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měl b t poetismus. Stalo se tohoto roku. Ježto zesmutněl, byl
považován za umirajícího, i počali mnozí pánové, velmi po.
těšeni, tahat rychle za provaz filosofickfch a etickfch kritéIií,
zvoníce mu hrany. Své uznání neopomenuli mu projevit tím,
že mu povolili ozdobnou rakev,,formy,,, o rriž pry se zaživa
snažil. Šlo však o záměnu. Živ je dosud onen poitismus, jenž
poprvé jasně r,ymezil funkci poezie a pracoval podle tohoto
jasného pozrráni; jenž opustil nalévání osobního bolestínství
do rakví tradičních forem. Žije. Roste jen do mužn ch let
\/ těžké době. Pohňbena byla však směšná a neškodná loutka
epigonri. Ale to se netfká poetismu, pánové!

(ReD l, č. l '  Ťíjen 1927)
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JiŤí Frejka: ISMUS A UMĚNÍ

Exkluzivista _ umělec pracující na esoterickém umění, má
pro život druhého člověka bezobsažnou sterilitu a negaci. Ale
vlastní mentalitě každého umělce, která bez jakfchkoliv ro-
mantick ch brflimá rys anarchie, destrukce skutečnosti vlastní
pŤedstavou, hoví práce, jež jerozechvÍvána životemjako auto-
mobil sv m motorem. Život je hra na smrt, a proto nás znudí
papírové hry, které nikdy nezemrou' protože nebyly nikdy
živy.

A kterékoliv pravé umění, které není zase nic jiného než
nov1ím životem nové zákonitosti a nového zprisobu myšlení,
má s oním prvním životem společného člouěka, to podivné
stňedisko sil, které chce žit stále živěji, plněji, hlouběji nebo
moudŤeji. Člověk je lomenf ocelorn.f hŤídel, z něhož jdou
teprye všechny transmise: do všedního života, do matematiky,
do poezie. Je v každém tomto okruhu nol".f, a pňece stejnf :
je živf . Jeho život je nejdokonalejší metafyzikou, která byla
kdy vymyšlena v tomto světě složeném z vécí, z jejich tvarri
a barev, z jejich proporcí i zvukri. Umělec, kterf místo toho
jedinélro živého ve vesmíru naší zeměkoule, místo člověka, se
oddá vfhradně kouzlu tvaru a nevezme do své kombinace
i život dávajícího člověka, stŤílí do dňevěného místo do živé-
lro lva, a jeho bázni se budeme smát. Nebudeme mu prostě
r'ěňit.

Umění je pro každého. A každ! je pro umění. Každf je
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