
Svoboda, Kozincevová-Erenburgová, F{ora, Hoňejší, Bartoš,
Píša, Biebl, Zrzav,f, Clrochola, Kremlička, Tyl, Star1i,
Ozenfant, Jeanneret (Le Corbusier), Ivan Goll, Birot, Rich-
ter, Lisickij, Erenburg, Hilberseimer, Doesburg, Marinetti,
Prampolini, Lozowick, Majakovskij, Kručonych, Iliast [?],
Lipchitz, Zadkine, Archipenko, Behne, Gieizes, Asejev atd.

Literární skupina Devětsil

(Host III, str.227-228, červenec 1924)
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Josef Kopta: UMĚNÍ PRoLETÁŘsrÉ
A POETISMUS

PŤesto, že ve zprávě o valné hromadě Literární skupiny,

na niž došlo k vytvoŤení pracovní pospolitosti s U. S. Devět-

silem, donedávna ještě programově diametrálně od Literární

skupiny se lišícím (U.S.Devětsil byl ve svém světovém na-

zfuin1 ortodoxním marxistou, kdežto členové LS ve svém

vstupním manifestu nevěŤili, že navyvoj života lidské společ.

nosti prisobí pouze jedinÝ mechanickf činitel, totiž hospodáŤ.

ská vyroba;, tedy pŤesto, že v této zprávě jsou tato dvě

dosavadní programová sdružení prohlašována za zájmové

spolky d.,"ho,,''t"h dělníkri, jichž básníci se osamostatťrují od

.1ut.ycí'toti" kolektivně formulovanfch programťr, aby.jich

i,'é* ..,z nepotŤebovali a šli kažď! svou vlastní cestou: pňináší

totéž číslo i{osta, redigované již také zástupci Devětsilu Kar.

lem Teigem a Jaroslavem Seifertem, článek Karla Teiga

Poe tismus, jímž se, mluveno jeho slovy, pokouší poprvé zhruba

formulovai hnutí, které oživuje několik českfch moderních

autorri. Karel Teige, mluvě v plurálu a dovolávaje se autorri

poetistickfch expeiimentri, jimiž jsou: Nezval, Seifert, Vosko-

vec a Teige,,ti,uje vlastně usnesení valné hromady Literár-

nílro sdružení a pro básníky a malíŤe svého Devětsilu kolek.

tivně formuluje novf program' bráně tím usnesenému osamo.

statnění svych kama.aa.i u jejich vlastním cestám. Členové

LiterárnÍ skupiny, abychom nebyli na pochybách, že lze

mladfm piece jen tak snadno a ryclrle měnit programy a

59r



manifesty' piipojují, patrně zásluhou svého ideologa Fr. Giitze,
na konci téhož čís|a upozornění, že ,,estetickou diskusi..
o princip Teigem formulovaného poetismu bylo nutno pŤe-
ložit do prvého čísla piíštího ročníku, které vyjde na konci
záŤí. Kolik bude těch, kteŤí vznesou námitky proti Teigovu
názotu, zatím nevíme. Víme však, že Teige & comp. na3Ě;icr'
nesouhlas ničeho nedá, neboé napŤed již ve svem tiánku
1aruj e, že,,nepochopit poetismu znamená nepochopit živ ota !,,
ovšemže s vykŤičníkem, jako kdysi nebylo umění kromě umění
provozovaného Devětsilem!

Tato poznámka nás pŤinutila, abychom zatímpÍešli otázky,
llP|Ýuaficí z Teigova článku pro pracovní splynutí LS á
U. S. D., a zablvali se tímto projevem pouze v souvislosti
s jeho autorem a sdružením, jehož ,,o,"ií kdysi doprovodil
bojovnfm vfkladem o pŤedpokladech a zásaáách proletáÍ.
ského umění. PŤiznejme se, že pro jeho novokŤtěné pěstitele
z Íad vá|ečného mládí se mnohf z nás nadchnul, vid.a jejich
touhu po těžké a odpovědné ptáci na proměně tohoto_světa
po boku všech čestnfch a statečn1Ích.

Nemáme, že|, po ruce text pŤednášky o novém proletáňském
9měnt kterou jménem Devětsilu pÍedčítal básník Jaroslav
Seifert asi pÍed dvěma roky v Praie i v Brně, abych*om z ní
mohli doslovně citovat. Ale mohli jsme srovnávat nové ideo.
logické vfvody Karla Teiga s projevy nebožtíka JiŤÍho Wol-
kera, které byly kdysi vzaty zapodklad rozsáh|édískuse v našÍ
umělecké veňejnosti a s nimiž se U. S. Devětsil ztotož ova!.
Žitt lili Wolker v oné době v těsném sousedství s Karlem
Teigem (tuším, že by| u Teigri na bytě) a ňíkal mi jednou,
že své stati otištěné ve Varu * Umění všední či nedělníP
a Manifesty _ psal za pIimé Teigovy ričasti. ostatně ve stati
Manifesty, v niž jako marxista polemizuje a odmítá manifest
Literární skupiny, v}'slovně praví, že ,,pŤed pťrlrokem formu-
loval na tomto místě uměleckf a sociáhí názot komunistic-
kych umělcri sdružen1ich v Devětsilu... To se odvolával na
Umění všední či nedělní, které tedy mrižeme s jistotou polžlt.
(V Hostu, číslo 4, roč. II, na|ézáme také rozhoŤčenou oápověď
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vridce LS Fr. GÓtze na Wolkerovu kritiku jejich manifestu.

Citujeme: ,,Wolker se chlubí, že on svfm článečkem ve Varu

č. 9 nás donutil, abychom pÍiznali barvu... Píše o svém článku

ve Varu jako [o] čemsi prvotném, neodvozeném. To mriže

ovšem povídat naivním čtenáŤrim Varu, ale ne lidem, kteŤí

dobŤe znaj|zdroje, z nichž se napájeljeho projev. AWolker

mťrže bfti bezpečen: u něho - v jeho článečku _ jsme se ne.

učili. PotŤebuje-li se už někdo učit a zná.|í mistry, neprijde na

učení k tovaryši sotva vyučenému... Uvedli jsme tento citát

také kvrili ukázce,jakf byl kdysi vztah Literární skupiny, vy-

znávaj(c|,,revoluční polyfonickf socialismus.., k pražskému
komunistickému Devětsilu, jehož světovfm názorelr. byl re-

voluční marxismus, a k jeho vridci Teigovi, na nějž poznámka
o zdroji a tovaryši sotva vyučeném patrně míŤí.)

A tak.U. S. Devětsil, veden Karlem Teigem, vyharcoval
kdysi do.-lgrpteného ovzduší našeho poválečného života se
svfm proletarst1tm uměním, rozhoíčeně nejprve vykácev
generaci solidních kmen , počínaje dekadenty pŤes tvrirce
manifestu České moderny až k Šrámkovi a Neumannovi a
konečně k bratňím Čapkrim. Ano, najmě Neumanna a jeho

civilismus rozbil svfmi statečnfmi kyji na padré. Bylo to
všecko jedovatfm květem ripadkové blržoazní kultury, bylo
to dále ješitnfm hračkáistvím sterilního ducha estétú, zalez-
l ch do svfch ulit a bojících se drsného a po svobodě roz-
touženého davu, aby je nepošpinil svfma neomalenfma ru-
kama, bylo to, s dovolením, povznesenfm lartpourlartismem,
kter nemá v těchto těžkfch časech, kdy jde o osud celého
lidství, nic jiného na ptáci, nežli aby si hrál se svfmi soukro.
mfmi náladami a žvavj,mí veršíky, jichž cena se nerovná
ani tržní ceně nejproletáŤštější kobyty. Krása strojri a krása
technické civilizace opěvovaná Neumannem, exotické náměty
v jeho lyrickfch prribojích, jež s rozkoší vyhledával, aby ukojil
své světoobčanství, byla nazv ána ro mantismem, byla označena
za zbabě|! ritěk od proletáŤské bídy tohoto světa, stejně jako
futurismus Marinettiho, Kamenského, Burljuka a druhri byl
v souhlase s Lunačarskfm prohlášen za kontrarevoluční,
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měšéácky sterilní, defetistick1i a dílu proletáŤské revoluce i kul.
tury navfsost škodliv1i. Vyhlášena mu krvavá vojna steirrě
jako dadaismu, jeho pŤiblblému pŤedchridci

Tedy dobrá ! Brih s ním, s veškerfm tím haraburdím, ne-
litujme ho, neboť nám bude dána za ně bohatá 

"ar'.uJu.P icházi m|ádi, žhav.é, prudké, nepokorné, a hle, po"ě ;
p}íliš náročivé, nežIi blvala m|ádi pŤedešlá, ut" 

.tono 
l.patlně vinna také jeho větší síla, větší odvaha u s"hopnos't,

nežli jak jsme pŤivykli kdysi.
Nebylo v tom nic světoborného a nového, popŤít a znelznat

umělcovo nebešéanství, vysmát se jeho tvrirei svrchovanosti
a chtít na něm, aby sestoupil k odpovědnému lidství. Znali
jsme již Tolstého a také Masaryka. Mladí tedy chtěli v sobě
sam1ich uskutečnit požadavek, po němž již imperativně byli
volali a kter}í zčásti prováděli mnozí z mrtv!,cha seaovtasyct,.
Bylo snad právem mladého věku, aby se pŤitom tváňil otje.
vitelsky.

Stejně by|a již pňed Devětsilem proboj ována otázka lart.
pourlartismu. A u nás nikoliv zásluhou socialistri, n!,bž v!-
hradně realistri, jichž umělci také nechtěli jen psát, at" t,ta.,,'i:
b)it slyšeni. Tedy jen tam byli dnešní mladí noví, kde chtěli
b1it s lyšeni vfhradně dělníkem-bojovníkem, kde vnitŤ-
ním znakem jejich umění měla b1ít vÍra a boj o novy, lepší svět.
Prohlásili s jistotou a umíněností, že této víŤe a tomuio boji
své umění zasvěcují. Prohlásili, že básníci z Devětsilu, vědomi
si svého rikolu pŤi bouránÍ starého a v/stavbě nového světa,
budou pátrat,jak by mu dostáli co nejlépe. Budou svfm umě.
ním jednak ponoukat k tomuto boji, jednak konstruovat pŤed.
obrazy nového světa, v němž ritisk, utrpení a bid,a po*i',".
Nebudou sloužit romantickému vytrženi z drsného a bolest-
ného konkrétna, jejich zpěv nebude uspávajícím hašišem, ale
bude bojovnf, nehumanistick , dogmatickyi, bude mluvou
k srdci, která jím projde až do obou pěstí. Ano, dají si dobrf
pozor, když pŤijdou ti, kteŤí budou tvrdit, že obsah umění má
bft jenom nedělní, že má byt koupelí, procházkou do polí,
květinou a ptákem, dají si dobr1i poio,, zd'alinezavání idylou.
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A toto novodobé umění rrazvou uměním proletáŤskfm a bude

ono iuko život proletáÍriv. Jen jeho víra a vnitÍní pravdivost

u"aa *" okrasou. Bylo to zceIana místě, že upozornili sami

J.b",'u riskalí, které pied nimi číhá. Pravili si, že je tŤeba dbát,

ubu '" jejich utopie nestaly neoclpovědnou pňedstavivostí, ro.

mántict1im, slabošskfm ritěkem do vlastních sn právě v době,

kdy umělec jako voják a muž je povinen stťrj co strij stát na

konk'etoi pridě skutečna. Svědčí to o jejich drikladnosti' resp.

o drikladnosti Jiňího Wolkera, ktery, mluvě za n,ě, byl pŤe.

svědčen o jejich vážnosti, o níž sám u sebe nepochyboval.

Tak asi zněly uměIecké zásady mladého a bujného U. S.

Devětsilu, jehož básnícizača|i poté pěstovat nové umění jaksi

oficiálně. Vedle JiŤího Wolkera a Jaroslava Seiferta, kteŤí se

již pňedtím pokusili tvárně i myšlenkově proměnit vodu ve

víno, objevila se celá Íada novfch jmen, jichž básnické pro.
jevy nemoh|y zapl(t vlivného kmotrovství. Došlo ke skutečné

epidemii tzv. proletáŤského básnění a nemohls blt uznán za

básníka, nečouhala.li alespoĎ z jedné tvé básně znamenitá
barikáda a nešplhal-lis alespoř jedenkrát na vysokf tovární
komín, odkud bylo tŤeba dirigovat revoltující davy. Stalo se,
čeho se Wolker obával. Z komínri, barikád, modrfch halen
a zatat,frch pěstí byly poŤízeny novodobé rekvizity starého
romantismu, na něž se proletáŤské básnění omezovalo až do
pŤejedení. Provozováno po kavárnách a barech, hledělo spíše
postrašit měšéáky svfmi Ťinčivfmi hrozbami, vybafnout na
ctihodné milovníky poklidnfch veršri a pást se na jejich vy.
jeven1ich očkách, zkarikovat soudobou společnost a vysmát se
jejím ctnostem, což ostatně za jinlch časri a za okolností
daleko riskantnějších činili také jiní. Daleko, pŤedaleko zristala
mu vzdálena vnitÍní pravdivost proletáŤova, daleko, pÍeda-
leko měli mladí, básniví barikádníci k mužné odpovědnosti,
která měla bft podstatnfm znakem všeho jejich rísilí. ByIo
čÍm dále [tím více] zŤejmo, že Wolker, mluvě o zasvěcení,
mluvil toliko za sebe. Ležérnost a lehkomyslnost, touha po
neodpovědném blouznění a smyslovém opilství, tentokrát
utišovaná ťantastick1Ími vidinami revolučního dramatu, záLib a
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v popírání a odmítání, vlastní každému mládí a vybitá tŤeba
ve verších o měšťácích, jichž tuk by by|o záhodno zplacovat
na stearin, určila vratkost těchto vftvorri a prchavost pro.
dlení jeho pěstitelri u motivťr vlastní vinou ta|< záhy otŤel ch
a zevšedněvších' Útěšně a radostně zně|a v tomto ridobí české
sociální poezie ryzi a vskutku nová struna Josefa Hory,
JindŤicha HoÍejšího, kterou si ochránili pňed dotykem spolkaň.
skych prstri a nedopustili, aby ji programové fuazérství za.
neslo nudnfm balastem.

Není tňeba zdÍnazíovat, že Wolker sám zista|jako tvrirce
na sdruženi nezávis|!'. Vyvíjel se pod dohledem vlastního
svědomí, což mu vedle jeho čestnosti umožĎovala pŤemíra na-
dán| a básnického fondu. Byl snad zátoveí jakfmsi živ!,m
svědomím sdruženého uměleckého kolektiva, sloužil jeho pro.
gramu cele a oddaně a ,lkazova| druhrim, jak je tŤeba pro-
měĎovat slova v tvrirčí skutek.

Zdá se, že náhlj,m odchodem JiŤího Wolkera se ocitli jeho
druhové z Devětsilu jaksi na svobodě. Vyčerpaní a kromě
toho i znudění neustále omílanymi tématy, která Wolker uměl
zbásnit nově a bohatě, utíkali rádi z těsné kazajky programo.
vého dienstreglamá a jaklr div, že se záhy ocitli na zcela opač-
ném konci dosavadního uměleckého nazíráni?

Vítězslav Nezval, básník ryziho zrna a požehnané invence,
kter;i i v době nejhlučnější mÓdy projevil citelnou neposluš.
nost vriči psanfm instrukcím svého sdružení, kde patrně pro.
dléval pro své mládí a s nímž ho sbližoval prudk1i odpor
k Šoučasnému sociálnímu Ťádu (kromě několika vtipnfch
posměškri na buržuje nepňebfvá v jeho verších proIetáŤskfch
motivri), tedy Vít Nezval ovlivnil záhy básntcké nástroje
svfch kamarádú, kteŤí zača|i housti podle jeho vzoÍu. Nezva.
lova poezie se vyznačovala lyrickorr absolutností, sloužila jen
sama sobě, neměia tendence, měla své vzoty v Rimbaudovi
a Apollinairovi, s nimiž je jeho básnick1í organismus v mno.
hém směru spňízněn. Tuto poezii inspirační libovrile a citové
nezávislosti, pro niž platí jedinf zákon básníkovy obraznosti,
nebylo ovšem možno uvést v soulad se zastara| m již desate-
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rem proletáŤského Hospodina. Cítilo se, ž,e ne|ze elementární

proměnu provést jen tak, že nestačí postavit veŤejnost pŤed

,,novf typ moderního umění.., aniž se jí neŤeklo, jaká je jeho

podstata, co je jeho typick m znakem a kam zase nyní cílí.
Stylizace novfch uměIeck1ich zásad se opět ujal Karel

Teige, jemuž tento druh práce zristává vyhrazen také díky
jeho stykrim s cizinou, které navázaljako generální sekretáŤ
Devětsilu a které, rozmnoženy o jeho lingvistickou kvalifikaci,
rnu odedávna umožĚovaly lačně stopovat, co se kde ve sr'ětě
nového děje a v čem nesmí mIadá generace československá
zristat pozadu. I napsal Karel Teige desatero nové, v jehož

záh|aví se ocitlo další slovo končící na ismus: Poetismus.
Nezabfvali bychom se touto věcí tak zevrubně, kdyby nám

nešlo o dokumentární zjištění neodpovědné prostopášnosti
této generace, která vzešIa ze strašlivého ovzduší světové války
jakoby s nihilistickfm šklebem Ivana Karamazova na své
mladistvé tváŤi: vše je dovoleno ! Nemylme se, že vstupovala
do literárního života plna odporu k válce a k společenskému
ristrojí, které ji zavinilo. Právě nyní nám potvrdila, že nebylo
v jejím díle takto inspirovaném vnitŤní opravdovosti, že se
pňes tento zápot k jakémukoliv tvrirčímu kladrr nedostala, že
proletáňská bída, světová revoluce a komunistick1í ideál spo.
lečnosti ji svedly pouze svou exotickou novostí, kŤiklavou
barevností revoltujících davri a jejich mstivym zpěvem, po
čemž její zpustošené srdce právě toužilo. Řita-t Karel Teige
na jednom místě svého článku, že světov1im názotem je jim
marxismus, anlž by tuto trapně kusou větu rozvedl a ukázaI,
co mriže marxismus z poetismu potiebovat a jak souvisí tento
novf směr s bouŤlivě kdysi proklamovanfm proletáŤskfm umč-
ním, potvrzuje nám, že jsme se nem lili, označivše nové umě-
lecké krédo za :íitěk od včerejšího desatera, které, co více!,
leží tu na zemi roztŤíštěno a popŤeno rouhačem.poetismem.
,,Dejme si pozor!.. napsal kdysi Jiňí Wolker varol,něo a rny
jsme tu pŤed chvílí jeho vfstrahu citovali. Dejrne si pozor!
mohli bychom volit za moto této stati, která chce konfrontovat
Karla Teiga & comp. z roku 1921 s Karlem Teigem & comp.
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z roku tohoto, aby byla svědkem, kterak jedna strana nad
druhou cize zavrtl hlavou.

Nemrižeme se tu zabÍvat článkem cel)im, neboé to jednak
není rikolem této stati a za drllhé bychom se k jakémukoliv
organickému rozboru nedostali. Je totiž článek Teigriv rozbit
na šest či sedm odstavc oddělenfch hvězdičkami a nabit
takovou spoustou protikladri a nelogičností, že jej neIze nazvat
ani improvizact. Je sešit velmi libovolně, patrně na vztek
všem odprircrim s měšťáckfmi pÍedsudky, či jak se po devět-
silovsku Ťíká všemu a každému, kdo žádá, aby bylo mluveno
jasně a odpovědně a aby se nefixlovalo. PŤeplněn cizojazyč-
nfmi učenostmi, které se servírují jako originá|, a|e pocházejl
z nedalekého západu, mriže oslnit několik jinochri, které uvádí
Karel Teige do tajri a záhad' nejnovější francouzské poezie
a kteŤí rádi píší do svfch veršrllokomobila místo lokomotiva,
poněvadž to znl nově a objevitelsky.

Zajímá nás tudíž jen potud, pokud se obrací zády k starému
programu a pokud najednou objevuje ostrovy' které tu již
dávno existovaly, ale na které Devětsil dštil ohelí a síru.

Poetismus je zapwé ukazatelem cesty, která odnikud nikam
nevede. Poetismus je Nic. Nic než umění ztrácet čas. Je bez
filosofické orientace. Piiznal by se asi k diletantskému, prak.
tickému, vkusnému a chutnému eklekticismu. (Je dobŤe, že si
redakce Hosta vyhradila dodatečnou diskusi o Teigově článku,
neboé jinak by ztéžka mohla napsat v poznámce o pÍíštím
ročníku Hosta, že to bude velkf list celé generace, ne však
eklektick1t.) Dále je hrou krásnfch slov, kombinací pŤedstav,
nemá hlubokfch r1myslú, je bez apoštolátu. Chce udělat ze
života velkolep1i zábavnÍ podnik, excentrick1i karneval, harle.
kynádu citri a pŤedstav, opilé filmové pásmo. Poetismus je
dopis, milostnf rozhovor, improvizace flámri, causerie, fanta.
zie a komika, lehká hra karet vzpomínky, báječná doba, kdy
se lidé smějí: tfden v barvách, světlech a vriních. Co ještě
schází k obnovenému artismu? Maličkost, a Teige ji doplřuje :
poetismus je hrabez závaznosti a následkú. A ve svém souhrnu
je toto Nové umění uměním života, uměním ž|t a užlvat,

a musí bft posléze tak samozŤejmé, rozkošné a dostupné jako
sport, láska, víno a všecky lahridky.

Slyšeli jsme, že nemá žádného poslání. Ale to nevadí, aby.
chom za chvíli nemusili slyšeti něco nového. Neboé náhle je
poetismu pňidělena riloha učitele pro vznešenou v chovu. Má
léčit poválečnou morální kocovinu. Reviduje hodnoty, inter.
venuje k záchraně a obnově citového života, vyrristá z kon.
stantních potňeb člověka, bez pretenzí a uměleckého humbuku.
Tedy s tou hrou bez závaznosti a následkri to pŤece jen není
tak z|é.

Shledali bychom záhy, že proletáŤské umění, jak je pěstoval
Devětsil, se dá také nazvat poetismem, že pŤed Nezvalem,
Seifertem, Voskovcem a Teigem byl již největším poetistou
Vrchlickf a po něm Neumann, že poetismus Teigriv nepÍicház|
první, aby nastolil vládu čisté poezie, skvící se v nesčíslnfch
formách, že film, aviatika, rádio, sport, tanec, cirkus a music.
hall, poezie nedělních odprildnri, vfletri, zátících kaváren,
opojnfch alkoholri, oživen/ch bulvárú a lázelískfch promenád,
ale také poezie ticha, noci, klidu a míru tu již by|a a že ji
Devětsil kdysi poslal do starého že|eza. Shledali bychom záhy,
že mládí dovede a má právo ztropit ledaco, ale Ťekli bychom
si, že chce-li metat veselé a uličnické kozelce, má si vyhléd.
nout pěknf travnat! kopec, mateŤídouškovou stráťr a tÍeba
květinové záhony v Kinského za|taďě, ale nesmí to dělat
v literárních revuích, nesmí hned s kdejakfm vtipnfm či
méně vtipn)im nápadem do tiskárny a na papír, protože po
kozelci zbude nejvfše poválená ttáva, která se zase brzy
vztyčí, kdežto potištěn1i papír pÍecejen bude uchráněn, hlavně
jde.li ojméno a pověst celé generace, která takéjednou zvážní,
zmužn|a bude chtít, aby byla pokládána za poctivou a odpo-
vědnou, což pňi pohledu za sebe a na takovf článek stěží bude
moci Ťíci o svém trapném včerejšku.
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