
všecky ty dnešní pokusy a pěšinky, domněle vedoucí z měštác.
kého umění, nemohou vést k proletáŤskému umění, nebudou
nikdy proletáňsk1im uměním, neboé kdybychom io 

""r.ttivčas, opakovaly by se později donekonečna v1ičitky, uz ni-
stane zde nebo onde, dŤíve nebo později návratt. '1rcnoaistu
jako drisledek proletáňství bez proletaiiátu

Z lmění měšéáckého rovnou v umění proletáŤské se ne.
dostaneme ani s marxističtějšími názory, než jsou na,iry
Devětsilu, soudruhri Hory a Píši. Nejsme prostě hotovi ješti
s měšťáckfm světem uměleckfm. Tento svlt není ještě Jcela
mrtev' metá stále je1tě pitvorné kozelce, velmi zábavné i pro
literární m|ádež socialistickou.

A tak, po našem soudu, mrižeme jen jedno: odvrátit se od
umění a obrátit se k proletariátu. Měšťácké umění nestane se
proletáňskfm, dostane-li proletáňské a socialistické záp|aty.
Ale z básnické mluvy, která vědomě bude chtít b\'t ,,o"u*i-
telnou a užitečnou jen proletariátu jako novináňsk1i článek
nebo ňeč z tribuny, mohou nejsnázev dalším v voji váiknout,
pŤedevším v proletariátu samém ovšem, zárodky skutečného
umění proletáiského. A jen touto cestou vžije sá umění, byé
v nejprimitivnější p?dob9: v masy dělného fau;at<o po*uí.l
samozňejmá součástka jejich života.

Umění jako mocnost znamená v dnešní sociální revoluci,
která je konečn1im rozlomem dvou svět , pouze jakousi plod.
nici houby na prach drcené mezi dvěma kume,,|. no"ptyl.,;"
se do větru, ale na těle proletaiátu zachytí se její 

"Z,oaiya z nich vzroste teprve umění nového světa.

. Nebudme domyšliví, že zachraťtujeme umění sr,".fm kňečo-
vit1im tápánim, Musí zahynout v tomto světě, aby z mrtvfch
vstalo ve světě novém, majíc své koňeny již v nové tŤídě , v!.ád.
noucí, aby skutkem se stala beztŤídní společnost.

Stanislav K. Neumann: AGITAČNÍ UMĚNÍ

Kdybychom hlásali: Chceme umění agitační!, nemohli
bychom jistě vydat hesla méně vhodného a méně - prozňetel-
ného, oportunního. Dnešním umělcrim, prošlym školou měš.
éácké estetiky, nezdá se, aspoř' v teorii, nic tak protivnfm
a absurdním, jako když se od nich pŤímo žádá určitá tendence
a určitá agitace formou uměleckou.

Čím více měšéácké umění se individua\izova|o a odcizovalo,
nikoli jen ,,lidu.., ale i veliké většině své tňídy, čím méně chtělo
a mohlo vyslovovat široce kolektivní myšlenky a city, tím ne-
pŤátelštější byli umělci ,,tendenci.. a ,,agitaci,, _ tňebaže bylo
vždy velmi obtížno stanovit, kde tendence počíná a končí,
kde počíná a končí tendenční umění. Všeobecně jen určitf
druh tendencí politick1ích a sociálních byl dán do klatby,
kdežto pievážné množství tendencí ostatních mělo v měšéác.
kém umění vždy tradiční právo domovské.

Nechybíme snad pňíliš, vyslovíme-li tu názor, že obecně pii-
puštěny byly v měšéáckém umění všeobecné a hodně abstraktní
tendence náboženské, filosofické, svobodáŤské, humánní, vlas.
tenecké ap., ale vylučovány tendence zcela konkrétní, hlavně
rázu politického a sociálního.

Umělec stával se v měšéáckém světě z tlumočitele národních
a lidov1ich myšlenek, citri a požadavkri stále více nadŤaděnfm
činitelem, pohybujícím se ve ,,vyšších sférách.., nad životem,
jejž soudil a zobtazoval v nadlidskfch rysech; jeho subjektiv-
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nost platila za vyšší objektivnost, až konečně proměnil gg
v nedritklivého a osamoceného obyvatele ,,věžičky ze slonil
opovrhujícího,,všivfmi požadavky.. normální.t' po".*stu,,ti

Legenda o velekněžsk é povaze a poziciuměIcově 'o"pty,,.,tu
se ovšem v novější době, aristokratičnost umění odhalená jako
padková choroba umění tŤídy, která se rozk|ádá' požadávek

civilnosti umění pronikl jako d sledek pociéované i"oto',,u,,o.ti
umění, jako demokratická reakce na rípadek aristokratismu,
neživotně zapŤedeného do svého hedvá.Lného kokonu.

TŤebaže však civilní umění je tedy zároveú' i vzdálenou
ozvěnou dnešního zápasu sociálního a ztstává v širokém
smyslu pojmu jedinou dnešní možností, je nicméně odsouzeno
pŤedem k zakrslému vfvoji, poněvadž chybí mu pňirozenf
zák|ad, kulturotvorná tÍída. Civilní umění měšťácké árientacá
majíc za sebou tŤídu se rozkládající, zvrhne se nutně ., pouhou
hru více nebo méně vyhledávající senzaci, kdežto civilní
1mění orientace proletáiské, snažicí se pŤiblížit k tŤídě teprve
dospívající, bude dlouho tápat mezi dv8ma světy.

Jak jsme v pŤedešlém článku snažili se vysvjtlit, je hlavní
nesnázi civilního umění proletáiské orientace, nebo jak se
u nás dnes ňíká, ,,proletáňského umění.,, to, že sice-mluví
mnoho o proletariátu a jeho revoluci, ale jen velmi v1ijimečně
dostává se k proletariátu a do proletariáiu, jen veláI zŤídka
stává se povznášejícím tlumočníkem jeho myšlenek, citri a
požadavkri, ač jen touto cestou mohlo by nab1ít irvalejší
a plodnější hodnoty, než je hodnota pouhého časového ,*e.'
z doby rozkladu měšéáckého umění._

Kde je vina?
Soudruh Lunačarskij ve své zprávě k IV. kongresu KI

o vfsledcích uměleckfch snah ruské vlády konstatrije určitf
nerispěch ,,agitačního umění.. (pojem vznikl a byl for-mulován
v sovětském Rusku) a odrivodĎuje jej pŤedevším tím, že ne.
našlo se dosti umělc , kteŤí by byli riplně srostli s rilohou
uměleckfch buditelťr a tlumočníkri proletáŤské revoluce.

To je totéž, co pozorujeme i u nás. Nasi ,,proletáŤští.. bás.
níci (o jinfch umělcích ani nemluvíc) považují v drisledku své

kastovní vfchovy a své odvislosti od měšéácké estetiky za nut.

nost, aby jako umělci zristali nad proletariátem, a zristávajíce

,,ua.p'oi"iuriátem zristávají nutně i nad jeho revolucí, ktení

ii- .,""'u*cná ríkoly všedního dne, nfbrž sváteční den bari.
'vaa 

" 
rudfch praporri. Cítí se natolik povzneseni podle staré

tradice, že se považuj| za oprávněné proletariát kritizovat

a strhovat s jeho hlavy sentimentální svatozáI, aniž však

pŤitom jsou schopni utvrzovat jej v jeho kladech, které má

jako tŤíáa i jako bojovná armáda, a vést i povzbuzovat jej

k lepšímu.
ro 3eani. Druzí jsou jednak riplně v zajetl estetismu, jednak

zápas1s tradičními lyrickfmi sklony, brnkajíce vždy znova

na strunách maloměšéácké poezie krásn/ch citri idylickfch,

tÍebažejindy dovedou se nejvíce pŤiblížit k poezii pro prole.

tariát.
Zkrátka: jedněm estetika, druhfm povaha brání ve splynutí

s proletáňskou revolucí, a obé je měšéáckého nebo maloměšéác.

kého pťrvodu. Emancipace uměleckfch duchri z pŤedchozí

minulosti je těžká, a jeJi těžká v Rusku, je ještě těžší u nás.

Umění má cestu k proletariátu nejen neurovnanou, nfbrž

zabarikádovanou' a k dynamitu ,,agitačního umění.. jen

zÍídkakdo a těžce se odhodlává.
A pŤece jen ,,agitační umění.. mohlo by v této době na.

trvalo proklestit ňádnou cestu mezi proletariátem a uměním,

ukázat proletariátu, že umění zaslouží si stát se závažnou

složkou jeho života.
Pňizpísobujíc se cele nikoli tomu neb onomu estetickému

zákoníku či evangeliu , n!,btž potŤebám proletáŤské revoluce,
počítajíc , ..,..'tulitou a chápavostí dělnické tňídy, ale dosti
silno vlastní vírou a láskou, aby piekonalo všecka nebezpečí
číhající na tendenčního umělce, jen ,,agitační umění.. mriže
dob t si srdcí mas a pŤipravit v jejich kolektivní mysli pridu
pro budoucí umění opravdu proletáŤské' tj. z proletariátu pro
proletariát kvetoucí bez jakéhokoliv omezení.

K tomu však, jak bylo ňečeno, je tŤeba umělcri riplně srost.
lfch se svou lohou v proletáňské revoluci, umělcri, kteŤí do.
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vedou spá|it za sebou všecky mosty k starému uměleckému
světu a k estetické společnosti měšéácké, siln1ich a neohrože.
nych umělcri, milujících více revoluci než umění a dovedou.
cích svrij talent obětovat věci proletáňské.

Jejich ctí a slávou nebude estetická hodnota jejich díla,
kterou dobojovavší budoucnost pŤekoná a zapomene snadjako
:iu"t1 válečnou, n!,brž ričinek jejich díla v proletarátu,
jeho hodnota revoluční, proměĎujicí se v prribojneho spolu.
činitele kulturního.

Pňesto bylo by dnes nebezpečno, jak jsme Íekli na počátku,
volat: Chceme umění agitační! Nik;li proto, že bychom ,,bu.
dili. vehementní odpor všech dnešnícl umělcri, i těch nám
nejbližších _ to by konečně nebylo neštěstí, estetick m kavár.
nám.chutnaly by aspoťr lépe cikorkové odvary avtažÁevody -
nlbrž spíše proto, že nepovolaní mohli by tento požadavek
provádět aještě vice, než dosud se to děje, ángovat svou lásku
k proletariátu a revoluci, která ve skutečnostije nejvzácnější.

.Agitační umění.., má.li b t tím, čím ho potŤebujeme, m-usí
právě vykvést z hork1ich a oddanych srdcí, která jsou rovněž
velmi vzácná.

Josef Hora: o PROLETÁŘSKÉ' porzlt

I

Knihou Rudé zpěvy (vydala Večernice) vstupuje básník
St. K. Neumann, jehož nejprudší doba tvrirčí věnována byla
protestrim individua proti societě, chvále pňírody a technické
civilizace, na pole básnění proletáŤského. I v Rudfch zpěvech
dozniváještě ovšem stary vzdor silné osobnosti proti beztvár.
nosti celku a žije v nich ozvéna básníkova civilismu. Má
v Rudfch zpěvech báseĚ, jež opěvá americkf film, jenž mno-
hostí a názorností svfch obrazri mu uvádí na mysl ižasnj,
veletok mužské energie, proměněné v 19. a 20. stoletl v zá-
zračné dílo mechanické civilizace. Napadá ho sice, že život
uprostňed veškeré té krásy lidského vfvoje zistává nedokonaly
a nespravedlivf, ale ,,ty historky jsou k smíchu; vraždi se,
když chceš, pro pověry a piedsudky, pro mamon, blud a lež;
já trpěl, trp, jak já měj v lásce, v nenávisti, jen život neché
jako kulka vypáIená sviští pňes hypochondrie... Složitá kon.
strukce továrny dojímá a opáj| básníka ,,novfch zpěv ..,

komÍn Ringhofferovky,,mladému se bohu podobá.., bohu prri-
myslovému. Mohutnf dojem vyvolává v básníku, jdoucím po
ulici, obraz dělníkri elektrické dtáhy, spravujících v hluboké
noci pŤi prudkém světle obloukovek, ,,elektrick1ich měsícti..,
uliční koleje.

A lana bíemena aduihají,
ramena bŤernena neslu.

(Proletkult II, str. 300-302,6. 6. 1923)
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