
vou pozornost' již věnuje soudobé umění všem projevrim pri.
mární tvoŤivosti. MalíŤi malují, jak slyšíte, ne už jen pro
umění, ale pro člověka. Ne samoričelná, skvělá a okázalá
díla, ale básně nového svobodného a pospolitého života a jeho
hluboké a věrné shody. Snad, věŤí, budou moci b1it opět lido.
vfmi umělci;vzcházi vskutku slohová doba, taková' jakábyla
v dějinách naposled v gotice, kdy existoval jedinf jednotnf
peř umění, kdy nebylo rozdílnosti tzv. velikého umění vlád.
noucího azapominaného umění lidového, druhoňadého a pod-
míněného.

V odpovědné a rozhodující chvíli, kdy starf myšlenkovf
a duchovf svět klesá do hlubin jako obrovskf a nestvrirnf
transatlantik a kdy pracně a risilně je vytváŤen znak a obraz
zltÍka a sv(tán1, je platnou oporou v'.Ítvarníkrim, pracujícím
na ríkolech, jež si pro své dílo odvodili z charakteru doby,
lidová umělecká tvorba, umění neskrblící teplem své až
biblické prostoty, jehož smyslem asi také je : ,,Pojďte ke mně
všichni, kteňíž pracujete a obtíženi jste... !..

(Červen IV, str. 175_|77,23. 6. l92l)
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Vladislav Vančura: TVARY vĚCÍ

obtazová skutečnost je pomysln svět, ttvá a je dána jen
tvarem. Více než popis a vtce než určení prostoru je zprlsob,
jenž činí na prázdnotě něco a z má|a mnoho, jenž svádí
plynoucí mohutnosti v místo činu, živou sílu v prisobení.

Vznikající obraz poprvé se pohne kŤivkou, jež stoupá a
náhle klesne z potŤeby spádu pŤedstavy, tepu vroucnosti a ly.
rické tíže.

Sklenice, kterou vidíš, je určena plochami dokonale kŤivf.
mi. Vnitňek je kužel na vrchol postavenf, sleduj jeho plášé,
souvislost kruhri menších a menších, jejich uzavňenost.

Jestliže nádoby uživáš a jestliže si na ni vzpomeneš, zastŤeš
tyto její dokonalosti směŤující dvakrát k nekonečnu posláním,
skloníš je k ričelu jako slovo, jež je jménem a slouží k do-
rozumění. Pak ta věc bude více sklenicí a méně broušenfm
sklem, více dílem a méně zpracovanou hmotou.

Kdybys byl malíŤem, vytvoŤil bys jinou sklenici na ose
básně, čiňe a pŤíznačně pro svoji žLze .

Ale nikdo není sám, nic není samo a kažďá privodnost
zázračnj,ch dětí páchne zapomenutou všedností. Co bych si
pňimfšlel, mohu.li méně, než musím.

Řád, pravda doby, veliké jako stěhování národri a jako
genesis, je vítr, jímž se hfbe všechna současnost dosud stmělá
stínem civilizace. Z jejlho vŤení seskupují se zákonné tvary
jako krystal z roztoku. To nebo ono, ale hranice určitelnosti
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nem že b t pŤekročena beze škody. Podstata a její jev jsou
určeny jedno druh m. V tom smyslu zajisté není tvar pouh1i
směr ploch a čar, ale rozloha, sklad, poměrnost a souhrn
jejich znaki.

(Červen IV, str. 175,23,6. 192l)

Artuš Černík a Taroslav Seifert:
KULťURNÍ PRÁCE

V ČS. KoMUNISTICKÉ STRANĚ

Velikou vadou mnohfch našich soudruhri, kteií kulturně
pracují v naší straně, je, že hlásíce se politicky ke straně
komunistické, komunisty nejsou, poněvadž zapomtnaj(,
že komunismus je světovf názor filosofickf, jenž obrážet musí
se nejen v jejich životě politickém, nlbrž i kulturním. Jsem-li
komunista, každá má myšlenka, každ! mrij čin musí nést
pečeé nového světa, ke kterému celfm bytím, ze všech svfch
sil směŤujeme. Zjevem skutečně nemálo Ťídkfm b!vá' že rtnné
instituce v samém rámci strany nejvíce postiženy bfvají touto
dvojakostí: na jedné straně rizké sepětí se stranou komunis-
tickou, na druhé však pracuje se tak, že v nižádném směru
nerozlišuje se to od kulturní činnosti měšéácké.

Píšíce tento článek, máme na mysli: pŤiznat se, že ani
naše pŤedcházej(cl činnost kulturní nebyla v tomto ohledu
riplně bezvadná, poněvadž by|y tu jisté pŤekážky, pŤes které
pňekročit hned na počátku utvoŤení se strany komunistické
bylo nemožností, opodstatnit a vysvět l i t  svou pŤíští
činnost v l istě tomto a konečně dát jakousi direkt ivu
kulturním pracovníkrim v komunistické mládeži, kde ještě je
nejspíše možno v tomto smyslu pracovat poměrně bez nej-
menších skrupulí.

Právě tak jako se rozkládá dnešní hospodáŤskf systém, roz.
kládá se nutně i jeho ideologická nadstavba. Marx, promítaje
geniální filosofickf názor svrij do dějin, došel k tomuto závěnl
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