das Leben leicht machen. - Ich stehe daftir, dass Gewalt
keine Ánderung schafft, nur Wechsel...
,,Socialismus..pana René Schickele je ,,socialismem..pana
Gotze. Co F. Gotz Ítká kladně, Ťíká R. Schickele záporně.
oba tyto ,,socia1ismy..nejsou ničímjinfm než maloměš.
t,áctv|m, které hnáno volky nevolky do náruče socialismu,
snažíse orientovat v pŤíbojisociálních vln a tuto orientaci a
lepšístravitelnost socialismu usnadl1uje si tím, že rozÍeďuje
obsah socialismu, riplně ignorujíc podstatu socialismu: tfídnost.
Socialismus páně Gritzriv je pouhou socialistickou frazeolo.
gí1,za nLž vézí pusté a neplodné mďoměšéáctví.Umělecké,
politické i sociální názory pana GÓtze a s ním i Hosta jsou
u m ě l e c k f m , p o l i t i c k f m i s o c i á l n í m v č er e j š k e m , f a k t ,
na němž nem že nic změnit sebelepšífrazeologie, natožpak
tisknutí rukou.

(ProletkultI, str.259-261, 3. 5. 1922)
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UMĚLEC
Jaroslav Čecháček:

A KOMUNISMUS*

Nejpalčivějším, protože zásadnLm problémem dnešního
komunistického umělce je pÍetvoňeníjeho světového názora
buržoaznLho či maloměšéáckéhov názot komunistickf. Wie.
land Herzfelde správně tozeznává dvojí vfvojovou fázi ve
vyvoji umělce, dezertéraburžoazie, ke komunis ml. Pryní fázl
je pŤihlášeníumělce ke komunistické straně a plnění povinností
organizovaného komunisty. Tato fáze je ríkolem poměrně
lehkfm. Umělec-komunista vidí naprostf bankrot dnešního
měšéáckého
iádu, pŤihlásíse ke komunistické straně, ke komujako
jedinému v chodisku z dnešní smrtelné krize
nismu
bwžoazn|ho systémua pŤejímá politické a ekonomickénázory komunistické strany. NepotŤebuje vyvíjet myšlenkového
silí v tom smyslu, žeby vymfšlel novépolitické a národohos.
podáňské teorie; stačí uznat za správné názory existující;
tŤebassnad měl v speciálních otázkáchjinf náhled, zák|adna
teoretická ztstává nezměněna. Nemriže však bft jen komunis.
tou jako politik a národohospodáň, musí b1iti komunistou
i jako umělec, musí b1iti komunistickfm
umělcem. To
je druhá Íázeve vfvoji umělce ke komunismu, ríkol pňetěžkf,
* Tento čtánek
měl bft referátem o velmi sympatické knize Wie.
landa Herzfelda:
Gesellschaft. Kiinstler
irnd Kommunismu s (Berlin l 92 t Herzfelde věnuje obzv|áštni pozornost''cestě umělcově
).
ke komunismu.., nefešívšak celé íéto otázky, Řešení tohío problému je
yelo,"í" mrij článek, neboť problém skutečně komunistické tvorby umělecke je problémem nejakutnějším, protože zásadnim.
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pŤetvoŤitsvrij dosavadní světov1inázot v názot komunistick)t,
pÍehodnotit hodnoty, odvrhnout od sebe všeckylži měšéácké
morálky, filosofie, estetiky, odpoutávat se stále víc a více od
měšéácké
ideologie, vytvoňit si vlastní myšlenkovfsvět komunistick1i. Kdežto politické i národohospodáÍskéteorie prostě
pŤejímáuznávaje je správnfmi, tuto myšlenkovoupráci musí
provádět sám a sám. Nikdo zaněho nemyslí,odnikud nem že
pŤejímathotovych teorií. Umělecké problémy nejsou dosud
Ťešeny ze stanoviska Íyze komunistického; komunistick/
umělec ocitá se tu pŤed velkfm problémem: jak učinit své
umělecké myšleníkomunistickfm, jak tvoŤit komunisticky svá
umělecká díla. V tétoosamocenostihrozí komunistrim-uměl.
crim veliké nebezpečí:zbahnění jejich uměleckého
komunistického kréda sociálreformismem a oport u n i s m e m v e f o r m ě p s eu d o r e v o l u č n í c h u m ě l e c k f c h
názo r i. Umělec-komunista, nenalézajehotov ch komunis.
tick1ich Ťešení
uměleck1ich problémri, rád sahá, aby již mohl
pozitivně pracovat, po těchto pseudorevolučních,v jádŤe
oporturristick ch teoriích uměleck1ích.Nechápe jejich dosahu
a zdaji se mu pÍijatelnfmi. Neznaje systematickéhomyšlení,
nejsa dostatečněpŤipravenk samostatnémuvědeckémuŤešení
zásadn1ch problémri, jsa stále ještě setrvačnostívázán nevidi.
telnfmi, ale pevn/mi nitkami k buržoazníideologii, pňijímá
tyto nekomunistické, ba protikomunistické teotie za své, a
nejsa si vědom dosahu svéhojednání, vydáváje za svéuměleckékomunistickékrédo.V tomto nebezpečízbahnění umělecko-komunistickéhokréda musísi umělci-komunistéuvědo.
mit svrij poměr k marxismu jako proletáŤskéfilosofii, jako
jedinému proletáŤskému,komunistickémunázoru světovému.
Marxismus je jediná záruka komunistického intelektuála, již
mriže poskytnout sv m soudruhrim-spolubojovníkrim.Mar.
xismus je jedinou zárukou, že umělecké problémy ňešené
marxistickou metodou zkumnou dají Ťešení
opravdu komu.
nistické. Problém marxismu v umění nevyŤeší
se však tim, že
se v provoláních, piednáškách užije marxistickéfrazeologie;
je tŤeba studovat marxismus ve všech vědeckfch oborech,
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kterése dotfkají svou ideologií komunistické tvorby umělecké,
ie tÍebab1ítv neustálémkontaktu s vědeckfm bádáním mar.
**ti"t.1i*. Na druhé straně je nutno, aby marxisté všímali si
intenzívně uměleckfch problémri a snažili se ulehčit tím
uměleckou tvorbu svfm soudruhrim-umělcrim. Všecky problémyuměleckénutno vzájemně ŤešitpŤísněa drisledně metodou marxistickou, neboéjen tímto zprisobem vyroste nové
umění opravdu komunistické,oproštěnéode všech pňíznakri
baržoazní aneb maloměšéáckéideologie. Pak vyŤešíse dokonale i otázka tendence, která je tolik diskutována
komunisty.umělci. Každá píserl, každá báseĎ, obtaz, socha,
melodie budou komunistickfmi ne proto, že se tam bude
mluvit o komunismu, revoluci, barikádách, n,fbrž proto, že
budou proniknuty marxistick1im duchem, kter1ijedině
mriže dílo činit komunistickfm. Každá písefi, každá báseř,
obraz, socha, melodie budou tendenčnímine proto, že se tam
bude mluvit o komunismu, revoluci, barikádách stylem politickfch žurnál:iu''n brž že bude proniknuta marxistickfm
duchem, tŤídním,tendenčnímsvětovfm názorem. Pak zmiz|
špatná,nekomunistická a neumělecká tendence,která je dnes
tolik v mÓdě a která je dosud považovánaza jedině pŤípustnou
v komunistickémumění, tendence, která je pouze dokladem
naprosto povrchního chápání rikolu komunistického umělce
v dnešníspolečnosti.Pak zmizl na jedné straně veršování
tezíIII. internacionály a komunistickéhoprogramu' na druhé
straně plačtivé,sentimentální,,sociální.. rfmovačky, které
jsou jen a jen dokladem protikomunistického,maloměšťácky
bezmocného názotu na společnost. Maloměšéáckf ttázot,
tŤebasve formě pseudorevoluční,vedl umělce k povrchnímu
komunismu, k povrchní tendenci, ke komunismu a tendenci.slov, marxismus povedeje k opravdovémukomunismu, opravdové tendenci, které nesídlína povrchu ve formě
blfskav1ich slov a fráz1, n,fbrž uvnitň, v hloubi uměleckého
díla,v samotné
jeho podstatě,ke komunismu a tendenci
clnu.
(Proletkult
I, str.267-26g,3. S. lg22)
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