
František o. Navrátil: UMĚNÍ A TŘÍDA

. Poetismu s má již, co je jeho: novost umělecké formy. Roz-
loži| co bylo potňeba rozložit, a položil nové prvky k pňíštÍ
stavbě.

Není stavbou, ale pŤipravuje k ní materiáI. Není schopen ji
vytvoŤit'.-neboé k společenské stavbě, jejlž částÍje ument, j"e
tŤeba etiky. Dává však záruku, že buáe stavěna z kvádrtt.
Stá ohled na myšlenku zatěžoval formu. Gumovatil ji.
Koženil. Poetismus osvobodil slovo, jako je osvobozoval v Itálii
Marinetti. Dal mu vzlet. Lehkost. Žvuk. TÓn a risměv.
Seifert a Nezval, to je (u Seiferta aspoĎ v druhé z jeho tÍí fázl)
radost ze slova pro slovo. Dali mu život. Rozioš. Svěžest.
Novost a nečekanost. Není to hotové, jako není nic hotového.
a naprosto již ne nové. Ale poetismus je avantgardou, tňebas
svou vlastní kritikou tvtdÍ, že je posledním i'ojem umění.
A právě popíravá a kacíňská kritika Václavkova dala umění
neocenitelné hodnoty. Neboé obrátila pozornost až k sam1ím
základrim umění. Pomohla strhnout zatěžqÍcl a podstátu
umění zatemřující svatozáI a odkáza|a hádkv o ,-uil umění
tam, kam patŤí, k sociologii. Vyhraněn * p.og,u-"m všech
v romantismu kulminujících dob postavil Devětsil obratem
o lB0" hráz básnikrim, kteňí '" 

"vititi 
a cvičí na revoluci.

rudém praporu, internacionále, dělnictvu a pokroku , aby pak
včas dezertovali do Lidovfch novin a Tribtrny a těiili 

"',|.'.,ze své ,,zelené,, revoluce. A v tom je druhá dobrá funkce
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poetismu. Ne že brání revoluci. Není obavy, že lidji uděIá.
Spíše naopak. Ale plané ňečnění kandidátri poezie o revoluci
situaci jen ztěžovalo. Kdekdo již, dalek ducha a zájm& dě|-
nické tŤídy, chodil po kavárnách a kňičel cynicky: Revoluce!

Slovo u Seiferta, Nezvala, Halase, barva u Teiga a Šimy
pňekvapují nečekaností a čistotou barev, tňebas někdy jako

svíčka v květináči. Je to rozklad barev, jako Seifert a Nezval
rozbili vyježděné formy veršri. Je to cenn pŤínos, ale ještě
cerrnější, co udělal Teige ruku v ruce s dr. Václavkem v kritice.
Neboé on byl nejdrislednější. Hlásal konec umění a nechal
tedy umění a šel tam, kde bylo tŤeba více jeho sil: k umělec.
kému prrimyslu.

I I .

Poetismus, izolujícÍ krásu formy, nepŤišel u neuhodnj, čas. Po
bouňích, revolucích a neklidném ději chtějí mít lidé klid.
Hledají zábavu, ne myšlenky. PŤekvapení, ne rozčilení. Utí-
kají od života a poetismus ladí jim chuť.

Velká myšlenka, jež šla světem, strhla i ty, kdož k ní ne.
pati'ili. Místo tendenčního umění vznikla tendence. Místo
velké ideje abstrakta. Nic z tendence a nic z uměn1.

Doba plná života víry, bolestného a radostného vztahu
nemusela rozlišovat a neměla na to času. Bourá, uchvacuje,
bije, ale není lučavkou. Nyní p icház| od]iv. PŤechodnf,
krátk1i, ale odliv. Ti, kdož nejprudčeji žijí, nejprudčeji cítí a na.
vykli si na mílové kroky, rozh|ižej1se kolem, protože mají na
to čas. Mnoho času. Minuta klidu je věčností člověku, kterf
clrce rrebo musí rychle, dokud je čas, urvat životu, co se dá.
Jeclnotrrf dosud tábor se rozcházi právě tam, kde společná
myšIenka bila nejprudčeji. Klid doby pŤinutil jedny, velké
vírou, aby zvolněné tempo doby nahradili prudkfm ritokem
a obranotr, jež zachovává pro pŤíští pozice opuštěné již rnit-
láuťry, slab mi a krysami. Druz1lekli se právě tohoto pŤepnutí.
otázku, již položil Wolker pŤi doprovodu Nejedlého na Smí.
chov: Kdo z těch nadšenfch je nadšen?, kladou si nyní znovu.
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Wolker již tehdy, oni teď, ale pňišlo na ni. Urevolucionovali
revoluci a rudf prapor a v době oddechu mají čas, aby po.
'slouchali, jak to znl,když za tím není skutečně revoluční duch
a ozvěna doby. Izolovali se od slov revoluce k čistému slovu.
Slovo již nic neŤíkalo, zvolili tedy slovo, jež nechce nic Ťíkat.
Ne proto, aby opustili frontu, a|e že ji již dávno opustili nebo
opouštějí ve skutečnosti, kteňÍ na nl z stávají slovem.

Jsou tedy ve frontě vědou a opustili ji v umění. Bystré
a slibné síly, jež začtna|y bft centrem umění nového ňádu
u nás, tvoŤí avantgardu uměni pro umění, největšího omylu,
jimž ti, kdo mají vilce, než mohou udržet, pŤikrfvají věk od
věku periodicky své cíle. Liberalismus nedovedl již nadchnout
mládí a byl téměň bez uměleckého dorostu. Prázdné místo
lákalo. Bylo zŤejmo, že nezistane dlouho neobsazeno. Ale ani
liberálové nečekali, že jejich heslo zaskví se na praporu nej-
levějších levych.

Jen z ňad poetistri mohlo již vyjít prohlášeni, že
a) umění je projev čistě citov1i,
b) formální a
c) odloučen1i od rozumové činnosti.
Nevím, jak rozumět této,,logice... Poetismus je jediné umě-

ní, Devětsil je poetistickf.
Komunista nemriže b1it pro umění, tj. poetistou.
Poetisti jsou komunisty.
Nebo:
Masy proletáŤri mají lepší zbraně a nutnější cíle, než je

umění. Vždyé tendují ke komunismu, jehož prvním zákonem
je ekonomie. A tedy: Budeme dělat čisté umění.

'Václavek je čipern chlapec, aby neviděl, že umění podle
takovfch pŤedstav nemriže mít dlouhého trvání. Prohlašuje
tedyjedním dechem:

a) Neexistuje jiné umění než poetismus a
b) blíží se nutně konec umění. Aby až už pŤestane bft

poetismus nejnovějším zbožírn, mohl Ťíci:
Pňátelé, není umění ! Umění padlo !
A to je již neporozumění samé podstatě umění.
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Umění má také jinou funkci, než kterou mu dáváme

s kadidlem v ruce. Je doplněním nedokončeného. Náhražkou

reá|la. Yyrovnává propasti. Staví mosty. Uceluje obrazy.

UvolĎuje spoutané síly a myšlenky i tam, kde zákony Ťádu

staví pevnouhráz.
Potňeby doby již teď, v rozkvětu techniky vic a v socialismu

v nejvyšší míŤe, odkáží člověka do mezi, v nichž se nemťrže

p|né vyžit. Místo rodinn1ich domkri se zatlráďkami a malova-

''y-i z.'d'y stavíme činžáky. Místo večeŤí upravenfch dle

vlastního vkusu máme Ínerlzy. Místo rodinnfch hovorri ka-

várny. Na ulicích vymezené směry, kudy kdo smí a kudy ne:
jedni napravo, druz7 nalevo. Továrny. Úrady. Št.oly. Cesty.
Domy. Politika. Všechno již dnes, bez organizačního zásahu,
ornezuje tvrirčí činnost člověka a dává jí jednostranny směr.

Socialismus ne pro tyranství, a|e že chce zajistit svobodu
všem, l1rmezí ještě ostňeji cesty, až kam kdo smí. Není to
radostné, jako není radostnfm sedět osm hodin denně v riňadě
a pachtit se v dolech, továrnách a čoudu hutí. Ale je to lepší
než umňít hladem, a lidé to tedy snesou. Chodit mezi sklem
a po sklu naboso je ještě horší a liberalismus ve chvatném
boji o skiivu chleba není nic jiného než tanec nad propastí.
Svoboclou bít a nechat se ubít.

Lidská duše je však neklidná.Pružná. omezíš-li ji na jedné
straně, prijde na druhou. Potňebuje se vyžít. Uplatnit svou
osobnost. Tuúrčí sílu. Je pravděpodobno, že bude tňeba stavět
ještě dlouhou dobu činžáky a snad vždy a jen činžáky. Člověk
však sotva bude snít o ekonomickém a praktickém bydlení.
Spíš bude vyna|ézat. Tvoňit i tam, kde je neuskutečnitelné.
Na tvrdém' loži stavět baldachfny pŤedstav. V činžácích vily
plné }rarmonickfch barev. Zahrady fontán a tajemnfc]r do.
brodružství. V suchfch slovech snít o kráse tÓnri. V jedno-
duchosti barev o jejich hŤe. Čím více je člověk spoután, tím
pohádkovější a nádhernější květy vyrristají z vln jeho touhy.
Socialismus již sám v sobě je básní lidské vrile a sebeovládání.
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orchidejí rozumu. Ochráncem nejzázračnějšího a nejkrás.
nějšího: lidského života, UtvoŤen z techniky áa,a jiceljpole.
Mnoho z lidské volnosti bylo a bude jím ještě více o-."..,o.
Mnoho z toho, co bylo uměním, nentliz a ještě více nebude.
omezuje však lidskou tvrirčí činnost jin tam, kde je škrcena
tvrirčí činnost jinfch. Umění je nejvlastnější sférou Individua,
jež nezatatasuje cesty. V něm uvolĎují se nabité a nastňádané
síly a tedy pŤesto, že socialismus nemá smyslu pro friukání
a libristky individua, anebo právě proto, bude doba socialismu
dobou největšího rozkvětu umění.

IV.

Václavek zabra| však až v zák]adech,když postavil otázku,
mriže-li b t komunista pro umění a umělcem. Komunismus
je opraudouost, boj, uíra v jednotné a nezlomné. To. co w.
tvoňil, se nezahazuje, n!,btžjen vyvíjí tak, jak se měni .pol.i-
nost. otázka umění v tomto světle neby1a d'ána na poŤad
poprvé. objevuje se všude, kde opravdovost žádá si svou vf-
hradnost a jedinečnost. Všechny re;formace jsou toho dok .
dem. NetŤeba chodit daleko. Protestantskl chrámy mluví.
Husitstuí, českobratrstuí a protestantstuí jsou jednotnou uzlo.urou ?rotipoetismu katolické církue. Chelčick1r, t.'' 3iz p,obíe. pá.,""
domyslil.

Vzal jsem však protestantské chrámy zbavené poetismu,
a pŤece chrámy. Vše, co u2rústtÍ 7e společnosti, tenduje i abstrakcí.
opravdovost uzurpuje celého člověka jen v ritoku, a právě

" ::- vše žádá pro sebe svrij privod ni vztah, konkrétní
užití, ričelnost, praktičnost a logiku.

Ani nejrevolučnější masy neleží stále v zákopech proti tňíd-
nímu odprirci. Vše, co se opakuje, ztrác1v"iuh ť prvnímu
podnětu. Myšlenka i barva se neutralizují, pojmy se abstrahují.
Z autorit stávají se modly. Ze slov plni;clr olsut..l pouhá stov"u.
Z ričelnosti sport. Demokracie. Stát. Národ _ u iz do Lenina
již i socialismus. Ze všeho stala se abstrakta, jež ztratila svrij
privodní če|. Ze slov veŤejného života klace[ pro pomláceni
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odprirce, ze slov, forem a pohybri plnfch čelnosti, víry
a krásy myšlenky - v ná,boženství konpruoudrIí a zbožstuení
m1lšlenk1l v obŤad. Z formy pro smysl a ríčelnost forma pro
formu. Z pokusu vyjádŤit nejkrásnějším a nejprisobivějším
zprisobem to, co zamlršlela církev, oslava boha a božství, čisté
umění, poetismus. Revoluční umění, silné, nebojácné a sku-
tečně mladé, je věčnfm návratem a pronikánlm v tyto zák|ady
a prameny a koňeny umění, z nichž vzniklo. Poetismus je

oslavou konečného plocesu. Radostí z toho, že jíž rremttže dá|.
Vášnivfm tancem pňed posledními akordy poslední polky.
Vše chce žit, h|ás1 se bouňlivě, vidíte však bledé tváňe, pňi
pohledu na něž si umiřujete, že Ťeknete nejsvětější lež.

Poetismus a ce|é moderní umění si zjednodušilo rilohu. Po.
stňehlo tendenci doby a vrhlo se do jejího proudu. Z ce|ého
rozbouňeného lidstva tvoňí se vrcholky pěn. Berou a tvoŤí tedy
pŤímo zpěny, Duchnovéamladé tiídy hlásí se však zespodu.
Tam, odkud věčně se oživuje celr,f život. Z žive|nj.ch popudri
tendence mas.

Nežádá nikdo, aby proletáŤsk1i básník psal básně na rudf
prapor' revoluci nebo básničky o dobrém dělníku a z|ém
buržoovi. Ale čtuJi báseĎ, dívám-li se na obraz, naslouchám.li
hudbě, pozoruji-li stavbu, čtu.li větu, z toho, co mi umělec
podává, poznávám, co je. Umění je maximum dokonalosti
formového vyjádŤení toho, co podávám a jsem, ale není jen
technikou. PatŤí více do sféry citu a technik2 než ideologie,
ale právě proto Vypadá komickfm, když proletáŤskf básník
vykládá, že ukáže, až bude psát vědu a pŤedevším politiku,
jak cítí proletáňsky a proletáŤsky myslí, a|e žejeho cit a myš-
lenky po dobu, jíž je tňeba k napsánl knihy umění, sféry citu,
pohybovaly se kdesi v depeši na kolečkáctr.

Nejsou v tom sami.
Jaroslav Durych si rozdělil rilohu stejně jako Devětsil.

Pro terlderrci vědu a politiku, pro umění cit. A pŤece právě
Durych je pňíklaclem, Jsou.li poetisté ve své vctsine socialisty.

Durych je katotík. Řika si ák a lidé tomu věňí. Devětsiláci
jsou komurristy. Řikajt si tak a lidé tomu tak ňíkají. Napíše-li
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však Durych báseĎ prostou každé tendence, erotickf nápad,
jenž uniká pňed vámi jako nevyjádŤená myšlenka, cítíte duši
kŤeséanství. Panenky, to by se mohlo jmenovat o duši
chudého, jak se naz!,vá jeho staé, kterou pňednesl kdysi
komunistrim v Bristolu. A nechtěl psát o duši chudého v Pa-
nenkách. Nepsal o ní. Nevěděl snad ani o ní pŤi svém tvoňení
a cel'f svazek netendenčních básní je jedinfm dithyrambem
na ni, o ní a z ní, Krása chudoby. Prvokňeséanství. Návratu
k pramenrim, tňebas na ně nemyslel. Ale je v podstatě sám
kŤeséan, a právě proto tolik krásy, když dal sám sebe. I on
oddělil politiku od umění. Všední od svátečního. Ale i v umění
je on a jeho pŤíslušnost k světovému názoru a jeho tňídě:
z umění, citového projevu proletáŤskfch básníkri zňídka po-
znáte, že je psal proletáň.

I v umění moderního umělce je, prar'da, zz.cl"lycen duch
tŤíd1, dob1l a jeho osobnosti. Je všude, kde čtověk skutečně tvo-
Ít, a mezi poetisty jsou umělci. Ale cítíte, napŤ. v pŤed-
staviteli poetismu Nezvalovi, ducha rozkladu, vrcholky libera-
lismu v celé jeho bezskladnosti, nevěŤe, neričelnosti, abstrakci
a formalistice, se všemi těmi znaky, jež nese s sebou samočinnf
rozklad kapitalismu, ňádu, tušicího v největším svém rozvoji
sv j nezadržite|n! pád. Duch nové tňídy pronikne neméně
zňetelně. Neboť tryská z nutnosti a osobnosti, objevuje se i kde
nechceme a všemu udává svrij ráz.

(Host 7, č' 9_l0, červen l928)
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Vítězslav Nezval: KAPKA INKOUSTU

Kapka inkoustu v otevreném plnicím pefu ie pro spiso.
vatele něčím iako magické zrcadlo pro iasnovidce. Uvidíte
v něm svťri malinkf obličei. Špatná média se domďvaií,
že ie to viděď z neviditelna. To isou slabí spisovatelé,
kteňí píi kaŽdé pÍíležitosti popisuií svrii obliěeiíěek.
Inkoust zaretušuie většinu chyb. okultisté maií dobrou
zásadu. Soustňeďovat se na iednu myšlenku tak dlouho'
až se zttatí okolní svět a zaěnou vystupovat obláčky.

Máme.li vytvoňit nové umění,nezbfvá, než obklopit se
v myšlenkách nirvánou a bfti soustÍeděn tak ďouho, až se
zfiati okolní svět a zaěnou vystupovat obláčky. Zapome-
nout na okolní svět ie pro médium neitěžší rílohou z eelé
seance. Ano, isme pÍíliš zvyklí myslit okolním světem.

Katolická církev koněí své tisíciletL. Každj věk má od.
padlíky. D ležitěiší otázkou pro ni isou ieií konvertité.
Lze mluvit o naší konverzi k nirváně, píestože isme se
nikdy nevzdálili ieií myšlenky? VidětiJi isme svrii malf
obliěei' nebylo to vidění neviditelna. Ač isme se nikdy ne-
vzdďi myštenky nirvány, neměla naše seance rrispěchu.
Byli isme špatně soustíeděni.

Mnozí katolíci se děsí pravověrnosti. Vysvětluií si rozu.
mově dogmata. Nedoidou milosti. Vykrucovali isme se
pevnému soustŤedění. Bvl to snad děs z transu? Pro vět.
šinu patrně zvyk myslit prrris okolním světem.
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