
se naučil pŤesně oceřovat hodnotu okamžitfclr v/hod a
tispěchri z hlediska svého revolučního cile. Jeho ríoluční
obětavost chceme prohlubovat.

.Po stránce organizační budeme se Íídit metodami vyzkouše.
nfmi Proletkultem rusk m, pňihlížejíce samozŤejmě ťodchyl-
ly* poměnim domácím. Podrobné zásadf organizaÉní
budou vyhlášeny v nejkratší době.

Vfchova citová a mravní provádět se bude hlavně pro.
stŤedky kolektivně rtčinn1imi; v oblasti rozumové organizo-
vána bude kolektivní vfchova davu vedle vfchovy aetřictyctr
talentri jakožto sociálně revolučních technikri.

Spolek Dělnická akademie v Praze pŤešel již dŤíve vlastním
rozhodnutím do tábora sociálně demokraticié pravice; Pi';:tím statisícové vládní podpory zaptod,a| 'uá.;i 

"""á'ii'rá',a komunistické dělnict'oo ''.-á s ním již nic ,pál.č,,eho.
Proletariáte Československa! osvoblzení člověka, sociální

revoluce, vyžaduje hlav osvícen1ich! Co činíme pro vyšší kJ

:Y:l,'-1."jl 1?"", pro.-se be činíme a pro své,y,,y u dcery!
Volame: Ltratit nemrižeme nic, leda své okovy, ale dob1tt
mrižeme celého světa! Vzhriru k činu, postavme svťrj Chrám
Vědn Umění a Práce!

Y Praze dne 14. srpna l92l
Pňípravnf vfbor Proletkultu

Stanislav K. Neumann: PROLETKULT

Provoláním, uveiejněnfm 14. srpna v Rudém ptávu, za|o-
žena by|a konečně po mnoha poradách organizace pro
proletáŤskou kulturu ve smyslu komunistickém, Proletkult,
jenž má jednotn)ím a soustňeděnfm zprisobem pečovat
o urychlení a prohloubení sociálně revoluční schopnosti pro.
letariátu v Československu. Tím počato s rea|izac|myšlenky,
kterou Červen nejvíce podporoval a rozeb1ral: radostně vítá.
me tento závažnf krok, jenž, pokud toho československé
poměry dovolují, nezťtstane jistě nerispěšn1i.

Provoláním a pŤedběžnfmi poradami byla ovšem vykonána
jen nepatrná část nejnutnějších prací pŤípravnfch, v nichž
nutno teď houževnatě pokračovat, dŤíve než pŤikročí se k pra.
videlné činnosti. organizačnf otázka za otázkou vyvstávajÍ
pŤed zraky zakladatelri a prvních pracovníkri, kteÍí dobŤe
vědí, že bez Íádného zák|aduorganizačního není možno konat
Ťádnou práci.

Organizace Proletkultu bude nutně neobyčejně složitá sama
o sobě; vedle toho nutno se postarat o bezpečné zaíazen1
Proletkultu v rámec komunistické strany, která právě pracuje
na svém definitivním Ťádu organizačním.

Tu pŤedevším nutno zípasit s mnoha pŤekážkami a pied.
sudky pomalu a trpělivě, neboť nesmíme zapomenout, že
Komunistická strana československá vznikla ze strany sociálně
demokratické a že zprisob, kterfm vznik|a, zachoval v ní

(Rudé právo, 14. 8. 1921)
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mnoho nešéastného ducha sociálně demokratického, kterf byl
vždy ve většině pŤípadri kulturním nebezpečím pro socia.
lismus.

opravdu jen pevná víra v nezbytnost vytčeného rikolu a ve
zdar věci a jen veliká a laskavá trpělivost mohou zvltězit nad
všemi nesnázemi, zejména v prostŤedí českém, jež je na všech
stranách skrznaskrz prolezlé maloměšéáctvím.

Uplyne ještě mnoho vody,než budova Proletkultu bude pod
stňechou, piibližně hotova a schopna zmocnit se všeho kultur.
ního života proletáŤského.

\/íme ze zkušenosti, že na venkově těší se Proletkult již nyní
velik1im sympatiím a že se nedočkavě hledí k okamžiku, kdy
bude moci pťrsobit svfm svérázn1im zprisobem revolučním.
Ale jako jeho budovatelé, i jeho nastávající obecenstvo musí
se obrnit jistou trpělivostí.

Kdyby Proletkult bez dostatečné piípravy a organizace
chtěljiž nyní provádět širokou a všestrannou činnost, jistě by
jednal neprozňetelně, neboé nemoha ještě dnes pracovat dle
svfch pŤedstav revolučních, byl by nucen konat více kompro-
misního, než by bylo zdrávo myšlenkám, které pŤináší.

Naši vnější protivníci nemohou se již dočkat jmen, která
stojÍ za Proletkultem, a nějaké hlučnější činnosti: věčně hla-
dové šelmy žurnalistické chtěly by se již vrhnout na nás tak
nebo onak, nejvíce osobně ovšem. Ale Proletkult má pracovat
do hloubky, nikoliv zviŤovat prach na kŤižovatkách. Na rirovni
proletáŤsk1ich projevri a toho, co strana komunistická pro
proletariát činí ve směru osvětovém a kulturním, musí bft
zÍejmlr v,fznam Proletkultu, nikoli v denních rvačkách se
šmoky a tlučhuby.

Proletkult musí také dbát toho, aby odzbrojil eventuální
nepŤátele vnitňní, kteŤí vyskytnou se buď z neporozumění
laického, nebo ze zatvrzelosti odborné. Jistě najdou se sou-
druzi, jimž všecko, co Proletkult podnikne, bude se zd'át zby-
tečnfm a nerevolučním, poněvadž to nebude neurvalé, duté
a kÍiklavé. A naopak najdou se odborníci měšéácky odkojení,
jimž všecka činnost Proletkultu bude povrchní a špatn á, pro.
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tože bude jednosměrná, revoluční, marxistická a vyhne se

všemu neplodnému filosofování odbornickému.
Nedáme se svést z cesty ani jedněmi, ani druhfmi. My si

bez rrich pomťržeme a oni mají pro své koníčky dosti místa
j inde .

Mnoho rad dobŤe i špatně míněnfch styšeli jsme již a ještě

vyslechnem e, a|e prospěšnjlcá rukou pomocnfch bude nemnoho.

Zdá se, že dnes vice nežkdy jindy schopní pracovníci kulturní
jsou málo obětaví a vězi hlavně v titěrném individualismu:

na jedné straně šilhá se rádo po oficiální kariéňe, na druhé

není ochoty k opuštění malicherného sobectví intelektuálního.

Naše republika je paŤeništěm liďí malé uíry... To bude hlavní

pÍekážka, s kterou se Proletkult u nás setká. PotŤebuje osob-
ností, které dovedou na své tzv. já natolik zapomenout, aby

dovedly svrij osud spojit s osudem proletariátu a s jeho dějin-

nfm posláním. Takovfch tidí u nás v nejbližší době nebude

mnoho.
Dobrá věc měla u nás v nové době vždy máIo pracovníkťr

a pŤíznivcri; kterfkolišvindl nachytal však a vykoňistil tisíce.
S tím dlužno počítat. Budeme Proletkult toliko českoslouenskj
(tŤebaže na mezinárodním základě). Dle toho bude nutno
posuzovat naše rispěchy i neríspěchy.

Nemáme iluzí, ale nejsme také bez viry a naděje, protože
vedle nás pracují soudobé dějiny, jež mohou uzavŤít tuto
epochu jen pečetí komunismu.

(Červen IV, str. 282_283,29. 9. 192l)
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