
plnit dále svrij program a své poslání, které si stanovil pŤi
svém vzniku a které dnes nepotŤebuje ani rekapitulov at, an.,
revidovat. ReD je a bude nadále syntetick m listem inie ,-
nac ioná lní  moderní  tvorby .  S lovu moderní  tozumí
v nejpŤímějším, nejostŤejším, nejradikálnějším smyslu, právě
tak jako slovu m e z i n á ro d n í pňikládá v,f znarn''.jsi.si. 

.ct,".

bjt práv oběma těmto slovrirn, jimiž vyslovuje p,o!.u* a ToZ-
sah s'vé činnosti, poněvadž je pňesvědčen, že jsou n*erozlučitel.
ná. Moderní kultura je dílem kolektivity internacionálních
sil, rezultátem činorodé spolupráce. Moderní tvorba není sblí-
ženim něj ak1ich mezinárodních kon federací pro intelektuální
spolupráci, které se tulí pod kŤídla imperialisiické Společnosti
národri: tam Se etabluje mezinárodní reakce. Inter]nacionála
moderní kulturní tvorby, jež se postupně konsoliduje z mezi-
národního produktivního souručenství všech moderi'ích, mla-
d ch energií, nemriže neb)it sestrou internacionály revoluč.
ního proletariátu, Dnes, v pŤedvečer všeobecného znovupo-
Ťádáni hodnot, tedy vytvoňení moderního světa, je posledním
slovem mezinárodní moderny, moderního ducha a moderní
vrile: revoluce. Mezinárodní moderna, jejímž orgánem je
náš list, je organizovanfm a vědomfm oábojem produktiv.
ních sil proti stávajícím poměrúm, tradicím, aiademiím,
estetikám, morálkám a proti dezorganizovanému a rozk|áda-
jícímu se sociálnímu systému.
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a mimo ni není modernosti.
Devětsil' l92l

ReD nechce bft uměleckou, literární nebo filosofickou
a estetickou revuí,jakfchještěje a bude nazbyt,nlbrž sborní-
kem, vzorníkem a zpravodajem novfch forem života, experi-
mentťr a rezu|táti světové tvorby; bude zakreslovat diagram
napětí soudobfch produktivních a revolučních energií, bude
orgánem všech vfznamnfch a pŤevratnfch proudri a tendencí
v umění i ve vědě, ve filosofii i v životě. Aspekty moderního
žívota, o nichž bude pŤinášet zprávy, bude dešifrovat a vyčí.
tat nejen v knihách av obtazech, ale i v hromadnfch otŤesech
v společenském životě, v jeho intermitujících revoltách, v ží.
votě davri, v neklidu a nerovnováze společenské organizace,
v mohutnfch kolektivních i individuálních erupcích vášní'
zločinri a dobrodružství, ve všem, co usvědčuje starf svět:
stávky, popravy, ztady, perzekuce, teror a všechny zrridy _

a v dokumentech budování světa nového: sociální i architek-
tonickf konstruktivismus, osvobozené básně a obrazy. Mezi-
národní moderna vede svfm nerístupnfm nonkonformis.
mem vťrči aktuálnímu stavu světa, starého světa, demarkační
čáru čím dále tím rezolutnější mezi dvěma světy: od počátku
je její tvorba vfbojem a odbojem, od počátku je perzekvována
a cenzurou umlčována.

ReD je vzdáLen stáda česk}ich spisovatelri, zoufale bučícího
pii slavnostních pŤíležitostech; nepl tvá místem a zájmem
pro oficiální českou kulturu a české umění. Nedopustí se
kompromisri vriči provinciálním a upadajícím lžihodnotám.

Je proto izolován od tzv. českého kulturního života a zpáteč.
nick tisk se také stŤeží podat o něm svfm čtenáÍtrn zprávy,
ReD opírá se jen o zájem, pomoc a sympatie svfch spolupra-
covníkri a již dosti četnych čtenáňri.
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