sám pro sebejako p. Rutte. Tak se.zdá,jako by konzervativnÍ
pány hnětla nejvíceslovíčka,,komunistické,tŤídní...Páchne
jim to politikou, o nížtvrdí, žeje od umění na hony daleko.
Avšak zapom1nají,že umění m že experimentovat i s politic.
kfmi prvky právě tak jako s psychologick1imi nebo jinfmi.
A tak je nutno pŤijmout fakta: generace mlad1ich, ktěŤíchá.
pou novéuměníjako proletáŤské,
tŤídnía komunistické,je tu.
A každá debata o tom je zbytečná, protože ji neodstraní ani
n,ezabráni, aby mladí v tomto '*y'l., tvoňili. Pro ně je .to
potŤebousrdce, ducha i rozumu a neodradíježádnépovídání
o absurdnostijejich snah, zvláštěodvozují-li svéoprávněni ze
skutečně žitéhoživota.Jediná otázka, o které lze hovoŤit, je,
zda|i toto nové heslo mriže či nemrižepŤinésttolik obrodnfch
prvkri, aby strom umění pňeroubován byl všecekve smyslu
tňídně-komunisticko.proletáiském'A tu, soudě ahalogicky
podle historie, nezdá se věc pravděpodobnou. Všechny mladé
generace pŤišlR nebo aspoĎ domnívaly se pŤicházet, s novfmi
hesly, avšak nikdy nedobyly veškerépridy pro sebe. A tak jí
nedobude ani nejmladšígenerace. Z jednoduchého drivodu:
nezbude jí k tomu kdy. I proti ní vyvstane opoziceještěmladší
s hesly ještě novějšími,aby zaháji|a tažen|pod prapory ještě
barvitějšími.Tím se však nic nemění. Nové heslo má novou
mizu a proto novou sílu. A této rnlzy je nejv1išezapotňebí.
Má.li i dosti si|y, ukážebudoucnost. Jedno všakje jisté: Dílo
tvoňenéz nejvnitŤnějšínutnosti pro potŤebu autorovu' pro
jeho rrist a vnitŤnídění, tvoŤenépod tlakem, kterému nelze
odolat, je dílem skutečněuměleck m. A takovfm neodolateln1im tlakem pro nejmladší generaci tŤÍdnosta komu.
nismusje.

(Var I, str. 418-420, 1.6. l9Z2)
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Literární skupina: NAšE NADĚJE, vÍRA A PRÁCE

Yycbázeiíce z hlubokého mravního vědomí odpověd.
nosti každéhoělověka za vlvoi lidské spoleěnosti, formu.
luieme své dnešníživotní a umělecké stanovisko, jež ie
opěrnfm bodem našínaděie, víry a práce. Tato formulace
ie ovšem ien vfkŤik volaiící na poplach' vfstražné světlo'
iež vytrysklo v našich duších' krátkf signál označuiící
nrísto a zp sob sešikování'iichž ie tĚeba' aby neutonul
ve zmatku náš život a tím i naše umění, ale aby se obé
zrodilo novéa štastné.
tsme sociďisté. Pťrda'iežnás živí,ieuniverzální světová
vrlle po osvobození proletáňe a vytvoŤení nového světa
sociální rovnováhy. Proletáí ie nášbratr.Jsme ieho spolu.
boiovníci. Náš socialismus ie pevnfm vědo'''ím nutnosti revoluce hospodáíské' iež odstraní rítisk slabfch
tňíd a iež strhne zároveř mnoho umě$ch hradeb' iež
stoií mezi lidskymi srdci a zabrařuií lásce a lidskosti.
VěŤíme však, že tato hospodáŤská pňeměna, tÍeba ie
prvou a nezbytnou podníntou ozdravění světa, nepovede
sama o sobě k lepšímu lidskému životu, nepťride.li s ní
ruku v ruce vášnivf kult mravních hodnot, Hsky' huma.
nity, revoluce lidskfch srdcí, ieiímŽ posledním cílem ie
velké kosmické sbratŤení lidstva. Neboť my nevěffme' že
na vfvoi života lidské spoleěnosti pťrsobíien iedinf me.
charrickÍ činitel - totiž hospodáŤská vfroba. My nevě.
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iíme také v děiinnÝ fatalismus, v píedurěenou nutnost
prriběhu vfvoie světového k sociáIní revoluci hospodáňské.Tento mechanismus a fatalismus ie nám trud.
nfm zbytkem minu$ch dob. Na svět díváme se rozhodně
dynamicky a pluralisticky. Svět ie nám ohromnfm
dílem, na němž se zr'íčastní
kďdÝ iedinec ia&o iedna síla.
Směr světového vfvoie ie silokÍivka, iež ie vfslednicÍ
rnilis1fi nátaz individuálních vrilí.
Člověk stoiící v tomto kolektivním děiství a spoienf
s ním mnohfmi svazky pÍiiírná nadosobď pňíkazy spo.
leěenskéa pIď ie' ie ričastenna spoleěenskémbohatství
poimri' věr' mft , ale tvoňí také sám z vlastní potŤeby
svého srdce a kladnfmi vfsledky své práce spoluurčuie
život celku, isa takto spoluodpověden za celou pŤítomnost
a budoucnost. Prohlašuieme urěitě, ženám záležínatom'
aby tato vÝvoi spolutvoňící individuální vr1le vyrrlstala
z čistfch srdcí, pŤeplněnfch láskou a humanitou - neboť
ienom tak koneěná silokňivka vfvoiová bude vzestupem
nad stav dosavadní. Yycházeiftce z tohoto dynamického
a plurďistického životníhonázoru, vidíme v hospodáfské
revoluci ien iednu sílu, ptisobilcínazlepšenísvěta a života.
Chceme.li opravdovou spásu světa, musíme kultivovat
i iiné síly vfvoie se z častnící:srdce taždého ělověka.
Revoluce nesmí rrlst ien z hladu9 nfbtži z etickfch vťstev
eluše.A tyto etickévrstvy nut'to probouzet, tvoŤit,navršovat současně.
Do služeb tétovíry, naděie a světovévrile data se naše
umělecká práce, našepoezie. Není sama sobě eílem. Chce
sloužit' chce bft prostňedkem vfvoie životního.Jesociálně
dynanrická, Zau|ali isme ke světu urěité stanovisko svÍm
vyznáďm sociálď víry. Toto naše vyznání ie Íadou for.
mulí, iežisou současněpŤíkazyakce: odstranit soukromokapitalistickÝ Ťád' osvoboďt proletáÍe, ďe i osvobodit
člověka v bec i duchovně z nenávisti, zloby, zatuchlosti
srdce a vytvoňit novf hmotnf i duchovní svět, v němž by
bylo více láslry' družnosti a humanity. Je.li však ie.|ním
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koÍenem naší poezie víra, ie drubfm ieiím koÍenem
dwamická skutečnost. Hledaiíce mravní sílu lidskou'
kierá by unesla tíhu zmatku, odrazila věěně se ve světě
zlobun násilí a usměrnila dobré živly k vf.
rcdfucí'sobectví,
voii, ieiž chceme a v něiž věÍíme' stoiíme uprostÍed sku.
tečnosti,abychom z ní vyposlouchali vrcholení sil spoleěenskfch a étos ěistfch srdcí. FonoŤuieme své srdce do
dnešního života proletáíského, do hromadného vědomí
dělnickÝch davťr,abychom zachytili rytmus leiich duchovďch sil, tužeb a vfboiri a z této psycbické látky
tvoňili piedobrazy nového dělnfta - tvtirce, nové tvary
života,lásky, manželství,novf svět, v iehož srdci bude
dobrf, ěistf člověk. Svou poezii tedy buduieme na názo.
rovém světě proletáíe . ďe proletáňe nového, lepšího
a ěistšího,peboťkaždourealitu dovršuieme věrou, utopií'
tím, co pňiiít má. Naše poezie ie tedy realismus prosvícenf sociální utopií.
Uzpťrsobenik této proletáňskézkušenosti a pŤipraveni
svou věrou chceme v unrění mluvit básnickfm primiti.
vismem, ienž ie nám neilepšívťrlík poctivosti a čistotnosti práce, vfrazem bezprostŤedního pňilnutí srdee
k srdci, vftryskem základních prazážitk a prapocitri
člověka.Vzdďuieme se tudížpíekultivovanosti dekadentní, konstruovanosti a pouhérozumovosti, všeho toho, co
nemá žhavévroucnosti celého člověka' celého světa
a ieiich neodluěltelnéhovztahu. Pohrdánre pŤedstavovfm
světem měšťáckfm, z nébožrostlo staré uměnl. Svět
v ělověku a člověk v srdci světa - ne iako protiklad'
nfbrž syntéza - toť iádro našeho naslouchání skuteěnosti.JsÍnepouěeni o člověkujako o tvoŤivébuřce ohromnéspolečenské
tkáně a chceme vidět člověkaskrze osudy
dav , tňíd, celfch svět , iako tyto skrze ělověka. Naše
poezie nechce bft epickou kronikou iedné izolované
buřky ani lyrickou pasivitou samolíčetnfch náIad - chce
bft dramatem věčnérevoluce života, vellkého, zrnítaií.
cího se celku, rostoucího každfm iedincenn a dopínaiíeího
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se vždy k širší a odpovědněiší svobodě. Srdce! Srdcti
uprostňed! Tíhnutí ke stŤedu! Syntéza! A zase: srdce!
Hledeime ie! TvoŤme ie. Dáveime ie světu! Formutme
svár světovfch sil v novf, iednoduchf tvar světa! Měime
v li k pevnéformě. Neboťtouto v lí pňispíváme k tvorbě
nového, lepšího světa. Jsme klasikové v této touze p.o
určitém novém tvaru a ve svém odporu proti posledním
vfhonkrim měš íckého rozkliženého umění, v němž ie
strašná slabost duše' iež se nevzchopí ani k v li ke tvaru.
Dynamická a dramatická poezie sociálního primitivismu a klasicismu ie naše umělecká touha a naše noÝá
cesta' na ieiímž začátku pozdravuieme bratrsky všecky
sociálď básníky celéhosvěta.
V Brně I. záíi 1922
Gotz,Josď Chaloupka,
DaliJaromírBer k, Leu Blatnj, František
bor Chalupa,Jo'ď Hrúša,Čestmír
bek,
Mitoš
JeŤ
Jirko, Saata
Kadlec, ,(deněkKalista, Josef Knap, ArnoštRdž, BohušStejskal,
BartošVlček

(Host II, str. l-4, Ííjer.1922)
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NovÉHo UMĚNÍ

I
Tyto vfklady se pŤimykají izce ke společnémuprojevu spijen zdťt.
sovaielri, otištěnémuna rívodnímmístě, a chtějíjej
vodnit esteticky a filosofickY.
Není už pochyby, žev dnešnímsvětovémvaru začtná dalekosáhlá proměna všechkulturních hodnot - od hospodáŤství,
mravnosti až po umění. Nejvjznačnějšímznakem této proměny je, že člověkje dnes v srdci světa měrou všech věcí.
Tenio homocentrismus,jenž je dokonalfrn pŤekonánímkňesťanskoromantického absolutního cítění a myšlení, pronikl
i do sférypoznán|.Víme, ženení absolutního pozlán(. Takové
poznáni Ěy muselo pochopit život a svět v podstatě i rihrnu
priti'' a následkťr.Těch je však nekonečno,nespočitatelno.
každé poznání je tedy jen l^.iběremz nekonečnafaktťr,pŤíčin
a následkri, zce|a individuálním vfběrem podle zvláštní
potňeby a tud1žzvláštníhohodnocení toho kterého člověka.
Kdyby bylo absolutní poznání možné,nebylo by jistě rozporri
mezi názory, zásadami a pojmy. Byl by jen jeden nekonečnf
proud myšlení. Každé poznáni je však nepatrnfm vfběr9m
z nekonečna faktri a piíčin, vyhovujícím určitéindividuální
potŤebě a zaokrouhlenfm vrilí v jeden pÍedstavovf svět.
Má.li jinf člověkjiné individuální potňeby,má jiné hodnocení
světa, jinf vfběr faktri, jinf pŤedstavovf svět, jiné poznán(.
Poznáni dnešníhočlověkaje jiné, nežbylo pňed prilstoletím.
Podstatou všechrozpor|uv názorcch je rozpor v hodnoceních,
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