vozeno od slova umět, a to umět velmi mnoho.
Jak často
uslyšítena slavnostechrecitovat mělkou oslavnou r1itovačku,
jak častov rižasu stanete nad tím, jak bylo
dosud mato ostre
promluveno a jednáno proti této piímo podvratné a zrádné
činnosti,která byla a je odrivodriována odstrkováním prole.
tariátu, j|ž ale dnes všichni uvědomělí soudruzi musí vypo.
vědět boj na život a smrt, vážÍ.|i si nejsvětějšíchprací viech
kultur, zv|áštěpak nové,již my uvidími ..ist,;utáit e zvítěz\me ríplně na všech polích.
Ve smyslu tohoto článku chceme pracovat pňísněa bez.
ohledně.

(Rovnost, 3, a |2. července l92l.)
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Karel Teige: NAŠE UMĚLECKÉ ToUHY

Soudruh Karel Teige u c1klu literdmtch matiné,jež poŤddalaasi
pÍedduěmaněsíciDělnickd akadenie,mělpiedndšku,kterouseznaml.
ual brněnsképosluchačstaos liter rní rnldde{í,jež utaoŤila U. S.
Deaětsil. Poněuadža jednom brněnském
deníkuayl7ltl se tehd1
jejt prdce míst1pečliuě,ale rníst1téžs jisÚn ne|ohlas, hodnotící
roluměním,otiskujemečdsttétrpŤedndšk1l.
Mladí autoÍi jsou komunisté a do svfch prací snažíse též
tento nov světov1i názor promítat. To znamená, že jejich
je poezií revoluční.Neboé
poezie, tŤebasi zho|a netendenční,
nezáIežína vnějšítváinosti a formě dt|a, nlbtž na jeho pojetí
a zdrivodnění v tétorevolučnídobě. Novému uměnÍjde sice
pňedevšímo nového člověka anowf hospodáŤskf Ťád světovf,
ale v tendenci saméneníještěvšechnarevolučnosta opravdovost díla. A je-li vnitŤnípodstatajejich prací dobrá a spraved.
livá, věňíme,že i vhodná forma, tŤebasještědnes ne vždycky
dokonalá, se najde, neboéčímkrásnějšía lepšínacházÍme na
světě věc, tím usilovněji hledáme slovo, kteréby ji dokonale
hodnotilo.
Kde tkví naše básnická a v!,tvarná práce svfmi koĚeny?
PŤedchridcinašich literátri poskytli jim toliko prvotního im.
pulsu, ne více. Ale souvztah těchto obou generacínení sku.
tečně o mnoho hlubší než vztah a souručenstvíkterfchkoli
dvou generací,jež po sobě následují. Pozorujeme v pŤítomné
uměleckétvorbě rozpor dvou generacl, jenž,pŤihlédneme-li
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blíže,objevíse nám jako rozpol dvou světri,staréhoa nového.
A tu oni by vás rádi ujistili, žejakésikrásné,kouzelnésvítání
rozbieskuje se nad námi. PŤitom probírajíse ke svfm metám
dravfm proudem pňítomnfch časri. Hle, skutečně dnešní
období podobá se mocnému a vírnému proudu, divé iece,
prudce se Ťítící
mezi dvěma bŤehy světa.
Umělecká tvorba není jim pouhou honosivou hňíčkou
vkusu, ale závaznj,m posláním. Jako v ranfch dobách všech
kultur, nebo spíšev dobách pŤed vznikem novych kultur, je
básníkovoposlání posláním věšteck m. Revoluce, ježje jejich
ridělem, osudem,je bojována, formována, opěvována, slavena
a zrirodĎována jejich dílem. Toto umění je uměním revoluč.
ním a jeho revolučnostnevyčerpáváse ovšemtoliko v oblasti
formy, jako revoluce pŤedcházejícíhohnutí kubismu. V tom
tkví jeho novota' toésmysl jeho modernosti. Modernost není
zvláštnía patentovanf zprisob vfroby, ale shoda, pospolitá,
družná a mnohostranná práce tvoňivá, budujícíjedine ďlo,
nov svět, dílo svatéhodělnictví. Modernost, jež vítězně vyrtstá ze soudobéhomezislohovéhopásma abezv|ádl, zantceně
upírá své zraky k Ťešení
budoucnosti. Je.li pravda, jak praví
otokar BŤezina, že v umění ohlašují se tvary života posud
nevtělené,je skutečněmožno a vhodno označitpráci těchto
umělc tak, že tvoŤí pŤedobraz nového života. PŤedobrazy
novéhoživota,to jsou ty četné
básně a ptÓzy, a knížkajednoho
z těchto spisovatelri k tisku pňichystaná nese doopravdy tento
název: V nich chvěje se a zpivá nadějná pŤedzvěst nové
budoucí shody, p[ilznivépohody životni, věčnéhojitra a jara,
pŤedobrazyjsou obrazy jejich kamarádri malíiri, kteňíusilují
dát skutečnostkouzeln1íma jímavfm krajinám; malují po.
dobizny hlav toužícícha teskn}ich, radostného či drivěŤivého
pohledu velik)ích věrn)ich očí,pohledy z měst, prosycené
jejich jim vlastním záhadnj,m a nepochopiteln m ovzduším,
zátiš|,klidné kouty okolního světa, jejichž ticho a svátečnost
plynou ze souhlasu mezi všemi věcmi, stolem, židlí,knihou,
d1imkoua jinfmi roztomil1imi podrobnostmi našehodomácího
života. Jsou to vše, ty verše, prÓzy, kresby, obrazy a sochy,
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básně našeho života pospolitého,jehož z1tÍekvšichni spolu.
tmách věŤíme
budujeme, věŤícev dovršenídíla. V pŤedjitŤních
jako
počátek
stejně
krásné
nepochybné,
v |ibeznérudé svítání,
jasného,
bratrského života zitÍka. A pňece ani oni
neskonale
nepŤinášejímír, nfbrž meč.
žepoměr
Je vidět již z tohoto, co bezprostŤedněbylo Ťečeno,
k hnutí
generace
pŤedešlé,
lidí
k
hnutí
a
směru
mlad}ich
*
juk
snad možno, byé
kubisticko-futuristickéhocivilismu
nedosti pňesně,vcelku označit toto pŤedcházej1ciobdobí, jež
je u nás reprezentováno ve v tvarnémumění Čapkem, Fillou
a Špálou a v literatuíe Karlem Čapkem a Stanislavem
K. Neumannem, z nichž poslednímu mladí vděčí za tak
mnohé- tedy, že poměr těchto dvou generac| jerozhodnou,
radikální opozicl. opírají se ve svépráci o jiné vzory. Jejich
jmenovaní piedchridci, vyjma snad jen Neumanna, jenž z:Ů.
stávávždy nejsilnějšía věčněmladou osobností,nejsouv ničem
jejich učiteti.Jmenovali již otevŤeněněkolik velikfch uměleck1ich sil a horkfch lidsk1ich vzácn!,ch srdcí jako své vzory.
Není vyloučeno, že je ale snad zítra popŤou, budou.li jim
svítit cílevyššía záIivějšL,k nimž upnou veškerousvou mladou
energii a odvahu.
PŤedešlágeneracebyla dítětemstaréhosvěta. oni holedbají
se, asi právem, žejsou syny novérevolučnídoby. Socialistické
pojetí životníje novotou a vfznačnfm rysem této generace,
jím odlišujese od všechpokolenípiedešlfch. Mělijsme v minulosti hojně umělcri, kteŤítreba v soukromí byli socialisty, ale
neměli jsme posud umění živenéhomízou socialistickévíry,
jakožto produktu soubornéhorisilí některéuměleckéskupiny
či generace. Ale nejen jako svět kolektivní, nlbrž i jako jev
tak pronikavlr a intenzívní je socialismus těchto mladfch
čímsinebfvalfm. S pracujícím lidem sdílejítito umělci své
naděje a obavy; ztotožni|i svou lásku a svou nenávist s láskou
a nenávistíjeho. A tu bych rád toliko podotkl, žejejich verše
se odlišujírázně dokonce i od dosavadníchpísnírevolučních
v běžnémsmyslu, vzdalují se obvyklému pojmu sociální lite.
ratlrry, pro někdejšínaturalistickou dobu tak obvyklé: nepo.
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kládají posléze za nutné nějakého vnějškovéhotendenčního
zabawent, neboéb vá'to tak pňečastopouh1ím''ate'.-, jenl
se nedotfká a nedává tušit jádra. Není jistě jejich ia"áem
taková běžná,tendenčnípoezie, oslĎujícíoči vlajicimi
""dymi
prapory a patosem velikfch demonstrací,jejlž revolučnost
však piece nesahá až k samotnémukoňání atu,3e honosivou
a mÓdní vfvěsní tabulí v/dětečnéhoobchodního podniku
a
neníovocem širézahrady opravdovéhoumění,netkvív samotném pojetí díla. Nezavrhují ovšemnikterak možnosti tendenčnosti d1la, ale neuspokojujíse toliko jí samotnou a není pro
ně
rozhodující.

(Rovnost,19.7. l92l)
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PRoLETARIÁTU!

Soudruzi a soudru{k1t!
Z usnesenívfkonného vfboru Komunistické strany v Československu (československéhooddělení) zakládáme jednotnou
a soustieděnou organizaci pro proletáŤskoukulturu, Prolet.
kult, abychom urychlili a prohloubili sociálně revoluční
proletariátu. Proletkult chopí se
schopnost československého
všech rikolri, které měli kdysi na mysli zak|adate|éDělnické
akademie, ale vynasnaží se plnit tyto v revolučním duchu
marxisticko-komunistickém.
V první Ťadě ovšem věnujeme pozornost vědě. Věda
jakožto organizovaná hromadná zkušenost lidská, sloužící
sloužídnes většinouvlád.
k organizaci společenské,
pňedevším
noucí tŤídě měšéácké,má nutně t ildni ráz buržoazní, a to
nejen proto, že nabytj,ch zkušenost|využlvá v zájmu buržoazie, nj,btž i proto, že měšéáckájsou často i vfchodiska
a metody vědeckého myšlení a bádán|. Věda nahromadila
ale jsouc majetkemjednotlivcú
ohromnf materiál zkušenostní,
a v zajet|skomírajícítŤídy,nedovede a nemriže využít ho
ptánovitě pro organizaci harmonického celku společenského,
ačrozvoj strojní vjroby poskytuje k tomu nesmírnémožnosti.
A na druhé straně dnes, kdy obrodné hnutí socialistickésráží
se prudce se starfm světem kapitalistickfm, stává se věda
sv1im individualismem a pomocí, poskytovanou všem vy.
koŤiséovacíma reakčním snahám, vydatnou zbranÍ proti
proletariátu.
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