
176 neÍest. Kdy bude konečně, Čecháčkové, v těchto základních a zcola
prost ch věcech jasno? Kdy budou znemožněni takoví omezenečti
Knapové, kteŤl kopírují dnes vrlči naší nejmladší poesii totéŽ uboŽácké
stanovisko, které zaujali vťrči Máchovi Chmelenskf a Tomíček a vrlči
mladému HáIkovi a Nerudovi roku 1859 Jakub MaIf neblahé paměti?

Poesie socidlní a proletáňská

Pan Rudolf lllovf vydal nedávno vo čtyŤech svazcich antologlÍ
Československá poesie sociální. Dílo značné píle a svědomitost,i. Pravda:
má mezery - marně tu hledám na pŤíklad krásné Neumannovy ,,Kuku-
Ťičné chleby.. z TŤiceti zpěvr1 z rozvratu -, ale pňoco je po mnohé stránce
zajímavé a poučné' Pan lllovj. snesl sem mnoho z toho, co bylo napsáno
českfm veršem a co se dot ká z větší menší vzdálenosti socialismu, co
trpi kletbou i vzdorem chudoby, touhou svobody i náŤkem nad její
ztrátou, tit iskem i odbojom společensk;im i hospodáňskJrm, co volá po
právu, spravedlnosti, lidství: od Antonína Jaroslava Puchmajera aŽ do
Roba-Poničana a okáliho ze Slovákťr, Ros lka, Grmely, Čarka z Čechrl.
Měl patrně zásadou nezapomenouti na žádného básníka, kter;i se byť
sebeprchavěji dotkl kdy sociální struny. Tak so stalo, Že je zde mnoho
sociálních básni, ale málo sociálních básníkťt. Jsou zde sociálni básně i od
básník cel m sv m zaIoŽením nosociálních, pŤímo imperialistick1ich
individualistrl, jako byl na pňíklad Theer. A je zde, hriňo, mnohobásníod
básník zcelajasně bezv znamnfch a nehodnotnJrch nebo posud ne.
vykvaŠen ch a rrevyhráněnfch. Nlnohem cennější by bylo obmeziti se na
zcela patrné a bezesporné tvťrrce poesie opravdu sociální a z nich podati
vfbor co nejbohatší.

Ale jedné zásluhy neupŤe nikdo antologii pana lllového. Staví ti
znova zvláště naléhavě na mysl otázku: Co je to ta poesie sociální? Kde
to začíná? V čem to vězí? Kde se toho chopit?

NuŽe: jeden rozdÍl jest patrnJr, čteŠ.li pozorně antologii pana Illového.
Rozdil mezi starŠí a mladŠí poesií sociální; tou mladší rozuměj: od Neu.
manna vzhťrru. U Neumanna jost pŤeděl. Asico v tonrhletom. PŤed Neu-
mannem - i u takového Nerudy, Sládka' Machara - máŠ sociálnÍ
motiug, sociální ždnr; od něho a po něm plynulou melodickou metorlu oka,
srdce, v Ie a hlavně rozumu. PŤed ním: básnik presentuje ti nějakého
otrhance nebo rebela jako velmi zábavnf a zajímavf exempláň lidství,
jaho kuriosní pŤípad, na kter věsí sociální reflexe, ťrvahy, hrozby, kletby,
ale nejčastěji slzy. Tento zprlsob jest cosi venkoncem nezávazného, ne.
dúsledného, nahodilého a piíležitostného v špatném smyslu slova. Soci.
álnÍ poesie jest u některfch starŠích žánrem, jako je jim Žánrem poesie

vlastenecká nobo 6elská' pňedměstská nobo historická, politická nebo 119
artistní. A pěstují ty Žánry svorně vedle sebe; tak na pŤíklad Vrchlickf
nebo Čech. Je to stanovisko liberalismu: od vŠeho trochu čili tutti Írutti.
Jako by měli mozek rozdělen na rťrzné pŤíhrady' v nichŽ se voda ne.
vyrovnávala, poněvadŽ nebyly spojité.

od Neumanna jest tomu jinak. Neumann vnesl do sociálnl poosie
první litosolíi a její dťrslednost: nietzschovskf atheism, satanskou
vzpouru' později civilisační a historickf materialism. Nalezl, jak včlenit
sociální poesii do totality duchově myslitelského a kulturnÍho Života své
doby. To je jeho velikf čin. Nesporná voliká zásluha. Tím postavil českou
sociální poesii na zcela novou základnu. YytvoŤil zn1'tázem poesii prole.
táŤskou, poněvadž stvoŤil ne jednotlivé básně sociálnÍ, nfbrž samu bá.
snicky tvli.tči metodu, a to metodu ne sentimontálnl' n;ibrŽ racionálnÍ.
UfĎukanému sentimentalismu sociálnímu, ukazování ran a vŤedrl, hadrŮ
a bídy a buzení litosti jimi jest od té chvíIe oďzvoněno; a kde se vysky.
tuje ještě v nové sociální poesii, jest zŤejmě anachronismem. Neumann,
Hora, Wolker, vrcholní básníci čtvrtého dílu antologie pana lllového,
jsou ho riplně prosti. od nynějŠka jest ustavena proletáÍská poesio jako
nová metoda myšlenkové tvorby.

Každá tvorba jde za objektivisací; proletáÍská poesie liší so od poesie
minulé jen tím, že jďe za ní intensivnÓji a uvědoměleji. Dithyrambickf
Iyrism Neumannťrv jest objektivisační; a jeŠtě dále v objektivisacÍ po.
kročili místy Hora a Wolker tam, kde se pŤiblíŽili epičnosti a mythičnosti.
Některé balady Wolkerovy ustavují pÍímo básnicky tvoňivfm objekti.
vismem Ťád a skladbu nového světa družnosti a pospolitosti.

HovoÍí a piŠe se nyní mnoho u nás o likvidaci proletáiské poesie.
Zaniká pr s Wolkerem jako nejsilnějším zjevem své generace; jeho
vrstevníci i následníci se prf orientují zcela nově a vycházejí prf pňi tom
ze zce|a nov$ch kritérií a hledisk. Lituji, ale nevidím pŤesun, vidÍm jen
pokračování' ProletáÍská poesie po samé své podstatě musí bfti poosie
časnosti i časovosti; ale časnost a časovost nejsou konstanta: nejsou
nic, co stojí, n brŽ mění se a plynou. ProletáŤská poesie praví: novf
časovf tvar a vjrraz tomu, co je v tobě věčného' Není věčnosti mimo
naplněnou časnost, mimo odpovědi zcela časové. Tento časovf tvar
a v raz jest objoktivn a jest nutno jej ne jednou provŽdy nalézt, nlbrž
nalézat stále znova a znova. Jak? Tím, Že ho odvodíš z objektivnfch
činitol a vftvorrl časovosti: z tvarrl pr myslov$ch, tovar , strojŮ
právě jako ze současné myšlenky vědecké a ze současnlch mravú spolo-
čenskJ'ch. odvodíšl Ano. Ale nemysli si, Žo je to malá véc; Že je to něco
snadného. Neodvodíš ho a nezmocníŠ so ho ničím neŽ právě tvorbou
správně poučenou a ŤÍzenou.

ProletáĎskÓ umění nemusl bfti zasmušilé' těžkopádné, kvílivÓ, pathe.



I80 tické, moralistnÍ nebo obětnické; moŽg byti zcola dobŤe a zaěíná bfti
veselé, radostné,.rozpustilé, hravé, mystifikující. Jen hlupáci mohou so
domnívati, že jest nějakf vnitŤní protiklad mezi těmito epiiety a podstat.
n m jménem poe9ie. Jen hlupák nobo pokrytec se mrlie domnívat, Že
hravost značí méněcennost lidské duše, kdeŽto je vpravdě piebytek
gil a šťav, a tím vfchodisko všeho umělectví a vsi tvorivosti lasnicté,
a Že neni v ni rlčastna colá osobnost lidská s celou svou tragičností.
PoněvadŽ slídí za mnou smečka ňemesln ch padělačú a pŤekrucovačú
mJrch slov, podot kám, Že jsem toto stanovisko hájil trned pri Karlu Hla.
váčkovi: právě nejrozkoŠnější a nejkŤehčí hračty, Ťekl jsem, bfvají
ztŤisněny nejčastěji krvÍ básnickou a vydávaJi weaectvi o tragismu
svého prlvodce' . '

ProletáŤská poesie musí stále obnovovati svr1j tvar, musÍ jej vytváŤeti
znoYa a znova z imperativ vrlle dobové, která jest mimo chtění i ne.
cbtění jednotlivcovo. Jednotlivec má zde jen jedinou volbu: buď vyvo-
zovati nové tvary z oné vrlle dobové, nebo ji radikálně popÍíti a skončiti
neplodně jako asketa; vyobcovati se dobrovolně ze ziv.énb Života.

Takovfm zpťrsobem souvisí mně i nejmladší so svfmi pÍedchrldci
zcela organicky.

Hilbertťla Prapor liilstaa

Nedávno byl jsem nucen napsati v těchto listech slova tvrdého
odmítnutí Hilbertova D:uhého bŤehu; pravím: byl jsem nucon, protožo
jsom se musil bránit naŤknutí z kritické nezodpovédnosti. Ale nikoho ne.
bolely ty tvrdé věty víc neŽ mne. Proč? ProtoŽe byly namiŤeny proti
jednomu z těch málo lidí v Čechách, ktoŤí něco chtěji á tt..y"r' si proto
váŽím. Spočítal bych je na prstech svfch dvou rukou. A tŤebas to chtěnÍ.bylo protisměrné usilování mému, nic to na věci nemění. Naopak. VěŤím
v sílu a ryzost svého usilovánÍ a neobávám so nijakého soupeŤnictví.
Nikdo mně prostě nepŤekáží, abych si ho musil odstrarlovat z cesty., Tím větší jest dnes mé potěšení, mohu.li ŤÍci svŮj radostnf dojem
z nové hry Hilbertovy Prapor lidstva, kterou jsem četi jako člen porad.
.ního sboru Národního divadla v rukopise. Ano, to je opraudouÓ drama-
tická báseIl, spravedlivá ko všem a na všechny strany. Upomíná mne
poněkud na lbsenovy Podpory společnosti, atďnezapiramizdá se mně
teplejší' lidštějši' Má jednu krásnou figuru ženskou' dce..l toho starého
továrníka, tu, která dohání k pravdě a čestnosti svého otce. PŤipomíná
laké jednu Ženskou figuru v Podporách společnosti, která tam má ob.
dobnou funkci. Ale- tam je to, pamatuji.li ie dobňe, stará panna, u Hil.perta jo to. mladá Žena, která si svou statočností vyslouŽí na místě to,

čeho jest jÍ k Životu tŤoba: mladého muŽe, s nímž zaloŽí rodinu. Snad se
něktorj'm nebude líbit tato ctnost na místě odměněná. Já se nad tÍm
nepohoršuji; je to tak lidské, Žádati na místě sv j podíl štěstí. Nemáme
času nazbyt; a nejméně ho má nazbyt Ženal Budou takénámitkyproti
zalegorisovanému Svědomí, promítnutému do figury, jíž Ťíká autor X;
námitky vcelku oprávněné. Ale to jest jiŽ vftka dramaturgická a neza.
sahuje básnické jádro hry, které jest tentokrát zdravé. Jest mně radostÍ,
Že to mohu povědět nahlas již dnes, dne 6. ledna tr', několik tfdnrl pŤed
premiérou této hry.

Krósnú' pr6za

Vtadislau Vančura: PoIe ornÓ a adlečnd * A. C, Nor: Rozurat roding
Klrťt _ Beniamin Klička: Diuoška Jaja

Velikf básník, velikj uměloc jest V. Vančura. Kdybych měl dnos
jmonovat nejmocnější román válečnf, kter! jsem četl, ani vteňinu bych
neváhal a Ťokl: Pole orná a válečná. Jest to uŽasně mohutné jako báseĎ,
je to snad ještě mohutnější jako pravda. Celá blbá bezduchá nesmyslnost
války jo zachycena v tom pitomém nesmyslném Životním pŤíběhu slabo-
duchého koktavého voláka z ouhonického dvora, nalezence, jemuŽ
riňedník dá jméno FrantiŠka Řeky, kterf z nedopatŤení zabije místo
starého barona starého voláka, aby zemŤel bezejmennf po bitvě u Gorlico
a byl pohňben s kníŽocími poctami jako neznámf voják' symbol zabitjch
válek. Granát ustÍelil mu jazyk a prll tváŤe. FrantiŠek nemrlŽe Ťíci svého
jména, alo nem Že tro ani napsati, noboť neumí psáti. ,,František vykle-
pával své jméno, jeŽ pozbyl, na rám nosítek. Již nekoktá a je mlčolivf:
JiŽ není chlapcem, ale tajemstvím, jehoŽ tváŤ je rána. Jeho jméno leŽí
zapomenuto v nebesích chudfch. Je pouhou ranou. ZemÍa ve vojenské
nemocnici praŽské, kres]e na bílf papír tÍi kŤížky' neboť se nenaučil
psáti a bfval hloupf... (Str.207) ,,FrantiŠek byl noson uprostŤed tohoto
shromážděni, procházel jím, jako velikolepá maškara prochází Nizzou.
Šest vojákrl rrlznfch zbraní kráčelo pod nÍm a chvostiště genorálrl s místo.
drŽiteli so vleklo za rakví. Vyzvedli bezejmenného nad vŠechna jména
a nad všo hlavy, jak se sluši vo válkách, vyzvedli blázna..l (209) ,'Války
jsou prohrány. Vlecte ouhrovského vraha, jejž jsto ukradli, vlecto jejo
zloději mrtvol, vlocte joj, války jsou prohrányl Naučili jsto národy mlu.
viti jazykem lrlzy. Naučili jste je kaziti všochny práce a všechno zdravÍ.
Tňásli jsto pokladnicomi chudfch a rozsypané haléŤo jste posbírali.
Budete podťati sekerou, jiŽ jsto nabrousili, a vaŠo stŤely uváznou ve vág'
At:zbyno starf svět, at se obrátí bŤichem vzb ru, at vzojdou nové věci
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