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pŘÍspĚvpK Do DIsKUSE

,,Intelektuál proti revoluci.. nadepsal Emmanuel Berl nej.
drlležitější kapitolu svého pamfletu Mort de la pensée bour.
geoise (Smrt butžoazní myšlenky), jehož obsahem je nekon-
formismus (neztotožnění se) intelektuála s buržoaznl kultu-
rou. Nové jméno pro starou věc: intelektuál nad tŤídami.
Více nežli kdy jindy je tato otázka stŤedem literární - často
i pŤítiš literární _ diskuse: rozpor dvou světri, směŤující již
dnes ke konečnému boji, staví intelektuála ultimativně pŤed
jeho životní otázku: kráčet k zániku v systému ripadkového
kapitalismu v tiché pasívnosti, ba i pod firmou ,,levé opozice..
- ke konci kapitalismu a tím i svému konci - anebo obrátit
svou tvrirčí energii, rozšíňenou v opravdovou bojovnou opo.
zici, proti tomuto systému spolu s revolučním proletariátem:
nejen opozičně (na tomto stanovisku ztroskotal Berl), ale kon.
struktivně: za diktaturu proletariátu.

Berl má odvahu. Pochopil celou tu bezvfchodnost ,,nekon-
formismu za každou cenu.. a pňedkládá navzdor veškeré
intelektuální osamělosti ještě sebevražednjr požadavek, že
kritika nesmí se podŤídit žádnému drisledku, tieba z ní ply.
noucímu. Tedy kritiku bez určitého cíle, jen s negativním,
nekonformistickf m směrem proti buržo aznimu myšlení.

To vše proto, že Berl _ vzdor svfm často pŤekvapivě dia-
Iektickfm náhledťrm _ zristal v jádŤe anarchistou. Neboé
on vidí stroj vždycky ještě očima odprirce strojri a neodkryl
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v něm mocnf nástroj plánovité vfstavby. Neboť on nem že
pochopit jádro dnešní raciona|izace a normalizace: zoufalou
námáhu kapitalismu zadtžet svrij rozklad. Tak stává se Ber-
lovfm ideálem ,,L'homme contre la pensée bourgeoise.. _

člověk proti bttžoaznlmu myšlení - pro koho ?
AgÓnie baržoaznl kultury pňedvádí na tisíce takov ch

intelektuál , v,fraz to anarchistickfch kÍečí, vlraz vnitŤního
ripadku, ktery jakožto nadstavbu zprisobuje sebevražedné
náIady o zániku západní Evropy, které nevědí ničeho o proti-
stojící moci, o proletariátu, a které maj|zánik kapitalismu za
zánik vťrbec. I tato nečinnost domněle bojovného vytrvání

,,nad tŤídami,, je známkou agÓnie.Je také známkou rípadku
inteligence - protože nemá opravdu ňešícího, revolučního
vfchodiska.

Neboé jakf j e vlznam oněch formálních světovfch revolucí
od ismu k ismu, od impresionismu k expresionismu, od kubis-
mu ke konstruktivismu, oněch ,,pÍevratti.., které se tak často
zpitvoŤí pňed intelektuály jako podzemní revolucionáŤství _

proti historickému rikolu revolučního proletariátu? Co jsou
měňítka nekonformistického,,revolučního ducha.. oproti
revolučním a rekonstrukčním cílrim dělnické tŤídy?

StojíJi na jedné straně Berl, Karl Kraus a F. X. Šalda,
jejichž nekonformismus dosahuje právě tam, kde počíná pri-
sobiště revoluční činnosti proletariátu, nestojí daleko od nich
ani ti, kteňí to dotáhli až k uvědomění si proletariátu - ale
nic víc dále. Jsou to ti' kteŤí dobŤe prohlédli, že jde o víc než
revoltu, že jde o revoluci _ ale také ti, kteňí porozuměli his.
torickému materialismu jen napolovic, tím, že na vytváÍení
pokrokovfch forem kladou hlavní dtnaz a že svedeni tenden-
cemi svého speciálního pracovního riseku zdrirazĎovali formu
pňed obsahem.

Jsou to takoví Teigové, kteŤí toho vždy tolik mluví o sociá1-
ní funkci obytného domu, ačkoliv jde již dlouho o tŤídní
funkce _ soudruhu Teige, k ,,sociálním funkcím.. dotáhli to
i buržoaznt sociologové, a to právě je známkou reformistické
ideologie - takoví Nezvalové, Seifertové, Horové, Halasové,
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Pro které kolektivu tak vzdá|enápoezie Apollinairri a Rim-
baudri znamená stále ještě vrchol všeho básnictví; takoví
Štyrštt konečně, jimž svítivé formy _ zd,e uzavírá se okruh
k Teigrim _ roz|ožené světelné spektrum zda1i se jedinou
mocí, jedinfm pobuŤujícím faktem dnešní doby.

Jsou to ti intelektuálové, kteŤí z novj,ch forem, vyrristají.
cích v ripadkovém období kapitalismu všude, brzy prrikop-
nicky, brzy jako květy z bahna, chtějí vystavět nov1Í svět,
an1ž by zničili starf obsah, aniž by stvoiili pŤedpoklad pro
nov..f obsah. Racionalizace a ,,spolupráce moderních energií..
nejsou ještě historickfm pokrokem. A tím méně revolucí.
Revolucí je pŤedevším novf tňídní obsah, jehož tyto formy
nabudou za diktatury proletariátu. Je to diktatura proletariá.
tu, která stojí na denním poŤadu dneška, a ještě dlouho ne
socialistická společnost. Proto není mezi konstruktivismem
Mendelsohna, Loose a Teiga a konstruktivismem Tatlina,
Gincburga a Lisického - i když napŤ. poslední z nich došel
k opravdově revolučnímu konstruktivismu teprve po dlouhém
formalistickém kolísání - jiného rozdílu nežIi mezi normali.
začním riŤadem ňíšskoněmeckého kovoprťrmyslu a nejvyšší
radou pro plánovité hospodáŤství v Sovětském svazu. Ce!j,
rozdil mezi kapitalistickou a socialistickou racionalizaci.
Celf rozdíl mezi buržoazním a proletáŤskfm tŤídním obsahe m.

Pak ovšem hlavní linie nranifestu, s nímž se Levá fronta
obrací k veňejnosti, vypaďá tak, jak linie Levé fronty, má-li
to b t skutečně ťronta revolučních intelektuálri, vypadat
nesmí. Levá frazeologie neznamená ještě aní zda|eka ''revo-
luční perspektivy..; i sociálfašismus Masarykriv, Peroutkriv
a Hamplriv je ,,|ev!,,,levf ve smyslu tňídně uvědomělého
měšéáctva. Ale pak by fakticky mezi levostí tohoto manifestu
a levostí Masarykovou byl jen rczd1Lv nuancích. Také Masa.
ryk se neztotožĎuje s fašistickfm numerem clausem, a|e zto-
tožĎuje se se sociálfašistickfm hospodáŤskfm numerem clau-
sem; také Masaryk se ztotožíuje s každ m nemotornfm, vše-
obecnym vykňikovánÍm záměri finančního kapitálu. Je tedy
za všech okolností nutno k|ást otázku, která nejen obsahuje
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nekonformismus, ale také.jasně Ťíká, s kfm jsme konformní.
Ptotože Pro ''novou racionální hospodáŤsko-sociální a civi.

Lizační rovnováhu.. máme ještě 1in!.v!,raz, a to,,hospodáŤskou
demokracii.., protože také sociálfašismus jakožto pŤedvoj
finančního kapitálu bojuje proti,,liberalistické kultuŤe.. a pro
fašistickou diktaturu a kulturu, ,,|épe,, odpovídající monopo.
listickému kapitalismu; protože materialistickému světovému
názoru již dlouho nikdo nesedne na lep: materialismus bez
rer'oltrční dialektiky je vice než ,,zpátečnictví.., více než ,,kon-
zervatisrnus a reakce... ,,Souvislost s ostatní kulturní a spole.
čenskou ptací,, tvoňí právě tak málo revolučních perspektiv
jako boj proti liberalistické kultuŤe, kterf je dnes jen bojem
Dona Quijota proti větrnfm ml1inrim.

Levou frontu? Ano! Ale takovou, která dovede jít dále _
z a sterilní nekonformismus.
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