno ve jménu pňítomnosti. Česká moderní umělecká
generace, možno Ťíci, pŤistoupila u nás samojediná a první
s ostrym pitevním nožíkemk soudobékultuňe, obnažujícnemilosrdně hravé měšéáctví
a volajíc po novfch plodech inte.
lektu, vtipu a tvťrrčí
disciplíny, jež by vyslovily tužby socialistické.
Úspěchy, možno.li mluvit v tétostručnéa objektivníobraně
s nadsázkanri, se dostavily: rudé,ritočné
a rétorickévNeuman.
nov1ich (Max Holz) a Horovfch veršícha v }rorově tendenč.
ním románu. Náhodnf prťrvodce prvfch manifestri napsal
dokonce na okraj našínenávisti vťrčiklamnfm leskrim babylÓnské věže civilizace větu tak dětsky naivní, jako by automobily, v nichž jezdí několik karabáčníkria magnátri, byly
již proto hodny síry a popela.
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Leč pŤítomnéumění, byé sebeskvěleji a oddaněji spjaté
s ideou marxismu, Lunačarskfm, Herzfeldem a praktick m
komunismem, byézdrivodĚováno sty ňádky teorií,konstrukcea logickych sociologri lrausensteina a Bumi pŤedvídav,|rch
clrarina, neuniklo osudu stát se samo sebou vtělenfm uměním, tj. i uměním.tvarem, uměním, jež spojuje poslání myš.
lenky s dristojenstv1mvzácné formy.
Tento ,,krok zpátky,, (pŤijat1ina pravici pokŤikem soulrlasu, na levici varovnfm mementem), krok k osvobození
umění z poníženéa podŤadnérilohy nesamostatnéhovyvola.
vače politického programu, uvedení umělcri do Epikurovy
zahtady, rozšíňenízdrojťrinspirace o zjevy moderní každodennosti, ristupek potÍebě nového občana: senzacechtivosti
i pouhé touze po zábavě a rozkoši ze vznešenéhozpracování
díla i drobné anekdoty _ zpŮsobil živévŤeníposuzovatelťr.
Ač napň. Anatole France, hotovf umělec bezkazu, romanopisec lrfňícívtipem (Vzpoura andělťr),esejistaklasickéironie,
je pokládán za komunistickéhoumělce nevšedníclrhodnot, je
na českourevolučnískupinu Devětsil používánoz pŤíčinnejasnfch anebo mylnych mět zhola nevhodnfch, jakfch je
možno použít snad rra nějakou ,,Skupinu politick ch spisovatelri-marxistri.., nikoli však na skupinu uměleckou, která
rreslouží
opěvání poIitickéirokomunismu, jemužnelze postavit
d stojnějšíhopomníku nad jeho reaLizaci.
Dnes tedy již dokonce podle pisatele soudruzi Teige a
Seifert zrazuji svrij p vodní program, pŤecházejíceprf k Lite.
rární skupině.
PŤáteléTeige a Seifert jsclu v cizině a pŤipadá rráin rikol
vyvrátit zmíněnou pověst. odpověď rozšiŤujemeo tolik, že
opravujeme také nešéastnou
stylizaci článku redakce Hosta
v č.9_10, pÍíčinuvšechhistorek o zradě a ristupu.
Revue Host, jíž pro pŤíští
rok slíbili častv redakci i tičast
v listě členovéDevětsilu, pŤestávábft, jak se rozhodla valná
hromada Literární skupiny, tribunou pacifistickéhoprogramu
členťrLiterární skupiny a soustŤedíprostě rnladé umělce.
opouští svrij program k riplnému zadostiučiněníoněch pesi.
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mistri, kteňí prorokují nezbytn}i konec opožděné,,revoluci
srdcí.. a ,,lidskésolidaritě... Tím ovšem ztstává Devětsil ne.
jako by ,,všechnyty skupiny
dotčena neníjeho pŤesvědčením,
a kolektivni organizace duchovních dělníkri byly jen zájmovfmi spolky...... Nebo jako by ,,se básník duchovně osamostatťroval riplně od jakfchkoli kolektivně formulovanfch
programri..."
Devětsil, vždy v minulosti i v budoucnosti těleso programu'
směru a práce radikálně obnovné, ztstává mimo mátožné
snahy po vytvoÍeníjakési generace, neboéje sám již novou
generací,osou novékulturní práce.

K poznámce nepodepsanéhopisatele dodáváme ještě, že
listem U. S. Devětsilu a BrněnskéhoDevětprogramovfm
silu je nadále měsíčníkPásmo a pobočnísborník Disk [...]
Kde tkví tedy polovičatost? Kde je ztada a opouštění
programri?

( R o v n o s t , 3 1 . 81. 9 2 4 )
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Karel Teige:NASE ZÁKLADNA
A NASE CESTA
Několik principiálních poznámek

Konstruktiuismus& poetismus
I
Zák|adem každécesty je plán. RozevŤeme si pŤed svfm
zrakem plán světa, mapu obou polokoulí. Na první pohled
zjistíme,že tvrirce tohoto glÓbu byl prašpatn m urbanistou.
Země a moŤe rozdělenyjsou bez jakéhokoliv zjevného Ťádu,
s deprimující tvrirčÍ libovrilí, jíž se vyznačuje pŤíroda _
člověk pohŤíchunedovedl vždy využ(t svfch schopnostíro.
zumu a logiky. Nesmyslné hranice, které položil mezi státy
a národy, posuvné pod velikfm tlakem železného váIce
války jako pásma armád, jsou právě tak šíleně,cholericky
vinuté,jako tňesavékiivky temene velehor či Ťek.Na mapě
zestár|éEvropy není patrna mocná organizujícÍvrile.
od Pacifickéhooceánu ažke Kanadskfmjezerrim energicky
tažená pŤímka odděluje dominium Kanady od státri Unie.
A tyto nezávisle na terénuči toku Ťekracionálně rozčtvereč.
kovány svrchovanou vrilí člověka, jenž ovládá pŤírodu i sebe
zákonem a Ťádem, zbraněmi svépráce a vyna|ézavosti.Pito.
reskní labyrintové pridorysy stŤedověkfch evropskfch měst
nejsou známy v Americe. Nad pravfmi rihly horizontálních
ulic tyčíse kolmo vertikály železobetonovfchmrakodrapri. _
Je to svět pŤímky; proto je to novf svět, neboéjen pŤímé
cesty vedou k cíli. Moderní život, práce, komunikace ve velkoměstě, intelektuální aktivita vyžadují pňímky. Tato geome.
trická města s večernípísnísvětelnych reklam o všem hrdin.
ství,,referujíz americkéhostanoviska...Tato městajsou vlast-
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