ve v li, tudížve fyziologii fitznlch lidí. Každé lidské poznání
stojí pod perspektivou vrile. K vfkladrim světa, lr principrim,
pravdám vedou píedevšímindividuální potŤeby,jež pravdami
ukojujeme. Pravda je tedy pomricka k ovládnutí světa. Není
v ní absolutního poznání, není v ní trpnf otisk skutečnosti,
je v ní pŤedevším
síla vrile vnutit světu Ťád, upravidelnit jeho
chaos pro lidskou potŤebu.Už Nietzsche a po něm pragma.
tistévěděli dobŤe,že pravdaje ričelná fikce, jíž chceme život
pŤizprisobit lidskfm potŤebám. Ale Nietzsche a pragmatisté
byli pňec jen individualisté, když nevěňíce v absolutnost
pravdy pokládali ji za koj jen a jen individuální potŤeby,
tedy za hodnotujedinečnou.Je pravda, že hodnota pravdyje
jen tam, kde je někdo, jenž hodnotl, že není-li hodnotícího
subjektu, není hodnoty.Je jisto, žepravda ukojuje vždyjistou
biologickou potŤebu. Ale neméně je pravda, že lidé majl
četnéspolečnépotŤeby,že tedy zhruba stejně hodnotí, a dospí.
vajíce tak ke stejnfm hodnotám, pravdám, principrim, jež
ukojujíjejich společnoupotŤebu,zevšeobecĎují pravdu,
princip a hodnotu. V každépravdě je tendenceku všeobecnějšíplatnosti, pravda je společenská.
M žeme shrnout: pravda není absolutní;je orgánem člověka; pravda bez člověkaje monstrum; pravda je síla, vfkonná vrile; je samfm koŤenemdynamická; jestližesocialista
zdrirazřuje tolik princip rovnosti lidí, není to trpné poznánl,
že všichni lidé jsou rovni, nlbtž vrile tičinně sbratÍovat lidi,
odstrařovat ty rozpory, jež možnoodstranit, vytváÍetjednot.
nějšílidsk kosmos; a pravda má tendenci všeobecnější
plat.
nosti; je sociální;ukojuje pravidelně společnouvrili a potňebu;
ale i tehdyje pravda každfmjedincem novězaž1várra,a je.li
pÍevzata z druhé ruky, nab1ivá v něm novfch odstínri.V tomto
její aktivismus a její sociál.
pojetípravdy sezdrirazĎuje
je
nost. Každf qtklad světa současnětacionalizací hromadné
vrile po zlepšenísvěta a života,pobídkou k jistému společenskémučiněnÍ.
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2
Z tohoto hlediska lze nově pochopit dnešnírevolučníhnutí
sociální, jež udává ráz ce|éma světu. Jeho motorem není
žádn! racionalistickf systém, ani marxismus, ani kterákoli
iiná sociální soustava, nfbrž cosi mnohem životnějšího:vrile
ohromnfch davú lidskfch k hospodáŤskémui duchovnímu
osvobozeníproletáŤea člověkavribec _ a toži vrile k vybudo.
lidskéovlád.
vání podmínekpro novéhmotnéi duchovní štěstÍ
nutím žívotaa vnucením mu nového iádu hospodáÍskéhoa
mravního. Marxismus je pouhou dočasnouracionalizací této
věčnélidské touhy; je aktivním poznánLm, jež pochopilo
dějinnou sílu dneškaformou několika principri (noetika dějinného materialismu, filosofie nadhodnoty, princip tŤídního
boje), kteréjsou navzájem až protikladné (slučujícedějinnf
fatalismus, kterf věŤív pŤirozenou nutnost prriběhu společen.
skéhodění až k sociální revoluci, s davovfm aktivismem tŤídního boje), jež všakjsou vždy užitelnéjako pomricky jednání,
neboéudávají perspektivy lidské vrili po zlepšenísvěta. Jako
každélidské poznání je i marxismus dilrtován vrilí člověka
a pňedvádíproto svět silně okleštěnfajednostranně vyložen!:
je to jen nzk! vlběr z nesmírnéhomnožství životních faktťr
a vfklad tohoto zuženéhosvěta jedinou pŤíčinou;je to svět
zjednodušenf v několik návodn ch formulek, hlavně ve for.
muli dějinného materialismu, jenž pokládá za pravou pŤíčinu světovéhodění vfrobní proces té které doby a odvozuje
z hospodáŤského
stavu vždy všechenspolečenskf,náboženskf,
mravní, sociální a uměleckf Ťád doby. Neboé celá kultura
se vždy vytváií tak, aby vyhovovala vládnoucí tŤíděhospo.
dáňské.
Proto každá změna.r.Foby je současněčástečnouzmě.
nou vládnoucí tŤídy a mění celou kulturu. Ale ovšem toto
jednostranné poznání není abstraktní poučkou, nfbrž spíš
formulí v|ry, jež má okŤídlit srdce proletáŤovo nadějí
v lepšísvět, v nutnou spravedlnost dějin, v nutnost lepšího
Iidskéhožwota.Tento mechanickf fatalismus pŤecházínelo.
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gicky v princip tíídního boje, kter pomriže zničit kapitalis.
tick1i poňádek v robní a pŤivodívládu proletáŤri.
Dnes je všude patrna jistá krize marxismu, vědomí, že
tento systémnevyhovuje už plně dějinné vrili, vědomí, žeje
tňeba vytvoŤit novou formu socialismu. Marxismus byrjisiě
dobrou taciona|izací vrile proletáŤskfch davri pred piilstoletím. Tento mechanick1ípŤedstavov1isvět vyhovoval duši proletáŤe,udával cíl světovéhodění (osvobozeníproletáŤe)i cesty
k němu (tňídníboj - revoluce). Dnes už nevyhovuje _ to jest:
životje dnesjinf, piibral novétvary, uskutečnil mnoho zioho,
co bylo prvotnímu marxismu jen touhou, obohatil se zkušenostmi světové války, ruské revoluce, revoluce ve stŤední
Evropě, sociálního vňení v celém světě. Marxismus nám už
nevyhovuje. Univerzální lidská touha po hospodáŤském
osvo.
bozen|člověka ovšem trvá stále, nab|,uá však nov1ich odstínŮ
a tvarri; strnule neměnnf marxismus jí už plně neodpovídá.
Je to rozpot rr'ezi dějinnou vrilí a její dočasnouformou, jenž
povede btzy k revoluci proti marxismu.
Je to osud všech
lidskfch forem.
Dnešního umělce neuspokojuje marxismus pro mecha-'
nickf obraz, jejždává o světě. Dějinn1i živoi má pr1ijedi.
ného faktora: stav hospodáňsképrodukce. Vše ostaint.
|lyne
z něho zcela mechanicky. Žívot je stroj hnanf jednou sil'ou.
Vše lze v něm proto vypočltat' možno určit pňíchod revoluce
sociální, zhroucení kapitalismu, možno váienlm hospodáŤ.
skfch sil pŤesněurčit budoucí vfvoj. Dnešní člověk viak ví,
že životje nevypočitate|n!,,že není mechanismus, nfbrž praprivodní zjev, jehož ne|ze lry|ožit silami pŤírodními. A ani
společensk1í
život není stroj. Ve světovémdění prisobí i jiní
činitelénežhospodáŤskáv1iroba,činiteléduchovni. p.ulidu,
J.
že vlroba hospodáŤskáurčuje běh dějin, ale jen částečněa
jednostranně..Z druhé strany prisobízde idea, duchovní
per.
-díla
spektiva, vrile lidská. Každf člověkje součástíživotního
ve světě.Jeho vrile, jeho snaha: práce a dílo spoluurčujíběh
světa. HospodáŤsk1iživot prisobíjistě na v1ivojduševní,náboženskf,mravní, uměleck1i.Ale neméněje pravdou, žeduševní
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život prisobí na vfvoj hospodáŤskf. Je zde vzájemné prisojen mechanismus vfroby, nlbrž
bení. A běh dějin neurčuje
i nepňehlednépásmo individuálních vrilí, počinri,snah. Je to
nepÍehledny tlum vzájemnfch individuálních náraztl, v němž
n"i," ,o,poznat hlavních od vedlejších. Toto škatulkování
procesu dějinného na hmotné a duševníjeho pŤíčiny,
a tŤíštění
to je zbytek stňedověkéscholastiky, jenž by už mohl zmizel
Novf člověk věŤív polyfonickf svět _ ne v mechanickf a
fatalistick1t. V marxistickém názoru, že mechanickfm vršením sil a protikladri dojdeme k revoluci, jež obrodí svět, je
zbytek staréhohegeliánství,jež je nám nesnesitelné.My roz.
hodní aktivisté a dynamisté vidíme svět jako symfonii nesčetnfch sil, z nichž každá pťrsobína běh světa. Vfvoj života je
určovánnámi všemi,ne pŤírodníminutnostmi a mechanickf.
mi silami. Každ! z nás je spoluodpovědn! za vfvoj, za celou
pŤítomnosta budoucnost, a až toto vědomí mravní odpovědnosti pronikne riplně celélidstvo a každéhojedince, bude svět
spasen.Našedušeje jednou, tŤebanepatrnou pákou v ohromné
společenské
stavbě.
Proto dnešníčlověk nevěŤí,žese život zlepšíjenom změnou
v robního Ťádu a osvobozenímjedné tŤídy.TŤebazdiraznit:
Hospodáňské osvobození proletariátu a pád sou.
k r o m o k a p i t a l i s t i c k é h o s p o l e č e n s k é h oŤ á d u j e p r v n í
zák|adni počin, nutnf k novému životu. Ale sám nestačí. Život se nezlepší lepším mechanismem roby. Je
tŤebai změny těch faktorú, které spoluurčujívyvoj _ změny
lidí. Je tŤeba revoluce hospodárské.Je však tŤeba i revoluce
lidskfch srdcí, mozkri, lidské mravnosti. Je pravda, že nemravnf kapitalistick1i Ťád otravuje vztahy lidí. Ale neméně
pravda je, že í z|oba, surovost a egoismus jsou nesmírnfmi
pňehradami mezi lidmi. HospodáÍské osvobození světa musí
jít ruku v ruce s osvobozenímduševníma mravním. Vědomí
odpovědnosti za sebe a ce|! svět se musí rozšíÍitco nejvíce.
Jen mechanista mriže věňit ve spásu lidstva uskutečněnou
revolucí hospodáŤskou.Ta je jen prvou podmínkou
velké pŤeměny člověka v bytost družnou, dobrou a čistou.
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Proto dnes chápeme i revolucijinak nežii marxisté.Vě.
Ťíme,že touha po revoluci a vrile k revoluci neprameníjen

z b|dy proletariátu, a|e i z ohromné a nikdy neumlkajícíi
touhy po sbratňenílidstva. Revoluce, jak ji chápeme mY, je'
silnf pud po zlepšení světa i člověka, pňeměřující vfrobnÍ,
ňády i duchovrrí hodnoty v celémrozsahu. Principem revoluce
je vždy mravní idea. Revolučnímúžeb t jen duše kla.
doucí vždy vyššía vyššícíle lidskému životu. Revoluce není
jen anarchie, chaotizace světa starého, nfbrž novf etickf cíl
života nového. Náš pud po revoluci je ce m svfm obsahem
etickf a syntetickf.
Novf socialismus, znajicl tento pluralistickf a dynamickf
svět živÝch sil, jež se navzájem ovlivrlují a oplodřují, vyhovuje
lépe novému světovému polyteismu, jejž lze konstatovat
v celé moderní kultuŤe. Aé marxismus sebevíce reaguje na
kfeséanství,zristal mu piec jen věrnf v monoteismu pŤíčiny
a v absolutismu revoluce. Dnešní sociální touha pŤekonává
marxistickf mechanismus, fatalismus, monoteismus i absolutismus. Marxismus není už pŤirozenouracionalizací dnešního
světovéhosváru a dnešnívrile sociálního zlepšenísvěta. Ne.
mrižebft ani základem dnešníhoumění.

3
Nová poezie nedává jen novf obraz světa a života, a|e
i novou pŤedstavu o individualitě a jejím poměru ke
společenskému
životu. Staršímgeneracímse jevila individua.
jako
lita
samostatná,jednotná, od světa a společnostiodlišná
substance,jako soběstačnfcelek, jenž sice žijeve společnosti,
ale mťržeblt zce|a dobŤe i bez ní. Dnes vidíme zcela jinak
individualitu. I když se vnějšnějeví jako zaokrouhlená a sa.
je pÍecejen ira.
mostatně bytujícíbuĎka tkáně společenské,
cionální, nevypočitatelnf a neohraničenf proud tekoucí
světem a společností,
mísícíse s nimi, každou chvíli pŤibíra.
jícív sebe novéa novéobjekty světa a lidskéspolečnosti,takže
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nelze nikdy Ťíci,kde končísvět a začlnáindividualita. Volá-li
je
básník, že člověk je víc než člověk, je to velká pravda:
skutečnosti.Stojí v nekov něm kus světa a kus společenské
a jako díl světa
i
společnosti
ke
světu
vztahi
pŤedivu
nečném
jako částice
jeho
a
pieměny,
tvorby
hromadné
díla
se zričastní
je
spolu.
současně
společnostitvoŤív ní novéhodnoty, ale sám
vytváŤen světem a spoluformován společností.Je pŤíznačn1tm problémem polovičatfch dob, propad ch nekonečné
atomizaci, že poměr individuďity a společnosti Íešípravidelně zlomkovitě. Jedni _ dekadentní individualisté konbe
století- tvrdí, že jenindividualita worí. Dav jen pasívně píijímá. A marxistévidí naopak všechnutvoŤivostve společnosti
_ v davech. Individualita je jim jen nástroj společenské
vrile,
její
co
se
zrodilo
tomu,
dávajtc|jméno
pÍLkazy,
vykonávajíc|
v duši davri. obojí názot je jednostrannf, neboé společnost
tvoŤÍ
dav i jedinec, jeden na druhéhoprisobí,jeden od druhého
pňejímá. Svou duši promítáme stále do kolektiva _ a kolektivní dění se stále obtáž|v našíduši. Vyzaiujeme svéživotní
klady do společnosti,ale sami stojíme ve stíedu kolektivního
vyzaÍován!, jež za|évánaši duši ze všech stran. Individualita
je neukončen! a neomezenf proud, jenž věčně pŤekročuje
své bňehy a jednotí se stále se světem a společností,které
rovněž tekou: není mezi nimi zŤetelnfch hranic. Nelze ani
častorozeznat, co je méa co společenskfmajetek. Ideje a city,
jež tak silně mnohdy zaž|váme,nejsou leckdy naše:jsou do
nás vyzáŤeny společností.Sociologie Durkheimova, Maussova, Fauconnetova a Simmelova nás poučily,ženašemravní
zásady, estetickézáLiby,náboženské
počinyvíry, právní cítění,
hospodáŤské
jedincovfm,
n!,brž spole.
vědomí nejsou dílem
čenskfm, že jedinec je pŤijímá, znovuprožívá a rozhojřuje.
Ale každá individualita, stojícíve stŤedusvěta a společnosti
a mísícíse stále s nimi, nacházl pňec jen postupně svébiehy,
neboése objektivuje ve svém díle, jímž zmožřuje a zinten.
ztvtluje společenskfživot. V tomto díle se pŤetváŤí
soukromf
Život lidskéhosrdce a mozku v sociální hodnotu, ve všeplatnf,
nadosobnítvar, jenž prisobína vfvoj světovéhocelku. Zájem
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mladfch básníkri sociálních se netfká soukromfch krizí člověka, nfbrž právějeho nadosobnífunkce ve společnosti,jeho
tvoŤivosti sociální. Není náhodnf odpor mladfch uasntri
k typrim nervovfch rozrušenc a sexuálních šílencri a kult
tvoŤivéhomužstvía ženY.matkv.

4
Ze všech těchto pňedpokladúplyr'" naše umělecké sta.
novisko. V dnešnípoezii vidíme trojí koncepci umění. PŤe.
devšímumění měšéácké,kterépovažujesvět za hotovou
věc, za dovršenf organismus, jejž člověk jen pasívně vychut.
nává nebo promfšlí. Toto umění vyslovuje umělecké cítění
tŤídyměšéanské,
jejímž zájmem je, aby tento životnípoňádek,
jenž byl stvoŤen, aby vyhovoval pŤedevšímjí, se neměnil;
proto toto umění chce b1it naprosto beztendenční.Básník má
čistěvytváŤet život, za nic však nemá bojovat, za nic se nemá
celou dušípostavit, nemá práva Ťícisvrij soud o světě _ to by
byla tendence. Umění měšéanské
nezavazuje k ničemu, nenutí k morální odpovědnosti za ce|!,svět. A má bft hodně
drahé, aby bylo požitkem vyvolen ch. Umění je opojením,
které odvádí od pŤíméhostyku se světem a realitu nuh'a"uje
hašišemzdánl a snu. Toto uměníje buď senzualistní,vychutnávajíc to, co je ve světě navršeno, a nestarajíc se o zárodky
novfch tvarri životních, nebo _ proniká-li k duchovním
sférám_je to duchovost bez cíle, duchovost pro duchovost.
Bez silné vrile pomoci trpícímu člověku u 'pu'it svět, jenž se
topí v hoŤi a zoufalství, je to spíšpěkná samo čelná hračka
než životn! a plodnf ritvar. Básník měšéáckfsloužísvé tňídě
vědomě či nevědomky a bere od ní odměnu hmotnou i morální. A poněvadž v podstatě každéhoumění je snaha regulující, zevšeobecřuje básník názor svétŤídy''u us.lid'ky akazt
i ostatnítŤídystrašnou slabostí du je. Tato slabostjde
dnes tak daleko, že básník nenacház| lž ani pro svrij obsah
novéformy a chce jej podávat bez okliky formy, pŤtmá. Mlu.
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vím o expresionismu. Ve válečném rozkladu všech lidskfch
svazkri a symbolri, v naprosté chaotické směsici uvolněnfch
prvkri uvolnil i básník svúj tvar a podával místo zaokrouhle.
''ého dilu, svéprávnéhoorganismu, vyrovnaného a zváženého,
jen chaos stavri psychickfch, skvrny dojmri, vfkŤiky a steny
duše, mlhavé roje tužeb, sn , vizí, vše to v nerozčleněném,
rozevláLtémtlumu, v němž nebylo fádu. Byla v tom už i obava
pŤed každou formou. Neboé forma je vždy dočasnou raciona|izací žívotaa tím okamžikem, jímž se z něho vyrodí, začlná
žítsamostatnfm životem a stárne vúčihledně.Z obavy pňed
tímto stárnutím expresionista raději neformoval _ a do.
umění.
vršil tvarovou anarchii měšéáckého
je
jež
neseno
píedstavovfm
Vedle něho rodí se dnes umění,
světem komunismu. Není pochyby o tom, že toto umění
stojí nesmírně vfše. To, co formuje, není zdejšísvět, neokresluje hotovfch tvarri životních.Je zahleděno do nového, rodí.
cího se světa proletáŤského,do syrové, chaotické látky, jež
nebyla dosud formována _ a jestliže byla, pak špatně, sentimentálně, pod zornfm rihlem měšéáckfm. Komunista chce
vybudovat novou kulturu na životních možnostech typu
proletáŤe,jenž je mu tím, čímbyl kněz romantice stňedověké
nebo válečník romantice nové _ osou světa. A komunistické
umění staví svět na pŤedstavovémokruhu proletáŤe, vyslovuje
jeho duši a jeho touhu po osvobození.Komunista nazftá na
umění materialisticky: umění je vždy vybudováno podle
intencí vládnoucí tŤídy_ proletáŤskéumění má sloužit tíídě
proletáŤské.PŤi vší rictě, kterou chováme k tomuto umění,
nesouhlasímes ním tam, kde se chce zcela pasívně pŤizprisobit
své tŤídě,proletáŤi v tomto dnešnímstavu, a kde chce vyho.
vovat všemjeho tužbám, leckdy ne dosti čistfm. V programo.
vém prohlášení našich komunistickfch umělcri Devětsil
v Proletkultu č. 17 je to kŤiklavě zŤejmo. Poezíe, jež má pasívněsloužitsvétŤídě,chce jí ovšempodávat to, co tŤídažádá:
indiánky, bufalobilky, detektivky _ vše hodně jasné a srozumitelné, poutavé a vzrušující.Není jistě závadou, že umění
slouží,ale jak slouží.Každéumění slouží,vyslovujíc něco, co
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Šestává majetkem všech, a zprostŤedkujíc tlumy závažnfch
pŤedstav a citťr, jež vyslovují životní touhu množství. Ale
umění nesmí bft děvkou tŤídy,nesmí vyhovovat jejím nejnižšímpotňebám. Umění je pŤeceorgánem vfvoje životního,
má ujasĎovat proletáŤrimnovy svět, zachycovat to, co se rodí
v duši davri, boŤit htáze mezi lidmi, zlepšovatsvět a člověka.
Detektivky, indiánky a jiná podobná ctihodná takéliteratura
je zvrhlfm plodem měšťácké
t (dy, jLžuž ani sebeprudšísen.
zace nebyla dost ostrá. Je divno, že práwététoodrridy a zrridy
má bft užito k ovládnutí dušeproletáŤovy.
Ale ani všichni komunisté,ani ostatní sociální básníci ne.
jdou k těmto drisledkrim. Nová sociální poezie, k nížsměŤu.
jeme my, buduje svúj citovf a pŤedstavovy svet kol nové osy,
jÍžje prole táÍ, a|e zachovává si i zde nazkán|dynamické,
neboénepokládá proletáŤev dnešnípodobě zahotov! lidskf
typ, nfbrž spíšjen za zárodek k tomuto typu, určenf dnes
pouhfm protikladem k měšéákovi.Nové sociální umění chce
vytvoňit novf typ proletáŤe, z jeho svěžía tvárné duchovní
látky chce formovat veliké lidské typy, které se dopracují
nového vztaha ke světu, nové lásky, nového poměru k lid.
stvu, novych společenskfchctností,nové lásky k práci, nové
mravnosti a lepšíchforem manželství.Toto uměníje hluboko
zaposloucháno do duše proletáŤovy, poněvadž musí si bft
naprosto jisto jeho duchovní realitou, pridou, na nlž stojí,ale
nechce bft trpn1ím ztcaďlem, nlbrž chce tvoŤit, pietváňet
a dotváŤetnovélidi, kteŤtby mohli jednou zabydlit náš svět.
Proto pro sociálního básníka pŤestalo bft sporem učené
hádání o tom, je-li pravfm uměním realismus, kterf je mal.
bou toho, co je, nebo poezie idealistická všech odstínri,jež
chce ztvárnit to, co bft má. Tento spor je jim pŤíznačnou
hračkou analytické doby, která věčně rozkláda|a skutečnost
v protiklady a libovala si v mrzačen| každécelistvosti. Sociá|nÍ poezie je si vědoma své nejužšísouvislosti se světem
hmotnfch i duchovních faktri, hlavně s realitou duše prole.
táŤovy, i světa, jenž ji obklopuje. Do těchto skutečnostíje
sociální umělec zapuštěn všemi koŤeny-_ a v tom smyslu je

3+6

ovšetnrealistou. Ale nikdy nesetrvá ve stadiu tohoto pasív*
_
ního čitískutečnosti,poněvadžskutečnost tojsou i všechny
možnosti vfvojové, jež v ni dŤímají.Proto sociální básník
světa, života a
hněte z poznané látky pŤedobrazy zítŤejšího
je teprve
dohromady
umění
normativní
Realistní
a
člověka.
je
sku.
proti
světu
opravdovfm uměním. Poezie svět hodnot
téčnosti.Svět kultury proti syrovépŤírodě.Svět budoucnosti
proti tomu, co je zde. Svět etickfch vztahri proti mechanismu
sil. Svět utopie proti světu zkušenosti.Sociální básník se však
nikdy nevzdaluje z teplého kruhu životních faktú. Yychází
ptece z duševní suroviny proletáŤe, kterf je ze všech stran
otloukán a ubíjen světem akter! tedy zná dobŤefakta a celou
pravdu o světě.

5
Z tohoto stanoviska sociálního umění plynou některéjeho
konkrétní znaky. Vyložili jsrrre pÍedstavov! svět, z něhož sociální poezie vyrristá * svět polyfonickf a dynamickÝ po.
vftce. Tento novf pocit světa je cosi strašněprostého,jednoduchého, neodvozenéhoa jednotně vytrysklébo z duše,jež
prošla sice strašnot tr!,zn| chaotizované reality světové,ale
zachovala si svěžesta bezprostŤednostpocitu. Prvfm znakem
novéhoumění sociálníhoje primitivismus. Sociální básník
buduje svrij svět bezprostŤedně, ne skládáním, ale živelnou
pudovostívizionáŤskou.Pud, cit, srdce, to jsou orgány, jimiž
tvoŤísvrij svět sociální družnosti. V každémnovém básníku
je cosi z barbata a cosi z dítěte; něco svěžího,co neprošlo
kulturou, a i když prošlo, zťrstaloneporušeno rafinovaností,
složitostí,
ironií a rozkošnictvímintelektu.Jen tak lze pochopit
jeho novou vizi světa. Tento koŤerrsvéduše zapouštíbásník
do dynamické souhry sociálních sil dnešníhosvěta, prociéuje
jejich mocn! vat a r"fboj a organizuje kolem svéhosrdce roztňíštěné
síly a prvky v novf kosmos. Není to vize vnější,skládaná z odpozorovanfch detailri seŤazenfch podle pŤejatého
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myšlenkovéhovzorce. Je to svět nově a.jednoduše vybudovan! z duše. Svět snad rizkf, radikálně zjednodušenf, ale
ce , riplnf, opravdovf organismus, homokosmos.
Zdáse snad paradoxnl, ženovéumění, jež vyrristá z primitivní, bezprostňednívize světa, dopíná se k sociálnímu klasicismu. Ale rozpor existuje jen tam, kde se berou pojmy
vjejich konvenčníplatnosti a kde se neproniká kjejich obsahu.
Ve skutečnosti každédobré umění primitivistické má zce|a
blízko ke klasicismu, neboézažlvá pudově a citově svět jako
jednoduchost a neodvozenost, a vywáÍÍ proto nutně nové
symboly světa v jednoduch/ch, jasnfch a prostfch liniích
obrysnfch. Básník procítípiímo svár sil světor,fch a učleníje,
navzájem upoutá, pŤehněte v novou realitu, v novf rovno.
vážn!, dynamickf a jednotnf organismus. Expresionismus
podával jen chaos sil, jež neměly stŤedu a byly tudíž totálně
rozpojené. Socirálnípoezie je nesena prudkou syntetickou vrilí
vybŤednout z této roztÍíštěnésměsi postŤehri, živlťr,ritržkú
duše a světa, rozev|átév naprostévolnosti šíŤkyi détky.BylJi
expresionismus bojem proti každé formě, a tudíž opravdu
organickfm vfrazem doby válečné,kdy nastaI rozklad všech
mravních, společenskfch, národních, státních a mezinárod.
ních životních tvarri, je sociální poezie nesena tvrdou vrilí
konstruktivní, Život se projevuje plodně jen v určitfch for.
mách. Je.li život nekonečnf proud, nemúžese jinak projevit
než nekonečnfm množstvím konečnfch a omezenfch tvar ,
které se pŤi svém zrodu vyloučí z proudu života, žijí svfm
vlastním životem a stárnou, ale v nichž je vždy konstelace
světovfch sil okamžiku zrodu a jejích racionalizace. Sociální
básník je si vědom stárnutí forem, jež zanedlouho už nedosta.
čují napětí novfch světovfch protikladri, je však šéasten,že
v těch formách, jež vytvoňil, jsou zorganizovány živ|y, jež
plnily tu dobu, v nížje hnětl.
Nové poezii je trudnfm zbytkem staré scholastiky spor
o takzvanou tendenci v umění. Měšéáckéumění zavrhuje
každou tendenci. Umělec nesmí ňíci,co ve světě chce, po čem
touží, kam svět jde a kam jej sám chce dovést, zač bojuje.
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_ každá tendence je
Ne - musí jen trpělivě ztcad|it svět
jasno,
zcela
proč netendenč.
protiumělecká.
Je
neumělecká a
nost umění požaduje právě tŤída měšéanská:každá žtvotná"
tendence musíjít totiž proti tomuto světu tisku, násilí, bídy
az|oby, kterf vyhovujejen těm privilegovanfm a rdousí pro|etáie, Nové uměníje nesenovrilí zlepšitsvět.Jeho srdcem je
pevné vyznánl víry a cll.e, Zauja|o ke světu pevné stanovisko
a chce bft orgánem vfvoje světa a života.Je silně aktivistické.
Umění pasívně ztcad|lc|svět je zbytečn! luxus. Nové umění
boŤía staví: nechce bft velkokněžskou modloslužbou, nlbrž
prostou, reálnou, pozemskou tvorbou lepšíhosvěta, nesenou
touhou spasit člověka.Nestydí se za tuto ,,tendenci...Y(, že
v níje svatá a věčná touha, nad niž není vyšší.
Je ovšempŤirozeno' že tato,,tendence.. musí se stát krví a dušíbásníka,
organizující silou jeho života, světlem, jež dává každémuději
akaždévěci zvláštní,jedinečnépostavení.Je tŤeba,aby socia.
lismus pronikl všechnyjeho životni vztalty,jeho lásku, mrav.
nost, zbožnosti každodennípráci, aby mu byl stále rostoucím
světem duchovních a hmotnfch činri.
S tím souvisíi veImi vj,značnf odpor novéhoumění k psy.
chologismu, v němž byl závažn! rys staréhoindividualis.
tického umění, jež nazfualo na duši jako na nejvyššía světu
nadňazenou zplodinu vesmírovéhoživota, jako na zázrak
o sobě, a chtělo její dění postihnout v celéspletitosti a složi.
tosti, podávalo však místo dušejen mechanickou fikci, místo
iracionálního proudu jen logickou konstrukci. Dnešníbásník
dívá se jinak na duši. Vidí v ní tvoŤivou součástku světa a
společnosti,prostoupenou jimi až do dna, ale tvoŤícínové
hodnoty, jež stupřuji a zmnožljí společnf život. Nového bás.
níka zajímá člověk-jedinecjen tím, jak se objektivuje v díle
a pievtěluje v sociální hodnotu svrij individuální život. Vidí
ho ve stálésouvislosti s vyššímikolektivními celky polyfonicky
tvoŤivfmi. Tento novf kolektivismus je pravdivější než starší
jeho tvary. Básník vidí i společnosti jedince ve společné
tvorbě. Neutápí se tedy v neplodné psychologii citovfch
t pudovfch krizí jedince, nlbrž chce obsáhnout člověkajako

349

tvoiivou buĎku společenskoua společnost,rradosobnícelek,
jako součástkuduše lidské.
Tento názorcv! dynamismus vede k dramatickému umění
povftce, jež chce bft orgánem spásy světa. Zrodi|o se v době,
kdy na všech obzorech hoŤírevoluce, jež rozk|ádá starf svět
a tvoŤínové hodnoty. Tato doba, v nížje pud kolektivní
konstruktivnosti, volá po zjevení smyslu nového života
v novém m1ítu, v němž by byla syntézavšech dnes ještě
odstŤedivfch světovfch sil. To, co sociální básník formuje, je
žhutá, vybuchující |átka. Jeho básně jsou dramata novfch
sil, jež našly stŤed.Proto jsou tak strohé,nemelodické,šedivé
a tvrdé.Jsou vfbuchem stlačenfch sil. Ve volném verši nového básníka duje vichr světovfch energií.

(Host II, str. 22_31, záIí |922)
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JiŤíWolker:DEVĚTSÍL

Já mám sílu, fil mdšsílu,
sdružtmese u Deuětsilu,
ata,n?,$ajáam1
buderndělatprogram1l.

(Sršatec
II, č.48' 12' Ťíjna1922)
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