
,,které si chtělo hrát na žíyot,,. Byl bych rád, kdyby nám do.
káza| dalšími svfmi realizacemi, že nemám pravdu. Jeho rea.
Iizace v právě minulé sezÓně, zv|áště však jeho teoretické
projevy (a žádná realita divadla, v němž pracuje, žádny kom.
promis, k němuž je poměry snad nucen, neomlouvají rístupkri
teoretick1ich) |ež| ptozatím na linii návratu k realistickému
principu tvárnému, návratu, proti němuž jsem považoval'za
nutno se ozvat.

Frantíšek Spitzer: FAŠISMUS A KULTURA

Nelze dobŤe bojovat proti fašismu na kulturním poli,
jestli dobŤe leznámejeho podstatu. Lehce se zvrhne boj proti
fašismu na silácké frazérstvi, ještě lehčeji na pouhou diskusi
s některymi policejními ťrŤedníky. Proto musí byt vítána
snaha Tvorby po anketě o fašismu vzhledem k revoluční kul-
tuie . Proto je tato anketa krajně časová. Bez mučení se píizná.
me, je těžká,I(ultura sama o sobě je věc velmi složitá. Lehkost
simplistri, s kterou prohlásí kulturu za věc náramně jednodu.
chou, že totiž je kultura kapitalistická a kultura proletáňská,
a basta, je v našich Ťadách - a dnes - trestuhodná. Na druhé
straně fašismus je také věc velmi složitá. Když se pak stŤetnou
kultura a fašismus, věru nastáve hk komplikovan! chaos
problémťr, že není divu, když ,,kulturník.. od ní uteče tím,
ž,e s|oži písničku pro Antifu.

Nejdriležitější tudíž je, abychom pŤi vykladu toku fašis-
mu na kulturu nelekli se složitosti materiálu. Za žádnj,ch oko|-
ností nesmíme chápat fašismus anebo kulturu jako věci samo.
statné. Vyklad by byl sice snadnější - ale ríplně falešnf.
Nesmíme,  s t ručně Ťečeno,  za  žádn! ,ch  oko lnos tí  s ta .
vět , ,ku1turní frontu...  V době, kdy hospodáŤské boje
ani v1ijimkou neopominou bft zároveí bojem politickfm,
v době, kdy hospodáŤská fronta naprosto srťrstá s politickou
frontou, nelze pÍipustit postavení tŤetí, kulturní fronty. Ale co
3e to, že hospodáŤská fronta srristá s politickou frontou? To
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znamelaá' že kdyby buržoazíe neměla lnoc, nemohla by
ritočit na mzdy pracujících, nemohla by vyhazovat dělníky
z práce, nemohla by zavádět zostŤenou taciona|izaci, nemohla
by diktovat platy žen a m|ádeže atd. HospodáŤské boje děl.
nictva jsou namíŤeny na politickou moc buržoazie. A s kultu.
rou to není jen analogie, to není jen ,,v jádru,, totéž, ale je to
na sto procent tent!ž proces. Buržoazie pumpuje do dělnické
masy tu jí určenou kulturu, jen a jen opírající se o politickou
moc. Fašismus zná proti revoluční kultuŤe tii cesty: a) svou
vlastní fašistickou kulturu, b) ničení protivnické kultury
demagogií, c) ničení protivnické kultury že|ezem.

TŤi cesty, ale les, kterfm vedou, je tent|rž: imperialismus,
zánik kapitalistické společnosti. Ale dovolte, dohodněme se
dŤíve o tom, co je kultura? Nejde o bravurní definici! opakuji,
jde o to, abych myslil totéž, když Ťeknu kultura, jako mysli
druhf v protifašistické frontě. To znamená, že vťrbec nejde
o' definici, která by byla pronesena v nějakém vědecko-tupit-
ském žargonu.Ještě jednou, jde o domluvení se. To je koneč-
ně hlavní ťrkol ankety. Ne vždycky je snadné vy|ožitpojem
kultury. Dnes je to snadná věc. Vykrmené prase a lyrická
báseř jsou fakta téže kultury. Co je pojí? Co má vykrmené
prase společného s lyrickou básní? Že oba reprezentují urči-
tou hodnotu. Kultura je souhrn hodnot. A záIež1tedy
na tom, podle čeho ta která tŤída hodnotí. Do buržoazní kul.
tury patŤí každá hodnota, která pŤes bankrot buržoazní
v roby dovede udržovat panství kapitálu. Do proletáňské
kultury patÍí každá hodnota, která pŤes ríplnou nemajetnost
proletáŤské tňídy co do vfrobních prostŤedkťr dovede vést
proletariát k majetnictví vfrobních prostŤedkri a dovede pro.
měrlovat butžoazn1vfrobu ve v1írobu socialistickou. Pňi tom
nelze mluvit o paralelnosti proto, poněvadž není najednou
den a noc. (Majitel a žebták.) Pňitom ne|ze aIe mluvit ani
o dvou protichridnfch proudech, o zanikajíc| měšéácké
kultuŤe a o vzestupující proletáŤské kultuŤe. Jde o jednu
a touž kulturu, jde pouze o jakost této kultury, jde o to, jak
se tato kultura vyrábí. Jak se tvoňí hodnoty. Konečně: zánik

zBz

měšéáckého zprisobu kultury děje se v nejdezolátnější anarchii,
vznik socialistického zpťrsobu kultury děje se v maximální
organizovanosti, pod jednotnfm vedením Kominterny. To
znamená, že zánik měšéácké kultury dělají na rozhodujícím
místě: stroje, suroviny, rozdělení surovin a trhri - kdežto
vznik proletáŤské kultury dělají fyzické osoby, ukované v re.
voluční proletariát, na rozhodujícím místě tudíž vrile revo.
luční. Jen sociálfašista rrlŮ.že nazvat diktaturu proletariátu
a diktaturu fašismu ,,stejnfmi... Diktatura fašismu není nic
p|atná, v tom je hlavní její nemravnost. Dnešní vfroba se
nedá udržet bez vytváŤení jejích hrobaŤri. Na druhé straně
socialismus není ,,určité.. pojetí vfrobního procesu, je jedině
možné pojetí v1irobního procesu vribec. Hle, jak pŤi ritoku
fašismu na proletáŤskou kulturu nejde jen o spor policajta
s některfm redaktorem, nlbrž jak jde o věci ,,poslední...
Tu je kultura. Tuje ruka fašistická. Tu je ruka socialistická.
Položí-li se fašistická ruka na kulturu - musí vše zaniknout.
Položí-li se socialistická ruka na kulturu _ pŤeměřuje se
tato v princip nekonečnosti, rodí novou kulturu, aby tato
rodila ještě novější, doslova až do nekonečna. Fašistická kul.
tura je jalová, komunistická kultura je plodná.

V posledních t}idnech ze všeho, co jsem četl, byi nejpozo-
ruhodnějším v některém našem časopise ciferní drikaz o tom'
že v}irobní technika nedosáhla svúj maximá|ní, možn! vrchol,
nfbrž zrovna naopak, imperialismus nemriže potŤebovat nej-
vyšší rozpětí ,,techniky,,. Zd& se, že to četl také Hampl, poně-
vadž na sjezdu OSČ považova| za velmi dúležité tvrdit ztoyna
opak. Je to sociálfašistická demagogie . Často slyšíme dokonce
od soudruhri: ,,My na tom budeme lépe než ruští soudruzi.
Nám to ten kapitál zaÍldl tak dobŤe, že nebude tŤeba ani so-
cialistické vfstavby... To ovšem není pravda. Čtm dele se ještě
bude držet kapitalismus u moci, tím více učiní techniku nepo.
tňebnou pro socialismus. Není ,,vr stání.. do socialismu na
poli hospodáňském. Kdyby ,,technika.. skutečně měla vfvoj,
musela by mít i demokracie vfvoj. Musila by bft poslední
etapa kapitalismu pŤed socialismem nejdemokratičtější etapou
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kapitalismu. Není ,,vrťtstání., clo socialismu ani na poli poli-
tickém.

Samotná kultura ale štěpí se v državě kapitalistické na
souhrn skutečnych hodnot a na souhrn domněl ch, buržoazi|
deklarovan1ich hodnot. Kdyby skutečná hodnota byla táž jako
kapitalistická hoclnota, byla by kapitalistická kultura pravdi-
vá. Poněvadž a|e skutečná hodnota vzdaluje se stále více od
hlásané hodnoty (jako kapitalistická vfroba od potňeb širok1ich
pracujících mas), máme tu co činit s prolhanou kulturou.
Prolhanosti neub1ivá ! Myslíte, že tirn, že pánbťrh a církve ,
policejně Ťečeno, ,,uvedli se na pravou míru.o tim, že se nepálí
čarodějnice, že se stala kultura pravdivější? Ba ne! ona musí
bft stále vice a více prolhaná. Těsně pňed pádem buržoazie
bude nejprolhanější. Není ,,vr stání.. do socialismu ani na
poli kulturním.

Co dělat? Musíme nastoupit ve světovém formátu proti
zničellí kultury! Baržoazie ničí naši kulturu! Ona ničí naše,
socialismu určené továrny. ona ničí naši, socialismu určenou
morálku. ona ničí naši, socialismu určenou estetickou pod.
statu. PŤedevším je tŤeba dělat čínskou zeď mez|buržoazni
kulturou a mezi proletáŤskou kulturou. Je tŤeba dátburžoaznt
kulturu do karanténY, abY se nedostala k dělníkrim. Je tŤeba
do krajnosti vedenf bojkot měšťácké kultury, měšťáckého
zp sobu hodnocení. Lze to uskutečnit? Jeto otázka moci. Je
to otázka vfsostně politická. Která cesta vede k moci? Cesta
ziskáni rozhodující většiny dělnické tňídy. Je ziskání rozhodu.
jící většiny dělnické tňídy možné? Je možné. Ale jedině pŤes
denní požadavky dělníkri. V době hospodáŤské ofenzívy ka-
pital istú na pol i  hospodáňském. Co dělat? Vše chny ku1tur-
n í  p r a covníky  pňe skup i t  n a  ho spodáňskou  f r on tu .
Ne snad jen, aby hospodáŤské boje dělníkri končily vítězně, ale
aby zároveítyto boje byly proměněny v politické boje. Čelem
k hospodáňsk1im bojrim, Zde je klíč k protiofenzívě proti fa-
šismu, kterf ničí kulturu.

Jsem pro konfederaci všech kulturních organizací dělníkú
a revolučních intelektuálri. Ale jen proto, abychom těmto

orgattizac1mještě lépe než dnes dovedli vysvětlit, že je tŤeba

Vstupovat do rudfch odborri. Abychom ještě lépe dovedli

pcpularizovat usnesení V. sjezdu Rudé odborové internacioná-
ly. Tatc usnesení, taktika a strategie hospodáŤskfch bojťr jsou,

myslím, dnes nejsolidnější kousek proletáŤské kultury vribec

v imperialistickych zemich. Abychom lépe pŤesvědčili nejniž-
ší skupiny bezvěrcri, divadelníkťr, sportovcťr, Levé fronty,
Svazu pŤátel SSSR atd., je tŤeba je delegovat do akčních
vfborťr pro pňípravu hospodáňskych bojri, do akčních v1iborri
nezaměstnan ch, do akčních vfborri dělnic a dělnické mlá-
deže, do akčních vfborri na obranu a rozšíŤení rudého tisku,
konečně také do samotného stávkového vedení. Žaana jina
o rgan i z ační  z á k | adna  p r o  bo j  p r o t i  f aš i smu  na
ku1 tu rn í  f r on t ě ,  než  j a kou  d á v á  V .  s j e zd  P r o f i n -
te rny ,  není .

,Zbfvá ještě otázka, Ize.|i mluvit o ,,dílčích kulturních
bojích..? Jako je napŤíklad protest proti zákazu divadelní
slavnosti na Žižkově. Anebo jinak ňečeno, není-li to oportu.
nistnus, když pňípad žižkovskf ,,necháme plavat.. a doporuču-
jeme ,,něco jiného..? Zajisté, že tÍeba hájit legalitu proletáň-
ské kultury všemi prostňedky. PŤitom nutně pŤicházíme kotáz-
ce komunistické strany a revolučního tisku. Je možno napŤí-
klacl zavést ,,pŤípad žižkovskf.. do nejširší masy dělníkri? Je
možno. Ale jen, bude-li komunistická strana masovou stranou
a revoluční tisk masovfm tiskem' ,,Sám.. se ten pňípad k děI-
nickfm masám nedostane, zejména ne v relaci, odpovídající
dnešní situaci. Co o něm Ťekneme dělníkrim: PŤedně, že ,,píi-
pad žižkovsk .. není zIá vt e policajta (aspoĎ to není v tom
to rozhoduj1c|), nlbrž součást hladové oÍenzivy kapitálu.
Kapitalisté si Ťíkají: Když má dělník hladovět, ať je k tomu
hodrrě pitomf, jinak dlouho hladovět nebude. Za druhé jim
ukážeme na to, že proměna síly dělnictva v moc děje se organi.
zacemi, pŤedevším vridkyní všech organizací - KSČ. Je nutno
vstoupit do KSČ. Kolektivním organizátorem je však také
rcvoluční tisk, odpověď na Žizkov je vstup do KSČ a pÍed-
placení Rudého práva. Za tiet| Ťekneme dělníkrim, že tento
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fašismus proti revoluční kultuŤe provádějí zatim sociálfašisté.
Množí se pŤípady, že zejména venkovské kulturní organ izace,

stojící pod organizačn|m vlivem sociálfašistri, protestují
proti názvu sociálfašista s odrivodněním ,,my pŤece jsme ke
Praze v opozici... Je tÍeba i tyto dělníky vyzvat k protestrim.
od protestú nezměkne sice fašistické srdce, ale nám je protest.
ní akce velmi ríčinn1ím kolektivním organizátotem. Je tÍeba
se obrátit ovšem nejen na dělníky sociálně demokratické, ale
i na národně sociální, fašistické a klerikální, samozŤejmě i na
indiferenty.

PosílímeJi hospodáŤskou frontu dělníkri, posílíme.li pŤed.
voj dělnické tŤídy KSČ, posílíme-li rudy tisk, vytvoŤímeJi
k protestní akci širokou masovou zákIadnu (jednotnou frontu),
budeJi se o fašistickém teroru v této souvislosti, v této orga.
nizaci a s těmito cíli mluvit v každévesničce, v každém dělnic-
kém bytě, v každém závodu _ pak dojdeme k praktickému
potvrzení dosud více méně teoretického poznatku:

že fašismus není silou imperialismu, nlbržjeho slabostí,
že každé rozšíŤení fašismu na nové pole znamená hroucení

se imperialismu na některém jiném místě,
že vita ve vítězství socialismu není autosugescí, ale pŤímo

matematickou pravdou,
že mrižeme, musíme a budeme plnou parou nerínavně pra-

covat dále na ',karanténě.. měšťácké kulturv a na tozvoii
proletáŤské kultury.

Eduard Urx: Sl,oŽtr znneNĚ
NA KULTURNÍ FRONTĚ?

vÁŽNÉ oMYtY FRANTIŠKA SPITZERA

Uplynula již Íada tfdnri od té doby, co Tvorba zaháji|a

ankeiu na těma,,Fašismus a kultura.. (č. 39). Čtenáňi
se zajisté domnívali, že zahá,jenlm ankety článkem takového
obsahu, jako byl Spitzerriv, sleduje redakce zvláštní ťrčel,
a to tím větší rozvíÍení ankety polemikami atd., a tímto
zprisobem nejdťrkladnější rozňešení nadhozen./ch otázek. Ale
- nedočkali jsme se. Mlčí redakce, která uveŤejnila Spitzerriv
článek, anižby zaujala sama k němu stanovisko, mlčí i čtená.
ňi. A pŤece _ nelze mlčet k nž,;zorÍlm, které Fr. Spitzer pŤed-
nesl. Spitzer konečně sám prohlašuje, že se chce domluvit
o nadhozenlch otázkách. Ale nikdo mu ani slovem neodpo.
věděl. Nejde o Spitzerovu osobu, jde o názory, které pŤednesl.
Mlčí-li i redakce' znamená to snad, že se s těmito názory
ztotožnila? Ne-li, proč potom neorganizovala další vedení
ankety, aby se dospělo k jasnfm a správnfm názorÍlm na tak
driležitou otázku, jako je kulturav dnešním období kapita-
lismu? - Redakce nám nesmí zaz|lvat tyto všetečné dotazy;
existují jakési vzájemné povinnosti redakce vťrči čtenáŤrim
a naopak, a my chceme těmito dotazy a svfm dnešním člán.
kem jen splnit kus těchto povinností čtenáŤe vriči redakci, a
očekáváme, že redakce se jich zhostí neméně ochotně uveňejně-
ním tohoto článku a pŤípadnfm vysvětlením svého stanoviska
k rivodníku ,,ankety.., ke které nedošlo.

Chceme se tedy se Spitzerem domluvit. Ke své žalosti mu.
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