JoseťHora: LÍTBRÁRNÍ

Starj proletdiskj básníkk rnladému:
Poaoruji s i,asem,
žes reuolučntm
<ipasem
jsi nesrostdostatečně.
Tu,újueršíkchtapeckj
cit1 a citečful
se uéstidáuá uěčně.
Mladj k starému:
Kolikpak toběb2lo let,
k@ž opěualjsi ftaderkuět
jak zŤ{,dlo
anarchie?
( citti a citečk'
nest1ďse, holečku,
i proletdíčasern
rád ž,j,,..
Starj:
Ha hd! T1 dojista
jsi špatnjmarxista,
fuéffidnt uědomtkleslo.
Mladj:
Nekleslo. M1lslim ušak,
budižto tak či tak,
žebdsei neni heslo.
(SršatecIII, č.26, str. 3, I0. května 1923)
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Karel Schulz: TRAKTÁT

M1l, jedině poaolanikritici prolet fskéhoumění
mist,jsme společně
tohodomnění,
4 su;fchredakčnich
žedostalose na scestíuliuemEffilk1, PaŤíle,
jak ještění,ie
Samélásk1l, Teigeho a n moŤnikú,,
poslouchatnašich
Mladí básnícinechtějí
dokážeme.
ideologickjchrad,
proklínatciuilizaci a na drát1lsi ltrtit,
nechtějíopěuoaatu baladdrhtoaárni ulice,
jei pÍecernohoudát uměnínejuíce,
ltčitdělniku liuot jeho těžkj, b2jej osuěžilipo prá.ci,
pzhled?idělajíjen legraci
ba, tito mladi si místouniternj,ch
plemeni,
a obracejíse k žlutému,
hnědému,
černému
a proto m1l,jediněpouolantkritici proletáŤského
umění
míst,kd1žjsme už dlouhoreptali,
<esujlchredakčních
posléaesuornějsme tentotraktdt sepsali.
Uměnl musi bj|ti uážné.
Jen udlností,suou
nadcltnetu dušilidskou a pŤeubohou,
musíbjltplnéunitrnjchplhledŮ srdce,a saojí,hutnosti
doká<atmusí,že b2lopsáno < unitfni nutnosti.
Námětemmusíbjt dětníkh1noucí,bídaa nemocnice,
pŤejetjčlouěka podobně.Veršbudižhloubauj.
pobaaí.
len těmitobásněmise dělnícinejtépe
(rak tunj budižjen upťenna komin,jenž z pfedměstíu1lkaétá,
to ostatnínemduž ajl<namua krása suětabuď prokletá
ae aeršichdaou,tfech,čiceléuesloce
a dělníci,pŤedčasně
uysátéouoce,
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jimž u touárnáchsaět4stíraji okna mléčná,
<krátkacelá ta masa ti budeza milimetr ulice nesmírně
uděčnd.
nesmišjim Ťíci,žesuětje uelikjl a žeho l<epro ně dobjt,
nejdŤíu
si prostěradlodo okendej a pak 4čni ueršerobit,
tím do nitra se uíca uiceponoŤiš
a zachouáš.lituto uersi,
pak budeššťastně
psát jak aba šeKunhuta, Herder a Percy.
E1otiful se chrail! Nebuď ni nejmenší
její ožea!
u tujch uěcech
E1oti@ se cltail! Pro Krista Pána, Ježíš,Marja, Jo',Í!
Á nebuďdobrodrulnj. To jen mládi bjuá.
To mdme4a sebou,aťle\ nebocitouě,
a u dobrodružnosti
se exotikaskrúad.
Téžnetanči!Buď uážnj a ,,*tj ž,id,jichrad,ostí,
neb uě4 žereuolucioddalují'nám lidouéslaunosti.
Do kina nechoď!Jest to buržoazníujm2sl,
tlk j'ot,, most2,uiadukt1la u bectechnickjprúrylsl.
VšqkqfuypŤeceuústaluesu;ichbásnichtrochunouj,
ne k Apollinairoai, su j poměr ujasni ušakk lbseioui.
Ú.Ío.,ryy lbej. Uměnítu rčíbezÍorm)jest jenom z !ěrry..,
V baladáchpiš a uerštuújbudižukáaněnj.
a citouése nemění.
Jen uěciuznešené
O jídk nepiš.M2, jedině pouolanikritici
proletdíského
uměni,
nežb)ckomp,oreaoluci
jedli cosjinéhonežbuž s cibutí (dbej našírad1l!
),
radšib2chomumfeli hla$l.

(SršatecIII, č.,27,stt.4, 17' 5. 1923)
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StanislavK. Neumann: UMĚNÍ v SOCIÁLNI
REVOLUCI

Měkké duše soudružské'které rczpIlvají se samou láskou,
považuj|svou ,,hudbu v duši.., tlumočenou světu verši více
nebo ménědobrfmi, za světobornou věc a maji strach ze skutečnérevoluce stejně jako z drzého hesla porušujícíhoklid té
neb onéloužičky,chystajíse,jak se zdá, propuknout v srdce.
ryvnf náiek: Umění je v nebezpečí!Neboé ňekne.li se, že
v dějinnfch okamžicích,které prožívámea v nichž dělnická
tňídaje povinna všecko své risilí věnovat sociálnímu zápasu,
jehožcílemje revoluce, dobytí moci proletariátem a vybudování proletáŤskéhostátu, není dělnické tŤíděa uvědomělému
proletariátu zhola nic po umění, které ukolébává pŤíjemně
mládence a panny a lechtá neméněpííjemněješitnostnesčetnych ,,znaIcti.. a ,,literárně i umělecky vzdělanfch.. malo.
měšéákri,a že pro|etariát potŤebujednes také umění jen jako
zbraů a nástroj revoluční_ je to veliká blasfémie,je to ohroženíumění,je to konec umění.
Nezbfvá nárr. než pokrčit rameny. Na faktu, že dělnická
tŤídajako celekje velmi cizí skutečnému
umění, protožetÍída
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' žeumění
dnes proletariátem dosažitelnéje proĎ velkou většinou buď
nepňátelskf zjev z protivného tátbota, nebo nebezpečnf jed
z vúleprotivníkovy,naparujícsepŤedním nebo poéouchlekazíc
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