
se podrobit, ale není ani jen projekcí subjektivního vědomí _-

rtybrž:, je cosi transsubjekt ivního, co však je objektem

subjektivních vztahri, jež spoluurčují realitu. Poznání této

skutečnosti není tedy jen věcí vědomí, rrybrž je to prostě usku-

tečĎování, činnost, práce. Poznártíjsou tedy pŤímo závažné

vitální akty. Neboé nejen r,rrímáme, ale i tvoňíme skutečnost.

Skutečnost není jen to, co je, n,|,btž i to, co bude a b)'t má.

Naše vztahy a p|ány, naše poznání je tedy faktorem reality.

(M i.i l l e r - F r e i e n fe l s. ) Tyto nové vztaby ke skutečnosti odvá-

dějí od pasivity, jež niči dnešní umění. Konstruktivní realis-

mus bude zde rozhodn1im lékem.
Tam, kde se objevují pŤedzvěsti tohoto nového umění, Lze

pozorovat  umění typ icky  nepate  t i cké,  suché,  jasné a

funkční, pÍesto, že ptávé v něm pŤicb'ázej1 zase ke slovu

i velké real i ty duševního života, největší l idské vášně,

pňímo zák\adrt| otázky lidského života, smrti, práce, bytí.

Ňeboé tam, kde jsou reality, je patos nadbytečnfm: patos je

vždycky náhražkou za nedostatek reálnosti. Uměním proniká

touha noué věcnosti a nové užitečnosti. Nemťrže nám bft

nesympatická.

(Host 6, č. 6, bi.ezen 1927)

Host: REDAKČNÍ SDĚLENÍ

Redakce obdržela od tňí členri Devětsilu, jejichž práce
byly otištěny v 5. čísle Hosta, projev, jímž se zÍikqi da|š1
spolupráce v tomto listu a odrivodřují svou další absenci
Gotzovfm projevem o komunismu v Národním osvobození
a Večeru. K tomu konstatujeme, že Gotztlv vztah ke komu-
nismu byl celému Devětsilu pŤesně znám již od r. 192l, kdy
poprvé v polemikách se stŤetla Litetátn|skupina a Devětsil
(Černík, Teige, Čecháček, Píša contra Gotz) aže tento GÓtzťlv
poměr nebyl Devětsilu závadou pŤi spolupráci v Hostu po
celá čtyňi léta. Se zňetelem k tomuto faktu neotiskujeme
zmíněnf projev, jsouce k tomu oprávněni také tim, že jeden
ze tňí podpisri nebyl pravÝ.
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