
Stanislav K. Neumann: DOPIS Z PRAHY nou tŤídu proletáŤskou do oněch zdánlir,1ích ,,nadtŤídních..
vfšin, v nichž musí se podle svého nejhlubšího cítění a v dri.
sledku umělecké tradice, vzniklé v měšťáckém světě, pohy-
bovat každÝ p,urt básník.

Tu pochopl|i, že nemohou platit již za básntky proktáÍské,
n brž nejvfše zabásniky pro proletaridt. Básníkem tohoto stadia
byl Jiňí Wolker, formou nejméně revoluční, v polovině své
lidské i básnické osobnosti zatížert! maloměšťáctvím, ale ne.
skonale opravdovf a poctivf. Pro svou maloměšéáckou polo-
vinu stal se sympatickfm intelektuální buržoazii, pro revo-
luční poctivost stalo se jeho jméno drahfm a populárním
v uvědomělém českém dělnictvu. Je směšné rozumovat o tom'
dohadovat se toho, která částjeho osobnosti byla by v dalším
jeho vyvoji nabyla pňevahy. Je to měšťácká, individualistická
pověra, že člověk má sebe celého v sobě, neboť většinu kaž-
dého vytváňí ustavičně okolní život.

Ale proletariát je něco zcela jiného než ,,Iiterární a umě-
leckf svět... Kdo žije v duchu tohoto světa a chce mít v něm
rispěch, nemriže sloužit literárně a umělecky proletariátu,
ledaže by pŤedstavoval objev, jukÝ se r,yskytuje nesmírně
zŤídka. Wolker umňel a ostatní, jdouce za Karlem Teigem,
slfm teoretickfm bubeníkem, vzda|ova|i se rychle od prole -
tariátu a vnikali stále hlouběji do ,,uměleckého světa... Nastal
konec ,,proletáŤského umění.. a nastal diíve, než se mohlo
pokusit využ|t všech sr,fch možností, patrně proto, že zvo|něné
tempo světové revoluce a všecky ty její obtiže pomalu se zje-
vující nebyly již vhodnou atmosférou pro lyriky.

Z celé této ,,vfpraly chudych,, zbyl dnes jen tzv. poetismus,
slepenf Karlem Teigem dosti obratně z prvkri velmi starožit.
nfch. Je to novf vpád tzv. čisté lyriky do české poezie. Závit
na žíctm se šroubu, kterfm měšéácká poezie zavrtává se do
hrobu. Ve snažení našeho Devětsilu je tento poetismus vlastně
jen pát1ím kolem u vozu' aby tu byl také nějakf objev gene-
race: hlavní myšlenky této nejmladší moderny jsou z oboru
u.Ítvarného, nejsou v jádru nové, ale zdravé a pňizprisobené
dobňe dnešním potňebám.

Několik soudruhri požádalo redakci Reflektora, aby tu
a tam byly uveŤejrlovány v Reflektoru také ukázky z poezie
oněch mlad1ích básníkri a spisovatelú' kteií sici h]rísí se
k Leninovi a naší straně, ale v poezii jdou cestami dělnictvu
většinou lhostejnfmi nebo nesrozumiteln1ími. Redakce činí
v tomto čísle počátek, otiskujíc bujnou báseĎ Vítězslava Ne.
zva|a, mladého lyrického b ka nezkrotného temperamentu
a nad'ánl. I požádala mě, abych našim dělnick}im čtenáŤrim
Ťekl k tomu několik vysvětlujících slov o těchto miadfch lidech
|yjnÝctr' kterfch je snad méně než pril tuctu, ale nadělají si
hluku a reklamy jako světovf klub sportovní.

Jak známo, pŤišli tito básníci a téoretikové do literaturv
jako spisouatelé pr,let(iŤšti. A|e jedin1i Jaroslav Seifert , ni"Í,
našel ve své první sbírce básnické Město v s|zách nové, bez-
prostŤední a slibné tÓny povahy čistě proletáňské, protožejako
naivní málo školami vycepovan!, pro|etáŤ z pŤedmě,t,ileho
ovzduší dělnického a polodělnického vyjadŤoval samorostlou
téměň formou tŤídnÍ city a pňedstar,y svého skutečného života.
Všichni ostatní * a Seifert pak rychle za njmi- dali se cestou
obr,yklého literátství: počli dělat vědomou literaturu a hledat
své místečko v ,,literárním světě... Tu jejich tŤídní ideologie
proletáňská nemohla zabránit tomu, aby ,,literární svět..,-ve
kterém počali žít a ktel.:Ý je nutně prosákl měšéáck1ím .''6t.-
ním a cítěním, nepudil je rychle nad rodnou nebo adoptova.

r06 ro-7



Nezatratíme samozŤejmě ani Teiga, ani poetismus, ani Ne-
zva|a. Jejich kozelce jsou alesporl veselé, jejich dobré články
a básnějsou pro literaturu vždycky něco a vždycky lepší než
ubohá poušé českého písemnictví programově měšéáckého
nebo maloměšéáckého. Politujeme však, že tak rychle a dri-
kladně podlehli svodrim ,,literárního a uměleckého světa..
s jeho směšně titěrnÝm obecenstvem, které zv|áště u nás za ta
léta české ,,samostatnosti.. neskonale zhloup|o, a že se s tak
lehk m srdcem zňekli proletariátu, aniž ve skutečnosti z něho
pozna|i něco cennějšího, než je hromádka rtnnlch bonz .

Návrat k čisté lyrice v poeziije vítězství oportunismu,vzdánl
se zápasu, kapitulace pŤed starfm světem, je to také návrat
k individualismu, ritěk od davri. Poetismus je zho|a zbytečné
nošení dňíví do lesa, další nacpáván|bohat1ích, zatÍmco chudí
jsou znova na mizině. Literární historie bude nadbytečně obo-
hacena o několik jmen, ale linie lyvoje se nalomila reakčně.

Dnešní moderní m|ádež literární a umělecká hlásí se ráda
k purismu, tj. k čisté a ričelné formě. Až si pŤečtete Nezvalovu
báseĎ, Ťeknete nám, co jste nám Ťekli o povídce Vančurově
z l. čísla Reflektoru: proč tolik kudrlinek, ornamentti, ducha.
plnfch nápadri a tak málo prostfch a jasnfch slov? Literát
právem nazve tuto báseř dobrou, velmi dobrou dokonce, ale
tisíce našich čtenáňri Íeknou: toje pro ty, kteÍí už všecko mají,
to není pro chudou pakáž...

Jak je možno však, že mladí lidé, kteÍí se pňiznávají k veli-
kému inženfru revoluce Vladimíru lljiči, pracují toliko pro
bohaté?

Soudruhu Nezvale, tvrij lyrickf pud je tak silnf, že by
dostal první zlatou medaili na hospodáfské vfstavě, kdyby se
proměnil ve čtvernožce. Jaká ironie osudu, že tuto sílu serví.
ruješ deseti kamarádrim a několika tuctrim intelektuálri z vy-
ži|é tifidy, zatilmco zástupy hladovfch a žtznivfch sbírají po
cestách odpadky! A to všecko pro krásné oči sirény, které
měšéáci ňíkají uměn1, a|e z které, kdybys ji svlékl a umyl, zbude
cumploch. A to všecko z maloměšťáckého pŤedsudku, tak
milého všem oportunistrim a chudokrevnfm lidem, že verš
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nesmí bft ani kladivo ani srp, že nesmí blt ze. že|eza, nlbrž
z fajnově cizelovaného stŤíbra a z|ata jako ňehtáček, kterfm
kojná baví nemluvně, aby bylo hodné.

(Reflektor l , č. 1l, červen 1925)
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