
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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tlsněné hrudntk.1l těice djchajt,
lana se tfesou.

a chuějí se i rozkro.čené slouby.
suěrák.y lidské, ptik2 a stoupjí

hoj - rup!

Hlomoz této práce, zpocená těla dělníkri a pachy oleje jitŤí
:-y:!é touhy v páru nočních milenc . ,,Básnika *y'r 

"to"".lena.. jde hledat rytmická slova pro děj práce. To vlat< 
"ž 

j*"
j.en dozvuky civilní poezie Neumanno"y. oa té doby qj"á;;.
dušil se básník, zakáza| si svobodné ,yt"ty do Ťíše,-.a.'"i
krásy, jíž vystavěl pomník v Novfch zpěvech, a počíná plt
i teoreticky odrivodřovat píseř politickou u. p,át.tar,tá.,.
ohradil se v Prologu, že i on zná^rozkoš píírodních privabťr,
slávu léta a pudri, něhu vzpomínek a ,-.,t.k marností, city
b|aživé i city, které drtí. Ale odmítá je, a ,,ty radosti i z"ty
intimní, ta hudba soukromá neché v-buržoaznt poezii zní,i.
ch".. q:! tňídní zpěvy, jež jako rud'ou páskou *áii ,,a, po.|i,
soudružskou láskou;

a <ttra nechť jich dutful suist,í,
tou suatou naší fftdnt neruiuistt.

. Politické vj,zvy, Új"!I a polemiky jsou pak obsahem prole.
táŤsk1ich veršri St. K. Neumanna. Rádi v stejnojmenné.básni
Socialistick !,m ženám, 

.aby zadrže'y proudy'.,e-uy*t.,u,,o,ii,
nechaly feminismu, lékaŤskfch rad, rodinne'""íi-."tuuty,
tirád proti alkoholu a.' aby všechny, matky a ženy a d,rc,eiy
a milenky, davše ,,na Ťetěz citečky sladké a bolné.i, učily sá
stŤílet. Vzrušuje ho teď Max HÓlz, ,,der rote Máx.., jenž
y.o:| ozbrojenou Vzpouru proti buržoizii Německa 'i ;6;:
kává v ža|áÍi. Také tato báseĎ končí revoluční vfzvou . ,:,j;"trochu odvahy ještě a trochu praxe, osvobodíte '.t. i ]'i;";;
až rudi vlci zakousnou'se v bíl1i lup, hoj rup!.. Al. ovsem,
revolu čním i v!,zv ami n elze mrhat j ai<o city. Je zd,e neb ezpečí.,
že pÍi častém používání revolučních slov a rozruchrl dojde
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básníkovi vniternf oheů a zbude jen rétorika, jež nakonec

unaví, obmezíme-li, jako to činí Neumann, zorné pole prole-

táŤského vidu uměleckého na hlučivou, vždy na nejvyšší,
patetické struně hranou tÓninu. Domnívá-li se básník, že pro-
|eta át z ce|é poezie potŤebuje a žádá jen takovfch veršri, jako
jsou v Rudfch zpěvech Bitevní pole, RSFSR, Zpěv zá.
stupri' Zpěv jistoty, Vy u my _ vesměs básně omezující se na
obměĎování jednoho revolučně politického motivu, na agi-
tační didaktiku, dobrá _ tyto verše, tu a tam recitovány,
zanÍtí a budou užitečnou pomrickou propagandy asi jako

rivodník nebo polemika proti agrárním vydŤiduchúm, ale
nevěňte, proletáŤští básníci, že by takto pronikla naše poezie
do dělnickfch duší a stala se jejich hlasatelkou. Proletáňská
revoluce, to pňece není jen nadšení pro rudou pásku, kletba
azatatá pěst, toje také nekonečná, neviditelná práce prostÝch
fakt a hodin složitého života,jemuž podtéhá dělník, tŤídní boj
není jen sraz a viditelná bitva dvou tŤíd, nfbrž celf ten pŤíliv
životních osud , jenž sjednocuje jedny proti druhfm. Každá
poezie je vj,razem jistého života. Celého života, Ty city a
citečky, ten slabošskfch citri denní dfm' jejž tak rozhodně
vylučuje Neumann z proletáŤské poezíe, musí v ní piece jen
koneckoncri dostat místo, protože proletáŤ také si uvědomuje
svoje proletáŤství pomocí dojmri, pŤedstav a pocitri, a než|i
zatne pěst a než|i se rozhodne k boji' prožije vnitňní duševní
a citové pochody velmi složité, a právě tyto vnitŤní pochody
vyvolané jeho zvláštním, typickfm zp sobem života to jsou,
jež tvoňí jeho odlišnou kulturu a jež musí se stát látkou prole-
táŤské poezie.

II

V dlouhé básni na Rosu Luxemburgovou má Neumann
tyto verše o jejím pobytu v pruském ža|áÍi:

Jen kniha pŤírod2 ti ddud, 7apomenout
a tu a tam i kniha básníka:
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ta sloua sluneťná a tuoje slz1l něly
doaedou nad aštm krátkou duhu sklenout
_ postlit odhodláni...

Tyto verše, inspirované patrně dojmem ze žaláÍn|korespon.
dence Rosy Luxemburgové, měl by si zapamatovat soudruh

J. Votoček, jenž v Proletkultu soudil a odsoudil velmi piísně
všecky naše mladé básníky, protože se mu nezdaj|byt dosti
tŤídními, svázáni jsouce buďto estetikou nebo vlastní povahou
s měšéáck1im uměním a s maloměšťáckfm světem citovfm.
Já chápu ríplně, že touha s. Votočka po ryze proletáňské poezii
mriže vést k negativnímu soudu nad většinou toho, co dnes
literárně se blíží proletariátu, žeI jen, že v celé té ňadě rivah
s. Votočka vedle abstraktních, nedoloženfch soudri jsme ne-
našli (kromě rozboru Seifertovy Samé lásky) kloudného a
věcného rozboru jednotliv1ich zjevri naší mladé literatury.
Vyhnul-li se s. Votoček rozboru tŤeba Hudby na náměstí,
Těžké hodiny, Pracujícího dne, Srdce a vÍavy světa, Socialis.
tické naděje, Tegtmaierovych železáren, rozhodně chybil,
neboé povšechn1imi risudky spatra mate jen a zkresluje. Vyslo-
vuje-li se i komunista tŤeba, aby proletáŤští umělci zahodili
všecku uměleckost a ponechali si pro sebe jen tendenční její
část, chce-li, aby báseĚ pÍevzala funkci poplašného zvonu
nebo agitační schrize - je to názor velmi nedomyšlenÝ. Už
proto, že ptávě takzvaná tendenční poezie je cosi, co bez
umění není myslitelné. Právě ona vyžaduje co největšího
bohatství v!,razového' právě ona žádá si nejvášnivějšího pro.
lnutí proletáňského zanicen1s darem uměleckého vfranl,. Jinak
je zbytečná a svazek takové poezie nahradí nám docela lehce
jedna agitační Ťeč, kterou bezprostŤedně si poslechne několik
tisíc lidí. To je vidět i na Rudfch zpěvech Neumannovfch,
kde vedle živj,ch a vášnivfch ,,tŤídních zpěv .. jsou i mrtvá
politická kázán|, na nichž bylo by lze pŤímo makavě dokazo-
vat, jak ričinnost básně klesá ve stejném poměru s vynucova.
nou a rozumově chtěnou tendenčností. Kdybychom chtěli od
básníkri jenom bezprostňední tendenci, činnou a rychle pro-
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nikajic1,nemuseli bychom od nich žádat veršri, jejichž pťrsobi-

uo'tj" vždy omezena, nlbtž mohli bychom jim pŤikázat psát

b,oz7,y,tokaky, a ríspěch by byl větší. Této práce nadělali se

ostatně některí naši básníci až dost a dost.

Proletariát však potŤebuje také umění. PotŤebuje pohledu

na krásu, hr zu, o-ddech a velikost světa, pohledu, j-ejž 
1u

.,,az" dod',es zprostŤedkovat jedině básník a uměIec. Proč by

si nemohl proletáŤ pňečíst tieba Nové zpěvy Neumannovy,

,'.bo si 3. áat zadekiamovat? Nějakf druhf s. Votoček mohl

bysicedokázat,žejetoknihamaloměšéáckásvouhltavostí
exotismu, svou touhou po smyslovfch požitcích, není v ní

jediného slova socialistického ve smyslu Votočkovy teorie, ale

je to kniha, jež budí v čtenáňi mocnou a dlouhou ozvěnu,
jiči" rn.. v plastickfch a okouzlujících barvách krásy světa.

Tendenčních veršťr máme už dost. Budeme-li mít nové a

ohnivější ještě, dobrá. Ale my, potŤebujeme.li veršú vribec,

potŤebljeme také verš , které nejsou tendenční a pŤece vy-

slovujt io, 
"o 

dnešní proletáŤ žije, myslí a cít1. Ale to všecko

mttzě zvázitjedině budoucnost a mysi mrižeme t(ci,že chceme,

aby básníci áaL se proniknout opravdovfm duchem proletáŤ-

sk1ím, budou-li v leho smyslu psát tendenčně nebo méně

tendenrně, točně či citově _ to je jejich věc už, věc jejich

poměru k světu, jenž u každé povahy je jinf. To ani soudruh

Votoček nezměni. Jeden komunista zablvá se zá|ežitostmi po.

litick1imi, druhf odbornfmi, tŤetí samosprávnfmi a družstev-

ními, čtvrtf pracuje v FDTJ, pátf jinde atd. _ nechme tuto

,o"manitost i proletáŤskému uměnl, vždyt jinak, kdyby se

Ťídilo jen dle rnaršrrity s. J. Votočka, bylo by nakonec k smrti

nudné, a to jistě ani on nechce.

III
(St. K. Neumann)

Soudruh Hora domnívá se neprávem, že ,,tt(dn1 zpěvy,,

Neumannovy, pokud běží jak o jejich tvárn!. ráz - patgtick9u
tÓninu civilní,.tak i o jejich bojovné syžety, jsou mi ideální
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proletáŤskou poezií, jak siji pÍedstavuji vjejích dnešních risi.
lích a počátcích.

Tak jednostranně nemyslím a necítím. Neumannovy verše
jsou Neumannovy verše, jeho pokusy takov mi pokusy, jaké
mu dovoluje v těch nebo oněch okolnostech ráz jeho umělecké
povahy, její piednosti a vady. ProletáŤská poezie dnešní musí
obsáhnout jistě mnohem více, než se mriže vejít do deseti
nebo dvaceti pokusri jednoho dnešního poety, ktery volky
nevolky musí si teprve její pŤedpoklady a možné metody
uvědomovat.

Soudruh Hora soudí poněkud piedčasně, aniž ovšem za to
mriže. Nedokončil jsem dosud Íady svfch článkri: zblvá mi
celá část pozitivnějšího rázu, rozbor pravděpodobnfch vlast-
ností a možností proletáŤského umění, které, jak doufáme,
pŤijde. Pro tuto chvílí však chci jen vyvrátit některé pochyb-
nosti soudruha Hory.

Považuji-li to, co naz,filám agitačním uměním, za nezbytnj,
stupeř k proletáŤskému umění, za nástroj,jímž jednak zhostí-
me se měšéácké estetiky a maloměšéácké citovosti a jednak
proklestíme umění cestu k proletariátu, naznač7ljsem již ke
konci svého minulého článku o agitačním umění, že jsem
pamětliv nebezpečí, která tu hrozi. otázkou není však, má-
me-li se jim vyhnout, n!fuž otázkou je, získáme.li agitačnímu
umění tak silné talenty, že nebezpečím dovedou čelit. PŤitom
je nicméně lhostejno, dovedouJi jim čelit vždycky se stejnfm
zdarem. Jednak nic se nestane, když ve sbírce dobr ch básní
bude několik, v nichž autorovi,,dojde vnitern oheĎ a zbude
jen rétorika... Ten nebo podobnf malér pozorujeme i ve sbír-
kách nejpočestnější provenience estetické. Jednak pak jsem tu
jiného mínění než soudruh Hora: i takové - Ťekněme _
deklamovánky, jako je Neumannriv Zpěv jistoty nebo Zpěv
zástupri, jsou.li dobŤe pŤedneseny, vyhoví svému ričelu pŤed
dělnick)ím publikem mnohem lépe než nejkrásnější báseř
Biezinova s velikou okázalostí sborově pÍednesená. Považuji
je také za ričelnější nežtozněžnělé pohádky o rodinném štěstí.
Klesá-li umělecká ričinnost takovfch holfch věcí pro esteticky
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vzdě|aného čtenáňe, neklesá pro prostého dělníka, o čemž

miažeme se snadno pŤesvědčit na kterémkoli komunistickém

večeru, kde budou skuteční proletáŤi (nikoli komunistická

elita nebo společnost dobŤe vychovanfch bonzri) a dobŤí reci.

LtoŤi. Věc stojí jistě za pokus, kter by mohla podniknout

tŤeba ristŤední rada pracovní Proletkultu. Buduji na tomto

oŤesvědčení svrij názor na pŤedpoklady vfvoje proletáŤ.

' t eno  umění  s ku t ečného .
To ovšem neznamená, že bych si pŤál, aby proletáňští bás.

níci ,,omezíli zorné pole svého proletáŤského vidu.. na tuto
patetickou a bojovnou stránku. Nevylučuji z proletáŤské
poezie - tj. , toho, co chce b t dnes tímto slovem rozuměno:
z poezie proletáŤsky tŤídně a komunisticky orientované _

žádné oblasti ideového nebo citového života' ale domnívám
se, že její orientace nesmí zristat pouhou novou firmou, za
kterou vrací se k nám vždy znovu individualisticko.estetické
man,j,ry měšéácké, nlbtž že tato orientace skutečně zav azuje
k r is i lí opravdu revolučnímu.

A nezapomínejme pŤitom, že dnešní proletáÍská poezie není
a nemriže b;it dosud poezií z pto|etatiátu ve smyslu slova, jak
ho tu užíváme, tj. ze Íad manuálnÍho proletariátu prrimyslo-
vého a zemědělského, mlbtž nejvfše poezi| z proletariátu
,,inteligentního..,,,dělníkri ducha.., více méně pÍíslušnfch
k intelektuální kastě nebo dodatečně volky nevolky s ní sp va-
jícíclr, poezii tudíž jen proletáŤsky orientovanou a pro prole.
tariát psanou:

Tu bych tedy uvedl čtvero dúsledkri této závazností:
1. Dnešní proletáŤsky orientovaná poezie nemriže bft pa.

sívní a slabošskou ozvěnou subjektivní individuálního života
soukromého, proletariátu zce|a lhostejného; nebude tlumočit
nálady, rozmaTy, citečky osobního rázu, nesouvisejícího s vol.
ním odhodláním básníkovfm sloužit proletariátu a jeho revo-
luci. (Čímž neŤíkám, že proletáŤskf básník musí se za všech
okolností zŤíci intimního pípání podle starfch dobrfch vzorri,
pro většinu byla by to jistě strašlivá rijma, heroická sttázei;
ale nebude to právě proletáŤská poezíe, co v takovém
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pňípadě obohatí literaturu, bezpochyby náramně dosud chu.
dou na intimní lyriku.)

2. Proletáiskf básník musí se již snažit myslit a cítit kolek.
tivněji než dosud, mluvit nejen za sebe, ale i za tňídu, k níž
tíhne. Nikoliv já, nlbrž ffiY, o to běží. o korektiv individua.
lismu. (Uchu literární kasty bude to znltiovšem pŤíkŤe; básník
je pravidelně piesvědčen, že nejlépe mluví za jiné, mluví-li
za sebe. Dnes však není věc tak prostá a obttžn!, problém musí
bft aspoĎ načat; doiešen teď ovšem nebude.)

3. I tehdy však, když z tvátn!,ch nebo jinfch drivodri mluví
básník za sebe a o sobě, musí bft zjevno, že tu máme již co
činit s uvědomě m občanem proletáisky a komunisticky
orientovan1ím. Je toho pŤíliš mnoho po stránce ideové i citové
(a pŤedevším citové), co máme a musíme změnit, nekonečná
Ťada krásnfch možnostl, která by měla lákat nové básníky
proletáŤské (někdy o tom promluvíme), jako lákaly v pňedchozí
době možnosti umění civilního (nevyčerpané dosud ostatně
a itzce spojené s proletáŤskfm uměním) - takže každá rcci.
diva do měšéáckého a maloměšéáckého světa myšlenkového
a ideového je vlastně u básníkri, hlučně reklamujících pro
sebe proletáŤskou mrizu, jen pohodlností, nedrisledností, nedo.
myšleností.

4. A konečně je tu ovšem nezbytnost riplné jasnosti. Čemu
uvědomělf proletariát nemťtže porozumět, to je literátská,
ne proletáŤská poezie.

Pokusím se později o rozbor poezie soudruha Hory podle
této své ,,maršr ty... To bude poučnější než teoretické ňíkání
a vyjde pŤitom snad najevo, že spor o umělecké metody děje
se mezi námi nad hlubším rozporem názot na komunistické
hodnoty revoluční.

(Proletkult II, str. 331-335,20.6. 1923)
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L. S. Chénier: EPITAFY LITERÁRNÍ SKUPÍNY

Í j,sď Chaloupka

Tlt mrtaj le! a neastduej,
jeť ustá'aat jistě rnamé _

Nad kárnen těžši lká
zde nad hrobern tujrn Nouák Arne.

l Boltuš Steiskal
(u roli ž Čapkoua ,,Hrn1lzu,, )

(de hlauu a4icnou kryie
kamene pohŤebntho ouá,I.
Toť Bohuš Stejskal, herec.
B ásntka j enom píedstaaoual.

J (deněk Kalista

I ta@ rcete tiše:
Bohudlk.
Co básntk dneška a, zt#ka pťal,
skončil co hí'storik.
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