
Joseť Hora: LÍTBRÁRNÍ

Starj proletdiskj básník k rnladému:
Poaoruji s i,asem,
že s reuolučntm <ipasem
jsi nesrost dostatečně.
Tu,új ueršík chtapeckj
cit1 a citečful
se uésti dáuá uěčně.

Mladj k starému:
Kolikpak tobě b2lo let,
k@ž opěual jsi ftader kuět
jak zŤ{,dlo anarchie?
( citti a citečk '
nest1ď se, holečku,
i proletdí časern rád ž,j,,..

Starj:
Ha hd! T1 dojista
jsi špatnj marxista,
fué ffidnt uědomt kleslo.

Mladj:
Nekleslo. M1lslim ušak,
budiž to tak či tak,
že bdsei neni heslo.

(Sršatec III, č. 26, str. 3, I0. května 1923)
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Karel Schulz: TRAKTÁT

M1l, jedině poaolani kritici prolet fského umění
4 su;fch redakčnich mist, jsme společně toho domnění,
že dostalo se na scestí uliuem Effilk1, PaŤíle,
Samé lásk1l, Teigeho a n moŤnikú,, jak ještě ní,ie
dokážeme. Mladí básníci nechtějí poslouchat našich

ideologickjch rad,
proklínat ciuilizaci a na drát1l si ltrtit,
nechtějí opěuoaat u baladdrh toaárni ulice,
jei pÍece rnohou dát umění nejuíce,
ltčit dělniku liuot jeho těžkj, b2 jej osuěžili po prá.ci,
ba, tito mladi si místo uniternj,ch pzhled?i dělají jen legraci
a obracejí se k žlutému, hnědému, černému plemeni,
a proto m1l,jedině pouolant kritici proletáŤského umění
<e sujlch redakčních míst, kd1ž jsme už dlouho reptali,
posléae suorně jsme tento traktdt sepsali.

Uměnl musi bj|ti uážné. Jen udlností, suou
nadcltne tu duši lidskou a pŤeubohou,
musí bjlt plné unitrnjch plhledŮ srdce, a saojí, hutnosti
doká<at musí, že b2lo psáno < unitfni nutnosti.
Námětem musí bjt dětník h1noucí, bída a nemocnice,
pŤejetj člouěk a podobně. Verš budiž hloubauj.
len těmito básněmi se dělníci nejtépe pobaaí.
(rak tunj budiž jen upťen na komin, jenž z pfedměstí u1lkaétá,
to ostatní nemd už ajl<namu a krása suěta buď prokletá
ae aeršich daou, tfech, či celé ue sloce
a dělníci, pŤedčasně uysáté ouoce,
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jimž u touárnách saět 4stíraji okna mléčná,
<krátka celá ta masa ti bude za milimetr ulice nesmírně uděčnd.
nesmiš jim Ťíci, že suět je uelikjl a že ho l<e pro ně dobjt,
nejdŤíu si prostěradlo do oken dej a pak 4čni uerše robit,
tím do nitra se uíc a uice ponoŤiš a zachouáš.li tuto uersi,
pak budeš šťastně psát jak aba še Kunhuta, Herder a Percy.
E1otiful se chrail! Nebuď ni nejmenší u tujch uěcech její ožea!
E1oti@ se cltail! Pro Krista Pána, Ježíš, Marja, Jo',Í!
Á nebuď dobrodrulnj. To jen mládi bjuá.
To mdme 4a sebou, ať le\ nebo citouě,
a u dobrodružnosti se exotika skrúad.
Též netanči! Buď uážnj a ,,*tj ž,id,jich rad,ostí,
neb uě4 že reuoluci oddalují' nám lidoué slaunosti.
Do kina nechoď! Jest to buržoazní ujm2sl,
tlk j'ot,, most2, uiadukt1l a u bec technickj prúrylsl.
Všqk qfuy pŤece uústal ue su;ich básnich trochu nouj,
ne k Apollinairoai, su j poměr ujasni ušak k lbseioui.
Ú.Ío.,ryy lbej. Umění tu rčí bez Íorm) jest jenom z !ěrry..,
V baladách piš a uerš tuúj budiž ukáaněnj.
Jen uěci uznešené a citoué se nemění.
O jídk nepiš. M2, jedině pouolani kritici
proletdíského uměni,
než b)ckom p,o reaoluci
jedli cos jiného než buž s cibutí (dbej naší rad1l! ),
radši b2chom umfeli hla$l.

Stanislav K. Neumann: UMĚNÍ v SOCIÁLNI
REVOLUCI

Měkké duše soudružské' které rczpIlvají se samou láskou,

považuj| svou ,,hudbu v duši.., tlumočenou světu verši více

nebo méně dobrfmi, za světobornou věc a maji strach ze sku-

tečné revoluce stejně jako z drzého hesla porušujícího klid té

neb oné loužičky, chystají se, jak se zdá, propuknout v srdce.

ryvnf náiek: Umění je v nebezpečí! Neboé ňekne.li se, že

v dějinnfch okamžicích, které prožíváme a v nichž dělnická
tňída je povinna všecko své risilí věnovat sociálnímu zápasu,
jehož cílem je revoluce, dobytí moci proletariátem a vybudo-
vání proletáŤského státu, není dělnické tŤídě a uvědomělému
proletariátu zhola nic po umění, které ukolébává pŤíjemně
mládence a panny a lechtá neméně pííjemně ješitnost nesčet-
nych ,,znaIcti.. a ,,literárně i umělecky vzdělanfch.. malo.
měšéákri, a že pro|etariát potŤebuje dnes také umění jen jako
zbraů a nástroj revoluční _ je to veliká blasfémie, je to ohro-
žení umění, je to konec umění.

Nezbfvá nárr. než pokrčit rameny. Na faktu, že dělnická
tŤída jako celekje velmi cizí skutečnému umění, protože tÍída
vládnoucí olupovala ji až dosud velmi metodicky o možnost
získat podmínky a pŤedpoklady kulturního života, nedá se
mnoho změnit. Rovněž nelze mnoho změnit na tom' že umění
dnes proletariátem dosažitelné je proĎ velkou většinou buď
nepňátelskf zjev z protivného tátbota, nebo nebezpečnf jed
z vúle protivníkovy, naparujíc se pŤed ním nebo poéouchle kazíc(Sršatec III, č.,27, stt. 4, 17 ' 5. 1923)
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