Pásmo:ST. K. NEUMANN

píšenám káravopedagogickébásně z obav o našibudoucnost a veŤejněse odŤíká Devětsilu v Rudém právu ve jmé.
nu Proletkultu. A pŤece: Co děláme jiného, než že plníme
jeho někdejšípožadavek, totiž jdeme ruku v ruce s uměleckou avantgardou světovou? Jsme dokonce tak daleko, že
nekulháme za ní o nějakou desítku let jako pŤedchozí
genel.ace' ale jdeme jako rovnoprávní po jejím boku. Ale
ovšem problérn: umění a proletariát nevyĚešímeagitačními
Ťečmio ,,komunistickévfchově.. mladfch spisovatelri. Pro
prole tariát m že se dělat jen dobré agitační umění,jež
je jedinym lidovychovnym uměrrím.Driraz je tu na ,,agitační..,
ne na ,,umění...My však byclrom rádi dělali utnění.Neza.
tracu.jtenás pro to !

Konstantin Biebl DEMONSTRACE

BlahoslaueruiM zo slaanéhoU. S. Deuětsilu,
počestná
Mťlzo Líterdrnískupin1l,
M zo rébus, šarád,uaudeuill,
opoaiční
M zo Kalistau2 menšin1l
V fadách těch mas, u Ťaddclttěch m,as
mezi duacetitisíciproletáŤi
nikdejsem nespatŤiltuú,jzlatj ulas
s našrrlinkouanou
tuá,Íí.
Mtizo md,jsi-li jakd,
netanči,nejančipŤi sklenceuina,
tŤebaies holka ušelijaká,
seskoťmi z klína.
Nesedejs mešťáky
u nocipo barecll,
nesrkejs nimi sladkélikéry,
jestli jsi napilti, don tě odnesuna 1ádech,
ujspíšse <,toÍlou posteli,

(Pásmo l, č.4, str. 6, iíjerr1924)
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VžÚť ul je rtino. Vidiš tu standartu?
Dělníciz Kladna kolemnásjdou. . .
fuIťlžeš.li,
M 4, poldrau tu standartu
tlapkousuouu2rudlou!
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Soudru1i,m2sltm,žeM za nám stonala,
po celj dlouhj rok
těžcese za námi belhala,
udržts námi teď krok?

JindŤichHonzl: DIVADELNÍ HRDINOVÉ

K pochodu,bubn1,zazněte,
hněultdu se uall u prúuodu,
pfed bouŤí,měšťci, okna zauŤete,
zákla$l suětatíesouse u llochodu_
,(černaláod uhlt ueksichtu,
u posledniŤadějde panl Mr14,
na šichtu,
!Ú začtachodits dělní,fu,
jí,
stuší modrtibl za.

(Rudéprávo' 19. l0. 1924)
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Život probouzí hr.dinnost.Hrdinnost pŤestávábyt jen slovem. Počínáse měŤit reáLně.Pozna7o se, že hrdinnost nejsou
klinicképiípady, ani doma usedlá ponietzscheovskáliteratura1
pŤestalib1it velcí hypochondŤi stejně jako sedláčtíidylikové;
hrdinskou není perverze starcri ani dámskf splín.Nové hrdinnostijsou lhostejnésebevraždy.Nedonošenánarozeníjsou věcí
lékaŤe,
rozr'ody a kŤtinyzá|ežitostiriňedníchaktri - všeje málo
zábavné pro žurnalistu a vcelku nezajimavé pro dramatika.
Válka pÍílišjasně dokázala, že rilohu hrdinri nelze omezit
na umírání.
Narození a smrt nejsou driležité.
Hodnotu a hrdinnost má život.
Vést svou věc hrdinně a do krajnosti _ až na smrt, neznamená a nemá znamenat: véstji na po žku.Ať jsou dramatikovézajedeni do svfch Héraklri, Tristanri, kteŤíumějí umírat
se zásvětnfmi slovy na rtech. Nám jejich hrdinncst je nesrozu.
mitelnějšía groteskrrější
než plaidoyer G. Shawa. Bohudík
nedosahujemoderní hrdina, napŤ. Lenin, velikosti dramatic.
kfch herori. Není snem ani mystickfm vytržením. Celkern
r'zato je Lenin hrdinou národních hospodáŤúa sociologri.
Básníci a dramatikové,kteŤíživítelidi něčímjinynr nežnárod.
ní lrospodáŤi,obdivujte se kajícně a mlčky národnímu hospo.
dáŤství,které ŤízenoLeninem tak dobŤe dovedlo nasytit lidi
chlebem.
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