
matády, kteÍí nejsou ve skupinách _ a chceme, aby náš list,
kter1r jsme v dobách nejtěžších vybudovali a uháji|i, byt vf-
razem všeho hodnotného generačního tvoňení.

To je vnítňní smysl usnesení valné hromady Literární
skupiny, jež zprisobilo vystoupení několika jejích bfvalfch
členri.

Bylo nutno sáhnout k této operaci, abychom vybudovali
z lroSta novf orgán _ bohatf a tozmanit1i, opravdov'ou
revui mlad1ich. PŤíští Host bude velkf l ist celé generace.
Ne však eklektickf. Bude chtít vždy a neristupně: moderní
orientaci a hodnotu. Rubriky budou rozhojněny. okruh
spolupracovníkri rozšíŤen. Redakci povede František Gotz
s redakční radou, v niž zasedají Lev Blatnf, Čestmír Jeňábe}^
Jaroslav Seifert, Karel Teige (v)itvarná část) a JiŤí Ježek. 

' 
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Dosavadní tŤi ročníky Ěo'iu.byly pŤípru.,o., k Hostu'j.
n ovému  _  ve l kému  a  op r avdu  mode rnímu .  P r o s í -
me  s vé  č tená íe ,  aby  n ám  z r i s t a l i  v ě r n i  i  n yní ,  kdy
m žeme  konečně  t ea | i z o va t  ne j v ě tší  gene r ační  r i k o .
l y ,  k dy  s e  do s t á v áme  na  z á k l adnu  op r avdu  š i r o kou
a  kdy  naše  p r á ce  z ačí ' n á  z t á t  k  nov  m  hodno t ám .

(Host III, stt.226_227, červenec 1924)
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PRoHLÁŠENÍ

od počátku byio programem lrosta stát se listem celé mladé
generace; bylo to pŤání často právěJiŤím Wolkerem zdÍnaz.
ůované, a skutečně v dosavadních tŤech ročnících pŤinesl list

vedle prací členri Literární skupiny, která je vydavatelkou
}rosta, i práce mladfch česk1ich autor mimo ni stojících;
zejména častá byla spolupráce Devětsilu. Účast autor mimo
Literární skupinu byla dosud všakpouze fragrnentární ajaksi
pohostinská. Aby si Host pro pňíští ročník zajistil riplnější
a trvalou spolupráci ostatních složek mladé generace, pŤibírá
do své redakce Jaroslava Seiferta jako zástupce Devětsilu
a K. Teiga, člena téhož spolku, jenž povede vftvarnou část
časopisu. SamozÍejmě pňičiní se nová redakce, aby v listě spo-
lupracovali i autoňi mimo oba zričastněné spolky stojící. Dťr-
sledkem této reformy listu je pŤirozeně zvětšení tozsahu, roz-
šíŤení rubrik a obrazové části listu. V novém ročníku bude
snahou redakce, aby Host nebyljen revuí domáciho zájma
a vfznamu. Postaví se na mezinárodní Í6rum, stane se listem
nejen české, n!.btž mezinárodní moderny, nazírané ovšem
z našeho stanoviska.

V pňíštím ročníku naleznou čtenáŤi pŤfupěvky těchto autorri:
Blatn1i, Jeňábek, Gotz, Chalupa, Chaloupka, Zamazal, Ježek,
Stejskal, Seifert, Teige, Skačkov, Nezval, Mrkvička, Krejcar,
Feuerstein, Šíma, Honzík, Frágner, Linhart, obrtel, Svrček,
Cerník, Honzl, Vančura, Schulz, Václavek, Štyrsk1i, Jelínek,
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Svoboda, Kozincevová-Erenburgová, F{ora, Hoňejší, Bartoš,
Píša, Biebl, Zrzav,f, Clrochola, Kremlička, Tyl, Star1i,
Ozenfant, Jeanneret (Le Corbusier), Ivan Goll, Birot, Rich-
ter, Lisickij, Erenburg, Hilberseimer, Doesburg, Marinetti,
Prampolini, Lozowick, Majakovskij, Kručonych, Iliast [?],
Lipchitz, Zadkine, Archipenko, Behne, Gieizes, Asejev atd.

Literární skupina Devětsil

(Host III, str.227-228, červenec 1924)
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Josef Kopta: UMĚNÍ PRoLETÁŘsrÉ
A POETISMUS

PŤesto, že ve zprávě o valné hromadě Literární skupiny,

na niž došlo k vytvoŤení pracovní pospolitosti s U. S. Devět-

silem, donedávna ještě programově diametrálně od Literární

skupiny se lišícím (U.S.Devětsil byl ve svém světovém na-

zfuin1 ortodoxním marxistou, kdežto členové LS ve svém

vstupním manifestu nevěŤili, že navyvoj života lidské společ.

nosti prisobí pouze jedinÝ mechanickf činitel, totiž hospodáŤ.

ská vyroba;, tedy pŤesto, že v této zprávě jsou tato dvě

dosavadní programová sdružení prohlašována za zájmové

spolky d.,"ho,,''t"h dělníkri, jichž básníci se osamostatťrují od

.1ut.ycí'toti" kolektivně formulovanfch programťr, aby.jich

i,'é* ..,z nepotŤebovali a šli kažď! svou vlastní cestou: pňináší

totéž číslo i{osta, redigované již také zástupci Devětsilu Kar.

lem Teigem a Jaroslavem Seifertem, článek Karla Teiga

Poe tismus, jímž se, mluveno jeho slovy, pokouší poprvé zhruba

formulovai hnutí, které oživuje několik českfch moderních

autorri. Karel Teige, mluvě v plurálu a dovolávaje se autorri

poetistickfch expeiimentri, jimiž jsou: Nezval, Seifert, Vosko-

vec a Teige,,ti,uje vlastně usnesení valné hromady Literár-

nílro sdružení a pro básníky a malíŤe svého Devětsilu kolek.

tivně formuluje novf program' bráně tím usnesenému osamo.

statnění svych kama.aa.i u jejich vlastním cestám. Členové

LiterárnÍ skupiny, abychom nebyli na pochybách, že lze

mladfm piece jen tak snadno a ryclrle měnit programy a
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