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POZNÁMKY

(PŤíspěvek k diskusi)

-

Komunismus i u nás po roce 1920 strhl za sebou téměŤ
celou mladou generaci spisovatelskou.Byl to jen doklad jeho
reálné síly. Volalo se i u nás tehdá z měšéácké
strany rizkostlivě
po tzv. kulturní restauraci, tj. po návratu k star1ímburžoaznlm
tradicím. Strach byl zce|a pŤirozenf. I autoŤi nesocialističtí
podléhají novfm tektonickfm silám revoluce. Bylo to vidět
zv|áštév dramatu, jak se tehdá prudce skácela stará psychologická hra, jak pohoŤelibsenismus,jak mizely z jeviště všecky
tvárnéprostňedkyindividualizující scény.Čapek,Šalda,Lom,
Dvoňák chápali se kolektivních prvkri dramatickfch, davy
v nejpodivnějšíchpodobách hnaly se pŤesscénu_ byla to jen
potňeba vyrovnat se s nimi, u některfch básníkri opravdu
žitá, u j inf ch j en laboratorně vykonstruov aná, aby,, nez stali
na ocet... Je otázka, zbyloJi z toho všeho něco konkrétního,
něco opravdu dobově typického. Sociologická kritika měla
by tu vděčnépole pro studium.
V lyrice objevil se pňes abstraktnější prostŤedky tohoto
umění vriči divadlu vliv sociálního pŤehodnoceníspolečenskfch sil mnohem hmatatelněji. Po tňi léta mluvilo se u nás
o proletáŤské
poezii ateď jižrok mluví seještěhorlivěji ojejím
zániku. Několik nejprribojnějšíchtalentri posledních let vzdalo
se slavnostně svésociopoetickéminulosti, zaměnilo ji za heslo
čistéhopoetismu, a ptotožeto vpadlo do doby, kdy i politick1i
postup integrálního socialismu se zevně zastavil, kdy napŤ.
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Zinovév hovoií o dočasnéstabilizaci kapitalismu, nalezlo se
dosti těch, kdo z jedné strany bariéry konstatujíto se škodo.
libfm ulehčením,i těch, kdo ze stanoviska komunistického
vedou boj proti nové, netňídníorientaci mladé generace.
Několik slov o proletáŤsképoezii. VěŤím, že těch několik
lyrickfch děl, jež dosud toto rísilípo sobě zanecha|o,je oprav.
dor,fm píínosemdo umění. Dost možná, že tu poezie vza|a
Do kŤehkfch,
na sebe rikol, jenž jí samotnézcela nepŤíslušel.
chtěla
rytmizovaného
slova-citu
vtělit
všechen
lehk ch vln
jež
užasa zvrat novfch lidskfch skutečností, pÍinesla a zanáší
stále latentní sociální revoluce do společenskéstruktury.
Chtěla vyjádŤit tradičním jazykem nové funkce hromadnfch
zápas , hromadné práce, chtěla lyrickymi prostňedkydramatizovat gesto proletáŤe, uvědomujícího si svoji sílu, své zdravi,
proletáňskou
svou pŤicházejícísvobodu' Chtěla b1it pŤedevším
v tom smyslu, že chtěIazpivat risty člověkapracujícího,dívati
se jeho očima,hledat jeho krásu.
V praxi ovšem znešvaŤiliepigoni této poezie její klady.
Sentimentální opakování slova ,,b7da,, není pravdou ani
poezil. Ale to nebylo cílem proletáňské poezie. Její cíl byl
v opaku : v zmnoženi života,v zmnožen|poezie o nové, svěží
city, o nové pohledy na svět, svět nor,fch vztah a tvarri,
jichž dosavadnílyrika nedbala. Šloo demokratickou, sociální
krásu, nic víc, nic míĎ. Že se pŤitonr proklamovala tŤídnost
tétopoezie,jejasné.
Takzvaná likvidace proletáŤsképoezie nemá s tímto risilím
co činit. Likvidovala sejen hesla,jejichž nositelébuď zemŤeli
(Wolker), nebo zdezorientovániodešli stranou.Ale sociálnost poezie z stává netknuta, zistává otázkou lidské kvality
každéhotvrirce.
Poetismus. _ Sociální charakter, cit, vúle aní nadání
samo o sobě nestačík básnění. Yážim si opravdu organizo.
vaného tvárného rísilítěchto mlad1ích,jejich péčeo slovo,
o novf jeho pŤízvuk,o nor,f charakter obrazu, asonance atd.
V této práci je opravdu sociální, dělnickf poměr k hmotě a
nástroji. Technické rísilí generace Devětsilu znamená od-

B5

poutání se od StarÝch syntaktickfch a rytmickfch tradicí,
zmodernizování slova i verše,je dobrfm znakem školy.
Ale tyto klady jsou naprosto neodvisléod programu poetismu, od jeho hláŠání,,čistého..umění, od jeho odbourávání
myšlenkovéhoa ideologického elementu. TLm, že Seifert
s Nezvalem podepisujídefinici poeziejako smyslovéhry, nezrazuj| po mém mínění komunismus, ale sv j vlastní talent,
jenž jednoho dne bude syt krásnfch, nezávazrrfch hiíček
a bude volat po vydatnějšímpokrmu, nežjsou,,všecky krásy
světa.., toto prastaréragout, pro něž si vždycky raději p jdu
k Baudelairovi (vzácnékytice, vrině ambry, hluboká zrcad|a,
hyacinty, lodi plujícíz konce světa,viz L'invitation au voyage)
a abych byl modernější,mužnější,
tŤebak Londonovi. Myslím
že tu jde o tentfž dočasn/omyl, jakému propadla tzv. dekadence u nás. StvoŤila si umě svět rinavy, hnusu, peTverze,
gotickéhošera,nakonec však se ukázalo,jak papírovf svět to
byl. Všichni pňíslušníci
generace let devadesát ch nalezli své
místo v společenskéorganizaci, konformovali své umělecké
vftěžky se svfm lidsk1im pŤesvědčením.Nejinakf šťastnf
konec bude patrně i ridělem poetist ' i jejich ran1ich dětí
syntetistri. Poezie stejně jako život žádá si formy, ale forma
bez opravdovéhoponoru do života není nic.

(Avantgarda l, č. 5, červen 1925)
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FrantišekKropáč: SYNTETISMUS

Každá doba pňinášísvou species,buď jednotnf r,ftvor pro.
nikajícívšemijejími částmi,anebo komplex vftvorri do jisté
míry stejnorodfch. At už byla species dob rninul1ich fantazie
jednostranně r,ypjatá, smutek kontemplace či senzibility a
poslézeritěk od tohoto všehok pňírodě,je jisto, že dnešekje
docela jinf. Postrádá jakéhokoliv stylu, je neklidnf a nekonečněrychlejší.Zdfuazíuje v znarn stroje, strojovér,froby
a mechanizace vribec. PŤinášínanejrn.Íš
nejistéexistenčnípodmínky. To vše neztstává bez vlivu na člověka. Člověk nabjvá
moderní imaginace a mění se. Jeho záliby se nedají
srovnat se zálibami člověka minulého století.Je možno za.
znarnenatnepoměrně velikou diferenci názorovou a se n.
zibilní'
Dňívějšíčlověk miloval analytické konverzační
drama, psychologickf román, kolové tance, ornament atd.
Dnešní člověk miluje kino, moderní tance, čistou komiku,
modernílidovou píseů,sport. Tato rozlišnostzá|ib nen1toliko
rozlišností
objektri,ale je - a v prvéňadě- roz1išností ná zoroVou. S rychlejšímtempem životapŤišelk plnéplatnosti
téžnejdokonalejšísmysl čiověka zrak. Senzace je většinou
charakteru vizuáLnlho. Moderní člověkje pŤeclevšínr
dokonalé
oko.
Tato okolnost se projevujejasně i v umění. Umění je optičtější, pružnější,bohatší a sugestivnější.Ner,ytvoŤilo snad
pregnantníformy, která by byla adekvátnim v,frazem nového
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