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K vy.ďí$ pŤipravil pracovní tfm Ústavu pro českou liteťaturu
Čsev
vedenf Stěpánem Vlďínem
Pňedmluvu napsal Vladimír Dostál
@ ŠtcpanVlďín a kolektiv 1968

Počátky marxistické estetiky u nás nemají své v1fvojové
mezníky v jednotlivfch spisech.Nedají se periodizovat podle
vydanfch knih. Kdybychom pŤijali běžné vodítko, ocitli
bychom se v rozporu se specifickou povahou zrodu a rristu
marxistickéhoestetickéhomyšlenív našich historick1ichpod.
mínkách. Jeho rytmus udávalo něco jiného: vlny kritick1ich
spor , vyvolávanéjednak sebeuvědomovacímipotŤebami so.
cialistickéliteratury,jednak driležit mi kňižovatkamiideologického vyjasĎování programu a metod revolučního dělnického
hnutí a jeho komunistické strany. obojím nejčastěji ruku
v ruce a za stÍidavéhoprvenstvíjednoho či druhého impulsu.
Marxistická estetika se utváŤela z urnělecké kritiky, z jejich
zobecřujících závěrri a prognÓz, vyc|táze|a z denních ťrkol.&,
aby se dobrala trvalejšíchpravd, držela se umění, pŤedevším
literatury, odtud brala poučenía jim se snažilak}estit cestu'
a od samfch počátkťrby|a zároveĎ kulturní politikou. V tom
je její sílai slabost.V tom je její zvláštnost.
Meziválečné dvacetiletí pamatuje zhruba pět takovfch
vln kritickfch sporri,jimižlze vyznačitv1ivojovf proces vzniku
a uzráván1 našímarxistické estetiky. První z nich, na samém
počátku let dvacát1ich,je spjata s hledáním programu prole.
táŤského
umění a nesenarevolučnímvichrem'v němž se rodila
socialistická literatura i komunistická strana. Yycház1 víc
z pŤedstav,ba někd1' i snri. než z realitv. má v sobě hodně

velké
naivity a utopismu, múžese však už takéopňíto první
o
uměv.díle
Wolkerově,
zejména
poezie,
rispěchy prolitáŤské
r."t1t prrr.rud, pňed nímž jsou zakrátko nuceni kapitulovat
jejím
i ,,eprátele. oruna vlna se zvedá v letech 192+_|925 a
cilem je vyznat se v povaze literárního zvratu od proletáňské
poezie k poetismu. Úetuje se slabostmi pňedchozíhoobdobí;
vaničeksevylévajíi zdravéděti a otevírásekomplex spornfch
"
otázek po vztahu avantgardního umění k marxismu a revolučnímu hnutí. Oteviené otázky a nedoňešenádilemata se
_'
znovu a naléhavěji vracejís dalšívlnou _ v letech l 929- l 930
označovanouněkdy jako ,,generačnídiskuse.., ale zabírající
mnohem větší risek problematiky a zasahujícídrirazněji a
hlouběji jak pŤímo estetickou teorii, tak kulturní politiku,
teprve od této chvíle hodnou svého cílevědoméhojména.
TŤetívlna má co dělat s krizí poetismu i s drisledky bolševizačníhoprocesu uvniti komunistické strany, dovršenéhoradikrílní vfměnou vedení na V. sjezdu a provázeného konfliktem sá skupinou pŤedníchspisovatelri. Čtvrtá vlna zase
navazuje na svou pňedchťrdkynia ve sporech let 1934_1935'
zvláště v diskusi mezi zastánci surrealismu a socialistického
realismu, dosahuje značnfch a trva ch ziskri hlavně na poli
teorie, jež se obohatila mezinárodními zkušenostmia natolik
vytňíbila, že se múžesměle měiit _ už nejen pňevahou svfch
filosofickfch základri, ale i co do odbornfch metodologickfch
jemností _ s moderní idealistickou uměnovědou, v našem
pÍípadě s ruskfm formalismem a českfm strukturalismem.
Z^Íiná dosahovat vfsledkri, jež znamenají určitf vklad i do
.
společnésvětovépokladnice marxistickéhoestetickéhornyšle
vftěžkŮ
pŤed.
vyttživá
ni. Pátá vlna spíškulturně politicky
chozí, ale také je v letech 1937_1938 rozvíjí konkrétními
uměleckfmi rozbory, novfm vztahem ke kulturnímu dědictví
a realistickf m zobtazovacím principrim, mobilizačním doceĎováním národních tradic a driraznější kritikou sektáŤskfch
vulgarizací; a zátoveí diferenciacíideově estetickfch platfo.
rem Tvorby, U . bloku a Lidové kultury naznačujemožnosti
dalšího vfvoje; ten však je pňerván válkou, vvvražděním
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nejnadanějšíchteoretikťr(Václavka, Fučíka,Konrada, Urxe),
a proto mriže po válce pokračovatjen v podobě leckde zkomolenéa na ťrrovniv mnoha směrech degenerující.
Rozumí se, žepod sítyvšechtěchto pěti diskusníchstŤetnu.
tI ztstává mnoho názorri jednostrann;ích,doktrináňsky šablo.
novitych, dobově omezenfch, vyčtenfch z nepÍílišživnfch
pramenťr,anebo jen pŤechodně platn ch a závažnfch. Ne
všechnose takéukážeproduktem samostatnéhomyšlení,spolu
s nespornfmi pňínosy sovětskémarxistické estetiky se k nám
pŤenášejíi její dětské nemoci, ale nebylo by nic nepŤes.
nějšího,než pokládat naši marxistickou estetiku a kritiku za
pouh)i ozvuk a aplikaci toho, co v tétooblasti vznikalo v první
socialistickézemi. Celá Ťada skutečnostínaopak potvrzuje,
jak organicky vyrristala ce|á plejáda našich marxistickfch
autorri z domácích základ , jak je pňehodnocovala ve světle
novfch historick1ich zkušenostía perspektiv a jak se zaíadila do proudu českéhoestetickéhoa kritického myšlení.Vytvoňila sama tradici, nad niž málrr'e málo podnětnějších.
Svědčío tom pozornost' jaké se dnes těší nikoli pŤi slavnostníchpŤíležitostech
a ne pouze u svfch - ostatně v po.
slednídobě silně proŤidlfch - následovníkťr.
Uveďme alespoĎ jeden pňíklad:je dost v1ímluvnf. ,,Právě
teď procházíme situací,která má leccos podobnéhose situací
konce let dvacátfch*,.. napsal pŤed pěti léty Felix Vodička,
když během pŤípravjednékonferenceuvažoval o problémech
dnešníliterární kritiky v souvislosti se širšímiotázkami naší
literatury vťrbec.Ve svém pŤíspěvkunačrtl zajímavou analogii s tzv. generačnídiskusínašílevicové literatury v letech
1929_1930 a zv|áštěse chytl pojmu ,,ktize kritérií..,ktery se
právě tehdy vynoŤil a živěpňetňásal.Hle, jak se mu jevila naše
dnešníliterární situace: ,.Destrukce a negace je dovršena,
s analogickou ,nutností.se dostavuje ,krize kritérií.. Až do
této chvíle byla kritéria umění a kritiky udávána
Procesem
deschematizace, byla jím nesena. Tvorba celéjedné literární
* Literární
novinn 1965, č.6, str. 3.
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etapy byla prostoupena hledáním, které bylo protiváhou
k deformovanlm obrazrim období kultu. Je z ejmé,že tato
,opozičnost.,i když vytvoňila novou uměleckou platformu,
není dost bohatou a celistvou koncepcípro umění dnešníepochy.((* Jestliže tedy poetistická a konstruktivistická avantgarda z |et 1924-1930 má piedstavovat analogii k ,,deschemati.
začnímu.. a ,,antidogmatickému.. období posledních let,
mělo by to zároveĎ znameÍLat'že proletáňská literatura počátku let dvacátfch se staví po bok ,,schematismu..let pade
sát1ich. ,,Jsou ovšem také rozdíly,.. podotfká Vodička a my
ho pŤirozeně nepodezŤíváme,že by si načrtnutou analogii
vydaal doslova. Ale nemrižemetaképŤehlédnout,žese v jejím rámci pŤiŤadilk stanovisku Karla Teiga, kterf _ alesporl
,, to*, co z něj Vodička cituje - ztotožni| ,,krizi kritérií..
s nedostatky ,,ideologizující,,a ,,obsahové..kritiky z období
.Io
dávno pŤekročeného. by se všakneshodovalo s tím,jak sám
Vodička charakterizoval ,,krizi kritérií.. dnešní.Co vlastně
znamenala tehdy? Jakf se o ni vedl spor? Je Vodičkova analo.
gie pŤiléhavá?A co se z ní dá vťrbecvyvodit? Vraťme se tedy
áo histo'i.. Snad nám pomrižeodpověclět na tyto a ještědalší
otázky,jež nemají- juk se zdá - v'fznam jen pro minulost.
2.
..
diskuse nebo také,,diskuseo čistotěgene.
Sama ,,generační
v tábo.
názorovémuťrčtování
race.. byla jen tivodem k širšímu
k ričto.
filosofie,
a
kritiky
Ťe levicové literatury a marxistické
společenské
vání, v němž našly vyjádŤeníprobíhajícíprocesy
a jež mělo svénastňádanépŤíčinyvnitroumělecké,svrij konkret.'t podnět politickf a svrij bezprostiední impuls polemickf.
Mclo táte mělčiny, slepá ramena a ptíznačnésebeklamy, svrij
povrch a svéjádro, svou pěnu a svéhloubky, ale v tom nebyla
jeho zvláštrrost,to jsou nezbytné prrivodní znaky každého
iakového diskusního tňíbení. UvnitŤ uměleckého světa je
* Tamtéž.

IO

1

,]

pŤipravily stále se množícípňíznaky krize poetistickéavantgardy. Politick1rpodnět k němu dalo vystoupenísedmi komunistickfch spisovatelriproti novémuvedení,zvolenémuna V.
sjezdu KSČ, a jejich rryloučeníze strany, BezprostŤedním
impulsem se stal polemickf článečekJindŤicha Štyrského.
Teprve jím se registracekrizovfch jevri a polemika s odpadlíky proměnila v diskusi o stavu a problémech devětsilskégenerace.
Poetismus, manifestovanf Teigem roku 1924 do umíráčkoqich hlasri za proletáískou poezií a slavící okarnžitj.triumf
Nezvalovou Pantomimou a Seifertovou sbírkou Na vlnách
T. S. F., měl koncem dvacátfch let Ťadu drivodri k tomu,
aby jen vzpomínal na púvodní elánazačina|cítit pňedzvěsti
blížícíhose konce. Jeho teoretikrim, Teigovi a Václavkovi,
i odprirce, žeproletáŤské
se sice podaňilo pňesvědčitpŤívržence
umění bylo ,,nemarxistickfm bludem.., moralistickfm a ideologickfm, a teprve poetismusžeodpovídá na revoluci sociální
revolucí tvarovou (to více zdiraz oval Václavek) a vytváÍi
senzibilitu nového člověka s perspektivou porevoluční,beztňídníspolečnosti(jak tvrdil Teige); kritikové poetismu z Ťad
komunistick !.ch, vy cházejici ze zkušenostíproletáŤsképoezie,
zvláště Neumann, Fučík, Hora a IJrx, více či méně vzdali
drislednost své názorové opozice (zčásti i pod tlakem zŤetelri
taktick1ich,aby nepŤihrávali ritokrirr'zptava a neodháněli talentovanou m|ádež,jež upňímně sympatizovala s revolučním
hnutím), na stranu nové generačníorientace se pŤiklonil
i Šalda,protože si jej získala poezie Nezvalova a Seifertova,
skoro nic už nestálo v cestěobecnémuuznáni, a pŤestonastává
krize . Zprisobily ji jednak vnitŤní tozpory,jednak disproporce mezi programem, jeho rea|izac| a společenskfmi ťrkoly
umění, jež chtělo bft revoluční.Poetismus znamenal velice
mnoho pro českyverš,ale mnohem již méněpro umění života
a filosofii budoucnosti, za něžjej vyhlašoval Teige - ještěi po
generačnídiskusi. Privodní opojná veselost vystačila jen na
několik knížek,byla osvěžením,ale pak vyprch a|a a zákon
kontrastu ji vystŤídalsmutkem, jemuž otevŤelystavidla prvoII

tiny dalšíbásnickégenerace' Halasova, Závaďova a Holanova.
poezie nemohla nadlouho uspoZásada laboratornÍ, ,,čisté.o
literaturaji
se
a
opouštídňívnežteoretiko.
kojit, brzy pŤežila,
ji
vé, pokud vribec někdy realizovala do drisledkri. od poetismu se odklání Jaroslav Seifertjiž sbírkou Slavík zpívá špatně
ajeho odklon je provázen pÍechodnfm posílenímpolitické tematiky. S poetismem se de facto loučíi Vladislav Vančura'
kter}i mu stál nejblížev Rozmarném létč,a jeho Učitel a žák
polemizuje s krátkodechfm romantickfm nonkonformismem
ve jménu dělnějšícha reálnějšíchideálri. Také Nezvalova poezie, dosud hlavní opora poetismu, se dostává do poloh symbolické metaforiky (Akrobat) a klasicizující harmonie (Hra
v kostky); sám básník se zňíká své školy a svfch epigonri,
stavě nad programy a teorie bezuzdnou svobodu tvrirčíosobrrosti. Z marxistick1íchstanovisek oponuje poetismu nejdéle
F. C. Weiskopf a dovolává se Leninovy stati Stranická organizace a stranická literatura. Co bylo z poetistickfch zásad
reálné a reaLizovatelné,
stačilose vtělit v poezii, prÓzu a drama za poměrně krátkou dobu, pokračování hrozilo wčerpáním. Postup časupak zbavoval iluzí o trvalosti stabilizace
kapitalistického hospodáŤství,dělnictvo se začalo znovu radikalizovat a do vzduchu se zavěsila hrozba nové světové
války, která znásobila frekvenci obrazri válečn)ichhrúz, naodpňíklad v poezii Závadově, Halasově a Seifertově. PŤísné
dělování politiky od umění, tento zák|adní článek avantgar.distické estetiky, zproblematízova|a sama doba, pňipisujíc
k němu stále zŤetelnější
otazníky.
Všechny tyto pŤíčinya okolnosti si však mladá generace
uvědomovala v hlavách svfch teoretikri jen zčásti.Musel pňijít
náraz zvenčí,aby atázky a pochyby uvedl do pohybu a za.
měňil je určitfm směrem. Tento náraz vyšelz V. sjezdu KSČ.
Jeho závěry vyvolaly v umělecké oblasti situaci v mnohén
paradoxní. Na jedné straně pňinesly rozbor aktuálních problémri politick ch, ujasnily stav a vfhledy revolučnípráce,
a tím rozkolísalypridu pod nohama i estetickfm teoriímavantgardy, jež za několik let uznal za idealistickéi Karel Teigc.
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To měl na mysli Bedňich Václavek, když v jednom pŤíspěvku
do generačnídiskuse napsal: ,,Myslím opravdu, žek ta'kovéto
diferenciaci v mladé generaci, jejÍmžsymptomem je mi pňítomná polemika' nemohlo dojít, dokud se neučinil aspoĎ
prv vážn krok k tomu' aby z ,nejlepšísociálně demokratické
strany., tj. z někdejšíKSČ, vyrostla strana opravdu komunistická a revoluční...*r.{a druhé straně však vystoupení a
vyloučenísedmi spisovatelrituto potňebnou diferenciaci ome.
zilo a vyvolalo i zmatek s r'leklÝmi následky. V konfliktu spisovatehi s nov m vedením strany se nevyznamenali moudrou
prozíravostíani ti, ani oni, ale clalšívfvoj dal za pravdu straně,
ktetá dokázala v praxi, že ji nová orientace a rázná očista
posílila a žejí _ naziráno dlouhodoběji - neubrala konec.
koncri ani na masovémvlivu, jehož ztrátou hrozili spisovatelé. Většina z nich proto také časem uzna|a svou vinu na
roztržce a hledala cestu zpátky. Čteme-li dnes jejich deklaraci, musíme se podivovat formulační mlhavosti a pŤevaze
pouhfch, málo zdrivodněnfch obav. Poražená frakce, která
za vystoupením stála, měla věru chabou politickou vfzbroj,
musela-li ritočit tolika dut mi frázemi, pod nimiž se podpisy skutečnch umělcri slova nevyjímaly ztovna pŤiléhavě.
Vyloučit je bylo asi logické, i když rnožná unáhlené a takticky pňílišradikální: zkušenější
politik by rozlišoval, rozdělil
a skutečnéodpúrce pňesvědčivějiizoloval. Ke kormidlu komunistickéstrany se však dostali mladí politikové a jedenáct
mladfch kritikri a urnělcťrje pÍi roztržce se spisovateli podpoňiloprohlášením,kteréformuloval Fučík.GeneračníspŤizně.
nost se ukáza|a poutem v mnoha pňípadechsilnějšímnež světovy názor, což se v ideologické a teoretické sÍéňe
odrazilo
i negativně.
Ovšem okamžit ričinek protestního r,ystoupenímladych
byl na vfsost kladnf. IJkázal, že strana není na ,,kulturní
frontě.. (jak se tehdy zača|oňíkat)zbavena spojencťra pŤátel,
a vyvrátil vfmysly o vzájemnénedrivěňemezi stranou a inteli.
* B. Václar'ek:
K diskusi o,,generaci... Tr,orba, 5, 1930, č. 3, str. 45.
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gencí.Dotvrdil také,že mladí umělci a kritikové se cítípňipoutáni k revolučnípolitice komunistri, že to nebyla od nich
žádná vnějšková p6za, z nížje obviřovala zpátečnická kritika,
když shledáva|a rozpory mezi politickou a uměleckou orientací
avantgardistri. A znamenal pro ně koneckoncri i politickf závazek, ktery nemohl neovlivnit jejich dalšísměňování,i umě.
lecké. Delšíčasovyodstup však vyjevuje i některémomenty
záporné. Není jistě nutné zv|ášt podtrhovat, že rozchod několika pŤedníchspisovatelri se stranou dělnické tňídy neměl
pro dalšíw!.voj žádnéhoz nich blahodárné následky: zprisobil
okliky, bloudění, oslabení sociální ozvučnostii tam, kde neznamenal pňetrženípouta pŤílišpevného, i tam, kde byl jako napŤíkladJosefem Horou _ momentálně pociéovánjako
rileva a vysvobození.Pro stranu nebyl pŤirozenětakéžádnou
posilou. Ještě osudnější však bylo vleklé zmatení názortt,
jež navodila kontrapozice sedmi a jedenácti. Těch sedm totiž
stáIo mimo Devětsil (olbracht, Hora, Neumann, Majerová,
MalíŤová),nebo se s avantgardismem ve svétvorbě objektivně
rozcházelo (Seifert,Vančura), takžepňedstavovalo- dá-li se
to tak nazvat, aniž zanedbáme nestejnf podíl každéhoz nich
- realistické dědictví proletáŤskéliteratury, její nejcennější
odkaz. Konstatoval.li i Šalda,žepoliticky je nespojoval vlastně žádn společnf program, což se pak názorně projevilo na
jejich dalšíchcestách, pak mnohem pevnějšímpojítkemse zdá
b t naznačenáspŤízněnostestetická. Skutečnf program soci.
alistické literatury, vycházejicí z ducha marxismu a počítající
s hromadnfm prisobenímumění, měl v nich vydatnějšíoporu
a potvrzení nežv píívržencích
poetismu, i když tak nemrižeme
označítvšechjedenáLct,kteÍise v krizovém okamžiku politicky
postavili za novévedeníKSČ, ale zdaleka již nebyli takjednotni esteticky. ovšem ortodoxní avantgardisté typu Teigova
ihned pochopili svrij politicky správnf a včasn1izásah jako
velké zadostiučiněníestetické.Politické anatéma nad spisovatelsk1imirozkolníky si vyložili jako zásadní nepŤátelstvíre.
volučníhomarxismu k realismu v umění a spatiovali v tom
potvrzení toho, co ve svfch teoriích hlásali již dávno. Teige
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nevyčítáv polemické pÍedehie generačnídiskuse Horovi jen
jeho politicky chybnf krok, ale házl muna hlavu prole táňskou
poezii, j"ž pÚ je nudně rétorická a ideologická. Hora mu
ovšemoplácí stejnou mincí a ohí1vá stalj názor, podle něhož
poetismus není než dekadentní vfhonek buržoazn| literatury
ÍrancouzskéhostŤihu, a spojenectvípoetistri s komunistickou
stranou pokládá za mesalianci. Když Hora hlásá, že umění
a Teige tvrdí,
nemá se stranou a stranictvím nic společného,
že prokletí básníci mají svym nonkonformismem ke komunismu b|iž než všechna proletáŤská literatura, dokazují tím
jeden jako druh , jak málo během dvacát1íchlet pochopili
i z toho marxismu, kterÝ byl tehdy u nás dostupnf. PŤipo.
čteme-li k tomu ještě fakt, že avantgardisté svťrj politickf
odpor k liberalismu píenášeli i na uměleckou tvorbu bratÍí
jim byli objektivně tolik
Čapkri a jejich generace (pŤestože
zavázáni, zejnr.énaKarlu Čapkovi, za seznámení s Írancouzskou poezií) a vyvažovali jej určit1ímikroky ke spojenectví
s katolíky (taképrotiliberalisticky zahrocenfmi), z nichž Durych pŤipadalVáclavkovi jako mnohem většíumělec než Karel Čapek, máme pŤed sebou dalšídrisledky platformy, která
se koncem dvacát1ich let pŤežila,ale v politické srážcesedmi
s jedenácti dostala nečekanoupodporu. Teige sice s Václavkovfm pŤeceněnímkatolické literatury nesouhlasí'ale v programovémiivodníku ke tňetímuročníkuReDu píše:,,ReD je
vzdálen stáda českfch spisovatelri, zoufale bučícíhopňi slavnostníchpŤíležitostech;
nep tvá místema zí$mempro oficiální českoukulturu a českéumění... Sebezbožněníavantgardy
mělo svrij pňirozenf rub v dokonalémsektáŤství
vriči realistickému umění napravo i nalevo.
3.
Generačnídiskuse však propukla a odhalila ktizi avantgardy a její estetiky i pŤesmorálně politické vítězstvíDevětsilu.
V tom je dalšíparadox celéhistorie. PÍíčiny,kterétak nebfvale pozvedly sebevědomíavantgardy, se současněpŤičinily
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o jeho pád. Jasnějšíprogram komunistické strany a zv!,šené
nároky, které zača|aklást na svéčleny, se musely svfm zp sobem projevit i v prostŤedíspojeneckétvťrrčí
inteligence. Že
do vosíhohnízda problémrisáhl první zrovna Jindňich Štyrskf
a ještčtak nešéastnfma matoucím zprisobem' to bylo celkem
náhodné. Někdo začít musel, nahromaděná diskusní látka
čekalana sebemenší
záminku.
První Štyrskéhohorlení do vlastních Ťad bylo natolik neadresné, že zmát|o seriÓzní kritiky, kteŤi si do něj vkládali
něco, co by si v něm pŤáli mít: Šaldapiíklad generačnísebekritiky, svědčícíne o krizi, ale o síle; Teige odsouzeni dezertérri,zvláště Vančury a Hory, kteňídostali a pňijali státní
ceny; Firčík,kteryipod názvem Generace na dvou židlíchpŤetiskl Štyrského
článečekv Tvorbě, v něm uviděl začátek,,soustŤeděného
ťrtokuna nečistotu,s nížkulturní pracovníciprávě
mladé generace,která pňecemá jasnéťrkolyod svfch prvních
krokri, dovedou vplouvat do vod měšéácké
oficiálnosti, dávají
sc korumpovat a kupovat svépňesvědčení,
aéužpolitickénebo
kulturní..*. Štyrskj.však dalšímpŤíspěvkemvšechnytyto naděje obrátil vniveč. Vyspílal Teigovi a posměšně se distancoval od komunistické strany. Jeho v}irok o tom' že ,,pro
skutečnéhobásníka není dnes jiného místa než na pranfňi..,
získal dústojnf doplněk v tvrzení, že tento skutečnf básník
,,obdivuje hrdiny revoluce jako hrdiny kontrarevoluce", a
,,jestližemiluje smrt, vzrušího poprava Sacca a Vanzettiho
stejně jako poprava carské rodiny..t*. Z iniciátora,,čistky
v generaci(. se Štyrskf na obrtlíku obrátil v její pňedmět a
vzorn!, exponát krize. NepŤátele ,,skutečného
básníka.. hledal napravo i nalevo a názorně tak pi.edvedl drisledky avantgardního nonkonformismu, jejž Teige vyvozova| z tradice
prokletfch básníkri.
Po tomto rivodním nedorozumění se chopil iniciativy Ivan
Sekanina a zaměňil polemiku tam, kam ji chtěl vést FučÍk.
* -jef.: Geterace na dvou židlích. Tvorba, 4l2, |929' č. 13, str.
20l.
**
JindŤich Štyrskf: Koutek generace. odeon, l, č. 3 (prosinec 1929),
str. 45.
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Argurnentoval jako politik, nikoli jako znalec umění, a obvinil
kamarádství; nazasahovala
avantgardní kritiku z pŤílišného
pr včasproti pošilháváni po penězích a oficiálních poctách,
jež svedlo i velkéavantgardní umělce k dělání kfčri. Sekanina
se odvolává na ,,pŤípadNezvalriv.. a ,,pÍípadHonzlriv..: Nezval podle něho napsal kfčovitou Kroniku z konce tisíciietí
a Sylvestrovskou noc a spolupracuje s filmem, Honzl prf
poctlehl oficiálnosti brněnského divadla, jehož byl po dvě
sezÓny režisérem.oba ,,pňípady..vyvolaly dost zlé krve. Sekanina musel vyslechnout vytky za nekvalifikovanost. Nezvala hájili Šaldaa Teige, Honzl se bránil sám a měl zpočátku
za sebou i Václavka, s nímžse rozešelaž pozdéji.Není snad
tňeba pracně rozmotávat celé klubko ritočnfclr i obrannfch
námitek: pravda s polopravdou a kňivdou se v něm tak proplétají, že by si to vyžáda|o samostatnf rozbor. Stojí však za
zmínku, že Sekanina zpočátku vribec nebral v pochybnost
dosavadní estetickou teorii avantgardy, ani její ,,levost.., ani
,,marxističnost...Vadil mu víc skupinkovf duch Devětsilu,
bránícíotevŤené
a pŤímékritice a sebekritice;jemu pŤipisoval
všechnypoklesky a všechnaselhání. Václavek a Teige se za.
stávali avantgardní kritiky, bráníce tak pŤedevšímsebe, a
mnohéjejich protiargumenty byly diktovány hlubší zasvěce.
ností,nežjakou bylo lze od Sekaniny jako neodborníkaa člo.
věka zvenčívribec žádat. Neodbornost z jedné strany a sebeobranné.zájmy z druhé pomáhaly povyšovatpodružnějšípro.
blémy na hlavní a ztéžova|ydobrat se otázek skutečněpod.
statnÝch.
Když Teige napňíklad bránil avantgardu poukazem na logickou konfriznosta zradu Štyrského,
dostalo se mu odpovědi,
žeto byl pŤeceon, kdo ne tak dávno prosazoval nad obrazy
Štyrského
a Toyena novf směr, artificielismus. Byl usvědčen
z protimluvu. Základní rozpory avantgardní estetiky však po.
jmenovány nebyly. Na jedné straně diskusníhokolbiště stáli
Tcige s Václavkem a celkem rispěšněodtáže|ikritiku, neopňe.
nou o hlubšírozbor a vycházejícíz jednotlivostí. Proti nim se
k Sckaninovi pňipojili Julius Fučík a St. K. Neumann' ale
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také Ellen (L. Nessis) a začilajíci Kurt Konrad. I na jejich
straně byla pravda místy promísena s pseudomarxistickfmi
schématy a vulgárně sociologickfmi zkraty. Fučíkjen málo
polemicky pňeháněl, když napsal, že ,,tato diskuse o čistotě
mladé uměleckégenerace ukazuje něco horšíhonežjednotlivé
pŤíkladv nečistoty,kfčaŤství,dezerce: ukazuje plnf zmatek,
neujasněnost až k základním otázkám, riplnou dezorientaci,
nevědomost,a to právě tam, kde jde o podstatu věcí tfkajících
se tétogenerace.Volaljsem po čistcev generaci, ale popravovat její členy i pro názory právě protichridné jejímu historic.
kému rikolu, to by bylo -jak svědčíuž první kroky diskuse _
učiněnévražděníneviĎátek...*)
4.
Fučík, organizátor generačnídiskuse v Tvorbě, tedy mění
svrij privodní požadavek a místo po očistě volá po ujasnění.
Teigova odpověď Štyrskémutotiž nastolila problém, k němuž
se dalšídiskuse stále vrací, problém tzv. k'rize kritérií. To, co
kamarádské ohleduplnosti gene.
Sekanina piipisoval pŤílišné
račníkritiky a co jedinf Fučík sebekriticky pňiznal za chybu
i svou, svedl Teige na celkovou nepropracovanost marxistické
estetiky v mezinárodním měÍítku a omezené publikační možnosti v avantgardních časopisech.Václavek se s ním ztotožnil
a dokazoval, že ani jinde na tom nejsou líp. Nikoli tedy krize
poetistické a konstruktivistické avantgardy, ale krize kritérit
a teorie vribec. Sekanina, Fučík a Neumann odmítli tento
Tvrdí-li Neumann,
názor, ne však ve všem dost pŤesvědčivě.
že ,,marxistick komunista nemrižeb)it v krizi kritérií..,domníváJi se Sekanina, že ,,pro marxistu není krize kritickfch
kritérií..,a soudíJi Fučík,žeTeige má jasno v otázkách politickfch, nikoli však estetickfch, pak každf z těchto názorri
má slabiny, vlastní podobné apodiktičnosti. Protivníci jich
pochopitelně využili a vfsledek stietnutí mohl pro mnohé
vypadat jako nerozhodnf.
* JuliusFučík:
Tvorba,4|2,|929,č.24'str.380.
neviůátek.
Vraždění
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Povšimněme si tedy blíže,jak Teige s Václavkem onu krizi
kritérii vysvětlovali. oba se pŤedněshodují v tom, že_ jak to
napsal a proložil Václavek - ,,matxistické teorie a kritiky
umění (ve smyslu vybudovanéhosystému)s pevnfmi, jednoznačn mi kritérii není...Užtato formulace napovídá, žejejich
chápání marxismu v estetice je ještě v začátctch. ,,Pevná,
jednoznačná kritéria.. Václavkova nemají totiž tak daleko
k Bllenově ,,že|eznélinii umění a kritiky jako zbraně tiídního
boje..; touto cestou se žádná krize kritériípŤekonatnedala.
odkud však vlastně pramenila? ,,Krize kritérií v dnešníkri.
tice je tedy pŤedevšímkrizí kritérií stan.ich, kterou do značné
míry spoluzpťrsobilmarxismus,..t usuzuje Václavek. Teige
to rozvádí podrobněji:,,Tato krize není... zaviněna tím,jak
se domnívá Fučík, že teoretikovéavantgardy opět nekonali
svou povinnost, že to je smutnou zásluhou jejich nepráce.
Byla to právě práce těchto teoretikri, která tím, že drikladně
rozvrát7|astarésystémyestetické,popiela jej ich normy, nabou rala drikladně trojjednotu vftvarnfch umění, ukáza|a na odumrtí zastaral1ich ritvarri, která tedy tozmeta|a na kusy klasickou estetiku, zprisobila stav, jenž se ve všechoborech obvykle zove krizí. Negativní a destruktivní práce, jež musela pŤedcházeti vybudování novéteorie ,umění. - ostatně sám pojem
a majestát umění byl učiněn ná|ežitě problematickfm - byla
Íízenasměrnicemi, které nám dal marxistickf světovf ná,zor,
a poznatky a vfsledky experimentri v umělecké praxi. BylaJi
manristicky veden m ritokem konstruktivismu vyvrácena kla.
sická estetika, nebyla dosud vybudována marxistická teorie
umění;je teprve v počátcícha není naprosto dovedena k defi.
nitivním koncrim. . . A tak v době, kdy jsou popírány tradiční
koncepce estetické,musila se nutně dostavit pňechodná, avšak
skutečnákrize kritérií...**
Nuže,jaká a číkritéria se to vlastně ocitla v krizi? Václavek
a Teige Ťíkají,že kritéria staréklasické estetiky, kterou jim
*.BediichVáclavek:
o marxistickou teorii umění. ReD, 3, č. 4,
str. 97--98.
** Karel
Teige: Bouie na levéfrontě. Index,2, |g3O, č. l, str. 3.
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marxismus uložil rozbít' Těch by však stejně nechtěli používat. V tom je zase protimluv. Krize nastala rozbitím toho, co
byio ti.eba pouze pňepracovávat, aje tedy ve skutečnostikrizí
rozbíjejících,
nikoli krizí rczbitého.Samo radikální boňitelství
je gestemkrize, nikoli zác|tranouz ní. Destruktivnízahrocenost
avantgardy proti minulfm estetick m systémrimtotiž pĚesunula většinujejíchzákladních teoretickfch tezí do sférypňání
a proroctví, z nichž některá se sice v určitémodifikované
podobě splnila, protoževyjadŤovalareálnéuměleckétendence,
ale svou pseudorevolučností
odporovala marxistickému chápání kontinuity dejin kultury a děditelnosti pravdivfch stránek minulfch estetickfch učení.Proč se avantgardistická este.
tika dostala do krize kritérit a proč se do ní musela dostat,
o vnějšíchpŤíčináchtohoto stavu zde již by|a ieč. ChŤadla
ovšemi na svérozpory vnitŤní.
,,Marxistická kritika.., ňíkáTeige, ,,totiž nemťtžebfti pouhfm vfkladem a sociologickfm hodnocenímideologickéslož.
ky díla, tzv. ,obsahu.: musí bft hodnocením materiálu, zprisobu jeho zpracování, a hodnocením forem podie jejich zákonnévázanosti s funkcí.Je nutno ukázatl na všechnydosud
nezpracovanémomenty, abychom zabránili ustavení nějaké
,leichtfertig marxistické. umělecké teorie.. . obsah, fabule
ruské literatury byla marxisticky zhodnocena. o slovesném
mirteriálu a formě se však pňitom mlčí...*Rozumnf a oprávněnf odpor k vulgárnímu sociologismu ťrstído známého
avantgardistickéhodualismu, jenž pňipouští,,marxistické
zhodnocení..obsahu, fabule, nezávisle na formě a materiálu.
,,Jasno je dnes marxistickému kritikovi,.. domnívá se shodně
Václavek, ,,co musí Ťíci,má.li posuzovat ideologii umělecké.
ho díla. Dovede ze sociálních pŤíčinvysvětlit volbu tématu,
poměr umělce k němu, jeho tňídnínebo stavovskézaujetí.
Mriže ukázat odvislost umělce nebo uměleckého života od
hospodáňskéhoživota, mťržeodhalit tňídní uživánj, popŤípaclě zneužíváníumění. Ale nedejme se tím splést:závěry,
* Tamtéž.
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j e ž p a k p r o n á š íj,s o u h o d n o c e n í m n á r o d o h o s p o d á Ť .
skfm, politickym, sociálně psychologickfm atd.
Jdou na pomoc pĚi budování marxistické teorie
umění, nejsou však ještě jí samou. Jakmilese pŤi.
stoupí k vlastním atázkám, kterédosud byly málo propraco.
vány a v nichž panují dosud mezi marxistickfmi teoretiky
a kritiky největší rozpory, jako: zásadní objasnění jevu
umění, jeho funkce v rozličnfch dobách, pŤíčinyzmény
v1istruktury umění v rozličnfch obdobích společenského
práce,
vfvojem
společenské
umění
s
souvislost
vfvoje
voje,
její dělbou a formami, poměr vfvoje umění a vfvoje techniky,
formy produkce umění, pŤíčiny formovf ch změn - pak
jsme opravdu v nejistotě, prostě proto, že se pohybujeme
v oblasti neprobádané,v nižjsou názory neustálené...*
Václavek formuluje se seriÓznějšívědeckou opatrnostítotéž
co Teige, ale utěšili bychom se povrchním dojmem, kdybychom v jejich shodnénespokojenostis vulgárním sociologismem, vydávajicim se tehdy ještě ťrspěšněza marxistickou
teorii umění, spatňovali pouhou v.|rzvu k hlubšímu studiu
specifické vnitŤní podstaty umění v její historické vfvoje.
schopnosti. Něco tak pÍirozenéhoby nedávalo drivod k rivahám o krizi kritérií.Pocit, žeje čekárole stavitelťrna zboŤe.
ništi, však ktadl jejich vťrli k marxismu pŤekážkynesnadněji
zdolatelné.Už z citovanéhonapiíklad vidíme,jak oba teoretikovéoddělují obsah uměleckéhodíla od jeho formy a domnívají se, želze plodně bádat nad formov mi proměnami umění
nezávisle na jeho obsahu, kterf je _ cožje rub téžemince _
i bez ,,tvaros1ovné..
zasvěcenostipŤístupnfekonom m, politikrim a sociálním psychologťrm.Nekladou si vribec otázky
po ideovémobsahu díla a světovémnázoru umělce, mluví jen
o tématu,fabuli, o závislosti umělce a uměleckéhoživota na
stavu ekonomiky, o tŤídnímuživánl a znelživiní umění. To
znamená, že bloudí v kruzích problémri, jež nastolil právě
vulgární sociologismus, a nedovedou ještějít nad ně. Tňídní
* BedŤich Václavek:
99. Podtrhl B. V.

o

'marxistickou

teorii umění. Red, 3, č. 4, str.
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koňeny témat se tehdy hledaly stejně násilně a vyvozovaly
formovfch změn uměnlze zdostejněscholastickyjako pŤíčiny
konalování pracovních forem a nástrojri. Co vypadalo pro
nezkušenéoči náramně materialisticky, bylo ve skutečnosti
pseudomaterialistickfm závojem idealismu nepŤílišnovátorského.Požadavaná destrukce starfch estetickfch systém také
pochopitelně nemohla bft drisledná. O něco se opŤítmuseli:
Václavek čerpá svrij začátečnick,fmarxismus ze sociologické.
ho formalismu Hausensteinova, Lu Mártenové a Behneho a
jejich prostňednictvímz německéidealistickéestetiky, Teige
vycházi hlavně z teoretického doprovodu modernistickfch
směrťrve Francii, z Baudelaira, Apollinaira a jejich následovZ marxistickfch autorri znaj| částečněPlechanova,
raLk:ť-.
Mehringa a Trockého. Lunačarskij je odpuzuje jako staromilec a ochránce kulturního dědictví, v tom jsou zajedno
s ruskfmi lefovci a konstruktivisty. Averze k ,,ideologičnosti..
oďráží dobŤe skutečnost,že avantgarda dvacátfch let byla
plodnějšív těch oborech, kde šlo méněo ideologii, pravdivost
a zobrazllj(cí funkci a více o techniku, tvarovou emotivnost
a ričelovost,to jest v architektuŤe,užitémumění, fotografii,
lyrice apod. S teoriemi těchto uměleckfch druhú většinou
také souvisejíobecněji platné vírtěžkyavantgardistickéestetiky. Neumannovu tezi, že marxista nem že bft v krizi kri.
térií,je proto tňeba doplnit poznatkem, že estetika české
avantgardy vycháze|a spíšez pseudomarxismu než ze skutečného marxismu, hodného svéhojména, že rně|as marxismem
méně společného,
než se sama domníva|a, a tudížměla plné
právo se cítit v krizi kritérií, t ebažesi její pravf privod a
reálnou podstatu uvědomova|a v náznacích, častopňevráceně
a tak trochu proti své vrili. Kclyž si ji však ptizna|a, dáva|a
navzdory subjektivním vfkladrim vlastně za pravďu slovrim
Neumannovfm, že ,,ktize, chaos je v cítěnítěch intelektuálri
z Ievéfronty, kteŤímermomocí spojují s revolučnímmarxismem nekritickou zá|ibu v ,avantgardních. směrech a ná|adách literátri a umělcri starfch i novfch. Tento chaosje ne.
odpustitelnf teoretikrim, činíJi si nároky na poctivost, neboé

22

mají mít jasno a šíňitjasno a nikoli zmatek krkolomnou
dialektikou nebo lartpourlartistním modloslužebnictvím;Je
pochopitelnějšíu básníkri a vftvarníkri, jejichž silou je mož.
ná právě to, žejsoupouolnJ,niprodukty z tozhraní dvou tŤíd...
5.
S vysvětlováním generačních potÍž| krizí kritérií pŤišel
v diskusi Teige, ale Václavek viděl už pŤedtímkrizi celého
se stále cítil jeho stoupencem.
avantgardníhoumění, pŤestože
manifestační
a propagátorskéjako
Nebylo v něm tolik vášně
v Teigovi, neztotožĎovaltak častoprogramová pňání se skutečnostíjako on; pŤipadal si víc jako vědec, analytik. Svou
druhou knihu nazval Poezie v rozpacich a pod rozpaky rozuměl laboratornost,,,čistotu.., společenskouizolovanost
avantgardního umění, jemuž pr.írtakzvanéričelové,,,skutečnostní..vyjadŤovací
rítvary (jako fitm a žurnalistika)odebírají
sdělnou a zobrazujicí funkci a dokonceje vytlačují i z funkce
emotivní. Tak se prf poezie rozpouštív životě, ustupuje mu,
aby s ním za komunismu splynula docela. Václavkova teorie
obrátžískutečnoužívotnía společenskoubezmoc odideologizované,,,čisté..
poezie, ovšemjen zčástiji bere jako krizovou
anomálii a z dtlhé čáStiji naopak posvěcuje. Václavek se
totiždomnívá, že tato její ,,čistota..,
,,laboratornost..a ,,ele.
mentárnost.. (juk znějí dobovétermíny)jí zce|alogicky staví
na vrchol dosavadního básnického vfvoje, ktery determinován mechanismem vfrobních sil nemohl prostě vyristit ji.
nam: ,,IJmění v době imperialismu nemá žádnjrch jin1ich
zŤetelrinež estetickÝ"h... odpoutáno od praktickych cílri,je
čistfm ztělesněním estetickéstránky obsahri tidského vědo.
mí... Toto riplné osamostatnění umění je nutnfm
v1ivojovfm krokem vpÍed, asi tak, jako je koncentrace
vfroby nutnfm historickfm stadiem... V době nejvyšší
komplikace a diferenciace života je nutná i tato diferenciace
lidskéduchovosti...* Na jedné straně si Václavek uvědomuje,
- .* Bedňich Václavek: Poezie v rozpacícb, P., odeon, 1930, str' 66-67.
Podtrhl B. V.
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ževrcholné avantgardní umění se mriže obracet jen k rizké
vrstvě vnímatelri, na druhé straně však pod vlivem teorie,
podle nížproletariát dává pňednost strojovfm tvarrim pŤed
rukoděln1Ími,poněvadž jeho emotivnost je p.Ý určována
strojovou prací, soudí, že právě tyto čisté,experimentální
tvary se budou moci stát na nové porevolučníspolečenské
základně materiálem pro pŤíštíkulturu kolektivistickou.
,,ZatLm však trvá vfvojovf paradox, že dělník má nejblíže
k umění naturalistickému,kdežtoobjektivní smysl dělnického
hnutí směŤujeprávě proti tomuto umění a pŤipravuje umění
nenaturalistické...*
Václavkova koncepce je plná rozporri a zároveťtvzácná
a pomohla je pĚekonat.
drisledností,s nížtyto rozpory obnaž1|a
Abychomji správně pochopili, muselibychom si pŤiblížitnápl
někter1ich pojmťr,dnes už vykládan1ich odlišně, na prvním
místěpojmu naturalismus. Václavek pod ním rozumí veškeré
zpodobujícíumění, nejen skutečnfnaturalismus, ale i všechny
vfvojové fáze realismu. Nerozlišovat naturalismus od realis.
mu bylo ve ďvacát,fch letech obecnfm zvykem, v estetice
avantgardy pňedevším,
ale i mimo ni. Václavek všakod svfch
učitelri, odchovanfch německfm expresionismem, pŤebírá
rozsáh|ésociologickézdťrvodněnítohoto pojmu a dáI je roz.
vádí. Realistické umění pokládá za produkt čistěburžoazní.
Našel v něm prf vfraz typicky měšéáckffetišismusvěcí. Jen
v naturalismu takto pojatém se projevuje osobitost a individualita umělce a národní ráz jeho umění. Zdirazněním této
souvislostipodává Václavek krásnf pňíkladtoho, jak se u něho
v tomto období proplétajípravdivé historicképoznatky s jejich šablonovitfm, častona ruby obracejícírnvfkladem. PostŤehemo individua|izaci a národní specifičnostirealistického
umění se je domnívá usvědčovatz individualismu, subjekti.
vismu a nacionalismu, neslučitelnfchs kolektivismem a internacionalismem marxistickéideologie dělnického hnutí. ocítá
se v situaci biblického Ba|átma,jemuž moabitsk král musel
* Tamtéž,
str. 106.
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vyčíst:Abys zloŤečilnepŤátelriT'mÝm, povolaljsem tě, a ty
jim. Česká avantgarda měla také
pak ustavičně dobroŤečíš
své individuality a nevymkla se z ňádu národního umění,
ale realismus skutečněumožlíuje plnější rcal.izacísubjektu,
neomezovanéhc subjektivismem, a hlubší celonárodní v .
znamnost svfch děl, což se koneckoncri projevilo i v realistickfch tendencích ar'antgardního umění samého. Václavek
nezavira|očipňedfakty: viděl, že,,naturalismus..je pro dělnic.
kéhovnímatele stále pňitažlivějšínež,,čistápoezie.., a neušla
mu ani životnost realistické literatury sovětské.Teoreticky
všaktyto skutečnostivysvětloval závislostídělnictva na měšéáckém vkusu a realismus v sovětskéliteratuŤe vykládal jako
ekvivalent soukromokapitalistického sektoru v ekonomice.
Fakta se pod povrchem stránek Poezie v rozpacích stále pŤou
s teorií a teorie s fakty.
A že šlo pňes všechny subjektivně čistéťrmysly o teorii
marxistickou víc podle jména a p án|než duchem, toho si
povšimli sami mladí marxisté, Václavkovi vrstevníci. Po
vydání Poezie v rozpacíchse rozpoutala diskuse,v nížvyvrcho.
lila teoretická stránka generačního čtování.Zásadní filosofickéa kulturně politické kritice ji podrobil Eduard Urx a po
něm se někter..fmijejími základními tezemi ze specifičtějších
aspektri kulturně historick ch a estetickych zabftal Ladislav
Štoll. oba piedevším odmítli Václavkovo,,socio1ogické..
objasĎování umění z vj,voje techniky a zbožněni ,,revolučního činitele stroje.. a postavili proti němu historickf materialismus v interpretaci Plechanovově, a z nělro pak zvláště
jeho teorii o nikoli pňímém,ale zprostŤedkovanémprisobení
ekonomické zák|adny na ideologickou nadstavbu. Václavek
ovšemnevňazoval umění do sféryideologie, s ní podle něho
má co společného
jen špatnéumění měšéácké,
to jest ,,naturalismus.., Václavek pokládal umění za produkt vfroby. Ni.
koli realizace duchovéhoobsahu, ale dělání věcí, zce|av linii
tehdejšíformalistické estetiky. Umění ,,ideologické..,s ,,du.
chovfm obsahem.., je podle Václavka pŤežitkemnediferencovaného stadia, kdy plnilo funkce náboženské,vědecké a
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referující,kdežto moderní diferenciace funkcí mu ponechává pouze prisobeníestetické.Nové uniěni uŽ nem žebojovat,
agitovat, epicky vyprávět, v tom všem prf je ričinněji Zastarre
ričelová tvorba,,skutečnostní,,: žurnalistika, satira, karikatura, plakát, agitačníveršování,tedy obory, v nichž umění
nemá prf co dělat. Chceme.li dťrkaz,jak zce souvisíestetická
teorie s uměleckfm proudem, k němuž se pŤimyká, aťse tváŤí
jak chce vědecky a nadprÓgramově, jak vlastně ''neprogramová..,,,vědecky nezainteresovaná,,estetika vribec není
rmožnáa jak mírajejí vědeckostizá|ežlvždy takéna životnosti a historické váze umění, jemuž tazl a zdrivodĎuje cestu,
takovfch drikazri má Václavkova Poezie v rozpac(chažnazbyt
a není touto svou stránkou v rozpolu ani s rusk1imformalis.
mem, ani s českfm strukturalismem, s nimiž koneckonc
sousedícelou Ťadoudalšíchspolečnfch zájmtt a v chodisek.
Eduard 1Jrx velice dobŤe rozeznal vratkost Václavkov1ich
filosofickfch zákIadi, našel v nich pragmatismus a relativismus (k nimž se napŤíkladTeige pŤi teoretickéformulaci poetismu hlási| zcela nepokrytě), vyvrátil vyvozováni myšlení
z chtěnl a hledání kritéria pravdy v její užitečnostipro kolektiv. Proti mechanicismu Václavkovfch pŤevzat ch sociologickfch teorií postavil dialektiku jako boj protikladri a objas.
nil materialistickf smysl zákona negace negace. Rozumí se, že
IJrxova platforma obsahovala také některá dnes dobňe ro.
zeznate|ná zjednodušent a Štollriv pŤíspěvekmriže pňekvapovat naivitou, s jakou v soudobémmarxismu odděluje ,,teorie
ekonomicko-politické.., v nichž nach'ázi ,,riplné jasno.. a
znamenijednoty slova a činu.o,od teorií estetickfch,
,,šéastné
kde prf panuje neproniknutelnj, zmatek a nebylo dosud nic
pozitivně marxistického vykonáno. PŤi všem tomto málo
ještě poučenémmladistvém radikalismu a pŤesvšechny tyto
sklony k černobílémutňíděníjevri pŤicházívšak Štoltdo diskuse s jednou závažnou myšlenkou: z Plechanovovy stupnice
rovin mezi základnou a nad'stavbou si všímá ,,psychologie
společenskéhočlověka.. a tazi požadavek podivuhodně
jasnozŤivf: ,,Doposud ukazovali nám marxisté společnost
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a v n1člověka se všemi jeho vnějšímizávislostmi a vztakly.
Nyní dochází konečně k nutnosti, aby byla ukázána společnostv člověku,aby byly vědecky vysledovány ony procesy
ve vnitŤním životě irrdividua, jež jsou podmíněny vfvojem
vfrobních sil, historickfm pochodem společenskychzměn.
Jde o to, ukázat,jak síly zákoni Ťídícíchvfvoj společenského
celku prostŤednictvímpsychofyziologickéhoustrojeníse zrcad lí v pŤirozen ch vlastnostech jedincovfch, v jeho chování,
v jeho citech, zvycíc|t, rozhodnutích, myšlenkách, v jeho
ideologii."*
Jak včasnéto bylo upozornění a kolik budoucího programu
je v něm skryto, lkázal'a hned vzápětí na svou dobu bystrá
a nebezpečnákritika z protivnického tábora idealistickéhove
Bucharina, Vácstati**YáclavaČerného,kterf si po pŤečtení
ještě
lavka a
několika dalšíchpramen zredukoval marxistickou estetiku na tezi o ekonomicképodmíněnostiumění a postavil se proti ní S algumenterl, že pomíjí nejdriležitějšího
zprostŤedkujícího
činitele,umělcovu osobnosta jeho ta|ent,jež
rozhodují o hodnotě, a že zanedbává zpětnéprisobeníideo.
logie na zák|adnu. Václav Černf se domníva|, že tim marxistickou estetikujednou provždy oddiskutova|, zatimco myšlen.
ka, již seji domníva|porážet,byla dávno vodítkem kritickfch
projevťrtňeba Neumannovfch nebo Fučíkovfch, neby|a cizi
ani konkrétníkritické činnostiVáclavkově a proudila do prací
našichprvních marxistri v oboru estetiky i s dťrvěrou,s jakou
se obraceli k autoritě Šaldově.Během generačnídiskuse se
Šaldovojméno ozvalo několikrát: SeĚanina odporučoval
avantgardistickékritiky nekonajícísvou povinnost k Šaldovi
jako k Heraklovi, aby si od něho dali vyčistitvlastníAugiášriv
chlév,a Neumann jim dával jeho rozbor Durychova Bloudění
pňímo za pŤíklad metodologick.f,, zahanbující prf i svfm
aspektem společenskfmjejich povrchní a hybridní marxis.
x Ladislav Što[:
Lidé v laboratoÍi. Levá íronta, l, č. B, 15. l. 1931.
-.** Václav Černf : Historick materialismus jakožto umělecká kritika.
C i n , 2 ' č . | I , s t t .2 9 2 - 2 9 5 , 2 2 , . | , l 9 3 1 ; č . 1 4 , s i r ' 3 l 8 - 3 2 3 , 2 9 . 1 . , č ' 1 6 ,
s t r . 3 6 8 - 3 7 3 , 1 2 .2 .
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mus. vkládat tolik nadějí do Šaldy a pŤitom nechápat v1iznam umělecké osobnosti, to bylo prostě nepŤedstavitelné,
pokud nebyl někdo zcela zaslepen. Václav Černf soudil _
jako ostatně tolikrát později _ marxismls na zák|adě absolutizované litery, nikoli z jeho ducha a z fakti,jichž se věcněj šímkritikrim nabízelo bezpočet,ale Štollťrvpostulát znamena|
i v tomto rámci už něco v(c nežpouhou empirickou korekci.
Zrcadlil kus teoretického sebeuvědomění,pÍinášel metodologickou formulaci problému,'a k tomu ještě nad jiné závažného.
Abychom si pŤiblížilijeho dalšívnitŤní souvislosti, pŤipomeĎme si, že Václavek sice teoreticky vyléval spolu s měšťác.
kfm individualismem i individualitu z novéhoumění, pod.
trhávaje jeho pŤípravnf kolektivismus, metodickou uniformitu a poplatnost stroji, ale antropologické zŤetelebyly nezávisle na tom v estetice avantgardy velmi silné.Jak Teige,
tak Václavek sjednocovali svá programová risilí abstraho.
vanfm obrazem nového člověka,na jehož míru tak z gruntu
piešívalicelou soustavu umění, a v tom lavazovaIi na jeden
z programovfch rysri proletáŤskéliteratury, de facto nikoli
nejméněutopistickf . A poněvadžavantgarda vystupujejedno teoretickfch šikovatelri
litějen v pŤedstaváchsvfch včerejších
a dnešníchapologetri, mrižemei v rozdílnostechVáclavkova
a Teigova vidění nového člověka spatŤovat dÍiežit! znak
jejich vzájemnéodlišnosti.Teige se obrátil zádykWolkerovu
požadavku syntézy,,uměnívšedníhoa nedělního,,a navázal
na staršíBŤezinovo: ,,Po šestidnech ptáce a budování světa
je krása sedmfm dnem duší...*Poetismus se má v jeho pojetí
stát uměním života,ale život odvozuje Teige spíšeod slovesa
uživat si než od slovesa žít.Teige rozuměl pod životem bez.
starostné prožtván| zajištěnéexistence, komfort, cestování
transatlantiky a spacími vozy, karnevaly a lidové slavnosti.
Život prudkf a spádnÝ, p|nÝ vzruchri a energie, zkrátka..
moderní život. Nové kultuŤe uk|ádá, aby ,,cílevědomfm
* OtokarBÍezina:
Hudbapramenri.
2,,yd, P. l9l8, str.26.
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a uvědomě m kultivováním ducha, smyslri a těla vytvoŤila
novéhočlověka,pracujícíhobásníka,člověkainciativy, utopis.
zadostitu, kterf reaIizuje svrij sen a jehož duchna|ézá nejvyšší
touhy,
ale
nostalgické
poezii
v žinikoliv
v
zklamané
učinění
votě samotném,tj. v životěorganizovaném,v životě,kterf on
atganizuje.,.* Na druhé straně ovšempro něj dědicky uzurpuje dekadenci, neboť ,,ripadek, toé uvolnění kodifikované
moráiky, bezstarostná ležérnostživotaa zjemněníducha..,**
a žívotnemá žádnlrcíl, nevede odnikud nikam. Prosluly optimismus avantgardy má v zrcadle Teigovfch teorií dvě zŤetelně protikladné stránky: jednak okŤídlujícínaději na ,,rudou
budoucnost.., která bude stavět konstruktivistická města
a naplní život člověka moderními smyslovfmi senzacemi,
jednak vrili bavit se a pňehlušitveselímrozkolísanostpoválečnfch životníchhodnot i kocovinu z nesplněn ch revolučních
snri. Strojová vfroba pry dává člověku,,dokonalou prázdeť',,,
,,revolučnípohyb života chce socializovat komfort a blahobyt.., nebot ,,bez komfortu a blahobytu není kolektivního
štěstí..
a ,,jedině v komfortnímživotěnemusímejísti, abychom
ukojili hlad, ale abychom podráždili chué.(.{<*x
Novf člověk
tohoto typu je subjektivně utkán z Teigov1ich snri o socialis.
tické budoucnosti, je projektem, v němž se však objektivně
a proti vrili autorově obráži morální kodex stňedostavovské
inteligence stabilizačníhoobdobí, zlepšeníživotníchpodmínek dělnictva, pŤechodnéintermezzo dostatku a pŤíležitostí
k vyžití.Václavek pŤejal od Teiga všechny zák|adni články
jeho avantgardní víry, včetně,,drislednéhoantropocentris.
mu.., ale jeho ideál člověkaprozrad|pŤestorysy značněodlišné: ,,Rodícíse novf člověkžije prudkfm tempem rozkolísané
dnešnídoby. Nemiluje individualistické mnohosti a odlišnosti,
a|e zaÍazení do celku. Není rczp| vav!,,alemiluje velkf
obrys' Splfvají v něm protiklady naivity a vědění.Kde je již
svoboden, žije velkou konstruktivní, tvrirčí pracovní
* Karel Teiee:
Stavba a báseú. P. |927. str.96.
** Tamtéž.
st-r.135_136.
*** Tamtéž,
str. 96_97.
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v á šní. Dobro a zlo jsou mu jen označenímipro místov hier.
archii vfvoje. Tragickf patos a pŤemíracitu ustupujíu něho
do pozadí. Do popŤedívystupuje vrile b1iti nekomplikovanf
...Typ nového člověka je ideál hygienickf : Člověk
omlazen!, elastickf, neizolující se od širokého a hlučného
žívota,jenžmiluje stejnědobŤetrenovanéhoducha jako tělo.
Roste člověk nové vitality,jenž pŤesto,ženemážádnlch
iluzí,je v podstatěoptimistickf a naivní... Má vlastnosti
prostě 1idské a sociálně potňebné.Proti genialitěváží
si metodické, jasné práce. Svou duchovnostneklade
v protivu k hmotné realitě a cívi|izaci. Jeho duchovost není
v alexandrinství,pňemoudňelosti,vtipnosti, estétství,
ale v pŤesnosti, nesentimentálnosti, bystrosti, hybnosti a aktivitě, věc.
nosti, pŤísné
neosobnostia pŤímosti.
Je vnitŤněrovnovážnf
a pevnf, puzen!,pouze neklidem zvídavosti, čilfm reagováním na měnící se okolí, stálfm hledáním novfch věcí.
Yyna|ézavost, jež se neohlížína ustálené,vybudované
a d o k o n a l éf o r m y , c h a r a k t e r i z u j e v e š k e r u j e h o t v o r bu... V osobním životě - jako v životěspolečnosti
vystupuje do popŤedí plán, Íád, zákon, ježmohou
plně ovládnout život jedincriv teprve v nové společnosti,
osvobozené
od anarchie,individualismu....*
Bylo by snadné odhalovat v této vizi rozpoty, anebo srovnávat její pňímočarounaivitu s pozdějšímizkouškamisocialistického člověka a pozastavovat se nad jednorozměrností
i zneužitelnostíVáclavkova lidského ideálu. Než o to teď
neběží.Václavkriv novf člověk i v tétopodobě na sebe pro.
ztadl, žev němje méněestétství,
dekadence a požitkáňstvínež
v jeho sourozenci z otce Teiga. Má v sobě naopak víc inženfrství, jež odpovídá technicistické zaujatosti Václavkovy
estetiky kŤtěnékonstruktivismem. Uprostňed avantgardistického štěpeníčlověka na rozum a smysly a jeho kultury na
iracionalistické bezričelovéumění a racionáiní funkcionalismus oborri užitkov1íchakcentuje silněji tozum' Ťád a metodu.

Jestliže Teige většinou doháněl svfmi teoriemi básnickou
tvorbu Nezvalovu, která se jim ovšemčastovymyka|a, až se
jim koncem tŤicátÝch let vymkla nadobro, Václavek má víc
společnéhos v vojovou logikou Vančurovou, i když jeho
dílrim _ zejména z tÍicátÝch let _ někdy neporozuměl. Ne.
múže také zapÍít, tÍebaže zaptrá, hlubší koŤeny v pridě
někdejšíproletáŤskéliteratury, která jej pŤesvšechenpozdější
odpor v někter1ich bodech trvale poznamenala. Teige i po
lekcích generačnídiskuse pokračuje v manifestování poetisí á t j e h ou m ě n í m , , n o v és p o l e č n o s t i n o v f
m u a s t á l et o u ž d
typ člověka': nové PudY, nové smysly, nové tělo, nová
duše...nová společnost
potŤebujeharmonického,totálního
člověka, jenž ze svéhobiologickéhostŤedumá pevnéstanovisko instinktivníjistoty ke všemu...Člověk totální se mu kryje
s člověkembiologick1ím.Podle Teiga,,je tŤebanaučit lidstvo
lživat sv1ichsmyslri nejintenzívnějším
a nejdirektnějšímzprisobem, poslouchat nádhern1ich zákontl organické hmoty
a tělesnéhostroje, chopit se života všemi pÓry chvějící se
pokožky, užít radostí svalri a smyslri, jež jsou podmínkou
harmonie bez neklidu a slabosti, zák|adem prťrzračného
jasu
vědomí...Právě ,,nová poezie, jej1ž teori|jest poetismus,je
povolána k této kulturní revoluci..*. Po tom, co jsme si pii.
pomněli, uznáme,j ak bylo kraj n ě driležité,že mladá marxistic.
ká teorie kritickym pŤíspěvkemLadislava Štollanejen odmítla
Teigovu biologizaci člověka s pomocí Freud.ovou, a|e že
spolu s ní neodmítla celou šíŤiantropologické problematiky
a pokusila se _ požadavkem,,ukázat společnostv člověku..naopak dát skutečné,neredukované lidské totalitě pevnější
materialistick!, zák|ad, Včasnost tohoto impulsu pÍeváží|a
všechnyzačátečnické
naivity, jimiž byl provázen.

* BedŤich Václavek: Poezie v rozpacích. P. 1930' str.
,37_38. Podtrhal B. V.

Kar9l Teige: Báseř, svět, člověk. Zvěrokruh, l, č' l. Knižně K. T.:
. ]
Ďvet
stavby a básně. P. l 966, str, 494' 498 a 497. Podtrhl K' T.
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6.
Václavek se s Teigem na rozcestígeneračnídiskusev estetickfch otázkách rozcházeji; a j1žse nesejdou. Teige dal teoreticky zdrivodĎuje poetismus,kterf již prakticky pŤestalexistovat, a nabízijej pŤíští
socialistickéspolečnostis v)ihružnfm:
nepŤijmeš-li,nespasíšse, kdežto Václavek pŤijímá Štoilovu
a lJrxovu kritiku a reviduje svou estetickousoustavuod základu. Nikoli ovšemjen pod dojrnem teoretick}ich argument '
ale i po praktické zkušenostiz cesty do SSSR, kde se ričastní
známé charkovskékonference mezinárodní revolučnílitera'tury. Dostává se však zátoveĎ také pod vliv rappovskfch
teorií, které konferenci ovládaly, a tím v některjrch otázkách
z deštěpod okap. Tiebaže tato konferencevěděla o nebezpečí
,,mechanickéhopŤenášenípolitick1ich norem do literatury..,
její jednání a četnérezoluce, počítajícv ně i otevŤenf dopis
revolučnímspisovatelrimv Československu(na jehožformulacích se Václavek podílel), se jen hemžily pravfmi a levfmi
richylkami. I Václavek nalézá nyní po návratu z Charkova
pňi zpětném pohledu ve své Poezii v rozpacích ,,ultralevé
richylky.., zv|áštěv pňeceřování,,čisté
poezie..,v jejJ izotaci od
bojov)ich rikolri, v nedocenění možnostíproletáŤskéliteratury
za kapitalismu a v podceněnínaturalismu. Filosofickéa politickénámitky Urxovy Václavek vesměs uznal a pŤijal.Bstetic.
ké pak ještě prohloubil, upŤesnil.Nicméně nehistorickésché.
ma vfvoje umění od naturalismu k ,,čistépoezii.. zústalo
nedotčenojak lJrxem, tak Václavkem. IJrx, kterf svéhočasu
korunoval závěr proIetáŤské
literatury u nás skvěl m postňehem o jejím,,proletáŤském
realismuo.,nyní soudí:,,S Václavkem nutno se postavit proti oněm ,,marxistickfm.. nedoukrim,
kteŤívolají po novém - pÍÝ proletáňském_ naturalismq
v umění, vidouce v něm jedině revolučnía historicky oprávněné umění v dnešnídobě a popírajícezárovei vyššíkvality
a historickou nevyhnutelnost ,,čistého
umění...My nenaz!,váme tzv. ,,čisté
umění.. uměním proletáískfm, tím méněsocia.
listickfm, vidíme v něm jen jeho vyššíkvality vťrčiminulému
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umění, prvky budoucího,,umění.. komunistické
měšťáckému
Václavkovi toto stanovisko pochopitelně vy.
spo1ečnosti...*
vychází z jeho názor , Ale nebrání mu, aby
protože
hovuje,
se ztotožní|s Urxov m požadavkem vňadit umění do revo.
lučníhoideologickéhoboje a aby se pod tímto zornfm ťrhlem
podíval na svébfvalé teorie ještě o něco skeptičtějinež Urx:
,,Právě vflučná orientace na estetickéakcenty vede k nejzazší
i z o | a c i u m ě n í , kp Í e k o n a n é e s t e t i z a c i , . k t e t á m u s í b f t
p Ť e k o n á n a _ p Ť e d e v š í mt í m , ž e s e u m ě n í b u d e
společenskfmi otázkami, že
ob|rat aktuálními
umělec k nim bude zaujímatstanoviskoa bude bojovat svfm zprisobem a na svémriseku - za v|tězství prole.
taríátl
a pŤipravovat socialistickou společnost. otázka
vlznamu pŤedmětu v umění vypadápakzce|a jinak. Zejména
všakvystupuje do popŤedí- vedle čistěestetick ch akcentúideovf obsah díla, stávaje se rozhodnfm. Nutno ňícipŤímo,že
čistéumění má jen vlznam technickéhopokroku, a není.li
aplikováno pro socialismus, je vjrznamu mizivého, ano m že
b1iti i vysloveně kontrarevoluční...*x
Těmito slovy již Václavek opouštíantirealistickou platfor.
mu, i když mu stojív cestěještěrappovská teze o,,dialektickomaterialistickétvrirčímetodě.. a Íada dalšíchnejasnostípraktičtějšího
rázu. Diskuse pokračuje.St. K. Neumann nepŤij{má
polovičatf rozchod s pňeceĎováním ,,čisiéhoumění.. juk
u lJrxe, tak u Václavka, a vidí v něm ,,stanoviskooportunistic.
ké(({<x{(.
Také rezoluce charkovskékonferencemají podle nělro
,,spíšeráz uÍeďnlho oběžníkuo revolučníliteratuŤe,ale nepouštějíse do marxistického rozboru jednotliviich problémti." Neumannova skepse se tu ukazuje byt rubem moudrosti. Dalšíudálosti ji plně potvrzují. K teorii o relativní po.
krokovosti a užitečnosti,,čistépoezie.. se svfm zpúsobem
* Eduard Urx: BedŤichVáclavek v rozpacích. Tvorba, 5, 1930,
č .5 l - 5 2 , s t r .8 1 8 ,3 l . 1 2 .
** BedÍichVáclavek: O marxistickou estetiku'Tvorba, 6, 1931,č.7,
str. 106, 19.2. Podtrhl B. V.
*)r* s.K.N.:Jemožna svobodná diskusemarxistická? Levá fronta,
I' l93l. Knižně:o umění.P. 1958,str.2l8.

33

vyslovují i ťrčastníci
,,ankety o fašismua kultuie.._ dalšídisjako diskuse gene.
kuse, která začalav Tvorbě stejněnešťastně
rační,ale podobně jako ona vynesla t závažn! uzel problémri
s návrhy na jejich Ťešení.
Nebudeme.li se tu zablvat jejím
prťrběhem a podružnfmi zákruty, pŤipomeĎme si alespoř,
že jde v jádru věci o ,,spor dědick!,,, jak! se vynoŤil i v obou
pŤedchozích vlnách vfvojového proudu naší marxistické
estetiky. Tentokrát však na jiné ťrrovni teoretické. A otázka,
co dědit a na co navazovat' se v tomto sporu svérázněpro.
plétala s otázkou, jak vribec chápat podstatu kultury a umění,
v čemvidět jejich hlavní smysl. K trval1im teoretick1imziskrim
diskuse o Václavkově Poezii v rozpacích patŤilo zjlšténi,že
umění není pŤím m a pasívnímproduktem vfroby, ba ani
ekonomick1ich poměr , ale je jimi určováno jen v konečné
instanci a prostŤednictvímněkolika relativně samostatnfch
mezistupřri. V češtině
pŤedtímjiž vyšly,s FučíkovoupŤedmlu.
vou, Leninovy stati o Tolstém,v nichž je tento šlechtic,žijící
a tvoŤícív poměrech pŤevážněještěfeudálních, charakterizován jako ,,zrcad|o ruskérevoluce.., ale k jejich hlubšímuteoretickému domyšleníještě scházely pňedpoklady: Fučík sice
chápe Leninova slova jako protiváhu sociologismu,ale bere si
z nich jen pňesnost společenskéhozaÍazeníTolstého idejí a
Ťezjejich rozporností.Počátkem tŤicát}ichlet se u nás začíná
čísti Leninriv Materialismus a empiriokriticismus, nejprve
v německém pŤekladu. Účastníci diskuse v Tvorbě, kromě
nešikovnéhoiniciátora, znají i Leninova slova o nutnosti pŤe.
vzít všechnocennéz kultury minulosti. Na co se však orientovat v kultuŤeměšéácké
epochy, tak znl otázka.
Dvě protikladnéodpovědi na ni se vyhranily ve stanoviscích
Eduarda lJrxe a Kurta Konrada. Urx postavildo stŤedukultury vědecképoznání a s tímto vodítkem došelk názoru, žeco
do poznávacích mohutností zaznamenává kultura za kapitalismu obrovsk1i pokrok a že se tedy stává postupem doby
čím dál pravdivější.Z této pravdivosti se pak rodí i prvky
kultury socialistické,která mriže pŤímonavazovat na nejpokročilejšía nejnovějš|v!,těžky kapitalistické kultury. Dá se
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pochopit, že tato koncepce _ poněkud ještě mechanicky užívajícíkritéria tŤídnostiv oblasti kultury _ dorrutila Urxe považovati ,,čistéumění.. modernistickfch směrťrza nejpokrokovějšístuperl minulé kultury a doporučovat, aby byl pňijat
a pŤekonán něčím, co by z něj piímo vyrťrstalo.Konrad
naproti tomu zvoli| za h|avni článek kultury její ideologii
a tento zorn!, ťrhelmu ukáza| něco naprosto opačného:kultlrta Za kapitalismu sloužízájmtlmburžoazie, ta je stále silněji
nucena zastirat podstatu svétŤídnínadvlády a k tomuto cíli
zneuživá i kultury, v níž ne všechno modernějšíje eo ipso
pravdivější,ale spíšnaopak: čímblížek současnosti,tím více
zjemnělfch lží.I toto stanovisko koresponduje s Konradovou
nesmiňitelnostívriči levémunonkonformismu avantgardy, jak
ji dal najevo během generačnídiskuse. Závěrečny ričastník
diskuse, Ladislav ormis (SzántÓ), se sice postavil na stranu
IJtxovu, ale do problematiky samé už nic nového nevnesl.
PodpoŤil však názor, že ,,vitězství socialistickékultury bude
s y n t e t i c k f p r o c e s ) c o ž z n a m e n á , žve n í b u d e o b s a ž e .
no vše, co v kapitalistické ku1tuŤe bylo zdravé,
p r a v d i v é , v f v o j e s c h o p n é . . * .D ě d i c k f s p o r s e t e d y n e vyhrotil ani dilematicky, diskusi došel declr, nenašlo se v1ichodisko v prolnutí obou stanor'isek,jež by odpovídalo podílrim poznávaci a ideologickéstránky v kultuŤe,ale sám požadaveksyntézybyl vyŤčena směňovaly k němu i dalšínázorové platformy, napňíklad Václavkova. Problém zristal otevňen, ale pŤipravovalo se již jeho novéprobíránía rozebfuání
v pracíchdalšídiskusnívlny, kde zaujal jedno z ristňedníchmíst.
7.
Od generačnídiskuse mrižeme také datovat vznik komunistickékulturní politiky u nás jako určitéhoodvětví stranické práce. Do té doby spočívalavšechna váha odpovědnosti
za ni najednotlivcích (Neumann, Hora), nebo na osvětovfch
* Eduard Urx:
Složit zbraně na kulturní frontě? Tvorba, 5, 1930,
č. 46, str. 732, 17.1l. Podtrhl E. U.
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institucích (Proletkult), i když právě Neumann vložil hodně
energie do toho, aby z Proletkultu udělal pŤedevšímŤádnf
nástroj marxistické propagandy. Stranické orgány se ve
dvacátfch letech víceméněnezajina|y o kulturu a její směŤo.
vání, ale jen o politickou podporu ze strany tvrirčíinteligence.
Avantgardistick1i požadavekpŤísněoddělit umění od politiky
a nepléstobě sférydohromady, jak jej rozptacovával pňede.
všÍmVáclavek, vyhovoval tedy nejen estetice poetismu, ale
i stranicképraxi, o čemžsvědčíi fakt, žese mu dostalo podpo.
ry v ťrstŤednÍm
teoretickémlistě.x Avantgarda uznávala politickou angažovanostumělcri, nikoli však umění. Umělec ji
měl dávat najevo buď jako občan (,,Odevzdal jsem svrij
lístek ve znameni revoluce..), anebo v tzv.,,ričelov ch ritvarech.., do nichž však neměl mísit estetickézŤetele.Driraz na
ťrtvary..vedltŤebak novémupojetíplakátu akroz,,ričelové
květu reportáže,v těchto letech a pod těmito hesly se teoreticky konstituovala ,,literatura faktu", ale pro celkov vlivoj
umění i ,,kulturní fronty.. měl avantgardní dualismus pii.
rozeně drisledky negativní. Pokud jde o kulturní politiku
diktatury proletariátu, u nás tehdyjen vzhledem k budoucnosti, pŤevzalVáclavek názoty Trockého a soudil, že proletáŤskf
stát má nechat umění na pokoji, aése vyvíjíkam chce, a jen
je kontrolovat pomocí bdělé revoluční cenzury. Generační
diskuse odsoudila maloměšťáck nonkonformismus a IJrx
dokázaI pňežilostavantgardigtickéhodualismu i pŤekonanost
defétistickékulturní politiky Trockého. Václavek ve své
čestnéa naprosto neponižujícísebekritice vytky pňijalr,A za.
čal okamžitě pracovat pro to, aby se levé umění zapojilo do
politického boje dělnické tŤídy,což souznělo s duchem doby
a pňispělo k znovunastolenípolitické a sociální problematiky
v mnoha literárních dílech.
V avantgardnígeneraci tedy padly starépŤehradya stoupla
politická aktivita. Ale události, jež vyvolaly generačníričtování, měly dosah mnohem širší.Konflikt a rozchod sedmi
* Viz nepodepsanou poznámku o Pásmu v Komurristické revui,
2,
1925,str. 720.
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pŤedníchspisovatelri s KSČ položil otázkll po vztahu tvrirčího
intelektuála a revolučnípolitické strany. Je vťrbecumělec ví.
tanfm členem strany? Má čast na stranické práci nějakf
v,fznam pro jeho tvorbu? Josef Hora vy|éváv brožuŤeLite.
ratura a politika všechnu nastŤádanou trpkost, hlásí se dále
k socialistickfm ideálrim, ale umění považujeza neslučitelné
jen
se stranictvím. Ivan Olbracht nechce mít nic společného
i
Maje.
jinak
tak
Stejně
komunistou.
b1it
stále
KSČ,
se
cítí
s
rová,i když její redigování Činu uvádí tuto subjektivní pňesvědčenostve většípochybnost než literární práce olbrach.
tovy. Seifert se však hŤÍchrirevolučníhomládí vefejně zÍíká
a je za to ostňenapaden Fučíkem.*Ale i ten, koho začalpod.
pis na prohlášenísedmi hned druhf den mrzet a kdo našel
nejdŤívecestu zpátky, í když členstvíve straně neobnovil _
máme na mysli St. K. Neumanna -, usoudil: ,,Deset let
píímfch i nepňím ch zkušenostíse stranou a intelektuály po.
stojí-li
učilo mne, že pro stranu i intelektuála je prospěšnější,
jeho
za
intelektuál vedle strany, není.li strana odpovědna
richylky, skrupule, náklonnosti, potŤeby, nálady a rozmary
a nepotlačuje-lijich tudtž,a není-li intelektuál pŤímoodpově.
den straně za svou práci a za svrij život...**
Neumann pochopitelně zobecřuje, jak vfslovně podotfká,
svéosobnízkušenostia vyvozuje z nich jiné záv&y než Hora
a ostatní.odpovídalo se ovšemi z druhé strany. Fučíkmusel
ve funkci redaktora Tvorby čelit rozhoŤčenídělník , kteŤí
pokládali diskusi s intelektuály a o intelektuálech za matněni
časua doporučovalije prostě hodit pňes palubu jako zbyteč.
nou pŤítěž.,,Spojení intelektuála s revolučním hnutím
dělnickf mje ovšemživotníotázkou pŤedevším pro něho,..
uzavítá FučíkŤetězpÍíkladria námitek. ,,Ale domnívat se, že
tyto vztahy jsou jen takto jednoduclré,to není nic jiného než
oslabování revolučníchsil.(('t.**Intelektuálové jsou nositeli
* -jef_: Básníku mikrofonu.
Tvorba,6, 193l,č.20,str.309_309.

*x St' K. Neumann: Krize národa. P. 1930,str. 8.
Tvorba, 5, 1930,č.4, str. 50, 30. l.
* 1** J,'li.'' Fučík:Intelektuálové.
Podtrhl J. F.
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teorie, bez níž není revolučirípraxe, jen prostŤednictvím
intelektuálnri lze neutra|izovatmaloměšéáky,
.'u i,,t"l.ktuálech
závisi tvátnost a rozvoj kultury. Fučíkovy dobové argumenty
se zhruba kryjí s drivody, které vedly k za|ožen|o,gu,i,u",
levicově smfšiejícíinteligence Levá fronta, Zprva ji tvoŤili
pŤívržencia souputníci Devětsilu a její prvni organizační
platformou se stal Teigťrv ReD. Pozdc.ji, nikoti be|, zás|uhv
generačnídiskuse, se zák|aďna rozšíňilaa do čelastejnojmennéholistu byl postaven St. K.IÝeumann, j ehožnázoínavztah
intelektuála a stranyjsme si citovali.
Neumann už neomezoval Levou frontu na okruh sympati.
zujicich s avantgardou, ba domníval se,žepŤíslušnost
k uuu.'tgardě nesk1itáještěapriorní záruku levicovych názori. Chtěl,
aby Levá fronta sdružovalaintelektuály,
iimz je možnévysvětlit tŤídnípovahu státu a zlskatje pro dialektick a histárick;i materialismus.Politicky má mít,,nejloyálnějšía soudružskf poměr ke straně komunistické, anižse však chce vvhribat
věcnékritice jejích nedostatkri a omylri(í*.Podle NeuÁu,,.,ova míněníhude Levá fronta ,,nezávislou na straně komunis.
tické a změnách v jejím nitru.., pťrjdejí o založenimarxistické tradice u nás, a protože ,,inteligenci nestačíštěpol,,ati
tezemi, inteligenci tÍebaz gruntu pňeorávati..,je nutné,ubu ,.
metodou práce stala ,,volná diskuse, treehc ilirigovaná,
...trpělivá a pňesvědčovací,
pokud jde o pňívrženceruzn ch
odstínťt,
a nikoli kaceŤovací
a vylučovací...**
oba Neuma,.,,ouu
programové projevy vyvolaly živou diskusní odezvu * ,,,.,oh1imi pro i proti. Nejradikálněji je atakoval Gustav Bareš
$
jemy také patňily Neumannovy vysvětlující
odpovědi.
1
Bareš byl ve vleku dobově zjednodušujícího,sektáňského
hesla ,,buď spojenec, anebo nepňítel..,a proto si vyložil požadavek nezávislosti na KSČ, chápanf Nl.'-u,',,"u. ,rny.
slu risilí o ziskání širšíchvrstev inieligence než jen otevŤeně
sympatizujících se stranou, jako nebezpečí závislosti na
buržoazii. Také z jeho chápání marxismu jako teorie, roLeváfronta,l, č.1,str.I, 5. 1l. 1930.
.T I:: (rivo'dník).
** S.K.N.: Smysl Levéfronty.
Levá fronta, í, č.4, str. l, l1' 12. 1930.
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Neumann
dícíse piínro z tňídnÍhoboje, čišelavulgarizace a
je
m
primitivismem..
nazval,,nebezpečn
byl v piávu, když
a vyzieďI proti němu ,,vědění..*.A tak i když diskutující
formulace Neu.
mohli poukazovat i na některénedomyšIené
jeho
vcelku za
stanovisku
dává
odstup
časovf
mannovy'
že
počátkem
Zdá
se,
aktualizuje.
pravdu, ba podivuhodněje
aby
se prosa.
tomu,
ztalák
tti"aty"t,1etnebyla doba a situace
dila Ňeumannem požadovaná zásada ,,svobodné diskuse
marxistické.. (Neumann také pŤestává od dvacátého čísla
ŤíditLevou frontu), a později se prosazovala ještě pŤesvětší
pÍekážky.Nebudeme-li tedy s Neumannem souhlasit v ná.
)o,,,u pňednostivolnéhospojenectvíintelektuála s komunistickou stranou' shledávajíce toto Stanovisko pouze osobně
oprávněn1ím a opakovatelnfm jen ve vzácnlch pŤípadech,
musínám pňestoi dnes imponovat bytostná jednota nesmiŤitelné marxistické principiálnosti, kterou mu malé dušičky
nejsou s to odpustit dodnes, s vidoucí chápavostí pro reáIné
obtížehnutí, šíÍítolerance a odporem k ,,mechanickému
pojímání..problémria k,,byrokratické pedantičnosti..**.
B.
ŽaanajednotIivá osobnost,ani Neumannova' však nemťrže
posloužitza měŤítko,podle něhož by bylo možnérozlišovat
v diskusi let 1929-193I názory pňekonanéod trvalejších.
Hranice pravdy a omylu neodděluje od seberičastníkydiskuse,
ale prochází myšlenkovouvfstrojí každéhoz nich, ponechá.
vajíc tu větší,tu menšíjejí částpastvě času.Zastavujeme-li se
u některfch stanovisek déle než u jinfch, nečiníme tak ze
sympatie k osobám, ale pro aktuálnost názorll, kterf leckdy
ve svédobě neuspěl a nedočkalse prodlužujic1odezvy, ačkoli
by mu patňila vic nežjinfm. Sama diskuse, označovaná jako
Ť s.k.n.:
Běží možná o nedorozumění. Levá fronta, l, č. 6, str' 1,
2.1.1931.
** s.k.n.:
Je možna svobodná diskuse marxistická. Tamtéž, č. l0,
s t r .2 , 2 9 . l . 1 9 3 1 .
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pŤetŤáslana svémsítěňadu názor a stanovisek,
',generační..,
roztňídila mnohé
a pŤedevšímse pňičinila o p*ate
." "i.!
ideové vyspění celé
českékulturní levice. N"p.or.J"iď;.,'
moudrost Neumannovu, neuvedla jen
do marxistického
tábora dva nové,mladéteoretiky, Kuria
Konrada a Ladislava
Ďtolla' znamena|a i obrat a pňípravu nejzralejší
etapy v díle
Václavkově a zas|oužilase také.o vzestup
tohá, ;enoi, názory
potvrzovala nejméně, o vzestup Karla Teiga.
iiebaze i.ig.
zristal na rozdíl od Václavka tvrdošijně
pŤisvéstaréavantgart.
ní ortodoxii, stáhl se v první polovině ir,i"atg"t,l"t
t,luuie ,,u
pole architektury, kde se tňeci plochy
mezi avantgardismem
a marxismem omezovaly na minimum,
vykonal riezi socialistickfmi architekty plodnf kus teoretick
é.i organizačniprríce
a proti letrim dňívějšími pozdějšímdokázal"poari"o,,Jt
,..,a
avantgardistická estetická dogmata zájmrim
a potňebám
komunisticképolitiky. V tétopň:estávce
mizi poetismem a surrealismem vznikla jeho nejzávažnější
teoreiická práce, deformovaná oním dogmatismem až v závěrečnfch
pasážÍ'ch,
Jarmark umění, a srovnání ReD s Dobou názorně dokládá
i politické uzrán| Teigovo.
jsme si snad dost zňetelně,kolik
začátečnickÝch
..UJ<ázali
sim.
plifikací,jednostrannostía omylri
,,generačnídiskuse.. odklidila. Nov1im váženlmkladri.a btuári-poeti,*..
ao,feiu k pň*.
nějšímusituování avan.tgardya pojÁe,'ování jejích
rozpo..i.
Padla pŤedevšímsebekiamná pi"á,,uuu,
Že poetismus byl
poezii jevem jednoznačně vzestupnfÁ,
T::1.'
acrolr |1le.tá1ske
se uŽ 3en ve
s vášněmi politick1imi opátáuuí
'spojení
staršínázor o bezvj,hradné
pňíslušnostipoetisnru clo.svazku
buržoazníhoumění, jak to olrtvali Hora
s Majerovorr. Nic.
rnéněi Šatda, jehožtriticke podpory 'i
fo.ti,te tolik vážili a na
jehož kladné charakteristiry
ryti á.r'á."i pŤísahat,mě;i;;
,,generačnídiskusi.. v mnohém svrij celkov!,názot a
dochizi
k,1"i,Y,že ,,poetismusodpovídalpiavc
one liberálně měšťácké
reakci, která nastoupih pá prvntch rispěších
socialismu a ko-11i,T:. u čsl.republice. nyt jetro pŤeistavitele
smfšlelisebe.
upŤímnějia sebe.opravdovějilomunisticky,
poetistická praxe
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klimatu,
bvla pŤeceodrazem nového životně společenského
prostŤedívychladávajícíhoentusiasmu
,'áueho společenského
jde
dokonce tak daleko, že se neohlížína
Šalda
revolučního...
k liberalismu a pokládá za možné
poetistťr
subjektivníodpor
jeho
rozkošnickoua rozmarnou uchro.
poetismus a
..5o"oiouu,
nejspíšeještě s rozk|ádajicim se ripadkovfm libe.
íii u
"topiiměšéáck'fm..*.
ralismem
ŠkáIanázotri na poetismus si zachovala svérozpěti i po ge.
nerační diskusi, ale vyloučíme-li bezv1ihradné pŤívržence
(Teige) a stejně bezvfhradné odpťrrce (Hora, Majerová),
najděme v jejím stŤeduupŤesněnf názor Václavkriv: ,,Reakcí
na služebnost proletáŤsképoezie zašelzpočátku do zážitkové
v změkčilostech
jednostrannosti, shledávaje poezii pŤedevším
poezii nesmys.
v
dadaistické
civilizačníhoživota,vpoživačství,
Iu, oddávaje se jednostranně veselí (v době ohromnfch krizí
a stupĚovanéporoby člověka).Vnášel leckdy protiintelektuavznikal životní styl
lismus arcIatívizaci i do života,z če}rož
zcela jen podnětem
dosud
není
velmi starf . Ježtopak slovo
emocí, a\etéžsděleníma vltazem světovéhonázota, je možno
shledati v mnohfch básních poetistick1ichtŤídněměšťanské
zabarvení..*x.Julius Fučíkvykládá v článku o osvobozeném
divadle českéavantgardní umění jako v!,raz revolucionizu.
jícího se maloměštáctv!,kteréje zv|áŠtzprisobilék užitečné
práci destruktivní.{.**.
Mezi marxisty se vcelku ustálilo mínění,
že poetismus znamenal sice tvarovou obrodu lyriky básnické
i jevištní,a|e za cenu stupu od prvoiadfch irkolri časov ch
a ideou.ich, žejeho heslo ,,umění piestane bft uměním.. se
velmi brzy zvráti\o v praktickou zásadu ,,umění má bft
pouze uměním.. a žez hlediska tňídníklasifikace,tehdy právě
vcházejícív oblibu, pŤedstavujeritvar pŤechodn , rozporri.
plnf a oscilujícírnezi měšéáctvínr
a proletáistvím.
* F. x. Šalda
l930 až
Zápísník,3,
poezie?Šaldriv
l Nová proletáŤská
1931,str.430.

.** BedÍich Václavek: Slovo o poetismu' Čin, l, č. 33, 1930.
***
Juliu. Fučík: Vest.pocket reiue, Fata morgana, pÍípad dada.
.lVorba,
4|2, |929, č.23, str. 366_367,l8. 12, č. 24, stt,382_383,24, |2.
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Zákonnost jeho zániku a potňeba nové orientace se
vznášely ve vzduchu. ,,Je to vÍcenežpravděpodobnost,..
p'ur Šuiáu,
,,Že dnové liberalismu jsou sečteni,že stojíme pŤed ,,o,,o.,
epochou sociální vázanosti a sociálního or;enivismu.
A z toh:l: hl:diska patŤímna v1ivoj a nové možnosti poezie
proletáňské...*Václavek ptiváž.v téchvíli z Charkova
hotov? teze
a
''orgunizačn| požadavky nové proletáŤskéliteratury, které
pňesvšechnynejasnosti u .uppou'ké vulgarizace
pr."é j.', j.dinévy cházejíněčímkonkretněj šimvstŤíc-proměněnému
duchu
doby. ovšem celé domácí hnuti, tak veiementně
organizo.
vané Yác|avkem, nese V sobě od začátkujeden vysilující,
ale
p{izlačn tozpor. Řekh jsme si, a Šaldanám potvrdil,
žedoba
byla tomuto obratu v.orientaci pňíznivě nakloněna.
I byvalí
p.Ťedstaviteléproletáňskéliteratury z počátku
dvacáti.ci let,
Neumann a olbracht, se vyslovi v anketě Indexu
b." :.;i
obnovu a dosvědčilijejí životnost.Nikoli však
bez r.'iti.r.}"r'
.pňipomínekk charkovskémuprogramu, jemuž zvláště Neu:IlláÍlfl vytj,kal ',ráz uÍedního oběžníku.. a s nímžv zásadě
lnesouhlasil,pokud rto o*ni!o1
dělnickfch a rolnickych aofilsovatelri do- literatury. Pokládal v našich podmínkách
takovou ,,umělou líheř'.. za ho|lj,nerozum u po.'he
rozmnožováni
',šn1t1Ýc.hveršotepc ... Vskutku naděje, skládané teoretiky
proletáňskéliteratury do v1ichovy píšícichproletáŤri
,, -u,ovém měňítku, byly ve skutečnotijen rubem jejich
sektáňské
nedrivěrya ''poputčikliffi..,k velk1ima hotovfm
umělcrim, jež
se pro heslo proletáňskéliteratury nedaŤilo ziskávat,
U nas,pak
byli největší proletáiští umělci vyloučeni z komunistické
strany, a proto se ani varovnfm slov m
Neumannovlim
a o.]brachtovfm nepňiktádal v,fznam, jak jim
objektivně
patŤil. Václavek musel zaujimat stanovisko"
t. p,oi.tar,tJ
literatuŤeprvní etapy, z počátku dvacát!,chlet,
ale nena|éza|
než chyby, jejichž charakteristika se vribec nelišila
:u ť
od
kritického slovníku poetistri - proletkultovství,
maloměšťác.
kost, vnějšková tendenčnost,ideologičnost, tvarová
zastaraF. X.'Š.alda: Nová proletáÍslcípoezie? Šald
v Zápisnik,3, |930 až
.^*.
1931,str. 428.
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lost. ,,Dnes je proletáňskáliteratura koncepcímnohem velkojsou jiné,..x
rvseiší,mnohostrannějšía také její rea|izace
honásil se Václavek, netuše,jak pŤedčasně.Právě proto, že
mu nepŤekonanédědictví avantgardistickéestetiky nedovoliIo navázat kontinuitu zpŤetrhanou poetismem a že se avant.
gardistickénámitky dobŤesnášely s rappovsk1imi, nepňerostlo
pŤesvšechna Václavkova krásná pňání druhé období prole-.
literární skupinky a nedá !
iar'te literatury u nás ráme c :,uzké
její
v Ietech dvacátfch.
dobou
s
velkou
se vribec srovnávat
za proletáŤskou
hnut|
,,I.{eumanna Olbracht mají k novému
jeho
geneiální linií zátvažné
literaturu b|izko, ale mají vriči
rezervy,,,**stěžovalsi Václavek, pro něhož i v těchto letech
zristal Wolker maloměšéákema ,,pŤedčasnfmsyntetikemo.
jako v roce L924, kdy se proti němu v Pásmu vzbouÍil halasnfm DostiWolkera ! (ovšem zachoval-li si Teige - abychom
poněkud odbočili - po cel1i život dobrf poměr k Wolkerově
poezii a dal.ti jej najevo zvláště v boji o básníka roku 1934,
neuvolnilo to nijak podstatně jeho svírajícíavantgardistickou
ortodoxii.) Sociologické krátké spoje pŤecháze|y téméÍnezměněny zPoezie v rozpacích do Václavkovy teoretickézbrojnice budované pro novou proletáŤskouliteraturu: už v knizeu
lrledá Václavek jedinou možnou proletáňskoupoezii v ,,histo- |
rickomaterialistickémetodě..a v sovětské,,instituci dělnickfch .
a selsk1ichdopisovatehi((t*,r'odkud je pŤirozenějen krriček
metodou proletáňskélitek rappovskémdogmatu, že ,,tvťrrčí
ratury mťržebft jedině metoda dialektického materialis,neprošlo.
mu...Ť Celé toto Václavkem inspirované hnutí
českouliteraturou beze stop a masovf nábor dělnickfch a rol-|
nickfch spisovatelri piinášet takéužitek,ne .li umění,tedy ko-|
munistickému tisku, a|e za zády pŤehlíženazahá|ela velká a
* BedŤich Václavek:
7, str. 107,19.2.
** BedÍich Václavek:
1 9 3 2 ,č . 1 , s t r . l l , 7 . l .
x** BedŤich
Václavek:
t BedŤich Václavek:
20,str.317, 19.5.

o marxistickou estetiku' Tvorba, 6, 193l, č.
Situace česképroletáŤskéliteratury , Tvorba, 7,
Poezie v rozpacích, P. 1930, str. 236.
O proletáŤskou literaturu. Tvorba, 7, 1'932,č,
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plodná tradice, takžebilancovanézisky neodpovíclaly
ani míňe
očekávání,ani pŤíznivémuovzdušíspolečenskému.
Bylo tňeba vytvoňit adekvátnějšíieorii, a to
se podaŤilo až
za několik let.
od sporu o ,,krizi kritérií..vedla pňímá cesta
k diskusím
roku l934, ke srážce,,kritérií..surrealistickfch
a socialistickorealistick ch. Václavek a Konrad se pokusili
sloučit silné
stránky obou pňedchozrch etap (nebt tinii;,
proletáňskJ
v
1 'avantsa1dni, požadavkusyntézyna pridě novéhorealismu.
Ale to užje datšíkapitola.*
Vladimír Dostál

* Kromě citovan'ích
pramenri jsem! se pÍed nap:'ánímtéto
.
studie
seznámil ještěs kandiáátsko"
di'."t"É;i;i;
il;
Sim nka, Diskuse
o generaci,obhájenou a uloženouna
VÉŠuv *š3]"

Generačnídiskuse
Í929-I93|

sPISovATELÉ KOMUNISTÉ
KoMUNISTI CKÝM oĚr,Nt rŮu

KSČ prožíváv poslednídobě krizi, jež jihtozí zničii jako
bojovnou clělnickou stranu. V době, kdy nápor reakce na
pracujícítÍíduse zesiluje, staly se v komunistickéstraně udástrany nalosti, jež všechno dělnictvo a všechny pŤíslušníky
plnily odťrvodněnouroztrpčeností.Roste lhostejnost členstva
strany k akcím strany' docházi k rozkolťrm,jeŽ nejsou opodstatněny ani prospěchem strany, ani prospěchem dělnické
tňídy,n brž plynou z chyb, kter1impropadajísoudruzi, kteŤí
v naprostémnepochopenídělnicképovahy i celkovésituace
vedou československfproletariát do politiky ryze frakčního
hazatdu,jenž nemriže skončitjinak než zničenímdavovosti
KSC a podlomením ťrtočné
síly proletariátu v našem státě'
Zalujeme na tyto události dělnictvu, organizovanémuv komunistickéstraně, pro niž pracujeme Ieta a leta jako literáti
a žurnalisté.Nemrižemejiž mlčet k sebevražedné
politice,
k politice neschopnfch dunivfch slov a rozkolťrstrij co strij.
Dnes jsou škťrdcikomunismu a proletariátu ti, kdo místo
aby se starali o davovou aktivitu strany ajejím prostŤednictvím
o zlepšení
osudu dělnictva a zv!šeníjeho bojovésílyproti ka.
pitalismu, vedou komunistickou stranu k neblalrémuripadku
a tozvratu, z něhožradost mriže mít jen buržoazie. Dělníci,
stoupenci a členovékomunistické strany, kteňíu vědomí své
bezmoci vriči frakčnímu terorismu a nezralému fanatismu,
jenž z vás
činípokusnékrálíky papírovéhorevolucionáŤství,
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pasívně nesete svoje členství,anebo se stáváte lhostejn1ími
z pochopitelnéomrzelosti, na vás je, abyste projevili svou vúli
k nápravě v komunistické straně, ke znovuobnoveníjejí síly.
Uvědomte si, že nadešla osudná hodina strany' jež-iznikia
a vyrostla, aby se stala nástrojemopravdu proletáÍskérevoluční
politiky. Uvědomte si, žev rozhodnou hodinu musíte,máteJi
zájem o stranu' promluvit sami a nenechat se vléci bezvolně
do slepé uličky, kam vás chce vést neschopné velikášství
soudruhri z vedenístrany,jež má s leninskfm učenímspolečná
jen slova, ale jemuž je skutečnfleninskf duch zhola cizí.
Ujměte se iniciativy, vynuétesi nápravu! Nechaéje svolán
mimoŤádn1i sjezd strany, nechaéje zlikvidován ve smyslu
jednoty spor o odborové otganizace, nechaéjsou do veáení
strany dosazeni komunisté, kteňí chtějí jednotu a davovost
strany, odstraůtefrakčníterorismus a uveďte stlanu ve stav.
kdy dělnické masy nabudou znova víry v sebe a ve vedení,
jež si samy zvolily. Komunistická strana je v nebezpečí,sou.
druzi! Nikdy ještěnebyla ve větším.Každé jejízeslatenízna.
mená novf rispěch reakce, v nížse dusíme.Musíte promluvit,
musítejednat, nechcete.li, abystejednoho dne stáli nad tros.
kami toho, co jste milovali, večjste věňili a očjste se opírali
svémboji za jednotu dělnictva a za lepšízítÍekproletariátu
19
Ceskoslovenskérepubliky. Povězte nahlas, co si myslíte: že
nejste spokojeni, že nechcete sektáŤství,ale jednotu, že si
pňejetemimoŤádnf sjezd a žena něm chcete rozhod.ovat.
Podepsdni: Josef Hora, Marie Majeroud, Helena Maltiouri,
^
St. K. Neumann,ruan olbracht, Jaroslau Seifert, Vladislau Vančura
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PROJBV SEDMI

Sedm českfch spisovatelú,organizovanfch v komunistické
KSČ se dopustistraně,vydalo leták proti straně. Sedm členťr
jakf
svéhoču'1_
stejného,
navlas
1očinu po stránce formální
_
a MUDr.
Vaněk
provedli Karel
po vyloučen|Jana Skály
Bouček.
Každ! člen komunistickéstrany má právo uplatĎovat své
míněníuvnitŤ strany, ve svébuřce, na konferencích a sjezdech. Každf členkomunistickéstrany má právo obrátit se se
svfmi projevy k ristÍedístrany a v pŤípaděnutnosti i k nejvyšší
instanii světového komunistického hnutí, ke Komunistické
internacionále. Sedm spisovatelrinezvolilo tuto cestu. V době
pňedsjezdovédiskuse, kdy každémučlenu strany by|a ďána
nejširší
možnostprojevit svťrjnázor na dalšívedenídělnickfch
zápasri, sedm spisovatelrimlčelo.Dnes vystupují pŤed měš.
éáckou veŤejnost, aby v okamžiku, kdy strana vede nej.
ťrpornější
zápas s likvidátory a rozkolníky Rudfch odborri,
vyzvali členstvok odboji proti pravoplatnfm sjezdem Ťádně
a jednbmyslně zvolenémuvedení strany' aby se pokusili roz.
razit jednotnou frontu všech poctivfch revolučníchdělníkú'
bojujících proti likvidátorrim, reformistrim a policii, která
nad nimi držíochrannou ruku.
Žádnému členukomunistickéstrany, aťje slavnf spisovatel
nebo prostf dělník, není dovoleno, aby pŤedměšéáckou
veŤejností vystupoval proti straně. AutoŤi a inspirátoŤi projevu
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sedmi jsou si dobie vědomi, že z takovéhočinu
proti straně
se vždy vyvozova|y a budou vyvozovat nejostÍejií
d.i.i.Jky.
l'"" i.'i vě|omi, žejejich č.inje,nejen nejhiubšímp;;š;;ístranické disciplíny- která platí pro Laždélio,
n!b ž; j";;;.
vém slova smyslu činemrozbíječskfm.
Takovf čin si bere na svědomíján t.n, kdo
se chce s politi.
kou komunistické strany rozejit na celé čáŤe.
A proto. musÍ
dělníci velmi bedlivě uvažovat, jaké politická
pririny
vedly sedm spisovatelria jejich inspirátory
k tomuto rozkolnickémukroku, jakou politiku .'avrh.,.iidělnické
ti.iac ti, r.aolsou
pŤesv.ědčeni,
že museli vystoupit i za cenu rozkolnickych
kroku.
Na první pohled je v projevu sedmi velmi
málo politicky
.
zásadního. Autoňi se nevyslovuj í, považují.li
za správi'il;sení VI. kongresu Kominterny a.V. sjezdu
nasistrany, souhlasí-li se'zostŤenfmbojem proti refor"mismu,
s novou ,..u..gií a taktikou hospodáňskfch bojri, s perspektivami
politické
situace a taktick1imi směrnicemi,3."t vytyčily
Komi,,ter.,u
3"
a našestrana. Na prv1ípohled by se zdálo,
ze jedinym poža.
davkem sedmi je svrženídnešníhovedení
stiany
d.g'T.ť skupinyJílek _ Bolen, která se ve vedení " "iei"e
iak ,,osvědje na politickou platformu trochu
má|o, zv|áště
:il.::...T"
když ji píšedosavadni politickf redaktor
ristŤedníhoo.ga,,,,
strany. ]\{á.li bft svďán mimoiádnf sjezd
strany j." p;;;;
aby se dostalo z*ovu k veslu několik děinictvem
veličinJílkovy skupiny, pak je zbytečnos tímto "a'"""i"y.í
požadavkem
vribec polemizovat.
Ale projev sedmi pÍece politickou platformu
obsahuje. Je
5ice skryta -- jak to v1!r u.or9rtunistrilfv á,
a|e je tu, a je io
pla tforma oportunistické.skupiny
Jilkovy * íol.,iouy, ;y'íj.j; cí se rapidním tempem k otevŤeném.'iik,,idáto.,tui.o
shupině se mnozí členovédlouho domnívali,
žeje
'
fto
levá.' NěkteŤíji považovali dokonce za
ultralevou. atá anls
je každémujasno, ževridcové
tétoskupinyjsou vylože"r
tunisté,kteŤíchtějí véststranu dop.aia,,směrem
"|",k reformismu, a nedaňí-li se jim to, sahají i k rozkolnickfm
krokrim.
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Tato ideologieje takévelmi zňejmá z projevu sedmi spisovate.
lri, jehož politická linie se shoduje s prohlášenímisoudruhťr
Bolena a J 1|kaa za kter!.je politicky o dpovědnf Ivan olbracht,
členJílkovyskupiny.
V jaké situaci byl vydán projev sedmi spisovatelťr?V okamžiku, kdy likvidátoňi v MVS se násilím a podvodem ZmoCnili dělnické organizace, kdy obsadili policií její jmění' kdy
dali zatknout Ťadu dělnick ch funkcionáŤri a kdy veškeré
dělnictvo _ členstvoRudfch odborri vede proti nim jednotn ,
ripornf a rozhoŤčenÝboj. A projev sedmi spisovatelri nejen
nenaLézáani slova odsouzenípro rozkolníky, chráněnce po.
licie a lupičedělnickéhomajetku, nejen ani slovem se neobrací
proti uzurpátorrim, kteŤív zájmu bltžoazie chtějí pŤevésti
částRudfch odborri do tábora stávkokazeckéhoreformismu,
nlbrž napadá na celéčáňevedení strany a dává likvidátorrim
za pravdu.
,,V komunistickéstraně...,..praví projev,,,stalyse události,
jež všechno dělnictvo a všechny pŤíslušníky
naplnily odri.
vodněnou roztrpčeností...Ne tedy v Rudfch odboreclr, ale
v komunistickéstraně se staly věci, jež lvana Olbrachta a jeho
clrulry roztrpčují.Haisriv puč, povolání policie proti dělní.
krim, denunciace dělníkri u policie likvidátorskfmi rozbíječi..., to všesedm spisovatelrincpobuŤuje.
Ale pobuňujeje postup strany.PobuŤujeje, žedělničtídele.
gáti na V. sjezdu, zvoleném nejdemokratičtější
cestou a po
nejrozsáhlejšía nejotevŤenější
diskusi, kterou znají dějiny
našístrany,jednomyslně odsoudiii a svrhli neschopnéa oportunistickéJílkovo vedení. Rozčilujeje, že revolučnídělníci si
nedali líbit Haisriv puč a nepodrobili se diktátu likvidátor.
skfch sekretáĚria poti"i". A dále ! Dochází prf k rozkolrim,
jež ,,plynou z chyb, kter'/m propadají soudruzi, kteňív na.
prostémnepochopení dělnické povahy i celkové situace vedou československyproletariát do politicky ryze frakčního
nazardu, jenž nemriže skončitjinak, rrežzničenimdavovosti
KSČ a podlomením ritočnésily proletariátu v našem(l)
státě...
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Tedy: rozkol v Rud}ích odborech nezavinili likvidátoŤi,
nfbtž vedení strany! Vedení strany prf nechápe
,,dělnickou
povahu.. a ,,celkovou situaci... A konečně: politiko., vedení
j. pry ohroženmasovf charakter strany.
Už jste viděli oportunistu, kterf by nepočínalpokŤikem:
,,Je ohrožen masovf ráz strany,,? Nézačínals tím Bubník
nehlásali to Skála, F'8er,Kovanja? Už jste viděli sociálpatriol
ta, kterf by neŤíkal,že politika komunistri p|yne z neáalosti
dělnické povahy a celkové situace v
,,našem státě..? StačÍ
citát z včerejšího
Práva lidu :
,,Je pozoruhodné,žeprávě levě orientovaní komunis.
tičtí spisovatelékritizují slovy neobyčejně drirazn mi
a tvrd1imi tzv.|evlr kurs dnešníhopolbyra. Praví o nim,
že se ocitl ,v nafirostém nepochopení
lděhické povahy;
i situace československéhoprole táriátu, tedy že dnešái
vedení komunistické strany je plně a naprosto nedělnické _ to Ťíkalijsme a Ťíkámel my - že v voi KSČ
směňujeke zničeníjejí davovosti (Šmeral Ťíkal
lmasovost.), že KSČ čini z komunistickfch dělníkri
,pokusné J<rálíkypapírového revolucionáňství., že dáie
,na.
dešla osudná hodina strany., kterou vede
,neschopné
a dětinskévelikášstvísoudruhri z vedenístrany., u tonet
v kacíňskémvo|án|, aby byl svolán mimoŤádn1i sjezd
KSČ. Je také pozoruhodné, že se v tomto projevu
ani slovem nepraví ničeho o osamostatnění 'Řud'Ích
odborri. od politického vedení KSČ, že se vribec .,.oasuzuje akce generálníhosekretáňeMVS Haise...
Ano, Právo lidu dobŤe chápe politickou platťormu svfch
spojencri. ,,Frakčníterorismus.., ,,nezral!, fanatismus..,
,,ík.
._
táňství..,,,pokusníkrálíci papírovéhorevolucionáňstvíi.
to
j9
terminologie, ale táké ideologie kovandovc a so.
1ejen
ciálních demokratri.
Shrnujeme: Sedm spisovatelri se dopustilo nejhrubšího
porušenídisciplíny. Sedm spisovatelri
w;Ý"á člensivok po.
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vstáníproti vedenístrany. Sedm,spisovatelriani slovem neplotestuje proti rozbíječstvílikvidátorri. Sedm spisovatelúdává
Haisovi za pravdu tvrzením, ževedení strany zaviĎuje rozkol
v Rudfch odborech. Sedm spisovatelri tvrdl, že revoluční
taktika strany neodpovídá ,,dělnické povaze,, a ,,celkové
situaci... Sedm spisovatelrise hlásí k politické platformě likvi.
dátorri a sk||zlza to pochvalu a souhlas Práva lidu.
Taková je situace. Likvidátorská fronta se rozšíŤilao skupinu zbankrotovavších politickfch vťrdcriJílkovy_ Bolenovy
skupirry. Rozšíiila se i o několik vjznačnlch jmen literátri,
kteŤíS komunismern sympatizovali a mají legitimaci KSČ.
Měšéáckf tisk pŤirozeně má radost. Hleďme: odboroví
vridcové,sekretáňi,spisovatelé,pr1i i ňada poslancri a senátor
odpadá od revolučníhokomunismu a vrací se ke ,,zdravému
rozumu.. reformismu. Buržoazíezapomíná na jedno: komu.
nistická strana a revolučníhnutí nejsou vybudovány ani na
sekretáÍích,ani na poslancícha senátorech, ani na spisovatelích. Komunistickou stranu tvoŤírevoluční dělnictvo.
Toto revolučnídělnictvo dnes pod vedením ristňedístrany
bojuje jednotně proti likvidátorrim. ono se vypoňádá také
sjejich pomocníky.
Právo lidu nazvalo tragickfm omylem, že sedm spisovatelri
tak dlouho vydrželo v komunistickéstraně. Snad to byl skutečně tragickf omyl, že lidé radikálně maloměšéáckfchná.
zorli, kteŤísnad mohli revolučnímuhnutí ptokázat Ťadu platn ch služebjako sympatizujíci, pŤišli pŤímodo ňad strany)
aby se pak v kritickém okamžiku pokusili její Ťady rozbít. Ale
tady tragick/ omyl končía zač(náomyl tragikomickf. Sedm
spisovatelri,kteňíse domnívají,že.odpovídá ,,dělnické povaze,, v dnešnídobě zostien ch tŤídníchbojri a prohloubené
krize kapitalistického ňádu likvidátorská politika, pohoÍí
u dělnictva stejně jako jejich bubníkovštía ečerovští
pňedchridci.
(Rudéprtiao)
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ZÁSADNÍSTANovISKo K PRoJEVU
,,sEDMr',

která pro nás znamená život a ktetá
kému ťrtokuproti straně,
znimen;'a životi pro ně. Nevybočili však pouze ze
"i.á.'"a
z linie, po n|ž musíme všichni jít,
Jue r.á*p".ence, vybočili
ťrkolu,a proto vystupujeme
.,.*a-..ti se zpronevěÍit svému
jejich
chybu - ale abychom zdrikorigovali
- ,r.
"fy"hom
razn7|i,že zďe se naše cesty tozcházejí.
VítězslauNezual, Konstantin Biebt, Vilém {d.uada,
Karel Teige,
-Halas,
Karel Konrtiď, Ladislau Nouom,eskjl,Vtadirnír
František
bkrn.entis, Bedíich V clauek, Ji1í Weit, Julius Fučik, Vojtěch
Tittelbach

Posledrrí události v Komunistické straně Československa
a pŤedevšímvystoupení sedmi spisovatelri dobrého jména,
organizovanfch v KSČ, nutí i nás, organizovanéi neárgani.
zovanépracovníky v moderní kultuŤe,Ťícislovo, kterénechce
pÍesahovatmeze našíkompetence, které však chce jasně vy.
značjtstanovisko,ježje pro nás samozŤejmé.
Jsme pŤesvědčeni,že skutečn tozvoj moderní kultury je
závis|!, na revolučnímdělnickém hnutí a že její vítězstvíje
podmíněno vítězstvímdělnické tÍídy.Jsme pŤesvědčeni,
žeje
to komunistická strana, která má a jediná mriže b1ítvridcem
revoluce, a tím i nositelkou všehonašehokulturního snažení.
Pociéovalijsme vždy jako vlastní oslabení každ! krok, kterf
ji sváděl z její revoluční
linie. A tu dnes,právě dnes, kdy
zce|a jasně vidíme, jak stoupá j"jí revoluční
e nergie , dnes, kdy konečněna|ézásílu zbavit se všelrobezzásadovéhol právě dnes vystupuje sedm spisovatelťr,sedm
našich kamarádri, a staví se tam, kde nikdy neměli stát:
proti revolučnídělnické otganizaci.
Aé si jejich krok vykládáme sebelépe,ať hledáme kclekoliv
drivody jejich akce, nem žemejejich projev vidět jinak než
jako těžkou chybu, jako nepochopenív,fznaml revolučního hnutí, jako naprosté nedocenění revolučnísíly dělnické
tŤídy,a tímjako nebezpečípro moderní kulturní tvorbu.
Sedm spisovatelrivyužilo svfch literárních jmen k politic-
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TI, KTEŘÍ oDEŠLI.

Zdeněk Nejedl : ,,ROZKLAD.. KSČ

,,Řada literátri, kteňíodešli,byla jedinfm mostem,jenž
spojoval komunistickou stranu s veiejností.Ostatní iontakt vedení se členstvembyl již.dávno ztrace\. Nyní je
spálen poslední pŤechod....:.A tak dále; Takhle' píie
Právo lidu. Nuže: fakta proti frázim, Fakta o tom, jak
sedm spisovatelri ,,udržovalo kontakt vedení s členstvem". Ivan Olbracht nebyl ocl roku 1925jako referent na jediné veŤejné
či členské
schrizi. KazdjdelegovánÍ na dělnické schrize zásadně odmítal a soudrrizi,
kteií měli na starostipŤidělováníschrizí,věclí,jak pŤitom
dovedl bft hrub1i. Své zdráhání odrivodrioval zdravot.
ním stavem,jenž mu zakazuje mluvit. Uvidíme, jestli se
pňi schrizích likvidátorri tento zdravotní stav zlepší.Marie Majerová nebyla na politickédělnickéschrizi
leta. -Jaroslav
Seifert, kterémunikdo nemližewčitat,že by rozuměl politice, nechodil na schrize vribá.
Kontakt vedení s členstvemudržoval sty|izováním inzerát pro Komunistické knihkupectví. (Práce ježjevelmi
,
užitečnáa záslužná, jako každájiná poctiv i piá"", u|,
na nížkontakt vedení s masami jistě nezávi'i.; st. r<.
Neumann a V. Vančllra se už d,ávnosami vyiadili
z jakékoli stranické práce. Podpis projevu proti straně
po Ťadě let jejich první politickou prací. !I1
Josef
Hora ze jmenovanych jedinf tu a tam _ tak jěa,.ou
za dva, tŤi měsíce- pňednášelv některédělnickéschrizi o kulturních otázkách a o Sovětskémsvazu. Sečteme-li
činnost celé sedmy, shledáme, že jedin1i člen polbyra
má za t!,den více stykli s masami a členstvem,neŽ
všech
sedm literáti za l0 let. Poněvadž Právo lidu rivahu.
zn(ž jsmecitovali, nadepisuje: ,,Sděluje se nám ,
komunistick1ich kruhri.., musímepodotknout,že
pá.
nové ze spisovatelskésedmy by měli mít piece trochu
více sebekritiky.
(Rudéprduo)

56

Již poněkolikáté, leč tentokráte zv|áštéradostně, znl po
vlastech československfch,či lépe v novinách pravolevfch
směrťt,v|těznjr hlahol, že komunistická strana československá
je v koncích, že se rozpadává.,,Masy.. ji opouštějí,vzdě|an!
českf dělník prohlíží,že jediná jeho spása je u stran státo.
tvornfch, a tak konec komunistri je neodvratnf. Tak slyšíme,
avždy stejně,vždycky po určitédobě, jakmile se v tétostraně
něco šustne.Stačí,aby se dva tŤilidé se stranou rozešIi,alž se
h|ásá, že je s ní amen. Tak veliká je touha a tak vroucí
pŤání, aby tomu tak bylo. Tentokráte pak jásalo se takto
zvláště silně, neboéteď už to bylo pŤeceale docela a docela
jisté. NapŤed se vzbouŤilo pŤedsednictvoodborové komunis.
tické centrály, potom sedm spisovatelri, potom 26 senátorri
a poslancťr- to už pŤeceje něco. A tak se k tomu v novinách
ještěpŤidaly také,,masy..a katastrofa komunismu u nás byla
hotová.
Nepletl jsem se nikdy do domácích soukromf ch zá|ežitostl
našich politick1ich stran, tňebas vím velmi dobŤe, že u nás
politika pomalu nebude vribec už nic jiného, než takovéto
využívánídomácích sporri ve straně k ričelúmjin ch stran,
a proto i umělé častojich vyvolávání a rozeštvávánl mezi
sebou. Kdo však s tak mal1imi prostŤedkyzacházi, ten s nimi
takéschází, neboéskutečnf politickf vjvoj jde pŤesně a proto
také i pňes něho. Hleděl jsem proto vždy k politickfm myš-
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lenkám a k lidem jen potud, pokud ty myšlenkyreprezentují.
Tak jsem se zachoval vždy ke všemstranám a nemám pŤíčiny,
proč bych tuto zásadu opouštěli v tomto pŤípadě.Mne proto
ani tu nezajímá, hněvá.li se ten člen strany s oním či onen
s tímto apod. To jsou malichernosti, kterése nadouvají právě
jen proto, ženašepolitika je tak uboze malicherná. Ale to mi
ovšemnebrání, abych k tomu neŤekltakéslovo,jen ovšemtrochu jiného rázu. A činímtak tím spíše,žeje mluj názor na tyto
věci čtenáŤiVaru jistě očekáván,takžejsem jim to vlastně povinen. A dále mně na věci opravdu i zá|eží,neboése netajím
a nikdy jsem se netajil, žekomunismusje mi nejživějším
hnu.
tím dneška,největšíhybnou silou, myšlenkovoui mravní, jež
nás mriževyvéstze zbahně|osti dnešníhosvěta. I když mi tudiž
nezá|ežína osobách, zá|ež1mi tím více na věci, na tom, aby
náš život,ochuzeny až k ubohosti, neztratilještě to poslední,
co má živéhoa ukazujícíhovpŤed a v..fš.
Chci to však učinit docela krátce, ve formě jakfchsi odpo.
vědí na otázky, kterése pŤi událostech poslednídoby objevily.
Myslím totiž,že tím čtenáňrimVaru nejlépevysvětlím to, co
ze zmaten,fchtěch zprávjim asijedině neb aspoř.nejvícelvázlo v mysli a na co ode mne čekajíodpověď.
, , R o z k l a d . . k o m u n i s m u . T o j e p r v n í h e s l o ,s n í m žs e
pracovalo a pracuje. A zajÍmavo,že v(ce v tzv. lev1ich či
hradních listech než v čistěpravicov1ich.Národní osvobození,
Pňítomnost,Právo lidu _ tam je ten,,rozklad.. docela hotová
věc. A pňece zrovna poslední události je mohly pňesvědčit
o opaku. PŤedevším
je zajímavo, že komunistickémasy dělní.
kri jsou riplně pohromadě, že na ně všechny ty spory neměly
vribec vlivu. To se ukázalo l. máje, kdy projev komunistickf
byl, pokud jde o masy, většínežjindy (kdo tvrdil opak, ten
buď nechtěl, nebo neuměl vidět, co je pravda), a uiáza|a to
i velmi rych|á likvidace všech, kdož se se stranou rozešli,
v jejich vlastních, místních organizacich. o nějakém
,,rozkladu.. komunistickéstrany ani jako strany nemriže b1it
tedy ňeč.To musil vidět každ1i,kdo bez pŤedsudkrisledoval
chování Se masy v těchto sporech. Ale komunismus dále není
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jsou národní demokrati, sociální
oŤece.jen strana. Stranou
je hnutí, dnes již
áemokiati atd., ale ne komunismus. To
do myslívšechlidí, žeje odtud nikdo ne .
tak hluboko vštípené
vvrve. Proto mohlo by zahynout tŤebadeset komunistickfch
,t.u,,, u poŤád by ještě komunismus nezanikl. oslabil by se
snad na časjeho vliv na vnějšívěci, ale uvnitŤ by pracoval
stejně silně, a možnáještěsilněji, dále. Je proto ríplnf nesmysl
mluvit o konci komunismu. Komunisnrus nem že vúbec
zahynout, zmizet, |ečaž tehdy, až jeho idea bude naplněna.
Ostatně to docela dobŤecítí,tŤebasŤíkajíopak, i ti, kteŤípro.
rokujíjeho zánik. I ti v hloubi dušejsou si vědomi, žeje to
něco více nežjen chvilková, poválečná bublina. odtud hor.
livost jejich prorokování, že komunismus zmizi, i už(vánl
všech,i nejhoršíchprostŤedkriproti němu, ačpodle toho, co Ťíkají, by vlastně měli komunismus nechat bídně někde v koutě
zahynout. Ale to oni ne, právě proto, že tomu doopravdy
nevěŤí.A není ani možno jinak. Komunismus je idea pŤíliš
živá, aby neznepokojovala. Proto mrižeme bft bezpečni, že
zvyšujeJi se pokŤik, že komunismus je v koncích,je jistě na
postupu.
Karlínští kluci. Nerad sem zatahuji tento termín.Ale
je v něm celá riroveťrboje proti dnešnímumladému vedení
komunistickéstrany. O co totižnejvícejde, je p'Ý toto: strany
se zmocnili nezta|i hoši, kteŤístranu zničí.Tak aspoĎ tvrdí
i odbojníci ve straně i odprirci mimo stranu, kteií najednou
mají skutečněaž dojemnou péčio to, aby komunistická strana
neutrpěla žádnéškody. A proto se vrhají na mladé vridce
strany' aby stranu pŤed nimi zachrání|i. Podívejme se tedy,
co je na tom pravdy. Je pravda, že vedení strany se ujali lidé
mladí, a|e žádnt,,kluci...Pokud vím,jsou to lidé prriměrně
asi tŤicetiletí,
nejplnější
někteŤíi starší,tedy lidé v nejlepší,
tvoňivésíle,kdy lidé vždy dokazovali a budou dokazovat nej.
více. Ale zde se právě lidem tohoto věku upírá právo na
činnost.Neníjiž to prostě ubohé? Řikáme poňád,jak moderní
život má rychlé tempo, ale pŤitom pŤímonemožnězvyšujeme
hranici, kdy člověk se mrižeuplatnit. Co kdysi byli dvaceti.
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letí,o tŤicetilet1ichani nemluvě!A dnes tito jsou ještě,,kluci...
A iíkají to nejen dědové, ale i lidé, o nichž bychom pŤece
mohli se domnívat, že majÍpro práva a pňednostimládí po.
chopení. Proto bylo by pŤi tétopÍíIežitosti
vribec záhodno do
našeho světa vykňiknout, a hodně vykŤiknout, že rre stáŤí,ale
mládíje pňednost'protožemládí je zdraví, kdežtostáňí
je nemoc. Stanuli-li proto v čelenašich komunistri mladí
lidé,je to jistě lepšía zdravější,než vedou-li jiné strany staŤí
páni, kteňípatÍ|:uždávno na penzi.
Mládí novfch vridcri je však vlastně jen zárninka, či lépe,
co na nich lidem nejvíce píekáži, je ani ne tak ryzicke
m|ádi, jako jejich směrové mládí. Jimi totiž dostává se
pŤímove vedení strany proud docela nov a mladf v tom
smyslrr, žeje to již proud vytrysk z nov ch podnětri nové
doby. Netajil jsem se nikdy názorem, že u nás je nutno ke
skutečnémukomunismu se teprve propracovat. Na našich
komunistech ležela vždycky těžká tiha pŤedválečného
sociálního demokratismu, z něhožskoro všichnijejí pňívržencivyšli.
Bylo proto takŤkanutno, aby vyrostla nová generace,již skutečně komunistická, vyrostlá již z poměrťr poválečn1ich
a v ideovém ovzduší revoluce ruské. A to jsou právě tito
mladí. To byl proces docela nutnf, ktery byto -ož,,o pozorovat brzo po ustavení se komunistické strany u nás. Viděl
jsem jej takédosti zbIlzka, v Socialistickéspolečnosti,kam d'ocháze|ijiž i tito mladí komunisté.A pÍiznávám, žejsem to
viděl s radostí, neboé to znamenalo nutné prohloubení a
obrodu celého hnutí. Je proto sice pÍirozeno, žejednotlivci,
kteŤítento proces neprodělali, jsou tím zmateni a že zejména
starší,i když necháme stranou spory osobnÍ,se tím cítídotčeni
a jakoby utlačeni.Ale v1ivoj nemohl jít jinak a ideově i poli.
ticky znamená jistě velik1i krok vpňed.
Je proto na velkém omylu, kdo myslí, že toto dalšístadium
ve v1ívoji komunismu u nás se dá zat|ačit opět zpět, ve
stadiumjiž odbytéa pŤekonané.
To je prostě historická nemož.
nost. Je možné,žemladí, kteŤíse tohoto rikolu ujali, nebudou
mít ještě tolik síly a tňebasi politického umění, aby to, co si
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je docela možné.Ale je
vza\íza ťrkol,opravdu provedli. To
již
je takto
napŤed soudit, nlbrž má se
pŤedčasné
pŤedevším
čas
a každf, komu na zdatu
potňebn1i
ponechat
to*.'
ii- k
-hnuti
jim
a ne již napŤed
nápomocen
v
tom
b)it
by
měl
zá|eží,
jistě
ani dobrf
ještě
činí,
není
Kdo
tak
piekážet.
jim
v tom
-komunista,
ani uvědomělf pŤítelkomunismu. Ale dále i tu
je to, co toto dalšípošinutíkomunistické
platí, že d ležitější
myslích našeho dělnictva, než okamžitiv,,
v
zanecItá
myšlenky
vnějšísnad stranickf irspěch. I ztroskotat zde bylo by jen
jistě čestnějšl,nežodtrubovat již napŤed a spokojovat
čestné,
se s tím, co jest. A proto i po téstránce nejen nevidím ve vítězství těchto mladfch žádnou rijmu komunismu u nás, nybrž
naopak velkf zisk, a jako jsem pŤál vžďy i dŤívevšem těm,
kteŤíse pokoušelivyvésthnutí ze stojatfch vod, v něžupadalo,
nemohu i tu než pŤát nejlepšíhozdaru' těm, kteÍí se o to
s vynaloženímvšechsvfch sil, odvážně a s riskováním celého
svéhopostavenípokoušejídnes.
Moskva. I to je strašák,kterf se vrací v rívahácho udá.
lostech v komunistické straně stále a stáLe,Zejména sociální
demokratijím operují,ale takéjinéstrany, tzv,hradni. o tom
všaknetŤebaztrácet mnoho slov. Že socialismusje možnf jen
jako hnutí světové,ví a musí dnes vědět každésocialistické
dítě. A že boj je jen tenkráte dobrf, je-li veden jednotně,
z jednoho centra, ví také zase každ!, kdo jen trochu někdy
o něco bojoval.A ta,,Moskva.. nenínicjiného nežprávěto,že
komunismusbéňeobě ty zásady doopravdy.Je hnutím dělnictva celéhosvěta, a proto ovšemjednotnfm, sdruženfmve TŤetí
internacionále. A nebojuje naslepo jako hoši za školou,nlbrž
jako celek a podle jednotnfch plánri. A tato dvoji zásada,
pŤenesenáv praxi, je pro komunistu to, čemuse ňíká,,Moskva...
Proto však komunistovi ,,Moskva.. není něco cizího. Náš ko.
munistickf dělník cítídobŤe,že ,,Moskva.o není někde daleko
v Rusku, niJbržžeje v něm, žejako člen Internacionály je
prostěkusem této,,Moskvy..,čili že,,Moskva..je konec koncri
on sám. To ovšemnechápe náš i levf pseudosocialista,jehož
socialismus jde sotva za hranice Velké Prahy. Tomu je
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,,Moskva.. 'hrrizostrašnácizina. Ale tím jen právě dokazuje,
že není vribec socialista, nlbrž nacionál.
Disciplína. A konečněposlednístrašák.V komunistické
straně j. p'Ý hroznlr teror. Kclo nejde v linii nebo kdo se dokonce postavíproti straně, octne se mimo ni. A to se zdá blt
našim individualistrim docela nesnesitelné.O tom jsem pověděl ve svémčlánku o Trockém tolik, že k tomu mohu zde jen
odkázat. Musím všakvyslovit politování, že právěv tom selhali
i někteŤíz těch,jichž je v jednotnéfrontě komunistickéstrany
velká škoda.I mezi nimi některym nervy vypověděly službu,
že si neuvědomili, kam až možno s prosazováním vlastních
názorŮjít a kde nutno se podňídit vyššímzájmttmcelku.Je to
ovšem lidské, ale i tak lze toho silně litovat.
Jiná ovšemje
kapitola, jak Hais a jeho lidé se zmocnili Mezinárodního odbá.
rového sdružení.To byt zprisob, jenž by měl pŤímo otŤást
každ m, kdo má jen trochu smyslu pro veŤejnou morálku
a zejména mravnost politick1ich hnutí. A|e ukáza|o se, že
právě ti, kterí o této mravnosti nejčastějimluví, se s tím zde
nejdŤívea nejlehčejismíiili. Tu najednou bylo docela v poňádku, že kdosi riplně diktátorsky zmocnil se dělnickéhomajetku
proti vrili většiny. Pro ,,demokracii.. byla to sice rána pŤímo
do očí,ale to bylo napŤ. i pro Národní osvobození áocela
v poňádku. Yždyt to pŤecebylo - proti komunistrim! Hle,
jak upadá i mravní disciplínatam, kde je uvolněna ideová,
zásadová disciplína.
A s tím mohu skončit,neboénic jiného se nestalo. Zprisobilo
se vedle toho sice mnoho hluku ještěa zvttilromnoho prachu,
ale to znam ená tuze málo, jako vždy v takovévěci. B1it nespokojen je sice lehkéa takédát to najevo nějakfm projevem. Ale
co dál? A pied tím stojí dnešnítzv. opozice. Bude těžko
hledat cestu dále. Spojujejijen odpor protijednotlivfm osobám. Svého programu však nemá a nebude mít, neboťje to
smíšeninanejdivnějších směrú, i zásadnich odprircri ze včerejška.A dělnictva také nemá, protože to za ni nejde. A tak
na ,,rozklad.. komunismu u nás bude pŤecejen zase nutno
ještě čekat dále.
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PRoTI SEDMI SPISoVATELÚM,

kterí byli za svrij uveŤejněnf projev pÍoti metodám dneš.
ního komunistickéhovedení vyloučeni z komunistickéstrany
a zbaveni svfch funkcí v jejích institucích,vystoupilo na obra.
nu komunistickéstrany, tj. polbyra, dvanáct mladfch literátri,
hlavně z Devětsilu, kteňí,organizováni a (zvětšiny)i neorgani.
zováni, prohlašují,že sedm z jejich staršíchkamarádri literátiu ,,využilo svfch literárních jmen k ritoku na stranu, která
pro nás znamená život a která až dosud znamenala žívot
i pro ně... Pp. Teige, Nezval, Biebl, Závada (tento prohlásil
dodatečně, že projev nepodepsal), Halas, Konrád, Novo.
meskf, Clementis, Václavek, Weil, Fučík a Tittelbach se
posadili na soudcovskou stolici a káraji s vážnou tváňíSt. K.
Neumanna, Horu, olbrachta, Majerovou, Malíňovou, Seifer.
ta a Vančuru za to) že se odvitžiliupozornit dělnictvo na ne.
schopnost dnešníchkomunistickfch vridcri. Projev dvanácti,
či vlastně jedenácti, se nespokojuje pohrrižkou sedmi, že
,,naše cesty se rozcházq|,,, a|e vykládá, že ,,těžká chyba..
sedmi je i nebezpečímpro moderní kulturní tvorbu, jež pr!
je možnajen v rámci komunistickéstrany. Jedenáct mladfch
nadšencriby si mělo zapsatza uši,žekultura nenínikdy odvislá od nějaké strany, spíšale od určitéhosvětového názoru,
myšlenky,které strana mriže sloužit špatně,nebo i zneucéovat a poškozovatji vribec. Ještě komičtějšípňídech má,když
vftky dvanácti, psanéjakoby ne literáty, ale v polbyru' se
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sypou na hlavy spisovatelťr,kteŤípo desetiletí dávali svoje
schopnosti proletariátu, od lidí, z nichž někteňío dělnickém
hnutí nemají ponětí a rázem svépráce jsou mu zho|a cizi.

...vÁM, PADLÝM NA DUCHA BARIKÁDÁCH

( Literdrnínouin1)

-fvorba

vyžiaďala si stanovisko skupiny Davu k vyhláseniu
siedmich českfchliterátov, namierenémuproti komunistickej
strane. - Prejav skupiny Davu, ktorého dvaja členoviapodpísali zásadné stanovisko k vyhláseniu siedmich, prináša
Tvorba v číslel5-l6.
Niekedy treba korigovaéstaré pravdy. A tak i v prípade
porozumieť
,'siedlnich..musíme tvrdo konštatovaé:
znarr.ená odsridiť.
Nech je nám však dovolené citovaéslová muža, dncs už
zapadléhodo prepadliska dejín,aspoťrdejínrevolťrcie. ..
Drsné sri dnešnéčasy, snáď najdrsnejšiev dejinách
tejto epochy ludskej, zvanej,,civilizovanej ". Revolucio nát zroďen!,pre tfchto niekolko desiatok rokovje ovládan'f zuriv!,m ,,vlastenectvom..k svojej clobe, ktorá je
jeho vlasťou V čase...V lone našejepochy tajísa ešte
mnoho nezmieritelného a spásonosnéhoboja človeka
proti človekovi;ale po nej prídu iné časy,ktoré pripravujridnešnéboje;
potom jedirrecbude sa mÓcťrozvié
v skutočnékvety, ako sa tiež rozvlje poézia každého
jedinca. Revolricia rozpita predovšetk1imtuhf boj pre
každéhojedinca, pre jeho právo, nielen na chlieb, ale
i na poéziu.
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Nie sme proroci a nevieme, či táto správne anticipovaná
r|oba bude už zajtra, či až napozajtra. Ýieme
však totko, že
aktuálne žijeme v onej dvojnásob drsnej dobe, keď uulay
sentimentalizmus voči sebe a in!.m mÓže tyézdrojom tažk|,cL
chfb a pomáha predlžovaétieto trápne časy.
Preto nebolo nám možnéneodsucliéostro krok siedmich
českfchliterátov, sťrdruhovazváščaiučitelova priatelov,
ktorí
v dobe pre proletariát nanajvyš kritickej staliti rovnáváhu
a pridali sa k frontu, ktorf stojí v ceste revolučnému
vyvoju.
Bol trapny pohlad na to, ako celá buržoáznatlač,ktorá
iedysi
mala pre hodnotné umelecké tvorenie siedmich iba
nájribohejšieštvanie _ ako táto t|ač odrazu vyrástla v ich
patránov a ochrancov.
Z objektívneprotirevolučnéhočinu t1ichtoliterátov
odvo.
dila komunistická strana dÓsledky, treba však, aby
sme
z neho odvodili poučeniemy _ pre seba i pre stranu.
Nejdeme sa prišéaé
do ťrnavnfch a otrepanfch traktátov
o Domere strany komunistickej k intelektuálom a k umelcom.
Veď bol to práve Ivan olbracht, ktor/ v rokoch l920_192l
.
viedol najzťrrivejšiukampaĎ proti inielektuálskym
živlom
v komunistickej strane a hlásal heslá ako: Každéhointeligenta
treba aspoř. trikrát vykopnrié zo sttany, a ak sa vráti
štvrt1i
raz, tak snáď predsa z rreho niečo bude. Ako vidno,
tátá
kampař nezabráni|a tomu, aby zlvana Olbrachta ,'.uy.a,.oi
stlp a opora toho, oproti čomukedysi tak zririvo bojoval.
o čoprijatelnejšíjenám typ tak trochu anarchisti-ckého,
ale
svojich nedostatkovvedoméholiteráta, ktor1i neprevádza
sice
straníckupolitiku, ale poctive a na svojom poli napom
áha revohicii. Citujeme:
,,Novf svetov1i poriadok musí intenzívne pretvorié
náš spÓsob životaa donťrtié
nás byť ludskfmi. Ja verím,
ja verím! A chcem priniesésvojtr tehlu na
sta'}bu tohtá
novéhoporiadku. Bohužial, viac scm nebol v stave
urobié.MÓj spÓsob lásky k životu _ smiaťsa a hnevaé_
vždy porušil rovnováhu bojujriceho revolucionára.

66

u ktorého stála nenávisťje bázou. Pokrisil som sa' ale
nevedel som byé takfm bojovníkom. Mojou bázou je
sentimentalizmus.A Rakovskij, hovoriac o mojej aktivite,
povedal na kongrese rumunskfch socialistov v r. 1912,
že sentimentalizmusje nebezpečenstvompre hnutie re.
volučné.
Btžoázny režim nenávidím a bojujem proti nemu
zo všetkfch svojich síl,ale nie som vstave venovaétomuto ce svoj život.. . Bojím sa nevyhnutného opakovania
t1ich samfch argumentov, z čoho pozostáva propaganda. K socializmu došiel som nie cestou argumentov
teoretick ch alebo praktickfch, ale svojou láskou k životu, ktorf chcem vidieékrajšíma ludskejším...
Sri to slová Panaita Istratiho.
literátov (siedmyje Ivan olbracht) povaČímsa líšitošesé
hou a metÓdami od P. Istratiho? Asi len m, že boli organisa jej života, a že na.
zovani v strane' avšak nezričasťĎovali
koniec vystťrpili politicky tak, že z ich vystripenia rástlo
brucho od radosti kdejakému malomeštiakovi.
Vfnimku tvorí iba Ivan olbracht, ktorého čin musí byé
t1ímostrejšieodsťrden1i,lebo je činom straníckeho politika
a nie neorientovanéholiteráta.
Preto posudzovanie ich kroku nespadá ani tak do rámca
užšejpartajnej politiky komunistov.
Je sk6r vfplodom paniky a bezradnosti, ktorou s zachvacovanévrstvy zdanlive revolučné,avšak nestojacev pevnom
kontakte s masami revolučnéhorobotníctva v dobe, keď
revolučnémasy a ich strana zvyšujri svoju aktivitu napriek
vzrastaj cemu protitlaku.
Je len jedinf liek proti tejto chorobe. Nekompromisná
teÓria auzka spolupráca s revolučnourobotníckoutriedou.
Dav
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Josef Hora: SPISOVATEL A POLITIKA

Počátkemjara obrátilo se sedm spisovatelri-komunistrive.
ňejnfm apelern k členstvusvéstrany, aby je upozornili, žeje
na časezměnit špatnou politiku jejího vedení,vedoucí práletariát od porážky k porážce, Vedení Strany vyloučilo za to
hned vzápětí sedm spisovatelrize Strany. Rudé právo napsalo pŤi tépŤíležitosti:
,,Dobr1i kulturní pracovník *t.z. p,o,pet
dělnickétŤídě,stojí-li v revolučnim dělnickém hnutí;l.,ttiz.
se z něho vyňadí,ani uškoditjí nemriže.A bude dělnictvem
smetentak,jako ten nejposlednější
z posledních.,.A tak pí.estauy. Josef Hora, Marie Majerová, trrelena MaltŤová, St.
11
K. Neumann, rvan Olbracht, Jar. Seifert a Vl. Vančula soudruhy a v komunistickém tisku.-se jim počíná Ťíkat: pan
Neumann, paní Malíňová atd. Že těch sedm vYkonalo ve
straně nějakou kulturní práci? Že tÍeba St. K. Neumann
piše z hlediska historickélro materialismu driktadné děiinv
francouzské revoluce, jimiž by se měli právě kom.'.'i'.i
vážně zabjvat? Že lvan Olbracht vydal iredávno román.
glorifikujícívznik komunismu v Československu?Že ilite rni
dílo ostatních podepsanfch spisovatelrije napojeno duchem
socialistick m a proletáňskfm? S tím všímuy1i1iae, vedoucí
dnes komunistickou stranu' hotovi natáz. Do jednoho z kra.
jinsk ch tydeníkristrany napsal komunistick!,íev!,
intelektuál
článeko projevu sedmi spisovatelri,kde stálo takétoto:
,,Cito.
váva|ijsme se zanicenim a s hrdostí verše
Josefa Ho.y.-D.,es
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v náš sluch znl pouze
jak ze íšech těch véršťr
c.tímea slyšíme,
a zrádci, cožje nalikvidátory
nazváni
á,,''i"a ftáze.,, Byvše
komunístic.
aparátu
obvyklé v revolučním slovním
z,vá
jistfm
jen
podivem na
s
kÝch stran, hleclěli jsme však pŤece
jenž nespokojll
eíe.,ty a invektivy komunistického tisku,
1e
ale proklel do
osobami,
mi
politick
našimi
nacl
anatématem
jsme učinili,
horoucích pekel i naše nevinná na projevu, jejž
zakáseznao.'
literární díia. Byla dána horlivfmi sekretáÍi na
již
pto
zanlch knih a od několika měsícri neexistují
|o9"Ý
Seifer.
Horu,
již
Neumanna,
recitovat
Nebudete
komsomol.
ta, anlžčístty ostatní.Komunistickfm poŤadatelrimdělnic.
klch akademií,nechtějíJi b)'t co likvidátoÍí a zrádci poctěni
a jako nečistáťrchylkaze strany vyvrženi, nezblvá než škrtnout nás ze svfch programri, a Komunistické knihkupectví
dostaiojiž, doufejme, tozkaz, spálit všechnypÍíručky,v nichž
se čtoua doporučujík četběa recitacímnašebásně. Spravedlnost i teror bfvají někdy hrozné,a někdy j.. _ směšné.
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JosefHora: LITERATURA A POLITIKA

I
- Na počátkujara letošníhoroku bylo z Komunistické strany
Ceskoslovenskavyloučenosedm spisovatelri: Vladislav
Vančura, Jaroslav Seifert, Ivan Olbracht, Stanislav K.
Neumann
Helena Malíňová,Marie Majerová,Josef Hora. UŽ;;;^h;
pohled vidíme, že tyto spisovatele nepojí jednotné
,y,naliterární, pňíslušnost
k jedné generaci, t .;.a"e uterá.,'i skote.
Je mezi nimi rozdíl let, vzdálenost generací,slohri, temperamentťr, názoti na umění. Sotva najdete styčnÝ bod .mezi
romány rvatla olbrachta a romány Vladislava Vančury.
Ale od let' od za|oženíkomunistickéstrany v Čechách
po
pŤevratu,pojilo všechny.tyto autory vyznán1 politické.
nyvs.
socialisty už pŤedtím,od samfch poraikri svéiiterárn
t a,át,y,
opustili po pŤevratustrany' jimž byli b|ízc1,vzdali s. -ož,,o*.
ti republikánsk ch kariér, společenskfchv1ihod ..p.,ulikan*e
demokracie a stali se vyznavači i děiníky hnutí, proti
němuž
zved|a se nenávist všech,kdo měli moc v tomto státě.
Ale komunismus, jejž jsme pňijali, byl mnoha z
nás vÍce
nežpouh m politickfm hnutím. Byl mnolra z nás
novÝm světovym názorem, jenžze stadia teorií pňešeldo stadia
uskutečĎování, byl nám socialismem činu, rěvolucionismem,
v němž
se ztělesnilo hrdinství nové, mladé tÍídy,ježs jeho j*e.,"na rtech pŤistoupilak pňehodnocenívšechhodnoi.
V době dalekosáhlé.dramatické proměny světa
vyvolili
jsrne si, vždyéjsme byli socialisty
a básníky, hnutí 'pěÍ.i ;;
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Pro nás všechny
a nejdramatičtějšími.
cíli neiclalekosáhlejšími
a svě.
tvar
společnosti
novf
život,
)nunénu|komunismus novf
polinež
.u i ,,ouo.' formaci umění. Už.proto byl nám více
ale
ii"t.y* hnutím. Nešli jsme za Šmeralem ani za Munou,
jenž
bur.
aktivismem,
sociálním
prudkfm
za
za áyšlenkoll)
coval proletáÍskézástupy celéhosvěta, jenž pod vridcovstvím
Leninovfm pňeorával, ba naruby pŤevracel Rusko. Tento
mohutnf dech dějin, jenž kácel stety a konvence a pŤednímž
se tiásla světová blržoazie, proti němuž zbrojí|i kapitalisté
i nacionalisté,šosáci i církevníci, nemohl nás neovát svfm
kouzlem.
pi.itažliv1im
relativismu, jenž miluje teplo, ale
Proti rnaioměšéáckému
bojí se žáru, proti opatrnictví,jež hledá bezpečnoua tichou
asekuraci pro těžce dobyté nebo náhodou získanéstatečky,
proti pokroku, jenž se jednoho dne zastaví a utáboií v konzervativních tradicích, postavila sociální revoluce ruská
pcžadavek absolutního vítězství socialismu, absolutní víry
v schopnost ruskéhoi světovéhoproletariátu chopit se vlády
nad světem, dát mu nové zákony, nové iády. V každ'ém
umělci |eží utajená touha po dokonalosti, utopická vidina,
za n\ž spěje. Komunismus, tÍebaže založen,|na historickomaterialistickémučeníMarxově, jde těmto touhámvstŤícprávě
tak jako - katolicismus. V duši proletáňsk ch davri znamenžt
Moskva totéž,co katolickfm národrim znamenal Řim. Vzdálen1i, vznešenf, univerzální Řím. Komunisté pŤirozeně protesttrjíhrozivě proti takov'iimtopŤirovnáním.Měšéácia socia.
listéužívají
jich k zesměšnění
myšlenkydiktatury proletariátu.
Ale piesto !
U Iverskébrány v Moskvě je možnovidět nápis: ,,Nábožen.
stvíje opium národri... A autor tohoto rčení,tak pravdivého,
ne-li historicky, tedy pro dnešek,\ežícíse složenfma rukarna
ve svémmauzoleu pod zubatou zdí Kremlu, je dnes pro valnou
částRusú pÍedmětem kultu, v němž snadno mrižetesledovat
náboženské
rvsv. Mužici se kŤižuiínad skleněnou rakví tohoto
lidského génía,uruštíkomunistě prokazuji každéjeho Ťádce
rictu, jaké se dožilajen slova Písma.
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Dnešní vedení komunistickfch stran bojují horlivě proti
,,ťrchylkám,,,jež se-automaticky objevují v hnutí. Jen proti
jediné, hlavní richylce nebojují, proti oné pŤíchylnosti
mas
k neomylnosti Internacioná|y, proti pňíchylnosti,jež proudí
ne z pňesvědčení,nlbrž - z víry, jejiž nábožensképrvky bylo
.b"á.r
by velmi užitečno ana|yzovat. Nepochybuj, věň a
spasen.
pňes všecky skutečnosti, pŤes neschopnost' frivolnost
.Věi
i škodlivostvridcri, pňestožetě nevedou do země zaslíbené.ale
do zkázy. Nejen do tvézkázy vlastní,ale i do zkázy myslenky,
k její profanaci !
Proč bychom popírali moc víry, pokud posiluje život?
jsou daleko ty doby, kdy člověk ásviceny se oĚejde
Je^ště
bez
její.berly. Ale pak je stokrát a tisíckrát tňeba těch,
kieŤípochybují, kteŤívyslovují nahlas svoje pochyby a berou .,o ,.b.
o-dpovědnostzapodvracení víry ve vedouci sluhy myšlenky.
Komunisti u nás správně - a ne ovšemsami _ poukazuji, jak
se stoupajícíreakcív republice se zapominá vědámě
no
Husa a husitismus a jak místo ..,,ol.,č.'í"h svat ch",iao
vzr stá
vfchova k uctívání.legend,ale sami vymycují ducha kritiky
ze sv1ichŤadvšemijim dosažitelnfmi prostŤedky.
Ale co je to platno , když se duch [ritiky nutně a zákonně
vžďy znovu objevuje právě u těch, kdo nejvícevěŤili, nejvážněji pňemyšleli a nejvíce by|i zk|amánit bejiny komun"istic.nejrriznějších
kfch stran jsou do značnémíry dějinami
,, chylek.., opozic, ,,likvidátorství.. a likvidátorst,,i i aeii,,o.
mi bojri o svobodu projevu v rámci strany. Tato svoloda
dnes, sotva po deseti letech trvánt našehokomunismu, neexistuje. Nikde se nestaneštak lehko kacíŤemjako v komunistické
straně. Na to stačíjen poněkud myslet.
A tak se stalo kacíŤi,,,likvidátory,renegáty azrádci,, i sedm
spisovatelri, kteňÍv kritické pro československoukomunistic.
kou stranu době se ozvaLi,aby varovalijejí členstvopňed poli.
tikou falešnych prorokri, vedoucích piotetariát oá p,,azuy
k porážce. Byli jsme vyloučeni, kdyz jsme odmítli oa,,otui
svrij projev, jejž učinit bylo našípovinností. Nechaési polo.
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vzdě|ani sekretáŤi (a to nejen u kotnunistú,ale všude) myslí
o intelektuálech co chtějí, pŤecejen je pravdou, že skutečnf
intelektuál, jenž myslí poctivě, nemrižemlčet,když vidí,jak se
myšlenka,pro kterou pracoval, stává koŤistítupcri, dětinskfch
fanatikri a mazan'fch politikri ze Ťemesla. Bylo naší povinností Ťíci dělníkrim, že jejich vedení nestojí zanic, jakmile
jsme se pňesvědčili,žejde o politiku proletariátu škodlivou.
A protožese každf bránl,jak dovede, ubránilo se nám vedení
komunistické strany tim, že nás vylouči|o a že o nás dalo
psát do novin nadávkami a podávkami.
II
Literát a politika t. Každé politické hnutí vítá do svého
stŤedurádo spisovate|ea každéjim z hlubin dušenedrivěŤuje.
Stanislav K. Neumann, jenž s námi podepsal projev proti politickému vedení strany a byl proĎ s námi vyloučen, vydává
právě v sešitechveliké dílo o francouzské revoluci. Básník
Neumann bfval pÍed válkou anarchistickfm socialistou
a svedl mnohf boj se sociálními demokraty pro jejich mar.
xistické nazírání.Ale protože nebyl z básníkúnevzdělanfch
a byl opravciovfm socialistou, věnoval se studiu historického
materialismu a jeho obsálrlé dílo o francouzskérevoluci je
psáno z hlediska, jak se iíká, pŤísněmarxistického. Dalo by
se tedy čekat,žetakováto závažná pro socialismuspráce vzbu.
dí pozornost v komunistickéstraně,když právě teď vyšelprvní
svazekspisu.Vždyéjdeo dílo,psanév duchu levéhosocialismu,
o dílo, na jaké se nezmohli dosud ani marxističtíhistorikové
v SSSR. Ale na místo toho počal po Neumannově vyloučení
ze strany agitátor polbyra obíhat dělníky, odebírajícíFrancouzskou revoluci, a pŤemlouval je, aby pŤestaliknihu ode.
bírat, protože s likvidátory nesmí mít komunista nic společ.
ného.Tento milf primitivistnus, jenž není ovšemjen vfhradním vlastnictvím KSČ, je pŤecejen malou ukázkou drislednosti a stoprocentnostikomunistického,,anathema sit... Že se
v tomto a ani v druhfch pŤípadechnejednalo jen o názot
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jednotlivce, ukazuje tento citát z č|ánku Rudého
splašeného
večerníkačís.72, 1929 ,,Spisovatelé_ likvidátorskf trumf.,,
psanéhomlad1im pŤičinlivfm vzdělancem po poradě s členy
polbyra:
,,Dobrf kulturní pracovník m že prospět dělnické
tŤídě,stojí-li v revolučnímdělnickém hnutí.
Jestliže se
z něho vyÍadi, ani uškoditjí nemriže.A bude dělnictvem
smetentak,jako nejposlednější
z posledních...
A tak docela logicky se stalo, žena akaderniích,poŤádan1ich
'
komunistickou stranou v pŤedvečerletošníhol. máje, nebyly
jižrecitovány básně básnick1ich,,ztádci,,, jež od let byly dělnictvu pŤednášenya v propagačníchbrožurkách pŤetiskovány. Neumanna, Horu, Seiferta nahradil německy proletáŤsky
básníkJ. R. Beclrer,jenž sice není žádná hvězda vpoezii, all
zato tj,muje poslušně komunismus a polbyro, jakož i uvádí
do ňečivázané všechny teze)na nichž se usnese Kominterna.
V krajinskémčasopiseRudf Vfchod dočetljsemse v článku
o projevu sedmi spisovatelri,v němž nás slušn/ autor oslovuje
,,velectěnípánové a dámy,,, těchto Ťádkri:
,,Nevěsíme hlavy, že ztrác|me několik intelektuál . bvť
i vynikajících spisovatelťr.Citovávali jsme se za,icenim.a
s hrdostíverše,jako jsou napi.:
Kd1lž máme zemriil, necha,ť
reanluce
k poslednímuboji azepne našeruce,
pro něco krásného,cojsme snili léta,
padnem a umfeme na lslauu saěta.
Dnes cítímea slyšíme,jak ze všech těch veršriv náš sluch
zni pouze dunivá fráze. _ Jsme chudšío několik krásn1ích
iluzí, tot vše. S klidem však odmítáme v1itkunekulturnosti,
kterou nám vrhá v tváň měšéáckáa lžisocialistická žurnalistika. Víme, že neni opravdovékultury tam, kde principem spo.
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ňádu je vykoÍisťovánívětšiny lidstva pŤíživnickou
lečenského
menšinou...
LIle, co stačí,aby se z ,,vynikajícíhospisovatele..stal autor
jsi se odvážL|,ubohf
,,dunivfch ftáz1,,. A to jen proto, že
kompetence
a že jsíse odvážil
meze
své
pŤekročit
spisovateli,
dělníkri ňíká
revolučních
ňíci nahlas to, co si tisíce dobrfch,
jsi
učinil svťrjprouž dávno mezi čtyňmaočima.Ale vždyťty
jev v neposlední míňe proto, že právě v proletariátu vidíš
zfuodky oné opravdové kultury, která se nem že rozvinout
v dnešníspolečnosti,aže právě v komunistickéstraně jsi vidě1
možnost kulturní práce, pŤesto, že takovéto počínánína
tebe vrhalo podezňeníz oportunismu. Neboé ,,milejšínežli
dělník, kterf čte a vzděIává se, je mi dělník, ktery v neděli
propije svou mzdu, načežv něm po celf tfden roste revoluční
zášéproti kapita1istrim..,juk kdysi pŤed léty v polemice se
mnou na schrizi marxistického studentstva prohlásil mladf
muž, nyníj edna z duchovníchopor tohoto režimu v komunistickéstraně.
Helena MalíŤová, takéjedna likvidátorka, spisovatelka,jež
po deset let pracovala v dělnickych komunistickych organízacích s celou vášnísvéhonerimornéhosrdce, vydávalavKomunistickémnakladatelstvísvoje romány. PŤesto,že byla to již
druhá vydáni, byly hojně čtenya náklad knižnice, v niž vy.
cháze|y, stoupal. Nebylo divu, když byla vyloučena, že pŤi
jí
železnéruce, ktcrou drtí rístŤedíkaždéhoneposIušného,
bylo v nakladatelství i.ečeno,celkem s lítostí,že dalšíjejí
knihy nebude nakladatelstv|již moci vydávat. ,,Snad by to
ale š1o,kdybys si dala pseudonym, napsali bychom, že ta
nová spisovatelka píše zrovna tak zajímavě jako Helena
Malíiová.. - Ťekl tžasIéspisovatelce bodr mudrc. Ano,
všeckoby šlo,jen když si nasadíšmasku a ztajišťrsměvna své
tváIi. Jenžekaždf to nedovede.
\4arie Majerová byla pŤedněkolika létyve SSSR a pŤinesla
si odtamtud knihu proletáŤsk1ichdojmri, kterou pod názvem
Den po revoluci vydala v nakladatelstvístrany. Nejenže vy.
dala, ale starala se nakladatelstvíi o odbyt. ,,Jo, ta Majerová,

t3

to je pěkná komunistka,.. psali pak po jejím vyloučenív Ru.
démprávu, ,,onajezdila na sch zejen proto, aby nám prodá.
vala svéknížkya pŤipravova|a nás o těžcevydělané groše...
Ty grošepatňily ovšem nakladatelství, ale proti ,,spisovatelsk, m zrádcrim, kteŤínestojí ani za plivnutí.., jak stálo také
v Rudém právu, by| každ! argument vítán. ,,obohatili se
ve straně.. _ _ a tuto drzou hloupost nějakéhonevědomého
chudáka dali do novin naši b valí kamarádi, ani se pravděpodobně nezarděr,še.
kdyžjste psali, žejsme pro dělníky
,,Pročpakna nás ritočíte,
nic neznamenali a neznamenáme?.. ptal jsem se jednoho
z nicb, už po vyloučení.,,Ale to se tak musí psát, žejste nic
TLeznameflali,ty sám v(š,že to není pravda,.. Ťekl mi klidně
redaktor.
A druhf pÍi podobném hovoru mi odhalil ,'revoluční..
taktiku j eštědokumentárněji :
,,Cože? Abychom proti vám nepsali? Musíme vás pÍece
zostudit stiij co stťrj,aby vám dělníci pŤestalivěňit a plivali
po vás jako po ztádcich.,,
Takto se vyrábí veŤejnémínění.
III
Proti projevu ,,sedmi" komunistri-spisovatel ozvalo se
nejen polbyro s Rud1im právem, ale i dvanáct pracovníkri
v moderní kultuŤe, organizovanfch i,,neorganizovan ch..
ve straně komunistické. ozva|o se v Tvorbě, jejímžformál.
ním vydavatelem jsem právě tfden pŤedtím pŤestal bft.
Málem, a byl bych dostal svrij díl ve svémčasopise
. t.....]
,,Zásadnl stanovisko.. dvanácti bylo dáno do tisku ne
dŤívenež dva dny po pÍedánínašehoprojevu zodpovědn1ím
orgánrim Strany. Lze se tedy těžko domfšlet, že dvanáct
organizovanfch i neorganizovanj,ch pracovníkri v moderní
kultuŤe se pŤílišo něm kolektivně radilo, a protože částjich
žijena venkově, tento projev takézna|o. Ale.cožpak, podlpi.
suje-li se projev proti sedmi kolegrim.spisovatelrim,je potŤeba
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znáti jeho obsah? BásníkVilém Závada, jak se ukázalo pozdě.
ji, byl na,,zásadnim stanovisku..podepsán omylem. Bez svého
vědomí byl podepsán básník Konstantin Biebl.
Polbyru Strany záIeže|ovelmi na tom, aby byl nějak paraIyzovát fakt, že sedm vesměs dělnictvu známlch spisovatelri
a kulturních pracovníkri opouštístranu. Snažili se nás zostu.
dit, v tisku i na schrizích, ale to nestačilo.Byli jsme pÍece
něčímčeskémudělnictvu, naše práce, naše dílo mluvilo za
nás. I bylo tŤeba sjednat náhradu. Ona sice strana, jak dnes
vypadá, nějakékvalifikované kulturní práce nepotŤebuje,ale
na nějakou tu dekoraci si pŤecejen potrpí. A tak po nějakém
malém pokynu (,,opŤemese místo o vás o mladé.., bylo mi
iečeno) došlo k upisování ,,stanoviska...
Čtěte! Na první pohled jsou to věty dobŤe skloubené,logické,pro komunistu pŤesvědčivé.
Ale věru jen na první pohled. Premisy, dedukce i závěty,
všeje tu falešné,hotová maska. Podle deseti spáchali jsme téžkou chybu!Jaká pokora Se mne zmocř'uje, jak se rdím, když
nade mnou jako revoluční komunistickf kantor s tužkou
a notesem v ruce stojí Vítězslav Nezval, Karel Konrád, JiŤí
Weil a Vojtěch Tittelbach! Mnu si oči,nevěŤímsluchu, když
I{eumannovi a olbrachtovi a mně a těm ostatnímtito kamarádi vykládaj|, že jsme ,,nepochopili vlznam revolučního
hnutí.., že jsme prokáza|i ,,naprosté nedocenění revoluční
síly dělnické tÍ(dy,,,a to právě v době, kdy oni, kteŤípatrně
tak častopŤikládajísvéucho k šelestudělnickfch srdcí,,,zcela
jasně vidí, jak stoupá revolučníenergie komunistické strany... Kde a kdyjste to takjasně viděli, vy velicí básníci a skvělí
fotomontážníci?Neukazoval vám snad kamarád Fučíkfotografie ohromnfch dělnickfch demonsttaci z dob, kdy komunistickou Stranu vedli prašiví oportunisté? Nespletli jste si
data na těchto fotografiích? Či snad vás tak nadchl prriběh
a v sledekpodzimní stávky uhlokopri na Kladensku, čitextilní
stávky na Liberecku? Slyšelijste vribec něco o osudu těchto
stávek, kter1ibyl stejnou b|amáži ne revoluční,ale rrrevoluční
energie komunistické strany jako loůskf Rudf den? Nevíte nic
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o tom' žekam šlápne rrrevolučnínoha polbyra, nerosteuž nic
než fašistick1iplevel? Nenapadlo vás, tak pečlivéo osud komunismu, že byste měli tady protestovat?
Slova jako ,,komunistická strana pro nás znamená život,,
či ,,pociťovalijsme vždy jako vlastní oslabení každ1ikrok,
kter1i ji sváděl z její revoluční cesty.., nebo komunistická
strana ,,mÍlžeb t jediná nositelkou všeho našehokulturníhtl
snaženi,,znějíjako z wolkerovsk1ichmanifestri proletáŤského
umění, ale jsou nehotázn,|,mpňeháněnímz st autorri, jejichž
hlavní a jedině konstatovatelnf veÍejn1iprojev, jejicl lite.
rární dílo, je popírá dokonale. Vezměte si clo ruky Dinah
Karla Konráda, nebo Kroniku z konce tisíciletíVíta Nezvala
a snažtese konfrontovat tyto romány s větou: ,,Komunistická
strana mliže b t jediná nositelkou všeho našeho kulturního
snažemi.,,Dinah je dobrá umělecká práce, ale duch, jenž se
nad ní vznáší,je duch čiréhomaloměšéáka,jenžsi okrašluje
chudobu a malost svého prostŤedíparfumovan 'mi vidmy
erotického rozkošnictví.Kde je co komunistického v tomto
spokojenémpochechtávání se z radostnéhodnu? A kdeje co
komunistické}rona románu Nezvalově, na tomto romantickém, nenasytnémvyclrutnávání egocentrickéhosexualismu,
jenž se pročišéuje
v čirf umělecky individuaiismus? To je
román životníhotypu luxusního,jenž plove v dnešníburžoazn1
společnostitak lehce jako ryba ve vodě. Možná, že zatímco
tato brožura bude v tisku, komunistickf kritik
Jutius Fučík
nám poví, co si ze stanoviska ,,komunistického kulturního
snažení..o Nezvalově románu myslí.
Jsou všelijacísnobové,jsou i snobovékomunističtí.Nikdv
nebojovali o svrijvrrist do proletáňského
kolektivismu, komunismus, socialismus nikdy nebyl ani nebude jejich vnitŤnímosudem. Jsou mezi nimi cynikové i lidé prostoduší,ale vždy je
poznáte podle toho, že vždy a v každé situaci vy,na',ájt
hubou pln1ich sto procent toho, čemuorganicky nevěŤí,co Je
nesnažípoznat a co ani nemilují. Zami|ovali se do abstrakt.
ního pojmu, ale živ,fch lidí, jejich utrpení a nadějí nevid'í,
jdou hlušemimo.
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IV
Po dvanácti (vlastně desíti)pracovnícíchv moderní kultu.
Ťe,kteňítak pateticky ke značnémuuspokojenípolbyra prohlásiti, žejejich cesty se s našimi (nás sedmi) rczcházeji, vystoupili ještě další. Tvorba, jejimž redaktorem je kamarád
Fučík,,,vyžiaďala si (čtemeve slovenskémDavu) stanovisko
skupiny Davu k vyhláseniu siedmich českfch literátov, namierenémuproti komunistickej strane.,..
Mladí slovenštíintelektuálovéz Davu jsou hodní hoši,štika
ve slovenskémrybníce, a nerri možno necítit k nim sympatie.
Tím spíšezamtzi člověka rozumného, když tito mladí intelektuálové, tŤebaspod vlivem velmi pochopitelné mentální
nákazy, utrácejí svrij poctivf radikalismus na věci tak pochybné, jako je boj po boku karlínskéhopolbyra, a to dokonce
ve znamení obrany moderní kultury proti nám. Jejich projev
je do značnémíry upŤímnější
než diplomatická nÓta, kterou
jménem dvanácti vyseděl Julius Fučík s polbyrem' a proto
i on zasluhuje bft citován. Takto tedy nás ,,tvldo.. soudí ti
veselíšohajové
od Dunaje [.....]
Davistémluví právem o době pro proletariát nanejv1iškritické. Kapitalismus se sjednocuje a buduje pevně svoje pozice
(teze tomu Ťíkají,,částečnástabilizace.. kapitalismu) a komunističtíradikálové zat1m pomáhají dělnictvu tírr',že pÍe.
kládají z němčiny teze a fermany Kr, rozmnožujíje horečně
na cyklostylech, plní jimi sloupce novin, vážotlje do balíkri
a posílajíje drivěrníkrim,kteŤíse chytají zahlavu, schovávají
je pod postele a dodávaj1je pak komunistickfm živnostníkrim na balení. Neňíkám, že v tomto moŤi papíru není nic
rozumného. Vridcové Komunistické internacionály nejsou
hlupáci. Politické směrnice,jež vydáxaji, za|ožené
na pilném
studiu hospodáŤskch a politickfch poměrri, nejsouneužitečné.
Ale jejich informátoii jsou častos pravdou na štíru.Ukazují
vedení Internacionály potěmkinské vesnice, lhou mu o poměrech ve svfch zem(ch, buď již z nevzděIanosti' či z lišácké
snahy ukázat se Moskvě ve světle co nejlepším.PŤed něko.
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lika lety, podávajíce rozbor situace v Československu.oŤinesli čeští
komunistédo Moskvy tezi, že ČsRje polokolá,,iat.
nlm, vaza|sk m státem ve vleku Anglie. Čsn se nezměnila,
ale nyní po dvou letech prohlásil sjezd strany v Praze slav.
nostně, že ČSR je státem _ imperialistickfm. Takovéto definice, sledovanévždy ohonem jin1ich tez| a usnesení,mají
svrij praktick!, ozev v denní politice Strany. A protože kazdy
rok téměŤse tyto formule mění, skutečnostise jinak nazyvajt
a jednoduchécelkem prakticképroblémy se zamotávajLs.pravym uměním stňedověkéscholastiky, zistávají všechnausnesení na papíňe,komunistická sttana se potácí zkrizedo krize
a stává se koŤistíboje všechproti všem,čemužse ŤíkápŤečišéovací historickf proces, vedoucík bolševizaci.Včerejší
vridcové
strany, jílkovci, tvrdili po blamáži loriského Rudého dne na
svou obranu, že,,masy jsou pasívní...
Jejich opozičnícinaopak
poráželi a porazi|ije v Moskvě vítan;Ím tvrzením, že masy
jsou aktivní, ale vridci byli pasívní.
Jejich teorie zvitězita,
kdo tvrdí, že Dulcinea není žena vděkri nejprivabnějších,
čili, že masy nejsou aktivní, je ,,ťrchylka..u
,,lik,,id átšr,, _
a zatakto napravenéliniejde Stranaod deseti k pěti, prohrává
stávku za stávkou, ve volbách zaznamenává- stá|éribytky,
ve všechinstitucích,kdeje zastoupena,je pátfmkolemuvozu,
a to všetaképroto, žeji vedou polykači a chrliči papíru a že
má, díky stálfm čistkám, paučenépolitice a omrzelosti členstva, stále méněa méněvridcri, kteŤídělnictvo znají,jeho pŤirozen,fm osudem ž5ía mys|ía opravdu socialistickou potiiiku
dovedou aplikovat na skutečnost.Ano, kamarádi i Du,,.
jak by pak nebyl proletariát v situaci naneivriškritické?
V
Pak se.takév projevu Davu cituje, tuším,žez Mondul pro.
.
jev Panaita Istratiho. Čímpr1rse lišímepovahou
a metojami
od P. Istratiho?
rstrati, básník selskéholidu rumunského,je dobrf mezi.
národní |iterát,jenž pŤed několika lety odjel z PaŤížádo so-
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větskéhoRuska S gestem člověka, kterf je provždy hotov se
západni bltžoazni kulturou a jenž se jde vykoupat a očistit
do země Leninovy. Ruštísoudruzi pŤivítaliIstratiho s pohos.
tinstvím obvyklfm v této zemí a Istrati strávil tu téměŤdvě
léta.Nato se nedávno vrátil do PaÍížea jeho veŤejnéprojerry
i sovětské.Istrati nepŤišelnaudivily jeho pŤátele měšéácké
dšen,mluvil velmi kriticky.
Pověděl mezi jinfm: ,,Za nynějšíhosovětskéhorežimu nemriže umělec tvoŤit ,á sa fantaisie. a proletáŤská šablona je
stejně těžká jako každá jiná. To je jeden z těch problémri,
kterémě obzvláště znepokojují, zv|áštěkdyž jsem seznal, jak
jsou nesvědomitě do popŤedívyzdvihováni domnělí tvrirci,
kteŤíse ztotožriujís,linií.... A mluvě o politice, Ťekl:,,Neobjeví-li se revolucionáňi, kteŤízměnl znovu sovětskou moc
v moc proletáŤskou,pňijde den, kdy slova ,komunista., ,bolševik. nabudou v očíchproletariátu ještě odiÓznějšíhovfznamu
než slovo ,sociální demokrat.,, atd.
ČlánkaŤ nového časopisufederace sovětsk ch spisovatelri
Litěraturnaja gazeta Boris Volin k tomu hoÍce poznamenává
(29. dubna 1929): ,,Kolem prildruhéhoroku koupal se Panait
Istrati v slunci Sovětskéhosvazu. Sjezdil tuto ohronrnou zemi
socialistickévfstavbykŤížem
kráŽem. Byla mu dána materiální
možnostvidět vše,co jen vidět chtěl. Dostalo Se mu bratrské
podpory v tomto velikém díle poznávárrí novfch aneznám!,ch
mu faktri a zjevri.Vystupovalnadšeněna našichspisovatelsk ch
schrizích,oslavuje Sovětskf svaz a tvrirčíiniciativu jeho pra.
cujícíchmas. Istrati rozloučil se s námi jako nejlepší'nejoddanějšísoudruh...
A nyní tohle. A ještě k tomu trockismus. Nazvalť Istrati
Trockého a opozici ,,zlatotl rezervou ruskérevoluce...
To bylo ale takéasi všecko,co Panait Istrati pro komunistnus učinil. My, čeští
literáti, jsme se, váženi pŤátelézDavu
a Tvorby (nikoli Šaldovy,n!,brž Fučíkovy),nekoupali prildruhého roku v slunci SovětskéhoSvazu. My jsme po devět
let z většíčásti aktivně pracovali v komunistické straně, ne
proto, aby se námži|o lehko jako rt;zrr,fmzápadnlmveličinám
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ve SSSR, ale proto, žejsme se s dělnictvem sžili,jako jeho
soudruzi mezi nirn pracovali, každ! ve svém oboru a podle
svfch schopností.
Ale právě proto nemohla mi b t strana nikdy fetišern.ApelujeJi komunismus na rozum, na kriticismus' na věcleckou
ana|!,zufaktri,nem žesám sebevyjmout z tétometody. Diktatura proleta átu, ježje v Rusku pňirozenfm dťrsledkemrevo.
luce, rozhodnuté zabezpečitovoce svého sociálního vfboje,
nikdy nesmí ani pomyslit na to, aby se stala cliktaturou nad
svobodou lidskéhomyšlenía našehopŤirozenéhosebevěd'omí,
našícti a našehocharakteru. Znási|nite lidi tupéa zbabé|é,
a|e
lidi rozumné a hodnotné mrižetejen pŤesvědčit.
Jestližejsem
sezna|,že strana, v kteréjsem viděl nástroj vedoucí k uplatnění socialistickéhosvětového.názotu, se stává pŤekážkoupo.
kroku v tomto směru a místo posily dává proletariátu jen
divoká nebo rozpačitá gesta, musil jsem zapochybovat, musil
jsem senaučitdívatkriticky i na ni, musil jsemjednoho dne ňíci
spolu se stejně smfšlejícímivfsledek svéhozkoumání nahlas.
Političtíňemeslníci,nezra|ífanatici, naivní vyznavačia amo.
rální snobovémohou pokrčit rameny nad těmito slovy.
Kamarádi literáti, kteŤíse chopili praporu pclbyra v pŤe.
svědčení,že drž|plapoTkomunismu, mohou však učinit něco
lepšíhonež projev proti nám: mohou nám svoji tezi, žekomunistická strana je jedinou nositelkou kulturního života, do.
kázatí činem.Vzhriru do práce, pňátelé,a hodně nadšení!
Ale nezapochybujte ani na okamžik o ričelnostipolitiky,
kterou dělá vaše strana. odložte svoji básnickou imagiiraci
a nahraďteji živou vodou tezí. Nedejte se pňesvědčito tom,
že stranavás chce pŤitáhnoutk prácijen pro dekoraci, z drivodu v jádŤe oportunistického.
Dávámvámrra cestu několik nezištn)ichrad, ježjsem prostě
vypsal z ruskéhokomunistickéhočasopisuliterárního:
,,Naše široká, daleko ne stejnorodá spisovatelskáveŤejnost nechť si uvědomí: vystŤíhejtese nedbat života a
pokulhávati za nirn. Jinak nebudou vás nakladatelévy.
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d,ávat a redaktoňi tisknout (to platí zatLm ovšem jen
o SSSR) a nov,f, rodícíse čtenái piestane vás číst,protože vám nebude rozumět. ovšem, každy pěvec mriže
pět takovfm hlasem, jakfm ho podělila pŤíroda.Ale
nejvážnějšívlznam má ta, o čem pěje pěvec. Jestliže
užívásvéhodaru od pňírody k tomu, aby opěvoval vše
shnilé, zchátra|é a minulé, nutno proti němu bojovat
co nejrozhodněji. Proto vyz!,váme spisovatele, aby se
zabfva|i pňítomnostía bojovali pevně za ídeáLy, jimž
ná|ežibudoucnost. . . ČtenáŤskámasa žáďá po spisovateli, aby se zabfval co nejintcnzivnějíjejími problémy.
Mriže k nim zristat lhostejnfm, chce-li b1it čten?..
VěŤím,že tyto rady ruskfch scuclruhťrprijdou značněproti
z nich
Devětsilu. Věňím, že|eckter,|,
srsti našimdesetiz českého
dá pŤednostbásnění ,,á sa fantaisie...Ale jak se pak budcu
krft jejich činy s jejich slovy?
VI
Nic nebylo pŤirozenějšího,než že spisovatel, básník byl
válkou posunut do stňedu občanskéhoživota, že i on si plně
uvědomil svoje občanství.Ve všech zemích se vrhají spiso.
vatelédo víru společenskfch,mezistátníclr,nacionálních i tňídních zápasri.
Po poměrně klidném vyznávání liberalistickéhoňádu XIX.
století,jež trvá až do vá|ky a jež dovolovalo celkem nerušené
vyznáván| uměleckéhoindividualismu, zapiná válka i spisovatele do kolektivního osudu doby, strhuje ho poválečnyživot
se sv1imi mnohotvárnymi revolucemi, svfm vystupĎovanfm
dramatickfm rytmem. Spisovatel nejenžejde jako vášnivf
straníksloužitkolektivním idejím, on je jimi pňímouchvácen,
jeho vztah k společnostinení již jen racionálního rázu, rte'
zaměstnává ho jen jako občana, ale ijako umělce, zmocĎuje
sejeho tvrirčíchzákladťr,znepokojuje a zrirodĎujejeho podvědomí,stává se mu inspiračnímzdrojem, prolínájeho tvorbu.
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Umělec si uvědomuje, že dalekosáhlé proměny společen.
ského Ťádu se dot1ikajíintimně i jeho Ťádu uměleckého, že
novf svět umění není možnf bez nového světa sociálního.
osudovf děj války ukázal spojitost individua a kolektiva,
ukázaL nemožnost izolovaného trván!' básníkova snu a jeho
imaginace v prostŤedívybuchujícíchsil a běsri, rozpoutanfch
válkou. Díla básnická, jež se pŤedválkou uzavfuala do rizkého
kruhu jednotlivcova,,já.., jsou víc a více napojována kolektivním patosem, zrcad|i se v nich stále silněji cei1?svět, lidstvo,
dramatičnostjeho boje, zoufalstvíjeho pesimismu i naděje
jeho optimismu, aérasového,či tŤídního.Imperialismus, na.
.cionalismus,ale mnohem bouilivěji i socialismus,
a socialismus revolučníse sv'imi dvěma tváŤemi, marxisticky materialistickou a utopicky chiliastickou, jakož i demokratickf hu.
manismus a pacifismus proiínají literaturu stále hlouběji a
organizované risilí estetikťra kritiky posledních let vymanit
literaturu z ideologického pouta a zdílrazťlováníumění-for.
my jsou jen dokladem, jak se revolučnívlna dějin zmocnila
literárního obsahu, jak na iéta pŤinutila literaturu k funkcím
užitkovfm, sociálním i mravním a filosofickfm, ale ovšem
hlavně proto, že emotivnost pŤevratn}ich dění společenskfch
plnila duchy elektŤinou stejně jiskŤivou jako svět senzac|
smyslovlich.
Zneklidněnf duch tvrirčí, zah|eděn:!,do závrati v divadlo
odpoutanfch sil společenskfch, v revoluční aktivismus davri,
jež vystupujíz individuálního soukromía namístogesta lásky,
rozkoše,souboje individualit a pohlaví, pokory, hamletovství
a nadčlověčstvíposkytují pohled na vášnivé zápasy státi,
tŤíd a zmatetia|izovanfch ideologií, na zápasy, zkonkretizované z abstrakta politick}ich teorií v krev, vraždu, heroismus
a opojení b t nositelem dějin, nezbytně došel k prolomení
uměleckfch konvencí a zákoni, zaktivizov al literaturu, zaktí.
vízoval i její tvrirce. Francouzskf humanismus rollandovskf,
italskÝ futurismus, německf expresionismus i socialistická
poezie proletáŤská zapínaj1umění do služeb novfch koncepcí
společenskfch.Mezi tradicionalisty není tomu jinak.
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|Jruženéa zmtzačenélidství volá básníky, aby mu vrátili
ztracenou sebedrivěru, abY mu dali zapomenout na krev,
prolitou z drivodri nepochopitelnfch egocentrickému individuu, aby mu ňekli, že ,,člověkje dobrf..; lidská b(da, vysátá
a vykoňistěná hanebně kapitalismem, rytmizuje na hiebeni
svéodbojnévlny na rtech poetri zpéw sociálnírevolty a glori.
fikace dělníka-mučedníka,a|e i v|těze a tvrirce novfch Ťádri.
Ale i starf imperialismus a nacionalismus vtéká do literatury
a jeho patos zní z uměleckfch děl i z drnčivfch tirád stejně
jako patos oněch prvních. Stejně i náboženství,obzvláště
katolicismus, snažíse stát se duchem umělecké tvorby, jež
stává se odleskem lidského zápasiště.
Naše literatura poválečná nevymkla se ze všeobecného
pravidla. Češtíspisovatelé,kteŤíza války hrá|i značnourilohu
ve skrovném domácím odboji proti monarchii, vstupují ve
značnémpočtu do politické aktivity. J. S. Machar stává se
vojensk1im funkcionáŤem, Viktor Dyk opouští čistéumění
a pollžívásvfch schopnostík nacionálně politickému kupletu,
Ivan olbracht, kterf koncem války stanul v čele českého
románu, oďjlždi do revolučníhoRuska, aby se tu stal oddanfm
stoupencem diktatury proletariátu a žurnalistickfm propagátorem komunismu, Stanislav K. Neumann opouští státní
riŤad,aby v Červ''.' a Proletkultu bděl nad nekompromisností
revolučního socialismu a osvojil si marxistickou metodu pro
svoje dějinné naziráni, F. X. Šalda, vždy tak vzdáIen,f otázkám mechaniky společenskéhovfvoje, na|ézá v revolučních
Zástapech mytické gesto žízně lidského kolektiva po doko.
nalosti analézá stále hlubšísouvisiosti mezi životem a uměním,
a nejmladšígenerace literární vystupuje téměÍcelá pod ru.
d1im praporem sociálního revolucionismu, ažve WolkerovfchTeigovfch manifestech je proklamováno jako jedině možné
umění tŤídní,proletáŤskéa komunistické,jehož motorem jsou
kolektivismus, tendence a optimismus, proudící z aktivismu,
ze zaŤazenlse do fronty bojovníkúnového světa.
St. K. Neumann v Červnu a já, v komunistickém deníku
jsme soustŤediliod roku 1920 téměŤvše,co dnes v mladé české
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literatuňe má nějakéjméno. Buržoaziebrzo odhadla nebezpe.
čí,ježjí kyne z mladéhoumění,sešikovaného
na levé*ontt,
z uměnl,jehož vidina světa byla revolučněsocialistická,jehož
kontrapunktem byla revoluce, zatímco měšéáctvo. z1ikane
národní revolucí, bylo by si pňálo umění ad usum delphini,
umění rostoucíhoz dosaženého
jí blaha, jehož každo.,ko,.kturu směrem k proletariátu považova|oza velezradu.
Komunistickou stranu jsme ale nedovedli pŤesvědčit,
že by
mladí kulturní pracovníci kolem ní soustŤeděníznamenaii
více než vhodnou dekoraci. Proletkult, jenžza vedení komu'
nistick ch.intelektuálri chtěl ne vyrábět po tuctech proletáňské
I
l básníky,ale konformovat všechnukulturní činnosta tvoŤivost
proletariátu marxistické teorii, byl stejně trnem v očíchkomunistickfm pravičák m, jako patentovan1im levičákrim.
Ve chvíli, kdy se vživa| mezi dělnic tvem, jei v něm mohlo
mít svoji kulturní ťrstŤednu,
byl zrušen,protožečiňípolitikáňi
dělničtí i intelektuální ve straně nechápali jeho v1iznamu,
na|trazen,,marxistickymi.. agitpropy, jejich ž chabi činnosi
nikdy nepronikla do mas a čehožjedin m d sledkem bylo,
že užšikulturní práce svěŤenabyla nedouk m a vzd,ěIávaci..
takzvané okrajové složky .strany se staly rejdištěmdiletantťr.
V r. 1925jsem stanul s několika soudruhy (Gcirlich, Hrila,
V:.":k atd.) v opozici proti neurathovskému,,.d.',ist,uny.
Y.
Dostali jsme tenkráte v Moskvě co proto a na kongresu
IIí.
internacioná|y zváži| soudruh
Jíle[ mr1j politicko".literární
profil takto:
,,Soudruh Hora, kterf nejprve navštívilItá|ii a pak Rusko,
nemohl kupodivu na|éztk sovětskémuRusku stanovisko.
alé
napsal knihu básní o ltálii, která vyšlav měšťáckém
nakládatelství s velk1ím ríspěchem a by|a bwžoazií uznána a
vyzna.
mertána.,,
BohušJílek (dnes užje takélikvidátor) nebyl sám z
oficiá|níc.hkomunist , jenž takto soudil. Když toto hovoŤilv Moskvě,
uplynuly teprve asi tňi měsíce od mé návštěvy sovětskéhc
Ruska a nemohl jsen-rtedy (kromě Ťadybásní a eianrri;
o něm
nic širšího
napsat' kdežtov Itálii jsem byl rok pŤedtím_ ale
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jaképak í}aky, hledá.li politik argument proti intelektuáiovi.
Co na tom, žejsem nedostal cenu za Itálii, a|e za BouŤlivé
jaro' co na tom) žejsemji nepňijal?
Ale nezmiĚoval bych se o této epizodě, kdyby neměla
vztahk tomu' co chci Ťícidále. V době, kdy jsem navštívil
sovětskéRusko, slehlo se již ve světě to, co po válce bylo pro
básníka dramatick1im divadlem heroického dějinného gesta
v odborné,Ťeklbych, a ÍyzereáInérisilípoliticko.hospodáŤské,
a tam) kde do našíbásnickéinspirace šlehalyopojnéplameny
revolučníhovzmachu, nastupovala nyní nutnost drobnédenní
práce, hlásil se duch kritiky, jenž vtiskoval lyrikovi do pera
veršejako:
JÝeučímutis nenáuidět,
Tak jako tak suět ala je pln.
Rád učil b2ch uds ušakjasně uidět
do rmutnjch zpěněnjch uln,

rád naučilfulchuás ušakrozlišouat:
,(depŤitelje a fie nepÍítel
ne ten,jeni lichotně<ntise k uám chouat,
to špatnjje pfítel a učitel,
sténd
ne ten,jenžpodjinou bolestí,
a bloudě,neuí,žendleží
k uám beyjmennjm,sám bey jménazde u strastechsujchnepfítelneleží.,.
Varujtese těclt,kdo udmpraui,
žeušechno
zlo u suětěje mimo uás,
žekaždj 1 uás moudrjje, silnj a 1drauj,
schopensuětničemnii
ruičit a rdz,
spíšposlouchejtetěch,kdo uá"skáŤí
a nad uašímalostíaoufajt,
neb onijen uedouuti'sk neznáméztÍŤ.i,
kde adstup1lk moudrostistoupají,
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V duchu mnoha věŤícíchnastává doba, kdy uzňí,že abso.
lutnÍ požadaveka praxe' vedoucÍk němu, se nekryjí. PŤedem
politicky myslícílidé (a i básníci jako občané)se dávají do
ptáce, aby zlepšili tuto praxi, básník jako básník umlká.
Literatura a politika se rczcházejí. Politik mriže svět organizovat i dezotganizovat, v komunistické straně, jako v jinfch,
však musí nejprve poslouchat. PojmeJi subjektivní pravdu,
je ztracen. V politice má pravdu vždyjen většina.
Ale ve světě umění není
.žádnépravdy většiny.Je jen věrnost k sobě. Ne k svémujá, ale k svémuvidění světa, k svému
zprisobu pňetváňetjej v rytmus' obtaz a podobenství.
PŤivezljsem si ze sovětskéhoRuska obtaz velikého a vzně.
cujícího rísilí, obraz heroické země, jejíž oběé, pňinesená
lidstvu, dlouho ještě nebude doceněna. Ale docházeli jsme
také k poznání, že vedle této nadlidské práce, sloužícíke
štěstímnoh1ichjinfch, je ještěkomunismus jin1i, komunismus,
jehož se zmocnili lidé malí a nepovolaní, komunismus dusící
a tŤíštící
energii, kterou měl uvolnit a zjasnit, komunismus,
jenž právem ukazuje dělnictvu na nebezpečímechanizující
racionalizace práce, jak ji zavádí po Americe kapitalistická
Evropa, ale sám se bláhově domnívá, žezv1těz|,kdyžzmechanizuje, zbyrokratizuje svéhnutí a vyrobí z lidí stroje na revoluci,.tak jako kapitalisti z nich vyrábějí stroje na svéobohace.
ni. Živ! člověk zmize| z ripadkového komunistického hnutí
rťrznfch zemi a místo něho staví rnternacionála do boje
pouhé nositele tezí. Tento pavědeckf, diplomatickf komunismus není už tlm, jenž nám dal tak mnoho, nač nelze nikdy
zapomenout. Ale byl by nám to málem vza|, a proto odchází.
me' proto musíme b1it vylučováni, abychom si zachráni|i
vědomí a víru, žesocialismus žije,žeproletariát, z něhožjsme
vyšli ajemuž se nezpronevěŤíme,
spějepŤecejen k vítězstvínad
dnešnímsvětem hospodáŤského
a mravního násilí,jenž se nám
hnusí.
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Karel Teige: JOSEF HORA, LITERATURA
A POLITIKA

Stalo se zvykem, žekažd!, kdo se rozejde s komunistickou
Stranou,vydá, prve než se nastěhuje k národním sociálrim či
socdemokrat m, o svém pŤípadunějakou brožuru, v níž od
srdce vynadá straně, v níž dosud pracoval a byl zaměstnán.
Ani Josef Hora neučinilvfjimku z tétokonvence.Jeho brožura dotfká se ovšemproblému, naznačenéhotitulem, zpťrsobem
tak pŤepovrchním,ženení ani možno v tévěci s ní polemizovat: čtete tu jen několik fuázi, které od dob, kdy není již
možno psát v íečivázané teze a traktáty, rfmovat ruce a revoluce a čístBouŤlivéjaro, Srdce a vňavu světa či Pracující
den - zkrátka od dob bankrotu nemarxistickéhobludu proletáÍskéhoumění pozbyly naprosto kursu. o to tu konečně
nejde: Horovi jde hlavně o vyrovnání čtli více či méně
osobních.Jde o projev ,,sedmi.., toto trapně literátské ,,ne.
mohu mlčet.. a ,,j'accuse.., gesto sice neoprávněné,ale patetické * jde o polemiku proti ,,odpovědi dvanácti.. a pak jde
o určitéosobní literárně politické bolesti. Hora cituje na str.
42 nějaké prašpatnédidaktické verše: nevím, nejsou-li to
dokonce veršejeho a nepňijímá-li tu tedy manlry Viktora
Dyka v sebesamocitování,ale rozhodně jsou takové verše
argumentem právě tak chabfm jako nadávky, jimiž po vzoru
od komunismu čas.
všechpŤedchozíchi budoucích dezertérťr
sekce Kominterny (: ''"tuje Hora vedení československé
schopnost, frivolnost, škodlivostvridcri, vedoucích do zkázy,
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tupci, dělničtífanatici, mazan|politikové ze Ťemesla)a jaké
slušíŤečĎujicím
a novinaíícímsocdemokratrim. Klepy, jimž
Hora dopŤává tolik místave svébrožuŤe(str. 16-19, 23), také
nemohou podepiít jeho věc pŤedsoudn)ímčtenáňem.Jestliže
,,projev sedmi.. byl pňijat Právem lidu ještě odmítavě, nepochybujeme, že tato brožlra, tak socdemácká, pol ivajicí
nadávek a klepri zná"m!,chz Ptáva lidu, upraví pro svého
autora vlídnépŤijetív sociálpatriotickémtisku. Tragikomedie
se tak končí:šéastnou
shledanou s panem Píšou!

BedŤichVáclavek: OTÁZKA,
NA NIŽ NECHCI oDPoVĚĎ

kde se dnes seskupujíu nás tvoňivésílyumě.
PŤehlížíme.li,
lecké,to jest v kterém názorovérrrtáboŤe,vidíme, žejsou tu
pŤedevšímdva tábory: komunistick! a katolickf. Není to
tak protismyslné,jak by se zdálo. Neboťonen pŤíklonke kato.
licismu není lečreakcí na rczk|ádajícíse měšéáckfindividualismus a liberalismus' jenž pŤestalbft životaschopnfm principem. Co zistává mimo tyto dva tábory, je jednak umění naprosto podprriměrnéa reakční,jež pňisluhujevelkébutžoazií,
jednak umění prriměrné kvality, jež chce dělat podle maloměšéácké
ideologie ,,stňed..a jež _ stejnějako sociálně a po.
liticky tento stňednemriženic zmoci ve velkém náporu dvou
též
tŤíd_ se Stále zmenšuje.(Což je pro nás jen potěšite|né,
umělecky.) Vfjimky jsou ovšem ve všech pŤípadech, ale
nepatrné.
Ježto komunističtíi katoličtíumělci, abych tak ňekl, rostou
na odporu proti stejnévěci, je pŤirozeno,že se mimoděk vytváŤejíi určitésympatie. K nim pŤispíváí to, žev katolickém
táboŤejsou osobnosti, jež si sympatií, popŤípaděi respektu
zasloužl. Ale ovšem nelze zapominat, že katoličtí opozičníci
proti měšťáckémuprriměru se rozbíhají směrem, jenž jde
diametrálně od našeho, znamená návrat ke kulturním princi.
prim Íc.udalismua tedy romantickf ritěk z [dnešní]doby do
minulosti, ne krok vpŤed k budoucnosti. Toho není zapo.
tŤebíširocerozvádět, tŤebasby ovšemzevrubnějšírozbor prá.
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ce katolického uměleckého tábora by| zajímavf (udětáme si
jej jindy).
V poslední době se pak vyskytuje zjev, jenž si zas|ouž,Í
pozornosti: zdá se,jako by v komunistickém táboňe byti lid{,
kteŤí nemají daleko ke katolicismu, a v katolickém, kteňí
nemají daleko ke komunismu. Je zÍejmo, že nějak! prudší
otŤes politickf anebo kulturní rozdělí tyto ambulující je.
dince tam, kam patňí,a že zejménajádro tétokatolické,,opo.
zice,,, jež i kulturně je již dnes nám naprosto nepŤijatelné,
určitě pÍejde vysloveně do tábora butžoazie. Ale nejde jen
o to, žejedinci, kteňínejsou dosti ujasnění,takto kolísajímezi
oběma tábory. Vidíme, že částumělcri, vysloveně sv m pŤesvědčením revolučních, komunistickfch, spolupracuje vy.
datně v orgánech katolíkri.Jakkoli si tuto spolupráci |ze vy.
ježjsem uvedl, aikdyž neposuzuji věci nijak
světlit pŤíčinami,
zkoprse, i když jde jen o spolupráci uměleckou, nemohu se
zap ít, abych- nepoložil těmto soudruhrim otázku: činíte
správněl
Katolické časopisy (napň. Tvar) jsou _ namnoze právě
zásluhou této spolupráce revolučnílevice _ dnes hybnější
a pomalu lepšínežjejí časopisyvlastní,jež trpi právě nedostatečnouspoluprací tidí, již je vytvoŤili anebo kteŤív nich
mají svépravé místo (mohli by jistě mluvit jejich redaktoÍi
o tom). Ale je možno takto _ objektivně _ posilovat pozice
něčeho,co jde diametrálně proti komunismu? Je popŤípadě
možno jít tak daleko v nějakém osobním (anebo dokonce
kavárenském)kamarádství? A neroste tu jisté nebezpečítím,
Že se vytváňí ovzduší,jež usnadriuje dezerci zlevé fronty bez
onépŤíchutiméněcenného
odpadlictví,ježje spojena s piímou
dezercí do buržoazně reformistického tábora? Je možna
taková,,snášelivost..
?
Nechci se rozbíhat do kapitoly o ,,kulturním svědomí.olevfch umělcri vribec, otázek umělecké a redakční spolupráce
v listech, stojícíchna neurčitémmístěv tŤídnímboji, neutrálních anebo vysloveně buržoazních.Byla by to kapitola pňítiš
dlouhá, a vím sám dobŤe, že je to namnoze prostě Ťečeno
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b1da, jež nutí k takovfm kompromis m, a že ne|ze ani z ji.
n1?chdobr ch drivodri tuto spolupráci nijak paušálně zavrho.
vat. Vzpomínám si jen na pasáž z dopisu literárně činného
soudruha z Moskvy, jenž sleduje živě českf literární život.
Znl (vynechávám jména,ježto mně jde o zásadu) :
,,Čístverše básníka,jenž se hlásí ke komunismu, umístěné
pod reakcionáňskfm rivodníkern,strašnfm rivodníkem,namíŤenfm proti komunismu, českékomunistické straně a III.
internacionále, toéestetickéobsluhování kramáŤri,toéstrašnf
hŤíchproti esteticei poetickémorálce...
Nechci rozvádět tyto ňádky, neboť jsem pŤesvědčen,že
vyciéujemei sami u nás tuto samozŤejmoupovinnost kultur.
ního svědomí.Nechci ani dělat kazatele, ani posuzovatjedince (tuto otázku, karn až Ize v snášenlivosti jit, at si rozŤeší
každ! sám;, chtěl bych jen soudruhrim, kteŤíse staví,aésvou
aé sympatiemi (jež každ! opravdu
politickou pŤíslušností,
proletariátu a myšlencekomunismu
k
boji
moderní uměIec
jedné
kulturní fronty, dát maiou, všetečnou
chová) s námi do
otázku: nestává se našekulturní svědomí poněkud širokfm?
Širším,
než bylo pňed osmi, ba ještě pňed čtyňmilety? A není
tato'laxnost tak trochu pííznakemupeviiování pozic pravice?
Nezaspáváme tak trochu novf piíliv revolučnosti,jež jde
světem?
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Josef Hora: KAREL TEIGE NAPSAL DO RBDU

dnes oporou kulturního životav komunistickéstraně, a proto
to také s komunismem u nás tak dopadá. Vše, co kladného
Karel Teige u nás v kulturním životě vykonal, rostlo mimo
komunismus a je svázáno těsně s dnešníburžoazn| kulturou
jak v zi$mu komunis.
evropskou.A proto udělá Teige napŤíště
temperament, své
když
svrij
lépe,
svém
i
zájmll
mu, tak v
uplatní
mohutnosti
a
polemické
schopnosti i své reklamní
svévlastní a komunismus nechá na pokoji.
ve sféŤe

kritiku mé brožury Literatura a politika. Nejsem zvyk|!
odpovídat na kritiky m ch knih, ale tentokráte nejde vpravdě
o kritiku, n!,btžo demagogick1iv1ipad politickf, a proto mu.
sím Karlu Teigovi několika slovy odpovědět. Teige tváŤíse
ve své kritice jako komunista dnešnípolbyrácké ráže, jenž
dovoluje si s klukovskym radikalismem plivat na vše,co nemá
aplomb jeho politického sekretariátu. PŤijal bych takto jeho
projev, kdybych věděl, že Teige je skutečnět1m,zač se vydává, to jest opravdovlm komunistou. Potrhlé pŤesvědčení
našich lev1ichkomunistri, že mimo ně a jejich jako makarÓny
soukanéteze není na světě života,mriževzbudit u normální.
ho člověkajen risměv pochopeníjejich duševníhostavu. Ale
Karel Teige je komunistou asi tak jako kakadu dravcem, což
by se dalo lehce zjistit, kdyby ho v elementárním komunistickém kursu podrobili zkoušcez Abecedy komunismu. Komunismus na jeho tváŤije koketně nasazená maska mladistvého
radikalismu, jemuž dnes vyhovuje komunismus právě tak,
jako kdysi mu vyhovoval intelektuálsk1i individualismus.
Psal jsem ve svébrožuňeo komunistickfch snobech, a jedním
z nichje takéTeige. Takov mto snobúmje zalehko vyznávat
hesla, jimž nevěŤíani za mák a jež pochopit se nikdy nesnažili. Takovíto snobové dovedou hubou vyznávat protibur.
žoazni revolučnost,a pňitom ve své praktické práci metat
ultraměšéáckédadaistické kozelce. Takovíto snobové jsou
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RED BUDE V 3. ROČNIKU

Nová,nováje hvězda

KOmunrsmu
a mimo ni není modernosti.
Devětsil' l92l

plnit dále svrij program a svéposlání, které si stanovil pŤi
svém vzniku a které dnes nepotŤebuje ani rekapitulov at, an.,
revidovat. ReD je a bude nadále syntetick m listem inie ,nacionální moderní tvorby. Slovu moderní tozumí
v nejpŤímějším,
nejostŤejším,
nejradikálnějšímsmyslu, .ct,".
právě
tak jako slovu m e z i n á ro d n í pňikládá v,f znarn''.jsi.si.
bjt práv oběma těmto slovrirn,jimiž vyslovuje p,o!.u* a ToZsah s'véčinnosti,poněvadžje pňesvědčen,
žejsou n*erozlučitel.
ná. Moderní kultura je dílem kolektivity internacionálních
sil, rezultátem činorodéspolupráce. Moderní tvorba není sblíženim nějak1ich mezinárodních kon federací pro intelektuální
spolupráci, kterése tulí pod kŤídlaimperialisiické Společnosti
národri: tam Se etabluje mezinárodní reakce. Inter]nacionála
moderní kulturní tvorby, jež se postupně konsoliduje z mezinárodního produktivního souručenství
všechmoderi'ích, mlad ch energií, nemriže neb)it sestrou internacionály revoluč.
ního proletariátu, Dnes, v pŤedvečervšeobecnéhoznovupoŤádáni hodnot, tedy vytvoňení moderního světa, je posledním
slovem mezinárodní moderny, moderního ducha a moderní
vrile: revoluce. Mezinárodní moderna, jejímžorgánem je
náš list, je organizovanfm a vědomfm oábojem produktiv.
ních sil proti stávajícím poměrúm, tradicím, aiademiím,
estetikám, morálkám a proti dezorganizovanému a rozk|ádajícímu se sociálnímu systému.
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ReD nechce bft uměleckou, literární nebo filosofickou
a estetickourevuí,jakfchještěje a bude nazbyt,nlbrž sborníkem, vzorníkem a zpravodajem novfch forem života, experimentťra rezu|táti světovétvorby; bude zakreslovat diagram
napětí soudobfch produktivních a revolučníchenergií, bude
orgánem všechvfznamnfch a pŤevratnfch proudri a tendencí
v umění i ve vědě, ve filosofii i v životě. Aspekty moderního
žívota,o nichž bude pŤinášetzprávy, bude dešifrovat a vyčí.
tat nejen v knihách av obtazech, ale i v hromadnfch otŤesech
životě, v jeho intermitujícíchrevoltách, v ží.
v společenském
organizace,
votě davri, v neklidu a nerovnováze společenské
v mohutnfch kolektivních i individuálních erupcích vášní'
zločinri a dobrodružství,ve všem, co usvědčujestarf svět:
stávky, popravy, ztady, perzekuce, teror a všechny zrridy _
a v dokumentech budování světa nového: sociální i architektonickf konstruktivismus, osvobozenébásně a obrazy. Mezinárodní moderna vede svfm nerístupnfmnonkonformis.
mem vťrčiaktuálnímu stavu světa, staréhosvěta, demarkační
čáru čímdále tím rezolutnějšímezi dvěma světy: od počátku
je její tvorba vfbojem a odbojem, od počátkuje perzekvována
a cenzurou umlčována.
ReD je vzdáLen stáda česk}ichspisovatelri,zoufale bučícího
pii slavnostních pŤíležitostech;nepl tvá místem a zájmem
pro oficiální českou kulturu a českéumění. Nedopustí se
kompromisri vriči provinciálním a upadajícím lžihodnotám.
Je proto izolován od tzv. českéhokulturního života a zpáteč.
nick tisk se také stŤeží
podat o něm svfm čtenáÍtrnzprávy,
ReD opírá sejen o zájem, pomoc a sympatie svfch spolupracovníkria již dosti četnychčtenáňri.
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Karel Teige: LITERATURA

A PROSTITUCE

Je to známá zkušenosta skutečnost:procento služek pro.
puštěnfch a nena|ézajících
místa,propadajícíchve svénizaměstnanostiprostituci,je opravdu závtatné,že máváhu osudného sociálního zákona. Osudy spisovatelrijsou, ještě častěji,
právě takové. opustivše svá místa a poslání v revolučním
hnutí, bez zaměstnání a bez disciplíny, propadají záhy prostituci v měšéáckém
tisku nebo v redakcích sociálpatriotickych
novin. Vysoké honoráňe, buržoazni oficiální kariéra a uznáni
svádí, hospodáňská a společenskánutnost k tomu velí; stud,
vkus, čestse pak snadno zap|e a umlčí.V jednom z posledních číselTvorby nadhodil vhodně B. Václavek otázku
spolupracovnictví revolučních a komunistickfch
a u t o r v m ě š ť á c k é m ,k l e r i k á l n í m a s o c i á l p a t r i o .
ti c k ém tis k u. Václavkem citovan1i írsudekruskéhokritika :
,,Číst verše básníka, jenž se hlásí le komunismu, umístěné
pod reakcionáŤsk m rívodníkem,strašnfm rivodníkem,namíŤenfm proti komunismu, české
komunistickéstraněaIII. internacionále, toé estetické obsluhováni ktamáň toé strašnf
,
hňích proti estetice a poetické morálce.., trefil rozhodně do
černého.Je skutečněesteticky odporné na\éztverše básníkri
české
avantgardy v listě, jehož se všichni štítíme,
pod hnusnfm
rivodníkemnějakéhoFerdinanda Zpátečnickéhoa vedle slabomyslnfch povídačeko četnickfch ctnostech z pera kteréhosi
literárního bankrotáňe. Kdyby měšéáck tisk měl ještě špetku
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reakcionáŤskéhrdosti, musil by odmítat ptáce, které v jeho
sloupcíchjsou jako pěst na oko, a nikoliv se jich doprošovat!
Lečhrdost a svědomíoněch autorri, kteŤíse doprošujívlídného
pŤijetív tom smrdutém tisku?! Václavek podotfká, žeje to
))namnoze prostě ňečeno bída, která nutí k takov m
kompromis m... Zajisté. Dnes však již ne|ze shledávat
žádnj,ch ,,dob{ch d vodri.., které by mohly spolupráci
levych autor v zpátečnickémtisku odrivodnit a doporučovat.
Václavkově otázce mrižese dnes dostatjen jednéa bezvfhrad.
né odpovědi: jakákoliv spolupráce lev ch autor
v butžoaznim, klerikálním a sociálpatriotickém
tisku je vždycky trapnou prostitucí a její omluva
a vfmluva zde, jako všadejinde, j. _ bída, nezaměstnanost,
zouťal!.zápas existenční.
Dnes j iž téÍrrěÍ
nenílistri neutrálních,
v
tňídním
na
neurčitém
bodě
boji.. - s vyjimkou
,,stojících
několika ryze odbornycb. a speciálních revuí - a kulturní
svědomímusíse tedy vyslovit jednoznačněa rezolutně k Václavkově v pŤílišblahovolném tÓnu položenévážné otázce.
Poznamenává-li Václavek, že v našcm literárním táboŤe ka.
tolickémjsou prf osobnosti,jež si zasloužísympatií,popŤípadě
i respektu,musímemu s lítostíodpovědět, žeo jejich existenci
pohŤíchunám není nic známo.
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JosefHora: oDPoVĚĎ TEIGOVI

Nerad, ale pŤecejen se musím zabjrat Karlem Teigem,
proti jehož ,,kritice.. své brožury Literatura a politika jsem
se zde musel pŤed několika měsíci ozvat. Karel Teige, jemuž
se nelíbí,žejsem po svémodchodu z komunistickéstrany počal
psát do nekomunistick ch listri, zasedl nade mnou na soudnou
stolici a zasypává mě horkfm olejem vftek, jež podle něho
jsou ,,trpké a nikoli nepŤátelské,,,a|e podle mého prostého
rozumu jsou jen směsicípodvědomédrzosti a prostomyslnosti.
Za prvé musím Teigovi znovu opakovat, že ho pŤi nejlepší
vrili nemohv Uznat za soudce, oprávněného posuzovat moje
činy. Takoví komunisté, jako je Teige et comp.' ti věru
z komunistické strany nebudou muset utíkat vribec nikdy.
Komunismus je pro ně stejně dekorativní predikát, jako pro
naše dekadenty let devadesát)ich byl okáza|!,feudální pňídomek ,,ze,,, Ze Lvovic, z Lešehradu,z Rrižokvětu.Komunismus je pro ně interesantnídivadlo, barevná iluminace nudného života, kaviát na jejich dadaistick1íchhostinách. Nemilují dělníka a jeho snahu o lepšíživot, zato však ležína bŤiše
pňed romanticky a spiklenecky viděnou internacionálou
a píed SSSR, kteréhosi vážl hlavně proto, že rozčiluje měšťáky. Karel Teige se na mne z|ob!, žejsem ho proto nazval
komunistickfm snobem a žejsem Ťekl, co kladného vykonal,
že je svázáno těsně s dnešníburžoazn|kulturou. Na obálce
prvního čÍslanového ročníkuReDu je pyšně podtržen citát
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z Devětsilu: ,,Nová je hvězda komunismu a mimo ni není
modernosti.,, A zatlm ta modernost, opravdová i domnělá,
nemá z komunismu ani vlas, zato všakje celá dítětemzjemně.
lé měšéáckékultury francouzské. Teigovy literární zá|iby
a záIilby jeho blízkfch z komunistického Devětsilu nejsou jiné
intelektuála dneška:
než záIiby mezinárodního měšéáckého
Co má společnéhos komunismem vaše poetistické rokoko,
váš Lautréamont,váš Baudelaire, Rimbaud (o nichž se mylně
domníváte, hoši, že jste je objevili našínevzdělanosti), váš
dadaismus a vašeklaunství? objevujte veliké básníky, stokrát
pŤedvámi objevené,ale netvaŤtese,jako byste zpívali Internacionálu, když se zaj1káte nadšením, slabikujíce básníky
hašišea estetickékonvertity.
Vyprosím si od lidí, kteŤíse pudrují a polévajívořavkami,
aby mě nazlxali sociálfašistou a aby se pohoršovali nad tím,
kam píšu.Já jsem prožil svúj komunismus, nevyznávaljsem
ho hubou, ale vtělil jsem ho do svéhodíla. U mne to bylo
vnitiní drama, a u mnoha zvás,mil!, Teige a komp., jen este.
tická maska. Proto vám taky komunismus, jak se u nás prakticky projevil, nic nevzal a chutnal vám stejnějako francouzsk1ihašiš.Y torntéžčísleReDu, kde se nade mnou krčínosem,
že jsem napsal pár básniček do Lidovych novin, jsou verše
revolučníhoNezvala, jenž do tohoto listu tiskl celou svou kníž.
ku. Člsla katolického a na katolické estetice postaveného
Tvaru jsou plna pŤíspěvkriTeigovjch pŤátel. Rudě natňení
měšéáciz okolí Teigova brali pilně státní subvence literární,
vyrábějí pro bodréobčanyVarhaníky od sv. Víta a jiné roztomilé filmy podle maloměšťáckého
vkusu - s nimi ať si to
vyÍídíTeige. A polbyru, jež na mne jeho ochotn1improstŤedvfpady
nictvím v ReDu stňílí,mťržei1ci, žemnevšechnypňíští
nechají lhostejnfm. Já jsem musel odejít z komunistické
strany proto, abych si prostě zachovalvíru v socialismus.
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Jindňich Štyrskf: KOUTEK

GENE,RACE I

Naše generace dozráIa: ztotožĎujelunu s elektrickou žárovkou, lásku s postelí, poezii s portmonkou. Kvality měŤí
mírou spěchri a života dob vá pucováním klik. Mnozí ze.
stárli, sešli,a časzměnil nepatrná a mikroskopická znaménka
duševníchudoby ve veliké vŤedy bídy.
Jiní učinili zadost'své
zbabělosti. Povznesli svou ubohost, aby beztrestně mohli b t
pov ažováni z a podŤadnédarmošlapy. Kdesi za v ětrem,v ristraní těšísejidášsk1impenízem.Směšnostjejich životatkví v tom,
žejejich skutečnáhodnota nedosahujejejich pověsti. Někdy
zrcaď|íještězdání pohybu jako stíny na rybníce. Pomlouvají
se potají a navzájem, aniž zÚáceji k sobě rictu. PŤestože
shledávají svět velmi idylickfm, vytváňejívcelku tvar mno.
hem složitější,
než by se dalo pŤedpokládat, neboť čímjsou
prodejnější,tím většíporozumění pro kfč jeví, nebo iépe
Ťečeno,čímjsou k sobě shovívavější,
tím více k}ičrivytváŤejí.
Mají v1ibornf postňeh. Generace sní o koupací vaně. Pio
s k u t e č n é h ob á s n í k a n e n í d n e s j i n é h o m í s t a n e ž n a
pranfŤi.
Naše generace mluvila mnoho o dobrodružstvícha vÝstňednostech,vpravdě nebylo však stáda pokojnějšího.Dámnívala se, že obsáhla cel1i svět, nedovedla však zjistit ani
svrij objem. Její dráha byla spjata již od počátku '.
"á,'ik.cizích radostí,na nichž se pásla. Každému pokusu o rozšíŤení
obzoru pad| za oběéjeden beránek. Mnoh1im z nich stavíjiž
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nárocl pomníky.Jsou zpodobeni vsedě a jcjiclr mláďí dostává
patinu.
milovat iluze, protože neni molno
Je zajistéprospěšnějším
do nich vniknout, než věňit v ně, protožev nich žljeme.Zdá
se, žeještědlouho budeme pohrdat cizirn mládím, kterése
bude proplétat oďcházejícímia pÍicházejícímiskupinkami,
vyvoje a pokroku kráčelo tiše nazpět,
aby za všeobecného
rovnováhu žit1.Každá generace
věčnou
aby tak udržovalo
má b.1;tvyhnána zbrani,jakou zaslolži,Zdáse, ženašegenerace nezasloužíÍeznickéširočiny,ani rapíru, ale spíšešpetku
strychninu.
Dnešní člověk aneb jeho zktatka nebo náznak upadá
v omyl' neboése chce činem pÍesvědčito kŤehkostirťrží,
jichž obraz skrfvá v podvědomí, kteréje v neustálémpohybu,
mít nikdo
Jejž nemťržesledovat žádr,éoko, a proto nemťrže
t rťržíchpravděpodobnou pňedstavu. Bude to vždycky jen
riže,která bude vyvolávat hrúzu. I kdyby jedinf stroj zastal
v budoucnosti statisícelidskfch rukotr,pňeceho nakonec člověk
rozdrti, neboťjeho ruce nebudou mít ničehojiného na práci.
Budoucnost poezie ne|eživ chytrosti, sjakou postupují generace. Žaana generace neměla více potištěnéhopapíru, více
kadidla, parazitlu, šaškri,narcisri, štěstía elberfeldskfch koní
než naše, a pÍece žádná generace neměla méně básníkťr.
Chytrost.'y*'tilu se na ní samé.Každf blbec, kter1ise narodil
v jistédobě, pokládá se za jejíhopŤíslušníka.
kteŤí
Je tŤebaučinit konec pověŤeo generaci, aby se blbci,
rado.
mohli
klid,
a
nerušenost
si v ní pňipravili ritulnébydlo,
vat po období konfetťrtakéz požitkťrduchovních, to je ze
svénevidite 1nosti. A aby se ti, kdožse prostituují'alespoĎ
jednou a naposled mohli ještězardít.
Sedět na dvou židlíchje takovou nestydatostí,jako chovat
tajnépŤáníležetve dvou hrobech.
Naši generace se rczpadává. Několik básníkťržije stále
svfm zprisobem. Země je jim těžkou a dálka lehkou. Nebo
naopak.
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Julius Fučík:GENERACE NA DVOU Z,IDLÍCH]

Citujeme na jiném místě článekJinclŤicha Štyrského
z no.
vého literárního měsíčníku
odeon, neboéje to článekvelmi
pŤiznačn|r
pro novétňíděníduchri, k němuž u nás nyní clochirzí. Štyrsk1i
není sám. Konečně začínáneorganizovan sice,
ale pŤestoscustŤeclěnfritok na nečistotu,s nížkulturní pracovníci právě mladé generace' která pňece niá jasné rikolv,
od sv1ich prvních krokri dovedou vplouvat do vod měšťácké
oficiáinosti, dávají se korumpovat a kupovat svépňesvědčr:rlí
aéužpolitickénebo kulturní.Ještějeněkolik časopisnedotče
.
n ch takovou hnilobou. ,,Čistktr., začínajio,1eon, Signál,
ReD - je tŤebaji stupĎovat,je tňebaji prováclětvelmi drikladně. I{ebo celá generace zahyne tak bídnějako tŤída,na
jejíž žid|i si piisedává.
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JindŤich Štyrskf: PoVEDENÝ TROJLÍSTEK

Dokud si Voskovec a Werich hráli na geniální dítky, byli
l{edávno jsme se však dočetli,
zábavni a s vfjimkami i srněšní.
že se tito dva bulvároví šašcijmenovali uněieckfnri šéfy
osvobozenéhodivadla. I byli jsme právem zvědavi na jejich
novoll činnost,neboťhru Voskor'ce a Wericha na umělecké
vedení jsme ještě neviděli. Zjistiii jsme však, že Voskovec
a Werich nejsou ve stadiu vfvoje, ale ve stadiu měny, a že se
sanripodceĎují,pokládají-lisvémozky za poklaclnicehumoru,
neboťjsou vpravdě pokizrdnarniskutečn!mi.
Tato pÍoslulá dvojice pi'ičlenila k sobě tňetídimenzi v po.
snaze získattímto kasovdobě Ference Futuristy, v ušleclrtiié
jeho
obecenstvo.Nehledě k taktické
ním tahein současnětaké
chybě, jíž tato cvojice páše sama na sobě tín, že si zajišéuje
kariérujakfmkoliv obecenstvem,olupuje tímto angažováním
osvobozenédivadlo o 50 o/osvéhoobecenstva'neboéje problematické,žeby mladá gcilcrace'již chtělo osvobozenédivadlo
flekovskouelitu.
soustŤeditv tétosezÓně, sneslave svéblíz}<osti
ZďáIo se, že Voskovec a Werich skončísvou kariéru, anlž
jež je spojuje, ale vidíme, že ji
pňestŤihnoupupečníšĎťrru'
teprve začínaji,a tak, abychom nepieclbíiraliudálostem, kon.
statujeme prozatímdle novinovych zpráv a reklamních syčkťr,
že ve Werichovi, Voskovcovi a Ferencovi, jak se zdá, |:ují
a rostou nám tŤi noví Baťové.
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pŘÍrteo SEBEKRITIKY
F. X. Šalda:

U Fromka zača|vycházet měsíčník,
Iiterární kurfr odeon
redakcí J. Štyrského.
V l. číslevedle znamenit ch Nezvalovych pŤekladri Rimbauda a statí o něm upoutává vášnivá
obžalobanejmladšíchod - jednoho z nich, JindŤicha Štyrského.Tedy: konec koncri sebeobžaloba.
A to je právě na věci
krásné.To, žese na ni nejmladšígeneracezmohla a žeji dovedla pronést s takovou krvavou opravdovostí a mravně
obrazoboreckou nenávistí, jako se stalo v tomto pŤípadě
J. Štyrskym,mluví pro nic vic než celé archy pochvah1rch
kritik. Neboémnohégeneracepňed ní, kterék ní měly alespoĎ
tolik, ne-li víc povinností i dťrvodri,se jí opatrně r,ryhnuly,
libujíce si naopak ve farizejském pŤebarvování skutečnosti
a v samolibéindolenci, ne-li dokonce v zcela neostyšné
vzájemné podpoňe z vulgárních motivťrhmotnfch, jak to činila
a činítzv. generace pragmatická. Hněvná slova Štyrského
se
nesou mnohem, mnohem dál neždo Ťadnejbližších:
zasahují
největšívětšinuvšehožijícíhospisovatelstvai básnictva českého až na několik málo v1ijimek zce|a Ťídkfch. Proto je zde
otiskuji: jsou dokonallézrcad|o dnešníhomravního stavu čes.
k é h ol i t e r á t s t v a |. . . . . . l
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Karel Teige: 1929

c)
FJ

Zatímco se slepujejakási staronová vládní koalice, v níž
tentokrát mají pňisluhovat i Strany sociálfašistické,získavší
v Ťíjnovfchvolbách pozoruhodn1ipŤírristekhlasri a mandátú,
voleb ztratily téměňvše, čeho dodnes,
aby opět do pŤíštích
dík své opozičnosti, byé velice blahovolné, dovedly nabft,
kulturně
trvá dále ono po Ťaduletjiž vyzkoušenéa osvědčené
krizi, která dnes, kdy
politickédusno a temno: v hospodáňské
vysoká konjunktura je už u konce, začínávelmi všestranně,
v ČSR;ako v ostatníchstátech,potňebujeprávě kapitalistická
aby se poku.
vláda ričinnoupomoc reformistri a sociálfašistťr,
sili neutralizovat radika|tzaci mas, aby dovedně a teroristicky
organizovali stávkokazectví a sabotovali mzdové zápasy;
v hrdirrnéa bojovnéstávce severočeskch horníkťrostatnějiž,
a nikoli poprvé, sociálfašistédokáza|i, co dovedou, aže zaručeněnezklamou očekávánía naděje kapitalistťr.
Komunistická strana zaznamelala v Ťíjnovfch volbách
ztráty, kterébyly sice očekáványa ježjsou ostatnějen pŤímfm
odrazem teroTu a perzekuce proti straně, která je u nás zbavena téměŤriplné možnosti legální propagandy, jejíž schrize
a shromážděníjsou systematicky zakazovány a rozpouštěny,
jejížtisk je ve velkém konfiskován, zastavován a hospodáňsky
bojkotován: pŤipočtětek tomu ještě okolnost, že vážná krize
strany byla teprve nedávno zlikvidována, že bolševickáočista
nebyla dosud zriplna provedena a žev pňípraváchpro volební
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kampaĎ staly se ještě některé byé celkem poclružnéch1,by,
a součet těchto okolností je právě vysvětlením volebních
ztrát: početkonrunisiickfch mandátri v poslancckésněmovně
klesá z 4I na 30; avšakribytkem voličrinetríoslabenaveliká,
z oportunismu,doufejme,definitivněvyhojená revolučnídělnická strana.
Volební ztráty komunistickéstrany budou patrně jen signálem k zostí.errí
kultu-rníhoa sociálního ťrtlaku.NaclcháÁiici
lrospodáňskákrizc pŤineses seboujako prrivodnízjev hluĚokou krizi v životě intelektuálním a další zostŤeníkulturní
reakce ve všechoblastecha oborech. Spolehliv m manometrem všeobecné
reakce a kulturnílrotemna je činnostcenzuIy.
Svoboda tisku, politickéhoi odborného,stala se již pouhou
fikcí, dík permanentnímzásahťrm."..,"o.o,,ytuzky. Konnskuji
se každodenněkomunistické novíny. Avšak 1ím není omezcvání nepohodlného tisku r,yčerpáno' Vedle kažc]odennícir
konfiskací pŤistupujíriŤady k občasnémuzajištěnía clokonce
zastavení deníkri i periodick1ich listťr,a to dokonce i iinr'ch
než komunistick1ic}r.
Byio zastavenona 30 časopisri.Á áto
horečná činriost Cenzuly patrně dosud nedostáču.jc;proto
státní dozorčí riŤady pňispěchaly cenzorovi ,'yporno.i, ,'u
B0 časopisri(mezi nimi i tydeníkTvorba, měsíčník
NovéRus.
ko, měsíčník
slovenskéliterární moderny Dav, studentsk.ilist
Avantgarda, satirickf list Trn) bylo zakázáno prodávat v trafikách a náďražníchprodejnách. Několik ler,icovÝ-chčasooisťr
odsoudilo toto podivuhodně systematickéa všestrannénilení
tiskovévolnosti.Ale jinak se nic nestalo.V Českoslove nsku
n en í t o n i c n o v é h o .
Rádění cenzury filmovénabylo dnes takovéhorozsalru,že
všeckyprotesty kulturní veňejnostijsou tu marn é.Zde se došlo
už tak daleko, že se zak.azujífilmy s protiválečnou tendencí,
poněvadž pry nelze trpět ,,štvaníproti válce... Proto také
bylo čs. vojínťrmpŤísně zakázáno čístpacifistickou knihu
Remarqueovu Na západn|frontě ktid, právě tak jako jim bylo
zapověděno j.edno z nejvzácnějšíchděl českélitei.atury, totiž
Dobr1i voják Švejk.
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Ježto s utvoňenímvlády jsou obtíže,pomfšlejísociálfašisté
na vládu minoritní. Klíma, šéfredaktorLidov1ich novin, vy.
Iožl1,žeby menšinováv|ádabyla možná:prf ,,máme kdykoliv
inožnost nějakou desítku komunistick1ích poslancťr učinit
Cynismus, jakého tu ještě neneviditelnou a neslyšitelnou...
by\o. Zorgtebel, rurnunská siguranza, hortlryovskéžaláňedovedly učinit desítky, dokonce sta komunistťrneviditeln1ími
a neslyšiteln1imi:Lidové noviny dávají pokyn, aby bylo ná.
sledováno tohoto pŤíkladu.Imunita komunistickych poslancri
by patrně nebyla, pŤekáŽkou.Tedy: stačíumlčet a potlačit
konrunistickoudelegaci v parlamentě a opozice nebude nrít
většinu.Tento nadevšepodlf návrh dal deník, kterf se po.
inteligence! ! ! - k|ádá za žurnáI české
V prostŤedítak dusnéhokulturnílro, sociálníhoi politického
ťrtlakunastal by nutně lrlubokf padek intelektuální a kulturní.Kulturní levice pokoušíse čelittomuto tristnímustar.tr
organizovanou akcí na vfboj i obranu nroclerního duclra:
zak|ádá se LEVÁ FRoNTA.
I,cvá fronta je pokusemo soustŤedění
a bojovnéSourujejiž
čenství
intelektuálnílevice,
práceje soustavněumlčována, perzekvována a zat|ačovánado pozadí reakcí, která těží
v neposledníŤaděi z toho, že tato moderna, tato levice dosud
nenalezla bázi, za niž by se mohla koncentrovatk organizovanému a velkorysémuodporu. V Levé frontě vidíme velmi
siibnou možnost společnéakce určitého, doufejrrre, dosti
značnéhopočtu intelektuálníchsil ze všechoblastíkulturní
práce, osob a skupin, jejichž postavenív clnešním
světě byvá
určovánooznačením:moderní,lcvicovf. Generální konfron.
tace rozmanit1icha častov ŤaděbodŮ si odporujícíchstano.
visek a názorri nemohla by, soudíme,vyvrátit pŤesr'čcičení,
Že osobnídrivody, írchylky a privátní izo|ace platí dnes méně
než společnáshocla a sjednocená akce, jejíž činek i v,i,znam
v našemkulturním světě zdá se nám nesporny a tak značn!,,
žejsme se rozhodli pokusit se o to za|oženímLevé fronty. Toto
soustňeděníkulturních sil levicovych a moderních je možné
a ťrčinné
i pŤesto, žese zajisténaleznou individuálni názorové
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diference, někdy snad spíševšakvariace než diference:je nutné, nezbytné,urgentní, driležité.Zorganizuje-li se, bude znamenat frontu skutečně schopnou obrany a plodné práce
i propagačníčinnosti; bude nástrojem pro moderní kulturní
tvorbu velmi ričinnfm i materiálně a konkrétně;její prestiž
mrižeopravdu něco znamenat, rrliužeblrtobávána. PŤesvšecky
diference mají dnes lidé moderny a levice dosti společn ch
nepŤátelve všechoborech, což samo ukazuje na nutnost společnéobrannéi propagačníakce. Patrně není dnes kdy na sho.
vívavost,pňílišnou
šíňi,
laxnost a lhostejnostkulturníhosvědomí.
ReD vítá ustaveníLevé fronty, jejižprohlášeníotiskuje
na jiném místě (str. 48 v tomto čísle).Mrižeme s radostíkon.
statovat' že program její shoduje se v mnohém s linií našeho
listu. Zvláště sympatickéna Levé frontě je to, že nechce bft
jen nějak1im ,,uměleckÝ-.., akademick1im či stavovskfm
spolkem, nj,btž organickfm svazem kulturních pracovníkri
a produktivních sil ze všech oborri intelektuálni práce, a že
chce zprostŤedkovatpŤímé
spojenítěchto levicovych produktivních sil sj ejich publikem. Rovněž to, žena rozdílodj ednostranné a pŤitom pro Svou pŤílišnou,až b|átivou eklektičnostakce
neschopné Umělecké rady nechce bojovat proti reakci jen
papírov1ímiprotesty, nj,bržakcemi a propracovanj,mi protinávrhy. A pŤedevšímmusíme uvítat, prohlašuje-li Levá
fronta s nekompromisníjasnosti, že jejlrzák|adnaje revoluční
a její stanovisko proti vládnoucím kulturním poměrrim, proti
inteligentskému liberalismu a vědeckému i uměleckému
akademismu je radikálně nonkonforrnistické; že mu
oponuje, staví se na odpor, chce změnu: nechce rezignovat
a pŤizprisobitse.
Levá fronta musí se pokusit o proražení btokády, jejíž
hradba, stále upevĎovaná, obklopuje a izoluje modernívědeckou i uměleckou tvorbu a revolučnímyšlenku. Musí dovést
írspěšněčelit tomu, že širšíkruhy dnešníhoobecenstva jsou
soustavně dezorientovány tím, co pŤinášejí zpátečnické,
kompromisní nebo pseudomoderníčasopisy:musí se pňičinit
o správnou, jasnou a pŤesnou informaci moderního publiI IO

jeho počtu plánovitou činnostípropagační.
ka a o rozšíňení
mno.
Jestližese vzrristajícíkulturní reakcí budou se patrně
žítbeztakjiž hojnépŤípadyďezetci, charakterovfch pŤemetťr
a n.ectnéhopňeběhlictvi, mtlžebft zásluhou Levé fronty, podaŤí-lisejí provětrat zatuchlou kulturní atmosférua probudit
sklesléa ospalékulturní svědomí, že takovétopŤípady ty.
_
znamenat
budou opravdu
pické made in Czechoslovakia
diskvalifikaci a mravní sebevraždudotyčnéhoautora, kdežto
dnes jsou osvědčenfm začátkem oficiální kariéry, riŤedního
uzlání a akademick'fch poct.
je pŤípad
Jedním z nejtrapnějšíchpňípadri tohoto druhu
Josefa Hory. Není to pÍípadjen politickéhodruhu. Není
patrně jen věcí politického smfšlení,piejdeJi autor' ktery se
rozejde s komunistickou stranou a podepíšespisovatelsk1i
projev na podporu likvidátorské opozice, pŤímoucestou do
redakce protikomunistického, dokonce: volebního sociá1fašistickéhovečerníku.Likvidátorská opozice dovolávala se
někdy trockismu. Nemrižeme se ubránit tomu, abychom se
takovému,,trockismu.. nesmáli. Trockij, tot vážn!. a v mnohém nebezpečnf odprirce sovětskévlády a nynějšíhovedení
Internacionály, duch nadan,|,,bystrf a statečnf,jehož kvality
vzblzuji ťrctu,i kdyžjeho stanoviska nutno energicky potírat.
ČeskoslovenskfTrockij stalby se za čtvrtroku pŤisluhovačem
Melantrichu ! Volební národně sociální večerníkmriže svěňit
svou redakci Horovi a ještě dvěma exkomunistim, z nichž
jeden je také ,,spisovatelem....totiž arivovanfm k1ičaňsk.fm
romanciérem.PŤibíjímetyto ,'pŤípady..,poněvadž nejsoujen
kulturního svědopolitickou věcl, niJbržukázkou zbídačelého
mí a literárního charakteru.
Proto musíme se ještě zabfvat také famoznim člárrkem,
jímž v Literárních novinách (z 3|. í|jna 1929) reagoval Josef
Hora na naše vftky, pronesenév 1. čísleletošníhoročníku
nad tÓnem HoroReDu (str. 20). Dnes se už nepozastavr-rjeme
vy polemiky, jakÝ je obvyklf v žlutém a stÍíbrnémtisku.
Hora píše,že,,ptožilsvrij komunismus..,žejej ,,vtělil do svého
díla..,že to u něho bylo,,vnitŤnídrama.. apod. Nuže, oPoIII

vrhujeme vnitŤnÍmi dramaty, jež mají své happy.
endy v Melantrichu a v oficiálních poctácr'.oo."i.
vat se, že rétoricky tendenčnípoezie je vtělením komunismu
v dílo, zdá se nám poněkud pŤehnané.A ptá.li se
Josef Hora,
co má společnéhos komunismem dílo ,,piokletfch básníkri..,
které.milujeme (Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud) _ tak
pošetilou otázku bychom byli opravdu od Hory netekali _
tedy odpovídáme: ,,prokletí básníci.. nepáchali uslzené sociální básně; nemají opravdu s komunismem nic společného,
kromě toho, že.. .
- Baudelaire bojoval na barikádách
osmačtyÍicátéhoroku
s puškou v ruce' že chtěl jít zastňelit svého névhstního otce
generála Aupicka, že nejednou dal ve sv1ich článcíchvlraz
revolučnímuduchu a revolučnímunadšení,jemuž se odci"il
toliko v posledníchletech svéhonešéastného
životapocl tíhou
bídy i tělesnénemoci,
_ že R.imbaud, nejen prisobením
intelektuálního vlivu
svého učitele Georgese Izambatda, byl komunardem,
- že Verlaine byl rovněž komunardem,
byl šéfemtiskové
kanceláŤe PaŤÍžské
komuny: jeho rezignace a konverze je
"
zjevem vyčerpánía depresíze ža|áÍ&a nemocnic,
_ že Laltréamont, o němž víme tak
málo životopisnfch
dat,. byl nav1isostpravděpodobně komunardem. So..puuítova domněnka, že básník Zpěv Maldororov..ich byl iotožn!
s komunistickfm ňečníkemDucassem a že byi policit rikladni
zavražděn, není asi správná; pŤestovšak vše, co o Lautréa.
montovi víme, nasvědčujetomu, že nemoh| b!,t cizt onomu
živelnému kvasu a hnutí, jehož v1ibuchem tyla Paližskit
komuna. Georges Dazet a Joseph Durand byli drivěrnípŤátelé
Lautréamontovi: jejich jména uvádí básník v deaihci
Po.ezií.Dazet byl revolučnímsocialistou a vzd,á|enějším
ťrčast.
níkem Komuny, Durand, voják Komuny, tŤetírepublikou
poslanf do vyhnanství, byl rovněž po cel1i život revo]lucioná.
Ťem. Dazet i Durand byli Lautréamontovi spolužácina poly.
technice, z kteréžtoškoly se rekrutovali v té době téměf hromadně saint.simonistéa komunisté.
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- že tito básníci, právě tak jako Bertrand, Nerval, Borel,
epochy:,proklet1imi básníCros aj., jsou uprostňed měšéácké
skutečně
pronásledovanfmi,
umlčovanfmi, ne ky.., básníky
náviděnfmi a vysmívanfmi, básníky žijíclmi a umírajícími
v rozvtatu a v bídě: ano: ,,prokletí básníci.. -- nikoliv
poe tae laureati. Vavňínem měšéáckfcha akademick/ch
poct byli věnčeni takovf Sully Prudhomme' člen Akademie
od jedenadvaceti let a nositel Nobelovy ceny, nebo akademik
Frangois Coppée (jehož La Grěve des Forgerons, populární
je svou banalitou a ubohostí pÍiznačnápro maloměšťrspěch,
poetácké horizonty té nechutné,,sociální.. či ,,proletáňské..
jež
zte),
druhé císaňstvía tietí republika zahrnovaly poctami
a slávou... Baudelairovu či Lautréamontovu rakev nedoprovodila Akademie a buržoazíevěnci. . . nebyli to její básníci. . .
Prokletí básníci jsou novatéry,objeviteli, iniciátory: jejich
dílo je živym zdrojem moderní tvorby, tvoÍíenergetickou osu
vfvoje. Je projevem revolučníhoducha, vzpourou proti bastil.
lám tradice, Akademie, společnostia morálky v Augiášově
buržoazn|epoše.Jen zlou vťrlínebo podivuhodnou neznalostí
mrižemesi vysvětlit Horovo tvrzenl, že moderní tvorba, čer.
paj1cíz těchto zdroj , je ,,ce|á dítětem zjemnělé měšťácké
kultury francouzské..,že tedy ,,nemá z komunismu ani vlas...
Nevindikujeme,,prokleté básníky..nikterak pro komunismus
a dokonce nikoliv pro nějaké ubohé ,,proletáŤskéumění..,
uvádíme toliko fakta: ,,prokletíbásníci..,právě tak jako Darwin, Marx, Binstein, Cézanne,Lenin _ duchovérevoluce.
Maličkost: Baudelairovy Fleurs du Mal byly konfiskovány
francouzskfmi ňady r. 1857. Lautréamontovy Zpěvy Mal.
dororovy by|y zabaveny československoucenzurou r. 1929,
tedy téhožroku, kdy ministr národní osvěty udělil Josefu
Horovi státní cenu zabásei Deset let, kteroužtocenu se autor
nerozpakoval pňijmout !
Pňi pŤíležitosti
polemiky s esteticklmí a literárními ',algumenty.. Josefa Hory musím se zmínit i o jeho ,,argumentech..
osobních.ČtenáŤiReDu vědí,jako to ví iJosef Hora, ževltky,
pronesenév 1. čísleletošníhoroku, byly podepsány mfm
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jmélrcm. Tyto vytkv 1fk:rly sc li tÝkají sc rrcclrttttrtilroflorovi.
pŤeběhiictví do rcclakc í rr1Lroclně
sociálníclr a l.nt:lantric1'61,clr
listri. Hora píše:,,Vyprosírn si od iiclí, k',cií sl ptrclrtrjía
1lolévají voflavkami, ab1. trrnc nzrzyvali scciálíiršistoua aby sc pohoršovaii nad tím, karn píši...Trochr-rsilrrá pole mická <lperace.
Nemám tušcní, kolro tím asi Josef Hor:r nr),slí'iivštrk ňíká-li
to v polemicc proti rnně, je to nejsprostšícicriragogická lež.
Vytáčky, že není sárn, kdo píšecio Lidov1ich tlovin' rrebo že
v klerikálnítrr Tvaru se objevují jrnéna, ktorá bycIrom tam
nehledali, jsou naprosto plarré: upozorĎuji, že článek I'iteratura a prostituce v 1. čísleReDu, mnou podepsirn ' odsuzuje
jasně a v slovně jakoukoliv dnešní spolupráci levfclr autorri
v buržoazním, klerikáIním a sociál{ášistickém tisku, aé jcle
o Petra nebo o Pavla. Stejnou nízkostíje, praví-li Hora v člán.
k u n a d e p s a n é mO d p o r , ě ď T e i g o v i , ž e , , r u c l ě n a t ň e n ín r ě š .
ťáci z Teigova okolí brali pilirě státní subvence literární, vyrábějí pro bodré občtrrry'Varhaníky od sv. Vítzr. a jiné rozto.
milé filmy podle malonrěšťáckéhovkusu... V ReDu jsem s Horou polemizova| já. Hora odpovídá mrrě. Nač tedy mluví
obmyslně o ,,Teigově okolí.. a o Teige & cornpl Literární
subvence jsou udílcny, na rozdíl od slavnostního gesta Cen'
n e v e Ť e j n ě : n e r n o l r t r p z í t r a t ,k d o , , z m é h o o k o l í . . r n ě l t a k
žalostnj,nedostatek literi1rní a umělec]<élrrclosti, že vzal tyto
almužny. Hledá-li Horet tnou spoluvinu na takovém Varhirrríku u sv. Víta apod., dovoluji si upczoi'riit, že svécstetické
názory o kincrnatclgrafii forrnuloval jsem vc své knize Film,
vydané r. 1925. K..lo r'rrášpetktrscudrrosti a siušnosti,nem že
vinit autora oné knihy zc synrpaiií s k1ičai.skouproclukcí čes.
kého filmu. NezmiĎujc-li se ReD o česk)iclrfilrnech, je to
z téhožd vodrr, proč irereferuje o spisech K. ČapklL' llaise Tfrreckého, A. C. l.trorlrlrj. odmítaje tedy kategoricky zdivo.
čelost pclemickych tlrravťt 'Llorov1ích, zdťrrazĎuji : za každé
dílo je odpovědnf jcn jeho autor' kter jc poclepisuje; proto
také mně nenapaciá, abyclr se za ,,Teige & contp... rcvlrnšoval
tím, že b.'lch piičetl Htlrtlvu Ličtu k tíži lrňíchyje}io kclr.npiriionú z Plánu a z Tclcgraful
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a věn.
Na lrlubok}irozdíl dvou světťr_ prokletfclr básníkťr
letošní
nadíl.
i
u
pÍíležitosti
musíme
ukázat
poetŮ
čenjch
tŤídění
tu
tam
hovoŤit
o
začítá
se
a
Dnes'
kdy
ky státníchcen.
clttchťt,chceme věIit, že toto tŤíděníse opravdu děje. Zaznal.rrcnáváme se sympatiemi a se souhlasem článek Jindňicha
v iiterárním kuryru odeon č. 1, kde se odsuzuje
Štyrského
jednání generace,sedícínestydatěna dvou židlích,vplouvající více či méně nenápadně do vod kyče, akademismu či
oficiálnosti; článek Štyrského,místy dekorativně
rněšéácké
vyšperkovanf,pronášísvá obvinění takto: ,,Genetace... zto.
tožĚuje iásku s postelí, poezii s portmonkou. Kvality měŤí
mírou rispěchu a života dobyvá pucováním klik. Mnozí ze.
stárli' sešli.Jiní učinili zadost své zbabělosti. Generace sní
o koupacír.aně.(A o proslul ch pragmatistickfchamerick ch
k a m n e c h ,p o d o t f k á m e . )P r o s k u t e č n é h o b á s n í k a n e n í
dnes j iného místa než na pran ňi... Tento článek,
napsan , ,,aby se ti, kdož se prostituují,alespoĎjednou a na.
posled mohli zatdit,,, nabyvá obzvláštnípňíznačnostiv roce,
kcly státníceny pňijali - V. Vančura a J. Hora.
V. Vančura a Josef Hora jsou odměněni státnícenou téhož
roku, kdy podepsali spisovatelsky projev proti komunistické
straně. Této pocty nedostává se jim ovšem poprvé. Josef
Hora, tehdy redaktor Rudého práva, byl poctěn cenou již
pňed několika lety za básrrickousbírku ltálie. Tehcly jednal
tak, jak je to pro komunistu samozňejmé:odmítl. Také
V. Vančurovidostalosejiž jednoujakésizbytkovéa oclpadko.
vé,mimoŤáclrré
státní Cenyza román PekaŤJan Marhoul, kterou tehcly, k našemupňekvapcní,pňijal. Letos, za okolností
zvláštěchoulostivfch, oba ccny bezevšehopňijali. U Josefa
Hory to dnes, kdy Meiantrich se stal bratrem jeho srdce, nepi'ekvapuje.
Státní cenu, kterou uděluje porota tak zpátečnickfcha nekompetentníchsoudcťr,
mťrŽe,
po našem soudu, piijmout jen
člověkz onoho bňehu literatury. ,,Pro básníka není dnes jinéhomístanežna pranyii!..V kterésianketě o státníchce.
genc.
nz,tchnapsirlJii.í Karásek ze Lvovic, pňíslušník
statečné
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race let devadesátfch, jej|ž básníci nedovedli sedět na dvou
židlích a pucovat kliky, že by se byla tehdejšímoderna rděla
studem, kdyby její práce byla v takovémZvonu od některého
z proslulfch ,,literárních mamut .. jen mírně pochválena:
co tedy je si" myslit o dnešníchmodernistech, pŤijímajtcich
bez uzardění ceny a]pocty z rukou poroty složénéz těchže
kapacit! Tam, kde se ,,kvalita měňírispěchem.. (a následovně
iuznánlm) a,,poezie se ztotožĎujes portmonkou..,je oficiální
pocta vítan1improstňedkem kariéristickéreklamy, ovšemto1iko
ve vrstvách buržoazníboa nekulturního obecenstva.Moderní.
mu čtenáŤibude sotva doporučenímnesporně krásnéhorománu, jakfm je Poslední soud, doví-Ii se, že tento román je
poctěn touž porotou, která klade bobky na čeloMedkovi za
Plukovníka Švece.Mriže to spíšvzbudit lecjaképochybnosti.
.Českem
Člen poroty Jindňich Vodák označil ,," ,,,ďk.itice v
slově Vančurovu knihu za ,,romárt pro vyvolené...Co máme
si myslit o tom' že touž knihu poctí porota, v n7ž zajisté ne.
bylo ,,vyvolenfch..? Rozhodnutí oficiální poroty nemriže
ovšem ničeho změnit na vysokfch básnickfch kvalitách Po.
sledního soudu. Avšak to, žeY. Vančura uzna| z;avhodné se
tomuto rozhodnutí pokorně podňídit, že dovedl spolknout
poctu, stavějícíjehodílo naroveĎ takovému Plukovníku Šve.
covi, zdá se nám trapně nedristojné.
Podívaná pro bohy: ::prokletíbásníci.. vyšrioŤení
oficiálními poctami a vaviíny akademií,jež se také dostaví,dŤíveči
později!!!
Pňíklad Karla Tomana bude hromadně následován !
Podivná bilance generace' kterou Štyrsk1isečetlv odeonu,
ukazuje na nezbytnost kritického čištění.
Je zajistépochopitelné (ale neomluvitelné),žev české
literární louži v době réakčního dusna pŤemnozíselhávají, dezertují, prodávají se a dá.
vají se koupit více či méněv hodně. Zkorumpovala se tzv. ge.
nerace ,,Tvrdošijnfch... Pročby tomu měto b t jinak u gene.
racetzv, poválečné?Nejsou-ližsituace a prostŤedí,
v němž žije,
obzvláštěvfhodné pro kariérnictví,arivismus a oportunismus?
Hle, nejposlednějšíz posledních zaujali jíž teplá místečka!

II6

|,
MitláufeŤi afalrzifrkátoňiopájejí se iispěchy a slávou Za ma|ou
zrada velká kariéra: to povzbuzuje dychtivost. Kariéra Kar|a
Čapka snad nedá leckomus spát. Je to ostatně tak snadné:jen
trochu konciliantnosti a trochu kfče, a zbožnépiání bude
vyplněno! Lze proto očekávat,že dezetce a kapitulace budou
se senzačněmnožit. Že zažijeme,,ztady klerikri.. v nevída.
nfch dosud rozměrech.a vyznaÚfiíci se neobvyklou špinavostí.
by byl více prospěI svévěci,
Citovanf článekJ. Štyrského
kdyby byl napsán zÍetelněji a konkrétněji. Kdyby místo ne.
dekorativně poetickfch vět byi jmeno.
určit ch a mátožn,!,ch,
a
určitá jména. Kdyby nedvojsmyslně
pňípady
val určité
ukázal, kde vězí ta rakovina epigonství,kfče, prostituce a korupce' komprornisu a oportunismu, zrady a pŤeběhlictví.
Pak bylo by nemožno,aby jeho článku,kterf vzbudilsice znač.
ny, avšaknikoliv zcela poctiv..irozruch, bylo tak špatněrozu.
měno, jak se pohŤíchustalo. Právě ti, kdož se nejhanebněji
zkj,čaii|i a zkorumpovali, užili tohoto článku jako zbraně
proti nepohodlnfm osobám a dílrim; reakce našla záminku
inzultrim proti moderně a levici.
k novfm ,,pŤíležitost''Ým..
Zrádci, epigoni a bankrotáÍi zavy|i v obskurních časopisech
nestoudnouradostí.
Jde o rozvtat poválečné,tzv. nejmladšígenerace? Ano, či
ne: tato otánkaje nám lhostejná. Nezáležína tzv. generacích.
NevěŤímev ričinnostduchového souručenstv1 Lidl, narozenfch
kol určitéhodata. ReD není orgánem žádné,,generace...Je
orgánem mezinárodní moderny a kulturní revolučnílevice.
Vedle jakési ,,generace..je naštěstícosi solidnějšího:věrnost
dílu, názor a směr, vyznávan! v mezinárodním souručenství.
Konstruktivismus není věcí,,generaceo.: šedesátíLet!Vesnin
a Loos _ tŤiadvacetiIetf Leonidov. Socialismus také není
mÓdním generačnímheslem. Je tu také naštěstíLevá fronta,
jejímž pojítkem není žádnátsouvislost a homogenita gene.
rační, n!.brž jasné stanovisko nonkonformismu a revoluční
tv rčínázot,ktet!, vyznávají méně než tŤicetiletí spolu s více
než šedesátiletfmi. A kromě smrduté, zpátečnické kloaky
českého
umění je tu ještě mezinárodní a svobodnějšísvět, kde
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se nestárnetak zbaběle a ochotně,svět,jehož básnícia vyná.
lezci, stejně nezlomeni ťrspěcherni v1isměchem,maj1odvahu
nésthrdě prokletíse všemidrisledky.

LEVÁ FRoNTA

Ustavujícívalná hromada Levé fronty usnesla se na tomto
programu a provolání:
LEVÁ FRONTA chce soustňedit a mobilizovat kulturní
levici; chce se stát ristŤednoumoderní tvorby, budujícínové
podmínky kultury a spolupracující na rekonstrukci světa
v l}ovou' racionální hospodáŤsko-sociálnía civilizačnírovno.
váhu, produktivním společenstvímmoderních energií, orga.
nizovanfm hnutím,jež má sblížitjednotlivé
intelektuálnípra.
covníky navzájem ze všechoblastíkulturní činnosti,udržovat
kontakt a vzájemnou spolupráci mezi nimi; a zároveĎ chce
rozrušitizké rámceodbornickéizolace,v pŤesvědčení,
žejenom
ta tvorba a práce má obecnou kulturní hodnotu a mrižeplatit
za moderní, která neustrnula v rizkém oclbornictví, nj,brž
která dovede, neztrácejícničehona svéodborné dokonalosti,
vidět cel1i obzor moderního života, která je si vědoma svfch
souvislostíS ostatní kulturní a společenskouprací, která má
tedy svérevolučníperspektivy.
Zároveí s touto koncentrací levicovfch intelektuálních
a produktivních sil usiluje Levá fronta o soustavnéa pŤímé
spojerrírnod.erní
kulturní tvorby s jejím obecenstvem:ze čtenái'ťra divákťrclrce mít zričastněné,
aktivní spoltrpracovníky,
oreanizátory a propagátory, uvědomělépŤívržence,
a společně s tímto moderním, ler,icovÝnr obecenstvenrpostaví sc
proti kultulní reakci.
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Levá fronta není akademickfm spolkem, nlbtž bude orga.
nizovat velkorysé akce. Nehodlá se zdržovat papírovfmi pro.
testy, nlbrž v pŤípadech, kde uzná za nutno zakročit, opŤe
svou intervenci o propracované konkrétní protinávrhy. Bude
se zasazovat za svobodu vědecké a umělecké tvorby a její
publicity, za všeckynové,modernímu duchu a člověkuvyho.
vujícíťrtvaryvědecké,technické,sociální a estetické.Moderní
kulturní práce, dnes ustavičně umlčovaná a zat|ačovatá,
oloupená o možnostiskutečného
uplatnění se, musíse pokusit
organizovanlm a pIánovitfm hnutím Levé fronty ptorazit
blokádu zpátečnictvi, jíž je, zejména u nás, obklopena.
Levá fronta bude propagovat díla moderního ducha, bude
seznamovat své obecenstvo s modern1mi názory a směry ve
všech oborech tvorby, ukazovat vfsledky souborné kulturní
práce širokfm vrstvám; pňi tom nebude použivat zastarallrch
a sentimentá|níchmetod,, lidovf chovnf ch.., nlbtž moderních
zprisobú propagace, jasné informace a názotné demonstrace.
Bude poÍádat cykly pňednášekv celostátním měŤítku,ričelně
sestavené putovní vfstavy (expozice architektury, bytové
otázky, malíŤstvía sochaŤství, dá|e vfstavy knih, v stavy
sociálně zdravotní, pedagogickéuj.), rovněž tak debatní večery,ankety apod. Zák|adní a aktuá|nl otázky a ťrkolybudou
Ťešitspeciální komise kolektivně. Činnost Levé fronty bude se
dÍtna mezinárodnLmzákladě, pŤi mezinárodní spolupráci.
Levá fronta chce soustŤeditk společnéptácí a činnosti
všechny,jejichž tvorba je oživena moderním duchem a je
projevem moderní vrile; moderní architekty, spisovatele,
novináŤe,malíŤe,sochaňe,fotografy, filmaŤe,divadelní uměl.
ce, typografy, nakladatele, právníky, národohospodáŤe,historiky, sociology, filosofy, pŤírodovědce, lékaŤe, hygieniky,
psychology, techniky, pedagogy, knihovníky, specialisty organizace atď,
Zák|adna, na níž se Levá fronta staví,je revoluční:Levá
fronta je organizovanfm a vědomfm odbojem intelektuál.
ních produktivních sil proti vládnoucí a rozk|ádajícíse kultuŤe
liberalistické; vťrčijejím tradicím, pŤežitkrim,akademiím,
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estetikám a morálkám, vriči dezorganizovanémua odumíra.
jícímu sociálnímu systému stojí na stanovisku rozhodného
nonkonformismu. Levá fronta vede demarkační čátu mezi
moderní tvorbou ve smyslu materialistického světového ná.
zonJ a mezi starfmi vyži mi estetickfmi a idealistickfmi
bludy. Levá fronta odvozuje svrij název ze svého postavení
v dnešnírozluce dvou kulturních světú,od svého postavení
v sociální struktuŤesoudobéhosvěta. Levá fronta, jsouc spolkem nepolitickfm, neníve spojenís žádnoupolitickou stranou,
nlbtž pracovním souručenstvím mezinárodní intelektuální
obce,jež chce ríčinněspolupracovat na moderníkultuŤeabránit moderní názory a zájmy proti konzervatismu a reakci.
Z čIen:&Levé fronty jmenujeme prozat1mz F. x. Šalda,
Ot. Chlup, J. L. Fischer, arch. Jos. Chochol, V. Vančura,
Vítězslav Nezval, Iša Krejčí, Vilém Závada, F. Halas, Jar.
Seifert, L. Novomeskf, Toyen, Štyrsk , Václavek, dr. Ivan
Sekanina, Clementis, dr.Janda, dr. M. Matoušek,nakladatelé
Fromek, Prokop aj.
Levá fronta vyz: vá každého,kdo souhlasí se stanoviskem
a programem jejího provolání a kdo chce se činně zťrčastnit
její práce, aby se piihlásil za č|ena.Redakce ReDu pŤijímá
pŤihlášky.
Pro nejbtižší
dobu chystá Levá fronta: pňednáškuF. X. Šaldy o Rimbaudovi, debatní večer o bytové otázce jakožto
otince architektonickéa sociální,debatnívečero svoboděumě.
Ieckéhoa vědeckého projevu a o cenzuŤe,putovní v1istavu
bytu...
,,nejmenšího
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: VEST PocKBT RBVUE
JindŤichŠtyrskf

(ňídíStašaJílovská) činí po stránce vnějšíripravy velmi
dobrf dojem, ale ani vzhledem k obsahu nepochybujeme, že
bude hojně čten,vítán v rodinách a odebírán, neboéje to
časopispostavenf na víňev širokévrstvy lidové, a zristane-li
věren linii, již si vytkl, aprohloubí-li ještěsvou bohatou náplĎ,
pŤetáhnedo svéhotábora jistě mnohéčtenáŤea čtenáŤky
zná.
mfch časopisri Šejdrem a Pražanka. Nepochybujeme ani
o tom, žeredakce ukáza|a se prozíravou,když volila pro časopis drahf kňídov1ipapír,neboťluxus imponuje blbcrim a snobrim všech vrstev. Časopissi mťržese zájmem pŤečíst
nejen
ptažskášvadlenka,ale i pňíslušník
nejlepšíchvrstev pražskych.
Také obrázkovf doprovod není z|j,, fotografie ansámblu
osvobozeného divadla činí dojem ladnf, členovévyhLížeji
jako po koupeli, jsou učesáni a je na ně na všechny mil1i
pohled. Josef Háša, Ťeditel osvobozeného divadla a b.!,va|!,
disponent Autoobchodní společnosti,dal si dokonce pŤedfotografováním napomádovat vlasy. Trapně pťrsobípouze nezaŤazeni portrétu Ference Futuristy do obrazové části. Tento
nedostatekje všakvyvážencelostránkovoureprodukcíportrétu
majitele domu U Novákri, zaŤazenouprávem na místo čelné
a čestné.Pod ní čteme, že majitel ,,...podstoupi1tuhou
obchodní praxi a dík svojí cílevědomépráci i podnikavosti
dokáza|, že obchodní drim U Novákťr byl, zaŤazován mezi
největšía nejsolidnějšÍzávody toho druhu v b valém Rakousku... PŤejeme celému osvobozenému divadlu podobnfch
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ríspěchťra douÍáme, že Osvobozené bude tato symbolická
stránka vždy povzbazovat k další ptáci a činnosti a že si pro
ni uprázdnili již nějakéto místov srdci.
Pro nedostatek místa nemrižemepokračovatv podrobném
vypisování ostatníchvnějšíchpŤednostílistu. Po stránce obsahovéje ziejmo, ženěžnáručkapaní redaktorky nezvládla onen
var a proudění myšlenkové,jež z nabitych stránek téměňbou chá. K ukázněni tohoto chaotickéhobohatství bylo by tŤeba
ruky mužné,rukavicí že|eznouoděné. V článku TŤetí etapa
rozhlašujíbystŤíautoňi Voskovec & Werich, že se kdysi po.
hybovali v dobréspolečnosti,uvědomují svéobecenstvoo tom,
že měli jakési styky s moderními lidmi v okruhu Devětsiiu,
což nelze popírat, neboéje známo, že byl Voskovec vyloučen
z Devětsilu po rispěšněabsolvovanéroli privabnéhojinocha
ve filmu Pohádka máje (dle V. Mrštíka). o první etapě
Osvobozeného divadla prohlašují autoŤi sami upňímně, že
nežsympatie.
neměli s osvobozen m divadlem nic společného
Kdo zná oba tvrirce, uvěňírád, neboťví, žepŤijdou vždy rádi
až k hotovému. První část druhé etapy v Umělecké besedě,
začínajíciv létě |927, by|a pr1í ve znameni Vest Pocket
Revue. Jen tak mimochodem Voskovec & Werich podotykají,
že Honzl inscenoval pět premiér (Vančura: Učitel a žák,
Mys Dobré naděje, Soupault:
Mahen: Trosečníci,ŠkeŤíková:
Račte, Nezval: Depeše na kolečkách). Toto tvrzeni svědčí
o zdravém sebevědomí obou duchri, ale ne o minimálním
smyslu pro pravdivost, neboéztoYr'a tak mohli by tvrdit, že
i druhá část druhé etapy osvobozeného divadla na Václavskémnáměstí v Adrii byla ve znameni Skafandru nebo Gorily. Pravdou všakje, že Voskovec & Werich měli v minulé
sezÓně s osvobozenfm divadlem, jak my tomu rozumíme,
společnoupouze firmu, kterážtojim, Ťečenoideově, zristala
asi navždy za ne|tty, čehožvšak není tŤeba želet, neboť po
premiéňe Líčeníse odročuje je zŤejmo, že dnešní Osvobozené divadlo nemá již nic společného
s privodním osvobozenj,m divadlem, to jest s moderní divadelní poezií a mládím.
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Osvobozenédivadlo v dnešníforměje pro nás a pro každého
moderního člověka mrtv m tvarem a Voskovec & Werich
měli by se stydět, že na tak krásné scéněukázali tak máIo vynalézavostia žepubliku pŤedvedlihned napoprvé tak blbou
hru, jako je Líčeníse odročuje.Je skutečněpolitováníhodnfm,
že autoÍi (soudědle pŤedmluvy)po tak drikladn ch znalostech
detektivní literatury napsali tak špatnou detektivní komedii,
že nevyuži|i všech vymoženosti,jež má Osvobozenédivadlo
k dispozici a o nichž se mluví, vzhledem k pražskfm poměrrim,
jako o pohádce (20 m hloubkajeviště, dokonale konstruovaná
propadliště, provaziště atd.), a že tak špatně zahrá|í rilohy
svf ch reportérri.Premi éra L(čen1se odro čuje ukáza|a Vo skov covi & trVerichovi, že si měli ve vlastním zájmu rozmyslit
ukazovat se na scéněve společnostihercri, jako je napŤíklad
Plachta, neboťje jasné, že kouzlo šaškťr
na divadle ,,bledne,
bledne, až zb|ednedocela... Dnes je pro každéhozce|ajasn,fm,
že Voskovec & Werich najdou ,,sebe.. teprve na písku. Nebude to však písekHendayeskép|áže,kde stavěli svou prázdninovou existenci,anizkrvavě písekarén,ale docela obyčejn
písek cirku; tam budou moci rozvinout své metafyzické a nepochopitelné
pŤání:,,Chceme hrátnikoliv mozkem, n bržjískrou..... Až budou oděni vhodnfm šatem,bude jim to slušet
rozhodně lépe než v zelenémsaku, v němž se vydávají doma
i v c i z i n ěz a , , ň e d i t e l ej e d i n é h o a v a n t g a r d n í h o d i v a d .
Ia v Praze".
Z ostatních pŤíspěvkritohoto nového časopisu zaznamená.
váme článek Honzlriv, psanf lehce a slohem pňíjemnfm, což
pŤekvapuje každého, kdo zná dŤívějšíHonzlovy drikladné
ttaktáty, Telegram Ference Futuristy a Náladopis J. Plachty
nasvědčujítomu, že oba Íečenísvfmi intelektuálními schop.
nostmi v osvobozeném divadle neproniknou.
Rozmarn1i koutek Národ sobě nevyniká právě vtipnfm
vfběrem a jest litovat, že rrenívybráno nic z pŤedcb,ázejících
stránek prvního číslaVest Pocket Revue.
Za jedinou v1ijimku v tom' co jsem ť'eklo Osvobozeném
divadle, pokládám pŤípadJežkriv.
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Ladislav Novomeskí': L'F
Ktože tam kráča eštepravou?
Ilavá|. I]avá|, I]avá!

Po nespočetnfchdebatách, po niekolkfch tuctoch článkov
a rivah o oprávnenosti i o nemociach lavéhofrontu kultÚrrneho,
v ktor1isioktÓbrovf večerv r. 1929 naznači|v pražskejOpere
,,predseda generácie.. Karel Teige asi trom desiatkam známych mien _ boli tam literáti, maliari, sochári, publicisti,
nakladatelia atď. - náčrt približn!'ch ťrloha siluetu možnej zák|adne l-avého frontu.
Kritérium lavosti v dĎoch, keď konečnedošlo k rea|izácií
I-avého frontu, nebolo treba dlho hladať; pošetilosé,
akoby
jednotn1iumeleck1iprogram mohol byépojítkom v spolupráci
lav1ich produktívnych síl, padla pri stroskotaníprvych pokusov o jej rea|izácíu,
Básník poetizmu Nezval, popri ospevovatelovinaturalistického revolučnéhorachotu Weiskopfovi, a rad infch umeleckfch protinožcov objavili na sebe znaky, ktoré ich radia do
spoločnejlínie.Anepochybujeme ani na chvíIu, že samoztejmosétohoto objavu je podmienená onomu rozlomu, ktor1ilen
nedávno preriedil zozr'am mien, ktoré kedy padli do ťrvahy
pre l,av1ífront.
- Zák|adita, na ktorej sa Lavf front stavia - hovorí
K. Teige v náčrte manifestu LF _ je revolučná. I-F je
organizovanfm a vedom1im odbojom intelektuálnych, pro.
duktívnych síl proti vládnricej a rozkladajricej sa kultrire
liberalistickej: voči jej tradíciám' prežitkom, akadémiám,
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estetikám a morálkam, voči dezorganizovanémua odumierajricemu sociálnemu systémustojí na stanovisku rozhodného
nonkonformizmu. I,F vedie demarkačnríčiaru medzi modernou tvorbou v zmysle materialistického svetového názoru
a medzi starfmi, vyžir!.mi estetick mi a idealistickfmi bludmi. .. atď.
Ponechajme si pre iné state náznaky konkrétnej práce,
ktoré si prvá línia Lavého frontu stanovila pre najbližšiu
budťrcnosé,
a uvažujme o možnostiach lavého pochodu na
idylicky neregulovanfch cestách Slovenska.
Na troskách chudokrvnej martinskej konzervatívnej naivnosti, ktorá dokonala na nedostatok sociologickej podstaty,
začalsa rozž1vatkultrírny okruh, ktorého,,modernosé..
v oka.
mihu jeho posvátenia na oficiálnosézostala trčaťvo vzduchoprázdnom priestore. Máme tu na zreteli všetky tie kult rne
inštitricie, ktoré sťr oficiálnfmi predstavitelmi kultrirneho
podnikania a ktoré geografická orientácia nazj,vá,,Bratislavou... ,,Modernosé.. tejto ,,Bratislavy.. musela utkvieé vo
vzduchoprázdnom priestore preto, lebo nekorešpondovala
s tou spoločenskouzákladĎou, ktorá jediná je schopná podo.
prieéakrikolvek skutočnemodernri skladbu! Z falošnej modernosti čoskorovytrčilo svoje rohy nefalšovanépokrokárstvo, ktoré si vypožičalo skutočne modern1i v, raz a Zrretvorilo ho, a od porazenéhokonzervatizmuzdedilo tupri reakčnosť
a slušnémnožstvochuti k životu.
Celé kultirrne tvorenie tohoto ohavného pokrokárstva
zostalo stáéna mftvom bode, a ak sa prejavila v tomto ovzduší
aká vfbojnosé,tak len v zhá aní subvencií.A tento posledny
interes bol a je jedinou hybnou silou celej tej kultrirnej obce,
ktorá vedela kedykolvek preformov at i vj,razovti tvárnosť svo.
jej slaboduchej tvorby, keď to tá.ktotá povaha politickej
reakcie vyžadova|a,
Zveci umeleckéhotvorenia stal sa slušnf obchod, z propa.
gandy kultrirnych hodnÓt okrasa politickej reakcie.
Avšak v!,zot tejto vládnricej kultriry nemÓže ani byť in ,
keďže najsilnejšie svoje korene zapustila do odumierajricej
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spoločnostineproduktívneho malomeštiactva. A jej povaha
na Slovenskuje iba velmi málo iná nežje povaha vládnricej
kultriry s podobnfmi podmienkami kdekolvek inde. Kuriozita
v našomprípadeje iba potial, žev tomto chumáči obchodní.
kov s umenim a g!čiarskych živnostníkov stráca sa i čisté
zrno skutočnejsnahy o opravdiv modernosé.A toto treba
vytrhnrié. Tu má hlavné svoje opodstatnenie l,avf front
na Slovensku.Nepochybujeme o tom, že ce rad dobrfch mien postaví
sa na druhri stranu demarkačnejlínie, po ktorej Dav tak prečasto volal a ktorá tu bude už proste existenciou Lavého
frontu.
Lež prekročenietejto línie, primknutie sa k Lavému frontu,
zárove zavázuje. Zavázuje neporušié ti zák|aditu, ktorá
v Prahe bola a v Bratislave bude naznačená.
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Laco NovomeskÝ:NAD NI .- v NI _ Čt S NÍ?

Spojme nepŤíjemnés užitečnfm v odstavcích, v nichž se
pokusíme rvát s omyly a falešnfmi prognÓzami Literárních
novin, nanesen1imipod titulem Umělecká rada aj.; načrtneme pŤibližnékontury, jež umožnily, ba vynutily konečněnárys rámce, v němž má levá fronta rozvijet svou činnost. Leč
v rivodu bude nám tŤebazab!,:tati se několika velice primitivními ,,problémy..,ježjsou naznačenyv závěrech vzpomenuté
statě Literárních novin.
Má to bfti ieč o intelektuálech, o kulturních pracovnících,
kteňí- dle Literárních novin - v životě kulturním ocítajíse
častov boji nejen proti cizí ideologii, ale i proti malichernosti
vlastních straníkri. ,,Kdybychom se ptali umělcri - uvažují
Literární noviny - pročjsou katolíky,komunisty nebo měšťáky, dočkali bychom sejistě odpovědí,jež se značněrczcházejí
s oficiální diaIektikou. Museli by ovšemmluvit upíímně a ne
z oken sekretariátri... Proto _ píšídále Literární noviny existuje již na světě dnes proud, nejjasněji vyjádŤenf Ju.
lienem Bendou, jenž pňímo zapovídá vzdělancrim zasahování do praktickfch bojri politickfch. Literární noviny sice
neakceptují tento proud, spíšeby chtěly vidět intelektuála
se návalu vášnivé zloby a rozkladného chaosu..
,,v šíŤícím
(Šalda),,,aťve stranách, či mimo ně, ale vždycky tu a i tam..
(Literární noviny).
Esence těchto tezí pro postoj intelektuála v politick1ích
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zllpasech a v politickfch stranách byla a je Ťízenajiž drahnou
dobu po PŤítomnostechAlfrédy Fuchsy a početnousuitou pověstnéžlutétiskoviny, jejLžrozhled byl pŤeseknutztroskotáním absolutníchideálťrčiiluzí; sama neví kudy kam a v této
bezradnosti ďďrá stafážtěm, pŤed kterfmi až pňílišjasně stojí
i politickéhopŤíští.
cestanejbližšího
lhostejno,
co rozvázaLopoměr Alfréd Fuchsri s poli.
nám
Je
tickfmi sekretáŤi strany lidové, či s politickfmi sekretáŤi
vribec; mohli bychom si jen více méně ilustrativně povšimnout pŤedojemnévfměny názori, z nichž se mají narodit
tvary poměru intelektuála-měšéákak straně měšťáctva.Ale
nemriženám blt lhostejno, aplikují.li se fuchsovsko.peroutkovskézávěry také na poměr levého intelektuála, jemuž je
revolučníhnutí pracujícíchmas více nežb|izké,k straně těch.
to mas a ke stranám vribec.
Nestojíme v okně politického sekretariátu komunistické
strany, a pŤecese souhlasem tétoinstituce m žeme ici, že at
již by|y záklaďní motivy pňilnutí k socialismu u intelektuálri
jakékoliv, byly a jsou tyto živly v této straně proto' že v ní
vidí nástroj k vytvoiení takovéhostavu, jenžjim ijejich ideálrim slibuje a dává v1c než stavy dnešní.Spisovatele,umělce,
vědce a vribec svět intelektuálri nechytali političtísekretáŤi,
aby jejich jmény ozdobili prúčelísvé strany, ale chytila je
doba, vlna událostí,jež da|a,,nezkrotnémuintelektuálskému
živlu.. nejen uniformu světovéhonázoru totožnou s uniformou ,,politickfch sekretáŤ .., ale také uniformu politického
vyznání na konkrétní události dne, jež byla také totožná
s uniformou ,,politickfch sekretáiťr...A došloJi kdy k sporu
mezi intelektuálem pracujícímv komunistickéstraně a poli.
tickfmi sekretáŤitétostrany, málokdy to byl spor osvíceného
intelektuála s bigotním sekretáŤem,spíšeto byl spor dvou svě.
tonáhledri nebo aspoř' spor o náhled na konkrétnípolitiku.
nesprávné,mluví-li Literární noviny o ,,boji
Je pŤinejmenším
kulturních pracovníkri proti malichernosti vlastních straní.
kti.. v souvislosti s ,,událostí na levé frontě.., která zá|eži
v tom, že sedm spisovatelri bylo vyloučena z komunistické
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Strany pro rozpory s,,obhroubl}im polbyrem,,. Zde skutečně
neběželoo spor sedmi umělcri o ,,malichernosti..s,,obhroub.
lfm polbyrg1n(.- ostatně v tomto sporu nestáIo sedm spisovatelri osamoceně, ale pŤed nimi i za nirrrí,,političtísekre.
táŤi.., kteŤív minulosti si také vysloužili epiteton ,,obhroub.
losti".
Jak stokrát pravdiv1i je náš postňeh' že ve sporech ,,osvíce.
n ch intelektuálri.. s ,,bigotními sekretáňi..stŤetávajíse pravidelně dva zásadně odlišnénáhledy, nás poučujítytéžLite rní
noviny v poznámce na náščláneko Horovi a Vančurovi, kteŤí
,,zradili sami sebe.. tim, že pŤijali státní ceny. ,,To všechno
k vrili 5000 Kč,..hrozí se Literární noviny, jejichž redaktorem
Hora je. Kupodivu! Tent!ž Hora pňed několika léty odmitl
státnícenu. Domníváme se' žeproto, poněvadžneviděl v tomto aktu jen těch 5000 Kč. Není t}eba pokračovat v nanášení
pŤíkladri,jež by dotvrdily náš náznak podstaty rozporu mezi
vzdělanci a politick mi činitetina frontě revoluce.
Leč pňece jen doplĚujeme tento náš odstavec o ',rozporech.. mezi intelektuálem a ,,malichernfm sekretáŤem..pÍípadem - že|_ velice vzácn,|,m.,,Vzdělanec.. Jack London
byl členemstrany sociálně demokratickéa pŤišeltakédo rozporu Se sekretáňi svéstrany a z Honolulu jim napsal dopis,
v němž oznamuje, že vystupuje ze SocialistickéstranYl ,,Pťotože ji chybí oheĎ a bojovnost a protože pozbyla energie
v tňídnímboji...
,,Byl jsem.. -- píšeLondon _,,privodně členemStarérevoluční, na zadnl nohy se stavějící,bojujícíSocialistickéstrany
dělnické. od počátku a podnes byl jsem bojujícím členem
Socialistickéstrany. Historie mfch bojri za věc není ani dnes
ještě zapomenuta. Vycvičen v tŤídnímboji, jak mne učila
Socialistická strana a jak jej schvaloval mrij rozum, věňil
jsem, že pracující tňída mohla by se osvobodit bojem, bez
dorozumívánía paktování se s nepŤítelem.Protožesocialismus
ve Spojenfch státech směňoval v posledních letech k smíru
a kompromisu, nedovolují mi již mé názoty zristat členem
strany. Proto vystupuji."
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Hádejte, pŤišelby tento vzdělanec do nějakéhádky S ,)ob.
hroubl1impolbyrem KSČ.. ?
Bylo tÍebatohoto tivodu, abychom piišli k vlastnímujádru
této kapitoly. Vzdělanci, kteŤízperzonifikovali svrij Íozpor
s revolučnímprogramem a komunistickfm světovfm názo.
rem v rozpol s ,,obhroubl1impolbyrem.. čis politickfmi sekretáti - i když se nepŤiklánějí k novodobému tolstojánství,
k dekadenci neričastivzdělancťrv praktickych bojích politickfch, k bendiánství snobťra namyšlenych vzdělancú, pňejímají obrysy stanoviska intelektuálri ,,nad stranami.., které
Peroutkri a Fuchsri.
dokresluje,,PŤítomnost..
Ve frontě těchto ,,místo vzdělance.. v ,,šíiícímse návalu
vášnivéz|oby,,_,,tU i tam nad stranami..mriže,ba musíb t!
Je-li politika neustálym tŤením tňídních interesri a jsou-li
politické strany organizovanlmi reprezentanty těchto tŤíd
a zájmi, bylo by zbytečné,
nehospodárné,ba snad i nemožné,
aby intelektuáI, vyznávajici zastaralf, nespravedlivf a neekonomickf světov1inázor buržoy,sevtěsnal do rámce specializovaného vyznání některé ze stran své tÍídy. Tento typ
vzdělance mťtže,
na bojíchpoba musísvfm dílem a SVouričastí
litickfch stát ,,nad stranami..a patŤit,,celémunárodu... Tako.
vf Rudolf Medek sv m dílem,kteréjepŤečasto
hodně a konkrétně politické, nepatŤíani agrárn1krim,ani českfm socialistrim,
ale jeho pozice v,,šíŤícím
se návalu vášnivéz|oby,,je akceptována těmito stranami. Kdyby však tento pŤípadpŤeokatého
k1ičaŤství
pouličníhovlastenec.
a nejpitomějšíhotŤíbarevného
tví vyvolával nějakévfhrady, račte si, prosím, posloužit pňíjména, vznáše.
kladem Čapkri, abychom Ťekli nejvfznačnější
jícíse nad Stranamijak duch božínad vodami. . .
Intelektuální levice nemrižestát nad stranami. IntelektuálnÍ levice má sv j pfogram: boj o modernost, boj proti kulturní reakci, a tento proces se odehrává na špinavézemi, proti
tňídě,jež nemťržekulturní modernost potŤebovat,ale nevy.
hnutelně potňebuje k své existenci kulturní reakci. Jakypak
boj proti tétotŤíděnad jejími stranami? Proti nim - to ano.
Nebyl dosud dosti dobňevyŤešen
definitivnípoměr intelektu.
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ální levice k bojovnémunástroji politick1ich, hospodáňskycha
sociálních vfbojri proletariátu, straně komunistické,ačkoliv
o tétověci bylo debatováno dost a dost. Kdyby byl tento poměr vyňešensprávně, kdyby nebyl b)ival vyŤešenv tom smys.
Lu, že |ev!.intelektuál hledal svémístove straně levice, nedo.
šlo by k ňadě nedorozumění, k ňadě mírně Ťečenotrapnfch
pňíhod,z nichž posledníbylo vystoupenísedmi českfchumělcri proti této straně. Neboé bft levfm, mít sympatie s boji
proletáňskfch davri, či věŤit, že sociální revoluceje v chodiskem z nynějšíhozakletého kruhu, anebo dokonce i bojovat
na frontě kulturní levice, tohleto všechno_ domníváme se _
,není oprávněním bft v komunistické straně, zvláště když
tato strana chce bft souručenstvímaktivních, disciplinova.
nych bojovníkťrna poli konkrétníchpolitickfch a hospodáňsklch zápasri dneška.
Leč ignorovat její existenci, stát nad ní, zvláštěkdyž inteIektuální levice mrižepočítatna její podporu ve sv1ichzáměrech, není jen nesprávné, ale takénesmyslné.V ní mriže,ale
nemusí! Nad ní? Nikdy ne ! Ale vždycky s ní!
Tyto poznámky, domniváme se, mohou b t akceptovány
intelektuální levicí. Ujasnění tohoto poměru naznači i ono
sudidio, kteréhledajíLiterární noviny k měŤenílevosti.A bude
to takénáznakern hranic levice a Levé fronty.
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JosefHora: VÝCHOVA K MODERNOSTI

Karel Teige polernizuje užpo několik měsícris,,likvidátory,
fašisty,zrádci a sociálpatrioty... Tak totiž nazlvá sedm spisovatel , kteŤíodešli z komunistickéstrany, a mne mezi nimi.
V posledním ReDu věnuje tétopolemice se mnou _ a tentoktát už takés Vančurou _ šestpetitovfch sloupcú,jež mohly
bft, jak je v tomto komunistickémorgánu moderního umění
zvykem, vyplněny ričelnějičlánky o sadismu u Lautréamonta,
fotomontážemíz krejčíŤskfchsalÓnťr a podobně. Podobné
činnostise věnuje také Tvorba, Dav a Signál. V Davu je už
dnes Teige jmenován takoŤkaoficiálně ,,pŤedsedougenerace..
a my Se z toho radujeme, že se mu tohoto uznťni od mladfch
konečně dostává. Bojuje jejich jménem, razí za ně hesla,
k nimž teze dnes dodává polbyro se stejnou promptnostíjako
kdysi,,dada... Konečně se dostal tam, kde užmohl bft dávno,
do rilohy avantgardního vridce levé, opravdové levé, to jest
komunistické kulturní fronty.
Rozumím.li dobŤeTeigov1im polemikám, jež si sám posla.
nec Haken pochvaluje jako bolševicky Ťádné kopance do
bŤicha, chápu-li i těch posledních šestsloupcri v ReDu, pak
asi hlásá Teige toto: sedm literátri zradilo komunismus a zra.
dilo tím i moderní umění. Neboénová je (pro Teiga jistě v té
dnešníformě) hvězda komunismu a mimo ni není modernosti.
Teige si vysvětluje počin sedmi a mrij v prvé Ťadějako prav!,
polbyrák. Prodali se za státni Ceny,za teplá místečkaa velké
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kariéry.Jsou to zrádci, epigoni a bankrotáňi a hrrr na ně. To
je argumerrtacečlověka,jenž je _ viz Dav - pňedsedouge.
nerace. Ale je tu naštěstíještě levá fronta. Vedle básník
ověnčenfch státními cenami jsou tu ještě lidé, kteňí mají
odvahu zvát se,,proklet1imi básníky a vyná|ezci a nést
hrdě svéprokletí se všemi drisledky..;Nebyl by to Teige, aby
si v tétochvíli nezakoketoval.Aleje to nebezpečnákoketérie,
jež popouzík smíchu.
Nikdy nebylo v Čechách méněprokletégenerace, nežje ta,
jíž je dnes pŤedsedouTeige. Válku prožila u maminek, na
dělnické demonstrace po válce se chodila dívat od teplfch
kamen doma, komunismus projevovala v rozhodnych chvílích zpěvem ,,Dubinušky,, a v poezii si velmi rezo|utnézakáza|a ptávě risty Karla Teiga každou dramatičnost, každévážné rozčilování,chtějíc ji mít smavou a usměvavou, hravou
a tazll;'aÍnoujako šéastné
buržoazlí dítě. Schází jen, aby si kamarádi zalažilí nyní organizaci ,,prokletfch.. a tváňíce se
pŤitom zasmušile, slabikovali pro zv šení svého zoufalství
teze, jež právě vyšly o bolševizaciliteratury v Moskvě. Brzo
jejich, Ťekněme,,,mauditismL|s,,,až by shledali' že
by je pŤešel
jejich literární a umělecké činyjsou váženy stejně lehce jako
činy kteréhokolijiného poputčika,jenž se idomníval pÍimazat
k bolševismu tím, že spílal jeho domněl m nebo skutečn m
odprircrim.
Vidím už jasně, že spory s Teigem jsou prozatím marné.
NamluvilJi poslanci Hakenovi, žejeho polemiky jsou dťrkladn mi kopanci do bŤicha, m Líse, neboéve skutečnostikope do
vzduchu jako to smavéburžoaznl děťátko,jež se váIí na zá.
dičkách. Já jsem Teigovi namítl, a myslím, žeoprávněně, že
komunismus nedokážepokňikem, ale dílem. Chcete-li ukázat,
vy všichni z ReDu, Tvorby, Davu a Signálu, že moderního
umění není mimo komunismus, to jest mimo komunistickou
partaj _ cožje holf nesmysl, protožese stranou nemá umění
nikdy co dělat _ tož tedy do práce ! VytvoŤte nám poezii
z ducha svéhopojetíkomunismu, vytvoŤte nám z něho prÓzu
nebo drama, film a obraz, nemluvte komicky o proklet ch
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básnícíchjako o svfch bratňích,ale všimnětesi lidsky prokletfch
nebásníkri,dejte nám něco z krve chudého a z jeho nejvlastnějšíhoživotníhopocitu _ a pak pŤedvámi smekneme a promineme várn všechnu tu neotesanost' s nížjste se vrhli na
lidi, s nimiž projevujete nesouhlas ne jako umělci, ale jako
ti, jichž použivá vaše- a já to vim, žejen clomněle vašepartaj kzasazování kopancri do bŤicha těm, jež má v žaludku.
Yždyt ten dobr1i Laco l.{ovomesk1i,chce-li Ťíciv polemice
proti mně v Tvorbě, proč se pŤichylujíintelektuálovék socia.
lismu, musíto ňícitakhle: ,,Nestojímev okně politickéhosekretariátu komunistickéstrany, ale pi.ecese souhlasem tétoinsti.
Ťíci,že...,,
tuce mťtžeme
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KOUTEK
JinclŤichŠtyrskj':

GENERACE II

Vytfkalo se mi, žemrij člárrekKoutek generacevzbudil sice
značn,rozruch,ale niko|irozruchzcela poctivf . Obávám sevšak
také,aby nebyl zireužívánna místech,kde bych tolro nejméně
očekával. Nereagoval jsem pŤirozeněna glosy, jimiž byl mrij
článek komentován z jistfch kruhri, protožetytc glosy se více
než'mnetykaly určitého
koutku genelace'Neměljsem z těchto
glos ani radost, aniža|,ani prrijem.
Nehledám smysl životav tom' abych si hrál na soudcenebo
kata v generaci, neboése k tomu nehodím ani svou figurou,
ani svfmi schopnostmi, a ponechávám tuto čestnoufunkci
lidem otrlfm, kteňíneomdlív blízkostinejpod.ivnějších
jedincri, kterébudou ukazovat v spodním prádle. SvŮj názorjsem
shrnul v pilulku, na první pohled sice ,,mátožnou..,již však
i pŤestento domněl1inedostateknemínímrozpouštětve \'odičce.
SvťrjčIánekshledávám naplosto nedvojsnryslnfm a svá slova
pokládám za definitivní. Doufim , že každj.v nich na7ezl,což
jehojest.
Chtěl bych pouze poznalnenat několik slov: Velice jsern sc
pobavil, když jsem zjistil, žc si mnozí pŤedstavujípŤi m1iclr
s l o v e c h :P r o s k u t e č n é h o b á s n í k a n e n í d n e s j i n Ó i i < l
místa než na pranf Ťi nějakysloup,k něrnužje i.etězypňipoután jakysi villonovskf trhan' pcdobajícíse Ťvounu z po|itick ch schrizía držicíV ruce (mozolovitéovšem)emblémy
jistépartaje.
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Udivuje mne' žeK. Teige použil méhočlánku, podtrhávaje
někter mi citát1rz něj svévlastní vfvody, ve věci V. Vančury,
jednou provždy,nikomu nic není.
do n|ž,budiž to Ťečeno
Mťrj článek neměl žádnéhopodbarvení politického. Mluvil
jsem pÍedevšímo čistotědíla, o literární prostituci a z m'f,ch
s l o v j e z ň e j m o ,ž e m o d e r n í m b á s n í k e m j e p r o r n n e
b á s n í k , k t e r 1 i n i k d y n e z r a d i l s v é d í l o . M y s l í m ,ž ej e
žemá slova: ,,aby se ti, kdožse prostituují,
nacl sluncejasnější,
alespoĚjednou a naposled mohli zardít,,,K. Teige použilna
nepravém místě. Lépe by byl učinil, kdyby o Vančurovi byl
psal v souvislostise svfmi slovy na konci článku: ,,Vedle
j a k é s i , g e n er a c e . j e n a š t ě s t í c o s i s o l i d n ě j š í 1 r o :
věrnost di|u, názor a směr, vyzn'ávany v mezinár o d n í m s o u r u č e n s t v í . . .J e v ú b e cš k o d a ,ž e T e i g e s v y c h
vridčíchschopnostía svéhobojovného elánu nepouživá vice
ve věcech poezie a že zájem o politiku nadŤazujev poslední
době nad zájem o poezii.
Drisledné slučováníduchri revoluce s revolučními duchy
v uměnípovažuji za pošetilosta za zbytek reakcionáŤstvínejen
politického,ale i uměleckého.Je to negativní obrázek vlaste.
neckych rájťr.Nezáležínatom, je-li básníkkatnelotemRudého prár'a nebo československymgenerálenr, ačje si to těžko
pŤedstavit.Skutečny básník stojí vždy Stranou politickych
štvanic a machlri. Revoluce si vžcly pŤivlastůujebásníky až
ex post.
}.Techcipňirozeně z celku stanovit pravidlo, ač historie,
včerejšeki piítonrnost dokazují, že obyčejně nejvyspělejší
revolucionái.i, politikové, sociologové ir národohospocláŤi,
kteňí rnají pro dnešníživot v!,znam, byli vcelku největšími
reakcionáŤiv oblasti urnění.Rovněž tzlklze iíct,že básníkťrm
byly pievrzrty státrrí'společenské
a tňídrríceikem riplně lhostejné.Kdo zná napň. Baudelaira, ví, žc jcho revolučníčinnost v roce 1B4B byla v jeho životě zce|a bezvyznamnou epizodou a že Baudelaire není básníkemlcvoluce' jako jírn není
ani básníkJ. A. Rimbaud, kter1ivstoupil do Komuny Z drivodri
zcela prostfch: měl hlad' Nezťrstalvšak komunardem ani
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měsíca ještěpňed pověstnfm krvav m tfdnem uprchl z PaŤíže.Rovněž tak mohli bychom jmenovat Julese Laforgua,
Nervala, Germaina Nouveaua, Lautréamonta, Mallarméa
a Apollinaira.
Básníkovy zájmy pohybují se vždy mimo okruh partají,
nechoclítlouci v trikolÓňevlasteneckéšpačky,ani se nestarají,
začjev SSSR pět deka skoŤice.
Básník se oprostil ode všechpňedsudkri.Obdivuje hrdiny
revcluce jako hrdiny kontrarevoluce. Jestliže miluje smrt,
vzrušího poprava Sacca a Vanzettiho stejně,jzrko poprava
carskérodiny. Atd.
Básníku laje se sobcri a tvor asociálních, zatímco zprava
í z|eva vyjí hyeny nad jeho skutky i poezií.Básníkov1imnepňítelemje rub i líc lidskéspolečnosti.
A n o : j e d i n é m í s t o p r o s k u t e č n é h ob á s n í k a j e p Ť e ce jen na pran Ťi.
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Ivan Sekanina:JINDŘICHA ŠTYRSKÉHO
KoUTEK PLNÝ OMYLŮ
Črrt Z KoUTA Do KoUTA

Snad málokomu poclaŤilose během dvou měsícťrvzbuclit
tolik iluzí a zplisobi1 tolik rozčarováníjako JindŤichu Štyrskému.Když vyšetv iíjnu v odeonu jeho Koutek generace,
začalběhat mráz po záďechceléŤaděliclíz generaceŠtyrského
a ostatní začali se usmívat v očekár'ání,že konečněse našel
někdo odvážnjr,kterf ukáže na všechnoto svinstvo, kteréza.
yzemnozi z avantčalo se do ,,generace,, zažirat. Každy ví,
gardy podlehli korupčnímuprostňeclízkomírajícíhoměšťáctva.
Že se dělají pro peníze anebo pro postaveníkfče, že se mění
světovénázory, žese kašlena uměleckéi politicképŤesvědčení,
je.li tu nějaká sebešpinavější
možnostpohodlnějšíhoživota.
že chce na to všechno
A proto byli všichni vděčrriŠtyrskému,
otevŤeněukázat a že bere na sebe rikol, kter již dávno měli
jsou dosuclčistia kteňísvorrfunkcív ,,generaci..
splnit ti, kteŤí
byli povinni to udělat, žebere na sebc irkol Teiga, Václavka,
Fučíkaatd'
smutrlépňíNení nejmenšípochybnosti o tom, že dneŠní
pady byly zprisobeny pňebytkcm kamarádství hraničícího
s klikaňením a naprostfrn nedostatkem upŤímnéa poctivé
kritiky v Ťadách generace.A za to jsou zodpovědni ti, kteňí
byli a jsou považovániza kritiky generace.Byla a je povinnost Teiga, Václavka a Fučíka,aby vystoupili proti l{ezvalovi
a ňekli první veňejně, co si i.íkajísoukromě, že Nezvalova
Kronika je rozhodně dokonale slabá věc a snad.i kfč, žejeho
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práce ve filmu je ťrplnf k!č a žeje nemožno, aby nesporně
nejlepšíčeskfbásníkděIaIkfče proto, že za ně dostanetisíce.
Nikdo ještě veŤejně (a myslím si, že ani soukromě) neŤekl
Nezvalovi, žei v jeho pŤípaděplatí dialektická poučkao pŤeměně kvantity v kvalitu aže jerozdi!kvalitativní, Ťekne.li se
o Nezvalovi, žeje to nejlepšíčeskfbásník, ktery urá, bohužel,
na svědomí několik k)ičri,anebo že je to kfčirň,kter.Ý také
z dopuštčníbožího dělá, resp. dělal nejlepšíčeskéverše.
Dokonce ani nebyl opravdově Nezvalovi vytknut kvaiitativní
poklesjeho novfch veršri.
Ale Nezval není sám. PŤípadHonzlriv kŤičístejně. Má-li
se zabránit riplnému selhání Honzlovu, pak je nutno psát
o činnosti Honzla a Buriana v Brně poněkud jinak, nežjak
píšeVáclavek v posledním ReDu. A také bylo nutno psát
jinak již tehdy, kdy hrál Honzl ještě v osvobozeném,tedy
v avantgardním divadle, Jiskru, a kdy Fučíkv referátu shledával tento kfč roztomilym a zaujal k němu naprosto kladnf
poměr. Každ! dnes ví, že v Brně jsou spory mezi Honzlem
a Burianem a žeje na čase,aby se k nim zatfialo stanovisko,
a ne aby sevysvětlovalov ReDu, jak,,soustavněa promyšleně..
Honzl povznášíríroveĎčinohry a že nefungujícíkamna jsou
.jednouz }rlavníclrpňekážekpráce Burianova studia.
A neběžíjen o čistotuumčlecképráce. Není to jen Flora,
kteryje ovšemnejkrásnějšímrnonumcntem poctivosti politické
a lázorové vribec, ale je tu i Seifert i salÓnní levost Hoffmeiste.
rova, o čemžvšemby se mělo takétrochu psát a nejen hovoňit po kavárnách, a je tu plno jin ch osob a problémťr,
které
by měla generacevyŤešitpokud možno nejdŤívea o jejichž
nápravtt by se měla aspoĎ pokusit.
Neboéje nebezpečív prodlení. Liclé umělecky povětšině
naprosto bezcenní,využívajícekrize jednotlivcri, vedou clnes
generálrríťrtokna moderníumění.Formová i názorová revo.
iučnostgeneracc otvirá sloupce měšťáckéhotisku kritickému
žvanění.A tak vidíme pana básníka Rutteho, kterému ve
srovnání s Nezvalem pŤísluší
ubohá riloha dud, jak se v potu
tváňe snažíz Nezvala udělat trulu, čtemeLoktání iakéhosi
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Tolre,kter s rozhledem a inteligencínosorožcc,absolvovavšíío nižšírcálrrégymnasium, pokoušíse v blátě Cesty roznést
jasně, jak v souna kopytech generaci, a pozorujemeclocela
jdou
spisovate.
všichni ňádní čeští
vislosti se vzrlistem reakce
z
Devětsilu.
indiánťrm
proti
kritikové
a
Iové
článek z l. čÍslaOdeonu nabrousil'jim jejich
Štyrského
náramně tupé sekery, ale zvedrroutje umožnil ten naprosty
kamarádství, které,
nedostatek vlastní kritiky, to nešťastné
dnešníobranu.
znemožnivšikritiku, zt1žI|o
Napsal Koutek generacea pustil
Ale vraémese ke Štyrskému.
V druhém čísledobíjel
Mrkvičky.
a
Wericha
se clo Voskovce,
v rukou bojovníkri
článek
Voskovce a Wericha, a zatimcojeho
jako
válečná palice
ze Zvonu, Cesty, Národních listri atd.
naklepával lebky generačníchkamarádťr,stal se mu problé.
mem pan lHlášaz osvobozeného divadla. A zklamání všech
nad novfm odhodlanym kritikem bylo dovršenonovfm Koutkem generace ve 3. čísleodeonu, jenž je viastně zoufalym
v kňikem, velmi charalrteristickfm pro generaci, o níž tak
dyéjá jsem to na svyho kamatvrciěpsal v 1. čísle:
,,Ježíšmarja,
I..
ráda Vančuru nemyslil, dyt jájen tak všeobecně
jeho věcí.
by
celkem
byl
Tedy takovfto vfvoj Štyrského
Když napsal první článek,neslibovalvlastně nic. Jen vzbudil
jakési 71uze,že on je tím bojovníkem za čistotu.A|e za lluze
clruhfch není tak docela zodpovědn1i.Horšíjsou vfklaciy,
jimiž tento vykňik lásky pŤátelskéje provázen. Tu r-ikazuje
Styrskf něco, o čemse bude musit takémnoho mluvit a psát.
Osobuje si totiž právo projevovat vcŤejně o velmi vážn,|,ch
..zěcechtolik neznalosti, nepoclropení a intelektuálské povyšelrosti,
svym
kterésejinak Ťíkátlafoukancst,žetímzpťrsobuje
pŤátclrima znárn, m docela mimoŤácinérozpzrky.
Karel Tcige napsal v ReDu, že V. Vančtrranemčl piijírnat
státrrícenu. A použil pro svoji pozrrárnkuněkolik pravd ze
Styrského prvního koutku, jež rozhodně nejsotl objevem
Styrského,ale ceikem samozňejm1imi
zásadami pro trornrální
lidi, a prár,ě zdriraziováni těchto samozŤcjmostíŠtyrskym
ukazorraiov Ťíjnu,jak je to s tou generacíšpatné.
Tyto skuteč-

I4T

ně všeobecnézásaďy Štyrského,
resp. jejich porušení,se dají
velmi dobŤe ukázat na Vančurově pňípadě, a poněvadž se
Vančura v roce' kdy obdržel státní cenu, velmi silně poIiticky
exponoval, je nutno věc oceĎovat i politicky. Neboéještěletos
na jaŤe obracel se Vančura s otevňenfm listem k čsl.proletariátu a Komunistické straně Československa,projevuje velmi
vážnou starost o uchování bojovné akceschopnosti revoluční
strany ve státě, od nějždostal za pt roku státnícenu. Štyrskf,
zjistiv, že vlastně jeho rozhodná Ťečo pranfŤi, portmonce
a dvou židlích se na státní cenu kamaráda VančuTy nevztahuje a vztahovat nem že,vrhl se na Teiga projeho revoluční
názot, uplatĎovanf nejen v umění, ale i v politice, a rozvedl
celou teorii o apolitičnostiopravdovéhoumělce, použivji v prvé
Ťadě proti revoluci a konkrétně proti komunistickému hnutí.
Je to velmi smutné,když v generaci, které revolučníobdobí
umožnilo zaujmout její avantgardní pozici akterá po dIoulrá
léta vystupovalajako umělecky i politicky |evá, najednou
se objeví u jejího jistě ne bezv, znamnéhočlena riplně kontrarevolučnía reakčnínázoty, jež jistě s velkou radostí budou
aplaudovány měšéáky,
protožeťrázejako,,Ťvoun z politick ch
schrizí,držícívruce (mozolovitéovšem)emblémyjistépartaje.. jsou pŤílištučná sousta' než aby si je nechali ujít pŤítelíč.
kové generace Z pravice. Neboé tito pánové namnoze jen
proto, že měli ještě aspoř trochu vkusu, rozpakovali se dosud
psát o revolučnostigenerace tak,jakjim ukázal dnes Štyrsk .
A je tu opět těžká vina těch, o jejichž opravdovérevolučnosti
nelze pochybovat, že v tomto směru nedovedli, resp. vribec
nedělali to, co je k nejprimitivnějšímuuvědomění si zásadního
stanoviska zapotÍebi.
Podle Štyrského
skutečnf básník stojívždy stranou politickfch štvanic a machlri, revoluce si vždy pňivlastťrujebásníky
až ex post, básníkrimbyly pňevraty státní,společenské
a tŤídní
celkem riplně lhostejné,básníci se nestarají,začje v SSSR pět
deka skoŤice,obdivují hrdiny revoluce jako hrdiny kontra.
revoluce a jestližemilují smrt, vzrušíje poprava Sacca a Vanzettiho stejně jako poprava carskérodiny. Je opravdu tuze
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ttapné,že to je Štyrskf,kter1isi vymyslil tak dokonalou sérii
blbostí, které by velmi slušely septimánu, hrajícímu si na
intelektuála v krajinském tfdeníku národně demokratickém,
a na něž pňísaháburžoazie. Ten ,,skutečnfbásník.. by musil
bft skutečn1ímidiotem, oproštěnfm nejen od politickfch
machlri, ale i od svéhorozumu, aby mohl vyhovět Štyrskérnu. Vždyť nežádáme na umělci, aby byl negramotnym pri.
mitivem, ale domníváme se, žeje i pro umělce pi.irrejmenším
prospěšno,je -li inteligentníma kulturním.Apolitika, revoluce,
a tŤídníjsou pňece tím, co velmi
pŤevratystátní, společenské
života
nejen
do
umělce, ale i do kulturní sféry,
zasahuje
silně
v nížse umělec pohybuje. Nesmíb1itnikomu jedno, rozhodujeli v ovlivřování kulturního života fašismusnebo socialismus.
A takéto skutečnfmumělcrim nebylo a neníjedno. Proto vidíme, že opravdoví umělci stáli na straně revoluce a ne reakce.
Je intelektuálskou povfšenostítvrdit, že revoluce si ex post
pŤivlastĎujebásníky. Revoluce je pŤílišveliká věc, než aby to
potŤebovala.Ylznam PaŤížské
komuny je tak epochální, že
vťrbecnerozhoduje, zda Rimbaud nebo Verlaine byli jejími
stoupenci.Yj,ztam Komuny by nebyl ani o vlas menší,kdyby
šli Rimbaud a Verlaine jako dobrovolníci k panu Thiersovi do
Versailles. Že Rimbaud a Verlaine podporovali více či méně
Komunu, je plus pouZe pro ně. A kdyby se byli proti Velké
francouzskérevoluci nebo sovětskérevoluci postavili všichni
básníci, pak by to zase neubralo v nejmenšímtěmto ohromnfm událostem, usměrĚujícímvyvoj celéholidstva, na vyzna.
mu, ale bylo by tO pouze smutnfm vysvědčenímpro ,,skutečné básníky...A když jsou dnes umělci, jako napň. Štyrskf,
kteňíse nestarají,začje v SSSR skoňice,pak je to smutn m
dokladem pro ně, pro Štyrského,
neboénejde v SSSR. o skoňici, ale o budování novéspolečnosti,
a'o to se má každ!.kulturní
čIověkstarat. A musí mít dnes umělci tolik inteligence, aby
pochopili, žev Bostonu i v Jekatěrinburku byly celkem velmi
iednoduché popravy' jež nemohou ,,skutečnéhobásníka..
Styrského rozrušit ani z l0 |/o tak,jako napŤ. diisseldorfskf
vrah, že dějinn a vzrušujícív, znam těclrto poprav není
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v elektrickéžidli nebo sklepě, ale v myšlenía jednání miliÓnri
lidí.
Štyrskf, kterf svfm článkem chtěl hájit Vančuru, vraziL
vlastně v bojovném článku nriž do zad svému chráněnci'
neboépŤesvšechnu salÓnnost Vančura snažil se uchovávat
dodnes zdání revolučnosti.Je dnes i na něm, aby promluvil.
Umělec nesmí b1it ani bezcharakterní, ani hlupák. Ani
uměleckf, ani politick1i. Generace Štyrského však zapadá
do obojího.Je nejvyšší
čas,aby se rozhodně zakročilo.Avantgarda má ještě dost čistfch a inteligentních lidí, kteŤímají
povinnost vyčistit i ujasnit generaci. A jeJi ji:m těžko zač\t
s čistěním,pak aťvypraví deputaci k F. x. Šaldovi,kter!, až
dosud projevil vždy dosti statečnosti,a na kolenou ho poprosí,
aby se ujal i tétopráce.
A svoji revolučnostsi musí ovšemujasnit generace sama.
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F. x. Šalda:SPORY A ROZPORY
V GENERACI,,DEVĚTSILSKÉ..

Na jaŤet. r. sedm básníkťra spisovatelri,kteŤíbyli organizovanfmi členydělnické strany komunistické,Hora, Neumann,
Olbracht, Seifert, Vančura, Majerová, MalíŤová, postavili se
zvláštnírn manifestem proti dnešnímu politickému vedení
Strany, proti tzv. karlínskému,,polbyro.., kterému vytfkali
neschopnosta snad i nesvědomitost.Byli za tento ritok vylou.
čeni ze strany; a jejich odvolání bylo zamítnuto, aniž byli
slyšeni.Nebyljsem nikdy členem komunistické strany, nežil
jsem politick1i život ve straně a nemohu posoudit, byla.li
obžaloba oněch sedmi autorri oprávněna; ale znám dosti
zbIizka všeckyprotestujícíjako lidi opravdovéa čestné;vím,
žekomunistická víra byla jim drahá, žejí opravduléta aIéta
žili a myslili, a víc: že i straně opravdově a nezištněsloužili;
a žetoho kroku nepodnikli lehkomyslně nebo pro vnějšíefekt,
je mi jasné.Snad se m1ilili ve svéobžalobě,snad kŤivdili; ale
i pak měli b t poučeni a neměli bft vylučováni a umlčováni.
Žadna strana, ani komunistická, nesmí dnes mít absolutistickou taktiku církví,poněvadžnemrižemít jejich absolutistická
dogmata;právo diskuseve stranách musíbft piiznáno,amusí
byt pňiznáno zvláště intelektuál m, kteŤídfšídialektikou jako
jiní tvorovéplicemi nebo žábrami. Pravděpodobně stávají se
jich
tím nepŤíjemnfminebo nepohodlnfmi straníky; mťržete
nepňijímatdo stran * budiž, va bene - ale pŤijali-li jste jich
již jednou do strany, nesmíteje z n|vyhazovat, protožemyslí
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a kritizují.Kritizují-li oni vás, kritizuj te navzájemi vy je jistě nejsou nezranitelní,jistě mají své chyby a jistě
uy iim
šla kritika zle za nehty _ ale neznásilĚujte, neumliujte.
V tom vidím tedy první těžkou chybu, jíž se dopustilo polbyro.
Co učinili někteŤíz vyloučenych? Hora, Seifert v první
iadě? Začali psát do měšéáckch listti; uveňejĎovali .,.jp.,n.
básně v Lidovkách a v Českém
slově,pak vstoupili do rěáak.
cí těchto listťr;Hora je dnes redaktorem národně socialistic.
kéhovečerníku.To pokládám za druhou chybu. Napsaljsem
to již v létěHorovi v dopise, mohu to tedy ňícii veŤejnt:jat.1rm
dojmem to musí prisobit na dělníka, kter1i čítal.,čera-Horu
v Rudém právu, vidí-li ho nyní v Lidov1ich novinách, v listě,
kde redaktoŤitupí soustavněkomunismus? Oněch sedm mělo
si buď za|ožit nov
list - tiebas tfdeník _ nebo pňejít
en masse do některéhosocialistického listu,v němžby si
byli vymohli určit1i vliv na jeho ráz a určité respektovbní
svého pňesvědčení.Namítnou mně: ale nás nic společného
nesdružuje;nač zakládat tedy list? Myslím, že tomu tak není,
že rnají společnéideje politické a také literární. Ale nesdru.
žuje-lijich opravdu nic, neměli se ani sdružitv manifest a rito.
čit.navedenístrany. Pak by to nebyl protest myšlenkovy
,n!.brž
.,o,L4ret
náladovy. Jednotlivec
ze sv.y'chvrtochri stranu
nesmí - strana musí mít jistou disciplínu, ač má-li vribec
existovat_ proti straně se smí vytyčitlen novf myšlenko.
v směr ; nová idea, aťprogramová, aétaktická.
Ale stalo se již. PŤípadje komplikován ještě tim, že Hota
a. Seifert jsou povoláním a zaměstnáním žurnalisté,kteií jsou
živíze svéhopera. Kdo má právo žádat od,nich heroismus ?
Aby strádali hmotně? Oni a popŤípaděi jejich ženy?Mrižeš
a mášprávo doufat v něco takového.
Ale vyžadovat toho?
Ne, toho ptávanemáš.
Hora se stává terčem vášnivych ritok K. Teiga. Proč
právě Hora? Poněvadž je žurnalisticky nejvíc na ňně; ale
se asi, slyšÍmJiv tom znít i jakousigeneračnínechué
1re-!Ýlim
k Horovi. Hora není čistf ,,devětsilec..,věkěm je snad bližší
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generaci tzv. pragmatické - to se nedá nikdy zcela umlčet
a jistě upŤímně,že nov!
l pŤeklenout.Teige je pŤesvědčen,
i
moderní
světov1inázor, a tím je
mít
máderní básník rnusí
je
mu marxismus a komunismus; piesvědčen a rnyslím,že
právem _ že at konstruktivismus, aépoetismus nejsou možny
bez tzv. iristorického materialismu. Ale Hora odpovídá: Já
jsem dál komunista, neboťkomunismus je něco jiného a něco
vic nežkomunistická. strana nebo dokonce dočasnfjejí štáb'
kterf dnes komanduje a zitra bude tŤebassám vymeten ze
cosi vnitŤníStrany; komunismusj e má v ír a , rnépŤesvědčení,
ho, čímvidím život a svět a z něhož tvoŤímsvou poezii. Tu již
stojímepied typickfm konfliktem básníkaa kritika: kritik pŤistupuje k básníkovi zvnějškas objektivnym sudidlem, básník
si brání subjektivní svět vnitŤní autonorrrie.Spor mezi nimi
jen čas : jen ten ukáže,splnila-li pŤíští
díla Horova, co
vyňeší
jeho
obrana.
vášnivá
slibovala
Do sporu zasáhLnaposledy p. dr' Ivan Sekanina v 22. čísle
Tvorby. Ze stanoviska, žel',spíšepoliticky taktického než
ideového.Jeho risty mluví polbyro. Viclí v nejmladšígeneraci
,,svinstvo..,kteréji rozžírá;a to ,,svinstvo..je korupčnictví;
,,pro penízeanebo pro postavenídělají se kyče,mění se svěje -li
tovénázory, kašlese na uměleckéi politické pŤesvědčení,
tu nějaká sebešpinavějšímožnost pohodlnějšího života,,.
A hlava nehlava bije do nejmladších;stavína pranyŤ Nezvala
i Honzla' ale káŤe také Yác|avka, ano i Fučíka, redaktora
Tvorby, z nekritického kamarádství a klikaiegi. Zde musím
vpadnout do otěžívášnivému kritikovi a zvolat radikálně:
Prr. Pan dr. Sekanina pňekročuj
svékompetence, razíe r.r,.eze
li apodikticky jednověté odsudky; literární soud musí bft
zdťrvociněnalespoĎ tolik, pane doktore, jako rozsudek soudní.
Psal jsem pŤísně,snad až pňílišpňísněv I. ročníkuZápisníku
o Nezvalově Kronice; ale kfčem rozhodně není; i když
man qué, je to pňece věc básnická. A totéžplatí o HÍe
v kostky: jsou tam věci slabé,a|e takéněkoiik tak krásnych,
že zachraiují knížku. P. Rutte mriže v Národníclr listeclr
vyvozovat z posledníchveršťrNezvalovfch nebo Seifertovfch
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ripadek generace - to nikoho nezmate: všichni vědí, proč to
dělá _ ale nesmí si tak vést posuzovatel nestrannf. Čimž
nepravím, že nelr'á b1it v generaci kritickf Íád a kritická
kázei'. Jenže tento režim si pňedstavuje pan dr. Sekanina
pochybeně skoro jako kantorovo prisobeníve škole s metlou
V ruce. Tím dávno již kritika není. Moderní kritika je jen
užitá psychologie, sociologie, uměnověda; musí ztstávat
kritikou a nesmíse zvrhat v diktaturu. A vést básníky k něja.
ké mravnosti dokonce již nemriže.Dosti dokázala, naučí.lije
rictě k dobrémuŤemeslu.V etice uměleckénesmíse ukvapeně
generalizovat; musí se vycházet v každémpŤípaděod zvláštní
duševníindividuality básníkovy nebo urnělcovy; ona musí
bft respektována i v etickémsoudě o něm.
Zvláštní pozici zauja| ve sporu p. Štyrsky.V prvním čísle
odeonu vytáhl do boje proti lidem, kteŤísedajína dvou žid.
lích, proti změšťáčtění
svégenerace; rozpňáhl se tak bojovně,
až vzbud1| naděje, ževymrská kupčíkyz chrámu. Ale v tňetím
čísleprohlašuje ripln1i nezájem umělcriv na politice a staví se
na stanovisko lartpourlartistické.
Jisto je tolik, že poetismus blra| a b, vá vyk|ádán i lidmi
sobě blízk1imijako lartpourlart, tŤebasho Teige takto nepojí.
mal. A nadto: vždycky budou básníci a umělci, kteňíbudou
mít k politice a veŤejnfm otázkám poměr negativnf. Sem
ná|eži ve Francii napŤ. Flaubert, Gautier, Baudelaire, Mal.
larmé; v Anglii Poe, Symonds, Wilde; v Německu Rilke
a George. Tento typ nemusí někomu bft sympatick1i, ale
existencejeho se tím neoddisputuje: bude ž1t ďá|, poněvadž
jest jeden z konstitutivn)ich typri uměleck ch. V každégene.
raci se projevují a projevily tyto rozpory r.rrezipolaritou ten.
denčnía kontemplativní, v generaci lumírovskénapň. proti.
kladem Sládek - Vrchlickf. Není možné,aby jich byla ušetŤe
.
na generacedevětsilská.
S klidem mohou nechat devětsilci lovit v kalnfch vodách
svénepŤátele;stanoviskojejich je tak malicherné,že nemo.
hou mít ťrspěchnež v kruzích negramotn ch, rispěch, ňekl
bych, jen arénov!,.Jsem poslední, kdo by chtěl kašičkaŤit
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žepÍispějík zpo|atizo.
a smiŤovattyto boje; jsem pÍesvědčen,
vání jednotlivcťri generace. Generace let devadesátÝch také
iimi prošla,jak se dnes vidí, jen na svrij prospěch; a stŤedo.
cestnici a kašičkáŤilomili nad námi tehdy také rukama jako
nad rozklad nlky, ruáč| negativisty.
A tato polarízace prospěje nepŤímo i komunismu jako
politickému tvaru. V kom je latentní básnickf aktivismus,
uvědomí si jej plně v dnešníchsporech a projevíjej i tvorbou
v rozhodnou chvíli; a o ostatníneměl by komunismus ani stát,
neboévšeckoostatníje nedorozumění,kterése dŤívečipozději
vymstí.Básníkje tvor konkrétnf; víc než teorie a ideje rozněcují pravidlem jeho lásku děje a skutky. A žeje náš českfkomunismus jimi chud, toé koneckoncťrpŤíčinapoklesu jeho
popularity v kruzích literárních. Ale ani pak neradil bych
komunistrim, abY donucovali básníky vnitŤně si spŤízněné
k nějakémupravověrnictví dogmatickému;více než ono pTospějejim volná sympatiea spoluprácesměrová.
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Karel Teige: PRANÝŘ, DVÉ ŽTlLÍ,
PORTMONKA A HUMBUK

odpověď s. Ivanu Sekaninovi
Je to známá historie a komedie, o nížjsou ostatně čtenáŤi
Tvorby podrobně zpraveni: článek Jindňicha Štyrského,
otištěn v prvním číslečasopisuodeon, obžaloval pateticky
a paušálně tzv. nejmladšíuměleckou generaci z nejhorších
hanebnostía špinavostí,sneslmnožstvítěžkf ch slov obžaloby, ponechávaje si obezŤetněa takticky pro sebe jakákoliv
bližšíurčenía jakékoliv drikazy. Se savonarolovsk1imgestem
a obrazoboreckou rozlícenostíproklel ,,generaci..,již obvinil,
že sedína dvou žid|1ch,žeje prohnilá rakovinou arivismu, že
podle spekuluje na zevní a finančnírispěchy, že se zaprodává,
že obchoduje kamarádskfmi ťrsluhami vzájemnych pochval,
že se prostituuje, zpronevěiujíc se své Iepšíminulosti, a že
propadá kfči. Kdo, kde, kdy a jak, o tom Štyrsk1tneztratil
ani slova, ponechávaje fantazii čtenáŤev tom ohledu volné
pole.
Takovf článekmusil _ a toho si je ŠtyrskfdobŤevědom _
zprisobit, zejménav letošnímobdobí, značnj.rozruch apozornost: na jedné straně byl uvítán s nadšením,protoženejtvrdo.
šíjnějším
reakcionáňúm dával do ruky v1tanézbraně proti
nenáviděné avantgardě, proti tzv. ,'nejmladšígeneraci,, _
na druhé straně byl uvítán se sympatiemi, poněvadž se někter m dobŤe sm1išlejícímpoctivcťrm zdá|o, že Štyrskf promluvil s ,,bolševickou otevŤeností..,že pronesl spravedlivou
kritiku nad ,,svou generací..,že da| signál k čistcev Ťadách
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literární a umělecké moderny, že zkrLtka na se vzal ťrkol,
,ale
kte prf byla povinna' provést kritika této ,,generace,,,
která, pohŤíchu,svou povinnost nekonala. Teprve po tom, co
Štyrskf,jsa donucen vrátit se k své obžalobě generaCe,I|2':
psal do 3. číslatéhožčasopisu,pochopili tito dobňe smfšlející
poctivci, že propadli mocné ih:zi, že podlehli sugesci, že
Štyrskf dovedně neurčitostía mlhavostí své první obžaloby
v nich uspal jakoukoliv kritickou skepsi a jakfkoliv stŤízlivf
pohled na to,jak se věci skutečněmají. Teprve novf článek
z 3. č1slaodeonu jim otevŤeloči.
Štyrského
V roce, kterf pŤineslněkolik ošklivfch dezerc|a slabošskfch
rezignac|, je zce|a pochopitelné, že mnozÍ, a ptávě ti, kdož
byli intenzívněangažovániv boji proti těmto zjevrim, podlehli sugesci opravdu téměňhromadné, spatŤovali v Štyrském
statečnéhoa odhodlaného bojovnika za očistu v umělecké
levici a byli ochotni uvěŤit,že tato levice a moderna jsou, pa.
Úněažna párvfjimek, hotovfmAugiášovfm chlévem,žejsou
paňeništěmaféra korupcíjako nějaká národně sociální partaj
a že Štyrskf hlásí se jako ten dlouho očekávanf Hérakles
nebo jako ten chrabry princ z pohádky, jenž bude bojovat
proti stohlavéhydňe zkaženosti,prostituce a kfčaÍství,které,
patrně dík tomu, že kritika ,,mladé generace..nekonala svou
povinnost, rozbujely neslfchanou měrou.
zapomněli piedem prozkou.
ohlušeni pokňikem Štyrského,
mat a vyšetŤit,
zda:
l. je skutečněa do jaké míry naše moderna a umělecká
levice prolez|á tím svinstvem, z kteréhoji Štyrskf obviĎuje,
zda,,nejmladšígeneraCe,,,až na pár vjjimek, se tak prosti.
tuuje a kfčaŤÍ_ a zda vťrbec',geneIace.. není vlastně
prázdnf m s1ovem, kterénemrižeznamenat žádnénázo.
rové duchovésouručenství'
a zda skutečná moderna a
le vice není právě jen těch několik málo lidí, těch pár vj,.
jimek
2. zda Štyrskéhoobžaloba je doložena alespoll poněkud
konkrétními daty, ťrdaji a drikazy, a ne.li, tedy proč si
Styrskf tyto doklady a pňíkladyodpouští,
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3. proč právě Štyrskf pocítil nutkání pronést grandiÓzní
obžalobu vrstevníkri, co chtěl svfm ťrkolem docílit, když zá'.
roverl stylizuje svá obviněnL, aby byla co nejneurčitější
a po.
nechávala nejširší možnost zcela libovolnfm qikladrim
a dohadrim,
4. zda, posléze,kritika mladé generace.skutečně
,,nekonala
svou povinnost.., zda opravdu mlčela k pÍípadrimk1ičaŤství,
oportunismu, arivismu, kariérnictví a pŤeběhlictví,nebo je
dokonce podporovala.
Nepoloživšesi těchto otázek, neprozkoumavšejich a ne.
davše si na ně odpověď, podlehli mnozi zvláštním iluzím
a sugescím,z nichž teplve po tŤech měsícíchvystŤízlivěli.
Zkrátka a dobňe: nalítli Štyrskému;dnes zrnoudňeli a chytli
se Za nos' a věcje v poŤádku.
IJveďme několik piíznačnfch okolností, kterévysvětlí mnohé a kterédosud unikly pozornosti:
Nikdo si nevšiml, žeJindŤich Štyrskf, prozatlm delšídobu
již neprodukující malíÍ, pokoušíse nyní uvést ve znárnost
jako literární historik. Štyrskii,nováčekv literatuŤe,potŤeboval na sebe náležitě upozornit. K tomu by ovšem nestačila
pouhá všednípráce v redakci nakladatelskéholistu, k tomu
by zajisté nestačily kocourkovské rcferáty' které do tohoto
listu ukládá: bylo tÍeba nějaké senzace. Nemohlo bft
n i c s e n z a č n ě j š í h o ,n i c p o p u l á r n ě j š í h o , n e ž s t v á Ť í
s p r a v e d l i v é hhon ě v u n a Ť k n o u t , , m l a d o u
generaci..
n
e
j
h
o
r
š
í
c
h
k
u
l
t
u
r
n
í
c
h
a uměleckf ch neŤestí:
?
Štyrskf tedy napsal svou obžalobu, dosti šikovně, aby nikde
nenatazi| a zejména aby nemohl b1it volán k odpovědnosti;
volil plamenná, ale obezŤetněkulatá slova: senzace, na niž
spekuloval, musila se nutně dostavit. Všichni rutteové,kodÍč.
kové, peroutkové (tŤebasi pod jin1imi jmény), všichni dávnÍ
i noví bojovníci proti moderně a levici vykopali svrij tomahavk, dokonce i někteŤí dávno zapomenutí dezertéŤitéto
levice dnešnígenerace a moderny rozjaÍi|isvá srd,cepŤi četbě
Styrskéhočlánku: vždyétito nepiátelé a záškodnícimoderny
nikdy nic jiného netvrdili, vždyéoni už pŤed pěti desíti léty
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ukáza|i na vŤedy arivismu na těle ,,m|adégenerace.., vždyé
všichnitakoví čapkovéuž dávno, tehdy, kdy kritika ,,nejmlad.
ších..posvítila na jejich obchodování s k1ičaÍsklmzbož|m,
na jejich vÍelé spojenectví s nejnemožnějšímiuměleckfmi
impotenty, naŤkli tuto generaci, ten ďábelskf Devětsil, z vážnfch mravních nedostatkri _ a ejhle, nyní pňicház1 čIen
Devětsilu, talentovanf rr'aIiÍ z Ťad té moderny, aby nad ní
vyŤklzdrcujícíodsouzenía prokletí: krásná záminka k nov m
nevěcnfm a dtz|,m tok m!
ozvěna, kterou Štyrskéhočlánek měl na literární pravici,
nadšení,s jakfm byl uvítán v Ťadách kfčaŤri,bankrotáŤri
a reakcionár , kteŤí ovlivĎují z velkfch žurnáIi buržoazní
inteligentskéstádo a tvoňíoficiální hlas ,,české
kultury.. _ to
jak tvrdí, irplně lhostejno. Štyrskf prohla.
j. p.Í Štyrskému,
šuje, že nikdo nemriže blt zodpověden za to' jak jsou jeho
slova komentována a vykládána, popŤípadě zneuž1vána;
neohrazuje se vribec proti tomu, co si tu vybrala reakce, což
ovšem by mohlo u autora' jenž se chtěl tváŤit jako apoštol
,,věci generace.., poněkud pŤekvapovat. Není-li Štyrskf
zodpovědnf za to, jak bylo jeho ritokri zneužito pravicí
a reakcí, byl by nicméně vázán ohradit se proti tomuto ne.
poctivému znelžitl, kdyby byl svéža|obymyslil poctivě. Štyr.
skf nemá rimyslu ani zájmu na tom, aby polemizoval, dejme
tomu, s Ruttem: stŤeží
se bedlivě všeho,co by mohlo v kruzích
oficiálního literátstva a pravice vzbudit nelibost, proto radši
pokračujev boji proti levici, nyní užjako nepokrytf a rispěchem na pravici sobě naprosto jistf reakcionáň.Je tieba podotknout, žeby bylo bfvalo sotva možnotak rižasně,,zrreuž!t,,
Styrskéhočlánku, kdyby byl napsán méně neurčitě, kdyby
byl Štyrsk1imluvil reálně a konkrétně. NedrivěÍujíceponěkud
opravdovosti Štyrského myslri, pokusili jsme se donutit jej
poznámkami v 2. čísleReDu, aby uvedl konkrétněpŤíklady,
které měl na mysli, a aby ptíznaI barvu. PodaŤilo se jen to
druhé, a dokonale. Avšak v prvé věci se Štyrsk1tvykrucuje
a vyhfbá sejako čertkŤížitomu, aby Ťekljasně,koho a z čeho
obviůuje: iíká jen, že nemá Vančurovi za zlé státní cenu,
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a odpovídá na naše vftky a poznámky nejpitomějším
č l á n k e m , k t e r f p r o t i u m ě l e c k é r e v o l . u č n ía v a n t .
gardě byl u nás napsán.
Štyrskf píše,žejeho slova byla prf naprosto nedvojsmyslná
a definitivní. Pokud se tÝká jeho prvního článku, mriže si to
v bohorovné domfšlivosti myslet jen on samojedinf. Vzhle.
dem k druhému článku má však riplně pravdu. Nicméně to,
že svrij ritok proti nové generaci nedoložil naprosto ničím
konkrétním, n!'brž že se omezil jen na obšírnéhanobení
\{ericha a Voskovce, mohlo ukilzat těm, kdož propadli
podivnfm í|uzim o posvátném poslání novopečenéhokritika,
že počátky této kritické karÍéryjsou nevalné a jeji rilovky
nuzné.
Nyní o tom, že pr1i kritika avantgardy nekonala svou povinnost, že pr! byla ochotnakekarnarádskfm risluhám a kdesi
c o s i .N u ž e :p o h 1 e ď t e , z k o l i k a a k t e r 1 i c h l i d í s e s k t á dala ona avantgarda pŤed deseti a pěti roky,
a z k o l i k a a k t e r f c h s e s k l á d á d n e s ! ! | ' P o z n á t e , ž se e
dálo pŤesnétŤídění,prosívání a čištění.Kritika avantgardy
zauja|a nekompromisně stanovisko nejen ke k čaŤrimpravice,
nejen k pseudomodernistnímkfčaŤrimtzv. generace ,,tvrdošíjné,,a,,pragmatistické.., n:!.brži k podezŤe|j,mfirmárrr z Íad
,,nejmladších...Devětsil udržoval vždy četnéepigony a pod.
epigony v náIežitévzdálenosti. Není tŤeba uvádět dávné pŤípady: stačíněkolik z poslednídoby: tedy _ dňívenež publikoval Štyrskf svou obžalobu - byla velmi konkrétněodsou.
Zelaa v ReDu dezerce Horova, byla odmítnuta polovičatá
modernost běžnéčeskéarchitektury, chytrácky se schovávajícípod kŤídlakonstruktivismu, byl odmítnut pokus kalit vody
Plánem, byly vyvráceny falzifikátorské žvasty Obrtelova
,,neokonstruktivismu... Bylo by rinavné vypočítávat další:
těch, kdož byli vyklizení a vyrazeni, je víc než dosti. Mnozí
s ep o h ň b i tsi a m i: n a p o s l e d t e d y Š t y r s k 1 i .
Jistěže má kritika avantgardy mnohé nedostatky,* nikoliv
* Není možno na tomto místě zjišéovat, v čem spočívajíhlavní ne.
dostatky dnešníavantgardní kritiky' Upozoríujeme toliko, že tyto nedo-
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však ten hňích, že by pěstovala diplomaticky a politikáňskf
arivismus a že by prokazovďa si vzájemně službu za službu.
NebáIa se nikdy mocnfch tohoto kulturního světa a netrpěla
sentimentalitou k mitláuferrim. Nepronášela ovšem vždy své
risudky pateticky, nešilhalapo potlesku galerie, proto neobrá.
tila na sebe tak všeobecnoupozornost jako Štyrskf.Její ne.
hlučná a neefektnípráce nebyla pŤestobez ričink . Měli jsme
ťrkolya zájmy a domnívali jsme se, že
ovšemčastodriležitější
stačí,,oficiální kariéra.. nebo uhnízdění se v takovfch Lidov.
kách, aby určitílidé byli definitivně vyŤazeni. Kritika avantgardy nepoÍádala velkolepfch exekucí,nelibovala si v hurÓnském pokŤiku ,,všem hlavy dolťr!.., neinscenovala popravy
pÍitahujíct pozornost dav , neutráce|a ani pŤílišmnoho času
polemikami, které jsou dobré pro ,,heco. jist ch čtenáŤri.
Podíváte-li se, kde jsou takoví Schulzové, Frejkové, obrte.
lové, Raffelové, Píšové,páni z Literárnl skupiny, takové Kovárny(!), Norové etc. a kde je dnes Štyrsk1i- uznáte, že,,čis.
tota hnutí.. byla dodržena.
Soudruh Sekanina prozradil ve své stati z minulé Tvorby,
že se domnívá, že kritika avantgardy je dosud dlužna dát
svrij risudek o několika ,,pŤípadech..poslední doby, o nichž
se pr1i tak ostňe mluví po literárních kavárnách, které však
nejsou dosud veiejně projednány. Je svědectvímzodpovědnos.
ti a kritičnosti této kritiky, že nen1barometrem kavárenskfch
klepri. Co Ťíká X v kavárně Ypsilonovi, je všeckojiné než
kritika. Literární nezodpovědnostíje obvinit paušálně ,,mLa. .
dé..1to dovede každ! Štyrsk1t.Zodpovědná kritika dovede
zdržet se soudu, pokud nemriže uvést věcné dťrkazy.Nestatky jsou odrazem a následkem htuboké krize literární kritiky, a tato
krize je vlastně krizí kritérii. Lite tlt a divadelní kritika nemťržese
dnes v ničem a nikde opiít o tak spolehlivá kritéria, jako napŤ. kritika
architektury. Dalším nedostatkem avantgardní kritiky _ tak pÍirozen!.m
- bylo vždy to, že nepoměrně vice zájll;tu a místa věnovala teoretickfm
v kladrim, často propagačnilho rázu, než kritickj'm detailním ata|!zám;
ostatně v době rozmachu nak]adatelsk'ích listti není u nás vribec časopisu
pro takovouto kritiku, a avantgardní révue, vždy malého rozsahu, mrisily
se pro nedostatek místa omezovat na pÍestručné a povšechné glosy
a referáty.
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toužÍcpo bengálech, nechce proto lehkomyslně lámat hril
nad autorem, sjehož dílem aždosud sympatizovala, pro první,
možná zdánliv! omyl a poklesek. S. Sekanina uvádí piípad
JindŤicha Honzla a Vítězslava Nezvala. Nejsem kompetentní
pronášetv těchto piípadech soud, nedovedu se náh|e a s tako=
vou snadnostíjako Štyrskf etablovat divadelním či literárním
kritikem. Neviděl jsem nic z brněnsk ch scénickfch prací
Honzlov..ich, nemohu posoudit, v jakfch podmínkách tam
pracuje. Nebudu si také hrát na papežskéhokritika české
literatury; je to obor, v němž jsem nikdy nehodlal prisobit.
S. Václavek, jenž v mnohém ohledu pŤipravil Honzlovi pro
práci v Brně pridu, nechtěl patrně neseriÓzně a ukvapeně
odsuzovat hned, když se projevily první negativnÍukazy.
Pokud jde o Vítězslava Nezvala, dovolte, abych k dobŤe
míněn1tmlaickfm vftkám s. Sekaniny poznamenal své rovněž
laické a otevŤeně Ťečenémínění.Nelze pochybovat,že
Vítězslav Nezval je nejryzejšíma nejnespornějšímbásníkem,
kterf se kdy objevil pod chmurnou oblohou naší milené
vlasti. Jsme-li mu vděčni za to|ik vzácn!,ch hodnot, za to, že
záblesky svého díla osvítil do dálky a na dlouhf čas celou
českoumoderní poezii, nemrižeme-li si zapŤíthlubok1i obdiv
a mocné dojetí, které v nás vzbuzuje jeho Akrobat, jeho
Kouzelník, jeho Dobrodružstvínoci, zázraky poezie, pro něž
bychom v celém světovém dnešku sotva na|ez|i
rovnocenné obdoby - nedovedemelámat hril nad básní.
kem, od něhož očekáváme dalšínádherné poezie, pro ten či
onen nezdar. Je pravda, a je to téměňsamozňejmé,že mimoňádně bohatá produkce Nezvalova nemá rovnoměrnéhokvalitativního standardu. Tato vlastnosta okolnost není,po mém
soudu, bez nebezpečenství,
ovšem spíšepro čtenáŤenež pro
básníka.Vzpomenete tu snad pŤípaduVrchlického: snad hrozí
nebezpečí,že pÍíštíčtenáŤbude se musit prokousat papírovou
pyramidou prostŤedních a málo emotivních básní, aby se
dostal k nejvzácnějšímpokladrim lyrismu. Tato okolnost je
však velmi pŤirozen1im prrivodním zjevem básnické povahy
Nezvalovy: a shledáváme se s ní v určitfch obdobách u nej-
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jeho rodu. Nelze však mluvit o ,,kvalitativnírn
většíchbásníkťr
jeho
novfch veršri...Ve sbírceHra v kostky je několik
poklesu
zcela prostŤedních,nulovfch básní, zajísté_ ale jsou tu vedle
nejryzejším
několika vysokfch kladri, kterépatŤík nejčistším,
a nejmodernějšímhodnotám Nezvalovy-_ a tedy i celénové
poezie. V historii d,ezerc|a rezígnact českéliterární rnoderny
není ,,Nezvalova pňípadu.. a nebude, dokud určitéslabiny,
palzy inspirace, budou tak bohatě nadkompenzovány oslĎucljími iluminacemi nejvzácnějšíholyrismu. Kronika, první
Nezvalriv náběhkrománu, je, domnívám se,kniha velice slabá,
nepodaŤená, kterou několik opravdu básnicky napsanfch
odstavcri nemriže zacht ánit. T ěžki, nezdar, ztroskotání. Kf č?
Domnívám se, že nikoliv. Avšak znovu: pŤesnaprosto slabou
Kroniku, pŤes několik nekvalitních veršri, není ,,pŤípadu..
Nezvalova.
Zab!,val jsem se v tomto článku věcmi okolo ,,pŤípadu
Štyrského..
tak obšírně,poněvadž, pro Svou osobu, chci pokládat tento článek za doslov celého toho ,,koutku plného
omyl ... K jádru Štyrskéhopošetilostío ,,apolitickém, nadstranickémskutečnémbásníku..otisknu svéposudky v ReDu;
zde byla ta věc správně posouzena s. Sekaninou. UpozorĎuji
ještětoliko, že Štyrskfje - dosud - členemDevětsilu aLevé
fronty. Stanovisko Devětsilu k otázce souvislosti umělecké
revoluce s revolucí sociální, nesčetněkrát zdiraziované, je
známo a musí b t známo i Štyrskému.Stanovisko Levé
fronty bylo rovněž jasně vysloveno. Pronáší-li Štyrskf
v té věci názory diametrálně odlišné, aniž by
pŤedtím zrušil své členstvív Devětsilu a v Levé
frontě, nelze to nazvatjinak než zradol.
Nakonec shrnujeme tedy odpověď na otázky naznačené
na počátku:
1. Pňes všecky ,,koutky generace.. existuje naštěstí cosi
solidnějšího
než,,generace..;existuje avantgarda, moderna, revoluční
|levice v intelektuálním světě, snad nepočetná, ale nikoliv slabá, věrná dílu a názoru.
Dezerce byly a jsou v každém revolučním hnutí, a vyŤizuji
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se striktně a ne platně. A co bude, nevíme a neprorokujeme.
obža|obatéto,,generace,,a avantgardy nebyla
2. Štyrského
pohňíchužádnou kritikou a sebekritikou, n1ibržritokem reakcionáŤe: aby byl kvitován potleskem napravo i nalevo, snažil
se mátožnou a lžipoetickou stylizací nikde nenarazit. Divím
se, že paušální obvinění a kul'atá slova jeho invektivy nebyla
od počátku dosti podezŤelá.
3. Kritika avantgardy plní poctivě svťrjrikol, i když nepracuje s Ťeznicky vykasanfmi rukávy jako Štyrsk1i:jedná
zodpovědně a seriÓzně, ale ošklivísi dryáčnick1ipostoj,jak m
Štyrskf chté|zaktj,t nedostatek literární a kritické kvalifikace,
tak pŤílišzÍejm! z jeho ostatníchliterárních slohovfch cvičení,
z jeho ,,boje.. proti osvobozenému divadlu, z jeho ,,kritik..
omezujícíchse na citování cizích risudkri. Funkce kritiky je
totiž analyzovat, hodnotit a soudit, nikoliv skandalizovat.
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Ladislav Štoll: NA ČI,ÁNBr ŠTYRSKÉHo

KOUTEK GENERACE

Z 3, č|slaOdeonu, jenž vzbudil takovy rozruch, odpovídá v 22. čísleTvorby Ivan Sekanina s dobrou a upňímnou
tak rižasnénevťrlívěc rázně naptavit a znemožnit napŤíště
dorozumění' jaké pŤipravil revolucionáňťrmčlen Devětsilu.
Rovněž Julius Fučík činíjakési pokání; zato však Karel
Teige v 23. čísleTvorby vystoupil velmi energicky, vykládá
jako marxista toto nedorozumění z motivri téměň nízce
osobních a tvrdí, že pr!, hnecl pŤi prvém čísleOdeonu, ne.
pocllehnuv iluzi, ,,nováčkovi v literatuňe.. pŤílišnedrivěňoval, že prf dokonce tohoto ,,neznámého..mu členaDevětsilu
zkoušela ejhle i objevil. NaštěstínevěŤímetétokritické prozí.
ravosti a pŤedvídavosti,jež docházi k živelnémupňesvědčení
o,,kocourkovském..talentu kamaráda cestou experimentu.
Což Karel Teige nepomáhal Štyrskémuk jeho artificielismu?
Což teprve článekv 1. čísleodeonu probudilv Teigovi kriticjenž vychází z kruhu mladych
kou skepsi? PŤípadŠtyrského,
intelektuál sociální revoluce a jenž se náhle ,,uvolĎuje..
ocl leva i prava, není ojecliněl..i.Tento pňevrat proclělává dnes
celá ňada neujasněnfch publicistťr,ktei.ív zostňujícím
se Sociálním boji, vyžadujícírn na intelektuá1ovi stupřovanou
drislednost v myšlení, odcházeji raději z fr.onty a snad ani
nevědí, že vlastně pŤebíhají.Zdá se nám však nesprávné
vysvětlovat ŠtyrskéhopŤesvědčení
tírn zpťrsobem,jak to činí
Teise.
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JindŤich Štyrskf: NEBYL JSEM A NEJSEM
KOMUNISToU. . .
oRGANIZOVANÝM

Jindňich Štyrskfještě pŤedvyjitím minulého číslaTvorby,
ale pohŤíchujiž po jejíuzávěrce, poslal redakci Prohlášení,
které dále uveŤejĎuji. l{ezrrá ještě článku Teigova, reaguje
jen na článek Sekaninťrva pokoušíSe na pravou míru uvést
to' co s takovou upŤímnotrvervou Ťekl ve 3. čísleOdeonu.
Protožetoto Prohlášenímá možnostpňispět k vyjasnění- ni.
koliv vícev generaci,ale k vyjasněnípoměrri, staVu generace'
za azu1ije právem do tétodiskusnístránky. (Všechny prolo.
-j.fženévěty podškrtl Štyrskfsám')

Nebyl jsem a nejsem organizovanym konrunistou, stejně
jako mnoho jinycli z mého nejbližšíhookolí, napi.. Nezval,
Teige aj. Nikdy jsem nepracovalv dělnickémhnutí ani v komunistickéstraně- tím méněovšemv jiné.To bylo a je o mně
známo. Věděl to jistě napŤ. i Julius Fučík,když ve 13. čísle
Tvorby otiskl mrij článek Generace na dvou židiích. Mrij
poměr ke komunisrnu byl a je kladn1i.
Pňekvapuje mne, že mrij článek z 3. č(slaodeonu j. .,y.
kládán jako ztada a pokus pňestoupit do reakcionáňského
tábora. Cel1i mrij článekve 3. čísleodeonu byl namíÍenproti
nečistotě a k1íčrim,ať se objevují na pravé nebo na levé
straně, a musil se pŤirozeně dotknout i těch, kteŤítyto kyče
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a nečistotukr1.jí.Proto jsem donucen jmenovat Karla Teiga'
-Irvám na tom, že drislednéslučovánírevolučníchduchťl
potiticki1chs revolučnímiduchy v uměníje hrubym nesmysiem' To ostatně vyložil ve 22. čísleTvorby i Ivan Sckanina,
ktet iiká v podstatě asi to, že toto slučováníneprospívá
revoluci ani Poezii.
Mťrj názor, že revoluce si pŤivlastr1ujebásníky, byl špatně
forrnulován (podle toho, jak byl vykládán), byl míněn tak, že
si básníky pŤivlastilují takzvan! revoluční kritikové druhu
araženiKarla Teiga.
Ir{echtěljsem však vribec iici, že básník nemá k sociálním
otázkám, k politickému dění poměr, ale ten jistě není činnf .
Já sám napŤíkladjsem členem Levé fronty, protože celou
vahou svéhomoderníhodíla tam patňíma protožemi nenaňizuje, abych se exponoval činně politicky.
Psal-li jsem, že skutečnybásník stojí vždy stranou štvanic
a politickfch machlťr,pak myslím, že í v tom mám pravdu,
ovšemdomnívám se právem, že revoluce a revolučníhnutí je
něco víc než politické machle. Užil-li jsem slov o Ťvounu
z politick1iclr schťrzí,měl jsem se pŤesnějivyjádŤit, že Ťvouny
lazyvám ty, kdož lžívaji svéhopolitickéhovlivu a pŤesvědčení tam, kde se jim to hodí, a mlčítarn, kde jde o kamara.
derii.
Nemárn v rimyslu - a takése to nikomu nepodaŤí_ clát se
zatlačit tam,. kam se mnozí Z generacejiž dostali nebo kam
jsou právě za naprostéhomlčeníKa.rla Teiga (a to mu právě
vytÝkám nejvíce)na nejlepší
cestě.
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VRAŽDĚNI NEvIŇÁrnr
JuliusFučík:

očekávaná diskuse, již měl vyvolat článek Ivana Sekaniny,
se skutečnědostavila. ČtenáŤiTvorby majíjiž odpověď Tei.
govu, vysvětlení Štyrského,na redaktorském stoiku se vrší
hromada dalších diskusních článkťr.Není tŤeba se děsit:
budou podrobeny drikladnépŤehlídce.Ale obraz, kter,f se zatím ukazuje, je velmi smutnf, rozhodně smutnější,než bylo
pŤedpokládáno. Neboétato diskuse o čistotěmladé umělecké
gerreraceukazuje něco horšíhonežjednotlivépňípadynečisto.
ty, kfčaŤstvi, dezetce: ukazuje riplny zmatek, neujasněnost
až k nejzákladnějším otázkám, riplnou dezorientaci, nevědomost' a to právě tam, kde jde o podstatu věcí, tfkajících se
tétogenerace.Volaljsem po čistcev generaci, ale popravovat
její členyi pro názory právě protichridnéjejímu historickému
ťrkolu,to by bylo -juk svědčíuž první kroky diskuse- učiněné vražděnínevilíátek. JindŤich Štyrskf napíšedo Ocleonu
bezvadně reakčníčlánek, ale zděšeněse ohrazuje proti tomu,
aby byl pokládán za teakcionáňe,a nikdo nemrižepochybovat
o upŤímnostijeho zděšenía obrany. Karel Teige zvedne meč
na obranu čistotygenerace' ale kasovníkjrčnezdá se mu dosti
špinav1im,vyzvedává jasnou a cílevědomou práci generace
v teorii i praxi a pňitom _ oil, pr marxista ! - mluví o krizi
kritérii. Dnes, právě dnes| T]žasnj,zmatek a užasná rre.
ujasněnost! Karel Teige vidí jasně a uvažujepŤesně- dejme
tomu - v otázce vlády, v otázceimperialistickéválky,v otázce
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fašizacestátního ap ar átu, alej e z mít án nej rri zn ějšími p Ťedsudky
a nejnejasnějšíminázory v otázce umělecké politiky. Má
jasno v otázkách, nad nimiž bděli političtíteoretici. Ale na.
prostf zmatekv otázkách, které měli vyŤešitteoretičtíspecia.
listév ťrsekuuměleckém.Ukazuje se prostě, žev tomto směru
č|ánnebylo vykonáno nic. A že tedy opravdu nejdťrležitějš|z
pomíjení
ideologic
vftka
ťrplného
Sekaninyje
ku Ivana
l
i
n
k
y
.
T
e
i
g
e
,
kého prohlubování generační
Jestliže
kter se svfm rozhledem a svou vzdělaností stal vridcem generace)dovede takto bloudit, jak mrižemežádat jakoukoliv
čistotuod lidí, v jejichž pŤirozenostije apatie k Íešenítako.
vjrchotázek.
Tím se mění smysl a ťrkoltétodiskuse. Nemriže z nl vyjit
čistka_ vražděníneviřátek, ale jasn názot o všech hlubo.
k1ich nedostatcích, které generace má Smutnou zásluhou
naší nepráce. A na zák|adě toho musí z ni vyjit okamžité
zalnájeni ideologické kampaně, po níž už sice bylo voláno
dávno, ale jejtž nedostatek se nezdál tak katastrofá|ni, jak!,m
se ukazuje nyní. Problém neníjen: zjednat čisto,ale: zjednat
jasno. Takové jasno, abychom nemohli pokládat za svou
zásluhu, že čistotagenerace byla zachována,protože ti, kteŤí
se zpotvoŤili,sami utekli. To, žejsme právě nečinněpŤihlíželi k dezercím, antžjsme si uvědomovali jejich pňíčiny
a anlžjsme se tedy mohli pokusit pŤedcházetjim, to je naše
největšíslabost.
Řtkam to s nepŤíjemnfmpocitem, že mezi nosy, na které
je i mrij.
mÍŤím,
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Karel Teige: POLBMICKÉ POZNÁMKY
K AKTUÁLNÍM SPoRŮM

Štyrskf odpověděl na námitky, pronesené
JindŤich
v minulém čísieReDu (stt. 4445) proti jeho článku o
''gene.
raci na dvou židlích,,z prvéhcsčíslaodeonu, několika p oznám.
kami, ježjsou trapnou směsínesl1ichanénaivnosti s pošetilou
megalománií. Štyrskf se velmi m lí, domnívá.li se] že jeho
článek byl ,,pilulkou.., ,,toliko na první pohled rnátožnou,,:
,,apokalyptick!," a pseudopoetickf jeho sloh byl, jak je dnes
z jeho odpovědi tím více zŤejmo,jen v razem myšlenkové
neurčitosti a zmatenosti svého autoÍa; shledává.li Štyrskf
svrij článek ',naprosto nedvojsmysln,frm a svá slova pokládá
za definitivní..,je to sice známkou neziizenéhosebevědomí,
avšak (nechéje o tom ujištěn)j" u tomto mínění naprosto
osamocen.Štyrsk1i
myslí,ženenívěcíjeho, n1ibržjeho komen.
tátorri, bylo-li zneužito tohoto článku k četn m a častozlo.
voln m nedorozuměním.Domníváme se však,že by podobná
nedorozumění byla asi vyloučena, kdyby Štyrsk1i-Átstonamáhavě slepovan1íchrádoby básnick1ich obrazťr a vět svého
rozhorleného článku byl jmenoval konkrétní věci, uvedl
u1čitépŤípady.Bylo by to jasnějšía takézodpovědnější.
,,Ti, kdož se prostituuj1,,,bY se nejen mohli, Áya,z '.'.''iti
zatdít,'kdyby jejich ,,pŤípad..byl jasně ukázán a takédoká z án ! Štyrskfvšaknyní piohlasuje, žeto nebylo jeho rimyslem,
že pr! se k tomu nehodí (v tom s ním souhlasíme)a že tento
rikol ponechává ,,lidem otrl m...
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článek o ,,generaci na dvou židllch,, byl signá.
Štyrského
pustÝm ritokťrmna tzv. nejmladšígeneraci, na
novfm
k
lem
autorťt. NechtělJi Štyrskf docílit nic
moderních
několik
jiného, mrižememu gratulovat k nadťrspěchu.Štyrskf tvrdí,
že takov! rispěch je mu lhostejnf, a proto se necítípovinen
reagovat na to, jak byl jeho článek komentován a zneužit.
Čint vgimt<u jen v jednom pňípadě: neohrazuje se nikterak
proti tomu, jak vítězoslavněbyla jeho slova lv|tána v listech
reakčních, n!,brž polemizuje proti poznámkám minulého
číslaReDu. ReD zneužil prf jeho článku t|m, že uvedl Štyr.
ského vyroky v souvislost s věcmi politickfmi, pŤedevším
nikomunicnení.
s věcí V. Vančury, po n!ž, podle Štyrského,
že
Teige
svfch vridčích
Štyrskf Ííká, že ,,je vribec škoda,
schopnostía svéhobojovnéhoelánu nepouživáv1ceve věcech
poezie a že zájem o politiku nadňazuje v poslednídobě zájmu
o poezii... Nuže, děkuji za toto nevyžádar'é uznáni, avšak
musím Štyrskéhoupozornit, že ta ,,poslední doba.. trvá už
déle než deset let: nechť si Štyrskf laskavě uvědomí obsah
jednotlivfch programovfch projevri Devětsilu a Levé fronty;
ReD je uveden programově citátem z,,devětsilové..pňedmlu.
vy (psanéV. Vančurou) k první Seifertově knize, vydané
téměŤ
p Ť e dd e s e t ir o k y : , , n o v á , n o v á j e h v ě z d a k o m u rrismu a mimo ni není modernosti... ReD podepisuje
manifest Levé fronty, kde stojí:jenom ta tvorba a práce má
obecnou kulturní hodnotu a m:Ů-žeplatit za moderní,
která neustrnula v rizkém odbornictví, nj,brž která dovede,
neztrácejíc ničeho na své odborné dokonalosti, vidět cel
obzor moderníhoživota,která je si vědoma svfch souvislos t í s o s t a t n í k u 1 t u r n í a s p o 1 e č e n s k o up r a c í , k t e r á
m á t e d y s v é r e v o l u č n í p e r s p e k t i v y . N i c j i n é h on e b y l o
od počátku názotem Devětsilu a ReDu. (Srovnej sborníky
Devětsil, Život II, L922, a Fronta 1927, rivodník I. ročníku
ReDu 1927,) ReD totiž nen|žádnlm akademicky uměleckfm
listem, nybrž listem pro moderní kulturu, pokusem o syntézu
ze všech oblastí moderní tvorby, nikoliv tedy revuí pro lite.
rární kuriozity jako odeon. ReD, právě tak jako Devětsil
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a Levá fronta, jejichž členemje i Štyrskf,stavíse proti
,,vlád.
noucí a rozkládaj1cise kultuŤe liberalistické;vričijejím tradi.
cím, pŤežitkrim,akademiím, estetikám a morálkám, vriči dezorganizovanémua odumírajícímusociálnímu systémustojí
na
stanovisku rozhodného nonkonťormismu a vede demarkační
čátu mezi moderní tvorbou ve smyslu materialistickéIrosvětového názoru a mezi star1ími,vyži|:!,miestetick1imi a idealis.
tickfmi bludy".
Štyrskf namitá proti ReDu, žejeho článek neměl žádného
politického podbarvení, že mu šlo jen o čistotu literárního
díla, o literární prostituci atd. Zdtraziuje, že
,,skutečn/bás.
ník stojívždy strano|f ,, že,,revolucesi pňivlastrlujevždyilasniky ex post.., že ,,básnlk má nepňátel. nupravo i nallvo,
na
rubu i na líci lidskéspolečnosti..
: to prf měí.'a mysli, kdyí na.
psal, žepro skutečného
básníka neníjiného místanež .'á p.unyŤi: naprosto si pod těmi slovy nepŤedstavovaljakehosi
,,villonovskéhotrhana, Ťvouna z politickych schrizí,Áržíciho
v mozolovitéruce emblémyjisté partaje.. (zajistéžekomunistické,podot1ikáme).
Nepochybujeme, že Štyrskéhonázory dojdou nadšeného
souhlasuna ''onom bŤehu..u české
literární čeládkv:rutteo.
vé.,kodíčkové
a peroutkovéproti nám nikdy nic jinjho netvrdili a budou potěšeni,že Štyrskyse pŤihlaiuje Ja jejich
spo.
jence . Je lhostejno, co si Štyrsk1i
pňedstavujeii ''"prěa,tul,.,3.
sv1ímislovy o pranfňi: k jeho alegorické pňedstavě pranyie
mrižemepodotknout, že moderní autoňi a áuchové t.,,i."
poznali velmi zb7ízkai ze zkušenosti,co je to perzek.,..,
,,- ování, hospodáŤsky ritlak, cenzuta, co jsou to paragrafy zákoníkri, morálek a akademií, co jsou to ža|áŤi,tejy
potěšení
vesměs velmi reálné a konkrétní.
Štyrskéhonadčasová, nadpozemská, od sociálních skuteč.
ností světa nezávis|á atit1idaje šatemod panstva odložen1im,
šatem,kter slušelpŤedněkolika desítiletímitakovém,-.
Osá.u
Wildovi, a|e jenžprisobídnes neodolatelně komicky.
Všechen
lartpourlartismus, všechno zdŮraz ovánínezávislosti
uměleckého díla od myšlenkovéhoa sociálního stavu světa.
všeckv
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ty ape|y i< věčností,pŤecinížjedině je básník zodpovědnf,
všeckavelká slova o absolutnu a lhostejnost k pŤítomnostito vše není historicky nic jiného než projev revolty, projev
století, protí
odboje tvrirčíhoducha proti světu měšéáckého
jeho estetikám, tradicím, akademiím a morálkám. Revolta,
která dialekticky nutně zabsolutřuje svou negaci. Revolta
tehdy snad anarchická, bohémská a neuvědomujícísi zplna
ducha. ,,Svonicméně byl to postoj revolu'.čního
skutečností;
boda ducha',, a ,,Tuezávislostumění.. byly v XIX. století
heslem revolty a revoluce, logickou obranou proti ritlaku,
zbrani proti vrstevnické společnosti.Jde o ducha, nikoliv
o literu: duch revolucí, sahajícíchhluboko do XIX. století,
žije v revoluci dneška, avšak slova včerejšíchrevolučních
manifestri stávajíse leckdy dnes hesly reakce.
Revoluce nepŤivlastĎujesi umělc ex post. To buržoazie
clovedevirtuÓzně. Buržoazie zmocĎtrje se zesnulych ,,prokle.
t)ich básník .., kteŤínikdy nebyli její. \{olker je dnes majetkem národa, jehožpěvcem je Rudolf Medek.
o nadpozemskénezávislosti umění mohlještě snít dumav
estétArnošt Prccházka. Dnes všakj iž virne cosi o sociologic.
ké podmíněnostitvorby. Víme, že hlubokf rozpol mezi levicí
a pravicí, mezi revolucí a reakcí v umění a ve vědě není jen
rozporem dvou estetik a doktrín, n!,bržžev zákIadníchrysech
a v mnoha detailech se shoduje se sociálním rozkolem světa.
XIX. století
Víme, že hluboko pod povrchern měšéáckého
projevujíse čímdále intenzívnějšísíly revoluce ve všechobo.
rech tvorby a společensképráce. Sociologie umění mriže
konstatovat,že revolta umělce proti soudobéspolečnostihlásí
se jako nikoliv jen osamocen,f a individuální zjev ve chvíli,
kdy buržoazie upevnila svrij ekonomickf systém rozvojem
strojového prrimyslu, kdy také vzniká proletariát. Aby se
ubránila silám, kteréproti sobě vyvolalav život,sahá buržoazie v kulturním i politickém životě k atavismťrmfeudální
epochy: Akademii, zrušenou francouzskou revolucí, otviržl
znovu r'e chvíli, kdy si potÍebuje dodat vladaŤskémajestátnosti; v politickém životě pak obnovují republiky monarchis-
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tické zákony a patenty, samoděržavÍa tyranie restauruje
se
ve fašistické
diktatuňe.
Konstatování souvislosti, skutečné,byť namnoze neuvědo.
mělé,mezi,,duchy revoluce..a,,revolučnímiduchy v umění..
není naprosto,,negativním obrázkem vlasteneck ch rájluo,;
disharmonie několika pŤípadri,kdy revolucionáŤiv uměni"byli
reakcionáňi v životě'sociá]ním a kdy revolučnísocialisté
byli
pošetil1imireakcionáňi a akademiky ve věcech umění,je
toliilo
zjevem určité odbornické izo|ace, chcete-li, jak Ťíí<á
Marx,
odbornického idiotství.Jestliže tomu či onomu básníku
bvlv
sociální pŤevraty světa lhostejnějšínež loĚské sněhy, jestlizá
Apollinaire. prahl po válečnémvelkokŤížiu Mu.i,,.it"i
p.ohlásil futurismus za duchovéhostaršíhobratra italského
ášis.
jestliže opět Zinověv nebo Lunačarskij nevyznačovali
m-u.,.
se
pŤílišnymisympatiemi k dílu umělecké avantgardy, to
vše
je zjev odbornického zak|eti:je to kulturní
a duchovní anomálie, kterou zprisobila atomistická diferenciace a specializace.práce bez syntetick1ichperspektiv. Nad těmito divergen.
cemi osobními a nahodilfmi pňevládají však podstatnéilon.
Vergence.Revoluce umění a revoluce sociální má svou
společnou dominantní osu. Záktadnt tendencÍmod'erníhoaucna
3e
vrile pŤekonat ono začarován!, rozlomit pouta
bludnéIio
kruhu; vrile vidět cď!, obtaz života, napěti a hru jeho
sil.
to revoluce, která si uvědomuj.,u-J
s
e
b
e.
{:
Literárně dalo by se Ťíci, že od' revolučního
ro.
a impresionismu (jenžbyl pozdní obdobou
T,u1t.i:*'"
pŤedvědeckého
socialismu)dospíváme k revolučnímu
konstruktivismu (jenžje obdobou socialismuvědeckého).
polemice s Josefem Horou, jenž si pňedstavuje..,,ol..J.
'(V
ního básníka do jisté rníry podle vlastní planety;"ut.o
rétora
a apoštola z davov!.ch shromáždění a jénž,,áeiac1enty..
a
.prokleté básníky.. pokládá za zjevy ,,zjémně|ekultury rrrěšéácké..,musili jsme uvést,že Baudelaire, Lautréamont,
Rimbaud, Verlaine byli blíže k velmi opravdovfm revolucím
a povstáním než k zátiší akademií.
Jakkoliv jsme vfslovně
podotkli, že data, která tam uvádíme, nejsou pro nás
nikterak
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revolučnívizitkou oněch básníkri, že otázku,,,co mají s ko.
pokládáme za pochybenou z jádra
munismem společného?..,
a pošetilou,musíme nyní ,namítnout Styrskému,že epizody
Baudelairovy zr. IB4B,nebo to, že Rimbaud vstoupildo ňad
Komuny z drivodri tak prostfch,žetotiž měl hlad (tedy z drivodťrzcela logickfch a sociálních),není zcela prosto v'fznamts'
v životě oněch básníkri: Baudelairova čast v povstání 48.
roku, Rimbaudova ričastv Komuně iká nám více než Rimbaudova dobrodružstvív dobách, kdy jíž zapomněl, že byl
básníkem. Z dlLa a ze žívota těchto básníkri nevyčítáme
žáďn! komunismus, žádnéjasné a rezolutní tňídnívědomí,
nj,bržstatečnfnonkonformismus k vrstevnickéestetice a společnosti; shledáváme tu dosti drivodri a drikazri, že to byli
duchové revoluční.Tolik na vysvětlenou jen mimochodem.)
Bylo by tŤeba drikladnfch historickfch a sociologickfch
ana|!,z a dokumentací k tomu, abychom definitivně vyvrátili
nesmysly,,apolitick1ich..
a,,asociálních..moudrostíRutteho,
Peroutky, Štyrskéhoa mnoha jinfch apoštohi ,,svobody
ducha.. a ,,absolutní nezávislosti uměleckéhodíla... Sociologie duchového vfvoje musí b t teprve napsána. Prozatím
bylo lze z ní uvéstjen několik fragmentárníchaspektú,nicméně dostatečn1ich,aby ukáza|y, že v podzemí XIX. století
krystalizují pozvolna a postupně revoluční síly, izolované
a disparátnízprvu' kteréteprve v našídobě stávajíse životním
názorem, uvědomují si vzájemné vztahy a revoluční cíle.
V revolučním světovém názoru, ve vědomí sociální zákonné
vázanosti, v cílevědoméspolupráci na společenské
pŤeměně,
v negaci rozkládajicich se a vyžil.!.chritvarri kulturních a spo.
lečensk1ich
a v plánu novfch systémťr
vidíme podstatnf znak
a Samo kritérion toho, co zveme avantgardou a modernou.
Vraéme se v závěru ještě k prvnímu Štyrskéhočlánku
a k jeho novějšípolemice: jak tento článek, odsuzujícíbez
konkrétníchdokladú ,,mladou generaci.., tak ona polemika,
zastávajici staroslavnéa oblíbenénázory o sociální nezávis.
losti a neutralitě umění, musily nutně bft s povděkem kvito.
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vány u těch, kdož si obrali za životnÍrikol proklínat moderní
autory. Nemriže dnes b1ítnic populárnějšího než naňknout
paušálně,,mladou grcneraci..z nejpustšíchhanebností: vytky,
že ,,nová generace.. byla společnostívzájemně kamarádské
kritické blahovrile ručení téměŤneomezeného,jsou dobŤe
známá a osvědčenáklišévšech literárních handlíŤriz kruhri
reakce. Šalda(ve 4. čísleŠa|dovaZápisníku)konstatuje správ.
ně, žepŤedchozígenerace měly a mají patrně více drivoári ke
zpytováni svědomí. Ti, kdož ošáleni vášnivou obžalobou
Štyrského,nena|ézajÍcev ní však konkrétních fakt, ptali se,
kde je všechna ta ohavnost spuštění,všechna prostituce,
všechno to farizejství, musili si odpovědět, že fortissimo tohoto poplachu je silně nadsazené.Existuje-li nějaká
,,umělecká
generace.. dneška,je to patrně několik málo autorri, nikoliv
kamarádské souručenstvía kritické farizejstvímnohohlavého
a vzájemně rislužnéhostáda. Snad má kritická práce
,,mladé
generace.. mnohé nedostatky, nikoliv však ten hŤích.že bv
byla risluhou za irsluhu. Četnéodporné pŤípadyepigonství,
pŤeběhlictví,impotence, ideové i umělecké prostiiuče byly
již ,,vyÍizenY..,pokud se dotyčnípánové
,,nevyiídili.. su-i.
Rady ,,nejmladšígenerace,, už náležitě proŤídlya ještě pro.
Ťídnou.Jestliže vzdálenějšímu pozorovateli unikalo''Etav
toto ,,kritickéčištění..,
je to patrně proto, že se nedálo s bengálem a nebylo hráno pro galerii; pŤecevšak bylo dosti re.
zolutní, aby demaskovalo epigony, mitláufery a kj,čaÍe
a udrželoje v patŤičné
vzdálenosti od moderního hnuťí.Tvto
odpadky najdou se dnes v Lidovkách, v PŤítomnostia vlinfch měšéáckfchtiskovinách, kde se těšírictě a slávě: šéastnáu
cestu všem dalším!

rozmloži| svou osobou počet dezertérrikulturní levice. Se
Štyrskfmjako novopečenfmliterátem a kritikem jsme domluvili a nepokládáme ani za nutné podotfkat, že pŤedtím,než
vypověděl boj k/čaŤenía umělecké prostituci, měl Štyrskf
takétrochu zpytovat vlastní uměleckésvědomí.Jestliže styli.
zace jeho prvního článku byIa mátožná a neurčitá,jsou naopak slova jeho druhého projevu dosti určitá a natolik definitivní, aby Štyrskéhov revolučnílevici nadobro znemožníLa.
Svfmi vyklady, žev prvémpňípadě,pod sezenímna dvou židlích, nemyslil, proboha, Vančurovu státní cenu' a v druhém
emblé.
pŤípadě,žeprf jeho slova (o mozolovitéruce, tŤímající
my jisté partaje, o tom, že básníka stejně fascinují hrdinové
revoluce i kontrarevoluce, ale jinak je prf socialistická vfstavba SSSR mu lhostejná) - nemají b t vykládána jako projev
kontrarevolučního sm šlení, zesměšĎuje Štyrskf sám sebe
jako spisovatele,jehož hloupé články potňebujívždy dodatečnéhovfkladu. Poskytuje-li v diskusi Tvorba s nepochopitelnou
liberálností a shovívavostíještě dnes Štyrskémumísto, aby se
obhájil a vysvětlil, je to trochu trapné. Znovu opakujeme, že
S autorem nejpitomějšíhočlánku, kterf proti revoluční moderně byl napsán, jsme domluvili.
Pokud se tfká problémri,kterése vynoňily okolo Štyrského
piípadu, obáváme se, že nemohou bft doňešenyžurnalistickou diskusí nebo anketami bez pňedchozídťrkladnésociologicko-estetickéana| zy. Nedostatek místav ReDu a nedosta.
tek časujeho redaktora nám bráni, abychom se ještě vraceli
k pňípadrim,které smíme pokládat polemicky za vy izené;
proto nebudeme sejiž d,áIezablvat ani Štyrskfm,ani Horou,
ani posléze některfmi poznámkami Signálu.

P. S.
a některéproblémy,kterése V Sou.
,,PŤípad..J.Štyrského
vislosti s ním vynoňily, jsou nyní pňedmětem diskuse, v níž
potekou proudy slov a mnoho inkoustu. Senzace, ostatně plná
omylri, neutuchá. Od tétodiskuselze sotva očekávatužite.čného vfsledku. Pňípad Štyrského
je, soudíme, vyÍizen. Štyrsk1í
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Karel Teige: EPILOG K DISKUSI
o GENERACI NA DVoU ŽIDLÍCH

PňípadJindŤicha Štyrského,
od něhož mnozíomylem očekáva|i, žebude tím Héraklem,jenž vyčistíchlév
literární obce
a uyžene kupce z chrámu, a|e jenž namísto
toho se postavil
sv1imdalšímčlánkem v odeonu do kontrarevoluční
rudy,'.pŤátei a záškodníkri'revolučnímoderny,
piípad V. Vančury,
jenž na jaŤe se rozešels komunisticko.'.sira.,ou,
poněvadž ne.
souhlasil s jejím aktuálním vedením, a na pod"irn
vza| státnl
cenu, pňípadJosefa Iory, dto plus vstup
áo red.akcesociálfašistickéhotisku, a ještě někte;é problJmy
zásadnlho tázu,
které se v souvislosti.s.těmito věcmi vynoŤiiy,
tedy pŤedevším
problém poměru umělce, respektiveproduktivního
odborníka
ke společnostia k revoluci _ to všeáohromady
vyvolalo dis.
kusi, z niž mnoz|vyčltqí!1n to, že
,,nejmladÉig".,.,u"".;.i"
v.Tozvratu' radujme se. V 22. čísleTvorby s.
Seka-nina,jenž ie
chtěl a měl zablxat jen politickou stránkou
věci, .'u.íi Š.y.zce|a správně, že nemriže blt žádnémumodernímu
:|é*:
člověku a kulturnímu pracovníku liiostejn
o, zda .o"r,oa.'j.
v ovlivřování kulturního života komunismus
nebo fašismu"s,
že moderní tv rce, umělec nebo vědec
nemrižejiž bi,t ne1ak/m negramotnym idiotem a je tedy tŤeba,
aby si nyt vcao,'',
z1 sociál{'boj a politick!. život zasahuje
i do.sÍéry,kulturni.
DomníváJi se však Sekanina, že
,,krizě nejmladšígeneTace..
P]dá n1 vrub zodpovědnosti avantgardní kritiky, iterá prf
pěstovala klikaŤení a kamarádské ri-sluhy
a ,,nekonala svou
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povinnost.. (bylo prf povinnostítétokritiky projednat už také
_ m1ilíse podstatně, a poklá,,pŤípad..Nezvalriv a Honzlriv)
jsem
za potiebné na tento omyl (v 23. a 24. čísleTvorby)
dal
upozornit. opakuji tedy znovu: odmítáme, aby pŤedstavakri.
tika, konajícího svou povinnost, se chápala tak, jako když
policajt ,,začnekonat službu..; kritika není totiž vyzbrojena
pendreky. Podruhé: kritika avantgardní nemriže vskutku
b1it obviřována z toho, že by trpěla kamarádujícírislužnosti.
Jestližes. Sekanina nenašelještěnikde veŤejněnapsáno to, co
se Ťíkásoukromě po kavárnách proti Iksovi nebo Ypsilonovi,
je to patrně jen plus této kritiky, která není a nechce blt
ampliÓnem kavárenskfch žvastria klepri, jež jsou všímjinfm
nežkritikou. Sekanina obviíuje (v pŤípaděHonzlově) Fučíka,
ženeodsoudil ve svémreferátu Honzlem režírovanouRomainsovuJiskru, a Y ác|avka,ženevystoupil proti Honzlovfm kom.
promisním režiímv Brně. Nuže, jestliže Fučík napsal o tom
bulvárním k či,jimž pňedstaveníJiskrybylo, žeto bylo roztomilé divadlo, neučinil tak zajisté z nějakfch kamarádskfch
ohledri k osvobozenému divadlu a k Honzlovi, nybrž psal
tak zce|a upŤímně,poněvadž se mu prostě tento kyč - po.
hiíchu - velmi líbil: lze tu tedy vytykat nedostatekestetického chápání a selhání kritérií divadelního referenta, avšak
nikoliv faleš a kritickou necharakternost. Jestliže Václavek,
jenž se zasazova| o pŤíchodHonzlriv do Brna, zaujme k Honz.
lově práci a ke kompromis m, jichž se Honzl v Brně pry do.
pouští,rezervovanéstanovisko,snaží-lise neukvapit svrij risudek, odkládat jej až potud, pokud jej nemrižedoložit riplně
a objektivně, nehodlá-li ,,popravit.. autora, s jehož prací
pŤece velmi sympatizoval, hned, jakmile se objevují první
negativní ikazy, vyčká-Ii, dokud se neukáže, zda jde o pŤechodnou krizi či o trvaly pokles a Soustavnékompromisnictví,
je to jen d kazem, že avantgardní kritik chápe svou funkci
seriÓzně a zodpovědně. Lomozně povykovat paušálníma ne.
dokumentovanfm obviněním dovede každ!,,i takovy Štyrskf.
(ostatně upozorĎuji, žev pňesazběReDu je Václavkriv refe.
rát o dalšíchHonzlovfch pŤedstaveníchv Brně, jenž vyjde
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pravděpodobně v pňíštímčísle.)Nejsern kompetentníhovoŤit
o Honzlově pňípadu,neviděl jsem jeho brněnská pŤedstavení:
domnívám se však, že Yác|avek nejednal z ,,kamarádsk1ich
ohledri.., když nevola| v ',,Honzlově pňípadě,, bez rozmyslu
hned na poplach, když tedy vyčkal, jak se Honzlova práce
vyvine. Pokud se t}'ká pňípadu Nezvalova, je opět drikazem
seriÓznosti avantgardní kritiky, nepsala-li o jeho nov1íchkni.
hách tak, jak o nich píšeSekanina: y této věci musím jeho
slova odmítnout jako neoprávněná a nekompetentní. Aniž
bych si osoboval funkci kritika české
literatury, kterfmžto rikolem jsem se nikdy soustavně nezablrval a nechci zab'|,vat,
musím opakovat to, co jsem odpověděl Sekaninovi v Tvorbě:
kvalitativní nestejnorodost Nezvalov1ich básní, zkrátka ne.
rovnoměrnf standard produkce leží,skoro pňírodopisnědán,
v podstatě Nezvalova básnického zprisobu: avšak musíme
Sekaninu ujistit, že několik slabších,neemotivních,nulov ch
básnÍ z Hry v kostky je bohatě vyváženo nejnádhernějšími
dlly žhavéhoa mocného lyrismu. Kronika, první Nezvalriv
pokus o román, je: po mémsoudu, ztroskotání1je to slabá kniha, kterou několik opravdu básnickfch pasážípohňíchu nem že zachránit. Nezdar, nikoliv k!rč.Zodpovědná a opravdu
soudná literární kritika nem že tedy ,,vyŤizovat Nezvalťrv
pňípad..,protožeho ve skutečnostinení; to jen p. Rutte mriže
mluvit _ radujme se, veselme se _ o básníkověrípadku: kdo
chápe ristrojenstvíNezvalova talentu, nemriževidět v tom či
onom lhostejnějšíma slabšímčíslebásnické sbírky selhání
a debakl nejnespornějšího
a nejbohatšíhobásnickéhoingénia,
jež se v české
literatuňe objevilo.
Musíme rozhodně odmítnout, že by avantgardní kritika
byla zkorumpována klikaŤstvíma kamarádskfmi ohledy.
Jednotlivfm kritikrim mrižetevytknout jednotlivé omyly v kritickém hodnocení1nedomníváme se pŤece,žeby to byli neomyl.
ní papežové.Avantgardní kritika ,,konala svou povinnost..:
soudila, snad nikoliv vždy neomylně, ale seriÓzně a nekompro.
misně, upňímněa zodpovědně.opakuji: pohleďte, z-kolika a kter1ich lidí se skládala avantgarda pŤed
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deseti a pěti roky a z kolika a kterfch se skládá
prosívánía čištŤídění,
dnes ! |'I Poznžtte,že se dálo pŤesné
v náIežité
podepigony
a
epigony
četné
tění. Devětsil udržoval
tohoto
mocnfch
se
vzdálenosti. Kritika avantgardy nebála
kulturního světa a netrpěla sentimentalitou k mitláuferrim.
Nepronášela ovšem vždy své ťrsudkypateticky, nešilhala po
potlesku galerie' proto neobrátila na sebe tak všeobecnou
pozornost jako Štyrskf.Její nehlučná a neefektní práce neLyla pŤestobez ričinkri.Kritika avantgardy nepoŤádalaveli.
kolepfch exekucí, nelibovala si v hurÓnském pokÍiku ,,všem
hlavy dolri!.., neinscenovala popravy, pŤitahujícípozornost
dav , neztrácela arri pňílišmnoho času polemikami, které
jsou dobré pro ,,hec..jistych čtenáÍri.Podíváte.li se, kde jsou
takoví Schulzové, Frejkové, obrtelové, Raffelové, Píšové,
páni z Literární skupiny, takovéKovárny, Norové etc. a kde
je dnes Štyrskf - uzláte, že ,,čistotahnutí.. byla dodržena.
To tedy nechési uvědomí všichni, kdož chtějí, aby kritika
,,konala svou povinnost" jako policajt s pendrekem nebo
kantor s rákoskou, aby apodikticky puncovala díla a autory.
Spory a rozpory v generaci ,,devětsilské,,zabyvá se F. X.
Šaldav 5. čísleZápisníku, počínajevystoupením ,,sednti.. a
, , z v | á š t n | p o z i c í Š t y r s k é h o . .k o n č e ; j e h oč l á n e kj e v á ž nfm, objektivním hodnocením politické i literární stránky
a smiŤovat
těchto rozporri: Šaldanaprosto nechce ,,kašičkaňit
kzpo|arizován|
že,,pŤispějí
tyto boje..,jsa naopak pŤesvědčen,
jednotlivcúi generace...Píše:,,S klidem mohou nechat devětsilci lovit v kalnfch vodách svénepŤátele,stanoviskojejich
je tak malicherné,že mohou mít rispěchjen v kruzích negra.
motnfch, rispěch, Ťekl bych, jen arénovf... Šalda nazirá na
tyto spory ovšemze stanoviskaneutrála, au.dessusde la mélée;
tedy vážnéstanovisko toho, kdo posuzuje, kdo soudí.Dovolte,
abychom k jeho hodnocení konfliktri pŤipojili několik po.
známek:
Hlavní vinou sedmi, kteňíse na jaŤe spojili k projevu proti
vedeníKSČ, je to, ževystoupilijako skupina, ale ve skutečnosti
nejsou skupinou. Lépe Ťečeno:
vystoupili ve chvíli, kdy strana
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bojovala proti oportunistické opozici historické pravice
aJílkovy skupiny, vystoupili ne s kritikou _ neboťse nez čast.
nili pŤedsjezdovédiskuse ve straně - ale s projevem proti
vedení strany: tento projev byl koncipován na podporrr oné
opozice, vyjadŤoval také stanovisko této opozice . Avšak
v e l i k áv ě t š i n a j e h o a u t o r r i n e š l a s t o u t o o p o z i c í . J e
p r a v d a ,ž ek o m u n i s t i c k ás t r a n a n e s m í v y l u č o v a t k r i t i .
ku: jedině v dobách pŤíméakce, ve vfbuchu revoluce,
nebo v dobách vážnjrh krizí má právo nepŤipustit kritiku,
a zejménanesmíb1itod těch, kdožjsou vázáni její disciplínou,
napadena kritikou zvenči.Jestliže ti, kdož podepsali projev
sedmi, nešli s opozicí, bylo jejich povinností lnevystupovat
proti vedenístrany v okamžiku vážnj,ch bojri s ťouto opozicí.
Proto jsme musili odsoudit projev sedmi jako ,,těžkouchybu..,
nepochybujíce o osobní opravdovosti a čestnostitěchto pro.
testujícíchspisovatelri. Avšak tato oplavdovost a čestnost
byla nutně záhy vystavena zkoušce,v niž všichni neobstáli.
Tito protestujícíspisovatelébyli komunisty a revolucionáňi;
chtěli a slibovali jimi i po odchodu ze strar:yzristat. Za piul
roku nato Hora, jenž nešels komunistickou opozicí (která je
komunistická jen podle jména), stal se redaktorem sociálfašistickéhožurná|u. Seiferta vidíme v listě, kter je takéjen
podle jména ,,socialistick1i..(Právo lidu), v listě, kterf soustavně tupí komunismus a Sovětsk svaz. od novináiťr ovšem
nemá nikdo ptáva žádat heroistnu.Ale od revo1ucionáŤri
jej snad trochu očekávat smíme, tím spíše,že naše drivěra
k těmto spisovatelrim nás opravř.ovala doufat. Nemrižeme
než znovu označit spolupráci revolučních autorri (jsou-li
jimi ještě) v sociálfašistickémči butžoaznímtisku za prostituci, již mrižeomluvit jen bída. Domníváme se však, že pro
revolucionáIe je otázka existenčníjiná nežpro riiedníka pod
penzí.Uváž1me.|ii malé české
honoráŤepňi normální produk.
ci, uznáme.li za minimum hmotn1i stav nepoměrně vyšší,
než
p iznává se riŤedně,nem Žemesnahy po blahobytu, po pohodlném a vypolštáŤovaném
živobytí uznat za existenčnístarosti
u _ revolucionáňe. Pražádnf pauperismus a životníasketis-
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mus nepokládáme za povinnost a závazek spisovatele či novin á ň e ,a v š a kr e v o l u c i o n á Ť p Ť e c e j e n m u s í b ! , t z c h a r a k t e r o v ě o d o l n ě j š í h o m a t e r i á l u : m u s í - l ib t p Ť i p r a .
ven na komfort vězenl, musí takéumět prokousat se finanční
ktizi a nezaprodat se. - Ale _ stalo sejiž.
V tévěci mrižemejako na krásnf pňíklad lkázat na Stanislava K. Neumanna, o jehož revolučnícti nemrižebft pochyb
a sporri.
Naše spory s Josefem Horou, a ve věci státní ceny i s V.
Vančurou, byly, alespoí z našístrany, projednávány v politické věci a na politické platformě' Šaldasprávně chápe, že
mezi básníckym světem Josefa Hory a mezi světem poetismu
je určitá vzdálenost, která se nedá umlčeta pŤeklenout.Avšak
o to v polemice proti tlorovi opravdu nešlo,a byl to Hora,
kterf polemiku pŤevedlna pole literární. Ve věci Vančurově
šlo rovněž o politick1i moment: pokládali jsme za nesprávné,
pŤijímá-lipoliticky angažovanyspisovatel,jenž i po rozchodu
s KSČ chce zťrstatkomunistou, státnícenu. Neopomněli jsme,
abychom pŤedešlimožnostifalešnfch vfkladri, zároveř jasně
konstatovat,jak vysoce si cenímeVančurova díla.
Pokud se tfká lartpourlartismua absolutníhode sintere s.
seme nt umělce k sociálním dějrim, musímeznovu zdÍraznit,
že tento lartpourlartismus znamenal pŤed sto lety revoluční
stanovisko, byl vfrazem odporu k měšéáckému
světu. Dnes
však musíme bojovat proti tomuto desinteressement
umělcri a učencri.Moderní architektura není myslitelna bez
jasného národohospodáňskéhoa sociálního názotu: její marxistická orientace, socialisticky poměr k programrim (napň.
bydlení, rodinného života, urbanismu) je podmínkou její
modernosti sine qua non. Henri Rousseau nebo Jan Zrzav!
srněli ignorovat vše,co se děje v sociálním životě. Avšak typ
,,zájmuprostého..umělce je typ starÝ a odbyty. Moderní
d u c h j e t e n ,j e h o žo d b o r n á p r á c e n e z t r á c ! s y n t e t i c k 1 i c h a r e v o l u č n í c h p e r s p e k t i v . J e o v š e mj a s n o , ž e
tímto statroviskemneakceptujeme nějaké bludné teze o ten.
clenčnosti,o proletáŤskémumění apod. Budovy ve formě
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srpu a kladiva _ staly se totiž opravdu politovánthodné píí.
pady _ nebo rudě natŤenéveršeo barikádách jsme nedovedli
nikdy brát vážně, a jako jsme vždy bojovali proti vulgárně
marxistickfm tezlm Proletkultu' proti hlasatelrim tendenční
poezie, kteŤí popravovali poetismus jako těžce buržoaznl
blud, tak musíme proti ,,deinteresovan1im,,zdttrazťtovatto,
že estetika poetismu není,jak Šaldasprávně dovozuje, myslitelna bez historickéhomate rialis mu a žekonstruktivistická
architektura pŤedpokládá pňesnémarxistickézhodnocenístavebníchprogramria uvědomělousocialistickou orientaci
tvorby.
K vyjasnění ,,dnešníchproblémri.. lze dospět toliko pod.
robnfmi sociologickfmi rozbory. A v tévěci je nutno pŤede.
všímzamezit, aby odborné otázky byly ňešenypodle dogmat
nějakého vulgármarxismu. Je dnes tňeba vybudovat pňesné
vědecké teorie v duchu historického materialismu, pŤikročit
alespoř k pŤípravnÝ^ u detailním pracím na marxistické
uměnovědě, a proto je pňedevšímtňeba odmítnout zásah nekompetentních horlivcri do odbornfch věcí, odmítnout
povrchní aplikace marxistickch poučekv odbornéa kri.
tické práci. Horlivost těch, kdož snad ovládají abecedu rnarxismu, ale jsou totálně negramotníve věci umění a uměnově.
dy, je známa už od dňívějších
pňípadri: měl jsem pňíležitost
vidět rukopis diskusního článku, v němž byly marxisticky
kritizovány teorie konstruktivismu, a pŤitom tento článek
v odbornévěci, ve věci architektury, bučelnegramotnostívelmi
vydatnou. Ti, kdožjsou si snad i vědomi svéneznalosti odbor.
né a troufajísi podávat marxistickf vfklad těchto odbornfch
problémri (tedy deduktivně
aplikovat určitou teorii na
určitépňípady, což je dogmatické a školometské),musí bft
zakňiknuti, poněvadžjinak by se znovu došlo k dávno pohň.
benfm bludrim ,,sociálníhoa proletáňskéhoumění..- a marxistická uměnověda by vybudována opět nebyla.
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TulíusFučík:DISKUSI

l,o ČtsroTĚGENERACE..

odkládáme do pÍíštíhoročníku.Redakce se snaží,aby tato
diskuse byla Ťádně organizována, to jest, aby nebyla pňíle.
žitostík vyňizovánínějakfch osobníchspor , lásek a nenávistí,
jasno v nejdriležitějších,zásadnich
r brž aby pŤineslaskutečné
otázkách, o něž spor de facto vznikl.
A nejen aby tu byly tŤíbenynázory. Nic není tak uboze
protivnéjako ,,demokratická.. diskuse, která zristane na tom,
žeje diskusí,akterou nikdo nepokIádá za závaznou. V našem
pňípadějde o pňílišvážlé věci, než aby bylo dovoleno prostě
se vypovídat,atlž s elánem, nebo bez něho, a aby z toho ne.
byly odvozeny drisledky.
Proto má bft tato diskuse postavena na Ťádnou bázi, má-|i
skutečněpňinéstten v sledek, kterf je od ní očekáván:jasno
o riloze, kterou našetzv. generacehraje a kterou by měla hrát
v dnešnímkulturním životě,jasno o Ťádu, kterym musí bft
vedena, a jasno o kritické práci, kterou musívykonávat.
V prvních číslechpňíštíhoročníku zasáhnou do diskuse
mezi jinfmi také Zdeněk Nejed ' BedŤich Václavek a znovu
Ivan Sekanina.
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JindŤichStyrsk : KoUTEK

GENERACE III

V tŤetímčísleodeonu otiskl jsem článek,jenž byl vykládán
v určitéskupině levfch kulturních pracovníkrijako kotrmelec,
někteňípodkládali mu tendence politické, a to zpátečnické,
a vyskytl se dokonce jeden q'tečník (K. Teige), kter1i mého
článku použil jako záminky k r,yprázdnění svého žlučového
váčku plnéhoosobní zášti, (Yiz Tvorbu číslo23 a 24.) Pok|ádám za pošetiléa zbytečnépolemizovat s články takového
rázu a takové rirovně. Mohu jen projevit politování nad
jednáním K. Teiga, kterév poslednídobě zabíhá do směšnosti.
K svémučlánkuv minulém čísleodeonu pŤipojiljsem několik
slov, ježjsem otiskl v 24. č(s|e
Tvorby a jež pokládám současně
za odpověďJuliu Fučíkovia pánťrm I. Sekaninovi a Štollovi.
Z obou Teigovfch projevri v Tvorbě je zÍejm jeho chaotic.
k zprisob myšlení,ačje jisté, že mu nejde o ideovéa zásadní
věci, ale o ,,píípadJindňicha Štyrského...
Nejsem nikterak osobně zaujatj, proti Teigovi. PÍiznávám,
že má, nesporné zásluhy o moderní kulturu v ČSR, ačje nad
s l u n c ej a s n ě j š íž, e j e h o č i n n o s t n e b y l a n i k d y t v r i r č í ,
ale vždy kompilátorská, a celéjeho dílo není než kompilací
ciz1chvědomostí,cizích teorií, cizích uměleckfch metod, cizí
práce atd.
K. Teige, kdysi světlonoš,když zemé by|a pustá, cítídnes
sám svou zbytečnost.NepŤinášíjiž dnes nic nového.odtud
jeho hysterie a skalnístaropanenství.Teigova velikost zá|ežela
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v tom, žedovedl rychle asimilovat cizí myšlenky,cizl,vfsledky
práce a že toto, sice paradoxní a problematické bohatství,
jež takto ziskáva|, plnfmi hrstmi rczdával kolem sebe, takže
jemu nakonec nezbylo ničeho.V tom vidím jeho osobní tra.
giku a ztroskotání.Na pŤíkladuTeigově dalo by se demonstro.
vat to, co jsem psal o generaci (odeon 1), žemluví mnoho
o dobrodružstvích a vfstŤednosti, vpravdě však
patŤí k stádu nejpokojnějšímu. Domnívají se, že
o b s á h t i c e l f s v ě t , a n e d o v e d o u z j i s t i t a n i s v r i jo b j e m .
Jejich dráha j. 'pjatá se záníkem cizich radostí,
na nichž se pasou. - Směšnostjejich života tkví
v t o m ' ,ž ej e j i c h s k u t e č n áh o d n o t a n e d o s a h u j e j e j i c h
p o v ě st i .
Osobnost K. Teiga nenív podstatě tak složitá,jak nás o tom
chce pŤesvědčitsv mi písemnfmi projevy. Jeho činnost od
svfch počátkri byta jen popíráním sebe sama, proto dnes
Teige není ničímjinfm než svou vlastní nepodaÍenoukarik a t u r o u .P o z o r u j m e , č í m v š í m c h t ě l K . T e i g e b f t :
básníkem, spisovatelem, žurnalistou, filmaiem, malíŤem,
karikaturistou, literárním i vftvarnfm kritikem, architektem,
redaktorem, hudebním a filmovfm estetikem, typografem,
reklamním kreslíŤematd. atd. A podívejme Se, čím
K. Teige dnes je.
Jeho projevy literární i vftvarné byly Ťadou absurdních
protikladri. Teige prohlašoval renesanci realistickéhoprimitivismu, prohlašoval lidové kolektivní umění, hned nato se
pňeorientovalke kubismu, ale napsal monografii o Ztzavém.
Poté, zhnusen vším,prohlásil likvidaci umění, drže se šosri
Erenburgovfch. V té době začal vytábět rodčenkovskéfoto.
montáže,jimž ňíkal obrazové básně, podepisoval manifesty
poetismu, pii tom všemkoketoval mírně s dadaismem a pro.
hlašoval vítězstvíkonstruktivismu. Atd. atd.
Nakresliljsem tento portrét našeho malého všeuměIa,vy.
lr1ibajese bft osobním, a s nemalou lítostívzhledem k jeho
lepšíminulosti.
K. Teige nazlxá rnne ,již delšÍdobu neprodukujícímmalí.
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íem... Vyčítal bych si jako nešetrnostk němu, kdybych ho
nepozval na svou vystavu (v ťrnoru1930 v Aventinu). Doufam,
žese mu mépráce budou líbit,jako dosud vždy, ovšemvystavuji se tím nebezpečí,že mne bude moci naz, vat potom delší
dobu neprodukujícímliterátem.
Když jsem napsal první Koute k generace, spílalmně
-K. Teige ktvež|znívě, že nejmenuji jednotlivce
a neukazuji na ně prstem,a dnes mně asi bude spílatznovu'
ačjsem učinil v1ijimkujen kvrili němu.
Pro pŤíštíčíslachystá odeon Ťadu článkri na podkladě
čistě ideovém a zásadním a napňíštěnebuáe se již
zab, vat problémy a osudy jednotlivcri, ponechávaje tyto
osobní šarvátky t1ideníku,jako je napŤ. Tvorba, kde, jak se
zdá, buclou dlouho na stálémpoŤadu.
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Pavol Senft:SVOBODNÍ BÁSNÍCI

?
ČtnnvoLUČNÍSPISoVATELÉ

revolucionáŤi. Bojovali za osud tŤídy,
Byli kdysi měšéáčtí
která rněla pŤedsebou svésociální poslání. Mluvčí tétotňídy,
umělci a básníci, požadovali politickou svobodu, rovnoprávnost v produkci, ričastvšech potlačovan ch na moci (potlačovanfmi byli tehdy měšéáci).Žaaan tedy rovnost, volnost,
demokracii...
Téžroku 1929 vyskytují se mluvčí,uměIci a básníci tŤídy,
která rovněž má pÍed sebou nesplněnésociální poslání.Jsou
to umělci a básníci proletariátu, kterf prosazuje svoje práva
revolučním bojem proti měšéáctví.Mluvčí této tiídy však
nežádajísi rovné právo v produkci, ani ričastna právu moci,
l!'brž zespolečenštění
produkce, veškeru moc pracujícím _
proletáŤskou diktaturu jakožto most pŤechodu k pracující,
beztiídníspolečnosti.
Básníci a umělci měšéáct-lí
pňestali už dávno hlásat rovnost,
volnost a demokracii, protoževolnfmi již dlouho jsou a svobodu by mohli tudížpŤíznatjen proletáňrim. Proto si žádajt
jistotu vlastnictví, klid, poiádek a ochranu svékultury pŤed
boňícírevolucí.
A pňece existujíbásníci a umělci, publicisté a učenci,kteŤí
nejsou ani měšéáky,ani revolucionáňi, kteŤiž^dajíneodvislost
(od čeho?)a svoboduslova (pro koho?). Vládnoucíjsou podle
jejich mínění reakcionáŤi, politicky revolučníbojovníky po.
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kládají však za stranické fanoušky a dodavatele politického
propagačníhomateriálu.
Kdo a co vlastně jsou tito tzv. ,,neodvislí.onedalo se doposud pňesněŤíci.Avšak nyní, kdy začÍnáposledníakt proletáŤského boje, počínajíse tito publicisté odkr vat. Poznáváme
je, služebníkyvládnoucích, pŤevlečené
literární agenty provokatéry, kteŤi pŤebthajípŤed bitvou.

Panait Istrati, Wilhelm Herzog, redaktoŤi Humanité, redaktoŤi Rudého práva _ zttacen| synové se navrátili.
Y Ptaze bylo dokonce možno.vyměnit redakčnístril Rudého práva za stejn!.strilv redakci Českéhoslova, po kterémžto
aktu následovalo udělení státní ceny. Jeden po druhém se
odhalují; všechny levě orientovanéčasopisyi kroužky. Levf
spisovatel,jehožJahrgang 1902je právě pŤeložendo češtiny,
Ernst Glaeser, píšev paŤížském
Mondu (citováno z Linkskurve, Berlin):
,,IJmění nesmí se zastavit u nějaké společenskéteorie,
tak, jak to na nás požadují oficiální revolucionáŤi. Umění
musí prostě pŤedstavovatto' co je, bez zŤetelena c1|,bez
zňetelena spisovatelovostanovisko či sympatie spisovatelovy.
Kapitalismus a komunismus mají stejné,o,^ě,y vzájemně
nahraditelné,věci samy se nemění,nlbrž pouzejejich nápisy...
o stanovisku a i|oze básníka vyslovil se Štyrskf ,",Iu podobně jako Glaeser v Mondu.
Je nyní samozŤejmé,že s poslednímzostňenfm, k rozhodnutí spějícímsociálním bojem dojde k novému projednávání
o tzv. ,,|evémstanovisku v literatuŤe...Pilrlak, jeden z nejlepšíchnovfch ruskfch spisovatelri,musel si nechat ltbit naičeni
z kontrarevolučníhosmfšlení,ostatně zcela správně, protože
kreslíj e n o m - skutečněstávajícípotlžesocialistickévfstavby
a udušenf plamen romantiky občanskéválky v zastrčeném
provinciálním ruském městě. To všechno líčÍopravdově
a životně. ,,Jenom bez proporcÍ..,jak po"nu-enul Radek.
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Skutečnělevy spisovatel však vidí nesporny postup vfstavby,
rozen1,těžkérození docela nové bucloucnosti, která za každou
cenu musí bft vybojována.
Všichni tito levičáci tloukli na svéprávo básnickésvobody,
na své právo neodvislosti ve světě, jehož zÍizení a byti |ze
rozpoznat pouze v zrcadle jeho bojovfch maxim a zák|adnich
hospodáŤsko.vědeckfchpoznatk , kterévšak nevedou jenom
k správnépiedstavě světa a společnosti,nlbrž téžk stranickopolitickému a stranicko-fanatickémusemknutí.
Ovšem, naši levičáci provozují kritiku na dnešnímstátu.
Lze je dokonce z(skat k boji proti cenzuŤe,poprosímeJi je
pěkně. ČtemeJi jejich časopisy,jsme neustále pŤekvapováni
jejich čerstvou,duchaplnou pohotovostí,s jakou oni bijí do
hnijícího, šosáckéhovrtáctv(, které naše doba již nechápe
a kteréstále ještě hnizď|v secesníchčínžácichmísto v betonem záIíc(ch Corbusierov.iich strojích na bydlení. oni místo
aby ukazovali na zák|adni tendenci všeho státního duchovního podnikání, na měšéáckftŤídníkapitalistickf charakter,
ukazují duchaplně a ironicky na šosáka a ďávaji sv m časovfm socialistickfm vyzváněním velkoměšéákovirady, jichž
potŤebuje.
oni jsou kritiky buržoazie, jíž pomáhají zdokonalovat její
systém. oni jsou pňedstaviteli povrchu skutečností,které
jich neprosvětlík jejich souvislosti. Na jedné straně prokazují
tudížvládnoucí tŤíděslužbu,na druhé straně zanášej|zmatek
do revolučníhoboje. Ve své vflučné pfše ňíkajísi však, že
jsou neodvislí od prava i leva, žejsou volné básnické bytosti
pravdv a skutečnosti.

Když B. E. Kisch vystoupil z redakce ,,levé..Neue Biicher.
schau, Berlin, akdyž mu Gerhart Pohl, její vydavatel, Ťekl:
,,Vzduch však,v němž mistr uzrává, je chladnf a hol'f hor.
sk..ivzduch neodvislosti, jejžkaždéplíce nesnášejí.Pokusíme
se jako neodvislí spisovatelés vědomím své odpovědnosti
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a jasně podporovat vše veliké, co má cenu pro budoucnost,
nejdŤívetedy dobré síly pracující tŤídy,a potírat to, co je
poéouchlé,nlzkéa hloupé _ tudížněkdy i opatŤenínašístra.
ny...t'
odpověděl, že ,,pŤíslušnost
k straně podmiůuje nepŤetržit
styk s proletariátem a tato živá souvislost s vynoŤujícíse tňídou
každémudopomrižespatŤitskutečnf svět a jej od zdán|ivého
světa rozpoznat. Yládnoucí pak naŤizuji tento zdánliv1i svět
zbásnit a popisovat. Tuto činnostpaktit1ž vládnoucí prohlašujt za čistéumění. My však nechceme mít nic společného
s tímto čist1imuměním...

Juiius Fučík:POZNÁMKY

F. x. Šalda ve svém Zápisnlku zasáhl do diskuse
o,,čistotěgenerace..obsáhlou poznámkou, v n1žzrekapituloval události i názoty, ňekl,co na nich vidí dobrého,co špatného, co se mu zdá správné!co Se mu zdá nesprávné,a zauja|
velmi moudré stanovisko,jako člověk,stojícívně celéhopií.
se
padu - stanoviskovyčkávací. Tenhle projev pÍedevším
mi nezdá definitivní. Říci své pňesné slovo v této diskusi
je, myslím, Šaldovoupovinností.Je všakještějiná věc v jeho
poznámce, na nižje tŤebareagovat. ŠaldatotižvěŤí,že Hora,
Majerová, olbracht, Vančura atd. byli opravdu vyloučeni
nějak1ímfatálním polbyrem z komunistickéstrany, aniž měli
pŤíležitost
objasnit svéstanovisko a obhájit svrij názor. Už to
skoro mrzí vyvracet toto nedorozumění, které ovšemu toho,
kdo to na svékriži proděláva|, není nedorozuměním, ale nepoctivfm manévrem. Nikoliv, oni měli možnost hájit svrij
názor, ale neměli, co by hájili - leda národně sociální nebo
sociálně demokratickf program. Proto musilo dojít k tomu, že
se Hora octl v Českémslově a Seifert v Právu lidu, a proto
také Šaldaz těchto fakt zcela správně, tŤebajen s otázkou,
odvozuje, že sedm manifestantri opravdu žádn! socialistickf
vfboj nespojuje. Vyvodit z toho drisledky pro posouzeníje.
jich vystoupeníovšem ŠaldoviznemožĎujevíra v jejich mučednictví.
Ve 4. čísle odeonu odpovídá JindÍich Štyrsk1ina
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článekKarla Teiga z 23. a 24. číslaTvorby. Nemyslím, že by
byl měl Teige šťastnouruku, když volil svrij zprisob polemiky
se Štyrskfm, ale Štyrskéhoodpověď dává mu ve skutečnosti
plnou satisťakci.
Jestližejde o věc _ a o nic jiného v tétogeneračnípii jít nesmí_ pak je takovénesmyslnésnižováníá hanobení Teiga drikazem nejen špatnéhovkusu
JindŤicha Štyr.
ského,ale piedevšímšpatnéhosmyslu pro vyŤešení
nejd le.
žitějšíchotázek umělecké avantgardy.

Ivan Sekanina: o KRIZI KRITÉRIÍ
A CHARAKTERÚ

Na mrij článek z 22. čis|aTvorby odpověděli s. Teige
a prof. Šaldave svémZápisníku. Teige hájí kritiku avantgardy,
že nebyIa kamarádská, že kona|a svoji povinnost, a nedostatky vysvětlujekriz|kritérii. Šaldapak zjistil, ženeIzevyžaďovat
na normálních lidech, aby nesli drisledky svéhopňesvědčení
a strádali, neboétakovétojednání, jež dosud bylo a je naz,f,váno poctiv.fm a chatakterním,považujeŠaldaza heroismus.
oba souhlasně zabfvali se pak hlavně problémem Nezvalov m, shledávajícev jeho tvorbě celkem všev poŤádku a popírajícek1ičaŤení.
Poněvadž pak diskuse hroz| rozbŤednutím v detailech,
pokusímse vrátit ji tam, kde má bft, tj. k problému revoluční
avantgardní kritiky a problému charakternosti revolučního
a avantgardního umělce. Honzl a Nezval jsou jen pŤíklady,
a ne podstata problému.

soUDRUHA TEIGA KRIZE KRITÉRIÍ
S. Teige konstatuje ve svémčlánku hlubokou krizi literární
kritiky, kteráje pr vlastně krizí kritérií,neboéliterární a di.
vadelní kritika nemriže se dnes prÝ v ničem a nikde opŤít
o spolehlivá kritéria.
Kdyby tomu slrutečněbylo tak, pak byl bych napadl lidi
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do značnémíry nevinné, kteňí trpíce krizí kritérií skutečně
nemohou iádně kritizovat, nevědouce, jak na to, a musil
bych se bránit pouze tím, žejsem stejnějako každj,jinj, čtenáŤ
a laik pŤedpokládaI,že ti, kdož se za kritiky považují,mají
kritéria aspoĎ sami pro sebe ujasněná a pevná.
Ale věc není tak, jak píšes. Teige. Jistě uznává Šaldovu
definici kritiky jako užitépsychologie, sociologie a uměnově.
dy. Kritéria jsou tedy psychologická, sociologická a uměno.
vědná a musily by bft pŤedemv krizi tyto vědy, aby tu mohla
bltktize s. Teigem tvrzená.
S. Teige dostal se takto ve svéobraně kritiky pŤílišdaleko,
neboéprohlašuje-lise kritika avantgardy za marxistickou, pak
konstatuje tu s. Teige krizi marxisticképsychologie,sociologie
a uměnovědy. A to již je velmi vážná věc, zvláštěkdyž s. Teige
nechce bft a není považovánv tomto oboru za tak naprostého
laika, jako jsem napňík|adjá v oboru uměnovědy.
Mluviljsem s některfmi soudruhy, kte[í zastávají Teigovu
myšlenku krize kritérií, avšak pouze pokud se tfče uměnoji asi takto: ono se Ťeknekritizovat Nezva.
vědy, a odrivodr1ují
lovu Kroniku, ale což máme my již definitivně marxisticky
zjištěno,co je to román, jak je vnitŤnísmysl,ričela podstataro.
mánujako takového,máme zjištěnvznik a v.fvojrománu atd.l
Totéžmohou Ťício každéliterární formě, tŤebaso Sonetu.
ovšem již takové postavení otázky ,,románu jako takového..
je naprosto nesprávné.Román se mění tak jako všechnyostatní jevy společenskéa román ze XVII. stoletíje něčímjinfm
než román dnešnía takékritéria dnešníjsou jiná, než byla
pŤedtŤemisty lety. ostatně stavěníproblému tímto zprisobem
je jen malichern1im utíkáním od podstaty věci. Neboéje
pňecejasné,že ke kritice napÍ. Nezvalovy Kroniky potňebuji
znát vznik románu stejně nutně, jako ke kritice a oceněníamerickfch kamen vfvoj krbu ve stŤedověku.
Avšak potŤebují-lidnes kritikové avantgardy pŤestoznát
tyto věci, pak nechť věnují větší pozornost SSSR, kde se
o nich pňednáší marxisticky na vysok/ch školách, ale aé
nevysvětlují nedostatky své kritiky, na jej|mž ocenění jako

r90

kamarádskébohužel musím setrvat' krizí kritérií,u marxistťt
marxistickfch kritérií.
Pro marxistu není krize kritick1ich kritérií.Je.li v krizi měš.
éáckápsychologie, sociologie a uměnověda, pak je tam právě
proto' že se topí ve starfch, vyžilfch estetickfch a idealistickych bludech, abychom mluvili iečíprohlášeníLevé fronty.
Z marxismu vyplfvají kritéria pro všechny otázky, a staví-li
někdo problém krize kritérií literární kritiky osamoceně,
je to jen pŤíznakem,že nestojípevně na zák|adně světového
marxistickéhonázoru a žepodléhá starlm bludrim.
ostatně s. Teige, Václavek a Fučík dosud tuto domnělou
krizi nijak nepociťovali, aspoĎ se jako krize kritérií v jejich
kritikách neprojevovala. A je mi jen divno, že až na celkem
málo komplikovanfch pŤípadechHonzIa a l\ezvala uvědomil
si s. Teige tak vážnou věc.

KRITIKA BEZ EXEKUCÍ ČILIMLČELIVÁ
S. Teige chválí kritiku avantgardy, že svou práci dělala
bez polemik, bez hurÓnskéhopokŤiku,bez poprav a že udržela
čistotu avantgardy, neboť kde pr1i dnes je Nor a ostatní
podobní?
Na to již dobŤeodpověděl s. Fučík,žeje velmi malá zásluha
kritiky o čistotugenerace' když se konstatuje, že čistotabyla
zachována, protože ti, kteŤíse zpotvoŤili, sami utekli. Vždyť
je pÍece samozňejmé,že měli bft kritikou generace vytlačeni
a nemělo se dopustit, aby klidně a se ctí odešli (protožeani
neutíkali).
S. Teige má dosti nepochopiteln! u levého a revolučního
člověka odpor k diskusi a polemice. Jakfsi záhadn aristo.
kratismus. Vždyéjen diskusía polemikou mrižebojovat proti
nesprávn1imnázorrim. A domnívám se, že tento boj je hlav.
ním rikolem každékritiky. A chce-li si jakákoliv skupina lidí
ujasnit svénázoty a udržet se čistou,pak nemrižetak učinit
jinak než polemikou. A má.li z té polemiky někdo tŤetíhec,
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pak to vribec nerozhoduje, poněvadžjde o věc, a ne o několik
ubohfch zlomyslníčkri.S. Teige uznává nutnost diskuse pro
čistotua jednotnost KSČ i nutnost boje proti richylkám, a ve
věci generace,kde namnoze běžíaběželoo riplně stejnéotázky,
má stanovisko právě protichridné.
Podle něho tedy kritika avantgardy konala svoji povinnost,
neboés opovržliv m mlčenímpiecháze|a pŤespiípady kfčaŤství, oportunismu, arivismu a kariérnictví.
Ale nám laikŮm se zdá, že smysl kritiky není v mlčení,byé
i tňeba posupném.

A co je nutno podle mého mínění zďÍnaznit, je měňítko,
avantgardy.
podle něhožmají bft hodnoceny práce pňíslušníkri
Zdá se mi samozŤejmÝm,že musí b1it tu brán jako kritérium
ale tvorba světovéavantne prťrměrtvorby československé,
kritizuje
Kronika, pak se nemá
Když
se
Nezvalova
gardy.
se
Zahtaďníkem-Brodskfm,
ale s Vančurou nebo
porovnávat
jako
lyrik je jistě ve svych
Proustem, poněvadž Nezval, kter1i
dobrfch věcech básníkem světové avantgardy, nemá dělat
takovou ,,pŤecevěc básnickou.., jako je Kronika, anebo už
filmv.
docela nebásnické a kÝčaŤské

Co JE VLASTNĚ zoDPovĚDNÁ

MÍT CHARAKTER. ToŤ HERoISMUS

KRITIKA?

Podle Teiga zodpovědná kritika ,,dovede se zdržetsoudu,
pokud nemriže uvést věcné dtlkazy,, a ,,nechce neseriÓzně
a ukvapeně odsuzovat ihned, kdyžse projevily první negativní
ukazy".
Tedy zde, myslím, jde o riplně zásadní otázku, čímvlastně
má, blt umělecká kritika. Je-li skutečněkritikou, takovou,
jakáje kritika v každémjiném oboru, nebo sbíránímmateriálu
pro literární historii bez kritického posuzování tohoto materiálu se vztahem k ostatnímudŤívějšímu
a pŤítomnémuuměleckémutvoňenía bez kritického zkoumání a usuzovánío další
činnostikritizovaného autora. Podle mého míněnízodpovědná kritika musí okamžitě rozhodně odsoudit první negativní
ikazy. Musí zjistitl. I. zda ty negativni tkazy jsou náhodné
nebo irmyslné,opŤenéurčit)im názorem autorovfm, 2. nesmí
je chápat staticky, ale dynamicky, musí ukázat, jaklm omylem
autorovfm jsou zprisobeny a jejich souvislosts jin1ími,,ilkazy,,
a jak se mohou vyvinout, a 3. musí co nejrozhodněji ukázat,
že tuhrozí,vfvoj (podle Teiga eufemisticky Ťečeno)
negativní.
Tak si pŤedstavujizodpovědnéhokritika, zaiimco zodpovědn kritik Teigúv by zodpovědně mlčel, anebo by hrál rilohu
pohodného,kter by vyje|z rasovny užjenom odvéztnějakou
uměleckou mrtvolu.
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Prof. Šaldave svémZápisníku se domnívá, že kdyby Hora
a Seifert nešli do Melantrichu a Lidovfch novin (resp. Práva
lidu, kde Seifert nyní uvázl) a měli hmotně strádat, byl by to
od nich heroismus, ktery nikdo nemá práva po nich žádat.
Byly doby, kdy i měšéácipokládaIi za samozejmé b1it charakterní a nést drisledky svého pňesvědčení.
To ovšem bylo
v době, kdy buržoazie byIa ještě revolučnítŤídou,resp. kdy
ještě vedla boj o moc. Tehdy ještě i buržozie potŤebovala
charakternílidi. Dnes už to nepotňebuje.
Dnes už by to mohlo jít a jde jen proti ní. Proto dnes charakter, neustupováníod svéhopŤesvědčení
i za cenu hmotného
strádání nacházime téměŤv1ilučnějen u proletariátu, u revo.
lučnítŤídydneška. Uvědomělému dělníkovi je riplně samoz ejmé,že za svétŤídnía revolučnístanovisko, za svoje pŤesvědčenístrádá hmotně, a tak strádá, že se o tom profesoru
Šaldovi aninezd'á. A současněs ním strádá ceIájeho rodina.
Ne tak, jak by strádal Hora se Seifertem, kteŤíby musili žít
z 1500,- nebo 3000 Kč měsíčně,
ale jen z nepatrnépodpory
odborové organizace a popŤípaděvťlbec bez podpory. Jsou
tisíce dělníkri, kteŤi jsou pro svoje pŤesvědčenína černé
listině a jsou vyhazováni pŤinejbližší
pŤíležitosti
zptáce,pokud
práci vúbec najdou. Ani jim nenapadne, žejsou lréroové,ale
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jsou pŤesvědčeni,
že jednají jedině možn/m zprlsobem, d.
charakterně. A nestanou se z nich ani ž|utí,ani sociálfašisté.
A jsem téměňkaždf den pÍi.tom,jak jsou odsuzováni lidé pro
propagandu svéhopňesvědčení
na měsícedo vězení a do ža.
láie. Snad o tom prof. Šaldaneví, poněvadžjinak by musil
vznaq žeje v ČSR velmi mnoho lidí, kteŤímají právo vyža.
dovat na lidech, prohlašujícíchse za komunisty, aby se za
peníze neprostituovali měšťákrima aby tňebas i strádali.
ovšem po Horovi ani po Seifertovi to už nikdo nežádá, protože nikdo, kromě snad prof. Šaldy, nevěňí,že by redaktor
Melantrichu mohl bft revolucionáŤem.Ale toto nesenídrisledkri za svépŤesvědčení
, b!,t chatakterním,je věc zásadně
driležitá nikoliv pro náš poměr k Horovi nebo Seifertovi, ale
pro celou generaci nebo avantgardu, jak ŤíkáTeige.
Neboé čistota charakteru nevztahuje se jen na politické
pŤesvědčenÍ.
Revoluční umělec musí bft charakterním, pokud se tfče
jeho uměleckéhopňesvědčení.
A nesmí za penízenebo posta.
veni zrazovat svéumělecképňesvědčení.
Šaldave svémčlánku
tvrdí, že kritika nemriže vést básníky k nějaké mravnosti.
Pňijde na to' jaká kritika a k jaké mravnosti. Měšéáckákritika
bude Honzla chválit, avantgardní a revoluční kritika bude
jej stavět na pranfŤ a musí se snažit bojovat s avantgardními
umělci proti kfčaňení,proti zradě uměleckého piesvědčení,
musí vytvoiit takové veŤejnémínění, aby každá takováto
ztada byla něčímtak opovrhovanfm, žeby si každ!, kdo by se
jí dopustil, docela jasně byl vědom, že automaticky sám sebe
vylučujea je vylučován z avantgardy umělecky i společensky.
Charakter pro revolučníhoumělce není a nesmíb t herois.
mem. Je to docela samozňejm1ipožadavek. Každ! se prostě
musí rozhodnout mezi revolucí a panem Paďourem.
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2.
DVA PŘÍPADY, KTERÉ PRÝJSoU

sUGEScÍ

Ve svémprvnÍmčlánkuukázaIjsemna dva pŤípadyselhávání
členriavantgardyza hrobovéhomlčeníavantgardistickékritiky.
Napsal jsem to proto, že jsem cítil nutnost pohnout s věcí
dňíve,než nejen avantgarda, ale i celá generace bude vidět
v charakternosti heroismus' a zjistivši, že toho času mezi ní
hérori nenl, začnepáchat svinstvo ve velkém. S. Teige i prof.
Šalda odmítli mé tvrzenl s více méně jemnfm pokynem,
abych se nepletl do věcí,kterfm nerozumím,pňičemžs. Teige
mne poněkud omlouvá jako nevinnou oběésugesceŠtyrského,
ktery si prf pro nic za nic vymyslil, že tu jeněco shnilého.SamozŤejmějsem laikem i pokud jde o literární tvorbu a kritiku,
tak i pokud jde o divadlo, ale domnívám se, že mohu mluvit
o zjevech, kteréjsou velmi jednoduché a jasné a jsou spÍše
problémem sociologickfm než uměleckfm. Také musím doďat, že mluvím pouze za sebea nikoliv za polbyro KSČ, jak se
domnívá profesor Šalda,neboétato stranická instituce má na
starosti daleko vážnějšívěci než umělecké a politické kfče,
kterédělají lidé prf sympatizujícís revolučnímhnutím.

PŘÍPAD HoNZLÚV
Honzl byl avantgardním režisérem.Učinil v osvobozeném
divadle pro moderní divadlo tolik jako nikdo jinf v ČSn.
Náhle' pňi posledním pňedprázdninovémpŤedstaveníobjevila se Jiskra, lacin1i k1ičs lacinfm kfčaŤstvímrežírovanf. Pak
Honzl odejel z Prahy na turné, z něhož se nevrátil, neboé
nastoupil místorežisérav Národním divadle v Brně. Byl konec
s jeho avantgardismem. B. záIí napsa| do Lidovfch novin
článek, v němž děIá s ťrsměškemkŤížnade vším, co dělal
dňíve,a prohlašuje,žemodernÍdivadlo hledá svou prisobivost
v síle a mohutnosti, jakou je divák uchvácen, což u režiséra
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divadla s měšťáckfma maloměšéácklmobecenstvemje teorií
kfčaÍenía riplnou rezignací na skutečně modernÍ divadelní
práci. Podle tétoteorie Honzl v Brně pracuje. To je tedy podle
mého míněnl zce|ajasnf pňípad Honzlova selhání,jak jsem
se v prvním článku vyjádŤil, po stránce umělecké.
Kritika avantgardy pochválila Jiskru a nevyslovila jasně
(v tomto pŤípaděs vfiimkou soudruha Fučíka)pochybnosti
o možnostechavantgardní umělecké práce na Národním di.
vadle v Brně. Psalo se o tom' jak ,,soustavně a promyšleně..
Honzl povznáší brněnskou činohru; o nov/ch uměleckfch
názorech a teoriích moderního divadla _ nic, o tom, jak ve
skutečnostito ,,povznášenÍ..vypadá _ takénic. To je tedy
podle méhomíněnípŤebytekkamarádství a naprostf nedosta.
tek upŤímné
a poctivékritiky, která v nejlepšímpŤípaděpňijde,
až už bude po všem,anebo nepŤijdevribec.
Honzl byljako komunista perzekvován, piesazenjako učitel
z Prahy. Jako režisérNárodního divadla v Brně vystoupil
v den rimrtíG. Clemenceaua pŤedoponu apožáda|obecenstvo,
aby minutou ticha uctilo památku velikého státníka' jehož
velikost vyrostla z krve set francouzsk1íchproletáňri postŤílenfch pro utuženíkázně v armádě. Jistě bylo za oponou dost
jinfch lidí, kteíí by udělali tu parádu s ,,Tygrem.. (která
ostatně jinde dělána nebyla) velmi rádi a z pŤesvědčení.
o tomto politickém debaklu Honzlovy levosti jsme nikde
nečetli odmítnutÍze strany avantgardy.

PŘÍPAD NEZVALÚv
,,Nelze pochybovat, že Yttězslav Nezval je nejryzejším
a nejnespornějším
básníkem,kterf se kdy objevil pod chmur.
nou oblohou našímilenévlasti.Jsme mu vděčni zato|ikvzác.
nfch hodnot, za to, že záb|eskysvéhodíla osvítil do dálky a na
dlouhf čascelou českoumoderní poezii, nemrižemesi zapŤÍt
hlubokf obdiv a mocnédojetí,kterév nás vzbuzuje jeho Akro.
bat, jeho Kouzelník, jeho Dobrodružstvínoci, zázrakY poezie,
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pro něž bychom v celémsvětovémdneškusotr'analezli rovno.
cennéobdoby... Teige, Tvorba číslo24.
Co tu tak dojat a s nadšenímpíšesoudruh Teige, je v pod.
statě pravda. Ale právě proto je tím smutnější,když Nezval
vydává sbírky, v nichž jsou také ,,zce|a prostiední, nulové
básně..,když vydá Kroniku, ,,knihu velice slabou a nepodaŤe.
nou, kterou několik opravdu básnicky napsanfch odstavcťr
nemriže zachtánit,,, když vydá Silvestrovskou noc, která
zapťrsobíhniznfm a děsivfm dojmem ne na čtenáŤe,ale na
Nezvalovy piátele kritiky, kteŤíbudou musit projevit skutečně
obrovskéodbornéznalosti, aby mohli ďokázat, žeje to ,,piece
věc básnická,,,když Nezval ťrplněkfčaŤskyspolupracuje na
kfčaŤskfch filmech a prodává se za pát tisícovek, pŤestože
umělecká činnost básníkova ve filmu je stejně závažná jako
napŤ.v divadle.
Vytkljsem proto Nezvalovi kfčaÍenía kvalitativní poklesjeho
veršťr.Podle Teiga však o něčempodobném nedá se mluvit,
neboéto, co se mně zdá jako laikovi, kterym skutečnějsem,
poklesem,je jen,,nerovnoměrnfm kvalitativním standardem
mimoŤádně bohaté Nezvalovy produkce... No dobŤe.Dosud
jsem myslil, že toje samozŤejmfm osudem každéhobásníka
i pra.
i s méněbohatou produkcí (a ostatně každéhotvoŤícího
cujícíhočlověka),ale takéjsem se laicky.domníva|,žebásník
jako Nezval má své,,zce|a prostŤední,nulové básně.. nechat
ve stole a nevydávat, a když už je vydá, cožje vysvětlitelno
buď naprostfm nedostatkem autokritiky, nebo v horšímpňí.
padě finančnímzájmem na vydání pokud možno nejvícesbí.
rek básní, že je povinností kritiky v prvém pŤípaděpňimět
jej, aby to podruhénedělal a poněkud si to rozmyslil, a v druhém pŤípaděÍícimu, žeje to svéhodruhu kfčaŤení.
mou
Tedy,,nerovnoměrnf kvalitativnístandard..je samozŤej
věcí. Ale já jsem dosud pŤesvědčen
o kvalitativním poklesu.
Neboénedomnívám se za ptvé,žeNezval je definitivní vrchol
česképoezie' a za druhé, že Nezval sám by nemohl pŤinést
ještě vyššíklady, že dostoupil již svéhokulmináčního bodu.
Naproti tomu však vidím, že v Nezvalově produkci objevuje

r97

se stále více ,,klaka prostŤedníclr,nulovfch bástrí..,zatítnco
vyscké klady se objevují stále Ťidčeji.Kdyby názor Teigriv
byl správn1r,pak nedal by se pŤedsmrtí básníka nebo jiného
umělce vribec konstatovat pokles, neboévždyje tu pŤinejmen.
šímmožnost,žei když vy dává sbírky zcela prostŤedníchbásní,
žepŤeceještěnapíšeskvělou věc. Pak by se mohlo Ťíkatmísto
odpovědná kritika nekrologografi'e a odpovědná kritika by
nemohla vribec prohlásit, která sbírka Nezvalova je nejlepší,
neboédokud v každéz nich bude aspoůjedna dobrá věc, bud'e
podle s. Teiga mezi nimi rozdll pouze kvantitativní. Tyto
drisledky vyp|!:taj|z jednoho staréhobludu, kterf pňikazuje
nevěŤit,že kvantita se mění v kvalitu.
Podobně se to má s Kronikou. Po pňečteníTeiga a Šaldy
mám dojem, že si vlastně cením Nezvala více než oni,
i když nedovedu projevovat tak mocné dojetí. Myslím, že
Nezval je pŤílišvelik1Íbásník, než aby se mu mohlo promíjet,
že napsal knihu velice slabou, nepodaňenou a nezachranitelnou. Myslím, že nestačí,aby napsal ,,pňecevěc básnickou...
Naopak, dovedu si pÍedstavit,že Nezval mťrženapsat svého
druhu riplně básnicky dokonal román, a nejen několik odstavc:Ů'.Že je to jeho první věc, to naprosto nerozhoduje. Na těch
několika odstavcích ukáza|, že by to dovedl, a měl tedy s vydáním počkat. Snad si nemyslí Teige, že vydán1 Kroniky
a její ohlas ukážeNezvalovi, j akmápracovat.Já se domnívám,
že Nezval to věděl sám docela dobŤe.
Nezvalriv pŤípadje problémem profesionalismu v literatu e. Zde by si měla kritika, ana|yzuj(cí nejen básníkovu
tvorbu, ale i jej samotnéhoz hlediska psychologickéhoa sociologického, uvědomit nebezpečí,hrozící nejlepšímučeskému
básníku. Je celkem velmi lehké vysvětlení psychologicképro
Nezvalovo jednání i pro toho, kdo Nezva'la nezná nežz čeiby,
a sociologickéz poměrri kapitalistickéspolečnosti,vnížžijeme.
Proto je takéNezval dobrfm pňíkladem.
Jak budou čistíuměnovědci vysvětlovat tyto Nezvalovy
verše(kterénemají blt žádnjmvtipem, na cožnutno i čtená.
ňe upozornit) ze Silvestrovskénoci:
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Ach,jeprosinet,ušakbdsn[k,tento neut,
upokojije teplo,on si sladcehouí',
jak fu seděluečer
u létěu sklentku.
alda a čajntku,
horká
V kautězptud
uenu noci,
Je tak btizliuj,kfulžrycházÍ,
ohlížtse r1lchle
4 poadntmichodci,
každjsttn se ma zdá bjtí'4los1lnem
na nárožíuetmáchpod saí.tipQnem.
starjchpohádek,
on je nositelem
poťadatel0saětlenÍ
ch phr ádek,
hračk1l,
roztodiuné
děIá
ldsk1
ba i z
jako
dojímaaé staréšněrouačk2.
Nerovnoměrností produkce? Jsou vysvětlitelny tím, že
básník rychle dodával objednanéverše a neměl kdy je proromány,
pracovat. Jak se budou vysvětlovat Nezvalovy pŤíští
šest do
dodat
zpráv
jichž se zavázal podle nevyvrácenfch
14 měsícriza L4O000 Kč? (Teoreticky vzato mohou to bft
nejskvělejšíromány světové literatury, ale - - -) Také
nerovnoměrností?
U Nezvala je nebezpečínejobvyklejšíhozkorumpování
v kapitalistickéspolečnosti,jehož produkt je k č. Není u Ne.
zvalovfch slabfch věcí tak zLé,žebyly napsány, ale proč byly
napsány.
upiímně mluvit. Ale někdy
Není to anihezké, ani pŤíjemné
je to nutno. Nezval se pokládá za revolučníhoumělce. A i on
si musí uvědomit, jaké to má drisledky.
Toto je podle mého názoru pňípad Nezvalriv, typickf
pňípadliterárního profesionalismu.
Co Ťekla kritika avantgardy k nutnfm projevrim tohoto
zjevu rozk|ádajícíse měšéácké
společnosti?
objevila nerovnoměrnost kvalitativního standardu pro.
dukce Nezvalovy.
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F. X. Šalda:
KARAKTBR A HEROISMUS

Tuhle dvojí věc směšujezprisobem logicky nepŤípustnfm
p. dr. Sekanina v Tvorbě, snažese tam namluvit čtenáŤrim,
jako bych schvaloval bezkarakternost. Nehájil jsem nijaké
již proto ne, že sejí Hora a Seifert nedobezkarakternosti,
pustili. Nezapírají pŤece svého pŤesvědčení;nevytrhávají
sv1ich bojovně komunistickfch básn| ze sv ch sbírek a nezapírajíjich; dále se otevŤeněpÍiznávaj|ke komunismu; nepíší
nic proti komunismu : nezrazujÍtedy. Jejich domnělá
,,i,,karakternost,, zá|ežív tom, že si hledají živobytt'v podnicích
sociaiistick1ích (ne buržoazn(ch), když by se o ně maině ucházeii v podnicích komunistickfch. Ale statisícea statisíce,ne-li
miliÓny komunistri obživují se takto v podnicích buržoaznlch,
poněvadž jin1ich prostě není; a nejsou to ani komunisté ze
Strany vyloučení!
Heroismusje pojem etickéhoabsolutna a o něm, opa.
kuji to znova, plati, že se mrižesice od někoho očekávat,ale
nesmíse od nělro vymáhat a nesmíSe mu ukládat jako norma
a jako povinnost. Podstupují-li takovf heroismusjednotliví
dělníci komunističtí,smeknu pŤed nimi klobouk a člnujejich
se obdivuji jako mravní velikosti. Ale taktiku strany politické, která takovéhoheroismu žádá, s ním počítáa na něm
staví, pokládám za špatnou taktiku a odsuzuji ji. Lidem,
kteŤí sedí v teple za pec|, se takov1i mravní absolutismus
velmi snadno diktuje; ale kdo je vnitňně pravdivf, nebude

2oo-

jej nikomu ukládat, aspoii pokud sám neprošelvítězně podobnou zkouškou.Ten teprve má vnitŤníprávo hodit kamenem; ale právě takovf jímházívá nejméně... Jsem natolik
havlíčkovec, abych život a ptáci za nějakou věc cenil víc
lež tzv.,,obětování se,, za ní; a zásadně po mučitelíchnejvíce nenávidím mučedníky.Každá rozumná a čestnástrana
musí se dnes zaiídit tak, aby s obětmi, s heroismem a s mu.
čednictvím(a heroismus,je-li ptav!, není nic nežforma mučednictví)počítalaco nejméně,nebo lépe: nepočítalavribec.
Alespori se nepŤepočte.Dnes nezní dilema v komunistické
straně,jak píšep. dr. Sekanina, rozhodnout se mezi revolucí
a panem Paďourem. Dnes dilema zni: rozhodnout se mezi
revolucí, ,,která nepííchází.. (jak stojív jedné básni
Horově z doby, kdy bylještě chloubou komunisticképartaje),
pro ni, ,,nepŤicházej|c|,,
a neužitečn1im mučednictvím
_ llnezi prac|pro ni a bojem pro ni, po pŤípaděi mimo
rámec strany komunistické. Neboé i takto je možno pŤipra.
vovatjejí cesty a uspišovatjejípŤíští.
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F. x. Salda:DoPIS OLBRACHTťIV

obdržel jsem od spisovatele Ivana olbrachta dopis, kterf
pro jeho závažnostzde uveňejřuji. lVelevážen!,pane profesore !.iVe svém článku Spory a Íozpoty v generaci devětsilské
jste'se zmíniltaké o lorlskémmanifestu sedmi komunistick1ich
spisovatelria napsal mimojinétoto:,,oněch sedm mělo si buď
za|ožitnovf list _ tŤebatfdeník _ nebo pi.ejíten masse
do některéhosocialistického listu, v němž by si byli vy.
mohli určit1ivliv na jeho ráz a určitérespektování svéhopŤesvědčení.Namítnou mně: ale nás nic společného
nesdružuje;
načzak|á"dattedy list? Myslím, žetomu tak není,žernajíspo.
lečnéideje politické a také literární. Ale nesdružuje.fij1ch
opravdu nic, neměli by se ani sdružit v manifest a ritočitna
vedení Strany. Pak by to nebyl protest myšlenkov , nj,brž
náladovf. Jednotlivec ze svfch vrtochri stranu rozbíjetnesmí- strana musí mít jistou disciplínu,ačmá-li vribec existo.
vat _ proti straněsesmívytyčitjennovf myšlenkovy směr
;
nová idea, aťprogramová, at taktická...
K tomuto Vašemu soudu bych rád ňekl těchto několik
slov.
Ano, bylo by velmi ričelno,kdybychom si byli založi\i nov!,
'
list, tňeba tfdeník, a pociéujizcela nepňíjemně,ženemám kde
politicky mluvit. A|e otázka listu byla otázkou peněz, kterfch
nikdo z nás nemá. Bylo mi sice navrhováno, abychom zairožI|i
list společně s kulturními pracovníky socialistick1imi, ale
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zamlt|jsem to, poněvadž mezi revolučníma státním socialismem není smÍrua spolupráce se socialisty by mohla spočívat
pouze v hlazení věcí na povrchu; rozešlibychom se pŤi první
kdybychom se chtěli dostat nějakému problému
pŤíležitosti,
na kloub. A pokud jde o druhou eventualitu, totiž o pŤejití
en masse do některého socialistickéholistu, pravím, že do
politického socialistickéholistu (a jinfch' do kter1íchby.
chom mohli psát, neznám) bych byl nešel.Nebyla by šla ani
Helena MalíŤová a určitěne ani St. K. Neumann. Je smutné,
bytiJi dva z nás hospodáŤskfmi poměry donuceni jít tam
mlčky do mzdové práce,jako jde dělník do muničnítovárny
vyrábět na sebe a svésoudruhy granáty, ale je to jen smutné,
kdežto pňejít en masse do politického socialistického listu
bych pokláda| za těžkou politickou chybu. Hromadné poli.
tické pŤejití,at j1ž s jakfmikoli vyhradami, by nemohlo bft
dělnictvem (a o to nám v prvé Ťaděš1o)vykládáno jinak než
tak, že se zňíkáme komunistického naz1rání a programu, že
dáváme za pravdu reformismu a že vyzyváme dělnictvo, aby
pňestupovalo k socialistickfm stranám. Toho rimyslu jsem
nikdyneměl.
Pravíte, žejsme dnešnímuvedení KSČ vyt1ikali neschopnost a snad i nesvědomitost.o nic j'inéhonešloa o nic jiného
nejde ani nyní. Nemohli jsme krft škodlivou politiku, kterou
provádělo a provádí polbyro, musili jsme se ozvat i za cer'u
porušenístranické disciplíny. A -y, kteŤíjsme byli pŤímo
politicky činní,jsme nemohli vyzj.vat dělnictvo k něčemu,
co jsme nebyli ochotni dělat sami. l:!d'ámza to, že náš manifest
musil bft napsán i tenkráte, kdyby nás nebylo sdružovalo
nic jiného (a není tomu tak) než negace. Nevytfkám dneš.
nímu vedení KSČ to, co chce, njrbržjak to dělá. Dělá to totiž
hanebuě špatně.Nevytfkám mu, že chce pŤipravovat sociální
revoluci, podporovat světovou politiku SSSR, uvádět v trvalf
neklid kapitalistické hospodáŤství,rušit taciona|izaci vfroby
a bojovat proti fašismu i reformistickfm iluzím či klamrim,
nlbrž to, že nic neví a neumí kromě pňemílánítezí, pŤečte.
nfch v Inprekorru z minulého tfdne, v nechutné fráze; že
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vydává nestravitelné noviny, kteryich nikdo nečte1 že zttatí|o
jak1ikoliv vliv na dělnické masy; že klame dělnictvo i Inter.
nacionálu (tu za ričelemzískávánídalšímravní i hmotnépod.
pory); že organizačněnesvede ani tolik, aby ojeho nejtajnějšíchusneseníchnevěděla dŤívepolicie než továrny; žepro minimální prospěch své skupiny vědomě prisobí maximální
škody děInictvu; že rozbi|o mohutnou a silnou masovou stranu a rozb(jíji dále. od tohoto vedení KSČ se nedám vést
ani k nejbližši zastávce elektrické dráhy, neŤkuli do vážnfch
bojri. Ale že stejně sm/šlívětšina komunistického dělnictva,
toho drikazem jsou všechny akce poslední rok stranou poŤá.
dané, akce, které byly sice dle sloupcri Rudého ptáva (víz
rn.Íše
: klamání dělnictva a rnternacionály) ohromné, ale ve
skutečnostise rovnaly nule.
Pravíte, že se proti straně smí vytyčit jen novf myšlenkovf
směr; nová idea, at programová, aétaktická. S politickou skupinou, k nížpatŤím,proti KSČ nevytyčt4i žádnénové pro.
gramovéideje, jen směrnici taktickou: Dob)it znlovaKSČ pro
věc dělnictva, komunismu a vážnépolitické i kulturní práce.
Pňimět komunistické dělnictvo, aby zjednalo ve své straně
nápravu, a nestačí-lina to samo' aby volalo na pomoc
rnternacionálu. Komunistické dělnictvo, tŤebaženás nazlsá
likvidátory, piece jen tuto naši myšlenkuprovádí, byťneuvědoměle a pasívně:odpírá vedení KSČ poslušnosta jeho hesla
nechává bez povšimnutí.
Pravíte, že jednotlivec ze sv ch vrtochri stranu rozbíjet
nesmí. Zajisté.Ještě víceje pravda : jednotlivec stranu rozbljet
nemťrže,
není to v jeho moci. A ripadek, kter1ise dnes v KSČ
jeví, není dílem nás sedmi, n!,bržv první íadě (takéne vflučně) dílem neschopnostivedení rSČ, jiz jsme my jen poněkud
dŤíveviděli. Jak v posledním prildruhém roce věci sleduji,
pozoruji, žev1ivojspěje ne.li pŤímok likvidaci, tedy jistě k silnému početnímuoslabení komunistickfch stran. Nemohu to
tvrdit, nemám pro to pŤímfch drikazri, ale nepokládám za
vyloučeno, že toto číselnézeslabování provádí pod heslem
očistya novou a novou diferenciacízcela vědomě sama Inter-
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nacionáLa,neboéje možno, že v této době poklesu revoluční
vlny v Evropě vyhovujíjejí'politice více strany početněmalé,
ale ideově i takticky jednotné,nežvelkéstrany' kteréjsouvboji
za dennl požadavky dělnictva sváděny ke kompromisrim
a oportunismu. Je-li tomu tak, pak byl plán v Československu
proveden špatně.Ale vyžaduje-li už vzájemn! poměr bojov''y"t' 'it (já o tom pŤesvědčennejsem) či dočasná taktika
InternacionáIy, aby byly velké masy dělnictva puštěny k re .
formistickfm stranám a čistouideu komunismu aby pŤesnepÍizniv! dnešek do dob pro Bvropu revolučně pŤíznivějších
pienesla jen strana menší,pak z dosavadníchudálostíje jasno,
žetouto nositelkou myšlenkynebude skupina, která dnes vede
KSČ. Ttm je Ťečenoi další:musí b1it ustavena nová. Pracu.
jeme k tomu, aby se tak stalo uvnitň KSČ. Nebude .li to možno,
tude dŤíveči později ustavena mimo dnešní KSČ. Jsem
s uctivfm pozdravem Váš Ivan Olbracht.< _ K tomu podotfkám za sebe, že pIi pŤípadnémvstupu našísedmičlennésecese do nějakého socialistického listu neměl jsem nikterak
na mysli, aby se zíekla svéhokomunistického nazlrání a programu; právě naopak žádal jsem, aby si v tom pŤípaděnaše
secese,,vymohla určitf vliv na ráz,, takovéholistu a vynutila
Na jakéko.
si v něm ,,určitérespektovánísvéhopŤesvědčení...
liv pňimknutí se k reformismu a na splynutí s ním jsem tedy
nemyslil. Je-|i za těchto podmínek pšijetído některéhosocialistickéholistu nepravděpodobné,měli se secesionistérozhodně pokusit o za|ožen1svéhotfdeníku. Na takovf tjdeník se
tenkrát čekalo;je to navfsost tÍeba a pŤi dobré vrili a troše
obětavosti by se byl takovf pokusjistě zdaiil.
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Karel Teíge:BoUŘE NA LBVÉ FRoNTĚ

.levice,
Dopňejme kulturní reakci potěchu, že kulturní
ten dávno nenáviděnf Devětsil a ta (mytická) ,,nejmladší
generace.., v jejichž Ťadách se rozvinula divoká diskuse, je
v rozpadu a rozkladu. Rozpory ve skupinách avantgardy se
skutečněpŤiostŤilyprávě v době, která v celém světě žene
všecky zák|adní konflikty a napětí na ostŤínože. PňiostŤily
se do térniry, žebouŤediskuse,která by pročistila,ozottizovala
a revolucionovala atmosféru,stala se nezbytnou.
První kapitola diskuse (začáteknebyl pňíliššéastny)zača|a
tim, že redaktor nakladatelského listu odeonu pokusil se
(se senzačnímríspěchem)rozvíŤithladinu siláckfm ríderem
paličskéinvektivy proti ,,generaci na dvou židlích,,.Záhy se
však ukáza|o, že ten, kdo pro podívanou počínajícísezÓny
chtěl si zahrát v loze Hérakla, dezinfikujícího Augiášovy
chlévy, spokojil se jen s paušální,nedoloženou,tedy podezňe.
lou obžalobou,že dokonce snažilse sv m pokŤikemzamaskovat ty pŤípady,o jejichž projednání právě šlo; že dokonce
apoštoločistynezametl pŤed sv m prahem. A tak ve víru
diskuse byl to právě redaktor a kritik Štyrsky,kdo byl na.
dobro a navždy utopen. Nakladatelsk list jím redigovanf
prohlásil redaktorovfmi slovy svrij nezájem na věci revoluce;
tento list, chlubící se státními a zemsk1imi cenami autorri
svéhonakladatelství,opustil platformu, na niž levá kulturní
fronta vede svrij zápas, a utekl se z riskantního pňítomného
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boie do minula, do kabinetu sběratelri literárníclr kuriozit,
jeŽ pŤedkládá snobrim zároveťt s chvalozpěvy na takové
Bertranose.Vyplavou-li ještě v každérndalšírnčísletohoto
opravdu trosečnickéholistu na povrch nějaké páchnoucÍ
spíláníjeho redaktora, nikdo se již nad
vlkaly nepŤíčetného
tím nepozastavía snad jen pan Rutte a podobní budou mít
trochuradosti.
V souvislosti s deziIuzí, kterou určitym autor m (napŤ.
Fučíkovi)pňipravil redaktor Odeonu, byla pronesenazávažná
v j , t k a k r i t i c e a v a n t g a r d y : k r i t i k a p r n e k o n a l as v o u
povinnost,protožeprf jinak by podobnépňípadyjako ,,štyrskf koutek generace.. byly vyloučeny; kritika prf trpí v Ťaprotožeje zkorumdách avantgardy lecjakou nečistotuak,|,če,
pována kamarádskfm a kavárenskfm klikaŤením. Toto
obvinění, pronesené také nedosti věcně a bez skutečnfch
dokladťr,je myslím lehko vyvrátit. Skutečnostiukazují, že
avantgarda udržela si vždy svou nekompromisní čistotu
a revolučnílinku: falzifikátoŤi byli odstraĎováni a dezertéňi
mtrsili častov pravf časvzít do zaječích.Soupis těch, kdož
byli odmítnuti a vyňazeni,je právě tak obsáhlf jako počet
uprchlíkúa pŤeběhlíkri.Někteňi z nich jsou už dávno pohŤbe.
ni v zapomenutí:těší.lisejiní oblibě a slávě na onom bňelru,
ve stájích oficiální kultury, není pŤecemožno Ťíci,že odešli
sc ctíl Není ovšemnaprosto v moci kritiky, aby čelila těmto
ďezercím, neuvěŤiteln1imtrium{rim dnešníchkyčri. Dezerce
a triunfáiní kyčejsou vyvolávány a podporovány atmosÍěrou
kulturního ripadku a dusna, která doprovázi ,,kansolidaci
a stabilizaci.. všeobecnéreakce: boj proti této ,,kultuňe..
mliže blt vybojován j.'' jinde než ve sloupcíchodbornfch
listri: poraženísvětovéhokfče a akademismu a vítězstvímoderrríepochy kultury a civilizace je podmíněnojin1im bojem
a jin1im vítězstvím...
}.Iehleděk některjm zevním a velmi rozhodujícímpňíčinárn (nedostatekodbornfch listťr,zmatek pňinášen1irrakladatelsk1imi časopisy,nedostatek kvalifikovanych autorťr a nemožnostsystematickékolektivní spolupráce) - není rnožno
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[euzl}at) že drrešrrí
stav kriticképráce, kter1ise označujena
všechstranách jako ,,krize kritiky.. - je do značnémíry zprisoberrkrizí kritérií.Krizi kritériímrižepielrlížetjen, kdo není
obeznárnen s dnešnímstavem teoretickéa kritické literatury;
popíratji možnojenom nějakym vulgármarxismem. Sekanina
a Fučík (ve Tvorbě) tvrdi, že pro marxistu nemrižeb1it krize
kritérii. Je.li kritika aplikovanou uměnovčdou,psychologií
a sociologií(jak uvedi Šalda),pak je tŤebaupozornit, ženapň'
sama uměnovědaje v krizi. Kdyby nějakf stát byl ve stavu
podobném stavu clnešníuměnovědy, volalo by se na poplach,
kňičeloby se o anarchii. Tato krize není ovšenrzaviněna tim,
jak se domnívá Fučík,žeteoretikovéavantgardyopět nekonali svou povinnost, že to je smutnou zás]uhoujejich nepráce.
Byla to právě práce těchto teoretikťr,která tím, že dťrkladně
rozvrátl'Iastarésystémyestetické,popŤelajejichnormy, nabouriila drikladně trojjednotu v tvarn ch uměnl, ukáza|a na
odťrmrtí zastara|,|,chritvarťr, která tedy rozmetala na kusy
klasickou estetiku, zprisobila stav, jenž se ve všech oborech
obvykle zove krizi. Negativní a destruktivní práce, jež musila
pŤedcházetvybudování nové teorie ,,umění..- ostatně sám
pojem a majestát umění byl učiněn náležitě problematick1im
_ byla Ťizenasměrnicemi, kterénám dal rn;irxistick1isvětovf
lázot, a poznatky a vfsledky experimentri v umělecképraxi.
Byla-li marxisticky veclenym ritokem lconstruktivismu vyvrácefLa klasická estetika, nebyla dosud vybudována marxistická teorie umění; je teprvc v počátcíclra není naprosto
ciovedenak definitivním koncťtrn.Ostatně ani materialistická,
marxistická psychologie rrení dosud proplacovanou doktrínou. Marxistická sociologie uměleckfch forem nebyla rovněž
dosud napsána. A tak v době, kdy jsou popírány tradiční
koncepce estetické,musila sc nutně clostavit pi.echodná,
avšakskutečnákrize kritérií.V oborecir rizce sepjatfch s hos.
podáňskym a pr myslovfm životem, napŤ. v architektuŤe,
bylo možnoovšemvícevytěžit z dosavadrrímarxistickéliteratury; teorie architekturyje jíždále než teorie básnickéči divadelní tvorby a má preciznějšíkritéria.
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Nctrí traprosto svědectv1nt,že kritika nestojípevrrě rya zá.
klaclě lristorickéhonraterialisnru,pŤizná-li Sc, že nemá dosud
určitfch speciálníchproblémťr,
prrikaznych poznatkri k Ťešení
jsou
místa na mapě umělecké
bílá
četná
Le nepropátrána
a teoretickétvorby. Sekanina sc podstatně mylí, že k hodnocení určit ch forem nemusíme podrobně znát dialektiku
jejich vfvojovfch transformací.Marxistická kritika totiž ne.
mriže byt pouhym vlkladem a sociologick1irnhodnocením
ideologickésložky určitéhodíla, tzv. ,,obsahu..: musí bft
lrodnocenímmatcriálu, zpúsobujeho zpracovánía hodnoce.
ním Íbrem podle jejich zákonltévázaností s funkcí' Je nutno
ukázat na všecky dosud nezpracované momenty, abychom
zabránili ustavenínějaké,,leichtfertig marxistické..umělecké
teorie. Je zajimavo upozornit na určitou zvláštnípodobnost
estetickfch vah, psanfch odborníky marxistické socioIogie
a odborníky psychoana|!,zy, kteŤíjsou stejn1ími diletanty
v oboru, o němž píší,totižv tomto pŤípadě:v umění. obsah,
fabule ruské literatury byla marxisticky zhodnocena. o slovesném materiálu a formě se však pŤitom mlčí. o všech
psychologickfch problémech Shakespearova či Leonarclova
díla, vzlrledem k obsahu a námětu, se dočtemev psyclroanalytické literatuŤe,avšak o problému barvy, tvaru, verše se
nedovíme nic, či skoro nic. _ Projednáváním krize kritiky
a ktize kritériíkončíse asi první kapitola diskuse. Lze očeká.
vat, že nyní dojde k projednání některych zásadních nebo
žhavě akutních a aktuálnícli otázek, kterébyly již v diskusi
nadhozeny, což bude největšímziskem té diskuse. Že totíž
byl k tomu dán podnět. I\ínolréz těďn otázek mohou bft
užitečněŤešenyjen specialisty ir pŤísněodborn m, patrně
nepopulárrrímzprisobem,a teprl,e vfsleclky bude moŽno popuiarizovat.
Tak piedcvšínrje aktuálnírn a v znamn1im ťrkoleinliterární historie vystopovánílinie revolučníhovyvoje v literatuŤe
z XIX. století k dnešku,sociologickéfundování jeho škol
a, směrťr'transfcrrmacejeho forcm; potňeba zhodnotit ten
ustavičnf souboj akaclemickéa oficiální tvorby (klasicismus,
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parnasismus,realismus) a tvorby revolučtlÍ(ocl rotrtltltisrtrtt
pňessymbolisrnusa kubismus k surrealisrnu).
V samotnékriticképrlixi je tŤebapňedevšínr
zirrtjrnoutsta.
novisko k nakladatelskfm časopisrim,jejichž rikolern je pro.
pagovat knihy určitélronakladatelství,kterévšak,rreovládajíce moderních propagačníchmetod, domrrívajíse, že plní
svrij rikol, kupujíJi a sbírajípochvalné ,,kritické posudky...
Nutno žádat alespoř' zde - pravdu v reklamě.
Kategoricky je tŤeba prohlásit neslučitelnostspolupráce
v určit1ích
kulturních institucícha určitlch časopisechreakční.
ho či pochybnéhocharakteru s pňíslušenstvím
k avantgardnímu táboru. Zde dotlkáme se základního problému morálního. Není věcíodbornékritiky, aby mora|izovala.Avšak
práce revolučnílevice mriže bft vedena jen za podmínky
ukázněnosti a neporušenosticharakteru hnutí, tedy v prostŤedí
i morálně ,,aseptickém...
Nehlásáme tím staréestétsko-etické
fráze . Avšakjsme si vědomi, že mnoz| nikoliv netalentovaní
autoŤi nejsou na rovni revolučnílrohnutí, jemuž nejde jen
o hodnotnénovétvary umělecké,nlbrž kteréje si vědomo, že
kulturnípŤeměna,o niž usiluje,m žebft dosažena
jen bojem.
JeJi jednou vysloveno slovo revoluce, nernrižeb!,t otázka revolučního charakteru a mravní drislednosti či zrádnosti
ptezirána.
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BedŤichVáclavek: O MARXISTICKOU

TEoRII UMĚNÍ

V diskusi v Ťadáchlevice byla nadhozena otázka marxistickych kritériív umělecké kritice a teorii, zvláště pak, co pro
jejich vybudování učinila naše avantgarda. J. Fučík napsal
(v 22, čísleTvorbY), že,,kritika mladé gelleracese pokládá
za marxistickou a není jí... Když pak K. Teige ve 23. čísle
téhožlistu (pod čarou)se zmínil o krizi kritérií,která je jednou z pňíčinkrize literární kritiky (dodává: ,,Literární a divadelní kritika nemťtžese dnes opŤíto tak spolehlivá kritéria
jako napŤ. kritika architektury..), dostalo Se lrru od Fučíka
ostréVÝtky, jak pr1t m že pro marxistu existovat krize krité.
rií ! Fučíkzjišéujeďá|e,žeTeige a druzí ,,trpínaprostym Zmat.
kem v otázkách, které měli vyňešitjako teoretičtíspecialisté
v ťrsekuuměIeckém.Ukazuje se prostě, že v tomto směru nebylo vykonáno nic...A toto nic pronášíFučíkjako nejzávažnějšía senzačnívytku avantgardní kritice.
Tato Fučíkovaslova by mohla vzbudit asi takovy obraz:
marxismus dal pevná, jednoznačná kritéria pro posuzování
umění, která nemohou prodělávat žáďnou krizi. Je vinou
Teigovou, popŤípaděostatníchkritikri, že si neosvojili těchto
kritérií,která patrně pro informované,nebo v jinfch zemích,
jsoujasná.
|{ic není zkŤivenější
a nic nesvědčívíce o malomyslnosti a
neinformovanosti' nic posléze nezaváni více vulgárním
marxismem jako takováto tvrzení.PokusímSe proto na-
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Črtnout stručrrčpravf s!av otázky marxistickych kriterii
v teorii a kritice unrění. Prostudoval jsenr drikladně obsáhlou
sem spadajícíliteraturu, kterou jsem několik let shledával.
Pouze o ruskéliteratuŤe tohoto směru nemohu dosud defini.
tivně usuzovat, protožemně byla pňístupnájen zčásti.Mohu
zdiraznit,jak jsem již napsal do Tvorby, že se u nás v tomto
oboru udělalo neméněnežjinde,* že se však dohromady ve
všech zemích udělalo dosud málo. Marxistické teorie
a kritiky umění (ve smys1u vybudovaného systé.
rnu) s pevnfmi, jednoznačnfmi kritérii neni.Prostě
proto' že v tomto směru dosud nebyla vykonána ona práce
metodou historického materialismu, kterou vykonali Marx,
Engels, Lenin aj. pro poznánl politické ekonomie, sociálního
a politického vfvoje. oči marxistri.sociologťrbyly vždy obrá.
ceny k hybnfm silám společenského
vfvoje a k aktuálním
obortim, v nichž boj o novou společnostbude rozhodnut.
obory kulturní, zejména však umění, byly touto metodou
uměleckfmi specialisty probádány dosud kuse. Proto je docela
samozňejmé(a není to osobnívinou Teigovou, jak mu vytj.ká
invektivním tÓnem Fučík),žeje v našílevici vícejasno v atázkách politick1ichnež v otázkách uměleck1ich.To je prostě
mezinárodní stav věci. Což ovšemneznamená,že bychom na něrn nechtěli' neměli a nemohli nic změnit.
Jasno je dnes marxistickému kritikovi, co musí Ťíci,má-li
posuzovat ideologii uměleckého díla. Dovede ze sociálních
pňíčinvysvětlit volbu tématu, poměr umělce k němu, jeho
tŤídnínebo stavovskézaujeti. M že ukázat odvislost umělce
a uměleckéhoživota od hospodáŤskéhoživota, mriže odhalit
tŤídníužívání,popŤípadězneuživáni umění. Ale nedejme se
tím splést: závěry, jež pak pronáší,jsou hodnocením
národohospodáŤskym, politickfm,
sociálně psy* Lze jistě uvéstjako kladnf vfsleclek, že by u nás, dík rezolutnímu
stanovisku avantgardní kritiky, nebyla možna diskuse tak ubohé rirovně
a tak chaotická, jakou byla anketa o proletáiském umění, poÍáďaná
Mondem a v Die neue Biicherschau, která byla znovu svědectvím zásadního maloměšéáctvícelého ,,proletáiského umění.. ve stínu smutnj'ch
velikánri Barbusse a Lunačarského.
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chologickfrn atd. Jsou n.d pomoc pŤi budováni
m a r x i s t i c k é t e o r i e u m ě n í ' r . r e j s o uv š a k j e š t ě j í
samou. Jakmile se pňistoupík vlastnírnotázkám, kterédosurl
byly máIo propracovány a v nichž panují dosud tnezi tnarxistickfmi teoretiky a kritiky největšírazPory) jako: zásadní
objasněníjevu umění, jeho funkce v rozličnych dobách,
pŤíčinyzměny struktury umění v rozličnfch obdobích
vfvoje, souvislostvfvoje umění s vyvojem spoSpolečenského
lečensképráce, její dělbou a formami, poměr vyvoje umění
a vfvoje techniky, formy produkce umění' pŤíčiny formov!ch změn _ pak jsme opravdu v nejistotě,prostě proto,
že se pohybujeme v oblasti neprolrádané,v nÍžjsou názory
neustálené.
Je opravdu hroznéa někdy komické,jak se tu názory lidí jinak (v politice, v politické ekonomii) marxisticky
dobňe orientovanfch rozcházeji. Každy, kdo věc aspoĎ
trociru zná, mohl by tu uvéstdesítky pňíkladri'To se změní,
teplve až bude piíslušná práce vykonána. Bylo by velikou
chybcu (kterou hŤešív posuzování umění marxisté vylučně
politicky orientovaní a odborně negramotní) myslit napŤ.,
že idcologieje v posuzováníuměleckéhodíla všíma o víc se
rrenípotňebastarat: to užbylo právě u nás mrrohokráteodmítnuto. Bylo by rovrrěžvelkou chybou líčitvěci tak, jako by
bylo dnes už vše probádáno a jasné. Není tcdy tvrzením
.feige
o krizi kritérií.Marrnarxismu odporujícím,mluví.li
značly vfvoj:
dodnes
xistické názary o umění prodělaly
prodělávaly spolu vfkyvy ve vfvoji marxistickéteorie a jednak byly oviivĎovány časov rni názory, napň. jednotlivfmi
,,směry..novodobéhournění.Také drres,kdy se počínáo marxistické teorii urnění zase pracovat, prodělává tato čilf
krizí
vyvoj. Krize kritérií v dnešníkritice je tedy pŤedevšírn
kritériístarfch, kterou do značnémíry spoluzprisobil marxis.
mus. Aby byla pňekonána nov mi kritérii marxistickfmi,
k tomu musí b1it vykonána veliká práce teoretická, která
ovšem pŤíslušírevolučním intelektuálrim-specialistrim. Ne.
mysleme si však, že se to všespraví dobrfm rimyslem žurna.
listy nebo několika články. To mriže bft životní prací pro
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jedince nebo mnohaletfm dílem skupiny, která o věci pra.
cuje kolektivně. Teprve Ťadou pracÍ, jejich srovnáváním,
stál m kritickfm sledováním pŤíslušnéliteratury mriže se
dojít novfch kritérií, pŤesněmarxisticky vyztužerlÚ.Cha prozkoušenfch.
Z cizínyje to hlavně sSsR, kde se v,tomto oboru pracuje"
I v záryadnich zemích je nutno risilně v tomto oboru pracovat
(neboéotázky poměru k uměníjsou za diktatury proletariátu
jiné než za kapitalismu, což Ýšenutně se projeví ve vfsled.
c(chbádáni)' U nás je tétopráci na závadu nedostatekpracovníkri a hlavně nedostatek publikačníchmožností.Bez kritické
korektury jin ch je těžkov každémoboru se zdarem pracovat.
PŤesto zďe určitá, nikoliv nev, znamná práce jednak byla
vykonána, jednak se děje, a tvrzen| Fučíkovo,že naše
,,kritika mladé generace se pokládá za marxistickou a není
j1,,,Je tedy nutno právě tak rezolutně v jeho nevěcnéapodiktičnosti omezit a uvéstna pravou míru, jako bylo tŤeba omezít
některá jíná tvrzení Fučíkova vfpadu. od dob, kdy Devětsil
polemikami s tehdejšímDavem a tehdejšíAvantgardou vyvrátil proletkultní vulgárně marxistické pověry a bludy, ne.
bylo o otázkách marxistické teorie umění u nás valně diskutováno,což ovšem nepraví, že by se v tomto oboru
nebyla konala žádná práce. Kritická revize toho, co
v tomto oboru bylo u nás vytvoŤeno,a diskuse o dosavadních
vfsledcích a aktuálních otázkách marxistické uměnovědy
a kritiky bude věci prospěšna- avšakjen tenkrát, bude-li
v ní vyloučeno uplatr\ovat naivní, povrchní, nedoložené
a neinformované,,takénázory,,,zkrátka, budeJi v ní opravdu
jakou
postupováno s takovou věcností a odbornou pŤesností,
Ťešenítak vj,znamnf ch otázek zasluhuj e a vy žaduje.
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BedŤichVáclavek: K DISKUSI o ,,GENERACI..

v Odeo.
Zasáhl jsem do diskuse,vyvolanéčlánkemŠtyrského
nu, hned po otištěníčlánku s. Sekaniny, a|e zásahem vyšší
moci, čsl.pošty, Se stalo, že tento mrij hlas se ztratil. Dnes,
po článcích Teigově, Fučíkově a vysvětlení Štyrského,po
poznátnce Šaldověv Zápisníku, nebudu opakovat svétehdejší
,,yvody, protože se namnoze stfkaly s těmito hlasy nebo se
téma disku.
mění (napňíkladvysvětlením Štyrského)
částečně
se. Pokusím se proto navázat na celek diskuse,jež se mi zdá
rozpad,at se do těchto oddílri: 1. Poměr umění a politiky.
2. ,,Čištěnív generaci.. a nedostatky mladé kritiky. 3. Co
udělala kritika pro ideologickéujasněnímladé generace.
Štyrskf svfm ,,rrysvětlením..v 24. čísleTvorby odvolal
je prohlašovalzprvu za ,,nedvoj.
z BO |, svá tvrzen7,pŤestože
smyslná a definitivní... Nebudu proto proti nim nadále pole.
mizovat, jak jsem privodně učinil, upozorním však na jednu
nejasnost, která je utajena jak ve formulaci Štyrského,tak
v některfch polemikách s ní.Mluvě o tom, žeumělec dnes nemá
živéhovztahu k politice a nejpokročilejšínárodohospodáŤi,
politikové, sociologovéjsou namnoze největšímireakcionáŤi
v názoru na umění, má pravdu potud, pokud tím konstatuje
skutečnf stav. Je to vfsledek vrcholné dělby práce a diferenciace funkcí a ťrtvarris ní spojené,že člověkje dnes zpravidla
jen politikem, jen umělcem atd.: čili že národohospodáŤi
a politikové nerozumějí dnes umění a umělci se nestarajío nic
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. le je to stav kritickf , jehož neudrži.
n e žo u m ě n í A
telnost tvoŤiví lidé dnes zňejmě cítí. Pňipomínám
tu jen slova F. X. Šaldyz dialogu o uměnív Kmeni z r, |9|7
či 1918: ,,Dělba práce vedená do krajnostije jed v životěduševním,bft umělcem profesionálem je zakrnět na duši i na
těle, stát se monomanem nebo lépe: metodickfm šílencem...
Toho umělci s názory Štyrského(a netajme si, žeje to zvláště
specialita francouzskémoderny) nechtějí znát, jsouce spokojeni s tímto stavem. Štyrskf ovšem věc tak složitou odbyl
zprisobem a slohem čsl.rivodníkriproti bolševismua nezasloužiI proto téměňani odpovědi věcnfm rozborem. Zejménaje
v tom nějakf nepoctivf polemick1i tah, mluvit o poměru
básníkri k (nutnfm) nejhrubšímdenním formám politického
žívota.Zde piesvědčíš
na první pohled leckoho, žek nim bás.
ník má odmítavéstanovisko. Jenže věc je hlubší.I politika
i umění roste (se všemi ostatními ritvary lidského života) ze
společenskézák|adny společenskéhoživota a jeho vfvoje.
(Pokud to Štyrskf popíral, stavěl se proti poznán1, které si
kolektivní prací definitivně probojovala a ujasnila levice
generace.) Mezi uměním a politikou nejsou vždy pŤímé
vztahy, ale obéroste ze společnézák|adny a pŤesni jsou souvislosti zie1mé. Tu zase často chybují ti, kteňí,uvažujíce
o poměru umělce ke společnosti,socialismu, k sociální revo.
luci, hledají tyto pŤímévztahy. Jejich hádka s těmi, kteŤí
tvrdí, žejich není,je pak metodicky nesprávná, a ploto zpravidla i neplodná.Aletím jsme již u otázky historicko-materia.
listické metody v zkoumání, kterév krátké polemice probrat
nelze. Chtěl bych ukončit kapitolu o poměru umělce k poli.
tice (ve kterébychom mohli pokračovat četnfmi dtlkazy, že
právě ti z mladé generace zdezertovali i umělecky, kteŤíbuď
neměli ujasněného poměru k sociálně revolučnímu hnutí,
anebo kteií se i v tomto poměru zláma|i) vfzvou k těm, kteŤí
potají schvalují apolitické stanovisko v umění. Nejde zde jen
o typy lidské. Nikdo nebude pÍikazovat každodenní práci
politickou člověku, kterf se k ní nehodí. Jde o zá'sad,ni
souručenství moderní tvorbv a sociálně revoluč-
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ního hnutí. Ti, kteňí je popírají, rněli by mít
nyní tolik poctivosti, abY to veŤejně Ťekli, aby
bylo j asno.
Myslím opravdu, že k takovétodiferenciaci v mladé generaci, jejÍmžsymptomem je mi pňítomná polemika, nemohlo
dojít, dokud se neudělal aspoĎ ptvní vážn! krok k tomu, aby
z ,,nejlepšísociálnědemokratické strany.., tj. z někdejšíKsČ,
vyrostla strana opravdu komunistická a revoluční. Také
potŤebazrevidovat v uměleckém oboru linii mladfchco do
nekompromisnosti se drivodně objevuje nyní. Nejsem toho
názoru jako soudruh Sekanina, žebylo mnoho v tomto ohledu
promeškáno v minulosti, spíšesouhlasíms Teigovfmi vfvody v čísle23, že epigoni byli vždy náIežitěrozlišováni od lidí
tvrirčích.o pňílišnémkamarádstv| mezi mladfmi bych nemluvil. Má-li určitá lhostejnostk zjevťrm,o nichž by se mělo
mluvit, nějakf koŤen,pak je to jistf nihilismus, kteréhogenerace nezristala ušetŤena.
Proto se leckdy obešlya prominuly
levice vyrovnat, proto
věci, s nimiž se měl každ!, pŤíslušník
i nejistota a názotová nejasnostv poměru mlad1ich k sociální
revoluci i ve věcech, které- soudruhu Fučíku- u nás ujas.
něny byly. Mladá kritika byla snad dosud málo ostrá, ale
z pochopitelnéhodrivodu: tvorba mlad ch nebyla pro vní.
mání čtenáŤovozrovna samozŤejmá,a stará kritika hromadila
(aépodvědomě nebo rimyslně) kolem níjen hradby kritickfch
pňedsudkri,které cestu k ní jen ztěžovaly.Je proto pochopi.
telné, že mladá kritika blvala dosud pÍedevšímrivodem do
mladé tvorby, vysvětlením. Nemohla se konečně ani Ťádně
rozvinout pro potížepublikační. Umělecké orgány avantgardy jsou rozsahem nepatrnéa politické časopisyKSČ, kam
jedině lze pŤíslušníkrim
avantgardy psát, místa pro kulturní
rubriky pochopitelně rovněž nemají.
Tu pak jsme již u otázky, co Se u nás udělalo pro ideologickéujasněnímladé generacemetodou historickéhomateria.
lismu. Štyrskf tvrdí o Teigovi, že nemá v zák|adn(ch otáz.
kách jasno. Soudruh Sekanina myslí, že jsme udělali moc
málo, soudruh Fučík,že nic. Nuže, myslím, žeTeige je právě
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člověk, jenž v podstatn1ich otázkách umění je z naš| avant.
garciy (i z teoretikri historického rnaterialismu) nejujasněnější,a žev aplikaci marxistickfch kritériína umění bylo u nás
vykonáno zrovna tolik jako jinde. ovšem bylo by |ze Íici, že
v měňítku světovém bylo dosud v tomto ohledu vykonáno
velmi málo. (o tom pojednám zevrubněji v článku ve
4. čísleReDu') Dovolím si všaktvrdit, žejsme některéotázky
v tomto směru u nás lépe propracovali a definitivněji (pro
toho, kdo to sledoval) vyjasnili nežve Francii, Německu, ba
snad i v Rusku. Mám v tomto ohledu však na srdci jinou věc:
kdy se azvalí čeští
teoretici marxismu k nějakémuzásadnímu
zjevu nebo projevu z oboru uměleckého?Ani tehdy, když byli
o to v pocitu potŤebytakovéhoposouzenípŤímopažáďání!
Nakonec několik poznámek osobních,ježtojsem byl osobně
vyzván, a domnívám se, žejen tehdy dospějeme k ujasnění
mezi sebou, bude-li kažď! stát svou osobou za věcí, kterou
ďěLá, a dovede také kritiku a vftky ňíkat do očíosobárn. Byl
jsem jedním z prvních, kdož vystoupili proti ,,dezertérrim
generace... Nemohl jsem však tuto funkci plnit vždy včas,
ježto žiji v Brně, a z Prahy do Brna je takŤka dál' neždo Bratislavy, a nezgárn vždy včasrozličn1ich motivri a mohu soudit
jen z čIánku, knihy, práce. Ve dvou konkrétních pŤípadech
odpovídám soudruhu Sekaninovi: u Nezvala konstatovat
,,rípadek.,nemohu. Jeho některéuměIecky opravdu pochybné
kroky si vysvětluji jednak osobním založenim Nezvalovfm,
jednak sociální tísní.(Pro modernistu je dnes zásadně povážlivé chtít žítjen z umělecképráce!) Kroniku jsem nijak zvláště
jakožto padek odsoudit nernohl, protožejednak Nezval nenapsal pŤední v proze nikdy nic lepšího,jednakjiažnanějakého Vančuru či Durycha podle mého názoru v současné
česképrÓze nikdo viditelněji nepi'edstihl. _ O Honzlově
pŤípaduse z Prahy těžkodá usuzovat. Proti článku Honzlovu
v Lidov.ich novinách jsem se veŤejněneozval, ježtojeho usměrnění bylo bez vědomí Honzlova změněno redakcí tillrr, že
článku, určenému k premiéŤeAcharda, byl dán obecnf
titul' jako by to byl projev programovf . Z toho dťrvodujsem
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svénámitky sdělil Honzlovi pouze dopisem, čímžbyl pro mne
tento pňípad vyŤízen. Spory mezi Honzlem a Burianem,
pokud byly, mají v sobě tolik motivri osobnostních,že do
nich zasahovat nechci a nebudu. Jaké námitky mám proti
v Brně, jsem vyložiljiž 1. procelkovélinii Honzlova pťrsobení
jenž
nedostatek místa zústal _
pro
pro
ReD,
článku
since v
_zpět
a vy'jdev 4. čísle.Tam jsem ňekl, s čímnesoubohužel
hlasím. Nikdy však nebudl házet Honzlovi na hlavu to, čím
jsou vinny brněnskédivadelní poměry. To bych dělal jenom
radost reakcionáŤ m. o vnitŤnídezerci Honzlově, pokud má
nejsem.
bezelstná dušetomu rozamí,však zatím pŤesvědčen
Souhlasím zťxěrem se soudruhem Fučíkem: Nejde tak
o očistujako o zásadníujasnění.Pokusiljsem se právě knížkou
Poezie v rozpacich, jížjsem věnoval pŤesdva roky svéhovol.
ného času,učinit v tomto směru, pokud jsem sám byl s to.
kolektivn1prácí
DáJi pňítomná diskuse podnět k soustavnější
v tomto směru (mohla by se dít na fÓru Levé fronty), bude
jejíťrčelsplněn.
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Kurt Konrad: MANIFEST

LEVÉ FRONTY

pŘÍspĚvpK Do DIsKUSE
,,Intelektuál proti revoluci.. nadepsal Emmanuel Berl nej.
drlležitějšíkapitolu svéhopamfletu Mort de la penséebour.
geoise (Smrt butžoaznímyšlenky),jehož obsahem je nekonformismus (neztotožněníse) intelektuála s buržoaznl kulturou. Nové jméno pro starou věc: intelektuál nad tŤídami.
Více nežli kdy jindy je tato otázka stŤedemliterární - často
již
i pŤítišliterární _ diskuse: rozpor dvou světri, směŤující
dnes ke konečnémuboji, staví intelektuála ultimativně pŤed
jeho životní otázku: kráčet k zániku v systémuripadkového
kapitalismu v tichépasívnosti,ba i pod firmou ,,levéopozice..
- ke konci kapitalismu a tím i svémukonci - anebo obrátit
svou tvrirčíenergii, rozšíňenouv opravdovou bojovnou opo.
zici, proti tomuto systémuspolu s revolučnímproletariátem:
nejen opozičně(na tomto stanovisku ztroskotal Berl), ale kon.
struktivně: za diktaturu proletariátu.
Berl má odvahu. Pochopil celou tu bezvfchodnost ,,nekonformismu za každou cenu.. a pňedkládá navzdor veškeré
intelektuální osamělosti ještě sebevražednjr požadavek, že
kritika nesmí se podŤídit žádnémudrisledku, tieba z ní ply.
noucímu. Tedy kritiku bez určitéhocíle, jen s negativním,
nekonformistickf m směrem proti buržoaznimu myšlení.
To vše proto, že Berl _ vzdor svfm častopŤekvapivě diaIektickfm 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 dnešníraciona|izace a normalizace: zoufalou
námáhu kapitalismu zadtžet svrij rozklad. Tak stává se Berlovfm ideálem ,,L'homme contre la penséebourgeoise.. _
člověkproti 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 protistojícímoci, 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
revolučního
inteligence - protože nemá opravdu ňešícího,
vfchodiska.
Neboéjakf j e vlznam oněch formálních světovfch revolucí
od ismu k ismu, od impresionismu k expresionismu,od kubismu ke konstruktivismu, oněch ,,pÍevratti..,které se tak často
zpitvoŤípňed intelektuály jako podzemní revolucionáŤství_
proti historickému rikolu revolučníhoproletariátu? Co jsou
měňítka nekonformistického,,revolučníhoducha.. oproti
revolučníma rekonstrukčnímcílrim dělnické tŤídy?
StojíJi na jedné straně Berl, Karl Kraus a F. X. Šalda,
jejichž nekonformismus dosahuje právě tam, kde počínáprisobištěrevolučníčinnostiproletariátu, nestojídaleko od nich
ani ti, kteňíto dotáhli až k uvědomění si proletariátu - ale
nic víc dále. Jsou to ti' kteŤídobŤeprohlédli, žejde o víc než
revoltu, žejde o revoluci _ ale také ti, kteňíporozuměli his.
torickému materialismu jen napolovic, tím, že na vytváÍení
pokrokovfch forem kladou hlavní dtnaz a že svedeni tendencemi svéhospeciálního pracovního riseku zdrirazĎovali formu
pňed obsahem.
Jsou to takovíTeigové,kteŤítoho vždy tolik mluví o sociá1ní funkci obytnéhodomu, ačkolivjde 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 Rimbaudri znamená stále ještě vrchol všeho básnictví; takoví
Štyršttkonečně,jimž svítivéformy _ zd,e uzavírá se okruh
k Teigrim _ roz|oženésvětelné spektrum zda1i se jedinou
mocí,jedinfm pobuŤujícímfaktem dnešnídoby.
Jsou to ti intelektuálové,kteŤíz novj,ch forem, vyrristají.
cích v ripadkovém období kapitalismu všude, brzy prrikopnicky, brzy jako květy z bahna, chtějí vystavět nov1Ísvět,
an1žby zničili starf obsah, aniž by stvoiili pŤedpoklad pro
nov..fobsah. Racionalizace a ,,spolupráce moderních energií..
nejsou ještě historickfm pokrokem. A tím méně revolucí.
Revolucí je pŤedevšímnovf tňídníobsah, 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 revolučnímukonstruktivismu teprve po dlouhém
formalistickémkolísání- jiného rozdílu nežIimezi normali.
začním riŤadem ňíšskoněmeckého
kovoprťrmyslu a nejvyšší
radou pro plánovité hospodáŤstvív Sovětském svazu. Ce!j,
rozdil mezi kapitalistickou a socialistickou racionalizaci.
Celf rozdíl mezi buržoazníma proletáŤskfmtŤídnímobsahem.
Pak ovšem hlavní linie nranifestu, s nímž se Levá fronta
obrací k veňejnosti,vypaďá tak, jak linie Levé fronty, má-li
to b t skutečněťrontarevolučních intelektuálri, vypadat
nesmí. Levá frazeologie neznamená ještě aní zda|eka ''revoluční perspektivy..; i sociálfašismusMasarykriv, Peroutkriv
a Hamplriv je ,,|ev!,,,levf ve smyslu tňídněuvědomělého
měšéáctva.
Ale pak by fakticky mezi levostítohoto manifestu
a levostíMasarykovou byl jen rczd1Lv nuancích. Také Masa.
ryk se neztotožĎujes fašistickfm numerem clausem, a|e ztotožĎujese se sociálfašistickfm hospodáŤskfm numerem clausem; takéMasaryk se ztotožíujes každ m nemotornfm, všeobecnym vykňikovánÍm záměri finančníhokapitálu. Je tedy
za všech okolností nutno k|ást otázku, která nejen obsahuje
()qo

nekonformismus,ale také.jasněŤíká,s kfm jsme konformní.
PtotožePro ''novou racionální hospodáŤsko-sociální
a civi.
Lizačnírovnováhu.. máme ještě1in!.v!,raz,a to,,hospodáŤskou
demokracii.., protože také sociálfašismusjakožto pŤedvoj
finančníhokapitálu bojuje proti,,liberalistické kultuŤe..a pro
fašistickoudiktaturu a kulturu, ,,|épe,,odpovídajícímonopo.
listickému kapitalismu; protožematerialistickémusvětovému
názoru již dlouho nikdo nesedne na lep: materialismus bez
rer'oltrční
dialektiky je vice než,,zpátečnictví..,vícenež ,,konzervatisrnusa reakce...,,Souvislosts ostatníkulturní a spole.
čenskouptací,, tvoňí právě tak málo revolučníchperspektiv
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 sterilnínekonformismus.
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: INTELEKTUÁLOVÉ
Julius Fučík

Deset či dvanáct takov1ichclopisťrdělnickfch čtenáňriTvor.
by pňineslapoštav poslednímtfdnu: proč tolik intelektuálské
diskuse? Proč tolik místa pro věc tak efemérní?Nejsou dnes
driležitější
otázky na starosti? Neza městnaní? Racionalizace?
Revolučnítisk? Není škodatěch stran, věnovanych intelektuál.
skéšarvátce, již rozumime j en napril a která se nás netfká ?
Úzk styk Tvorby se čtenáŤidovoluje mi jasně pochopit,
oč tu jde. Těch deset, dvanáct dopisti - i když je patňičně
znásobíme - je pňílišmálo na to, aby zastupovaly většinu
čtenáŤské
obce, ale dost na to, aby ukázaly směr, jak m se
její
myšlenív tomto pŤípadě.
vyvíjí
,,Dost intelektuálskédiskuse! VyŤídili jsme si to s těmi,
kteŤízradili revolučníprogram' a budeme umět jít proti
těm, kteňíje budou chtítnásleclovat.
Je to všakvelmi neaktuál.
ní dnes, v době tak vážnlrch otňesri hospodáŤskézákladny,
pňítse o několik básničeknebo podružn!,cha velmi speciálních otázek nejvyššího
patra nadstavby...
Asi tak to zní v těch dopisech a za tim následuje vyčítav!
tÓn, pročprávě Tvorba... atd.
odpověď by ovšem mohla bft velmi lehká: Tvorba není
určenajen dělnickym čtenáňrim,má takésvrij rikol mezi maloměšťáky,má lidem, jichž osud se stále více a více spojuje
s osudy proletáŤri,ukázat drisledky, které z toho pro ně plynou. Ale vím, žetato odpověď by nebyla odpovědí na otázku,
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která je tu vyslovena. Tvorba už od tŤetíhoročníkuse snaží
splĎovat i tento druhf rikol a ještě žádnémuz jejích čtenáňri
nenapadlo ozvat se proti tomu. Je v tom tedy něco jiného.
Myslím, že vím, co to je.
jako podcerlování
Je to právě tak podceĎováníintelektuála
nebezpeč|intelektuálri. Dělníci se naučili intelektuál m nedrivěiovat, což po zkušenostech,kterés nimi nabyli, je docela
pochopitelné. Ale odvodili z toho velmi nesprávny závěr:
ie jímpo nich nic není. Že jimcelkem nic není po jejich práci,
po jejich vfvoji, pokud zce nesouvisíse stranickfm životem.
počítats tím nebo oním,pokud
A žetedyje docela samozŤejmé
je dejme tomu disciplinovanlm členem sirany, a pňejítpŤes
něj, jestližepoliticky zkrachuje.Že však jeho krach se
docela jasně objevuje už pňed konečnou katastro.
fou právě v j e}ro speciální, v j eho vlastní práci,
to - jak se zdá - si uvědomujemálokdo.
K diskusi o otázce umělecké avantgardy - vidíme už, že
se vlastní téma diskuse velnri rozšíŤilo- došlo nikoliv proto,
že se několika kamarádrim z kavárny stfskalo po nějakém
zachtělo poněkud rozkraválu, ani ne proto' žese Štyrskému
dráždit kapry. Muselo k ní dojít,a at už její zámirrka byla
jakkoliv náhodná, její pňíčiny jsou nenáhodrréa logicky vypl vají z hlubokénutnostivyňešení
otázek, kterénejsou znej.
ménědriležit ch pro revolučníhnutí'
Bedňich Václavek ve svém diskusním člárrku Ťekl jednu
velmi zásadnívěc: ,,Myslím opravdu, že k takovétodiferenciaci v mladé generaci, jejimž symptomem je mi pňítomná
polemika, nemohlo clojít,dokud se neučinil aspoĎ prvnl vážn!.
krok k tomu' aby z lnejlepšísociálně demokratické stranyt,
tj. z někdejšíKSČ, vyrostla strana opravdu komunistická
a revoluční...
Ano, tady _ a tím,jdenre-li dále, v radikalizaci mas _
jsou vlastníkoňeny celété diskuse,či správněji diferenciace,
kterou tato diskuse jenptovází. A tak, jako bylo těžkouchybou
komunistické strany, že nekontrolovala sebekritikou svou
linii, tak bylo i na ťtsekuliteratury, vědy, hudby atd. těžkou

225

chybou revolučníchintelektuálri, žekriticky nesledovali cestu,
vyvoj kulturních pracovníkťr,ani svou cestu a svrij vfvoj.
Až do riplného rozchodu s komunistickou stranou platil
napŤ.Josef Hota za revolučníhospisovatele.Jeho vystoupení
proti KSČ pŤesvědčilosotva dvacet procent jeho čtenáŤú
a piáte| o tom' že se tuze myiili. Dobrfch osmdesát plocent
naopak vidělo v něm statečného,
neclhroženého
bojovníka za
revoluci, kterf i celé revoluční straně dovede Ťíci veŤejně
,Zradika|tzované
maloburžoazii
a jasně, žeje na špatnécestě.
dokoncenuině musel imponovat, rreboťna jednéstraněviděla
tuto neohroženost
a na druhédomnívalase vidět záruku jeho
revolučnostiv jeho verších.Teprve když neohrožen.!,bojovník
riprkem pŤeběhlkŤižovatkuv Hybernské ulici, dávaje bedlivě
pozor naž|uty signál, akďyž svťrjchvat zarazí|ažv redakčním
teple Melantrichu, teprve tehdy si uvědomili, žeje tu něco neka.
jakysi zmatek téměŤu všech,kteŤíse tak
Iého.Ale i pak zťrstal
m1tlili.Zmatek nejen pro Horu. Jestližejednoho večeras neobyčejnou vervou ujišťujeJaroslav Seifert, že vždycky by|
a nikdy nepŤestaneb1it komunistou' a druhéhodne ráno čtete
v Právu lidu jeho článek, napsan1isotva několik hodin pňed
tím vervním ujišéováním
a naplněny tolika kontrarevolučními
ubohostmi, že by se i redaktor Národní politiky s radostípod
ně podepsal, máte tento zmatek v kostce jecliného prildne
servírován dosti názorně, abyste pochopili, jak je hlubokf
i jak je nebezplečn1i.
jedinf
A tu samozŤejmě
vystupujeotázka, byl-li to skutečně
jedirr1i
nrěsíc,kterf vyvolal takovy zmatek,nebo nejsou.li
den,
v p r á c i , v b á s n i c k é , v k u l t u r n í p r á c i o b o u t ě c h t op Ť í padri už dŤívenějaké náznaky takov ch koncťr.Ale protože
to je otázka časověneuzavŤená,zní nutně takto: Nejsou v kul.
turní práci mladé intelektuálské avantgardy znaky tohoto
zmatku, znaky hrozícího kraclru, jehož se chce vyvarovat
jako celek, i kdyžjecinotlivci v něm podléhajía patrně i někteŤíještěpodlelrnou?
Proto tedy ta diskusea proto tedy se tak rozvinula. Neboé
ty znaky tady jsou a žádnémurevolučnímučlověkunemohou
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blit lhostejny drisledky, kteft z toho plynou. Je to sice ctyhodně sebevědomé,ale proto ještěne ani o chloupek správněj.
šídomnívat se, žeintelektuál je jen a jen souběžec,a to někdy
dokonce obt1žn! souběžec. Neboé s touto otázkou má ca
dělat Leninovo heslo o tom' že bez revolučníteorie není revolučnípraxe, heslo,kterésevztahuje na všechnyťrsekyrevolučního bojeo socialismus.lsebyt zde na stráži,otočitsezády k celé.
mu intelektuálskémusvětu - jistě: už dťrkladněrozloženému
_ znamená. jednak pověsit na hňebíčekrikol neutralizace
maloměšéáktta za druhé vyklidit kulturní (a to už by pak
bylo víc) pole kontrarevoluci.
Spojeníintelektuála s revolučnímhnutím dělnick!m je
ovšemživotníotázkou pŤedevším pro něho. Ale domnívat
se, že tyto vztahy jsou jen takto jednostranné, to není nic
jiného nežoslabování revolučníchsil.
A protožeprávě tomu chce bft Tvorba velmi daleko, proto
dává k dispozici své stránky diskusi, která musí dovéstaž
k vyjasněníceléhotoho ,,intelektuálskéhoproblému..,k pŤesné
diagnÓze té zastara|énemoci a k jejímu léčení.
Jak?
To právě je smyslem diskuse, která je v Tvorbě vedena'
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St. K. I\deumann:
DO DTSKUSE
o ČISTOTĚ GENERAGE

Marxistickf komunista nemťržeb t v krizi kritéril. Krize,
chaosje v myšlenía cítěnítěch intelektuá|i z levéfronty, kteňí
mermomocí spojujís revolučnímmarxismem nekritickou zálibu v ,,avantgardních..směrech a náIadách literátri a umělcri
starÝch i novfch. Tento chaos je neodpustiteln1iteoretikrim,
činí-lisi nároky na poctivost, neboťmají mítjasno a šíŤitjasno,
a nikoli zmatek krkolomnou dialektikou nebo lartpourlartistním modloslužebnictvím.Je pochopitelnějšíu básníkri a vf.
tvarníkri, jejicbžsilou je možná právě to, žejsou povoln1imi
produkty z rozhrani dvou tŤíd. Vedle Marxe platí dosud
stále Darwin (primitivně Ťečeno).
To se častozapomíná. Naše
myšlenía cítěníje nejen produktem uašehoprostŤedí,našeho
zprisobu života a místa ve vfrobním procesu' nybrž i naší
vtozenépovahy. Víme-li napŤíklad,že V. Vančura je zatížen
hypochondrickfm a pesimistick}imcítěním,nebudeme u něho
nikdy hledat pravé modernosti, tj. historick materialismus,
revolučnídialektiku. Když jsem četl Francouzskou revoluci
Jeana Jaurěsa, muže jistě čestného,pozna| jsem, co to je
psychologie sociálpatriotstvív privodní a čistéformě. Není to
vždy jen spekulace a zrada. od počátku komunistickéstrany
Ťíkámo Josefu }Iorovi, žeje rozenj,sociální demokrat. Četní
tevější intelektuálové dali se v letech revolučního elánu
strhnout za meze svfch možností,vyběhli z hrnce jako vaŤící
se tekutina a teď se prostě vracejí do svého kadlubu. Toho
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jim nelze vytfkat, ale co na nich musíme chtít,je, aby se ne.
pŤetvaÍovali,aby nesimulovali nic nám, ani sobě.A tu pŤede.
všímmusíme mít svou kritiku jasnou a poctivou, bez fixlování
a bez zelené učenosti. Mohla by se učit vyjadŤovací čistotě
u dnešníhoF. X. Šaldy.
Zmatky v levé frontě zavinili teoretikové a kritikové, hlásící
se ke komunismu, kteíísoustavněa šmahempňijímativšechno
formálně,,avantgardní.. a,,nekonformistick é,,,a|e prominuli
si zaŤaditto vždy na pravémístove vfvoji modernosti, odhalit
koŤeny směr , osobností a děl a v nich l:pf2,vé(.a ,,Ievé,,
a pŤíbuznostinetoliko podle formy, nfbrž
prvky, pňíslušnosti
taképodle obsahu a ,,ducha.., prominuli si právě zde veškeren
dialektickf materialismus a zakoketovali si Ťádně se spiritua.
lismem, dokonce se spiritualismem dekadentním,a se všemi
kŤečovitfmiideologiemi butžoazn|,,anarchie... Karel Teige
vyzdvihl surrealismus zprisobem pro mne jako komunistu
nepochopitelnfm a nepÍípustnfm.Pro Karla Teiga je dekadentní cítění něčím, co ,,nevadí... ReD ,,objevil,, Zpěvy
Maldororovy: dílo patrně umělecké, aIe zce|a jistě ,,květ
zbaltna,,. PŤemfšlejmeo tom, proč právě tato levá generace
vynáší,,prokletébásníky..,Baudelaira, Rimbauda, Verlaina'
Poea atd., místo aby je ana|yzovala svfm novfm a věru potiebn1im zprisobem, proč činíjim nadšenéovace místoobjek.
tivních dialektickohistorickfch rozborŮ, a dojdeme k žalostnfm drisledkrim.
Naši leví intelektuálové pŤijímají,,avantgardní..zjevy
domácí a ciz( nekriticky k jejich podstatě, s nebezpečnou
dávkou snobismu, kten.i vede k nejhoršímnedorozuměním.
Kdyby se byla napňíklad Vest Pocket Revue Ťádně ana|yzo.
vala, nemohlo by bft dnes lomeno rukama, že odtud vede
pňímo a nutně cesta k mÓdnímu podniku zábavnímu. Kdyby
komunističtía leví spisovatelénebáli se ÍíciveŤejně,co Ťíkají
soukromě, že napňíklad Lautréamont a Proust jsou pro ně
nestravitelnou a nudnou četbou, snad by se uvolnila cesta
k tomu, aby aspori z našich ňad odstraněn byl neupŤímnf
fetišismus buržoazn|, provozovanf s uměním a umělci. Kla.
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níme se vznešenémupapíru' kterf nemá nic společného
s na.
ším životem a naší.revolucí, klaníme se znova exkluzívnosti,
jako to činil Arnošt Procházka, máme jeho amatérskézáliby
v morbidnosti a perverzi, oslřuje nás aristokratická psychologie.
F. X. Šaldanení marxistickf dialektik. Ale pŤečtěte
si jeho
rozbor Durychova Blouznění:jak v něrr,na|ézábarok, radi.
kální dualismus, scholastiku, romantick1i absolutismus a minulostnostve všemvšudy. Tomu ňíkámrozbor, rozbor jasn!.a
bez pÍítěžena odiv stavěné učenosti.Z našehohlediska není
a nemrižebft stoprocentněmoderní,ale kolik procent moder.
nosti v našem smyslu nutno slevit pod tuto riroveů u kritik
našich marxistri a komunistri. Napsali mnoho teoretick ch
článkri velmi učenfch' Nemohu posoudit, prospěli-li tím
něčemu: vidím jen, že v kritické a umělecké praxi nastal
ripln zmatek. Zdá se mí, že nejvíce péčevěnovali tomu, aby
ťrplněizolovali umění od,,politiky,,.Ž" komunismusbyl jim
toliko jedním favorizovan m ismem, vyhtazenlm ovšem
Jen
,,politice... Mriže-li však komunista jako básník psát deladentní nebo rokokovéveršeformou i obsahem, mriže-li komu.
nista.iako kritik psát chvalozpěvy na spiritualistickékrajnosti
intelektuální bezradnosti buržoazníprovenience, pak ovšem
m:Ů'že
běžet opravdu jen o intelektuály anarchokomunistické.
Nelze se tomu ovšemdivit. Dialektick materialismus nemá
u nás tradice, revolučnímarxismus není u nás hlouběji zakotven ani jako metoda, ani jako světov1i názor, Toliko na
riseku politickém bylo pro to vykonáno něco podstatného.
Jinde téměňnic. Komunistickf politik, věnujeJi se zcela politice a máJi politick talent, tj. dovede-li aplikovat teze
s většímnebo menšímzdarem na každou
,,novou.. situaci,
má dnes již k dispozici mnoho hotovéhoa nliužese jakžtakž
-z
také obejít bez dialektickomaterialistick1íchznalostí jin ch
risekri. Zá|ež:lna jeho povaze a poctivosti, aby mu komunistická metoda politick}ich.a sociálních bojri mohla pŤejítldo
krve. TŤebažeto neníideál, tŤebažeizdeto častovadt, odpáuš.
tíme mu snáze,je-li bezradnf nebo konvenčnína secích,na
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néžzabloudí toliko jako vzácn host. Ale intelektuál, vědec
nebo umělec, je v horšísituaci, má-li mu světovf názor revo.
lučníhomarxismu pŤejítdo krve a vypudit z ní všechnyzbytky
nepŤátelskfch ideologií. Spisovatel napŤíklad,pňipouští.lito
jeho vrozená povaha, musí pÍehnístsvou mentalitu i senzibi.
litu dialektick m materialismem z filzn!rch a četnfch oborri,
z nichž po mém soudu je estetika na posledním místě, ale
politické dějiny, sociální dějiny, kulturní historie, antropoRevolučnídialek.
logie a etnologie na místechnejpŤednějších.
srdceji udržutika musíovšemprojít mozkem, ale pŤedevším
je; srdce má však svékrize, a tu mrižepomoci zase jen mozek,
zpracovan,f mnohostranně dialektickf m materialismem.
Generace, o kterou běžív tétodiskusi,je zabedněna v estetice a nedovede se pro nic jiného opravdu rozeh át. Tonení
u nás novum. Našemu spisovateli stačí,,ingenium.., trocha
estetiky a ,,studován| života,,. Proto nemáme ani Zo|y, ani
Anatola France. To, co pied mnoha |ety doporučoval mi ze
své pragmatistické politiky I(arel Čapek, abych totiž psal
j en verše, doporučoval mi pŤed několika nedělemi zr'ova
Jaroslav Seifert. odpověděl jsem mu tím, co jsem Ťekljednotlivcťrm této generace již padesátkrát: kdybyste nebyli
,,tozetvani,. a pohodlní, sedli byste a studovali něco užitečného.Pak by vám nebylo klábosit v ,,ciz(ch službách..,n brž
vydělávali byste si tieba jako já monografiemi, které,i kdyby
nebyly z marxistickéhohlediska ještě dokonalé,pomáhaly by
pŤece šíŤitzákladní jeho pravdy, odstrař'ovat pŤedsudky,
pověry a ideologie a zvyšovaly by riroveĎ pracujících tŤíd,
což je nejdriležitější.
A Karlu Teigovi, nejnadanějšímu,esteticky nejvzdělanějšímua nejpilnějšímuz tétogenerace' ňekl bych rád, co jsem
mu již jednou napověděl soukromě: Hleď, soudruhu, pl)ítváš
svou energií v tom, že děláš agenta všelikfm na pět minut
avantgardním směrťrma směrečkrim,zjevrim a zjevečkrim,
zat1mcojsme chudí jako kostelnímyši. Chybí nám napŤíklad
všeobecnf vfklad modernosti a dějiny jejího vfvoje od renesance až kdialektickémumaterialismu.Mnoho by se vyjasnilo,
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pŤesná kritéria by se zpopu|arizova|a, kdyby se ňádně vysvět|i|o, že modernost je kladnf a aktivistickf poměr k ,,pravé
skutečnosti..,kdyby byly napsány aspofi stručnédějiny risilí
o ',pravou skutečnost..
a ztotožnění se s ní. Nebo chybí
nám něco, co tu mělo b t již dávno: piístupnf rozbor ,,měšťáckéhoducha.. v literatuňe, doloženf rozborem děl typick ch
spisovatelri měšéáckfch. I to by mnoh1im mnoho objasnilo.
Není tomu dávno, co jeden komunista z,,historické pravice..,
člověkjinak velmi inteligentní,byl značněpohoršen,kdyžjsem
mu ňekl, že Zo|aje typickf romanopisec měšéáck. To pry
je nemarxistick názor, . .
Dialektickf materialismus bez revolučnídialektiky nechrá.
ní ovšem pňed sterilností,ba ani pŤed měšéáctvím,
ale revolučnídialektika mriže u intelektuálri zapustit stabilní koňeny
jen do těch srdcí, která jsou ukázněna mozkem drikladně
zpracovan!,m dialektickfm materialismem. Proto se domnívám, že podstatnfm rikolem levéfronty je i propaganda dia.
lektického materialismu. Jistě by neprospělo věci, kdyby
levá fronta nepočítalasesoučinností
intelektuálri i nemarxistic.
kfch. Ale nemriže b}it levého intelektuála, kter1íby neviděl
prospěchu v tom, je.li prováděno dialektick1im materialis.
mem veliké pňehodnocování,které i jemu poskytne pňečetné
novépohledy na věci.
Nakonec ještě mimochodem poznámku k článku Kurta
Konrada (kterf mohl bft lépepŤeložen),s jehož názory jsem
většinouvelmi srozuměn: zánik Západu neníjen sebevražed.
náná"|adatěch, kdožnevědínic o proletariátu. Lenin pŤipouští
(ve Státu a revoluci), že ,,nekulturní.. proletariát mriže b1it
pozŤen,,kulturním.. měšéáctvem.
Tato eventualita zprisobila
by nutně právě to, co buržoazníintelektuálové nazvalizánikem
Západu. Lenin nevylučuje této eventuality, protože ví, že
emancipace proletariátu musí bft dílera proletariátu, a nikoli
pouze dílem slep ch sil mechanickéhovfvoje . Je v tom vfstra.
ha a pobídka zároveťt:vfstraha pŤedlajdáckfm optimismem
a pobídka k zvyšování rirovně proletariátu
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JindŤichHonzl: o KRIZI KRITÉRII
A CHARAKTBRŮ
(K článku Ivana Sekaniny v Tvorbě 2, 1930)

Kritériem článku Ivana Sekaniny je ,,avantgardismus...
Podle něj poznává Sekanina klad i zápor, hodnotu i bezvf.
raznost osoby,jejího skutku nebo díla. Tento avantgardismus
je kritériumestetické.
Ptám se tedy, kde I. Sekanina toto kritérium definoval, kde
své esteticképÍedstavy avantgardismu rozvedl, kde za ně
postavil své čirrya svou práci. Ptám se Sekaniny. (Jako
osoby a osobnosti, která na zák|adě kritériíchce rozsuzovat
bezpečněji,než to dovedou kritikové, o jejichž krizi kritérií
je Sekanina pŤesvědčen.)
A potom tedy poznávám, že jsem odsouzen* pro nic,
Sekanipodle ničeho a nikf m. Neboť,,avantgardismus..
nťrvje (až dosud) pouhopouhénic, není ani větou, ani statí,
ani dílem, ani osobností- je slovem nebo frázi, která je ještě
horšínež nic. Protožeklame a ďává si zdání něčeho,zatimco
je méněnež vzduch.
Teď dovedu už pochopit, ,,žeje konec s mfm avantgardis.
mem... Neboés pojmem Sekaninova avantgardismu je těžko
Sevyrovnat. Jak však mrižeSekanina podle ,'avantgardismu..
rozsuzovat _ to zristane záhadou. To je tedy velká krize
kritérií, a to u Ivana Sekaniny - neboťjeho kritériajsou
*
,,To je tedy podle mého mínění zcela jasn!. píípad Honzlova selhání,
jak jsem se v prvním článku vyjádÍil, po stránce umělecké... ,,Byl konec
s jeho avantgardismem." Ivan Sekanina, Tvorba 2, 1930.
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iluzionističtější'tj. nemarxistická, fetišistická a měšťáckáv(c,
než kritikri velmi měšéáckfcha velmi nemoderních.A jestliže
u někoho jde o pňesnostpojmri a kritérií_ pak o to jde v prvé
Íadě u lidí, kteňíchtějí pracovatna obnově světa, na pietvoŤe.
ní společnosti, kterou chtějí založit na vztazích věcn ch,
a nikoli iluzionistickfch. A jde-li kritikovi z Tvorby o obnovu
a čistotuumění, pak on vÍc než měšťáckfkritik si musínapňed zodpovědět první pojmy, se kter'.imi bude operovat,
musínajít svá sudidla, musí se bojem a pňísnouzodpovědností
dostat ke svyrn kritériím.Ale paradox nad paradoxy je, když
ten, kdo mluví o krizi kritérií, vribec žádnj,ch kritérií ani
su,ditelnemá - kdyžjeho sudidlem sestane,,avantgardismus..,
kter..f Sekaninovi postačípro všechnojako zaklínadlo, jako
fetiš.Znovu tvrdím, ',ne v Ťečech,ale ve zprisobu myšleníse
pozná komunistickf konstruktivista, zprisobem myšlení se
prozradí měšéák...
A fetišistickémyšlení_ to je zprisob rnyšlení velmi měšéáckého.
Neboé tak.se použivá slov ,,láska
k vlasti.., ,,láska k bližnímu..,,,smysl prá čest..- těmi slovy
jako avantgardismem zaklíná Ivan Sezak|iná stejně měšéák,
kanina. A stejně jako o ,,lásce k bližnímu,, rn:Ů'žemluvit
jen málo lidí, kteňínějakfm dějem, ťrsilíma faktem věc dokáza|i, tak smí Sekanina mluvit o ,'avantgardismu.., až dokáže
_ aéčímko|i,že avantgardismusje dílem, součástí
jeho osobnosti, a nikoli narychlo sehnanou frází pro souzení,,pravfch
richylek".
Sekanina poznal konec mého avantgardismu z mé věty*,
,,že moderní divadlo hledá svou prisobivost v síle a mohut.
nosti, jakou je divák uchvácen... (Správně ta věta zně|a:
,,Nové, moderní divadlo hledá svrij cíl nikoli v množství,síle
a mohutnosti divadelních prostŤedkri, ale hledá svou
prisobivostv síIea mohutnosti,jakou je divák uchváce n.)
* ,,BYl konec s jeho (HonzloviJm) avantgardismem. 8. záií napsal do
Lidov1fch novin článek, v němž ... prohlašuje, že moderní divadlo hledá
svou ptisobivost v sile a mohutnosti, jakou je divák uchvácen, cožurežiséta
divadla s měšéáckj'm a maloměšťáck]i'm obecenstvem je teorií kfčaÍení
a riplnou rezígnací na skutečně moderní divadelní práci,,, (Z téhož
Sekaninova článku.)
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Kdybych chtěl Sekaninovi vysvětlovat nějakéesteticképňedpoklady konstruktivismu (ten je snad Sekaninovi ,,avantgardismem.,) _ dokázal bych mu, žeje to věta, kterou bych
mohl zahájit staéo konstruktivismu nebo o umění novéspolečnosti,o ruském moderním umění atd. Neboé_ musím se
pustit do v kladu, když vidím, že i jasné věty nemohou bft
pochopeny fetišistynebo nedosti chápavfmi kritiky - neboé
tato věta vyk|ádá, že umění musí se zbavit dekorativního
množstvíprostňedkúuměleckfch , at č,at,aťslov, aéhereckfch
gest' musí se oprostit od neričelnéa zbytečnénádhery jejich,
musí se hledět zb!,t starlrch forem, které už neprisobí,jakož
i všeho, co je jen umělcovfm sebeuspokojením,autorovfm
sebeklamáním,co nemá objektivní cíl. Dílo má svou hodnotu
mimo autora' je hodnotou pro vnímajícího. Jestliže se
iluzionistické umění vyznačovalo množstvímprostfedkri, jež
měly vytváŤet dokonalost díla - je nové umění konstruktiv.
ního Íádu uměním' kterépŤesněa ričelněvyměÍuje svou cestu
od vyrobitele k spotŤebiteli, od umělce ke vnímajícímu,
umění minima prostŤedkri s maximem ričinkri. Jestli toto
vysvětleníSekaninovi nepostačív tom, jak se mflí buď proto,
že věci nerozumí, anebo proto' že jí nechce rozumět _ a
bude-li dále trvat na tom, že moje vétaz Lidov ch novin je
teorií kfčaŤení,pak už si nemohu pomoci, a ponechávám
marxistťrmz jeho společnosti,aby mu vysvětlili, žejeho pňípadje katastrofální.Nechápe ani věc, pro kterou chce svádět
boj.
A dalšídrivod konce mého,,avantgardismu..vidí Sekanina
V tom, žev článku z Lidovfch novin Honzl,,dělá s risměškem
kňížnade vším,co dělal dňíve...A jak vím od Sekaninovfch
pŤátel'myslí Sekaninajistě tyto věty mé stati:,,To, co tedy
nové nebo moderní divadlo charakterizuje, není ,množství.
divadelních prostňedkri nebo ,vfraznost. slov a pohybri;
nejde tu o ty násilnosti v hlase a gestu, za kterfmi se pídilo
umění z let dvacáLtí,ch,jež ,stylizovalo. (to je to pravé
a odporné slovo) člověkado svfch abstraktníchhranolri, kuželria válcú, nebo které se domnívalo, žeje tím modernější,
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čírnvíce ,nerealistickfch. laéovfch hranolrl nastavÍ bezričel.
ně na jevišti (v Čechách se tomu Ťíkalo,konstruktivismus.),
nebo čímvíce podivn1ich pohybri, poskokri a tanečních oto.
čenínahromadl bez logiky a bez vztahu k ději a divákovi...
Tedy vidí-li Sekanina, že se tím vysmívám své práci píed
r. 1929, je zase nebezpečněb|ízko všem těm kritikrim, kteŤí
nerozumějíce nebo nechtějíce rozumět, dělají své dedukce
nezávisle od autora, od jeho rimyslu. Neporozuměníje ošklivá
věc, ale polovičníporozumění je věc tisíckrát horší,protože
každ!,, kdo jen zpolovice porozumí, trpí takovou chaotičností pravd, polopravd a nepravd, že už jen utŤídit tyto
po|opravdy je svízelná nebo někdy nemožná práce. Kdyby
byl Sekanina jen trochu sečtělfv teoretickéliteratuŤedevětsilskégenerace,našelby, ževedle vět ze svéhočlánku v Lido.
vfch novinách mohu klást paralelně stejné věty a myšlenky
ze svfch článkri,kterévycházely od r. 1922v časopisechnebo
byly otištěny v mfch knížkách. A z těchto shod bylo by mu
zňejmo, že ,,nedělám s ťrsměškemkŤížnade vším, co jsem
dělal dŤíve..,ale naopak, že pokračuji v práci, kterou jsem si
teoreticky už dňívezal'ožtl,V r. 1925 až Ig2B mne ještěpokládal Sekanina za ,,avantgardního režiséra,jenžučinil v osvo.
bozeném divadle pro moderní divadlo tolik jako nikdo jin
v CSR... Avšak už v těch letech jsem Ťíkalto, co jsem skoro
ocitoval ve stati v Lidovfch novinách z t. 1929. Dokážu to
hned citáty, ale hned také musím k tomu dodat a upozornit
nakrizi kritéria Sekaninova, kterf posuzuje nikoli věc, obsah,
ptáci ajejí cíl _ kterf soudí takto: ,,Pak Honzl odjel z Prahy
na turné, z něhož se nevrátil, neboénastoupil místo režiséra
v Národním divadle v Brně. Byl konec sjeho avantgardismem...
Takto nespojujefakta kritik, tak se spojujífakta dámami lite.
rárních klepáren. Ale nejhoršíje, že z celého Sekaninova
článkuje vidno, že mé nastoupenímísta režisérav Národním
divadle v Brně je pro něj hlavně ,,kritériem.,a že věÍítomuto
svému ,,kritériu.. celou osobnostía se skutečn1imzaujetím.
V tom je také velká krize kritérií,jež si nedovedejinak po.
moci v rozsouzeníumělecképráce než takovfmi vnějšnostmi
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a takovfm myšlenkovfm postupem, jakÝ jsem ocitoval vfše.
Tedy k dťrkazuo tom, že ,,nedělám s risměškemkÍ1ž,,nad
sebou. Nejkratčeji a nejnázotněji usvědčímSekaninu, budu.li
klást inkriminované věty vedle vět z mj.ch,,lepších..a spo.
lehlivlich dob, aby byla zlejma shodnost obou.
Honzla,,
M2šIenka,,kj,čaŤe
(LidouénouiryyB. IX. 1929):
. ' . , , n e j d et u o t y n á s i l n o s t i v h l a s e a g e s t u , z a
kter1imise pídilo umění z |et dvacátfch, jež ,stylizovalo, (to je to pravé a odpornéslovo) člověka
do svfch abstraktních hranolri, kuželrl a válcri nebo které se domnívalo, žeje tím modernější,čím více ;ner e a 1 i s t i c k 1 i c h . l a é o v t r i c h h r a n o l r i n a s t a v íb e z ričelněna jevišti (v Čechách se tomu Ťíkalo ,konstruktivismus.) nebo čímvíce podivnfch pohybri, poskokri
a tanečníchotočenínahromadí bez logiky a bez
vztahl k ději a divákovi...
M1lšlenka,,auantgardního
režiséraHonzla,,
(ReD, duben 1928,proti expresionismu
Hilaroau):
...,,paruka deformuje a ohromně zvětšujehlavu, aby
kolem ní rozpjatě zvednuté ruce s drápovitymi prsty
v rozkročenémpostoji nohou kŤičelydo divácké vnímav o s t is t o u ž n e s t v r n o s t í , s e k t e r o u s e l i d s k f
hlas a básníkovo slovo pňetváŤí na krkavčí
skŤek...
Tuorba, čeroenec
r. 1926,str.242
(proti Hilaroui):
,,a souhra ansámblová, která toužíproměnit sbor hercri
v jednolit1i nástroj, kde by nenakomandovanépohnutí
ruky jednotlivce rozbilo jednotu díla - to všechno
p á c h n ed Ť e v ě n o u s t y | i z a c l , a t a n ž é t s t v í m , k t e .
ré dělá dekorace ze všeho možného, nehledíc
na materiál ani jeho samozŤejmouzákonitost...

237

Moderní ruské diuadto (1926), str' 71:
,,Fantazie, která si těmito laťovymi tvary ještěnyní
pomáhá k ,divadelní dojímavostijeviště.,je ovšem
uboze clrudá...
Re D , duben 1928 (str. 261) :
,,Dňevěná konstrukce, jež byla v SSSR udělána,
není drile žita, dtiežitéje to, aby novéčleněníprostoru (konstrukceminebo čímkolijin m) proměnilo divadlo na prostorovéumění a pťostorovypohyb. Ale jest| i ž e j e t u k o n s t r u k c e k n e h y b n o s t i a n e b ok d o j m o v éb e z v y r a z n o s tjie, h o r š í n e ž s t a r á d e k o r a c e . . .
(str.262):
,,Bylo potŤeba Iíci, že naz,fvat určité zprisoby
jevištních rea|izaci,scénickfm
konstruktivismemo je nedomyšlenost a ismová eklektičnost, nedristojná modernosti...
ReD, duben 1928, str.26:
,,Stejnějako na oficiálníchscénách,tak i v osvobozeném divadle se toto osvobozenínebo návrat k elementrim pohybu vyvinulo v zro<lu tělocvičnosti,v tazeni
pohybové arabesky bez vztalru k obsahu
i intenzitě dojetí..'..
To bych tedy byl hotov s onírn odstavcem, kde prf kyčaŤ
Honzl se kÍižujenad avantgardním režiséremHonzlem. Teď
už opravdu nevím, co je kritériem avantgardismu Sekaninova, když moje kfčaňstvíi mťrjteoreticky avantgardismusjsou
jedno a totéž.Jak nabyl Sekanina pňesvědčení
o ostrémpŤe.
dělu, kdy byl náhle konec s avantgardním režisérem?Proč
,,náhle.. nad mfm článkem z Lidov1ich novin dělá Sekanina
s risměškemkÍíž,když d 1v tytéžvěci pokládal za avantgardismus? Nevyvstává tu dobová otázka po charakteru těch
lidí, kteŤína sebe berou rikoly,jež nemohou zmoci a ježjim
ukládají, aby znehodnotili pravdu? Krize charakterri?
-o 3o Qu
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Zacbra uje.li se Sekanina z tétokrize tím, že véIi tomLr' co
Íiká, ztstává pŤitom stále v krizi.jeho inteligence, která tvrdí
pŤedem věci, jež si dokazuje znetvoŤenímfaktri nebo ne.
pravdami.
Ale jsou ještěmravní závady méhočlánku,kteréSekanina
nevyslovil, ale kteréjsem slyšelz rist i četlz dopisri lidí, kteňí
soudí se Sekaninou podobně nebo shodně. Mravní moje
ťrhonabyla v tom, žejsem nazval v Lidovfch novinách Hilara
..,
,,vridcem českfch režisér ačkoli jsem měl dňíve odvahu
nesouhlasita polemizovat s Hilarem. Tu takémohu posloužit
citáty k drikazu. Měl jsem dŤíveodvahu; odvahu vidět sku.
tečnosti;drželjsem se víc věcí a faktri než dekretri. Zdá se, že
dnes pŤišladoba dekretri i do umění a do estetiky. A tyto
dekrety jsou tak krátkodobé, tak málo v,fznamné,že neposlouží Sekaninovi ani nějakfmi estetickfmi dogmaty. Jsou
nad těmi dekrety,seztrátouodvato jen dekretyo,,čištění...A
hy vidět skutečnosti, pticházi krize chatakterri a kritérií. Tedy mrij dúkaz, jak shodně mluví bezcharakterní }ronzl
a jak mluvil charakterníHonzl:
Lidoué nouiryl B. IX. 29:
umělcri, mohu
,,Mohu se tedy dovolat nejenom česk1ich
tu nejen ukázat na českf vfvoj od ,expresionismu.
k ,civilismu. _ juk byl v Praze ťormulován vťrdcem
česk1ichrežisérriK. H. Hilarem * _ _ -((
ReD, duben 1928 (str. 258):
,,V tom je jistě vfznamnost Hilarovy práce, že dovede
organicky spojovat části scénickéhoumění i podržet
celou rozlehlost dramatické básně v organismus solidně
rytmizovanf s jevištním provedením. Expresionismus
Hilarriv byla opravdu umělecká zásada.,,
T u o r b a Š a l d o u a ,č e r u e n e1c9 2 6 ,s t r . 2 4 0 :
a všechnykri.
,,(Hilar) ... je našímnejlepšímrežisérem
tiky i všechnanepŤátelstvípočítajís tímto faktem. Kriti.
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zuje-li se drresjeho pŤedstavetlí,
děje se to stále u vědo.
m1, ž,eje to nejlepšía nejmodernější,co 7ze v Čechách
očekávat...
Nemám už ani chuti, ani časuještě dál se obhajovat a vykládat o sobě, srovnávat sebe dnešníhoa včerejšího.
Je to
osudovéa je to velmi smutné,ženěkolik ňádek zloby,jen několik ňádek nepochopení, jenom dvě tňi slova klepri dají
tolik práce a spotŤebujítolik drahého času,aby byly vyvráceny. obvinění se vyňknejedním slovem. Kdo na sebe vezme
rimornou práci hájit, vyhledávat dÍlkazy, bránit se ne na
jedné, a|e na tolika stranách, odkud se odevšad opakuje
obvinění s jin1im pňízvukem,jinou jízlivostí a škodolibostí
nebo nanejvfš s lítostivou ritrpností? Ale jakého odsouzení
zasluhoval by proto kŤivěobviĚující?
Ale musím ještějinou věc vysvětlit Sekaninovi. Nemluvil
jsem nikdy do politick1ich událostí komunistickéstrany' Dělal
jsem jen vždy,co mi seděloa co jsem mohl: divadelníhoteore.
tika, organizátora a vťrdceDědrasboru,režíséra
Osvobozeného
divadla, drarnaturgerl\árodního divadla v Brně. Dělal jsem
to vždy maximalisticky. Sekanina ve svém článku pod hesly
maximalismu však dělá, co mu nesedía nern že. Tak hledá
svrij maximalismus. Maximalismus není v tom, mluvit
o umění a esteticea rterozumět tonu - i kclyžjsou hesla
jakkoli rnaximalistickáa avantgardistická.
Maximalismus není nedokázat nic. Neboétakovfm drikazem, jak'!,vedeproti mně - nedokáženutnost ,,čištění
v pra.
vfch chylkách nejen politick1ich, ale i un.rě1eckfch...Je to
spíšdúkaz proti Sekaninovi, drikaz o něčem,co jsem nazva|
,,dekretalismem,,: naÍizrrjese, aby slepice rodily husí vejce.
Sekaninovi nelze naŤídit,aby rodil estetickérisudky. To je
zatím ta ,,rekonfornričnost..,kterou má Sekanina. V tom ve
všem, co Sekanina proti mně namítl jako uměleck1i kritik,
v tom' co vyčetlz m!rch'článkri a projevri a v čemhledá ,,kfčaŤství..
a ),avantgatdismus..- v tom není rozdíl mezi režisérem Osvobozenéhodivadla a Národního divadla v Brně. Jsou
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tu jirrénež estetickédrisledky toho, žejsenr byl dňívesoukromfm podnikatelem Osvobozenéhodivadla a nyní jsem uňeddivadla. Ačkolijedno ani druníkemstátem subvencovaného
hé nebylo zce|a po mé chuti, musil jsern a musím na sebe
vzít d sledky obou těch stavťr.
Ale právě okolo těchto problémri,kteréby mohly bltblizky
Sekaninovi, chodí on jako slepf a něm- . Sociologickou nebo
otázkou tétospolečnostijeskutečně,
lépenárodohospodáŤskou
proč takové divadlo, jak/m je a bylo Osvobozené,musí mít
soukromého podnikatele, kter musí dávat určité hospodáňskézáruky, také trochu národohospodáňskou otázkou je,
proč se Osvobozenédivadlo se sv mi ohromn mi provozními
náklady vyvíjelo tak, jak se to právě děje, národohospodáň.
skou a sociologickou otázkou je, pročvlastně všechnoumělec.
divadelní podnikání je monoké,profesionálnía neamatérské
polizováno státem (všechnavelká divaclla jsou divadly státem
subvencovan}imi) _ hospodáňskou a sociologickou otázkou
jc také, proč nralá divadla nesubvencovaná (Burianovo,
Intimní, Rokoko, VeIká opereta' osvobozenédivadlo) musí
volit takov zpťrsobprovozll' aby se udržela pŤi životě. Proč
se neptá Sekanina nebo proč nestuduje, proč pro nesubvencovaná divadla jsou takovélaborantrríunrělecképráce jako:
I)essaignes,Cocteau, Jarry, Vtrrrčura,Nezval z irospodái'skfch
clťrvodŮzakázanou pevnilrou. Že bylry takovéhry Osvobozerrfm divadlem absolvovány, to není jen rrrcljerežisérskázásluha. Tyto problémy, rnyslím,: .žejisouvisís tím, čímse snad
Sekanina zab!,vá. (Nevím konec konc , v čem spočívájeho
činnost,protožeo tom nemám zptáv a veňejněmálo Sekanina
vystupuje.) A _ hle _ ty otázky pro něj neexistují.A pŤece
pro n}ou práci v osvobozeném divadle i pro mé postavení
clrarnaturgav Národním clivadle v Brně nrěly vfznam a dri.
sledky.* Takové drisledky mne váza|y jako státem ustanove.
*
Jinak ovšem, než tomu chtěl Sekanina,ktery hledal dťrsledkyumě.
lecké a rozděloval pomocí změny mého postavení mou práci la ,,k!,č,,
a ,'avantgardu.. - drisledky ty spočívaly v mém pomčru k lidem, v mé
zodpověclnosti k riÍadrim, k prostiedí divadelnímu atd.
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ného učitele,musiljsem zodpovídat riŤadrimi veŤejnostijako
podnikatel Osvobozeného divadla a musím nést dúsledky
stavu riŤedníka Národního divadla v Brně. Také mně bylo
se rozhodovat pňed r. 1918 (od r. 1914jsem prisobiljako uči.
tel) mezi dvěma skutečnostmi: mezi,,Zachovej nám, Hospodi.
I}e.._ a mezí hodnotou, kterou má vyučovánídětí. Rozhodl
jsem se vyučovat děti, protože se mi to líbilo. A teď by ná.
sledovala dvojí perzekuce _ perzekuce ze strany riŤadú,že
vyučuji děti - a perzekuce ze strany protirakouskfch nacio.
náIfi za to,,Zachov ej n ám, Hospodine... Tuto druhou perzeku.
ci v pozměněnéformě volá na mne Sekanina a sám se staví
jako první perzekvátor. A já zasjsem v té situaci, žejsem na
obranu proti riiadrim i na obranu proti perzekuci Sekaninri
sám. Nezbude mi také -- a nic proti tomu nemám - než
abych sám dokázal, co dovedu.
Nakonec jen malou vzpomínku jako charakteristiku k cha.
rakterrim. Znám Sekaninu o trochu déle,nežsnad on zná mne .
Slyšeljsom a viděl jsem jeho temperament se projevovat na
pŤednáškácha v semináňíchprof. Rádla na Karlově náměstí.
A tohoto temperamentního doktora pozna| jsern i v jinfch
okolnostech.Bylo to právě v těch místech,kde je dnešníOsvo.
bozenédivadlo, kde jsem se s podivem a zvědavosti zastavil
nad prťlvodem,ktery táhl od Václavského Vodičkovou ulic{.
Byli to ,,červenobílí..,
fašisti,kteňíšli Prahou a vyvolávali
svá hesla. Vedl je doktor Sekanina a vidím jej jako dnes vy.
- Co se to dálo a co Se to
volávajícího:,,Atžijí'
červenobílí...
změnilo? Zrazova| tehdy Sekanina komunismus fašismem*
nebo zrazuje dnes fašismuskomunismem? Myslím, že to není
zrada anijednoho, ani druhého.Je v tom opravdu charakter
a jeho trvání.Je to stav ducha, kterf lze nazvat,,vyvoláním..
nebo latinsky ,,provokací... Kdo ví _ možná že i z těchto
provokací devětsilskégeneraceprijdou i pro devětsiláky určitá
poučenío dobrévěci. I vyvolavačněkdy plní bez svéhovědo.
mí svou historickou rilohu.
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Leo Nessis:KRITIKA

KRITIKY

Živá diskuse, kterou rozpoutal článek J. Štyrského,neje.
nom že ukáza|a ideovou chudokrevnost, nejasnost, zapletenlbtžještě jednou odhalila ten
nost názorri jejích ríčastníkri,
ťakt, že česká moderní kritika, tzv. ',,kritika avantgardy,,,
která nikdy neměla jednotnou linii a vědeckou bázi, potácí se
v riplném zmatku.
Neměli jsme marxistické kritiky umění, rrj,brž oďvážné
jednotlivce, kteňí se snažili ovládnout metodu, nedělajíce to
soustavně,nj'bržod pŤípaduk pŤípadu.
Kritice avantgardy zabratlovalo v správném ňešeníotázek
urnění to, žejí chyběl vždycky světov1inázor, Směs idealistickfch pŤedsudkťrs pozitivistickou eklektikou, subjektivních
risudkri s ,,vědeckymi.., vyprijčen1imi z arzenáIu Bergsona
a Freuda, formálního fetišismus vfplody psychického automatismu surrealistri _ to tak dlouho nahrazovalo vědeckou
metodologii, až se najednou, v pňíhodnémokamžiku, objevila
- ',krize kritérií...
Ten zjev, žeodpadli z ňad spisovatelrilevice Hora, Vančura,
Seifert aj., že lidé, kteíí ještě včera podepisovali revoluční
prohlášenía byli členy revolučnístrany, dnes již jsou v táboŤeburžoazie,není jen zjev osobní,nahodi , je to produkt
dialektickéhorozvoje věcí,je to zjev, kterémuňíkámepŤeměna
kvantity v kvalitu. Fakt zrady jednotlivcri je rezultátem složitéhoprocesu pŤeskupenísilv našíspolečnosti,kter1ise postup.
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ně rozvíjeljiž ňadu let. Lidé s maloměšťáckou
ideologiídík
své tŤídníohraničenostinedovedou chápat historické zjevy
jinaknežpodzornfmrihlemosudu osob a jejich poměru t vcci.
(To je také pňíčinacelkem nízké rovně této diskuse.) Proto
se u nás píšetolik o povahách, heroismu, o špatn1icha dobrych,
věrnych a prodejnfch'
Účelem marxistickékritiky vždy bylo hodnotit zjevy v uměleckém životě tim, že se najde jejich sociologicky ekvivalent.
Česká moderní kritika naopak vždy zaha|ovala rozpory
českychspisovatelri s revolučnípolitickou linií proletariátu.
Spisovatele levice prohlašovala za,,dobrého.. spisovatele
vribec, mluvila o jeho všeobecnéumělecké hodnotě (Teige
v pŤípaděNezvalově: ,,Nezval je nejryzejšíma nejnespornějšímbásníkem...' pro nějž bychom v celémsvětovémdnešku
sotva nalezli rovnocenné obdoby..... atd.), nevšímajícsi
vribec sociologické anallf.zy idejí a nálad jeho tvorby jako
odrazu ideologie jeho prostŤedí'
Správná marxistická kritika měla by nejenom konstatovat
a odsoudit zradu umělce, když už sedíza redakčnímstolkem
Českéhoslova, Práva lidu nebo Lidovek, nfbrž měla by
i pŤeclvídatsměr jelro vfvoje, upozorĎovat a zaňaďovat, kam
patňí, i když poclepisuje revolučníprojevy a má legitimaci
komunistickéstrany v kapse.
Tvrirčíosobnost spisovatele,jak ji chápala našekritika, je
neodvisl)i substrát, ktery se rozviji samostatně,bez souvislosti
se sociálními zákony společenskéhoprostŤedí.Uměleckou
tvorbu chápali leví intelektuálovéjako vyššíkategorii ideologie. Když dík mocné revolučnístraně proletariátu je už
jasně vidět spojitosttakovfch ideologiív otázkách politickfch
s l".frobnímipoměry ve společnosti,vládnou v otázkách umě.
lecké tvorby idealistická kritéria o neodvislosti ,,svobodného
utnění.. (Nejedl)t o postátnění Národního divadla). Takové
názory na umění dovolovaly lidem, kteňísvou tvorbou stáli
v měšéáckém
táboŤe, b t členy levfch skupin tak dlouho,
jim
dokud
najednou ,'pro níc za nic neublížilonějakédravé
polbyro".
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Adolf Hoffmeister,Generačnídiskuse (karikatura)
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Vystoupení
Julia Fučíka
v Tvorbě 4,
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(str.380).

Kritikir, ktet'á sirma nenrčIasprávnou metodu vědeckého
b ádánÍ, spcrčívaj ícího na b ázi určitf ch zásad por ozumění po d statě zkoumarréhoobjektu,nemohla iídit ,,generaci...Krásná
slova Ťekio tom někdy Plechanov v článku o Ibsenovi:
,,Je nutno, aby se ,prorok. dobŤe vyznal v idejích, které
hlásá, aby vnikly do jeho krve a masa, aby ho nepopletly,
jej v uměleckétvorbě. Chybí-li tato nutná podnezatéžovaly
se ,prorok. riplnfm pánem svfch idejí,
nestal-li
mínka,
jsouJi jeho ideje k tomu ještě nejasnéa nedrisledné_ tedy
se ideovost škodlivěodtáž(na uměleckémdíle: tehdy se vnese
do něho chlad, ťrnavaa nuda. Ale rozumějte: vinu na tom ne.
nesou ideje, n!,bržneschopnostumělce vyznat sev nich a fakt,
že umělec z té nebo jiné pŤíčinyneujasnil svou ideologii do
konce. Takže věc není ideovostí,jak se to na první pohled zdá,
nlbrž naopak, v nedostatku ideovosti...
UpozorĚuje-li Plechanov na driležitosttéto okolnosti pro
je to pro kritika.
urnělce, tím závažnější
moderny nebyla ani marxistická, ani vědecká.
Kritika české
My ji máme teprve budovat. Nejenom kritiku literatury,
divadla, kde prf, podle Teiga, ava\tgardní kritice chybějí
spolehlivá kritéria, n. brž i kritiku architektury, filmu a všech
uměleckiich zjevú.
Ano, ,,kritika avantgardy plnila poctivě svťrjťrkol..(Teige)'
ale ten rikol nesprávně chápala. Nás nijak nepŤekvapuje
Honzlova práce pro měšťácké
divadlo v Brně, vždyéi jeho
práce v osvobozeném divadle v Ptaze v poslední době byla
nám riplně cizí a měla všechny pŤíznakypoklesu revoluční
jasnosti a sociálního instinktu. V dusném a shnilém ovzduší
surrealismu hledaly se rozpačitětvrirčícesty,ŽvaněníŠtyrského není nahodilé, žádn<1
hŤíchvriči levici nespáchal prostě
proto, žek ní nikdy (s nrnohfmijinfmi) nepatŤil.V jeho polemice s Teigem je hodně bohémskélro,
osobníhoritoku a zášti.
Nicméně zajimavéje, žeTeige, pŤedstavitel,,materialistické..
kritiky, ještěpied nedávnem teoreticky odrivodĚoval artificie.
Iismus, tento plod francouzskédekadence, v kterém se pletly
květy subjektivního senzualismu s hieroglyfy podvědomí
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a černoumagií instinktri a jehož apologetem u nás je Štyrskf.
Kdyby avantgardní kritika měla jasnou linii, tak by nikdy
k takovfm trapn m zjevťrmnebylo došlo.
Protože,jak
Není to dokonce zjev jenom ,,československy...
píšeBecher v 1. čísleLinkskurve,
,jsou časy, kdy dobrodružnékoketování s námi nejenže
není nebezpečné,ale je vfnosné; nesmíme se však nechat
oklamat, když se z těchto stral začínáčervenat'Známe tuto
barvu, nevzdoruje vlivu povětrnosti. PŤi první lepšípŤíležitosti, kdy tozač1náj|t do tuha, je mÓda pryč,začtnáSecouvat
- v prvním okamžiku se vzpomíná ,na sebe samého.a objeví
Ťekněse, žeje v první Ťaděumělec a že nic nemá společného
me s ,kravály. nezaměstnanfch anebo s ,rabováním. či
s podobnfmi vftržnostmi...
PŤípadPanaita Istratiho, Leonharda Franka v Německu,
Theodora Dreisera v Americe jsou nejlepšímdrikazem toho,
že revolučnívlna vyvrhuje na pravf bŤehvšechny,,mitláufe .
ry.. a ,,revolucionáŤe..,kteŤínedovedli pŤetrhnoutnit, pojící
je s měšéáctvem.
Monistické učení dialektického materialismu, za pomoci
kterého ana|yzuj|revolucionáŤiminulost a pŤítomnosta mohou pomocí ní pŤedvídatbudoucnost, musí se stát nejmocnější
zbran1 revolučníumělecké kritiky.
Namísto všeobecnfch, nedefinovatelnfch slov jako ,,momoderní nábytek, moderní básně)
dernost.. (modernístŤevíce,
musíme vytyčit jasn á krit&ia revolučnosti a protirevolučnosti.
Namísto žonglérstvía zaha|ování se pod pláštík boje proti
šosáctví,akademiím, liberální kultuŤe a neodbornosti (tohle
1e i zájmem nové buržoazie) musí pÍijít železná linie umění
a kritiky jako zbraně tŤídníhoboje.
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Laco Novomeskf: DISKUSE o ČISTOTĚ
GENERACE

dostává se článkem St. K. Neumanna do kolejí, v kter ch
chtěla běžetod začátkua kteréjedině opravĎujíjejí existenci.
Z revize činnostijednotlivfch členrigenerace stává se revize
kritériía charakterri ujasnění
činnosticelégenerace, z čištění
místaa charakteru generace.Ti, kteŤíŤíkali,že ce|á věc by se
mohla prodebatovat v kavárně, rr'ezi nemnohfmi interesenty,
jsou snad už nyni poučenio neobyčejnémvyznamu celététo
,,učenéhádky... l{eboť celá tato diskuse o krizi generace je
československouobdobou diskuse na mezínárodní kulturní
frontě: je v!,tazem velikého krystalizačníhoprocesu, jehož
v sledky |ze již v hlavních obrysech ziit. Y Ellenově Kritice
kritiky bylo vysloveno slrivko ,,mitláufer.. čili souběžník.
Doufejme, že dalšídiskuse ujasní, nakolik bylo a je tvoňení
tétogeneracev sculadu s proglamy revoluce sociální a nakolik
je jenom souběžnictvim, Zde je totiž - podle našehonázotu
_ problém krize. Další běh diskuse o těchto věcech pak
ujasní, že není zde krize kritérií, ani krize charakterri, ale
krize objevitel těchto zjevri, krize záměny souběžnictv|za
revolucionáĚstvína kulturní frontě. Klad diskuse bude v tom,
že pojmenuje tvoŤenínynějšígenerace' kteréplatilo doposud
za revoluční,prav/m jeho jménem, a snad naznačíobrysy
programu tétvorby, která bude moci bft označenaza skuteč.
ně revolučni, aniž by byla pronásledována eventualitou ně.
jaké krize. - Tyto náznaky bude tňebaovšemrozvinout v širší
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perspektivy' a to není rikolem tétopoznámky. Chce jen ještě
jednou ospravedlnit existenci celé této diskuse podtržením
jejÍho v,fznamu. K ujasnění o věci revolučnosti,nerevoluč.
nosti a kontrarevolučnostina frontě politické se došlopodobnou
diskusí, nechyběly ani tehdy hlasy, aby věc by|a vyÍtzena
hezky v soukromí, a ne pŤed tváňí veňejnosti. Kdo by však
chtěl nyní tvrdit, že ta diskuse byla pŤed více než rokem věcí
zbytečnou?

Kurt Konrad: KRIZE KAPITALISMU
A ,,SoURUČBNSTVÍ..

Jeden ze základn(ch principri dialektického materialismu
je jednotnost teorie a praxe. A to nejen v tom smyslu, že díalektick1imaterialista nechcepouzevykládat svět,ale změnit ho,
avšakrovněžv tom smyslu, ževe všechkonkrétníchpŤípadech
je s to ukánat, že určitápraxe je v logickéa historickésouvis.
losti s určitou teorií. Tak napŤ.teorie historickéhomaterialis.
mu s prakticko-revolučníčinnostíproletariátu.
Mám zde na mysli teorii a praxi BedŤicha Václavka.
Jeho teorie:,,Mezi uměníma politikou nejsoupŤímévztahy,
ale obé roste ze společnézák|adny a pŤesni jsou souvislosti
zňejmé..a z toho vyp| vajici: ,,Jde o zásadn1 souručenství
moderní tvorby a sociálně revolučníhohnutí... Jeho praxe
spočíváv ,,boji proti idyle.., v boji za lreslo: ,,Civilizované
Ženě civilizovanf šat!..atd. Jak je to možno, že souručenství
Bedňicha Václavka se sociálně revolučním hnutím spočívá
v době nejostŤejší
krize kapitalismu, kdy všechnyjeho rozpory
stupĎují se s neuvěŤitelnou rychlostí k nejvyššímuzostŤení,
V propagandě pro ustŤiženícopri a pro hedvábná pyžama?
(Viz Index, Í. I, č. 12, rediguje BedÍich Václavek, kterf
sl"/mjménem tuto praxi kryje.)
Zde musíme zričtovat se zásadně nesprávnou ana|!,zou
Václavkovou a Teigovou, která stanoví literárně umělecké
pňevraty za rovnocennésociální revoluci.
Chyba v ana|!,zeVáclavkově a Teigově (poslednějmeno.
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vanéhoopět v Indexu [I/1) spočíváv tom, že měšéácko-pokrokové umění, jako romantismus, symbolismus, kubismus,
surrealismus, které bránilo své existenčníoprávnění velmi
energicky a velmi bouŤlivěproti reakčním,více méněvyžil1im
uměleck1im směrrim _jako klasicismus, parnasismus,naturalismus _ žeprohlašujítoto obsahově i formálně kapitalistické
umění - j"'' proto, žeje pokrokové (rozumí se v kapitalisticslova smyslu.
kém smyslu) - ,u revolučníve společenském
z
z
produkčních
sil
určité
epochy, tj.
Yycházeji ,,rr'ateriáIu.,,
její
produkce; vidí vyrristat na tomto
z technickfch forem
podkladě právě tak,,modernítvorbu..jako ,,sociálspolečném
ně revolučníhnutí.. - a vsunou směle mezi obojí znaménko
rovnosti, odpovídajícívícejejich pŤáni než|iskutečnosti.Tak
daŤíse Teigovi mistrovskf kousek, že odvozuje svrij materialismus ocl ,,materiálu.. (napŤ.pŤi stavbě: kameny čibeton)
a vribec nepozoruje, že mtr pŤitom rozhodující faktor produkční poměry _ zmizel pod stolenr,že zmjzel společenskyobsah produktivníclr sil, společenskfobsah doby, kter1i
pŤedstavujedruhf základni element určitétrristorickéicieologie.
Ano _ moderní tvorba (surrealisnrus, konstruktivismrrs)
zák|adny jako rer'olučníhrrutí
povstala ze stejnéspolečenské
Ale
také
společensk
proletariátu.
o
srněr, o společenskf
.jde
obsah, o společenskoupťrsobnost.
A tu docházíme k v1isledku,
že tak revolučněnaparáděná negace ,,moderní tvorby.. z stává jen v okruhu vfvojovych vfkyvťr kapitalistické ideologie
a pÍedstavujepokrokov směr, odpovídajícízměněrréspole.
čenskézákladně kapitalismu - že však revolučníhnr.rtíproletariátu směiuje k likvidaci dnešníspolečnosti,k historické
negaci kapitalismu, že tedy' proletáňsko-revoluční
umělecká
kritika má mimo jiné ťrkolvéstrra svém seku co nejostÍejší
boj proti celétnu kapitalistickémuumění, rovněžproti jeho
,,moderní..části,totižsurrealismu'kapitalistickémukonstruktivismu, poetismu.
Tak stává se znaménko rovnosti, vkládané Teigem a Yác.
lavkem mezi jejich uměleckéteorie a sociálně revolučníhnutí,
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sebeklamem. Tato.stránka otázky je však nejméně driležitá.
je rozhoduj1c1,žekažd!,kd'o
zakryvá tňídníobsah
Tím spíše
jeho
forem,
podporuje kapi.
a
všech
systému
kapitalistického
něho
velmi
driležitfch
rikolri. Kdo
pro
provádění
v
talismus
její
poukázal
na
kapitalistickf
mluví o raciona|izaci, anížby
obsah, kdo mluví o umění' o moderně, anižby ukázal na jejich tŤídnísměr, provádí driležitf ťrkolkapitalistickéideologie:
udrženíiluzi o formách stojícíchnad tňídami,o státu, kultuÍe,
umění, raciona|izaci atd., kterésloužík zastíráni kapitalistic.
kého obsahu těchto forem a k nerušenémuupevnění jejich
pťrsobnosti.
Tak stávajíse Teigovy a Václavkovy teoriejednou z mnoha
pák mnohotvátné kapitalisticképraxe v časejejí krize.
Bedňichu Václavku, ptejte se jednou dělnice, kolik derrních
mezd spolklo by poňízeníhedvábného pyžama. A pak jděte
spánembohem dále bojovat proti idyle.
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BedŤichVáclavek: Co BUDE Z NAŠI DISKUSE?

Hlásím se ještě o slovo pro několik poznámek, kteréjsem
měl již na jazyku dŤíve,ale ke kteryímmne zejménavyprovokoval článek s. Ellena v 6. čísle.Pňedem: Nepovažuji za
prospěšné
pro vfsledek diskuse,žese v ní objevujíanonymové.
něco
kritizuje někdo, o němž nevím, kdo je, a mluví.li
Jestliže
tak všeobecnějako Ellen, nevím, mám-li jeho vfvody vťrbec
číst,protože nevím, má-li vribec ptáva kritizovat. Kromě
toho je dnes potŤebímluvit nejen jasně, ale i tváii v tvái!
Hlavně však nepovažuji dá|e za prospěšnépro diskusi, že se
v ní mluví všeobecněa vltky se vrhají do vzduchoprázdného
prostoru, jak1im je napŤ. ,,avantgardníkritika.. (s. Bllen z ní
jmenuje Teiga - a Nejedlého!).Když dělá někdo,,kritiku kritiky.., pak má jmenovat, koho kritizuje!
Ale nehodlám propustit s. Ellena tak lacino, proto se hlásím mezi kritiky postiženéjeho vftkami dobrovolně a ptám
se ho: koho míní slovy: ,,Tvrirčíosobnost spisovatele,jak ji
chápa|a naše kritika, je neodvislf substrát, kter/ se rozvíjí
samostatně, bez souvislosti se sociálními zákony společného
(snad: společenského?)
prostŤedí...
Protestuji prostě za svou
osobu proti takovémunaičení,protožeje falešné a budí
u neorientovanfch čtenáňrifalešnépŤedstavy.Prote stuji
zárovei proti tomuto radikálničení do vzduchu,
kteréje horšínež co jiného, protože probuzenf zájem svádí
na scestí.Protestuji proti paušálním,ničímnedoloženfm vÝ-
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noclerny (lre.Ire,co to je, s. Bilc.
rokritn,jako:,,Kritika české
marxistická,
nebyla
ani
ani vědecká... Prosil
ne' moderna)
bych poníženěo doklacly pro tak smělé,celou práci několika
lidí zasahujícívfroky. Ale obávám se, že, aby mi je mohl
věci sem spadajícía nejen
dodat, byl by musel s. Ellen pŤečíst
refe
t
a
že
se jich tedy nedočkám.
nějakf pŤíležitostn,f
A pak ty absolutnív!ruzy a pojmy! Co to j e ta absolutně
,,marxistická kritika.., která kdesi (kde a kdy?)
existovala či existuje a kterou jsme u nás prospali ? ,,Neměli jsme marxistickékritiky uměni,nybržoďvážné
jednotlivce, kteŤíse snažili ovládnout metodu, nedělajíce to
soustavně,n.!,bržod pňípaduk pňípadu...Tohle mně pŤipadá
asi, jako když soudruh Fried chtěl udělat z KSČ rázem ideologicky jednolitou Stranu' i nezblxá mně, nežabych aplikoval
na tyto věty kritiku soudruha Guseva: ,,Všichni jako vojáci
jednoho hňebínku,nesmějednéroty musíb1itpŤistŤiženipodle
ji bÝt žádné rczdi|y, žádné odstíny, všichni stoprocentní
bolševici-leninci, a všichni ostatní stoprocentní oportunisti.
Lehce, prostě, krátce, jasně. Zde čisti- tam nečistí'Úloha
sestávájen ze dvou prvkri - roziešitji je velmi jednoduché.
T o j e s e k t á Ť s k 1 iv f k l a d h o m o g e n n o s t i . . . N e n í v t o m t o
radikálničenído větru takékousek takovéholevéhoradikalismu v posuzováníkritiky? Dovede s. Ellen tak j asně a určitě
poznat a dokázat, která' kritika je marxistická a která ne?
Je vribec tato otázka v mezinárodním měňítkujasná? K mar.
xistic]<é
kritice se u nás stejnějako jinde teprve dorťrstá,
propracoVávají se k ní ,,odvážníjednotlivci..,
,,od pŤí.
padu k pňípadu...Chtít nás házet všechnyněkam do odpadkli
je kus takového levého radikalismu, planého radikalismu,
proti němužs dobrym svědomíma drirazně protestuji!
(Drobn1ich poznámek by bylo více. Teige surrealismus
nejen odťrvodů'oval,
on jej takékritizoval; na to se nesmí zapomínat! A že buržoazie Ellen ňíká ,,nová,,, nevím proč]
[s.
má zájem na boji proti akademiím a liberalistické kultuňe,
o tom bych v dnešnídobě kulturní reakce, vedenépŤestaviteli
buržoazie,věru pochyboval. Atd.)

253

o p a k u j i : N e p o v a ž u j i z a . u ž i t e č n y t e n , ,h y p e r r a d i k á l n í . . a d o k o n c e n e v ě c n , | rt o n , k t e r y m s e p í š í
některé polemiky v naší diskusi. Yylívá se pňitom
děcko s vodou. A kalí se jen vody. Soudruh Gusev praví na
jiném místě v zmíněnémčlánku (Rudé právo 26. ledna):
,,Jakym minimálním požadavkťrmmusí vyhovovat bolševik?
Bolševikemje ten, kdo vyhovuje rikolťrmrevolučníhovedení
tŤídního
boje proletariátu v dané etapě jeho vfvoje... A na
objasnění své myšlenky uvádí pňípad Bogdanova, kterého
bolševiciv letech 1904-t906 nechávali ve straně i v ÚV' tŤe.
bažeby|y u něho v oboru filosofie rozpory s Marxem a Engelsem. Leví radikalisté prÝ by byli Ťekli: ,,Probťrh, u toho
Bogdanova je v oboru filosofierozchod s marxismem, nelze ho
pŤijmout do bolševickéstrany a tírn méně do ÚV. Mriže bft
ti.eba revolucionáŤem a uznávat celou bolševickou taktiku.
Ale jelikož jsou u něho odklony od marxistickfch názorri
v oblasti filosofie,tak nemá místav bolševickéstraně.Je nutno
vyčistittakovéelementy z bolševickéstrany... Zdá se mi, jako
by někteňí hyperradikálové chtěli pomalu vyhazovat Ze
strany už takéza to, ženěkter1ikritik má na ten či onen těžko
posouditeln1i,složit1ijev uměleckf názory jiné- r.ežkdo? Než
oni. Protože(jak dovozuji bližev ReDu č.a) nějaké vy.
budované marxistické estetiky s hotovyrni, pe\,nf mi závěry v rněŤítku mezinárodním není.
Ruská komunistická strana si ňešila pŤed lety tyto otázky
a dospěla asi k tomuto závěrl: Strana lená žádnÝch hoto.
vfch závěrťro vlastním rozvoji umění, o jeho technice, vfvoji,
stylu' a nenrrižeani žádnlch mít. Za bdělé revolučnícenzury
mrižeprovádět dalekosáhlou a elastickou uměleckou politiku,
již je cizí jedovatost literátskych kroužkťr,b t snášenlivá
k pňechodn m ideologick1im ritvarrim. - Nuže, myslím, že
zdirazníme.li (jak bych chtěl Za svou osobu vfslovně učinit)
slova o bdělé revolučnícenzuŤe,mrižeme i dnes považovat
toto Ťešení
za směrodatné.Obávám se však, že v pňítomné
diskusi se ozvala častějinežje slušnojedovatost literátsk ch
kroužk a plané radikálničenípňi minimální informovanosti.
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jdoucí
Dovedeme sejich zbavit a vyjasnit spornébody diskusí,
kritiky
na koÍen jevri, kritikou konkrétní a věcnou? Této
bych si jakožto jeden z těch, kterfm byly učiněny vftky,
upňímněpiál.
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LadislavŠtotl:
NEPOCHOPITBLNÝ zÁcHver

individualistického idealismu zmocnil se BedŤicha Václav.
ka v B. čísleTvorby, kde odpovídá na článek ,,ellentiv..
doslovně takto: ,,Nepor.ažujiza prospěšnépro vfsledek diskuse, že se v ní objevují anonymové.Jestliže něco kritizuje
někdo, o němž nevím, kdo je, a mluví-li tak všeobecnějako
,,ellen.o,nevím, mám-li jeho v1ivody vťrbecčíst,protože
n e v í m , m á - l i v r i b ec p r á v o k r i t i z o v a t . . . ( ! ! ! ) , , K r o m ě
tohoje dnespotŤebí
mluvit nejenjasně,ale i tváŤívtv áň. . ...(! !)
BedŤichu Václavku, nepsal jste snad ten článek pro Sever
a V chod? Je na pováženou, poznáváte-li oprávněnost kritického projevu podle jména autorova, a neuvěŤitelněpŤe.
kvapujícíje, když patosem Arne Nováka kážete o potŤebě
mluvit ,,tváÍí v tváŤ... Když nám napň. Viktor Dyk
vytkl v odpovědi na náš tok, že je podepsánjakousi ,,neznámoll šifrou.., tak jsme to chápali, když však komunista
pÍichází diskutovat s takovymi argumenty, pak ovšem z té
diskuse nemriže nic dobrého vzej1t. Takhle dívat se mriže
jen měšéáck1iidytik, kterf v bec nevidí zostňení tňídního
boje, postupujícífašizaci státního aparátu, kterf pranic neví
o existenčnich potižich některfch jednotlivcú, pracujících
v revolučnímhnutí, kterf si snad myslí, že si Uljanov dal
svrij pseudoTIymztěchžedrivodrijako Krasoslav Chmelensk1i,
kterf pro svéneujasněníse začínádopouštětidealistickfch
hrubostí, proti nimž nutno ostŤeprotestovat.
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Václavek: K SITUACI
BedŤích
DIVADELNI MoDERNY v BRNĚ

Vylíčiijsem (v 2. čísleReDu), sjak1imi potížemise Honzlovi
v Brně pracuje. Nyní však nutno pŤihlédnoutnaopak, jak
dalece Honzl plní rilohu, k nížbyl do Brna povolán. Po čty.
je možnojiž tuto otázku sjakousijistotou zodpoŤeclrrněsících
nejprve k otázce repertoáru. Snad nePňihlédněme
vědět.
mriže bft ve všem činěn za něj odpovědn1ím,neboéjistě
byly již mnohé závazky uzavÍeny,když pŤišel.NeŽ na druhé
straně se s volbou repertoáru ve svfch projevechv Divadelním
listě ztotožĎuje.Zejménavšakmožnoposuzovatpo repertoární
stránce to' co Honzl sám režíruje.A tu nutno Ťíci, že
Honzl ustoupil více, než bylo za dané situace
nutno. I obecenstvoi divadelní činiteléod něho čekalipočiny radikálnější,byli pŤipraveni,žeje ,,budou musit snést..,
nevzpomínáme.li ani oné menšíčásti veŤejnosti,která se na
ně těšila.Jonsonriv Volpone (nehledě k tomu, že tito pŤed.
shakespearovští
dramatikové patŤili k,,objevťrm.. Hilarovfm
asi pňed 7 lety) byl konečně pro Brno ještě počinem. Ale
Achard, to již byla clivadelně nechutně udělaná limonáda, nad
niž Čapkriv Loupežníkještě vynikal ! A Pagnolova Abeceda
rispěchu je hra se sprostě měšéáckoumorálkou, která ani
tvárně s moderní divadelností nerrrá co dělat. To byly dosud
Honzlovy premiéry! o ostatnímrepertoáru nemluvím, neboé
až na nějakéShakespearovoZkroceni z|éženyje to s ním ještě
mnohem horší.Podobně ie tomu s Honzlovou režii.Y Lišáko.

257

vi byla velmi vfrazná, v Achardovi méně,v Pagnolovi nevím,
v čembych mohl vidět Honzlovu práci...
P. S. Tato slova byla napsána začátkernprosince. Dnes se
zdá, že si Ílonzl uvědomil, že tato metoda ho ženejen k dalším a dalším koncesím, i vzepŤel se rozhodnfm krokem,
nabídnuv vfpověď z drivodri uměleck ch. Dosáhl tim, že
mrižehrátJevrejnovovu hru Co je nejhlavnější,ŠaldovoDítě
a Vančurova Učitele a žáka, hry, které budou znamenat
pro Brno -- i proti začátku sezÓny - nesporné plus. Ale
i pak bude možno konstatovatjistě pŤílišnouodvislost celého
repertoáru od pražskéhoNárodního divadla, a že v celém
repertoáru je jediná hra toho typu, jaké hrál Honzl v osvo.
bozenémdivadle. Žeby epidemickf návratk starémurealismu
(tŤebasse naz vá ''novou věcností..) se stával í vyzrránim
Honzlovym? Realismus ve volbě her, v1ipravě, režii? Pak by
bylo nutné znovu zevrubně probrat starou otázku: Jde v di.
vadle o obraz skutečnostinebo o tvorbu umělfch krás?
Studio postoupilo svfmi posledními realizacemi (o'Neillriv
CísaÍJones,SyngeoviJezdci k moŤi,France: Komedie o muži,
kterf si vzal němou, Maeterlinck: Zázrak sv. Antonína)
k drislednému vytváňeni ryze divadelrrímu. Burian položil
mnohem drisIednějšídtnaz na vlastní práci divadelní než
na začátku,podŤídivvšena scéněhercově hŤe.Ale dalšívfvoj
Studia zdá, se b.!,t vážně ohrožen tím, že se nejen nepomfšlí na dobudování Studia a odstraněnídnešníhoprovizÓtia, ale Burian i herci Studia budou zaměstnáváni také
v repertoáru Národního divadla. Nebude-li žár|ivě stŤežena
samostatnosta umělecká autonomie Studia, je možno, že se
jednoho dne dovíme - částečněse tak už stalo - že Studia
- pňece- už není!
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VítězslavNezval : PŘEDNÁŠKA
o AVANTGARDNÍ LITBRATuŘB

Dámy a pánové, pozva|i jste mne laskavě k pŤednášce
o avantgardní literatuňe a já jsem poněkud v rozpacích,jak
mám rozumět tomuto tématu. Nemyslím, že jste si pŤáli,
abych opakoval věty, které má pŤíležitostčístv literárních
revuích a brožurách kažďf, kdo sejen trochu zajímá o litera.
turu. o avantgardní literatuňe vyšlo mnoho studií a vy je
znáte. Nebudu se obírat anitzv. principy. Nebude mně ležet
na srdci,je.li dnes krize kritérií,ani se nebudu tr,|rznitdohady,
jakou funkci má umění v dnešníspolečnostia jakou bude mít
v budoucnosti. Tyto obecnéstarosti ponechám jin m.
Budu používattoho zprisobu myšIení,ktery je mi nejvlastnější,a budu kreslit volně, bez pňedlohy,bílou tužkouna modréobloze.
jako pŤíroda
Neboéjá se domnívám, že uměníje pňístupné
a ti, kdož chtějí bft zprostiedkovateli mezi básníkema čtená.
Ťem, minuli se poněkud povoláním. Sám rád čitám dějiny
literární a prameny' kterémně umožĎujívidět umělce vedle
cesty S myšlenkou k cíli. Ale málokdy mne uspokojujírivahy
teoretické,které se snaži zaklit poezii v poučky.Je nepňeklenutelná propast mezi zprisobem myšleníumělce a mezi zp:&.
sobem myšleníteoretika. Doložím to kusym pŤíkladem.
Geniální devatenáctiletÝ francouzskÝ básník Arthur Rim.
baud, tento mladf origináiní muž se smysly,jichž se pramálo
dotkl pŤedsudek,s rytmem, kter1isotva šetňilzákon , a s velmi
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vyvirrtttfrrrivzpottrírtkami,
usnryslilsi jcdnott,kclyžse lto lclltlo
clotklavzpomínkana slabikáŤ'napsat báseĎ,v níž,rrechavse
vést svou ťantaziÍa svynri rymy, samolrlásky zbásnil, a jsa
jednou z těch senzitivníchbytostí,které mají to, čemu se
Ťíkábarevnéslyšení,pŤisoudiljednotlivfm hláskám barvy.
Zajisté že psycholog ví,jak je celf proces barevnéhoslyšení
subjektivní,jak je závisl!, na osobních asociacích a jak je
tedy nezávazn!, ve smyslu formule, avšak to nebránilo fanatikrim formulek, aby nezaložili literární školu,jejíž estetika
bázova|a na víŤe, že je tňeba respektovat pŤi psaní básně
barvu písmen, ze kter1íchse skládá. ovšem, Rimbaud by
se byl vysmál těmto fanatikťrmpravidla a Ťádu, kteŤínepo.
chopili, žejejich pňedloha se zroclila z improvizace .
Nevím, kornu je tŤebatěchto teorií,kclyžopravdovf básník
se jim vysměje a když citlivf čtenáŤje lzná za zbytečné.
Snad budou sloužit druhoňadym básníkrirn za záštitu, která
jim umožnídělat plagiáty a pŤedstírat,že tvoÍi metodicky.
Druhoňadíbásnícia teoretikovéžlji v tajnéalianci. Pomáhají si navzájem šidit publikum, pokud se dá. PrvoŤadf básník a teoretik si budou vždy cizí, neboťsotva prohlásí teoretik,
opírajese o některf z rozmarú.básníka,jeho rozmat za zákon,
ihned ho uvede básník do rizkfch svfm novym rozmarem.
Prosím vás, abyste se na mne nehněvali pro slovo rozmar,
kteréhojsem použil a kterémá špatnf zvuk ve vážnéspoleč.
nosti, avšaknenaIézámprávě vhodnějšílroslova pro tu kouzel.
nou funkci ducha, která vytvoŤila tak vzácně marnivé dílo,
jako jsou romány Marcela Prousta,kde jerr nedostatekvážnosti,
nedostateklpění na pňedsudku nás zavedl až k samépravdě.
NepotŤebujijmenovat ani vytvory Mallarméovy, jejichž vznik
umožnila ta rozmatná neinteresovanost na užitečnfch lid.
skych rikolech, ten tozmaÍ' kterf je libelulou nejvyšší
smyslové
a duchovécitlivosti.
Nevím, mám-li pokládat českf národ za zvláštěumělecky
zal.ožen!,.
Zdá se,jako by stínHusovy pravdy ležel i na Ťádcích českfch básní. U nás se mnoho diskutuje o umění, jaké
by mělo bft' jakf má mít smysl,jaké poslání,neustále se usilu.

z6o

je o to, aby se ustálili kulturní lidé na pravidlech, podle kterfch
by se rnělo ňíditumění,ale nemyslím,žese tím někomu prospě.
se docílí,žekdekdo se bude moci pokusit podle
je . Nanejv1iše
piíliš oddiskutovanych pravidel napsat bezbarvou báseĎ,
jako se pokoušímehrát podle pravidel šach. Místo originálri
budou samé duplikáty. I{evěŤímv prospěšrrosttéto metody.
Jinak je tomu u národri, které lpí méně na pravdě a mají
jernnějšísmysl pro rozkošze života.Jean Coctean zaznamenal
krásny pňíklad uměleckého rozmaru. Píše,kterak se dostal
Eric Satie od ideje impresionistickéhudby k ideji té hudby,
v jaké je zkomponován jeho Sokrates. Podle Cocteaua pro.
jevil Satie pÍed Debussym názor, že se |ze osvobodit z wagnerianismu jen hudbou, která by tvoŤila svému ději zároveř
hudební kulisu, a svěŤilse mu' že má v rimyslu požádat Maeterlincka o autorizaci na kterésijeho drama. Debussy, kten.i
měl dar rychle si osvojovat myšlenky,pŤedešelSatieho v jeho
rimyslu a složilna Maeterlinckriv text Pelléaa Mélisandu, dílo
nové a nevídané,které zprisobilo v hudbě pŤevratjako kdysi
Wa,gnerovahudba. Debussy ztělesnil impresionismus. A Eric
Sirtie,ač do té doby o hudebním impresionismusnil, tázem
k rrěnru zlhostejněl, jakmile byl realizován Debussym, a nechtěje se spokojit rilohou clruhého,rolí epigona, pňevrátil své
umění naruby. Vytyčil si místo ideálu imprese ideál polyfonické linie a stal se stejně vynálezcenr novych oblastí,jako se
.jímstal Debussy.
Nuže, chtěl bych, abyste od českfch umělcri vyžaclovali
povahy debussyovskéa povahy satieovské.
Řeknu velmi kŤiklavou poučku: Čemu věňí uměIec X,
ncsmí věňit umělec Y, i když by mu to bylo piíjemné,jako
by bylo bfvalo Satiemu pŤíjemné
stát se impresionistou.
Dáte mi otázku: Má se používatmetafor, rymri, asonancí,
volnéhor'erše,je dovoleno psát sonety? Smí báseř mít poin.
tu?.|e tŤebaopírat Se o logiku, anebo.je pňedepsánomyslet
l,asociacích?
Hle, kolik otázek!
Roku 1920 se zdálo, že je tňeba obdaŤit birseĚ tendencí.
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Telrdy vzniklo veliké a originální Wolkerovo díIo,kterénašlo
zátibu ve strohosti a v baladické prostotě.
Tehdy jsem psal Podivuhodného kouzeln1ka, jenžnikterak
nezapad'al do aktuálního rámce doby, neboé mně prisobilo
rozkoštančitpo ohnivfch metaforách a vzdát se imaginaci.
jakAle jakmile se dostalo rnetafoŤepapežskéhorozhŤešení,
jsem
milomile se stala veŤejnfm koutkem asonance' kterou
va|, a nepŤesnf rytmus, jenž se mí zdáL byt měkkou ukolébavkou, jakmile se to vše stalo zbožím na rychlou vfměnu,
utekl jsem se k šestistopémutrocheji, k refrénu, k štěpnfm
rfmťrm a k sonetu a snažiljsem se pohnout je, aby mně svěŤili
svétajemství.
Mťržetese rozhoňčitnad takovou ,,anarchií..,ale pŤipomenu
vám jen, že jako lze dojít k tÓnu C dvanácti cestami' nepočí.
támJi do toho počtu enharmonické změny tÓnri v chroma.
tické stupnici, jako lze odhalit tÓn C z dvalácti perspektiv
a za nekonečněbohatého a proměnlivého harmonického po.
Lze ťltočitna krásu nespočetnfmizpťrsoby.
čas1,
Marcel Proust, kteréhojsem sejiž dnes dovolával, nes$cha.
zprisobem ukázal, jak je indině delikátním a pŤesvědčiv1ím
viduum mnohoznačné,a kvrili plastičnostiILká, že se člověk
sktádá z mnoha rozličnfch já. Nenarážítím ovšemna nějakf
patologick1ijev, nezablvá se chorobnym rozštěpenímvědomí,
jak se vyskytuje podle psychologie u somnambu| , zabj,vá se
jeho mnohoznaččlověkemv nejširšímslova smyslu a zjišéuje
nost. Vytfká se mu, jako byjeho osoby propadaly jakésideper.
sonalizaci, ale to je nepochopenímProusta a novépsychologie
vribec. Tam, kde my, ozbrojeni povrchními brylemi, vidíme
v člověkujednolitou osobnost,tam, kde z osobnostividíme toliko její šaty a masku, vidí Proust, jenž se nenechá unášet
pohádkami o drislednosti a charakteru, veliké množstvímagnetickfch center' kolem nichž krystalizuje lidskéjá.
Jsou v nás centra, v nichž jsme vtělená revolta a vtělen1i
sociální cit, ale jsou v nás i jiná centra, která soustňeďují
z naš|osobnostiprvky asociální,neetické,indiferentní vzhle.
dem k společnosti.Jsou rána, kdy se probouzítejako čiŤí
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kdeŽtojsou jiná rána, kdy se pokládáte zablarnisantropové,
ženébytosti.
Bolenízubri stavípňednás světjinak nežpoiibek. A jakmile
nás pŤepadne zamračenÝden, tu se nám zdá, jako by tento
clen vlekl za sebou celf dlouhf nákladní vIak zamtačenfch
dny, kterése podobají dni, jenž v nás
dnri, všeckynepŤíjemné
vyvolal mrzutost.
Nuže, každéz těchto mnoha já, které v sobě nosíme,je
schopno tvoŤitjinou poezii. Některé z nich miluje Praxitela,
jiné skvrny rozkvetlfch zahrad, jedno revoltuje proti náboženstvím,jiné je zarnilováno do mariánsk}ich slavností.Jako
má každj' den jiné západy slunce, máme nesmírnj početzálib, které nám umožĎujíchápat krásu v širokémnohostrannosti.
Nuže, má-|i znamenat termín avantgardní literatura asi
totéžjako literatura neokleštěná akademickfmi pŤedsudky,
bude to ta literatura, která je živ1ímv!,razem mnohostran.
nosti lidského nitra.
Čtete-ti knihu, která vám piipomene mnoho knih, odho.
díteji a budeteji pokládat Za starou a mrtvou.
Neboťumělec, kter chce b t slyšen,se bude vyhfbat tomu,
co bylo již Ťečenc.Každ.!,,i ten zprvu nejneobvyklejšízprisob
básněníse stane konvencí,jakmile jej bylo pňíliščastopoužito.
A to estetické pravidlo, které jednou zprisobilo radikální
pňevrat v umění, je podruhé pňítěžíinspirace, galejnickou
olovnicí.
Proto prvním znakem, kter m vzbudí umění náš zájem, je
jeho novost.
Ovšem novost není jen jedin1im znakem živéhoumění.
.fu
by potom každ!.,kdo usedne k pianu a bušípěstído jeho
kláves, musil bft novatérem. PŤečtuvám z Benjamina Cré.
mreuxa pasus o tom, jak Marcel Proust pojímá uměleckou
originalitu:
,,Strij co strijje tŤebavyh bat se tomu' aby nějaká myšlen.
ka cizí nevystŤídalamyšlenkunaši, abychom se nestali lpapírov mi<r,>knižními<.
Kažclf je ovšemvíce méně takovy...

263

Umělecké dílo je boj proti zvyku. Naše normá|n1 naziránl na
skutečnostje rrazilrán| pasívní, automatické, v němž jako
absolutnívladaŤ panuje zvyk. Úkolem umělcovfm je prolomit
tento automatismus, pobídnout nás, abychom skutečnost
vnímali aktivněji, zjevit nám, žezvyknámji zastirá.. . Velikfm
spisovatelem,velkfm umělcem je unrělec, kterf nic ve vesmíru nevidí očima navyklfma, unrělec, kter1i vesmír pňetváňí,
omlazuje...
bude tento pohled na svět,tímjasnějiukáže
Čímoriginálnější
čtenáŤilživostjehonavykléhoa pasívníhonazírán1,ale tím ne snadněji takéčtenáňibude pŤijmoutjej za svrij. Bude od něho
neočekávanosti,novosti
vyžadovat adaptačnírisilí pŤiměŤené
pohledu, kterf mu bude nabízen. Bude od něho žáďat, aby
si znovu promyslil svět, zbaviv se všech zvykri, všech zdědě.
nfch nebo osobně nabyt ch myšlenkovfch asociací, všech
obecně známlch a všemi uznávanlch pravd. Ideální by
ziejmě bylo, kdyby každ! člověk sám pro sebe vyšel znova od
nuly tak jako Descartes ve svéholandskélázni. Ale bylo by
marné doufat ode všech a od každéhotakovou myšlenkovou
práci, a proto je nutné s dťrvěrouponechat originálním umělcrim rikol, aby pŤesodpor veŤejnosti,lpící na sv1íchstarfch
návycích, obnovovali obtaz vesmíru a vnutili napŤed jen
kruhu vyvolenfch' potom všakvšemlidem novéobrazy a asociace pŤedstav... Ale mít osobní,originální názor na vnějšek
chybí vtie, již
věcí,to ještěnestačí...Častoi nejnadanějšímu
je tŤeba, má-li b t pod vnějším obrazem spatňena tušená,
citěná skutečnost.opravdovlm umělcem je ten, kdo proniká
až k srdci, k intuici skutečna..' PŤímov koŤenech...umění
bude tedy riplně vědomé hledání originálnosti, myšlenka, že
osobního názoru na skutečnostlze nabftjen těžkfm bojem a
že není možnézužitkovatvše to, co do nás naskládal atavis.
mus, vfchova a zvyk, ba žeje pŤedevšímnutné vym,ftit ze
sebe všechen tento dobrovolně vstŤebanf nebo zděděnf
n á n o s . ..
Ideální knihou. .. je kniha, která v jazyce pokud možno
nejcharakterističtějším
pro danou dobu rozmetává tim, že
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jej ana|yzuje,normální náhled na svět _ nebo na ríseksvěta _
a buduje pak náhled jinf, docela originální a subjektivní,
kter/ zesiluje duchovní činnostvybraného kruhu, elity čtenáÍ , udávájí novf směr, vnucuje se pozvolna i širokfm vrst.
vám, proměřuje se v náhled všeobecněuznávan! a trvá až do
objevení se knihy nové, která tento teď již všeobecněvžit!
a vnukne náhled novf...
a uznávan,|,názor roztŤíští
Tato Crémieuxova slova se mizdajivelmi jasně charakterisledovat v dějinách literatur, ba
zovat proces, kter1i mťržeme
i v dějinách jednotlivcri. Neboéjakmile se podaŤilo básníkovi
zacbytit svět z neobvyklého rihlu, pŤemoci konvenci, sotva se
jeho zprisob vidění vžije, má povinnost obrátit se sám proti
svémuobjevu novfm objevem.
Vzpomínám si na Wolkera, jenž po Hostu do domu se jal
nenávidět všeckozdrobnělé,miniaturní, všecko,co rád naz!.
val slovem chlapectví, a pojal ideái velkorysétvrdosti. Polemizoval.li tak prudce s chlapectvím a s deminutir,y, polemi.
zoval pŤedevšímsám se sebou, se stadiem, které realizoval
v Hostu do domu, a nerozpakuji se tvrdit, že v dobách, kdy
byl již mrtev a kdy jeho nazlrání na svět, uskutečněnéTěž.
kou hodinou, zpopulárnělo, že by se byl postavil stejněprudce proti tomuto svémujá, že by byl houževnatěusiloval, aby
toto já nahradil novfm, jak to učinil po Hostu do domu.
Mohl bych se dovolávat mnoha básníkťr,kteŤítakto pohlížejí
na rikol umělce. Jean Cocteau napsal, že umělec neustále
mění pravidla svéhry. Rimbaud volal po vidoucím básníku,
kterf by došelnovéhouměleckéhovj,razu soustavnfm Toztu.
šovánímsmyslri. A co je rozrušování smyslrijiného než boj
proti stereotypnosti zdravi, zvyku, man!,ry,
Dnes vidíme surrealisty,kteŤíhledají svéoriginální a tvrirčí
já ve snu. Nechají placovat za rozum, zatlžen! vzděláním
a návykem, ono podvědomé já, které si uchovalo alespoĎ ve
snu kus své nezávislosti na formuli. Ale kolik lidí citujících
sen bude originálními! Tak málo, jako je originálních umělcri,
kteŤtcituji realitu. Neboéi sen bude brzy vnějškema zvykem,
nepŤistoupíme.lik němu s duchem, ktery je uspoŤádán tak,
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aby dovedl kriticky vymycovat to, co bylo již někde vi.
děno.
Proto mám právo prohlásit, že se mi bude jevit llrostejnou
činnost teoretikri, kteŤívytyčujíformulky, že budu lhostejn1i
k hádání pravdy a Ižío oprávněnost uměleckych metod, že
potňeba kritérií se mi bude zdát príliš školskou pornrickou,
bezcennou jako počitadlopro toho, kdo umí sečítata odečítat,
aniž si rra tom pŤílišzakládá.
Nuže, vidím v českémpojímání zlozvyk, kterf spočívá
v lrledáníspásonosnychpravd.
Pňál bych si, aby ti, kteňítvoŤíumění, a i ti, kteŤíje zpro.
stŤedkují,si uvědomili pomíjivost a měnlivost pravdy, pokud
jde o oprávněnost uměleckfch metod. Aby vyž3dovali od
ze kterlch se
každéhoumělce osobitf vztah k pÍostŤedkťlm,
tvoŤíuměleckédíIo.
VěŤit v pojetí svého pňedchridce a současníkaje stadium
víceinéněepigonské.PŤed lety, když jsem si dopisoval hojně
se svfm pŤítelemJiŤím Mahenem, psával mně jako odpověď
na verše,kteréjsern mu poslal ke čtení: ,,l{'echciVám v ničem
individualit, a to je náš celf problém...
radit. PotŤebujeme
VěŤím tomu do slova a clo písmene a dívám se skepticky
na ty' kdož hledají spásu poezie v ujasněnísi objektivních sta'
novisek, která by mělzrplatit pro umělce. Tento veÍejnf a cle.
mokratickf zájem o umění je hoden mé Ihostejnosti.
Vyňkne.li umělec rrějakouideu, věŤte,že to učiníteprve
A ohlásí'li vám svékarty, kdyžje
v okamžiku,kdy ji opouští.
hra v nejlepším,věŤte,že to neučinío rric upi.ímněji,než by
to učinil hráč uprostŤedpartie' Ideje mohou byt konec koncri
obecné,nebcéjsou to abstrakce,díloje všakjedinečnéa konkrétní.
Plagiátory nejsou plagiátoŤi idejí, nfbrž plagiátoňi konkrét,
forem, podob. Věite, že ti, ktei.í se budou prohlašovat za
Stoupence společnéideje, nebudou se podobat navzájem,
nebudou-li si navzájem vyvlastĎ.ovatdíla. Tam, kde je nápadná podobnost,nesvádějteto na ideu nebo na rnetodu,rrybrž
ohlédnětese pozorně a pňijdetena epigony.
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Protože nekladu váhu na driležitost obecnfch tv rčích
metod, neboévěŤím,že objevy v umění jsou nejsubjektivnějšímiobjevy, jaké si lze pŤedstavit,neobírám se tu vlastnostmi,
podle kterfch bychom neklamně rozeznali umění juk Ťíkáte
.- avantgardní.
Opravdu, nezáIežina tom, použije-li básník metafor nebo
volnéhoveršeči vyhne-li se metafoŤea bude-li psát ve složit1ich strofach. Ba nezáIežíani na tom, jakf vztah má k náboženství,ke společnosti,k morálce.
Bude záIežet na tom' pokud se vyhnul cizím vysledkrim
imaginace, pokud námdává nově vidět a slyšet,pokud v nás
dovede odhalovat zapomenuté kouty našehovědomí, pokud
nám činí svět novf, a jak dokonale dovede sugerovat svou
pŤedstavua myšlenku.
ProletáŤskéumění, poetismus, krize kritérií, to jsou pro
mne všeckoprázdná slova.
Je velikii omyl používatpŤírodovědeckfchmetod bádáni
tam, kde jich použítnelze. Rovněž tak nelze uplatřovat ideu
kolektivismu tam, kde se jedná o hodnoty ryze subjektivní
vysvětlovat jen sociologic.
a individuální. Básníka nemťtžeme
ky, dokonce se mi zdá, žebude socioIogiev analfze uměleckého
dílajen velmi nepatrnou, pomocnou vědou.
Mnohem pečlivěji musíme bft vyzbrojeni psychologickfmi
zbraněmi, chceme.li analyzovat proces' kter1i směiuje k vytvoňeníuměleckého díla.
Víme z nejnovějšípsychologie, jak často z nepatrnfch
a zclánlivě malichern1ich pohnutek vznikají složitéduševní
stavy'.jak i duševníchoroba je častozaviněna nepatrnfm subjektivním dojmem, proto nevěŤmev delikátnost informativních knížeko poezii, kteréby chtěly rozdělit umění na odrridy
podle nějakéhoklíče.
Metoda literárněvědeckfch pŤíručeka referátťrje povrchní
hruborysá metoda a polemiky, kterése dějí o hrubozrnnéteze,
nestojíza to, aby byLy vážně čteny.
Literární lristorie a ana|'fza umělcri a jejich děl se bude
musit stát velmi obšírnoudokumentovanou vědou. má.li si dě-
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lat nároky na hlubšícíle, nežje efemérnísmysl literárně kritickéhožurnalismu.
Nevím, není.li zpopu|arizován| poezie a vědy jednou
z driležitych podpor diletantismu.
Poezie nemá nic spoIečného
s demokratickfm všeobecnfm
lrlasovacímprávem, ani s diktaturou, ani s vfsadami hoňejších
desetitisíc'
Poezie je květenou ducha, vodstvem a horstvem ducha,
jeho oblohou i baňinou. Pro jednyje lékema pro druhéjedem.
Jinfm se bude zdát bezbarvou travinou pro pŤežv1ikavce.
Jedni vsadí na její dobrodiní všechensvrij nejniternějšíosud.
Druzi ji opominou a bude se jim zdát, že nevza|i nejmenší
ťrhony.I{ezdá se mi, žeby měla poezie nějakéhoobecně prak.
tického kulturního poslání ve společnosti.Je jednou z forem
lidskosti a není spolu o tom, žemilovníci poezie tvoňína tomto
světě kastu, jejížčlenovéjsou si navzájem podobní. A ovšem,
tato kasta rrrána společnostnesporn1ivliv. Tato kasta bojuje
o oprávněnost určit1ichzálib nejinak než kasta homosexuáIních.
Nevím, zdali tétokasty pňibfvá nebo ublrvá, ostatně nezáIežína tom.
A mámJi ňício avantgardnímumění hrnnou větu, Ťíkám:
Je to ve svfch vrcholn1ich projevech umění, které pŤelryšuje
bohatstvím tvarťt a myšlenek díla celfch minul1ich staletí.
Protože si postavilo do štítu vyna|ézavost,rodí se mnohem
nesnadněji než umění epoch, které nekladly na požadavek
novátorstvítak silnou váhu.
Domnívám se, žemezi Debussym a Stravinskfm je mnohem
viditelnějšírozdíl rrežmezi Haydnem a Beethovenem,ačbyla
Beethovenova osobnost v mnohem pňíkŤejším
roadílu od
Haydnovy osobnosti.Je to ne v nejmenšímpodmíněno vědomím dnešníhoumělce, že se musí co nejdťrslednějizbavovat
obecnéhomajetku, žemusíco nejhouževnatějivytváŤetnovost
a privodnost. Pohleďte na Rimbauda, jenž objevuje mezi
pŤedstavamipodivné,neobvyklé spoje, pohleďte na Mallar.
méa,jenž mění smysl francouzskésyntaxe' aby osvětlil slova
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navzájem neobvyklfmi sousedstvÍmi.Čtěte Apollinaira, jenž
ve veršíchnestejnfch délekztělesĎujejímavou citlivost, která
šlehá temnfm jazykem melancholie fitžovj,jazyk sladkosti
a kouzel, veselosti a rozmaru.
Čtěte Cocteaua, jenž svou poezii proměnil v rafinovanou,
prostinkou hru aforismri, zamyslete se nad MarinetpŤece
a
,proniknout
rozsápa|větu na rachot písmen, hleďte
kterf
tim,
Prousta, kterf v dlouhfch a složit1ichsouvětích se snažína
dlouhfch stránkách zachytit to, co trvalo v duchu krátkou
vteŤinu,jenž se snažíosvětlit pohnutky s rizkostlivou pozorností soudce, kter1i má rozhodnout nad životem a smrtí.
Pátrejte v kniháclr André Bretona, jenž svou jasnost hledá
v duchu šílencri,pozorně sledujte českébásníky, kteŤí jsou
vám snadno pÍístupni,a uvidíte, jak mnohotvárn!, je pojem
tzv . av antgardní literatury.
Setkáte se s velik m počtem objevitelťra s davy těch,
kteňísi prisobívnitŤníštěstítím, že alespor1opakují tyto obje.
vy svfmi slovy, a pochopíte,jak nelze tvoiení aplikovat na
dvě tŤiformule a kritéria.
Byl bych mohl pňed vámi rozvinout páví chvost systémri,
kter}ímiovívají teoretikovévaši bdělost, avšak rozhodl jsem
se pro upňímnější
zprisob rozhovoru s vámi.
Těšímese na poezii a na literaturu, jako se těšíděti na dárky.
Jsme mrzuti, obdaruje-li nás náš dárce privabem, ktery již
máme ve svémpamátníku. To je prostéjako gratulace.
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Kurt Konrad: O ÚroLBcH A FUNKCÍCH
UMĚLECKÉHO TEoRETIKA

(a jak Vítězslav Nezval si tuto funkci pŤedstavuje)

Diskuse o tzv. ,,čistotěgenerace..otŤáslaNezvalovfm spojením s teoretiky, kteréod ,,manifest poetismu.. se zdálo bft
tak pevnfm. Dnes se Nezval pŤiklání k názoru, Že poetismus
byl pouh1im,'rozmatem.. citlivosti básníkaNezvala, žeexistovalJi jednou poetismus, mohl zroyr.a tak neexistovat, kdyby
se Vítězslav Nezval V ony památné dny jeho tvoŤeníbyl lépe
vyspal. Jsou však lidé, ovšemžemarxisté,kteŤítvrdí, že poetismus - jenž nikdy nebyl pouhltm ,,nezvalismem.. - měl
a má určitou společenskoufunkci v časepoklesu poválečné
revolučnívlny proletariátu, že se zrodil z určitfch sociálně
psychologickych podmínek, že měl a má určitou tŤídnípri.
sobnost na vrstvy, jimž je pŤístupn atd. Nezval však tohoto
názoru není. Poněvadž asi cítí ,,vnitŤní..nutnost dělat nyní
něco jiného nežpoetismus,pŤerušuje
všechenstyk s uměleckfmi teoretiky, kteŤíby mu museli dokázat, žejeho novy, ,,tozmarnf.. zprisob básnění zase vyrristá z určitfch společenskfch
poměrri a jejich změn v nynějšídobě, žezase bude mít určitou
společenskouprisobnost.Prisobnost,která asi bude pokračovat
v odvracení maloměšťácké
inteligence od skutečností
denního
tŤídníhoboje a která tak usnadnípodchyceníjejívětšinouekonomicky podmíněnéradikalizace československfmfašismem.
Nutno podotknout, že Nezval se minul_i na onen jedinf
večer_ povoláním, chtěl-li se stát ve svépŤednášceo avant.
gardní literatuŤe kritikem teoretikťr.Tím nutnějšímse stává
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rikol proti takovfm ,,kresbám na obloze.. naznačit aspoIl
několika postŤehyspolečenskoufunkci uměleckéhoteoretika.
Rozumí se, že se budeme ,,obírat tzv. principy... ovšem ne
principy volného kresleníbílou tužkou, ale metodou dialekii"keho materialismu.
Funkce uměleckékritiky, resp. uměleckéteorie je podobná
funkci každéjinéteorie. Vznikla jako nadstavba
společenské
nad určitymi hospodáňsko.společenskfmipoměry a prisobí
měnivě zpět na tuto zák|aďnu. Z umění odvozuje kritik teorii:
ana|yz,qejeho sociální, sociálně psychologickou podmíněnost
jelro společenskouprisobnosta podmínky tétopťrsoba zjišéuje
nosti. Tak vznlká teorie takŤkajako vědomí umění, tak jako
kapitalistická společnostnašla svévědeckéuvědomění (a tím
i podmínky svého pŤekonání)v Marxově Kapitálu. Ale jak
společenské
vědomí vzniká ze společenského
bytí, tak na ně
jako
zpět prisobí. Umělecká teorie, vznikIá
vědomí umění,
prisobízpětna umění, usměrřujícje a utváŤejícje. To je právě
smysl tzv' ,,principri..: od bytí k vědomí, vědomím k novému
bytí. To je právě zrirodĎujícína teorii, to ji činí nezbytnou
pro v stavbu novéhobytí,v našempŤípaděnor'éhoumění.
V tomto smyslu se stává uměIecky kritik, uměleck teoretik
- uměleckfm dějepiscem. Zkoumaje dialekticky proces umění
odkr)ivá jeho hnací rozpoly) zjišťujevšeobecnf směr, kterj
z těchto hnacích sil vyplyvá. Není ani prostňedníkemmezi
básníkema čtenáŤem,ani nestanovípravidla pro metodickou
v1írobuumění: je spíšeuvědomujícímčinitelernve vfrobním
procesu umění. On to je, kter1i ukazuje umělci spoiečenské
postavení; t1m, že odkrfvá umělci společensk hotizant za
mezíjeho umělectví,ukazuje mu jeho společenské
rikoly. Jeho
společenské
ríkoly jako umělce.
Tím, že aktuální dějepisecumění (kritik) odkryvá spolu se
společenskymvznikem i tŤídníprisobnost uměleckého díla,
naznačujei tňídnísměr, ve kterém p sobí určitéumělecké
dílo,určitétňídyčivrstvy. Tlm' že.,-ěl"i ujasĎujejeho postavenív tňídnímboji, podporuje vědomézaujetístanoviskaumělce v tŤídnímboji' Politizuje takňka ovzdušíumění a plní tím
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jednu z nejdúležitějších
riloh marxistickéhokritika: oddělit od
fronty. Tím pŤivedlumělce k jeho ťrkolrimjako pŤísebe tŤídní
slušníkatŤídnífronty, jako politického člověka.V onu sféru,
kde uměníje jen částíideologie určitétŤídya kde se odehrává
neriprosnf boj tňídy proti tŤídě.Totik k vlrznamu uměleckého
teoretika pro uměIce samého.
Jeho vlznam pro ',publikum.. spočívárovněž v oddělení
tŤídníchfront. Jemu náIežílyloupnout z formového obalu
jádro uměleckéhodíla,jeho usměrrlující
sílu;ještěvíc: odhalovat společenskoufunkci, prisobnosti toho,,formového oba.
Iu...Jeho ťrkolemje tedy na pňíkladějednotlivého díla uspíšit
zaujet| tňídníhostanoviska,,publika...
Tak kritik je kvasem, kterf rozklád'á ďané podklady do
tŤídníchprvkri, aby z nich vybudoval nebo zesílil tŤídnívědo.
mí umělce a publika. Tím klade tŤídníboj na místoboje bezvj,znamn!,ch klik a pňipravuje i v tomto vlažném ovzduší
konečnoubouÍi.
Jestližeje Nezvalovi možno zaujmout nadtŤídnístanovisko
_ kterfm se vlastně dostává do Íad oněch, kteÍízdánlivÝm
,,odpolitizováním.. provádějí politickou fašizaci _ není to
snad také vinou marxistickfch kritikri, kteňí nedovedli včas
zanésttŤídníboj i na toto pole?
My však bychom se rninuli jistě povoláním, kdybychom se
snažili ještě dnes poukázat Nezvalovi na jeho společenské
povinnosti. Nemineme se
postavenía tím i jeho společenské
jeho
čtenáŤrimna skutečnost,
však povoláním, poukážeme-li
že avantgardníuměrrí se mriže také stát ideologickou avantgardou fašismu.
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Václavek:Sl-ovo o POETISMU
BedŤich

Poetismus byl na jedné straně vyvrcholením a domyšIením
vfvoje poezie a umění, na druhé straně však šel daleko pňes
obor umění a inauguroval pňechod k opuštěnírrměnívribec.
UvnitŤ umění byl revolucí duchovou a hlavně tvárnou. Vykonal u nás i funkci dadaismu, jenž u nás nezaprisobil, da.
daistickérelativizaci vyhradil všakpouze obor poezie, hláse se
v životěk principrim konstruktivismu. od dadaistickéhouvolnění a nekázně vyvinul se všakk elementárníbásnickétvorbě.
Reakcí na služebnostproletáŤské
poezie zaše|zpočátkudo zájednostrannosti,
žitkové
v změkčishledávajepoezii pňedevším
lostech cir'ilizačníhožtvota,v požívačství,
v dadaisticképoezii
nesmyslu,oddávaje sejednostranně veselí(v době ohromnych
krizi a stupĎovanéporoby člověka).Vnášel treckdyprotiinte.
lektualismus a relativizaci i do života, z čehožvznikal životní
styl velmi stary.Ježtopak slovo není dosud zceIajen podnětem
emocí,aletéžsdělenímav|rrazem světovéhonazotu,je možno
shledat v mnoh}ich básních poetistickfch tŤídně měšéanské
ZaDarverrí.
Ale časemprovedl poetismus korekci v oboru zážitk:Ů',
za.
nrnovanfch v poezii, a vyrovnal se v ňadě básní poetickfm
zpťrsobemi s revolučnímhnutím proletariátu, a v podstatě
pŤekonalindividualistickÝ životní sloh. vzdáLiv se podstatně
idealismtrnapňíkladpoe"ie surrealisticki. o,tut.'ě netyla podstata poetismu(pii vysokémstupni uměleckéabstrakce)v jeho
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témateclr,nybržv zprisobujeho básnicképráce. Dovršil vÝvoj,
jímž se od renesance osamostatĎujeestetická funkce poezie.
Vytvoňil konformní stavebnou metodu (asociační)a formu
nenaturalisticképoezie. Je velkfm obnovitelem ňeči,propra.
covávaje vlastní emotivní jazyk, odlišnf od Ťečisdělení.Jsa
zásadné proti apriorní formě jakožto postulátu, věnoval se
intenzívnípráci laboratorní a experimentální,vypracovávaje
si elementárnízprisob stavebnf. osvobodil tvoňivouimaginaci,
postoupiv od fantazie zprvu pňíliš ozdobnické k fantazií
exaktní. Položiv driraz na metodičrrostpráce, pŤiblížil se
velmi vědeckosti básnické práce. Páttal v neprozkoumanfch
oblastech psfchy, prohledával bílá místa na mapě estetiky,
snažese vylžít pro poezii všech prostňedkri,jež j1 dává mo.
derní civilizace, věda, prťrmysl,technika. Usilovalo syntetic.
kou poezii, která by básnila nejen všemi prostňedkytechnické
kultury, ale i všemi va|éry,auditivními, optick1imi, taktilními,
kinetickfmi, čichov..fmia gustativními, která by ritočila a pri.
sobila na všecky smysly člověka a jejich prostňednictvim zaujala celou komplexní lidskou bytost, o poezii pro všecky
smysly. DošeIk poznání, že poezieje jenom jedna, že všecky
proudy inspirace jsou kvalitativně totožny. Touto hypotézou
o jednotném,komplexním tvrirčímpudu lidskémstává se ne.
jen teoriía praxí slovesnou,ale teorií,,čistého..
uměnívribec _
a pÍekračujeposlézei obor ,,umění.. (,,Poeziejakožto umění
žit, poezie jakožto funkce života a zároveí naplnění jeho
smyslu, poezie jakožto modrrsvivendi.., Teige), chovaje víru,
že se umění skončí,až lidská senzibilita bude tak artificielní
a otganizace světa tak dokonalá a emotivní, že nebude tŤeba
psát básní, a že blt básníkem bude b t ciceronem tohoto
světa (Nezval).
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Václavek:,,NoVÁ VĚCNOST..
BedŤich
ESTETICKOU PARALELOU KONSOLIDACE

STARÉHoŘÁou

V čIánkuNová věcnost ritěkem z rea|tty v posledním čísle
Indexu podal H. Luedecke dobrou kritiku hesla ,,novévěcnosti.. po stránce sociologicko-ideologické.Chtěli bychom
pŤipojit k jeho článku několik poznámek po stránce tvárné,
opírajícese i pŤitom o podklad sociologicky.
Y!,značnj.m rysem moderního umění, tj. umění, kterévedlo
vfvoj v posledních desítiletíchpied válkou, za ni i po válce,
byl ťrtěkod realismu (naturalismu) jakožto principu co
možno nejvěrnějšíhozpodobování skutečnosti (tak užívárr'
i nadále ve svfch vfvodech termínu ,,realismus..,nemysle tím
na určitf směr toho a onoho desítiletí19. století,ale na princip). Tento vlvoj začalimpresionismus, rozkládaje pŤedmět
v Ťadu drobn1ich skvrn na obraze, v iadu dojmri v literárním
díle nebo na divadle. Analyzoval skutečnosta rozkládal ji.
Tento vfvoj dovršila pak ňada směrri (neoimpresionismus,
expresionismus,kubismus, futurismus, po válce suprematismus' surrealismus aj.), pokračujícvždy energičtějiv ana|,ze
pňedmětu, pňírodnískutečnosti,,,ničíc..pňírodníjev a vy.
tváňejícz prvkri prožitéskutečnostivždy nové, samostatné
celky. Probíhalo pŤitom procesri více: napň. pŤekonávání
subjektivismu, vypracovávání objektivní metody pracovní aj.
Budeme mít ještě pŤíležitost
se k někter m z nich vrátit. Poznamenáváme zatim jen, že se tento v1ívoj u nás vidí často
pod jednostranně německfm zňetelem, tj. naz!,vá se a pak
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taky pokládá" každénenaturalistickéumění za ,,expresionis.
tické., a operuje se proti němu námitkami, které právem
stíhají německ1i expresionismus,jako rrapŤ. kiečovitost,
poválečn katastrofalismus, deformace' obludnost, subjekti.
vismus apod. Tu se nesmí zapamínat, že německ1i expresio.
nismus nebyl jedin m nenaturalistickfm uměním, že naopak
byl jeho nejslabšícelkem složkou,že tu byl napŤ.francouzsk1i
kubismus, směr velmi vyrovnan , harmonicky, kten.í čistě
experimentálně vytvoňil nové pojetí umělecké práce a zce|a
rozdrtil pracovní metodu realistickou. Abychom se však vrátili k perspektivě poválečnfch uměleckfch srněrri a jejich
vfsledkrim: Vyvodivše nejzazšídrisledky z principu novodobéhoumění,kterése soustŤeďovalo
stále vícena rikoly čistěestetické, došli zastánci těchto směrri poslézek poznání o rizkosti
tohoto zprisobu práce. Neznamenalo to ovšempro ně, pokud
byli drisledni, návrat k umění starému,nediferencovanému,
které pracovalo esteticky a zároveĚ sloužilo nejrozličnějším
potňebám životním (mimoestetick m), nlbrž opuštěníprincipu umění vribec, zaÍazeni do ríčelnépráce konkrétního
života. A tak vidíme, jak nejpokročilejšíumělci opouštějí
umění..,v němž vyvrcholil staletf vfvoj umění, a za.
,,čisté
Íazuji se do vfrobY, politiky, zktátka do vitálně ričelového
života.
Za několik let po světovéválce nastal všakv zkésouvislosti
se stabilizací staréhoŤádu, po válce silně otňeseného,epidemickf návtat k realismu. PomiĚme tu vliv obchodníkriuměním
(v nejširším
smyslu), kteií favorizova|i staréumění realistické
pro jeho snazšíprodejnost, a jiné pŤíčinydruhotného rázu
a všimněme si jen velk ch souvislostí sociálně estetick1ich'
Podíváme-li se do historie, uvidíme, že realismus jakožto
tvárn!,princip se objevuje v urněnív novédobě s konstituováním novodobéspolečnostiindividualistické (měšťanské).
Primitivní společnostiagrární ani společnostfeudalistická ho
nezná: ne ze zaostalosti, ale z hlubokych souvislostísociologickych, jichž zde nemrižemezevrubně. rozvádět. Realismus
je konformnim v,frazem individualistické, měšéanské
společ.
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_ na vyššímstupni sociální
nosti. Objevuje se až s ni a s ní
organizace - taky zmizí. V realismu krystalizuje měšéanskf
fetišismus,neomezená ricta k věcem' které ovládají člověka,
umělci
místoaby člověkovládal věci. Jev věci je měšéanskému
soběťrčelnf,proto usiluje ze všech sil podávat v díle iluzi
skutečnosti.Pňitom hraje v realismu (naturalismu) velkou roli
subjektivismus.Osobnost umělcova ovlivřuje vidění věcí, je
nutná v realistickémumění, neboéjedině lomem skutečnosti
v jejím osobním médiu vzniká za realismu umění, jedině
osobnostsvou kvalitou tvoŤía je udržuje.Vidíme proto napň.,
že teoretikové,kteŤíprogramově htásají estetickou paralelu
konsolidace měšéanskéhoŤádu (u nás nejvlrazněji Gtitz),
wacejí se také drisledně k realismu a individualismu, hlásajíce,
žejedině osobnostje poslednírozhodujícísilou umění.
Než vystupĎováním industrialismu, kterf podkopal základy individualistické kultury a stvoŤil (a tvoŤídenně) pŤedpoklady kultury kolektivistické,nastal nezadržitelny rozkIad
realismu, jak jsme jej letmo sledovali na ,,směrech.oumění
posledních desítiletí pňedválečnfch i poválečnfch. Tohoto
vfvoje nelze oddisputovat žádn.!'mkŤíšením
individualistické
ideologie, tím méněnějak1imi ftázeml Stav je dnes takovf, že
na jedné straně existuje ,,čistéumění.. surrealistické(opět ve
smyslu obecného principu, ne konkrétního,,směru..), které
se soustŤedí
na práci čistěestetickou, čistfmi, elementárními
prostŤeclkyuměleckfmi, za c1l'ijedině estetickfmi, na druhé
straně nastává pŤekročení
hranic ,,umění..,pŤipravujesejeho
pŤíští
likvidace jakožtoizolovaného fenoménu_ Íečenopopulárně: dělá se život, ne fiktivní ,,umění...Do tohoto stavu
pŤicházejíteoretici i tvoŤícíumělci, kteŤíby rádi tento stav
oddisputovali.
Mnozí tak činí z uvědoměle měšťanského
stanoviska, nechtějíce uznat vfvojovfch dťrsledkri,které ukazují pňes individualistickou kulturu dále k budoucí kultuŤe kolektivistické,
v umění pak od realistickéhoumění k,,surrealistickému..,po.
pŤípaděk opuštěníprincipu izolovaného umění vribec. Jiní
prostě z napodobivosti, konjunktury nebo proto, že jejich
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osobní dispozice jim nedávajÍ píedpokladú pro pochopení
umění nerealistického.opět se ,,dělá umění.., ale prostŤedky
umírněnéhorealismu, kterf se vyhlašuje za ,,nov!(!) realis.
mus.., ,,novou(!) věcnost.. atd., ačkolivje to prostě ťrstup
pňed vfvojovfmi dúsledkyke stadiu staršímu.Zdeby mi mohl
právem někdo ukázat na ,,realismus.. v SSSR, kde se pŤece
tvtdi, že vzniká společnostkolektivistická. PomiĎme zde rozdlI
ponrěrně málo industriaIizovanéhoSSSR a vysoce industrializovanfch,zemízápadních:musímepŤedevším
mít na mysli, že
mnoho z toho, co - od nás viděno - vypadá v SSSR jako
,,realismus.., je ťrčelnáptáce, která, zÍetele estetickéklade
zce|a stranou, co není již vribec ,,uměním.. v západoevropském slova smyslu. Jsou ovšemi tu uvědomělí hlasateléná.
vratu k realismu a jsou to, bohužel, pŤedevšímtakzvanl
proletáŤštíbásníci; ale vidíme tu také velikf rozmach napň.
,,literatury faktu.., která budí mnohem vÍcezájmu nežfiktivní
,,romány.., vidíme, že Mejerchold pracuje svfm divadlem
a Ejzenštejnfilmem na socialistickévfstavbě a tomuto cíli
podŤizujecelou svou práci bez nějak1ichzŤetelri,,uměleckfch..
aj. aj., čili i zde pro žísi cestu vyvoj, námi zde naznačeny.
Pro ,,čisté
umění..není ovšemv tétonově se ustavujícíspolečnosti sociálních pŤedpokladri. V zemích starého íádu však
tyto pňedpokladyještějsou a nezblxá pro tvoŤivého,vpravdě
moderního umělce jiného vfchodiska, pokud vribec cítíještě
potŤebuesteticképráce, než tvoŤitumění ,,čisté..,
ane nějakf
realismus..,
věcnost..
apod.
,,novy
''novou

Nyní ještědodatek více méněbrněnskf. V Brně se postavil
Ťadou článk , publikovan!,ch zejména v Divadelním listě
(piedtím již, na zač'átkllsezÓny 1929-30, i v Lidovfch novi.
nách) na stanovisko,reprezentovanéu nás Gtitzem, J. Honzl.
Činil a činítak umírněněji, než celkem se stejnfmi á.i't.dky.
Pokud se tfčejím zastávanéhostanoviska o ,,básnické pohodě
nového kulturního vzduchu evropského..,o stavu (cituje ze
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Giraudouxe) ,,jakéhosicitovéhoklidu a básnickérovnováhy..,
kterf prf je stavem básnickéhovnímání, duševnínálady kulturního diváka (oba citátyjsou z Honzlova článku v Divadelním listě, č. 19, roč.V), odkazujeme prostě na staéLuedecko.
vu, kde v prvnírn odstavcije toto pojetíse zaslouženlm zahro.
cením satirickfm probráno. Mnohf návštěvníkHonzlovfch
premiér byl asi udiven poměrnou realističnostíjeho režií
i u kusťrtak nerealistickfch, jako byl napŤ. Vančurriv Učitel
ažák. V článcícho bilanci sezÓny v Divadelním listě č. 19 a
20 zastává se Honz1 tohoto pojetí ,,novorealistického..(tŤeba
ho tak nejmenuje) velmi zŤejměa dťrrazně, ďocházeje do nutnfch drisledkri: čímprf jsou všeckyohromivosti světa a společnosti proti (osobnímu ovšem, intimnímu) pocitu štěstí?
A dále: ,,IJmění stojí jen na osobnostech,na individualitách básnickfch, režisérskfch,hereckfch, hudebních, vftvatnickfch.. (hle, jakápak objektivní kritéria, co je nové a co
není? Nejde o metodu práce, ale o osobnost,a je-li ta silnou
osobností,co dělá, je dobré).,,Neboťumění dělá vždyjen ta
odvážná tvoŤivá sílaosobnosti,která za sebou strhává čtenáňe,
cliváky a posluchačetím, co má jedinečného,co má nového..... (tu jsme již u pojetí Karla Čapka, že k umění vede
,,cesta ze všeclrnejprvnější,a to je byt osobnosti,jež každou
částečkou
díla podává o sobě svědectvípraniternéajedinečné.
A to je vše.Alláh je velik. Velikéje umění..).A,,konec koncťr
zťrstanekaždédivadlo věcí formy, věcí tvarové dokonalosti
v scénickémztělesĎování..(tirkézdrirazĎování formy jakožto
raison d'étreumění patií k tomuto ťrstupuod umění vpravdě
tvoiivého k umění umírněnému nebo prostŤedky nového
umění zbystŤenémurealismu).
Považovaljsemzanutno upozornit na toto pojetÍHonzlovo,
aby věci byly jasné a nemátly se. Obávám se, že Honzl, tŤebaže opatrně a zručně navazuje ve svfch nynějšíchčláncích
na svéstaršíteoreticképrojevy, opouštídivadlo, kterépropagoval a tvoŤil kdysi, Že se vrací k iluzionismu a psychologii,
k závaznosti námětu, proti nimž kdysi energicky vystupoval,
Že opouštíelementárníprostňedkytvárné a vrac|se k divadlu,
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,,kterési chtělo hrát na žíyot,,.Byl bych rád, kdyby nám do.
káza| dalšímisvfmi 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 němužje poměry snad nucen, neomlouvajírístupkri
teoretick1ich) |ež| ptozatím na linii návratu k realistickému
principu tvárnému, návratu, proti němužjsem považoval'za
nutno se ozvat.

FrantíšekSpitzer: FAŠISMUSA KULTURA

Nelze dobŤe bojovat proti fašismu na kulturním poli,
jestli dobŤeleznámejeho podstatu. Lehce se zvrhne boj proti
fašismuna silácké frazérstvi,ještě lehčejina pouhou diskusi
s některymi policejními ťrŤedníky.Proto musí byt vítána
snaha Tvorby po anketě o fašismuvzhledem k revolučníkultuie . Proto je tato anketa krajně časová.Bez mučeníse píizná.
me,je těžká,I(ulturasama o soběje věc velmi složitá.Lehkost
simplistri, s kterou prohlásí kulturu za věc náramně jednodu.
chou, že totižje kultura kapitalistická a kultura proletáňská,
a basta,je v našichŤadách- a dnes - trestuhodná. Na druhé
straně fašismusje takévěc velmi složitá.Když se pak stŤetnou
kultura a fašismus,věru nastáve hk komplikovan! chaos
problémťr,že není divu, když ,,kulturník.. od ní utečetím,
ž,es|ožipísničkupro Antifu.
Nejdriležitější
tudížje, abychom pŤi vykladu toku fašismu na kulturu nelekli se složitosti materiálu. Za žádnj,ch oko|nostínesmímechápat fašismusanebo kulturu jako věci samo.
statné. Vyklad by byl sice snadnější- ale ríplně falešnf.
N e s m í m e , s t r u č n ěŤ e č e n oz a, ž á d n ! , c h o k o l n o s t í s t a .
vět ,,ku1turní frontu... V době, kdy hospodáŤské
boje
ani v1ijimkou neopominou bft zároveí bojem politickfm,
v době, kdy hospodáŤskáfronta naprosto srťrstás politickou
frontou, nelze pÍipustit postavenítŤetí,kulturní fronty. Ale co
3e to, že hospodáŤskáfronta 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 zostŤenoutaciona|izaci, nemohla
by diktovat platy žen a m|ádežeatd. HospodáŤskéboje děl.
nictva jsou namíŤenyna politickou moc buržoazie.A s kultu.
rou to neníjen analogie, to neníjen ,,v jádru,, totéž,ale je to
na sto procent tent!ž proces. Buržoazie pumpuje do dělnické
masy tu jí určenoukulturu, jen a jen opírajícíse o politickou
moc. Fašismuszná proti revolučníkultuŤe tii cesty: a) svou
vlastní fašistickou kulturu, b) ničení protivnické kultury
demagogií, c) ničeníprotivnické kultury že|ezem.
TŤi cesty, ale les, kterfm vedou, je tent|rž:imperialismus,
zánik kapitalistické společnosti.Ale dovolte, dohodněme se
dŤíveo tom, co je kultura? Nejde o bravurní definici! opakuji,
jde o to, abych myslil totéž,když Ťeknu kultura, jako mysli
druhf v protifašistickéfrontě. To znamená, že vťrbecnejde
o' definici, která by byla pronesena v nějakémvědecko-tupitskémžargonu.Ještě
jednou, jde o domluveníse. To je konečně hlavní ťrkolankety. Ne vždycky je snadné vy|ožitpojem
kultury. Dnes je to snadná věc. Vykrmené prase a lyrická
báseř jsou fakta téžekultury. Co je pojí? Co má vykrmené
prase společnéhos lyrickou básní? Že oba reprezentujíurčitou hodnotu.Kultura je souhrn hodnot. A záIež1tedy
na tom, podle čehota která tŤídahodnotí. Do buržoazníkul.
tury patŤí každá hodnota, která pŤes bankrot buržoazní
v roby dovede udržovat panství kapitálu. Do proletáňské
kultury patÍíkaždá hodnota, která pŤesríplnou nemajetnost
proletáŤskétňídy co do vfrobních prostŤedkťrdovede vést
proletariát k majetnictví vfrobních prostŤedkria dovede pro.
měrlovat butžoazn1vfrobu ve v1írobusocialistickou. 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 proletáŤskékultuŤe.
Jde o jednu
a toužkulturu, jde pouze o jakost tétokultury, jde o to, jak
se tato kultura vyrábí. Jak se tvoňíhodnoty. Konečně: zánik
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zprisobukultury děje se v nejdezolátnějšíanarchii,
měšéáckého
vznik socialistickéhozpťrsobukultury děje se v maximální
organizovanosti, pod jednotnfm vedením Kominterny. To
kultury dělají na rozhodujícím
znamená, že zánik měšéácké
místě: stroje, suroviny, rozdělení surovin a trhri - kdežto
vznik proletáŤskékultury dělají fyzické osoby, ukované v re.
volučníproletariát, na rozhodujícím místě tudížvrile revo.
luční. Jen sociálfašista rrlŮ.ženazvat diktaturu proletariátu
a diktaturu fašismu ,,stejnfmi... Diktatura fašismu není nic
p|atná, v tom je hlavní její nemravnost. Dnešní vfroba se
nedá udržet bez vytváŤeníjejích hrobaŤri. Na druhé straně
socialismus není ,,určité..pojetí vfrobního procesu,je jedině
možnépojetí 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-lise fašistickáruka na kulturu - musívše 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 nejpozoruhodnějšímv některémnašem časopiseciferní drikaz o tom'
žev}irobnítechnika nedosáhla svújmaximá|ní, možn! vrchol,
nfbrž zrovna naopak, imperialismus nemrižepotŤebovatnejvyšší
rozpětí ,,techniky,,. Zd& se, žeto četltakéHampl, poněvadž na sjezdu OSČ považova|za velmi dúležité
tvrdit ztoyna
opak. Je to sociálfašistickádemagogie. Častoslyšímedokonce
od soudruhri:,,My na tom budeme lépenež ruštísoudruzi.
Nám to ten kapitál zaÍldl tak dobŤe,že nebude tŤebaani socialistickévfstavby... To ovšemnení pravda. Čtmdele seještě
bude držetkapitalismus u moci, tím více učinítechniku nepo.
tňebnou pro socialismus. Není ,,vr stání.. do socialismu na
poli hospodáňském.Kdyby
,,technika.. skutečněměla vfvoj,
musela by mít i demokracie vfvoj. Musila by bft poslední
etapa kapitalismu pŤedsocialismem nejdemokratičtější
etapou
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kapitalismu. Není ,,vrťtstání.,
clo socialismu ani na poli politickém.
Samotná kultura ale štěpíse v državě kapitalistické na
souhrn skutečnychhodnot a na souhrn domněl ch, buržoazi|
deklarovan1ichhodnot. Kdyby skutečnáhodnota byla táž jako
kapitalistická hoclnota, byla by kapitalistická kultura pravdivá. Poněvadž a|e skutečnáhodnota vzdaluje se stále více od
hlásanéhodnoty (jako kapitalistická vfroba od potňebširok1ich
pracujících
mas),máme tu co činits prolhanou kulturou.
Prolhanosti neub1ivá! Myslíte, že tirn, že pánbťrh a církve,
policejně Ťečeno,
,,uvedli sena pravou míru.otim, žese 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
zničellíkultury! Baržoazie ničínaši kulturu! Ona ničínaše,
socialismu určenétovárny. ona ničínaši,socialismu určenou
morálku. ona ničínaši,socialismu určenou estetickou pod.
je tŤeba dělat čínskouzeď mez|buržoazni
statu. PŤedevším
kulturou a mezi proletáŤskou kulturou. Je tŤeba dátburžoaznt
kulturu do karanténY, abY se nedostala k dělníkrim.Je tŤeba
do krajnosti vedenf bojkot měšťáckékultury, 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 hospodáŤskéofenzívy kapitalistúna poli hospodáňském.
Co dělat? Vše chny ku1turní pracovníky pňeskupit na hospodáňskou frontu.
Ne snadjen, aby hospodáŤské
boje dělníkri končilyvítězně,ale
aby zároveítyto boje byly proměněny v politické boje. Čelem
k hospodáňsk1imbojrim, Zde je klíčk protiofenzívě proti fašismu,kterf ničíkulturu.
Jsem pro konfederaci všech kulturních organizací dělníkú
a revolučníchintelektuálri. Ale jen proto, abychom těmto
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orgattizac1mještělépe než dnes dovedli vysvětlit, žeje tŤeba
Vstupovat do rudfch odborri. Abychom ještě lépe dovedli
pcpularizovat usneseníV. sjezdu Rudé odborovéinternacionály. Tatc usnesení,taktika a strategiehospodáŤskfchbojťrjsou,
myslím, dnes nejsolidnějšíkousek proletáŤskékultury vribec
v imperialistickych zemich. Abychom lépepŤesvědčilinejnižší skupiny bezvěrcri, divadelníkťr,sportovcťr,Levé fronty,
Svazu pŤátel SSSR atd., je tŤeba je delegovat do akčních
vfborťr pro pňípravu hospodáňskychbojri, do akčníchv1iborri
nezaměstnan ch, do akčníchvfborri dělnic a dělnické mlárudého tisku,
deže,do akčníchvfborri na obranu a rozšíŤení
konečnětakédo samotnéhostávkovéhovedení.Žaana jina
organizační zák|adna pro boj proti fašismu na
ku1turní frontě, než jakou dává V. sjezd Profinterny, není.
,Zbfvá ještě
otázka, Ize.|i mluvit o ,,dílčíchkulturních
bojích..? Jako je napŤíklad protest proti zákazu divadelní
slavnosti na Žižkově. Anebo jinak ňečeno,není-li to oportu.
nistnus,když pňípadžižkovskf,,necháme plavat.. a doporučujeme ,,něco jiného..? Zajisté,že tÍeba hájit legalitu proletáňskékultury všemiprostňedky.PŤitom nutně pŤicházímekotázce komunistickéstrany a revolučníhotisku. Je možno napŤíklacl zavést,,pŤípadžižkovskf..do nejširšímasy dělníkri? Je
možno.Ale jen, bude-li komunistická strana masovou stranou
a revolučnítisk masovfm tiskem' ,,Sám.. se ten pňípadk děInickfm masám nedostane, zejménane v relaci, odpovídající
dnešnísituaci. Co o něm Ťeknemedělníkrim: PŤedně,že,,píipad 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, aťje k tomu
hodrrě pitomf, jinak dlouho hladovět nebude. Za druhéjim
ukážemena to, žeproměna sílydělnictva v moc děje se organi.
zacemi, pŤedevším
vridkynívšechorganizací- KSČ. Je nutno
vstoupit do KSČ. Kolektivním organizátorem je však také
rcvolučnítisk, odpověď na Žizkov je vstup do KSČ a pÍedplacení Rudého práva. Za tiet| Ťeknemedělníkrim,že tento
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fašismusproti revolučníkultuŤe provádějí zatim sociálfašisté.
Množí se pŤípady,žezejménavenkovskékulturní organ izace,
stojící pod organizačn|m
vlivem sociálfašistri,protestují
proti názvu sociálfašistas odrivodněním ,,my pŤecejsme ke
Praze v opozici... Je tÍeba i tyto dělníky vyzvat k protestrim.
od protestúnezměkne sice fašistickésrdce, ale nám je protest.
ní akce velmi ríčinn1ímkolektivním organizátotem. Je tÍeba
se obrátit ovšemnejen na dělníky sociálně demokratické,ale
i na národně sociální, fašistickéa klerikální, samozŤejměi na
indiferenty.
PosílímeJi hospodáŤskoufrontu dělníkri, posílíme.li pŤed.
voj dělnické tŤídy KSČ, posílíme-li rudy tisk, vytvoŤímeJi
k protestníakci širokou masovou zákIadnu (jednotnou frontu),
budeJi se o fašistickémteroru v tétosouvislosti,v tétoorga.
nizaci a s těmito cíli mluvit v každévesničce,
v každémdělnickém bytě, v každémzávodu _ pak dojdeme k praktickému
potvrzení dosud více méně teoretickéhopoznatku:
že fašismusnení silou imperialismu, nlbržjeho slabostí,
že každérozšíŤení
fašismuna nové pole znamená hroucení
se imperialismu na některémjiném místě,
že vita ve vítězstvísocialismu není autosugescí,ale pŤímo
matematickou pravdou,
že mrižeme,musímea budeme plnou parou nerínavněpracovat dále na ',karanténě.. měšťáckékulturv a na tozvoii
proletáŤské
kultury.
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EduardUrx: 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 zvláštníťrčel,
a to tím větší rozvíÍeníankety polemikami atd., a tímto
rozňešenínadhozen./ch otázek. Ale
zprisobem nejdťrkladnější
- nedočkalijsme se. Mlčí redakce, která uveŤejnilaSpitzerriv
článek, anižby zaujala sama k němu stanovisko, mlčíi čtená.
které Fr. Spitzer pŤedňi. A pŤece_ nelze mlčet k nž,;zorÍlm,
nesl. Spitzer konečněsám prohlašuje,že se chce domluvit
o nadhozenlch otázkách. Ale nikdo mu ani slovem neodpo.
věděl. Nejde o Spitzerovu osobu, jde o názory, kterépŤednesl.
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 dnešnímobdobí kapitalismu? - Redakce nám nesmí zaz|lvat tyto všetečné
dotazy;
existujíjakési vzájemné povinnosti redakce vťrčičtenáŤrim
a naopak, a my chceme těmito dotazy a svfm dnešnímčlán.
kem jen splnit kus těchto povinností čtenáŤevriči redakci, a
očekáváme,žeredakce sejich zhostíneméněochotně uveňejněním tohoto článku a pŤípadnfmvysvětlenímsvéhostanoviska
k rivodníku,,ankety.., ke kterénedošlo.
Chceme se tedy se Spitzerem domluvit. Ke svéžalosti mu.
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síme však, abychom dosáhli kfženéhocíle, kus po kuse roz.
bourat celou Spitzerovu stavbu1 nebude to jistě nějaká absolutně negativní práce, naopak, bude to - podle našehonázoru
aspoĎ - jediná možnosl,,domluvení se.. a tedy značnéplus,
podaiíJi se nám toto dílko. Ale - nerozsype se nám - proti
našívrili! - celá Spitzerova stavba, vybereme-liznl jednuze
základnich cihel? Uvidíme. Ne1ekejte se však, SpitzŤe a milí
čtenáňi,budeJi pÍi tom trochu hluku a prachu. Je to, zdrirazĎujeme, proti našívrili!
Chci-li správně, pravdivě, pokud je to v lidskfch silách,
poztíxat, myslit a vwozovat taktické závěry, musím ov|ádat
dialektickou metodu poznáváni, myšlenía jednání. To je
ta zák|adn| cihla. JeJi ta špatná, nemriže bft správného
poznání a myšlení.Metoda Spitzerova myšleníje typicky mechanistická a demonstruje ji sám na čítankovémpŤíkladě,
jímž chce podložit svoji tezi, že ,,ne|ze mluvit o paralelnosti.. měšéácké
a proletáŤské
kultury. Řiká, že ,,neni najed.
nou den a noc.., není najednou majitel žebrákema žebrák
majitelem. Kdybychom se tak zeptali Františka Spitzera:
A copak je v tuto ročnídobu, ňekněme,o 4. hodině odpolední?
Den? Noc? Ani to, ani ono? Těžko pak věru ttvat na tez.i,že
,,nenínajednou den a noc... Po tétootázce se až z íti|aa místo
ní čnízde jedině správná teze, že neexistuje absolutní,,čistf..
den, neexistuje absolutní,,čistá,,noc a absolutnírozpor mezi
nimi, ale ževšechnyprotiklady se vzájemně prol1nají, že
jsou jednotné. ,,Den..je prolnut prvky ,,noci..a ,,noc..je
prolnuta prvky ,,dne... Existuje konečně 24hodinn1i den.
A proto nelze skutečně mluvit o ,,paralelnosti.. měšéácké
a proletáňskékultury. Avšak nikoli proto, že ,,nenl najednou
den a noc.., ale proto, že protiklady nejsou nikdy paraIelní,
vedle sebe ležící
a prisobící,
ale proti sobě prisobÍci,vzájemně se prolínající.Neexistuje socialistická kultura v kapita.
lismu. Jsou zde, v kapitalistické kultuŤe,jen její prvky, jako
jsou v noci prvky dne ! (o tom budeme ještě mluvit v dalším
vfkladu.)
Pomíjejíceněkterémenšínesprávnosti, všímámesi jen nej-
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Spitzerovfch tvrzení.Svou metodou značky,,není
driležitějších
najednou den a noc.. dospěl napŤ.k takov mto vfvodrim:
, , K u l t u r a j e s o u h r n h o d n o t . A z á | s ž |t e d y n a
tom, podle čeho ta která tÍ1da hodnotí... Nelze
mluvit o paralelnosti. . ., ale ani o dvou protichridnfch
kultuŤe a o vzestupující
proudech, o zanika1íciměšťácké
kultuŤe.Jde o jednu a tolž kulturu,
proletáŤské
jde pouze o jakost tétokultury,jde o to, jak se tato
kultuta vyráb1. .Iuk se tvoŤí hodnoty.
Kultura je tedy ,,souhrn hodnot.. a záIež1tedy jen na
tom, ,,podle čehota která tŤídahodnotí...Spitzer zde zŤejmě
Ťíká:,,hodnoty.. se měníhodnocením.Jiné měŤítkohodnocení,
jiná hodnota. Hodnocení je duševníčinnosta je tedy u Spitzera faktem primárním, hodnota pak je na něm závislá, je
jako
sekundární.To je zák|adníteze - idealismu, čistého
éter.Děkujeme pěkně! Pravděpodobně nemyslí to jinak ani
dá|e, když mluví o ,,vyrábění.. kultury, o ,,tvoŤeníhodnot...
Co jinélro mrižemít na mysli než,,vyrábění kultury.. hodnocením? To by však už nebyl ani idealismus, ale nonsens. Ve
skutečnostije ovšemvždy hodnota vytváÍena prací a existuje
jako materiální nebo ,,duševní..fakt nezávisle na mém vědomí, nezměníse, budu-li ji čertvíjakhodnotit a posuzovat!
A když už ,,hodnotY.., Pak pŤecene fetišisticky!Je nutno
rozlišovathodnoty vznikajícíve vfrobě materiální od hodnot
,,duševnív roby... Spitzer házi zŤejměvše do jednoho pytle,
u něho figurují (neexistující!)abstraktní ,,hodnoty.. a jejich
souhrn - kultura. Neví nic o zák|adně společnosti(hospodáŤství,vfroba materiálních potieb a hodnot v kapitalismu,
feudalismuatd.), neví nic o nadstavbě, která se nad touto
základnou zvedáv podobě státu, práva, umění,vědy, filosofie,
náboženství
atd., nevítedy nic o tzv.,,duševní ku1tuňe..,
jež je ovšem též produktem společenského
člověka v tom či
onom typu sociálníorganizovanostiprávě tak,jako ona ,,čistě..
materiální kultura v zák|adéspolečnosti.
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E k o n o m i c k á z á k l a d n a s e r n ě n ív e v f v o j i r o z p o r u
mezi vyrobními silami a v1irobními poměry. S ní
se píevrací _ rychleji nebo pomateji - i celá ta nesmírná
nadstavba. Mluvě o tom v rivodu ke svéknize Zur Kritik der
politischen Oekonomie, zdirazŤnje Karel Marx, že pŤi
pozorování takovfch pňevratnfch změn (,,Umwálzungen..)
,,je nutno vždy rozlišovat rr'ezímateriálním, pŤírodovědecky
lehce zjistitelnfm pŤevratem (nikoli jednorázov}' děj !) v hospodáŤskfch vfrobních podmínkách a juristickfmi, politickfmi, zktátka ideologickfmi formami, v nichž si lidé tento
konflikt uvědomujía ho vybo jovávají,,.
' Zde tedy Marx velmi jasně zjišéujeprimárnost materiáIní
zák|adny a sekundárnost nadstavby. Poměr mezi nimi je ta.
kovf jako mezi vnějšímobjektivním světem a subjektivním
vědomím společenského
člověka. Řiu též,že lidé konflikt
mezi r,".irobními
silami a vfrobními poměry vyboj ovávaji.
To znamená, že,,zák|adna,, a,,nadstavba.. na sebe vzájemně
prisobí.Ve svémdopisu z r. IB94 to vyslovuje Engels takto:
, , P o l i t i c k f , j u r i s t i c k 1 í ,f i l o s o f i c k / , n á b o ž e n s k f, l i tetárni, uměleck
atd. vfvoj (tedy: viivoj ,duševní
k u l t u r y . , S p i t z Ť!e) s p o č í v á n a e k o n o m i c k é m v f v o j i .
Všechny vzájemně prisobína sebe a na hospodáň.
skou základnu...
To je jedna věc' A nyní dále. Tvrdil-li napňed Spitzer, že
,,nenínajednou den a noc.., Ťíkánám nyní, že ,jde o jednu
a tutéžkulturu... To se zňejměneshoduje.Je snad tedy Spitzer
nositelem buržoaznÍkultury? Jistěže nikoli. Vidíme, že zde
není cosi v poŤádku. Jistěže socialistická kultura nenl tatáž
jako buržoazní.
Ale - vtip je v tom, že v dnešním období
n ě j a k á , , č i s t ě . . s o c i a l i s t i c k á k u l t u r a n e e x i s t u je ,
ani v Sovětském svazu ne. (odkazujeme čtenáŤena
Děborinriv článek Budování socialismu a ťrkolymarxist na
teoretické frontě, jenž vycházel v Tvorbě a byl - jak si
někdy náhoda protivně zalaškuje!- ukončenprávě v onom
čísle,v němž vyšel i Spitzerriv článek.) Co tedy existuje?
Současná kultura ! A tato současná
kulturaje produktem

290'

vfrobních poměrech,
oráce člověka v kapitalistickfch
je absolutně burže
Ale
to
neznamená,
b,lržoazní.
ie
existuje
v
protikladech'
v jejich vf existuje,
co
Vše,
}oaznl.
je
jejich
Kultura
na
vyšší
stupeĎ.
společenskf
syntéze
voji k
zjev, a proto není zjevem harmonickfm, Ťekli bychom ,,čistě
kapitalistick m.., ale antagonistickfm, a tak se též vyv(jl".
V kapitalistické kultuŤe jsou prvky socia1istické
kultury právě tak, jako v celémkapitalismu jsou v embryo.
nálním stavu i prvky socialismu. V tom je právě ce vtip
vfvoje kapitalismu i jeho kultury k jeho zániku, žev něm nut.
ně existují v protikladu buržoazie a proletariát, a|e nikoli
metafyzicky,absolutněvedle sebe, ale proti sobě. A to
zase nikoli mechanisticky, ale dialekticky. Den a noc. ..
Je-li tomu tak, musíse zŤítittvrzení,že, jde o jednu a tutéž
kulturu.., i další Spitzerovy vfvody, že ,jde pouze o jakost
této kultury, ...juk se tato kultura vyrábi, jak se tvoŤíhodnoty... Rozvíjídále tuto svou teorii o ,,jakosti..takto: ,,...,ánik měšťácké kultury dělají na rozhodujícímmístě:
stroje, suroviny, rozdělení surovin a trhri - kdežto
vznik proletáŤské kultury
dělajífyzické osoby,
ukované v revoluční proletariát, na rozhodujícím
m í s t ě t u d í ž u ú l er e v o | u č n í . . .
Socialistická kultura je tedy - podle Spitzera asporl _ ta.
táž jako buržoazni, jen jakost její je jiná. A tato jakost je
určovánapouze subjektivnímfaktorem - vťrlí! (Vzpomínáte, že pŤedtím mluvil o ,,hodnocení..jakožto o faktoru,
kter1iurčujejakost kultury!) Skutečnostjeovšemjiná a Spit.
zerova teorie se velmi podobá schopenhauerovskémuvolun.
tarismu. Či Marx nadarmo odkryl, čímje vrile společenského
člověkadeterminována, podmíněna? Mluvili jsme o tom konečněuž, když byla Ťečo ,,zák|adně.. a ,,nadstavbě..a o je .
jich vzájemném prisobení. nutno mít na zÍete|i,že spole.
Je
čenskf člověk má skutečně vliv na zákIadnu i nadstavbu.
Engels vfslovně zdirazťruje,žeIid'é dělají svoji historii
sami, ale ne z oblačnfch vfšin, lečv danémje podmiřují.
cím prostŤedí;
je hospodáŤsk faktor,
a v tomto prostňedí
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byť by byl sebevíce ovlivrlován politickfmi, ideologickfmi
a jinfmi činiteli,faktorem rozhodujícím!Determinuje v prvé
Ťaděi vťrličlověka!
Prodírejme se dále Spitzerov1imi mlhovinami a všimněme
si mezi jeho tezemi aspoi těch ,,nejtěžších
kusri..:
,,Po|oží-li se fašistická ruka na kulturu musí vše zaniknout. Položí-li se socialistická
ruka na kulturu - pŤemě uje se tato v prin.
cip nekonečnosti, rodí novou kulturu , aby tato
rodila ještěnovější,doslova až do nekonečna...
Jak to dopadá, ,,položí-lise.. na kulturu Spitzerova teore.
tická ruka, s hrrizou právě vidíme. A máme tisícchutí zvo|atz
Ruce pryč!
Zde je zase ,,kultura.. docela strnu , abstraktní fantÓm,
bezvztabu k ostatnímzjevťrmnadstavby, neÍkuli k základně.
,,Kultura.. v oblačnfch vfšinách a jakási potvora - fašismus
_ vztahuje po ní svéošklivéruce, aby ji zničila. To, co už
bylo námi ŤečenodŤíve,nás osvobozuje od povinnosti pole.
mizovánÍ s tímto tvrzením. Jsme nutkáni pouze k otázce :
Jak nám mriže Spitzer, má-li takovéto názory, dokazovat, že
kapitalistická kultura je právě tak v koncích svéhovfvoje
jako kapitalistické hospodáŤství_ ? A proč je tomu tak?
Nemúže,a ani se o to nepokouší.Ale to je právě to nejdrileži.
tějšípro vyvozenísprávnfch taktick ch závér , Namísto toho
dokazuje, že kapitalismus činítechniku nepotŤebnouplo so.
cialismus a že proto (!) ,,nenívrristání do socialismu na poli
hospodáňském..;tvrdí, že ,,kdyby technika měla vfvoj (a za.
tím se z jejiho vfvoje točíburžoazii h|ava!), musela by mít
i demokracie v..fvoj..(!)a ,,poslední etapa kapitalismu pŤed
socialismem.. by musila b t ,,nejdemokratičtější
etapou ka.
pitalismu..(|t.)a že proto ,,není vrristání do socialismu ani
na poli politickém...Pomíjímetyto nehoráznosti, aniž bychom
proti nim polemizovali; domníváme Se totiž,že nesprávnost,
falešnosttěchto tvrzeni je až pŤíliškňiklavá. Všimněme si
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raději,jak dále klade Spitzer svoji teoretickouruku na kulturu.
Pravl:.
,,Kdyby skutečná hodnota by|a táž jako kapitahodnota, byla by kapitalistická kultura
listická
pravdivá...
A kapitalistická kulturaje tedy prolhaná _ dovozuje.
,,Prolhanosti neubfvá! Myslíte, že tírr., že pánbrih
a církve, policejně ňečeno,luvedli se na pravou mírutr
tlm, že se nepálí čarodějni ce, že se stala kultura
pravdivější? Ba ne! ona musí bft stáIevíce a ví'ce
prolhaná. Těsně pňed pádem blržoazie bude nejprol h a n ě j š íN. e n í u v r ú s t á n í < d o s o c i a l i s m u a n i n a
poli kulturním...
Skutečnost_ oproti Spitzerově fikci - je ovšemtaková, že
kultura se stala skutečně pravdivější, ačkolise už ne.
pálí čarodějnice.Víme totiž,ževnějšísvět, kter poznáváme,
není nic hotovéhoa zcela odhaleného, známéIto.(To pouze
hodnotném..jako o něSpitzer hovoŤístále o čemsi,,skutečně
čem absolutně hotovém.) Naše poznání se múžejen stále
více pŤibližovatk objektivní, absolutní pravdě, k objektivní
skutečnosti,která se však téžstále mění, nabj,vaj(c novfch
forem a obsahri.A od tédoby, co se pÍestalypálit čarodějnice,
se stalo zajísténaše poznání pravdivější, stala se pravdivější
kultura, v nížsocialisticképrvky se derou vítězněvpŤed.
My vidíme, že imperialistická epocha kapitalismu, že fa.
šistickádiktatura finančníhokapitálu je nejnovějšía poslední
fázívlvoje kapitalismu a že tÍmtovfvojem je zatíženai kultu.
ra. Tento v voj je určovánv podstatnémíňev vojem rozporu
vfrobních sil s vfrobními poměry, v prvé Ťaděnejvětšívfrob.
rrí síly, proletariátu, s kapitalismem. Kontrarevoluce, bur.
žoaz\e se sv m fašismem není osamocena. Organicky s ní
s o t t v i sií r e v o l u c e , j . j í d i a 1 e k t i c k f p r o t i k l a d . J e d n o
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bez druhého není myslitelno. Celf r,fvoj celého kapitalismu
_ toť boj protikladťr, rrist ostŤía napětí jeho rozpori až
k onomu ,,uzlovému..bodu, k sociální revoluci, kde se ,,ňeší..
vítězstvím onoho protikladu, kter1i má vyššíkvalitu a kvantitu, jenž je nositelem dalšíhovzestupnéhov1ivoje.I vítězství
socialistické
kultury bude syntetickf proces' cožznamená,
že v ní bude obsaženo vše, co v kapitalistické
kultuŤe bylo zdravé, pravdivé, v voje schopné.
Taková je skutečnostz hlediska historickéhomaterialismu.
Jak strašidelněpŤímovyh|ížlproti ní Spitzerovy závěry,
které vyvozuje ze svfch falešnfch nedialektick1ich poznatkri
anázorŮ! Na otázku,,co dělat.. odpovídá:
,,Musíme nastoupit ve světovém formátu proti
zničení kultury ]. Buržoazie ničí naši kulturu !
(Nechtěl by nám Spitzer tuto ,naši., pravděpodobně
neburžoazní,socialistickou kulturu ukázat? !) ona ničí
naši,socialismuurčenouestetickou podstatu. (Co
je to, u všechďasri?!) PŤedevším
je tňebadělat čínskou
zeď mezi buržoazn| kulturou a rrrezi proletáňskou kulturou. Je tieba dát baržoazníkulturu
do karantény, abY se nedostala k dělníkrim.Je
tňeba do krajnosti vedenf bojkot měšéácké
kultury,
m ě š é á c k é h oz p ť r s o b u h o d n o c e n 1 . L z e t o u s k u .
tečnitlJe to otázka moci. Je to otázka vfsostně politická. Která cesta vede k moci? Cesta získánírozho.
duj ícívětšiny dělnické tŤídy.Je z(skán| ro zho duj ícívětši.
ny dělnickétňídymožné?Jemožné.Alejedině pňesdenní
požadavkydělníkri.V době hospodáňské
ofenzívykapitali.
strinapolihospodáňském.
Co dělat?Všechny kulturní
p r a c o v n í k y p Ť e s k u p i tn a h o s p o d á Ť s k o u f r o n t u .
Ne snadj en,aby hospodáŤské
boje dělníkrikončilyvítězně,
a|e aby zár ov ei tyto boj e byly pro měněny v politické boj e.
Čelem k hospodáŤsk1imbojiim. Zde je kIíč
k p r o t i o f e n z í v ě p r o t i f a š i s m u ,k t e r f n i č í k u l turu."
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Uf! _ A proto j" pď tŤebavstoupit do rudfch odborri a Íí.
dit se v boji na kulturní frontě usnesenímiV. sjezdu Rudé
odborovéinternacion áIy, která jsou prf dnes,,nejsolidnějším
kouskem proletáŤskékultury vribec v kapitalistick ch zem(ch,,.
Měli bychom zde protestovat proti tomuto vfkladu a ap|ikaci usnesení V. sjezdu Profinterny, ale raději si shrĎme
Spitzerovy taktické záv ěry :
1 ., , N e s m í m e z a ž á d n ! c h o k o i n o s t í s t a v ě t k u l t u r ní frontu.. (to zdŮrazIluje hned na počátku článku), ale
musíme
2.',dělat čínskou zeď mezi buržoazn| kulturou
a pro1etáŤskoukulturou..,
3.,,dát buržoazní ku1turu do karantény,,,
4 . , , b o j k o t o v a t m ě š ť á c k o uk u l t u r u . . ,
5.,,všechny kulturní pracovníky pňeskupit na
hospodáŤskou frontu...
K čemuby to ve skutečnosti, která je jiná, nežjak ji
poznal Spitzer, vedlo? Vlasy se nám hrrizou zvedají.Zname.
nalo by to,
1 'ž
. e ponecháme na kulturní frontě butžoazií
volné pole a necháme se ještě pasívněji než dosud
ovlivř.ovat měšťáckfm kinem, divadlem, novina.
mi, vědou, filosofií _ kulturolc- buržoazie,
2.že tuto ku1turu budeme ignorovat a vstrčíme
ji do karantény (?), abychom
3, za čínskou zd| své ignorance (jakf to vfbornf
s t a v e b n ím a t e r i á l ! )t v o Ť i l i s v o u , , r e v o I u č n í v r i l í . .
, , č i s t o u . .s o c i a l i s t i c k o u k u l t u r u .
To znamená, že nemáme dobfvat marxismem pro vítězství
proletariátu téžvšec}rnykulturní vymoženosti kapitalismu,
to znamená, že nemáme čelit kapitalistickému kontrarevo.
lučnímuritoku na všechfrontách společenského
života,pouze
na hospodáŤské
a politické, nikoli však na umělecké,vědecké,
filosofické'slovem: na kulturní frontě. To znamená, že buď
máme jít všichni do závodri jako fyzicky pracující dělníci,
anebo v nejlepšímpŤípaděmáme hovoŤitjen o hospodáŤskfch
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problémech,jen těchto otázek si všímat,véstproletariát jen
do hospodáŤskch bojri. A celou ostatní bohatost života,
kulturu pŤedevšímm
, áme ignorovat, jako by neexistovala !
Je to dokonalá pštrosí politika, ktetá má s marxismem
společnéjen to, že s návvem ,,marxismus.. trestuhodně
hauzíruje.
P r a v ' o p a k v š e h o Ť e č e n é h oj e p r a v d a !
My musíme pňedevšímpochopit danou skutečnosta Tlau č i ts e ,j a k , z a j a k f c h p o d m í n e k s e č i n n o s t n a k u l turním poli mění dialekticky v politickou sílu.
(K tomu by si měli vzít slovo odborníci')
Ale - nechat toho všehoa zredukovat všedocela mechanicky na politicko-ekonomickou činnost - ?! Ne! To učinit
nemrižemea téžtoho neučiníme,
neboťjsme - marxisté ! !
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Kurt Konrad: FAŠISMUS A KULTURA
íSlovo k anketě)

Zdá se, že Urxliv článek,co do věcnékritiky, je dosti dob.
rfm krokem kupŤedu v ujasnění našich rikolťrv kulturním
boji. Myslím však,že tÓn, ktery volil k pronesenísvych celkem správnych kritickfch poznámek, nemriže prospět věci:
vždyése jedná o lidi, stojícív témžetáboŤe.Jestli žádáme,
aby marxistická kritika byla drisledná do posledníhopuntíčku,
i když to je soudruh, kteréhokritizujeme, tak pňece musíme
používatvriči němu jiného tÓnu než vriči lecjakému sociálfašistoviči měšťákovi.
Zdáse však,ževjednom znadhozen'lich bodri i Urx nebyl
drislednfm a že proto se musel také dostat k nesprávn/m
závěrťrm v či jednomu zásadnímu požadavku Spitzerovu,
jenž byl sice poněkud pochybeně formulován, ale měl - což
vysvítá z praktické činnostisoudruha Spitzera - správnf
smysl.
Urx totiž zapominá, že od té doby, co proletariát vědomě
a organizovaně stojí na dějišti tŤídníhoboje, dělnická tŤída
si v ustavičnémboji vytvoŤilaurčité prvky tÍídněbojovné
kultury: tŤídrrěkulturní boj, ve kterérnse tyto prvky zrodily,
postupoval s tírn většíostrostí'čímvíce se buržoazníkultura
měnila z kultury oplodřující společenskf vfvoj v kulturu
brzdící tento v1ivoj. Čtm více se pŤiostňovalytňídníprotivy
mezi buržoaziía proletariátem, čímvíce toto pŤiostŤení
pŤe.
cházelo a pŤecházi v konečnf boj, tím více stala a stává se
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bltžoazni kultura zbtanÍ v tomto boji, zrovna tak jako chudá,
potlačená,ale pies všechenodpor se vzmáhající kultura proletáŤskéhotŤídníhoboje. Jestli tedy mluvíme o kulturní nadstavbě kapitalistické společnosti,musíme pojímat v ní oba
protiklady.
Btržoazn|kultura mohla se stát zbtaníbutžoazie v tŤídním
boji jen t1m, že kapitalistická tÍídasystematickyfalšovalaa
potlačovalavše,co bylo pokrokového(z hlediska společenského), co tedy by se mohlo a muselo stát zbraní proletariátu
proti ní; musela tedy vytvoňit ze všechkulturních vymožeností
opium pro lid. To sejasně ukazuje ve všechoborech takzvané
,,masovékultury.., jakou je film, rádio, divadlo, tisk atd. To
se ukazuje v podpoŤe církevníhoohlupování. To se ukazuje
právě tak jasně v dnešnífilosofii universitních profesorri, to
je ve státně, uznané filosofii. Mrižeme |ehce zpozorovat, že
pňi současném
vědeckémpokroku na poli technickfch a pňírodních věd je prováděn systematickj,obratod vědeckéhoma.
terialismu; tento vfvoj probíhájiž asi30 až 40let. Dialektické
v1isledky pŤírodníchvěd jsou systematicky falšovány ve
smyslu idealistickém (Mach, Avenarius, Petzold), logické
a pojmovéhňíčkyjsou posunovány do popŤedÍpňed skutečnf
vědeckf rozbor (Husserl, Meinong), z biologie je odvozována
božská metafyzika (Driesch a Uexkiill) _ zkrátka všudejsou
vfsledky pŤírodnícha společenskfchvěd použity k ospravedlnění existencevyššíbytosti, ducha, boha, Boha.
Za těchto okolnostíovšemne ní možné prohlásit, že
kultura se stává vždy pravdivější, jak to dělá Urx.
S t á v á s e o v š e mv ž d y d o k o n a l e j š í n a š e s c h o p n o s t p o znat skutečnost; skutečné
poznánípak ještězávisína tom,
máme-li či nemáme.|i zájem na zastÍeni dan1ich - hlavně
- skutečností.Dějinnf vfvoj poznání skutečspolečensk1ich
nosti se totižneodehráváv prázdném prostoru, ale v konkrét.
ní, dnes kapitalistické společnosti.A moje schopnost poznat
skutečnostzávis| mezi jinym i na tom, jeJi v zájmu tŤídy,
k nížpatňím,tuto skutečnostodhalit. Zdeje tedy onen bod,
ve kterémUrx byl nedrislednfm.

2gB

Ptáme-li se pak po pňíčináchonoho vfše načrtnutéhoobra.
tu, probíhajícíhouž asi čtyÍicetlet, pak shledáme: Je to pÍeměna buržoazie z tt1dy společenskypokrokové v tŤídure akční,
která zprisobuje tuto změnu v nadstavbě; je to široceorgani.
zovanévystupování proletariátu v tŤídnímboji;je to sestupné
posledníobdobí
období kapitalismu,je to imperialismus,
pňed proletáŤskourevolucí.
V tomto sestupnémobdobí stává se,jak Urx správně odvo.
nlje, rozpot mezi vfrobními silami a vfrobními poměry vždy
nepŤeklenutějším.
Jakfm zprisobemsevšaktento rozpor projevuje? Pňedevšímbrzděním vfvoje vfrobních sil. Toto brzděnÍ
je piedevšímkvantitativní. Rozpor mezi zvfšenouvfrobní
schopnostídělnfch mas stává se (spolu s novymi formami konkurence v monopolu) tak ostrfm, že kapitalismus v zájmu
zisku je nucen brzdit technick1ipokrok. Není zde místo,abychom tento komplikovanf proces dopodrobna rozebírali;
mrižeme však zjistit, že mnohdy kapitalistické trusty skupují
nové vynálezy, které by ohrožovalyjejich zisk, ne aby jich
využily, ale aby je pohňbily do svfch trezor .
Proces brzdění vfvoje vfrobních sil rná všaki stránku kva Iitativní. A to je zvláštědriležité
v našempŤípadě,poněvadž
Urx se vysmívá Spitzerově poznámce, že ,,kapitalismus činí
techniku nepotňebnou pro socialismus... I když je nemožné
souhlasit s takovou povšechnouformulací, pŤeceněco na tom
je. Vfrobní síly totižnejenjsou brzděny ve svémrozvinutí, ale
jsou i kvalitativně ,,zkaženy,, tim, že se stávají ve stoupající
míňeprotidělnickfmi. Z hlediska společenského
pokroku pak
stává se tato protidělnická povaha protilidskou.
Proleta.
riát jako panující tŤídamusí teprve vyloupnout vfrobní síly
z jejich kapitalistické,,zkaženosti..,
aby je mohl použítk socia.
listické vfstavbě. Musí pŤeměnitv robní síly z potlačovatelri
pracujícíhočlověka v jeho osvoboditele.
NejlepšípŤíklad nám zde sk tá kapitalistická raciona|izace.
Tato raciona|izace,jak našla první v,fraz v Taylorově systé.
mu, má jako základ ,,princip maxima.o, to jest zásadu
nejvyššívfkonnosti stroje pňi nejvyššívfkonnosti dělníka.
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Druhou etapu racionalizačního hnutí pak zahájilo poznánl,
že je nutné najit ne nejvyšší,ale nejvydatnější v1ikonnost
stroje tak, aby se stroj nekazil v pŤedčasné
době. Pro stroje
tedy nastupova|azde zásada ,,optima... Pro dělníkazásada největšívfkonnosti stále trvá, poněvadž stále stoupajícÍ
armáda nezaměstnanfch dovoluje kapitalistrim lacinou náhradu upotňebenépracovní síly. Tato kapitalistická racíona|izace je tedy v j ádru protidělnick á, pr,ctožese zak|ádá na nej vyššímvykoŤiséování
dělníka. - Úplně jinak to stojí s racio.
nalizací socialistickou. Ta vychází - jsouc prováděna za díktatury proletariátu - ze zásady optimální vfkonnosti, to jest
vfkonnosti pŤi nejvyššímdosažitelnémstupni kulturního,
zdravotního atd. vfvoje jednotlivého dělníka. Není jasné, že
i celá technická aparatura je jiná (žádnéstopky atd.), že tedy
socialistická racionalizace, která je pŤece částí vfrobních
sil, znamená kvalitativně něco docelajiného nežkapitalistická?
Podobně jako v ekonomické zák|adně to stojí také v nad.
stavbě. Mnohf ,,modernismus.. Ve filosofii, umění atd. není
rozvinutím kapitalistické kultury ve smyslu společenskypo.
krokovém, ale ,,zkažení..a pňeměna společenskypokrokov ch
statkri v opium pro lid.
Nemrižeme tedy jednoduše Ťíci,že kultura se stává vždy
pravdivější,jak Urx tvrdí. Ale: stejnou měrou, jak pŤerristá
tňídníboj v imperialistickémobdobí v konečnf boj o diktaturu
proletariátu, stejnou měrou pŤetváňíburžoazie svou kulturu
ve zbraĎ tňídníhoboje, stejnou měrou stává se její kultura
reakčnější(v společenskémsmyslu), stejnou měrou stává se
jedině proletariát schopnfm osvobodit pokrokovéstatky bur.
žoazni kultury od kvantitativního brzdění a kvalitativního
zfalšování- aby se staly jeho zbraněmi v tŤídnímboji.
Jsme.li pak názorrr, že politická nadstavba imperialismu
poztistává ve fašizaci tňídnívlády buržoazie s cílem fašistické
diktatury (jak napŤíkladvylíčildopodrobna soudruh Martynov
v časopisuKomintern r. 1930, sešit7), pak mrižemenaz,|rvat
vfše naznačenézrněny v kulturní nadstavbě společnostifaši.
zací kultury. odpovídá jen povaze dnešníhoobdobí imperia-
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lismu, žei na poli kulturním tŤídníboj se vždy více pŤiostňuje.
již vyvíjejíprvky
Je pÍiznakem dnešníhoobdobí, ve kterém se
v boje politŤídní
boje
pŤerristají
krize,
že
všechny
revoluční
jak
i
na
kulturním.
hospodáŤském,
tak
na
poli
platí
tické.To
jak
fašizace kapitalistického státu se jeví mj.
Zrovna tak,
v riplném ztotožněn1a srristání státu a podnikatelri, zrovna
tak znamená í fašizace kultury ztotožněníburžoazního státu
s kulturou jím uznanou a placenou.Jestli dnes stávka zakrátkiJ
v boj proti četnickfm bodlrim, tak boj za osvobočaspŤerťrstá
zerli co největšíhopočtu pracujících z pout buržoazn1zfalšostátu.
vané kultury pÍerristá brzy v boj proti měšéáckému
V konkrétním popudu celé ankety, v zákazu pŤedvedení
proletáŤskérevue, byly obsaženyvšechny tyto prvky.
Co však znamená z tohoto hlediska ona jinak nepovedená
formulace Spitzerova, že nejlepšíkulturní boj proti fašismu
poztstává v plnění usneseníProfinterny? Nic jiného než to _
a zde je místo, abychom uvedli Spitzerovo tvtzeni i Urxovu
kritiku na správnou míru _že v období narristajícírevoluční
ktize celá revoluční činnost proletariátu musí stát ve službě
konečnéhocíle, tedy i kulturní boj. Jestlipak ristňednívfbor
KSČ na svémposledn|m zasedání poznal, že cesta k dobytí
většiny dělnické tŤídyvede pŤesrozpoutání hospodáŤskfcha
politick1ich bojri protetariátu na zák|adě jeho denních, díl.
číchpožadavkri_ pak učinil správně soudruh Spitzer, jestli
orientoval - nejen ve článku, ale ve své praxi jako režisér
DDoČ _ činnostproletáňskéhodivadelnictví na denní boj,
tedy v poslední instanci na plně.níusneseníV. sjezdu RoI.
V posledníinstanci: že Spitzerjako odborník nepopsal cestu,
kterou se chce dostat k tétoposlední instanci, to je jednou
z lrlavníchjeho chyb _ kromě ovšemteoretickfch chyb, které
soudruh Urx podrobil nutnékritice. Lépe sepodaňilo Spitzero.
vi ukázatjeho cestu v praxi: scényproletáŤského
clivadla, jako
,,Kapslovna..,,,Papirografie..,,,Dějinymedicíny..,zdaji se
skutečnězahajovat nové období proletáŤskéhodivadelnictví
ve službách denního, a tím konečnéhoboje proletariátu.
Co jsem mimo tento zásadní bod chtěl vyzdvihnout oproti
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soudruhu Urxovi, je Íakt,žepokrokové kulturní statky se vyví.
její v poslednímobdobí kapitalismu na dvou kolejích: v prv.
cích tÍídně bojovné kultury proletariátu, kterf osvobozuje
všechnopokrokovéuvnitŤ měšťácké
kultury z nikdy nechybě.
jících pout a zfa|šování- váhavě a v malém měŤítku pÍed
uchopením moci; v mohutném rozmachu pod diktaturou
proletariátu, za kteté kulturní v1istavba právě teprv stojí ve
službách tŤídníhoboje, která tehdy však je v stavbou socia.
listickéspolečnosti:
,,NepotŤebujemekulturu kvrili kultuŤe, potŤebujeme
kulturu, která nám zajišéujerych pokrok socialistické
vfstavby, kulturu, která opatŤízaostaléhorolníka zbrani
vědy, která mu umožĎuje, aby mohl vítězně bojovat
proti škridcrima podobnfm zjevrim v zemědělství.TvoŤte vícevědy, více techniky na poli zemědělstvía my, tak
bohatá země, se zbavíme brzy všechtěžkostí...
Kavkazsk1ídelegát Andreje v na XVI. sjezduVKP(b).
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PavelReiman: NÁs BoJ NA KULTURNÍ
FRoNTĚ
(PŤíspěvekk anketě Kultura a fašismus)

Byla to zásluha redakce Tvorby, že v posledních tfdnech
vyvolala anketu ,,Fašismusa kultura... Účast celé Ťady soudruhri na tétoanketě dokazuje,jakživ!' jenynlzájemo kulturní rikoly proletariátu a že je nutno dát bezpodmínečně
všestrannouodpověď na všechny otázky, kterése dotfkají vfvoje proletáŤskéhokulturního hnutí v Československu.Nesmí
nás nikterak m}ilit, žena začátkupŤitom vyvstává Ťadanejas.
ností v posuzování proletáňskfch kulturních problém . Byl
by to div, kdyby v Československu,kde ideologické otázky
tiídního boje dosud jen v docela nedostatečnémíie byly
objasněny, panovala v otázce kultury hned od počátku stoprocentníjasnost. Z toboto hlediska musíme taképosuzovat
takové články jako článek soudruha Spitzera v Tvorbě,
kter sice rozvinul celou Ťadu chybnfch názori, pŤičemž
všakmusímeuznat snahu, posuzovat kulturní otázky z hlediska politickéhoboje dělnické tňídy.V tétosnaze zašelsoudruh
Spitzer dokonce tak daleko, že pňehlédl nutnost zvláštních
bojovnfch forem na kulturní frontě, ačkoliv v praxi v hnutí
dělnick1ich divadelníkri vynakládá veškerou námahu, aby
tuto myšlenku prosadil. Kritika soudruha lJrxe o tomto
článku byla proto, pokud se tfčejeho obsahu, v největšíčásti
správná (kde se dopustil soudruh Urx omylu, o tom ještěbude
zmínka). Nesmíme ale pŤitom zapomenout, že ještě pŤed
sotva dvěma roky proletáŤskédivadelní hnutí plulo riplně
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v měšťáckfchvodách, že to,,proletáŤské..divadlo u nás bylo
1
l jen špatnj.mvydáním měšéáckého
divadla a že teprve prací
skupiny proletáŤsk ch režisérri,která byla organizována sou.
druhem Spitzerem, byly otázky proletáŤskéhotŤídníhoboje
na této frontě rozvinuty. Proto kritika soudruhri, kteŤína
tétofrontě pracují, mábltvedena s největšívážnostia snahou
těmto soudruhrimjejich chyby objasnit,je z(skata pŤesvědčit.
Jen tímto zprisobem je možno posuzovat chyby soudruha
Spitzera, pŤičemžovšemnesmí bft zamlčeno,že tyto chyby,
kdyby se vyvinuly v linii proletáiskékulturní politiky, musely
by bft co nejostŤejipotírány. Aby tyto chyby byly objasněny,
budiž dovoleno uvést zde nejprve několik principiálních
otázek proletáňskékulturní politiky a obzvláště leninskéstavění otázek.
PŤi projednáváni otázek proletáŤskékultury musel sou.
druh Lenin právě tak jako v politickém boji véstboj na dvě
fronty. Najedné straně trockistická richylka, která vedla v otázkách proletáŤskékultury k riplnélikvidaci proletáňskéhotÍíd.
ního stanoviska, na druhé straně pak proti chybám skupiny
Proletkultu se soudruhem Lunačarsk1imv čele,která chtěla
proletáňskou kulturu riplně odvrátit od využitícenn1ich částí
rněšéácké
kultury.
Pokud se q'ká trockistickéhostanoviskav otázce proletáŤské
kultury, je pro ně charakteristickéto, že Trockij ťrplněpopírá
možnostproletáŤské
kultury, jako se to stalo napň. v jeho spisu
Literatura a revoluce. V tomto spise vyjádŤil se Trockij v tom
smyslu, že proletariát, pokud vede politickf tňídníboj, není
schopen vyvinout nové formy kultury, protožetÍídníboj mu
rredává pro to žádnéhočasu.Nová kultura m že vzniknout
teprve tehdy, když proletariát vybudoval socialistickou společnost,kdyžjiž nepotŤebujebojovat, ale pak to nebude také
žádná proletáŤskákultura, n|,bržsocialistická kultura. Chyb.
nost trockistickéideologie, kteráje na poli proletáňskéhokulturního boje pŤímolikvidátorská, Ize velmi lehko pochopit.
Proletariátje pŤi svémtňídnímboji nucen reagovat na všeclrny
formy tňídníhopotlačováníze strany buržoazie, Pokud trvá
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kapitalistické tŤídnípanství, spojuje buržoazíe s hmotnfm
potlačováním vždy také duševní potlačování, neboť všem
kulturním institucím, jako škole, divadlu, kinu atd., dává
reakčnítŤídníobsah. Proletariát nemriže se vzdát
měšéáck1i,
kultury, nemriže
toho, aby objasnil tŤídnícharakter měšéácké
je
se vzdát (protože bojujícítŤídou)toho, aby na poli školy,
kultuŤe svou
umění, literatury atd. postavil proti měšťácké
revolučníkulturu. Je.li to nemožno již tehdy, když vládne
ještě buržoazie, tim méněje to možno, když proletariát se
stal vládnoucí tňídou. Neboé pak jde pňímo o to, lidstvo a
obzvláště dorristající generaci vychovat v novém duchu,
v duchu socialistickévfstavby, cožje ovšemmožnojen tehdy,
jestliže proletariát, kterf dobyl moci, dá škole, literatuie,
umění novf tŤídníobsah. ProletáŤskádiktatura rozšiŤujetedy
zárodky a počátky proletáŤskékultury, které vznika1| již
v periodě butžoazn1ho tiídního panství, a rozviji na všech
polích kulturní práce novou ideologii. Tato proletáŤská
kultura je školousocialismu, ale není nepochybněještěžádnou
socialistickou kulturou, která se mriže vyvinout, teprve když
panství proletariátu svedlo boj za odstraněnívšech tňídních
rozdílri. Teorie trockismu je tedy na poli proletáŤskékultury
právě tak kontrarevolučnía likvidátorská jako v politice.
Jak daleko se však vzdá"Jily názory soudruha Spitzera od
takovéhostavění otázek? ,,Nesmíme,..píšesoudruh Spitzer,
zažádnlch okolností stavět lkulturní frontutr.
,,krátce Ťečeno,
V době, kdy hospodáŤské
boje bez vfjimkyjsou zároveĎ politickfmi boji, v době, kdy hospodáŤskáfronta absolutně srristá
s frontou politickou, nesmímepŤipustit postavenínové, tŤetí
kulturní fronty... U soudruha Spitzera je tu podobná myšlen.
ka jako u Trockého. Když proletariát vede svrij politickf boj,
rterrrriže
současněvéstkulturní boj. V tomto pojetíje myšlenkir
tato falešná,právě tak jako je falešnánryšlenka,že hospodáň.
ská fronta srristá s frontou politickou. V Komunistickém mani.
festuje velmi jasně ňečeno,žekaždf tňídníboj je bojem poli.
tickfm. Co to znamená? To znamená: když proletariát vede
nějakf boj o hospodáiskéotázky riplně dťrsledně,pak mění se
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boj o nejbližšíhospodáIskézájmy v boj politick . Právě tak
na kulturní frontě. Jestliže, Ťekněme, proletáňštíbezvěrci
objasĎují masám, ženení žádnéhomilého pánaboha, pak je to
s tŤídnímbojem,
sice kulturní ptáce, ale nemá nic společného
neboétento názot mohou zastávat takéměšéáčtí
volnomyšlen.
káŤi. TŤídnícharakter dostane boj proti náboženstvía pojetí
boha teprve tehdy, když bezvěrci drikaz nesprávnosti nábo.
ženskéideologie spojí s drikazem, že náboženskáideologie je
tňídnínástrojem v rukou buržoaziek potlačeníproletáŤského
ho boje. Na tomto pňíkladu vidíme dvojí: PŤedevším
vidíme,
že boj na kulturní frontě je teprve tehdy tŤídnímbojem, když.
ho spojíme s otázkou boje proti tňídnímu pot|ačováni. Za
druhé ale vidíme, žeboj proti náboženstvínebo proti měšťáckému divadlu, měšéácké
škole atd. je zvláštníformou tŤídního
boje, kterou nelze s ostatnímiformami tŤídníhoboje strkat do
jednoho pytle. Soudruh Spitzer chtěl bojovat proti těm proudrim na proletáŤskékulturní frontě, kterévyriséujík oddělení
kulturního boje od politického tŤídníhoboje. Avšak pňitom
argumentoval tak nešéastně,
že se pňiblížil trockistick1im tejako
zím,
by rrebyly nutné zvláštníformy proletáŤskéhoboje
na kulturním poli.
Jestližepoukazujeme na tyto chyby soudruha Spitzera a na
jejich pŤíbuznosts určitfmi názory trockismu, neznamená to
samozňejmě nikterak, že bychom chtěli pokiádat soudruha
Spitzera za trockistu. Neboé on ze svfch pŤedpokladri činí
zásadně rozdílnézávěry. Trockij, kterf popírá možnostpro.
letáŤskékultury, činíz toho závěr, že strana nemá na kulturní
vfvoj vykonávat nijakého vlivu. Pole literatury a umění je,
psal Trockij, polem, na němž strana nemriže rozkazovat.
Trockij pokládá tedy kulturní otázky za záIežítost,která s tŤídním bojem ani za mák nesouvisí.Naproti tomu zdrirazřuje
soudruh Spitzer nutnost skutečnostikulturní reakce využít
k posíleníproletáŤskéhotňídníhoboje a komunistickéstrany.
Právě tento moment v článku soudruha Spitzera ukazuje, že
nedomysli} do konce, k jejím konečnfm drisledkrim falešnou
teorii, z kterévycház|, teorii, podle kterénesmí bft utvoŤena
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samostatná kulturní fronta, protože politickf boj je nejdriležitějš|záIežitostíproletaiátu. Drisledkem toho je, že soudruh
Spitzer na jedné straně odmítá tvoŤeníkulturní fronty, ale na
druhé straně vypracovává s velkou ostrostí otázku tvoŤení
proletáŤskékultury. Neuznává nutnost kulturní fronty, ale
uznává nutnost proletáňskékultury. ovšemže omezuje tuto
proletáÍskou kulturu již napŤed na projednáváni otázek
boje:
hospodáňského
,,Je z(skání rozhodující většiny dělnické tŤídymožné?
Je možné,ale jen pŤesdenní požadavky dělnické tŤídy.
V době hospodáŤskéoťenzlvykapitalistri na hospodáňskémpoli. Co dělat? Veškerékulturní pracovníky pŤe.
skupit na hospodáŤskoufrontu.o.
Takové pojetí našeho boje za denní požadavky a takové
pojetí proletáŤskfch tŤídníchrikolťrje nesprávné. Píirozeně
nesmíse proletáňštíkulturní pracovníci nikdy vzdát toho, aby
také stavěli otázky hospodáŤskéhoboje dělnické tŤídy.Do.
mysleme však tezi soudruha Spitzera drisledně do konce. Pak
by se měli napňíklad proletáňštíbezvěrci omezit na to, aby
poukazovali na rilohu církve v hospodáŤskfchbojích dělnické
tňídy, sbÍrat,Ťekněme,materiál o takovfch pŤípadech,kdy
zkazate|enje propagováno stávkokazectvi atd. Nelze popírat,
že proletáňskébezvěreckéhnutí musí se zablvat i takov1imto
proletariátu nepŤátelsk1imvystupováním církve, ale omezování se na tyto čistěhospodáŤské
otázky, pŤeměnaprotinábo.
ženského
boje na čistěhospodáňskf vedly by pŤirozeněnikoliv
k rozšíŤení
pole prisobnosti proletáŤskfch bezvěrcri, nj,brž
nutně k jeho ziženL Právě tak u divadelnickfch organizact.
SamozŤejměnemrižeproletáŤskédivadlo pŤejítbez povšimnu.
tí denní bezprostŤední.
zájmy proletariátu. To však nemriže
v žádnémpŤípaděznamenat, že bychom pŤedemproletáťské
divadelnické hnutí omezovali jen na tyto ríkoly. ProletáŤskf
tŤídníboj neníhospodáŤskfm,n!,bržpolitickfm bojem, a proto
omezování proletáŤskéhokulturního hnutí na hospodáŤské
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atázky by bylo škodlivé. Proto také požadavek pieskupení
všechkulturních sil na hospodáiskou frontu je falešnf.
Tato nejasnost povstává z neporozuI4ěnípodstaty prole.
táŤskékultury a kultury socialistické,která se z ní vyvíjí.ProletáŤskákultura,jak siji pŤedstavujesoudruh Spitzer, by byla
nevfslovně chudá a bezobsažná, byla by mnohem chudší a
omezenějšínež kultura měšéácká.My si ale pŤedstavujeme
proletáňskoukulturu tak, žebude tisíckrát bohatšínežkultura
měšťácká,protože tato je kulturou tŤídyodsouzenék zániku,
kdežtoproletáňskákulturaje kulturou tŤídy,která svjm vlast.
ním osvobozenim celélidstvo osvobodíze jha tŤídníhopanství.
Poněvadž ale proletáŤská kultura bude mnohem bohatší
a všestrannější
než měšéácká,nejen všechny ony hodnoty,
které byly vytvoňeny v pňedcházejícíchdobách lidského kul.
turního v voje, podrži,ale onaje dále rozvine.
Právě v tomto bodě vedl soudruh Lenin svrij boj proti ideo.
logrim Proletkultu. Ideologové Proletkultu, proti nimž soudruh Lenin v letech po ruskérevoluci bojoval, chtěli vytvoŤit
proletáňskou kulturu prostou takŤka ode všechvlivri. Proletkult, kter1i byl vybudován soudruhem Lunačarskfm, měI
v Sovětskémsvazu tvoŤit stát ve státě, proletáŤská kultura
a umění měly se vyvíjet bez nejužšího
spojenís ostatnímivětvemi socialistickévfstavby. Proletkultníci chtěli čistou,neposkvrněnou proletáŤskoukulturu, která by neměla nijakéspojitosti ani s aktuálními denními problémy tÍídníhoboje, ani
spojitosts měšéáckou
kulturou minulosti. Nepochopili, žepro.
letáŤská kultura se mriže jen tehdy vyvíjet, jestIiže využije
vešker1ichcennlch vymoženostíkultury dňívějších
dob. Proti
takovému chápánl proletáŤskékultury musil Lenin véstostrf
boj. Pojednal o této cltázcevelmi zevrubně ve svéŤečina tňe.
tím kongresu ruskéhoKomsomolu. Mluvil v tétoŤečio vzniku
marxistnu,proletáňské
vědy:
jak
komunismus
vznikl z celku lidského vědění,
,,PŤíklad,
tvoŤímarxismus. Vy jste jistě četli a slyšeli,jak komunistická
teorie, komunistická věda, která byla za|oženahlavně Marxem, jak toto učenímarxismu pňestalobtritdílemjednoho, byé
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i geniálníhosocialisty l9. století,jak toto učeníse stalo učením
miliÓnri proletáŤri v celém světě, kteŤítoto učenípoužívají
ve svém boji proti kapitalismu. A když se postaví otázka:
Jak to bylo možno, že Marxovo učenímohlo ziskat pro sebe
tŤídy?- pak je možno
srdce miliÓnri a miliÓnri nejrevolučnější
na ni odpovědět: To bylo možno,protožeMarx se spoléhalna
pevnf základ lidského vědění, jehož bylo dosaženo za kapitalismu, protože studoval vfvojové zákony lidské společnosti
a poznal nevyhnutelnost vfvoje kapitalismu v komunismus,
ale proto, žepŤinesltento drikaz na podkladě nej.
pŤedevším
exaktnějšího,nejhlubšíhoa nejzákladnějšíhostudia tétokapi.
talistickéspolečnostia riplnéhoovládnutí vešker ch vfsledkri
tehdejšívědy... Tento pŤíkladvzniku marxismu použil Lenin
k odpovědi na otázka,jak se má vyvíjet proletáŤskákultura:
,,Bez jasného risudku, že jer. pŤesnou zna|osti kultury,
která se vytvoŤila během celého vfvoje lidstva, jen
pŤepracováním této kultury mťrže bÝt vybudována
proletáňská kultura _ bez takového ťrsudkututo ríIohu
nerozňešíme.
ProletáŤskákultura nespadne z nebe, není
žáďnlmvyná|ezem lidí, kteňíse označujíjako odborní.
ci pro proletáŤskou kulturu. To je všechno nesmysl.
Proletáňská kultura bude vfsledkem zákonného vfvoje
onoho celku poznatkri, jichž lidstvo dosáhlo pod tlakem
kapitalistri, velkostatkáŤri a byrokratri. Všechny tyto
zpťrsobya stezky vedly a vedou k proletáŤskédiktatuŤe
právě tak, jako Marxem pŤepracovanápolitická ekonomie nám lkázala,kam musí véstvfvoj lidské společnosti,
a pňivedla nás k pŤechodu k tŤídnímuboji, k počátku
proletáŤské
revoluce...
Jak máme tomuto pojetí Leninovu rozumět? ProletáŤská
kultura jako nejvyšší
forma kultury uvnitŤ tŤídníspolečnosti
musí si pŤivlastnit všechny vfsledky bvžoazního kulturního
vfvoje. To ovšem nezrtarnená,,žejen jedinou minutu se vzdá.
me toho, upozorl1ovatmasy na omezenf měšéáckf,tŤídnícha.
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rakter tétokultury, to neznamená, že se vzdáme svéhokritic.
kého stanoviska k měšťáckékultuŤe. Měšťácká kultura je
plná rozporli: Pokud znamená kapitalismus historick1i pokrok proti pÍedcházejícímformám společnosti,vede také
k vfvoji kultury a ideologie. PŤestovšak stále zachovává kultura svťrjomezen!,tŤídnícharakter. Kapitalismus mriže roz.
vinout dále kulturu jen tím zpri.sobem,že současnězesiluje
její jednostrann!, omezenf tŤídnícharakter. Proto také spor
mezi soudruhem Spitzerem a soudruhem lJrxem o otázku,
zdakapítalistická kultura je prolhanějšínebo pravdivější, byI
veden na riplně falešnéa abstraktní linii. Měšéáckákultura
a ideologie musíbft prolhaná a nepravdivá, protožeje oÍfleZe
:
nou tŤídníkulturou, jej|ž v!,voj je diktován tiídními zájmy
buržoazie. To však nikterak nevylučuje, že vyvine určité
prvky, jichž i pŤíští
socialistická kultura mrižepoužít.Z tohoto
stanoviska je také následujícípolemika soudruha Urxe proti
soudruhu Spitzerovi nesprávná, protože otázku zatemĎ.uje:
,,Skutečnostje ovšem taková, že kultura se stala skutečně pravdivější, ačkoliv se už nepálí čarodějnice.
jen stále více pŤibližovatk objekNašepoznání se mťtže
tivní, absolutnípravdě...
Toto platí pro proletáŤsképoznání, ale ne pro měšťácké
poznání, které proto nemriže bft ,,pravdivé.., poněvadž ve
svémvfvoji je nevyhnutelně spoutáno a omezeno svfm tŤíd.
ním charakterem.Buržoaziemrižesice nakupit poznatky a kul.
turní hodnoty, jichž proletariát musí používat,a|e nemťtžese
stát nikdy opravdovou kulturou, tj. takovou kulturou, která
vědomě poznává skutečnéspojitosti historickéhoa kulturního
vfvoje. Tuto otázku soudruh Urx takézatemnil' Nepochybně
ale také v této otázce je většínejasnost na straně soudruha
Spitzera, kterf byl sveden názotem na reakčnítŤídnícharakter měšťácké
kultury k tomu, že vyvozoval z toho podobné
záxěryjako proletkultníci, proti jejichž teorii soudruh Lenin
bojoval. Tak píšesoudruh Spitzer:
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je nutné postavit čínskouzeď mezi měš.
,,PŤedevším
éáckoua proletáŤskoukulturou. Je nutno dát měšťáckou
kulturu do karantény, aby se nedostala k dělníkrim.
Je nutnf do všechdrisledkri proveden bojkot měšťácké
metody hodnocení...
kultury, měšéácké
kultury je prázdnou ftázi, nebot pŤedevším
Bojkot měšéácké
musí proletariát, jak jasně dokázal Lenin, využ1tvšech cen.
nfch kulturních vymoženostítŤídníspolečnosti,za druhé a|e
je bojkot sám o sobě nesmyslem. ProletáÍ narážl' ktok za
krokem na měšéáckoukulturu. Chodí do biografu, vidí měš.
noviny, je nucen chodit do měšéáckékfče, dostává měšéácké
kultury je právě tak nesmysl.
éáckéškolyatd. Bojkot měšéácké
jako
frázi
ňekněme
vj,zva k proletáŤrim,aby
a
bezobsažnou
nou
bojkotovali kapitalistické zbož1na trhu. Místo vést boj proti
kultuŤe,objasĎovat proletáňťrmkrok za krokem její
měšéácké
tŤídnícharakter, osvobodit je od vlivťr této reakčníkultury,
místo toho prázdná ťráze o bojkotu měšťáckékultury. Tak
není možno organizovat proletáŤskf tŤídníboj na kulturní
frontě.
Čtenáii zajistéprominou, žejsme ve spojenís teoretickfmi
nejasnostmi,kterj se v diskusi o fašismu a kultuňe lkázaly,
zevrubně objasnili základn1 leninské stavění otázek, leninskou
teorii v kulturních otázkách. PŤi těchto nejasnostechje objasnění teorie proletáňskékultury nutnfm pŤedpoklademsprávné
praxe proletáňsk1ich kulturních organizací v Československu.
V dalšímprriběhu diskuse bude každopádně možno osvětlit
tuto bezprostŤední,praktickou stránku proletáŤskékulturní
práce.
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na kulturní frontě, kterési bude stále více vynucovat zostŤu.
jícíse krize kapitalismu.
Svrij vlastnírikol vidíme pŤedevším
ve zhodnocenímetody,
kterou Václavek uplatúuje, kterou vědecky zdolává ce|!
materiá|, a v kritickém posouzení vfsledkri, závěti,jichž se
dopracoval. Bohužel _ ne|ze mi napsat obšírnoukritickou
studii o Václavkově díle, musím se omezit na skrovnépublikačnímožnosti v Tvorbě; mohu se proto Václavkovou knihou zab,f:latjen krátce, ve zhuště'né formě. Proto musím
čtenáŤeprosit o dvojnásobnou pozornost ke každémuslovu.

Na okraj jeho nové knihy ,,Poezie v rozpacích..

I
Poznárr'ka autora:
Protože se po mém článku Složit zbraně na kulturní frontě?
rozvinula vTvorbě diskuse o otázkách,jichž se dotfkámivtéto
kritice Václavkovy knihy, pokládám za nutné poznamenat,
žejsem tuto kritickou staénapsal koncem Ťíjnat. r. a že pak
v tiskárně |eželavysázená po cel1iměsíc.Proto v ní nereagu.
ji ještěna polemiku, kterou se mnou několik soudruhúv Tvorbě vede. Snad mi bude dána ještěpŤíležitost,
abych na činěné
mi vftky reagoval.

E. U.

Václavkova nová kniha Poezie v rozpacich (nákladem
Odeonu v Pruze) je vážnlm pokusem mladého literárního
historika o ,,vědeckédějiny estetickéhocitu.o. Snaží se, jak
sám Ťíká, o ,,vybudování pevnfch objektivních kritérií pro
posuzování současnéhodění.. v kultuŤe na základě materialistickém. To je už ovšemněco více než ,,shrnování toho, co
bylo vykonáno... Václavkova kniha je svou látkou a zprisobem
jejího zptacování takvážná, že si vynucuje nejen pilného stu.
dia, ale i plodné marxistické kritiky. Tak mriže dosáhnout
svéhoťrčelu,posílenítvoiivé, zdtavé části v současnékulturní
a umělecképráci, pŤispětk vedení rispěšnérevolučnípráce
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Hned v pŤedmluvě Ííká, ž,emu jde ,,o experimentální,
exaktní uměnovědu, fundovanou sociologicky...Tuto,,so.
ciologickou metodu.. pokládá za ,,zátuku,že jejívfvody nejsou
fantaziemí,o.,,Sociologie..je mu pak ,,vfkladem smyslu sku.
tečnostipro člověka..,resp. pro tňídu (str. 33). Václavek chce
ziejmě vysvětlovat kulturní vfvoj a vystihnout jeho zákony na
základé vfvoje hospodáŤské zák|adny, která je primárním
a rozhodujícímfaktorem, determinujícímvfvoj celénadstavby,atedyikultury.
,,Socio1ogie..je pseudomaterialistická vědecká kategorie. z
označení ,,sociologie.. musí u nás vyvolávat určitépochyb.
nosti o vědecké ceně Václavkovy knihy, neboéje známo, že
metody sociologiejsou v protivě k metodám historickéhoma.
terialismu. ,,Sociologie,, má lž svrij tŤídníměšťáckf profil.
Neexistuje ,,sociologie..bez určitéspeciální sociologickéme.
tody, neexistuje ,,sociologieo.,která pracuje metodou histo.
rického materialismu, dialektickfm materialismem. Pouze
historickf materialismus je aplikací dialektického materialismu na společnosta historii. Bylo by možno nazvat
historickf materialismus,,sociologií.. pouze tehdy,kdy.
bychom vyloupli ze zákoni sp o l e čen sk ého vf v oj e j ej i c h
konkrétní historick.í obsah. A to užbv bvlo nedialektická, abstraktní, falešné.Bohužel, naše pochybnosti, vyvolané
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označenímceléknihy jako ,,sociologie..,nezústalyzcela ne.
oprávněné.
V á c l a v e k s e s n a ž í v y s v ě t l o v a t u r č i t éj e d n o t l i v é
etapy vfvoje umění vždy stavem techniky v dané
době. I v nejnovější
době: strojničístaréformy uměnía klade
zák|ady formám novfm. To je,,sociologická.., falešnámetoda.
Historie vfvoje techniky, to je technologie, a ta nárn málo pomriže k vystižení zákonri dialektického vfvoje společnosti
a kultury. Zde je nutno vzit k ruce politickou ekonomii
a vidět v technice zhmotnění pÍedcházejícíspolečenské
práce !
Vfvoj technikyjezákladem vfvoje,jeho materialistickou
stránkou, která nám není nic platna k vystiženízákoni tohoto
vfvoje, nevidíme-lizároverljeho druhou stránku, dialektic.
kou stránku:vnitňní rozpory v1irobních poměrri !
Nevidíme.1i,jak se rozviji proceszespolečenšéování
práce ajak
se toto zespolečenšéování
práce dostává ve svém vfvoji do
rozporu s dan1imi sociálně ekonomickfmi, kapitalistickfmi
vyrobnímipoměry - ažk,,uzlovémubodu.., k rozbitískoŤáp.
ky kapitalismu'Václavek nevidí pak ani tŤídního boj e.
K čemuto vede?
V praspolečnosti,která nezna|a žádnlch tňídníchrozdílri,
prisobila produktivní činnostčlověka pŤímona jeho světovy
názor ajeho umění.Jeho ornamentikabrala svémotivy pňímo
z techniky a jeho tanec byl piímou reprodukcí pohybri pŤi
práci. Australské domorodé ženy reprodukují v tanci svoji
práci pŤi sbíráníkoŤenri.Avšak - lze vysvětlit menuet šlech.
tické společnostiFrancie z |B. stoletíjako reprodukci produktivní práce krásek, kterého tančily? Zajistéženikoliv, protože
vribec nepracovaly! V tomto tanci se obráži společenská
psychologie lB. století.Citujeme Plechanova, jenž o této
otázce mluví velmi vfstižně (Základní problémy marxismu,
něm. vyd., str. 72):
,,Boj tŤíd zabawil, zvláštním zprisobem psychologii
bojujícíchstran. A tak to bylo ovšemnejen ve stŤedově.
ku a nejen ve Francii. Čím více se pak tŤídní boj
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v určitézemi a v určitémobdobí zostíoval, tím silnější
byl jeho vliv na psychologii zápasicích tŤíd. Kdo chce
studovat ideologii společnostirozdělenéna tŤídy,musí
mít pečlivf ohled na tento vliv. Jinak nepochopí
ničeho...
A dále jako by mluvil piímo na Václavkovu adresu:
,,Pokusme se jen vysvětlit zjev Davidovy školy ve
francouzském malíŤství1B. století bezprostŤedněekonomicky: vyjde z toho jen směšnf a nudnf nesmysl;
pokusme se však dívat se na tuto školujako na ideologickf odraz tŤídníhoboje ve francouzské společnosti
v pŤedvečerVelké revoluce _ a celá věc bude hned
docela jinak vyhlížet:budou pochopitelny dokonce ta.
kové vlastnosti Davidova malíŤství,kteréjsou zdánlivě
tak vzdáleny společenskéekonomii, že s ní nemohou
blt žádnlm zpťrsobemuvedeny do spojitosti.. ...
,,Takovfch pňíkladri bychom dnes již mohli uvést četnou
Ťadu a lkáza|y by, že Marxriv materialismus by mohl v nej.
vyšší
míŤeprisobit na dnešníodborné učence_ a sice tlm, že
by je naučil všímatsi téžjinfch ,faktor ., nejen technického
a ekonomického.Vyhliží to parudoxně, je to však nepopiratelná pravda, která nás už neudivuje' vzpomeneme.li, že
podle Marxe se každf společenskfvfvoj vysvětluje ekonomicky pouze v poslední instanci, tj, že pŤedpokládá
zprostŤedkujícíprisobení celé Ťady rozdílnfch jin1ich fak.
torri.t'
Plechanov shrnuje Marxovy a Engelsovy názory navzájemnf poměr ,,záklradrry,,a,,nadstavby.. v takovouto formuli:
l. Stav vf robních sil;
2. tímtostavempodmíněné
ekonomické poměry;
3. sociálně politickf
Ťád, jenžse zvedá na danéhospodáŤské,,základně,,
;
4 . p s y c h o l o g i e s p o l e č e n s k é h oč l o v ě k a , p o d m í n ě n á
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částečněbezprostŤedněhospodáŤstvím,částečrrě
sociálně _
politick1im ňádem, kterf se nad ním zvedá;
5. rozličné ideologie, v nichžse obrážejírysy tétopsychologie.
Tato formule, marxisticky správná, by byla stačilai Vác.
lavkovi k vysvětlení jednotlivfch stupriri ve vyvoji umění.
Václavek sáhl však k ,,socio1ogické..
metodě tr vyšel z toho
,,směšn a nudnf nesmysl.í:
,, . . . obrovsképokroky pracovní techniky jsotr v tomto
období (imperialismu) nejdriležitějším
zjevem, prisobí.
cím rra umění. objevuje
se tu v dějinách činitel,
jenž ještě v žádr'ékultuŤe do té doby nebyl: revoluční
činitel stroje, a mění ,odvěk ., ,nezměniteln1i. stav
v uměních.. ... (str.71.)
o tŤídrrínlboji a jeho formách, o tom, jak se zračí rŮst
vyrobních sil a s nimi souvisejícítŤídníboj ve vědomí společenského
člověka,jak zabarvuje psychologii bojujícíchtŤíd'_
o tom ani slova.A toje těžkáchyba.
Absurdnost sociologické metody je tínl snad zÍejna,
Chceme ji však demonstrovatještěna jednom vystižnérnpňíkladu, jak Václavek hledá vznik určitfch ideologií.Tato jeho
sociologická embryologie ideologie vyb|iži takto:
, , M y š l en í n e p o v a ž u j e ( p r o l e t a r i á tz)a n i c a b s o l u t n í h o , a l e v y s v ě t 1 u j ej e z c h t ě n í , n e b o é
renohé
ideologickézjevy shledává vysvětlitelnypouze socio.
l o g i c k y , n e l o g i c k y " ( s t r .3 3 ) .
Marxista myšlení takto nevysvětluje. Tak je vysvětluje
pouze,,sociolog...Konfuzní cirkulusje zde jirsnf : Vysr'ětluje.
me-li vznik a zp sob myšleníz chténi,pohybujeme se zÍejrně
s t á l e v o k r u h u v ě d o m í . J e d n u f o r m u v č d o m ís e p o k o u šímevysvětlit z druhé a je jasno, že se takto nedostaneme
dále, ven z tohoto bludnéhokruhu, nepňekročíme.Ii ho.
orA
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To však zrlamená nechat ,,socio1ogickou..metodu Ve starém
vědy a uplatřovat nretodu lristorického
haraburdí měšéácké
materialismu!

z
MližeJi u marxisty figurovat pojem ,,sociologie..na nejed.
nom místěv doslovnémpojetí, svědčíto o tom, že Václavek
m a r x i s t i c k y d o c e l a n e p Ť e k o n a l t y p o z n a t k y ,s n i m i žs e
setkal u ňady měšéanskfchučencri,hlavně všakjejich metodu.
S podobnfm zjevem setkáváme se u Václavka pŤi otázce
materialismu a zde opět v jeho hlavním bodu, v otázce
objektivní skutečnostia pravdy, z jej1hožnematerialistického
pojetípak prfští ňada dalšíchomylri. Na jednom místě praví
(str.25) :
,,V poznáni Se pŤestává hleclat pravda
zjevená,jakou jedině znalo myšlení
autoritární,nebo
abso1utní, jakou hledalo myšlenífetišistické,
avznikťl
pojem pravdy jakožto v!,raz pŤedchozí ná.
mahy kolektiva azbta pro jeho pňíští
vítězství...
Na jiném místě(str.40) pak Ťíká:
,,V noetice je mu (tj. revolučnímu proletariátu _
E. U.) kritériem ,pravdy. užitečnost pro
lidské kolektivum (v poměrechtňídních
to znamená:
p r o t ň í d u ,j e ž z a p o ž a d a v k y l i d s k o s t i b o j u j e ) . . .
Je to zŤejmě idealistické pojetí pravdy, j,ž - bohudíky!
- nezanechalo velkfch stop ve Václavkově bádání.
Je to
popŤeníobjektivní a absolutní pravdy, existujícímimo naše
vědomí, nezávisle na něm, pravdy, která není v!,razem ani
ideje, ani fyzické či clrrševníiámahy kolektiva. Lenin o tom
irapsal:
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,,Bft materialistou znamená uznávat objek.
tivní pravdu, která je nám pÍístupnasmyslovfmi orgány. Uznávat objektivní, d. na lidech a lidstvu nezávislou pravdu znamená,
tak anebo onak uznávat absolutní pravdu...
A pragmatismem, byéby operoval ,,kolektivem..,a ne , jed.
notlivcem.., ale pŤecejen pragmatismem ztstává tvtzenl, že
k r i t é r i e mp r a v d y j e j e j í u ž i t e č n o s t p r o p r o l e t a r i á t .
,,Život a praxe musí bft prvním a zák|aďn1m hlediskem
noetiky.. (Lenin), a to, co nám praxe potvrdí jako objektivní
pravdu, je už eo ipso pro proletariát užitečno.,,Užitečnosto.
jako kritérium však je cesta nevědecká, vedoucí do idealis.
tického bahna, což nám snad pragmatismus dostatečněde.
monstruje, nežaby bylo tŤebao tom více ztrácet slov.
J

Václavek sleduje vfvoj v robních poměrri a jemu odpoví.
dajícíkulturu, umění, ideologii, filosofii atd. Lecčímnás ovšem
pÍekvapuje.NapŤ. tvrdí.li nárrrnajednom místě (str. 2|),že
tňídnost vědy se projevuje v jejím pŤivlastněn|,zapom1laje
zce|a,žetato věda j e produktem činnostispolečenského
člověka
v tňídní,kapitalistickéspolečnostia že proto pŤedevším
je tŤídní,kdežtojejí pŤivlastněníje až druhoŤad m rysem její
tŤídnosti.Neméně nás pŤekvapuje takové energické tvrzeni
jako na str. I l5:
,,Velikf rozlom doby vzal dokonale umění
sociální základnu. Všecko, co bylo, již není,
vše, co bude, ještě není. Není žádnépŤítom.
n o s t i .t '
ještěhrrizněji
A Václavek, vidoucí takto hrrizně skutečnost,
její následky:
líčí
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, , U m ě l c i s e j e š t ěv í c e v y l u č u j í z e s p o l e č n o s t i ,
zejménatvoÍícíumělci; neboéchtějí-li si zachovat ne.
odvislost(!),mohou tak učinit pouze jako bohémi tím,
tŤídu.
žese postavímimo měšéanskou
...TŤebaževšak svou prací směŤujíproti měšéanstvu,
zÍstávaji pŤece zpravidla svou orientací vzdá"Jenivlastn í m u p r o l e t a r i á t u . . .P r a v í u m ě l c i j s o u z p r a v i d | a b e z s p o l e č en s k é h o p o z a d í , r i p l n ě o s a m ě 1 í . o
(str. 116). ,,Tvoňiví umělci pracují takŤka vflučně pro
budoucnost,Ježto nemají možnosti uplatnit se sociálně
a plně rozvinout to, co by chtěli, ježtojim poměry brání
v realizaci, jsou odsouzeni k trapnému provizÓriu...
Pracují, tvoŤív izolovanfch laboratoŤích.a,,tato ptáce
je dnes pro umění dťrležitější
než tvoŤenílsebekrásněj.
ších<
a dokonalejších<r
děl.. (str' l22).
Mohli bychom obsah těchto citátťr vyvracet jinfmi jeho
vlastními tvrzeními. Pravda je, že sociální základna je dnes
v drisledcíchprohlubujícíse všeobecnékrize kapitalismu rozkolísanáv(cnež kdyjindy.Jsme na pŤelomuhistorie z jednoho
typu sociáIníorganizovanosti v druh , vyšší.
Věta: ,,Všechno,
co bylo, již není,vše,cobude,ještěnení..nepŤipouští
skutečně
žádnépŤítomnostiani strnulé,ani plynuié, a proto je v níjen
pril pravdy. Vše , co bude , je zďe již v embryonálním
stavu obsaženov protikladu ke ,,Starému..,kvalitivně méněcennému,pŤekonávajícsvrij protiklad svou vyšší
kvalitou. Je
zde plynul stav, kterf mrižeme nazyvat pŤítomností,neboé
se měníme, vyvíjímev něm a s ním. Ale je nutno ho dialekticky chápat, vidět ho v materiální skutečnostia v jejím odrazu ve vědomí společenského
člověka,je nutno chápat, že
v hospodáŤství,
ve v1iroběmateriálních potieb rostou bouŤlivě
prvky socialismu, prvky novfch budoucích vfrobních pomě.
rri a že tuto změnu prodělává i celá nadstavba. ,,Obě ten.
dence, negativní starého světa měšéanského
a jeho kultury,
a konstruktivní tendence nové kultury kolektivistické, vy.
stupují obzvláště jasně v kritickém stadiu imperialismu
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p o s v ě t o v év á l c e , p r o l í n a j í s e . . ; a o s t Ť e s e s r á ž e j í . .
(samotny Václavek na Str. 106 a l07). Vládnoucí umírající
tňída,,tremiže zabránit vzniku nov1ich kvalitních forem, novych ritvarri uměleckfch, ježto tyto rostou z hlubších ko.
ňenri, nežje její ripadkovésociální a politickéovzduší..(str.
75). ,,TvoŤiví umělci jdou s tvoňiv1imi silami společensk1ínri.. (2l9). Nebyli by umělci tvoňiv1imi,kdyby s nimi nešli,
plodili by irpadková di|a. Tak je tomu ve skutečnosti.Jak
se mohly u Václavka objevit metafyzické laboratoňe?
V nich pŤece netkví ony ,,hlubší koňeny.., z nichž vyrážejí
,,novékvalitní formy.. vkultuňe !
4
Václavek velmi bystŤekonstatuj e prvky novyclr vfrobních
poměrri, nové socialistické společnosti a nové kultury j iž
dnes, v základně i nadstavbě kapitalismu' Jakmile však začínáteoretizovat
o jejich vyvoji a o tom,jak jsou obsaženy
již dnes v kapitalismu, dopouštíse Ťady vážn.f.cha zásadnlch
omylri. Na str. 13, v ťrvoduke svému,,nárysu vyvoje kulturního..,námňíká,žechce ,,dialekticky objasnitzápasa pŤerod
kulturních hodnot.., spjatfch s prvky obou systémrihospodáňskych. Ale už zde téžŤ1ká,že tyto prvky existují,,vedle
sebe.., a (na str. 11B) prohlašuje,že v novém umění právě
tak jako v celém tŤídnímboji jde pŤedevším
o změnu toho,
c o j e , , , t ň e b as e p r v k y s t a r é h o i n o v é h o s v ě t a m í s í
v životnímuměleckérndíle téhožčlověka,ba i v jednotlivém
vftvoru... Je to základní nepochopení dialektiky vfvoje, jež
ho vede (na str. 121) dokonceke stesku,že,,v celku umělecké
tvorby panuje - pŤes pokusy tvoŤivéhoumění o novf ňád
- stále ještě bezslohovost...
l{ebylo by v1ivoje,pŤekonávárrí
star ch prvkri méněcennékvality' nebylo by sociální revoluce
a po ní kulturní revoluce, kdyby prvky starého a nového
světa existovalyvedle sebe. Existují proti sobě, prolínají
se, ale nikoli nechanicky strnule, leč ve varu boje, jenž roste
k v1ibuchu a novésyntéze.,,Změna toho, co je.., mriže bft
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provedenaprávě pToto, že,,seprvky staréhoi novéhosvěta
mísí..v každémvftvoru a v celé vfrobě materiálních i duševníchhodnot, že se mísÍdialekticky, žejsou mezi nimi
rozpory, že piedstavují protiklady, kterése vzájemně prostupují a zápasi o novou syntézu.Tedy: nikoli,,tŤeba se prvky
staréhoa novéhosvětamísí..,ale právě proto' že se ,,mísí..
a žese dialekticky ,,mísí..,mriže bft provedena ,,změna toho,
co je.., tj. revolučníodstraněníkapitalismu a jeho ripadkové
kultury! Proto zde mohou b t téžjennáznaky novéhokolek.
tivistickéhoslohu v umění' odpovídajícíprvkrim nového vf.
ňádu, prvkrim, kteréjsou v kapitarobního a společenského
listickfch vfrobních poměrech. Ano: ,,pňespokusy tvoŤivého
umění o novf ňád.. bude ,,v celku uměleckétvorby.. panovat
stále bezslohovost, neboé, jak Václavek sám zdfuazíuje
(str. 77), ''nepom že sebelepšíidea nového slohu, dokud
rrenívytvoŤenanovájednotná pracovní základna,,, dokud nebude odstraněn kapitalismus se svou vfrobní anarchií! Rychle
dnes všezďravé a v vojeschopnése dere vpŤed a objektivní
proces dialektickéhovfvoje kapitalismu spěje k rozbití starého
ňádu a jeho kultury! Ve skvělfch pasážíchsvéknihy sleduje
Václavek sám tento rušnf a dynamick1i proces' v němž dozrávají všechnypŤedpokladynovéhoŤádu i novéhoumění.
Leč teoretickf omyl, kterého se dopustil pňi uvažování
o vfvoji současnékultury, vedl k dalším omylrim. Falešně
postaviv otázku poměru prvkri staréhoa novéhosvěta v umění, falešněpokračuje(str. 1iB) :
,,Protestní postoj proti měšéanstvuje proto prostě
jednak
,tnodus vive ndi. pro moderní umělce,kteŤí
, d ě s í b u r ž o u . ,j e d n a k b o Ť í m ě š é a n s k é ť r t v a r y ,
c í t í c ed o b ň e ,ž e b o Ť e n í j e v t o m t o s t a d i u s t e j n ě
d ú l e ž i t éj a k o s t a v ě n í , b a j i s t ě j š í , u ž i t e č n ě j š í . . .
Ještě jasněji vyslovuje tento svrij falešnf názor na jiném
místě(str.39):
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,,...lrledat vždy kladné vfcliodisko ze současnfch
p o m ě r r i( t Ť eb a i z a c e n u v á š n i v é n e g a c e č á s tečné),, stává se ,,samozňejmfmpožadavkemvědec.
kéhopoměru k životu...
A podobně slyšímeVáclavka mluvit i na jinfch četn ch
místechjeho knihy. Bohužel-v jinak tak znamenitéknize!
Vždyťjde ojednu ze zák|adnich otázek správnéhonázoruna
současnykulturní stav, neobyčejnědriležitou pro vyvozenÍ
správnfch taktickfch závěrri pro tŤídní boj na kulturní
frontě.
Václavek chápe ,,negaci.. jako něco zcela absolutního,a
pŤeceve skutečnostije dialektická kvalita negace docela jiná.
,,BoŤení..má tutéžkvalitu j ako,,stavění..,neexistujeabsolutní ,,ne.. bez prvkri ,,ano,, a naopak. Místo ,,negativní..by se
mohlo ÍLkat,,pozitivní..a iíkali bychom pravdu, která existuje mimo nás v materiálnískutečnosti.
Diale ktická negace
je hnací silou všeho vfvoje, vfvoje v Iozporech,
j e j i c h b o j i a Ť e š e n ív s y n t é z e n a n o v é m s t u p n i ,
vyšším, než bylo vfchodiště. Antická filosofie byla
privodně jakfmsi piirozenfm rnaterialismem. Byla negována
idealismem (spiritualismem) v podobě rozpol.u mezi tělem
a duší,pak v učenío nesmrtelnosti.Tento spiritualismus byl
v dalšímvfvoji negován (hlavně koncem l'B. a začátkem 19.
století) vulgárním pŤírodnímmaterialismem, jenž došel své
negace ve vrcholném Hegelově idealismu. Negací tétonegace
_ reprodukcí staréhomaterialismu na novém vyšším stupni je pak moderní materialismus,jenž docház|ve
vědeckémsocialismu vričiminulosti svéhoteoretickéhozávěru.
negativní eleNebyl by možn! tento vfvoj, kdyby současné
menty v historii neměly svoji pozitivní stránku. Negování je
proces nanejvfša jedině tvoňivy, chcete-li tedy - ,,po.
zitivní..,cožnejlépedokazujerezultát !
Není ,,kladnéhovfchodiska ze současnfch poměrťr.. bez
ťrplné vášnivénegace daného.Teprve když takto usuzuje.
me' mtižemeprohlásit tuto zásadu za ,,samozŤejmf po.
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žadavek vědeckého poměru k životu.., vědecké
revoluční práce, tvoŤivé, budovatelské práce !
Protestní,negativní postoj moderních umělcri proti měšéanstvu a starfm kulturním prvkrim není ,,prostě,,žádn!,,,modus
vivendi.., ale nevyhnutelná kategorická nutnost, žádné
,,trapnéprovizÓrium.. (str. |I7), a|e zák|adn| rys jejich progresívnítvo Ťivé činnosti!
5
Veden,,sociologickou.. metodou nezkoumá Václavek
dialektické protiklady, v jejichž boji se vyvíjí společnost
a její kultura. Proto téžskutečnostexistence tzv. ,,čistého..
umění vidt zce|astrnule, nikoli v jejím pomíjivém Stavu.
Uznáme-li i historickou oprávněnost tzv. ,,čistého..umění,
neznamená to, že bychom mu neměli co vytfkat, a dívat se
na ně zcela nekriticky, jak to činíVáclavek. Tato věc si zaslouží zv|áštnl kapitoly, kterou však nemrižeme vměstnat do
tétolž beztak rozsáhlé rivahy' Chceme jen poukázat na to,
že ,,čisté..umění pŤedstavujevťrčiminulfm nediferencovakvalitnější,avšak
nfm stupĚťrmve v voji umění stupeĎ vyšší,
dnes už dozrávajicí, aby byl pŤekonán tvary novfmi. Je zde
na místěcitovat tak skvěléhodialektika, jako byi Lenin, jeho
slova, která zaznar.r'.'ÍLala
z rozhovoru s ním o umění ve svfch
,,Erinnerungen an Lenin.. Klára Zetkinová:
,,To chaotické viení, to horečné hledání novfclr
hesel a Ťešení,
to ,Hosana!. pro určitéuměleckéa
m y š l e n k o vsé
m ě r yd n e s , a , U k Ť i ž u j t e j e ! . z i t r a :
t o v š ej e n e v y h n u t e 1 n é . . .
Nevyhnutelné ve vfvoji společnostia její kultury. Dnešní
,,Hosana.. se musí zitra zménit v ,,UkŤižujteje!.. - to je
dialektickf zákonvyvoje.Již jsou zde prvky, jejichž rrist musí
znamenat dnes nebo z|tra: Ukňižujte,,čisté
umění..!
PŤekvapenijsme téžVáclavkovfm tvrzením (na str. 67) _
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je to citát z K. Teiga _ že ,,čistéumění nepečechleba.. a
,,je.li někdy větrnou korouhvičkou doby, je jisto, že nedělá
vitr, jejž ukazuje... Funguje p , naprázdno a neužitečnost
j. p.Ý pro toto umění drivodem bytí a nemá prf jiného zájmu
nežbj'tbezzájmovj,m (Charles Lalo). _Jsou to zňejmě škodlivá, pŤehnarrátvrzení, zaměůujícip|ozen! onanií. ovšemže
nové umění nepečechleba, aLe zásadni vtip je v tom' že má
v sobě prvky onoho umění, jež vzniká i pŤi pečeníchleba
a bude jednou potěchou pekaŤe.ovšemže nedělá vítr, kterf
ukazuje, tento vítr má v zák|adě společnostisvékoňeny; lze
však Ťíci,že tato základna zistává prosta prisobenínadstavby,
že by celá korouhev nadstavby neprisobila na směr větru,
kterf ukazuje?
6
S Václavkem nutno se postavit pŤíkňeproti oněm ,,rrrarxistickfm.. nedoukrim, kteňívolají po novém - prÝ proletáŤském-- naturalismu v umění, vidouce v něm jedině revoluční
a historicky oprávněné umění v dnešní době a popírajíce
zátoveťtvyššíkvality a historickou nevyhnutelnost ,,čistého
umění...My nenazfvárnetzv.,,čisté
umění..uměnímproletáŤ.
sk m, tím méně socialistick1im,vidíme v něm jen jeho vyšší
kvality vriči minulému měšéáckému
umění, prvky budoucího
V či,,čistému
,,umění..komunistickéspolečnosti.
umění..by
byl proletáŤskf naturalismus - byéproletáňskf, ale pŤecejen
naturalismus! - krokem zpět ! Nedojde ovšem k němu,
neboé ,,marxističtí..reakcionáÍi nezastaví a neobráti zpět
vyvoj nadstavby, tím méně zák|adny všeho společenského
života. Tyto takémarxistyje nutno rázně odmítnout. Bohu.
že|,YácIavkovi se to nepodaŤilo;nejsa sám dosti marxisticky
vyzbrojen, kapituloval dokonce pŤednimi, jak dále seznáme.
Naturalismus ,,náleží svou historickou podstatou k světu
měšťanském11Í.
3 - jak Ťekl Mehring - popírá požadavkem
pŤírodnípravdivosti, doslovného podání pňírody
podstatu umění. Je to fetišismusvěci, pŤírody,a historickf
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Inaterialismusje sám vysloveně protinaturalistickf v tomto
smyslu. Je to ovšemjen plod kapitalismu, kter si kulturu
pňivlastfiuje a sk1itá proletariátu jen její odpadky (ve formě
,,popularizace,,) za ričelem ohlupování, že proletariát má
dnes nejblížek umění naturalistickému.Ale ,,objektivnísmysl
dělnickéhohnutí směňujeprávě proti tomuto umění a pÍipra.
- Na druhéstraně by ,,mar.
vuje umění ne naturalistické...
xističtí..oportunistérádi viděli poezii ideologizovánu, chtěli
by v ní formy empirického poznání, Pletou si ovšem--doko.
nale nemarxisticky ! - obor politiky s oborem poezie a domnívají se, že v ideologii dílaje je diné vyrovnání básníkas revolucí! Takovouto naturalistickou poezií a zveršovanfmi politick mi rivodníky bychom neposloužili revoluci, nedostali
bychom se v umění vpŤed, k revolučnímupŤekonání,,čisté.
ho umění... Skutečná revolučnípoezie, jak ji pŤinese doba,
bude pŤekonáním,,čistého
umění.., pňinese kolektivismus,
,,nebude to staryi naturalismus, pracující se skutečností,
doplřovanou a upravovanou subjektivní frkci, nj'brž slovesná
práce skutečnostní,
podíizená potŤebám boj e.. a vyrristající z tohoto revolučníhoboje. Nebude to ,,tematická manifestacepomocístaréhoumění...
Až potud bychom s Václavkem plně souhlasili.
7
Nemrižemevšaks Václavkem souhlasit,splácíJi pŤece dař
stanovisku oněch ,,marxistri.., o nichž jsme právě mluvili,
vyvozuje-li, že
,,obdiv vysoko stojícího umění nemriže
b r á n i t r ev o l u c i o n á í i , a b y j e n e p o t í r a l z p o l i t i c k 1 i c h d r i v o d r i . .a ž e j e ' ' n u t n o s e r o z h o d n o u t
buď pro umění, nebo pro službu revoluci..
(str. l20). Nelze pr1i,,zároveĎ' s1oužit revoluci
a dělat dobrou poezii..(str.221).
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Václavek kapituluje pňed těmi reakcionáňi, kteŤÍsi také
Ťíkají,,marxisté.oa proti nimž pŤed chvílí správně v otázce
umění..bojoval. Václavek činízde závažné
,,proletáŤského
k o n c e s e o p o r t u n i s m u . P í š ed á l e :
,,Mísit obé (tj. umění a služburevoluci) neprospívá ani umění, ani revoluci. Umě1ci jde
o vyvolání a ukojení emocí, revolucionáňi
o closažení nové socialistické společnosti.
Jako obsahové zňetele a akcenty etické ruší
čistotu estetické zkušenosti, činíce estetické
akcenty neurčitfmi a zesIabujíce estetickf
z á ž i t e k , t a k n a o p a k c í l e u m ě l e c k é r u š ía o s l a b u j í r i č e l n o u r e v o l u č n í p r á c i . . ( s t r .l 2 0 ) .
Jedno je hned jasno: Václavek vidí revolučnípráci pouze
n a a r é n ěh o s p o d á Ť s k o - p o l i t i c k é ; v y l u č u j em o ž n o sjta k é .
koli revolučnípráce na kulturní frontě' speciálně pak v umění.
Ř*a-t ,,revolučnípráce,,, má na mysli pouze hospodáŤskopolitickf boj. A to je těžká chyba.
,,Vysoce stojícímuměním.. pravděpodobně není Plukovník
Švec, Svatf Yác|av nebo Mlynáí a jeho dítě. Takovéto
,,umění..neobdivujeme, ale potíráme, zavrhuj eme z kulturně
politickfch drivodri. ,,Vysoce stojícíumění.. je zajisté hodnotné umění, které má v sobě prvky vyššíkvality ve značné
míňe,a toto umění nebude skutečnf revolucionáŤ nikdy zavrhovat a potírat. (Ve SSSR je snad dosti pŤíkladriz tétopraxe revolučníchdělníkri a komunistické strany.) Něco jiného
nežpotftáníje ovšemmarxistická tvrirčí kritika a tento
rozd1l je nutno si uvědomit a domyslit, neboťjinak _ podle
Václavkovy koncepce _ by revolučnístanovisko vyhlíželo asi
t a k t o :, , J e s i c e n á d h e r n á t a B e e t h o v e n o v a D e v á t á
( p r o p ň í k l a d p o u z ea)1, e j e t o b u r ž o a z n í u m ě n í ' a p r o t o
pryč s ní !.. (Jeden z ,,marxistťt..tohoto
druhu by pohotově
zvo|a|:,,Do karanténys ní!..)
Je to obdoba nesmyslného,nerevolučníhostanoviska vriči
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strojťrrnv počátcíchdělnickélro lrnutí. Proto je Václavkova
koncepce neudržitelná'a je nutno' aby ji odvolal. Neboéono
stanovisko mohou ti, kteŤíje mají, sice ,,revolučním..nazlvat
a Václavek jim to mrižedovolovat, avšakobje ktivně nikdy
revolučnímnení a nebude!
omylem podobné kvality je i tvrzení, že ,,je nutno se roz.
hodnout buď pro umění, nebo pro služburevoluci... Umě.
l e c t e d y u m ě n í m n e m r i ž es l o u ž i t r e v o l u c i . - Z c e s t y
umění..
správněvedenéhoboje proti hlasatelrim,,tendenčního
histotěm'
kdož
a
proti
potírají
naturalismu
proletáŤského
a
umění,
diferencovaného
rickou oprávněnost a vyššíkvality
dostal se Václavek na scestí,na němž dospěl tam,! kde b;?t
nechtěl, tot1žrl'a stanovisko také marxistťr. Neboéco
jiného nárrr zde Íiká, než:,,proletáŤskfnaturalismus.. žádnfm
hodnotnfm uměním není,a proto není možnaslužba revoluci
v umění skutečněhodnotném'proto skutečněhodnotnéumění
nemriže bft revoluční.UvěŤil takémarxistrim,že revoluční
je pouze,,proletáňskf naturalismus...,,obsahové zíete|e
a akcenty etické rušíčistotu estetickézkušenosti..,zeslabují
estetickf zážitek - ve skutečněhodnotném umění nemohou
bft obsaženy,a proto hodnotnéumění (v němž těchto zŤe.
telri a akcentri není) není revoluční,nesloužírevoluci. Tak
usuzuje Václavek. Docela jako ti takémarxisté.
My naproti tomu tvrdíme, že i v umění, hodnotnfm umě.
ním se sloužísociální revoluci. Aé v kterékoli epoševfvoje
kapitalismu, zv!áštévšak dnes, aé si toho jsou už tvrircové
tohoto hodnotnéhouměnÍvědomi nebo ne. Dnes, v rípadkovém období kapitalismu, v době prohlubujícíse všeobecné
krize kapitalismuje každ! novf objev ve vědé i každf hodnotn1i progresívní pŤínosvšech těch moderních ismri v umění již objektivně obrácen
p r o t i t Ť í d n í mz á j m r i m k a p i t a l i s m u - s l o u ž í r e v o lu c i. A to tím ví c e, je-li tato hodnotnátvorbauv ěd o měl á,
je.li zároveř. provázena strohou a pohyblivou marxistickou
kritikou. (Věcí komunistri je, aby byla uvědomělá a plánovitá !)
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života
Ale Václavek raději vydědí umění ze společenského
(kde probíhá ti(dni boj !), raději Ťekne,že poezie není dílem
člověkav kapitalismu, ale nebešéan- než aby
společenského
se rázně postavil proti těm, kdož Ťíkají:,,Jesice krásná ta
Beethovenova Devátá, ale..... Dal se pňed nimi na ritěk
k vrcholklim olympu a chtěl s sebou vz1t í ce|éumění. Naštěstívšak _ umění zristalo v našídialektické,materialistické
skutečnosti.Lze doufat, že se sem k němu vrát| i Václavek o jednu zkušenostbohatší.
Na jiném místějeho knihy čteme (str. 117) o mnohfch
styčnfch bodech mezi tvoŤiv..fmuměním a sociálně revolučve stejnémprincipu tvoňivého
ním hnutím,jež vidí pňedevším
umění i sociální revoluce: v práci ,,na zménétoho, co je...
body.. nejsoujen
A to je revoluční práce. A ony ,,styčné
je
mechanické, to proudění krve. Vidíme, že Václavek
si sám odporuje.
Zblvá mi ještě dotknout se otázky poměru komunistické
strany' vridkyně revolučního hnutí proletariátu, k tvoŤivému
Václavek.
umění po dobytí moci, jak ji nadhazuje a Ťeší
I
Špatněsi vykládaje usneseníkomunistickéstrany RSFSR,
píšeVáclavek (str. 49), že,,strana je vridkyní proletariátu,
ne však historického proceSu... Poměr komunistické
strany ke kulturní práci je prf pouze kontrolní. ,,Kontroluje
ji, nevedeji však..(str. 32).,,Chrání a podporuje,poskytujíc
podmínečněsvédrivěry uměleckfm skupinám, jež se upŤímně
snažíse revoluci pŤiblížit...Umění musí prf lrazit svoji dráhu samo, na vlastních nohách. Kritérium stlany j" p.Ý vysloveně politické, imperativní, nesnášenlivé.Svoji politiku na
kulturním poli prf provádí hlavně cenzurou (str. 149 a 150).
Václavek nevidí velkou historickou rilohu strany' Strany'
která vede proletariát ke splněníjeho historického díla: revolučního vymfcení kapitalismu a vybudování socialismu.
To je velkf , těžkÝa dlouhotrvajícíhistorickf
proces. Bez
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komunistickéstrany by ho nebylo, jako zase naopak bez směru
vfvoje kapitalismu k tomuto procesu, k tétoetapě, by nebylo
strany.Kdo to nevidí,podceĎuje historickomunistické
kou ťrlohu Strany. Je pŤirozeno,že v centru pozornosti
a cílem revolučnístrany je zavedení novfch socialistick1ich
v1írobníchpoměrri. Ale rispěch na tétohospodáňsko-politické
f r o n t ě v y ž a d u je n e m é n ě u r p u t n é h o r e v o l u č n í h o
boje na kulturní frontě. ,,Problémkulturnírevolucese
stane na určitémstupni vfvoje socialismu jedním z nejváž.
nějšíchrikolri nové společnosti..(Děborin). Zbytky starékul.
tury jsou vážnou pŤekážkouv budování socialismu avyžadujt
systematického,plánovitého potírání. Rozpadávají se sice,
ztrácejícev zákLaděspolečenského
života svékoŤeny,ale pŤesje
to
nevyhnutelně tňeba ,,aktivního a uvědomělého boje
V tétooblasti ve světle širok ch perspektiv nové kulturY: rodícíse z novéhosvěta.. (Děborin), z kolektivního obsahu spo.
lečenskch poměrri, aby bylo lidskévědomí zcela očištěnood
fetišismu věci, pŤírody a mohlo též ,,básnit skutečností..,
vyžívatv ričelnépráci svoji senzibilitu. Možno se nám znovu
odvolat na Leninriv vfrok o této otázce, kter,f zaznamenala
Klára Zetkinová:
,,Ve společnostizaloženéna soukromém vlastnictví
vyrábi umělec zboži pro trh, potňebuje kupce. Naše
revoluce sejmula z umělcri tlak tohoto velmi prozaického
stavu věcí. Učinila sovětskf stát jejich ochráncem a zákazníkem. Každ umělec a každj,, kdo se za umělce
pokládá, používá svého dobrého práva činit si nárok
k tvorbě podle svéhoideálu, at užje hodnotná čili nic.
To je to vŤení,experimentování, ten chaos. Ale ovšem,
m y j s m e k o m u n i s t éN.e s m í m e s k l á d a t r u c e v k l í n
a ponechat chaos, aby vŤel, jak sám chce.
My se musíme uvědoměle snažit - i tento
vfvoj jasně vést a jeho v sledky formovat,
určovat...
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To je ovšem něco jiného než kontrola umění cenzurou'
to je ovšemněco jiného než,,vysloveněpolitické,imperativní,
nesnášenlivé..stanovisko. To je mnohem v1ce a něco zcela
j i n é h o :p l á n o v i t é Í | z e n | h i s t o r i c k é h o p r o c e s u v f .
voje celé kultury po dobytí moci.
9
Tak po dobytí moci, tak už dnes v Sovětskémsvazu. A jak
u nás? Jak odpovídá revolučníintelektuáI na tuto otázku,
která se mu musí vnutit, je-li skutečně marxistou? Je to
otázka' již nelze obejít. Složit ruce v klín, ponechat chaos,
aby vňel,jak sám chce, ponechat volnost toku vfvoje v kultuŤe? Na tuto otázku Václavek neodpovídá. Stanul nad ní bezradně, v rozpacich a obešelji;spokojilse narfsovánímkrásnfch perspektiv umění v socialistickéspolečnostia v komunis.
mu, neodpověděl na otázku, která se vznáši nad pasážemi
jeho knihy, co dělat nyní?
Vyvozoval.li Václavek určitéstupně ve v voji umění pňímo
z daného stavu techniky, pňehlédlJi tŤídníboj a psychologii
společenskéhočIověka,pŤeložilJi možnost revolučnětvoŤivé
činnosti uměleckédo izolovanfch laboratoŤí,izolovan)ich od
tňídníhoboje atd. _ nelze se tomu divit. A to je nejvážněj ší
chyba je ho knihy. Tím vážnéjši,
že si na nás zájem revolučníhoboje kategoricky vynucuje odpověď na tuto otázku
a činy!
Napravit tuto chybu, jež není vlastní pouze Václavkovi,
n e n í t é žp o u z e V á c l a v k o r ' o u p o v i n n o s t í , a l e v š e c h
marxistickfch teoretikri a pracovníkri na kulturní
frontě.
Václavkova kniha je vfbornfm popudem k ujasnění marxistického názoru na umění a revolučnípráce na tomto poli.
Sama pŤedstavujeu nás ojedinělf velk1i pokus o marxistické
vyŤešení
první z těchto otázek. Proto jsem pokládal za nutno
zab vat se jeho metodou, neboťbez správné metody poznáváni a myšlenínení ani správného,revolučníhojednání. Proto
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jsem pokládal za nutno obírat se téžhlavnějeho stanoviskem
k tzv, ,,proletáŤskémunaturalismu.., abych pomohl vyčistit
cesty revolučnímu umění od tohoto názorového balastu.
Proto jsem se v dalším obíral otázkou revolučníhoboje na
kulturní frontě, abych pomohl jeho brzkému, širokému
a ričinnému rca|ízovánl. Je ovšem tŤeba, aby Václavkova
kniha a tato moje kritická studie nezristaly v tomto směru
osamoceny' ale aby byly podnětem k dalšímu teoretickému
zkoumánl těchto otázek a hlavně - k praktické činnosti.Jen
potom dosáhneme svéhocíle,jak nám diktuje zájem revoluce !
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oTEVŘBmÝooprs
REVoLUČtvtuSPISovATor,Ůvt
v ČnsroSLoVENSKU

Revoluční spisovatelé,shromážděn| na mezinárodní kon.
ferenci revolučníproletáŤskéliteratury v Charkově, uvažovaLi
o situaci revolučníliteratury v Československua rozhodli se
tento otevŤeposlat revolučnímspisovatelrimv Československu
nf dopis:

Milí soudruzi!
Uváživše situaci revoluční literatury v Československu,
konstatovalijsme toto :
V prvním období poválečnéhovfvoje, v době revoluční
aktivity mas, vznikla v ČeskoslovenskurevolučníproletáŤská
literatura. Pěstovali ji jednak staršíspisovate|é,vyšedšíze
sociální demokracie a radikální inteligence,jednak mladá ge.
nerace, sdružená v Devětsilu. Tato proletáňská organizace
stála na stanovisku Proletkultu a sdílelase o jeho nedostatky:
nedostatek správného dialektického pojetí vfvoje proletáňské
kultury, mechanickou koncepci jejího vytváňení, odmítání
kritického zužitkováni dědictví minulé kultury pro revoluční
cíle, pseudorevolucionismus,vlivy ideologie měšéáckfchvrstev, mechanické pňenášenípoliticklch norem do literaturv,
zdinazťtovánítendence,kde měla pťrsobitsama fakta.
pÍílišné
V druhém období poválečnéhovfvoje, období dočasné,
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stabilizace kapitalistického hospodáŤství,politické
částečné
a kulturní oťenzivybur žoazie,nastává odvrat maloměšéáckfch
vrstev od revolučníhohnutí, kter1i se v literatuňe projevil
odvratem od sociální tematiky atim, žese neusilovalo opravit
nedostatky linie proletáŤskéliteratwy, n!,brž z opozice proti
nitn se zašlo do pravfch richylek: PodceĎovaly se možnosti
proletariátu k vybudování vlastní kultury (trockismus)a tedy
i politick vfznam|iteratury, nebyloučiněno nic pro usnadnění
pŤístupudělnické tňídy k literatuŤe".podceĎovalse vfznam
hrrutíděldopri pro literaturu. Nedoceřovala se masová práce,
spisovatelésejí vzdalovali a tím se odcizili i boji proletariátu,
kterf jedině je mohl udržet na revolučnílinii. Podceřoval se
vliv proleta átu na neproletáÍskévrstvy, které proletariát
pŤitahuje a ovlivůuje. Ideologicky vliv maloměšéáckfch
vrstev vedl naopak k banalizováni problémri proletáŤské
literatury.
Levou ťrchyikou bylo, když se prohlašovaLy reportáž a žur.
nalistická práce za jedině vhodné pro revoluční slovesnou
práci a práce děldopri se omezovala jedině na reportáž..Iyto
ťrclrylkyoddělily revolučníspisovateleod mas.
Sektáňskéstanovisko formalistické vedlo ke ztrátě vlivu
na masy a k tomu, že maloměšéácké
vlivy silně ovládly nejlepšírevolučníspisovatele,jak se ukázalo diskusí v Tvorbě
na podzim 1929.
Všechny tyto chyby pŤivedly revolučníliteraturu do krize
a k likvidátorsk1im tendencím. Tato krize byla do značnémfty
umoŽněna také tínr, že sttana neměla v literárních otázkách
žádnélinie a literaturu ideologicky téměŤnevedla.
V tŤetímobdobí, období rostoucíkrize kapitalismu, zostŤení tňídníhoboje a aktivizace pracující tňídy, které piinesly
novf kurs KSČ, rostou na jedné straně dezerce maloměšéáckfclr živlri v literatuŤe (vystoupení sedmi spisovatelri proti
straně v dubnu 1929 zátoveĎ s rítokemlikvidátorú na odborové organizace a stranu ajejich vyloučení;opouštěnírevoluční
linie a rosttlucí ideologická nejasnost a lhostejnost, rostoucí
vliv katolicismu V literatuŤeaj.). Na druhé skaně s aktivizací

333

pracující tÍídy vyrristá snaha o konsolidaci revolučníchsil,
zejména vytvoŤenímčasopisulvorba, jenž dosáhl velikého
rozšíŤení
a vlivu, revolučníaktívizac|jinfch časopisťr,
odsouzenLm apolitického stanoviska některfch spisovatelri v diskusi
na podzim 1929, revolučníaktivizací DDoČ, vzrristem děl.
dopského hnutí, založenímLevé fronty aj.
Úspěšnémurozvinutí revolučníchsil stojív cestěŤadanedostatkri. Nové vedení strany dosud nevěnovalo kulturní linii
dosti pozornosti, stejnějako ristŤedníorgán rsČ Rude právo
a jiné stranickélisty. Také v linii Tvorby se dosud projevují
četnéťrchylky:Podceřuje se vliv literatury jako revolučního
nástroje, vlznam hnutí děldopťr a roldopri, v znam Svazu
DDoČ, nevěnuje Se pozornost velikym zjevrim proletáŤské
literatury a literárně politickému v1ivoji ve SSSR, v Německu
a jin1ich zemich, ztstávaj| zbytky sektáŤskéhoformalismu,
neprovádí se pŤísnáideologická kritika poputčik (souběžcri),
neprovádí se vedeníjich a ovlivíování a opomíjíse téžteore.
tická práce a marxistická práce v otázkách literatury.
HospodáŤsko-politickf, jakož i kulturní vyvoj Slovenska
jinfmi cestami nežli v českfch zemich. Slovensko,
šelčástečně
kulturně zaosta|é,se v první době po založeni ČSR oddalo
maloměšéácko.nacionalistickfmiluzím, kterévšakv literatuňe
našly malou odezvu. Staršígenerace spisovatelrivribec nenacházejí ve svétvorbě tematiku dne a mladšígenerace po několika pokusech, které znamenají jen rozmnoženík}ičaŤské
literatury, pÍecházej| z větší části k sociálním tématťrm.Se
vzr stem tŤídnídiferenciace a hospodáŤskfchbojri na Sloven.
sku vyrristá ideologické hnutí levfch intelektuálri, kteÍí se
v Praze seskupili kolem časopisuDav. Část tétoskupiny spolupracuje dosud zce s komunistickou stranou, někteŤíz nic|t
pňecházejí pŤímo do jejího stranického aparátu a časopis
Dav, ze začátku liberálně revoluční,se mění v masov1i orgán
revolučníchspisovatelri a intelektuálri, kterf nalézá spojení
s děldopy a pro svoji pŤístupnostvniká v proletáŤskémasy.
Avšak i skupina Dav měla mnohénedostatky a její koncepce
rozvoje proletáňskéliteratury vykazova|a podobné omyly jako
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u skupiny Devětsil. Dalšíjejí chybou bylo, že nenašla dostatečnéhostyku s revolučnímispisovateli maďarskfmi a zakar.
patsko-ukrajinskfmi. To vedlo částečněi k tomu, že časopis,
nehledě na vliv, jakf měl na r|uznévrstvyvčetněmaloměšťákri,
byl v roce 1929pro finančnípotížedočasnězastaven.
K novému zformováni, ozdravění a zesíleníliterárně re.
volučníhohnutí v ČsR .je nutno, aby se vytvoŤila pevná
organizace a její platforma a revolučnílinie veškeréliterární
práce. Vfchodiskem pÍi tom bude ideoIogická a tvrirčíplat.
forma MBRL (Mezinárodního byra revoluční literatury),
které klade za podmínku spolupráce:
1. Boj proti imperialistické váIce a za ochtanu SSSR,
2. boj proti fašismua bílémuteroru a
3. energicky boj se všemi zjevy.sociálfašismu.
Revolučníliteratura v Československuse nemriže omezovat
nadále na vrcholné literární vftvory a na spolupráci s poput.
čiky, ale pÍedevšímna masovou práci. To znamená hlavně
věnovat pozornost děldoprim a roldopŮm, pokud se v1wíjejí
k literatuŤe,a spisovatelťrmz dělnické tŤídyvribec. K tomu
je potÍebí,aby KSČ věnovala zvfšenou pozornost děldopskému a roldopskémuhnutí. Děldopové a roldopové, vyvíjející
se k literatuňe, musí se vychovávat v literárních kroužcích,
neboéproletáňská literatura si musí právo na svou existenci
vybojovat sv1imi kvalitami. Poputčiky nutno ziskávat, podrobovat pŤátelskékritice a ukazovat jim, že dalšíjejich cesta
musí véstk ríplnémusplynutí s proletariátem a žeje jedinou
možnou dalšíjejich cestou.
Je nutno prohloubit teorii literární práce a navázat organi.
začníspojeníse všemi národnostmi v ČsR ke společnépráci.
Hnutí revolučníproletáňskéliteratury je hnutím m'ezinárodním, jak ukáza|a druhá mezinárodní konference revolučních spisovatelriv Charkově ve SSSR, na niž se sešlizástupci
revolučníproletáŤskéliteratury ze 23 zeml. Československo
nemrižezristat nadále mimo toto hnutí.
Historickf zápas za vybudování socialistickéspolečnostije
rozhodnou otázkou kultury a našídoby. Tento zápas se bojuje
r)í)F
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a mrižeb t vybojován jeclině v souručenstvís mezinárodnírn
proletariátem. Historick ťrkol,pŤipadajícírevolučnímspisoje nernaly. I( jeho ťrspěšnému
vatelrim v Československu'
je
splnění nutno, aby tito spisovateléspolupracovali s revoluč.
ním dělnictvem a v mezinárodním měŤítku s revolučními
spisovateli celéhosvěta. K tomu je zapotŤebi,aby pŤedevším
v Československu
samémdošlomezi nimi k systemati;késpoluprácina organizačním
podkladě,Zák|adnou této práce
nrriže b1it časopis Tvorba. Je všakzapotňebí
Vyvalovat
se chyb minulosti a pŤíští
práci postavit na platformu, jejíž
obrysyjsme zde načrtli.
Jsme pŤesvědčeni,že na pňíštímkongrese n'rezirrárodní
revolučníliteratury se sejdeme ke společnépráci se zástupci
organizovanéhohnutí revolučníliteratury v Českos]ovensku.

...1Ťi.iíii't*:a$
o..,..u,,il.
v Charkově

Podpis2: E. E. Kisch. - Tarasou-Rodionou,Fadějeu,Panfjorou,
Skačkou(Rusko)' - Kirilenko (Ukrajina, ,s,s,sft,.- Aragon, G.
Sadoul (Francie). - F. C. Weiskopf,J. R. Becher,Ludwig Renn,
E. Glaeser(Něnecko). - Siao (Čína)._ Salam (EsyPt). _ Mat.
sujama(Japonsko).- M. Gold (USA). - H. Hulop (Anglie). B. Bajčidze (Gruzie). - Laicen (Litua). - Illés (Maďarsko). _
Bakalou (Bulharsko)._ Jasieítski(Pokko).
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VladimírClementis:PREJAV
NA MEDZINÁRoDNoM KoNGRESE
REVoLUČNEJ LITERATÚRv v CHARKOVE
6.-1s. NOVEMBRA 1930

Dralrí sťrdruhovia!
Svoju reč začnerntj,m, že trochu doplním s. Illésa, pokial
ide o vzéahbyra k revolučneja proletárskej literatríreČes]<oslovenska. Sridr. Illés'sám podčiarkol chybu, ktorej sa do.
pustilo byro, a v organizačnej časti svojho referátu ukáza|
cesty k náprave ch1ib. Nedostatočnf záujem byra o revolučnfch spisovatelov Československai nedostatočnéspojenie
s nimi bolo o to váčšouchybou, že cesty ideologickéhoi formálneho tozvoja českejliteratriry v poslednom čase mali
v sebe niektoré zv|áštnečrty, ktoré museli zaujimat revolučn1ich a proletárskych spisovatelov celéhosveta. Už v rokoch
1919-1920 českáliteratrira vyzdvih|a tézy o proletárskej literat re, ktoré našli svojich prívržencov najmá v skupine
Dcvětsil a ktoré mali v sebe vplyvy staršiehopokolenia spisovatelov, patriacich čiastočneeštedosféryideologickéhopÓsobenia sociálnodemokratickfch i anarchistickfch smerov.A maloburžoáznispisovateliavedome propagovali podla svojho re.
ceptu vypracovany rrsocializmus".
Najviac sformovanou a jednotnou v ideologickom zmysle
bola skupina Devětsil, do ktorej patrili aj staršíspisovatelia
a pracovnícikomunistickej strany, ako St. K' Neumann, Josef
Hora, Ivan olbracht a iní. Avšak koncepcia proletárskej li.
terahiry, ako ju formulovala skupina Devětsil, trpela ,,proletkultovčinou...Sotva tu treba dÓkladnejšiehovoriéo podstate
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tejto chyby. T'áto istá skupina neskÓr zanechala takzvarrťrpro.
letársku literatriru a propagovala poetizmus; a V názoroch
s tcÓriami sovietskehoLefu'
na prÓzu mala mnoho spoločného
Boj s malobaržoáznymi tendenciami v komunistickej strane
bol príčinouznámeho vystripenia siedmich českychspisovaz komr.rnistickejstrany. Medzi nimi
telov, ktorí boli vylťrčení
je Ivan Olbracht, StanislavKostka Neumann,JosefHora ainí.
Keď máme niečo vyčítaťbyru, tak potom najmá nezáujem
o tťrtoudalosé.Veď tu ide dokonca o spisovatelovvelmi populárnych medzi proletárskymi masami, ako je lvan olbracht,
tu ide o nerinavnfch borcov za oslobodenie proletariátu, ako
je St. K. Neumann.
Treba však poznamenaé,že tito siedmi spisovatelia neboli
medzi sebou velmi silne ideovo spojení, ako ukázal ich ďalší
tvorivy vyvin. Hora a Seifert čoskoropo vylričenínašli cestu
k sociálfašistickfm orgánom. St. K. Neumann ostal i mimo
strany progresívnym, revolučnfm intelektuálom, ktor;í pomáhal strane, ktorf dokázal to počas diskusie na stránkach
časopisuTvorba roku 1929, ako aj svojou dalšou činnoséou,
najmá keď bol na čele Levej fronty. Tu nemÓžeme hovorié
o príčináchvyst penia siedmich, bolo by treba podaévyčer.
pávajricu anaIyzu politického, hospodárskeho i kultrirneho
stavu v Československu.Treba povedaé, že na obhajobu
strany proti vyššiespomínanfm siedmim vystripili vtedy spisovatelia z bj,valej skupiny Devětsil, a taktiež zo slovenskej
skupiny DAv. V sričasnomobdobí českírevolučníspisovatelia sa grupujri okolo časopisuTvorba, ktorf - nehladiac
na všetkychyby _ má veIky v, zlam' Slovenská skupina re.
volučnych spisovatelovnemá vlastny orgán a čiastočne
spolupracuje s časopisomTvorba' NemÓžem zapriet ten fakt, že
v oblasti literatriry československymspisovatelom a kritikom
chfba marxistická príprava.
Vyššie spomínanéstroskotanie téz pro|etárskej literatriry
(l9l9-l920)viediok tomu, žepočasdiskusie,ktorá sa zača|a
o tejto otázke v ZSSR, u nás dokonca v straníckejtlači,nehovorilo sa o proletárskej literatrire. Najprv treba postavit aroz-
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riešiťtento problérnz icleologickejstrany, t1im viac, že strana
clo toho času eštc neprejavila záujem o otázky literatťrry.
.Ireba dať správnu líniu aj robkorskému (dopisovatelskému)
hnutiu.
V každom prípade našekritické poznámky na adresu byra
neznižujrijeho skutočnéa plodné spechy' a niet pochybností,
že|ertcestou medzinárodnej spolupráce revolučnáa proletára m6žesplniésvoju misiu. Skupiny Tvorba a DAV
ska literatťrr
splnomocnili ma nadviazat pevné spojenie medzi byrom
a nami.
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Vladimír Clementis: MEDZINÁnonmÝ
KoNGRES REVOLUČNEJ LITERATÚRY

V prvej polovici novembra 1930 zasadal v charkovskom
dome literatriry medzinárodnf kongres revolučnfch a proletárskych spisovatelov. Zučastni|i sa na Ďom delegáti z 23 štátov. V skutočnostibola to vlastne prvá konferencia, pretože
schÓdzku asi 30 spisovatelovnáhodne prítomnych pred troma
rokmi v Moskve tažko rlazvat medzinárodnou konferenciou.
Úlohou charkovského kongresu bolo predovšetkfm organizačne zb|ížitspisovatelov, ktorí v mnoh1ich rečiach bojujri
za jedirr!,ciel. Trito rilohu kongres tiež z velkej časti splnil.
Bola náležite zistená situácia revolučnej a proletárskej literatiry vo všetkfch dÓležitych krajinách a charkovské uznesenia budír maézaiste značn! vplyv nielen na literatriru, ale
aj na kultrirno-revolučnriprácu vÓbec. Organizačnj,m otázkam bol hlavne venovanf reťetát maďarského spisovatela
Bélu lllésa, atrtora románu Tisa horí a vedrícehosekretára
Medzinárodného byra revolučnejliteratriry. K jeho referátu
prihlásilo sa 53 delegátov o slovo, takže skončenádebata po.
skytuje skutočnezaujlmavy a cenny materiál pre hnutie revolučnejliteratriry V svetovom meradle. PŤednáškykomisára
školstva Ukrajinskej republiky Skripnika, vedriceho aGIZu
(Spojené štátne nakladatelstvo) Chalatova a ukrajinského
dramatického spisovatela Mykytenka o ukrajinskej literatrire
mali viac-menej charakter in{brmatívny. Teoretickfmi otázkami proletárskej a revolučnejliteratriry zaoberal sa vo svojej
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prednáške literárny a kultrirny kritik, generálny sekretár
Řepp" (Ruská asociácia proletárskych spisovatelov)L. Aver.
bach. K tejto prednáške,ako i k teoreticl ,m záverom char.
kovskej konferencie, sa eštevrátime podrobnfm článkom.
Konferencia zaobera|a sa tíež otázkou československoua
poprední svetovíspisovatelia na nej prítomnírozhodli sa na.
písaérevolučnfm spisovatelom československfmotvorenf list,
ktorf bol uverejnenf v 50. čísleTvorby. okrem svojich hlav.
nfch riloh splnil charkovskf kongres i vedlajšie poslanie.
Prispel k propagande zahraničnej revolučnej literatriry medzi
nevyčerpatelďm a hladnfm čitatelstvomSovietskeho svázu,
spisovatelovrÓznych krajín a umožnilim poznaé
osobne zb|ižL|
z vlastnej skrisenostibudovanie velkéhodiela socializmu.
Konferencia bude maé nemal vplyv aj na pomery revo.
lučnejliteratťrry v Československu.Nebude nezaujimavé spomen é,že slávnostnéčísloIzvestiína uvítanie delegátov uve.
rejnilo novelu nášho spolupracovníka Peéka Jilemnického
Návrat v preklade Skačkova, že Štátnenakladatelstvo chystá
v najbližšom časer,rydaév ruštine Jilemnického Zuniaci krok
a TJrbanov Živg ait, že konečne ukrajinskf preklad románu
Živy at vyjde v najbližšíchdĎoch. Sborník slovenskejliteratťrry,chystan tlm istfm nakladatelstvom, posial nevyšiel len
pre pomalost našichspisovateTov.
Na tejto konferencii mali sme možnoséopátovne sa presvedčiť,
že cesta slovenskejliteratriry do sveta bude zabezpe.
čená tfm, že slovenská|iterutira bude produkovaédiela revolťrčneaktívne,ktoré pomáhajri v boji revolučnej triede proti
kapitalistickémusvetu.
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Ladislav Štoll:LID.ÉV ',LABORATOŘI..

V teoretickém myšlení marxistri píšícíchčesky možno
pozorovat v poslední době zv1išené
risilí o hlubšíproniknutí
do oblasti kultury, která byla až dosud riplně zanedbávána,
zatimco na poli teorie ekonomicko-politickéje riplné jasno
a vfvoj v tomto směru pokračujeve šťastném
znameníjednoty
slova a činu.
Tento rozpor' o němž se zmirluje téžotevňenf dopis Mezinárodního byra proletáňskérevolučníliteratury, je na našem
jinde, zejménav So.
rísekutŤídnílinie velmi citeln , pŤestože
větskémsvazu a Německu, je pŤekonáván bohatou objevitelskou literaturou.
Toto soudobé tažen|teoretikri dialektického materialismu
do oblasti kultury, toto pronikání do vyššíchprostorú nadstavby děje se, možno zhruba Íici, ze dvou stran. Jedna část
pochoduje směrem ze skutečnéhoživota, ze zkušenostitňídního boje, ze sféry otázek politické ekonomie, kde vztahy
jsou užjasné.NěkteŤi z tétoskupiny ve svétnbytostnémpie.
svědčení
o pŤíčinné
souvislostiekonomickéstruktury společnosti
a její nadstavby podlehli namnoze svod m povrchních, lineárních vztah , a pokoušejíse vysvětlovat privod veršové
asonance z hospodáŤskésituace. Za tyto nekompetentní,
odvážnéexkurze dostalo se jim pojmenování vulgármarxistri
od těch, kdož mají nesrovnatelně většíkulturně historické
poznán(, většírozhled po historii uměleckfch forem, kdožvšak

3+2

života,nlbrž ze sterilního
nepŤicházejísměrem od skutečného
kterfm
metoda marxistického
svétaidealistické uměnovědy,
myšlenínepronikla do žil.
lMám na mysli několik rriznfch otázek, o nichž se v právě
uplynulych dnech diskutovalo. Neumím a nechci tyto otázky
zodpovědět, chci je pouze postavit do takového vzájemného
aby z nich vyplynul aspoĎsměr orientace ve zmat.
vztahus,
ku, kterf tu vládne.
Podle mého mínění hlavní pŤíčinoupotLžía bezradnosti
marxistick ch teoretikťr na poli kultury jsou neprobádaná
psychologie.
místa v oboru společenské
(Jrxem
jednou
ještě
Plechanovovu formuli, shrnus
Cituji
jíc| vlstižně Marxovy a Engelsovy názory o souvislostech
báze s nadstavbou:
hospodáŤské
l. Stav vfrobních sil;
2. tímto stavem podmíněnéekonomicképoměry;
3. sociálně politicky Íád, jenžse zvedá na danéhospodáŤské
základně;
4. psychologie společenského
člověka, podmíněná částečně
bezprostŤedněhospodáŤstvím,částečněcel m sociálně
politickfm Ťádem,kter se nad ním zvedá;
5. rozličnéideologie, v nichž se odrážejírysy této psychologie.
Z této formulace je dostatečnězŤejmo,kudy vede cesta,
po nížje nutno konečněsvéstotázky ryzí ideologie, otázky
uměleck)ich forem k jejich koŤenrim.Jde tu zŤejměo pňechod
oné sféryproblémri, kterou Plechanov ve svéformuli označi|
č í s l e 4m. J d e o p s y c h o l o g i i s p o l e č e n s k é h oč l o v ě k a .
Konkrétně to znamená podle mého míněníasi tohle: Do.
posud ukazovali nám marxisté společnosta v ní člověka se
všemijeho vnějšímizávislostmi a vztahy. Nyní doclrází ko.
nečněk nutnosti, aby byla lkázána společnostv člověku,aby
byly vědecky vysledovány ony procesy ve vnitňním životě
individua, ježjsou podmíněny vfvojem vfrobních sil, historic.
kfm pochodem společenskfchzměn.
Jde o to ukázat,jak síly
zákonri Ííclícíchvfvoj společenskéhocelku prostŤednictvím
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psychoÍyziologickéhoustrojení se zrcaďI| v pÍirozenfch vlast.
nostech jedincov ch, v jeho chování, v jeho citech, zvyclch,
rozhodnutích, myšlenkách,v jeho ideologii.
To je podle méhomíněn1ona ptáce, pied kterou jsme histo.
ricky právě stanuli aktetá nebude zdoLána několika diskuse.
mi či marxofreudistickfmi kompilacemi. To je práce, již se
'musízričastnitpŤedevším
revolučníumělci - noví lidé, kteŤí
v sobě vysokou intelektuálností bytostně pŤekonali starého
společenského
člověka kapitalismu, kteŤívědomě prodělávají
proces pňerodu a stávaj|se lidmi zítŤejšího
společenského
poňádku nejen svou ideologií,ale téžsvfmi psychologickfmi pŤed.
poklady, noví lidé, v nichž se uvolĎují pod náporem intelektu
ony nové pocity a schopnosti, jež byly až dosud v celfch
komplexech dušeny základnim pocitem soukroméhovlastnění
a psychick1imi i fyzickfmi silami, jež z tohoto existenčního
principu člověka kapitalistické společnostinutně vypl1ivají.
A protože ,,tevoluce abstraktního myšlení..,jak to Ťíká
Děborin, ,,pŤedpoklád^téžrevoluci smyslovéhovědomí..,lze
právem očekávat,žeto budou pŤedevším
smysly _ zrak těchto
novfch lidí - jejich tyze tÍ1ďrlipsfcha, z nichž se narodí nové
umění, jehož zárodky vznikají dnes jakožto produkty složit ch procesri zápasu starfch a novfch forem společenského
vědomí.
Běží teď o to, kde máme v soudobé umělecké produkci
hledat tyto novéprvky - ty nápovědi piíštíchuměleck1ichforem. Je zajLmavéporovnat několik odpovědí na tuhle otázku:
otevňen dopis revolučníchspisovatelri, shromážděnfch na
mezinárodní konferenci revoluční proletáňské literatury
v Charkově, revolučnímspisovatelrimČeskoslovenskaodpoví.
dá asi takto:
,,Revoluční literatura v Československuse nemriže
omezovat nadále na vrcholnéliterární vftvory a na Spolupráci s poputčiky,ale pŤedevším
na masovou práci
(proloženomnou). To znamená hlavně věnovat pozornost děldoprim a roldoprim, pokud sevyvíjejík literatuŤe,
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a spisovatelrimz dělnickétňídyvribec. . . Levou richylkou
bylo, když se prohlašova|y reportáž a žurnalistickápráce
za jedině vhodnépro revolučníslovesnoupráci.....
BedŤich Václavek ve své knize ,,Poezie v rozpac(clt,,
Ťíkáněco docelajiného:
,,...umění v dťrsledkustupĎovanédělby práce a znl
vyplynuvšídiferenciacefunkcí zcela se oddělilo od utilitární produkce.. . Návrat k Ťemesluod strojovéprodukce
j e nemožnf . . . Všechnoumění, i to,ježsepočínástavětna
základ strojovéprodukce,stojív době vrcholnédělby práce
a divergující diferenciace ričelri, funkcí a tvarri stranou
od ostatní, produktivní práce, je něčím jinlm než
práce (! proloženomnou), ježto se odlišilo od ostat.
ních sociálních funkcí a dospělo k tomu, aby existovalo
sebou samym a pro sebe, stalo se cíle m, nikolív
prostňe dkem. Umění vdobě imperialismunemá žádnfch jinfch ričelri než estetickfch.. (proloženo
rnnou).
Neméně zajLmaváje odpověď Karla Teiga (s nížse YácIa.
vek ve zm1něnéknize ztotožřuje) :
,,IJmění se nesnažízměnit svět a ovlivnit praktickv
život.,,
Z uveden ch odpovědí teoretikri, hlásícíchse pod prapory
revolučníhoproletariátu, je na prvf pohled ziejmo, jak! názorovf zmatek vládne v otázkách o smyslu umění a jeho pŤíštích
forem.
Podle mého míněnívšakjedno lze Í(cis jistotou. A sice to,
že teoretickéodpovědi Teigovy a Václavkovy jsou v pňíkrém
Tozporu s naukou dialektickéhomaterialismu.
Podle mého míněnínesprávnost názortt Teigov ch aYáclavkovfch spočíváv tom, že si oba zjednodušili společenskohistoricky proces na dva souběžnéhistoricképochody: proces
technologickf a vfvoj uměleckfch forem, mezi nimiž je jen
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jakási pŤímá mechanická závislost. Sféra společensképsy.
chologie a složitédialektické vztahy pŤesni riplně unikly pozornosti obou těchto teoretikri. Proto se tak častosetkáváme
podmíu Teiga i u Václavka s jejich oblíbenfm líčenímpŤímé
něnosti uměleckfch forem stavem vfrobních sil. Václavelt
napŤ. ve své knize Poezie v rozpacích ÍLká:
,,P echázejícek charakteristice umění za imperialis.
mu, musíme si pŤedevším
všimnout poměru umění
k technice, neboťobrovsképokroky pracovnítechniky
jsou v tomto období nejdriležitějším
zjevem, prisobícím
na umění. objevuje se tu v dějinách činitel,jenž ještě
v žádnékultuŤedo tédoby nebyl : revo l u ční čin i t e l mění ,odvěkf ., ,nezměnitelnf . stav
stroje -a
v uměních (proloženomnou). Nesmírněvyvinutá stro.
jová technika ničísvou hospodáňskoupňevahou poslední
zbytky Ťemeslnéschopnosti. Již manufaktura roztrhla
dělbou práce púvodní souvislostmezi osobnostía dílem
a p r á c i o d o s o b n i l a . . .o s o b n í d ě d i c t v í Ť e m e s l n é
s c h o p n o s t i ž i l o d á I e j i ž j en v e s v o b o d n é mu m ě l c i
(proloženou mnou), jenž už ovšem mohl vyrábět jen
určitéformy, pracovat v oborech, jichž zatim nedovedl
zpracovatstroj . . . Čímvíce se rozvíjí technika, tím více se
mění umění v ,čistéumění.,jež má jedině funkci emo.
tivní...
Tyto názory by mohl bez vfhrady podepsat i Karel Teige,
ostatně stačíotevŤít 1. čísloNezvalova Zvěrokruhu a tam
v Teigově článku BáseĎ, svět, člověkje možno se dočíst,že:
,,Teorie umění, kterou jsme nazvali poetismem, VY.
chází pŤedevším
z poznatku, že zděděnéritvary umě.
j
e
ž
lecké,
b y | y p o d m í n ě n y Ť e m e s l em , j s o uv n a š í
době již mrtvy.. (proloženomnou).
Nebo na jiném místě téhožčlánku:
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,,Byl.li po páŤe a elektŤině,po šicím a psacím stroji
vyna\ezen stroj, jenž maluje -.--fotografická a kinemato.
gr afická komora, byla Ji vynalezena stereofonie, radiofo.
nie, televize, je nutno zÍíci se tradičníchklasifikačních
zprisobťra kategorií idealistickfch estetik...
Tyto dtkazy myslím dostatečněusvědčujíoba marxistické
teoretiky z mechanicismu, a to mechanicismu vlastně zcela
vulgárního. Vždyétu jsou téměŤnaivním zprisobem kladeny
vedle otázek stavu vfrobních sil, otázek ryze technologickfch,
problémykategoriíidealistickfch estetik.Vzpomeů.
kňehoučké
me si jen na citovanou formuli Plechanovovu. Kam se poděly
všechny ty bohaté, složitédialektické procesy společensko.
psychologické? Kam se ztratil tňídníboj, kterf tak mocně
člověka,kterf dává jeho
podmiĎuje psychologii společenského
ideologii dialektick1im prostňednictvímtéto psychologie nad.
osobní vlraz tÍidn|?
Teige, jak se zdá, si již pravděpodobně pod vlivem Děbo.
rinovfch ťrvahÚkoly marxistri na teoretickéfrontě tento ne.
dostatek nejasně uvědomil a snažíSe mu čelit tak, že vtěluje
suchou cestou uzavien! systém psychoanal1ízy Freudovy do
nauky svéhomechanistickéhomaterialismu. Své metodě zri.
mostává,naďá|e věren. Nejenžeopět nedoceĎujespolečenské
menty psychologie,on jich opět vribec nedbá a nahrazuje si je
ryzí biologií:
,,...pŤebudování v1lroby na strojní velkoprrimysl,
závratné pokroky techniky a vydělení uměleckfch Ťemesel z prúmyslovéhoživota zjednalo technickéa materiální pňedpoklady pro tvorbu nové poezie..., poezie,
jež je nov m skupenstvímestetickfch kvalit, sestrojená
nov1tmi metodami a z novfch materiálri, která hledá
svéhokonzumenta, novéhodiváka a posluchače,nového
člověka,aby napájela jeho horoucí žízeĚlyrismu a bo.
hatě obdarovala všechnyjeho smysly a jeho senzibilitu
novfmi vitálními energiemi a intenzitami. Metody této
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poezíe jsou pÍezkoušenyobsáhlou laboratorní praci.
Exaktní vfsledky věd, biologie, psychologie,fyziologie,
sociologie, optiky, chemie, akustiky etc., poskyt|y zá.
klady nové teorii umění. Pňestožednešníbiologickopsychologické vědomosti o procesech, v nichž je celá
podstata básnické produktivity a emocionality, nejsou
d o s t a t e č nsém, í m ea l e s p o ř j a k o o d p o v ě ď n a o t á z ku po smyslu ,umění. (proloženoumnou) a podstatěbásnickétvoňivostivyslovit hypotézu o j e dnot.
ném produktivním pudu lidském...
Myslím, že není tak nesnadno nahmatat pod umělfm ná.
nosem vj,raz z moderních slovníkrivědy hrubé metodologické
š'y.
Kam však vede toto nepochopeníspolečensko-psychologické podmíněnosti umělecké tvorby, to ignorování tŤídnípsykoncepci idealistického dualismu.
chologie? K nejreakčnější
Či co je to, když BedŤich Václavek napíše,že:
,,Umělcijde o vyvolání emocí, revolucionáŤovi o dosaženlnové socialistickéspolečnosti.Mísit obé nepro.
spívá ani umění, ani revoluci...
Či tayz

dokonce napíše Teige:

,,Y izo|acíumění od života,od společnosti,od v roby
vznikaly prvky novépoezie. . . v izolaci, která dala uměleckétvorbě ateliérovoulaboratorníčistotu.....
Není tohle stará idealistická koncepce, na niž je jen to
,,
nové,žev ní byl posvátnf ,,PaInaS..vyměněn za ,,|aborato
či,,ateliér..?Nenatírajíse tu starépiedstavovérítvaryidealistické názvoslovím moderních vědeckfch slovníkri? Nevedou
s e t u v l a s t n ěj e n ň e č i o p r o s t ň e d c í c h v ě d e c k é a n a |j,zy tam, kde se má opravdu ana|yzovat? Tam, kde se mají
vědecky rozebrat ony procesy ve vnitŤním životě individua,
jež jsou podmíněny silami zákonri Ťídícíchvjvoj společen.
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jeho vlastnostem,pudrim,
skéhocelku,jež dávajíživotnínáplĎ
jeho spoieho prázdnym biologickfm formám?Jež se zrcadli v
jeho _
jeho
ideologii,
popŤípadě
v
v
í"i.'''te* vědomí,
n
e
j
e
n
formy
u
r
č
u
j
í
p o e z i i ? , , S p o l e č e n s k ép o m ě r y
v ě d o m i , a l e i f o r m y c í t ě n í , . .Ť í k áD ě b o r i n .
Nemiiže bft ovšemsporu o tom, žeje mnohem pohodlnější
zavÍit podle Teigova receptu ,,čistoupoezii.. do laboratoŤe,
nechatj i tu v izolaci vykrystalizovat a čekat,až:najde zttacen!,
kontakt s životem ,,na vyššímstupni vfvoje básně a společrtosti..,než se pÍiznat k strohémuindividualistickému subjektivismu',nerr,ovéhoaristokrata., a ukázat společensko.psychologickou podmíněnost tohoto staréhostupně společenského vědomí, jehož životnítŤídníobsahy jsou již dávno vyčernovéhoživotnéhotňídního
pány naturalismem a jež,nenašedši
obsahu,je odsouzenok pouhéintelektuální formovéspekulaci
s ismy včetněpoetismu, kterénejsou ničímjinfm než tŤídním
defétismem,nonkonformismem - skryšemi v granátovfch
války.
trycht Ťíchna poli tŤídní
Nové umění revolučnívšak si ani nehraje s ,,elementárními
matetiáIy,,, ani nekrystalizuje v izo|aci laboratoŤí, ani nečeká na vyššístupeĎ vfvoje, ani neveršujepolitické rivodníky,
ale hledá uprostŤedživotav tŤídnímboji prvky r]ovfch životních obsahri,kterépak vrací zpět společnostitím, žeusnadĎuje společenskému
člověku vnitňní proces jeho pŤerodu, plníc
jeho hruď obsahem nového tŤídníhoproletáňskéhovědomí,
právě tak jako to dělal velikf naturalismus, když uvědomoval
historicky a tŤídněspolečnostburžoazni,Tím ovšemnení Ťečeno, že nadcházi období naturalismu proletáŤského;uvažovat
o tom, jako to dělá Váctavek a s ním i Urx, zda to bude proletáŤskfnaturalismus či,,čisté
umění.., znamená myslit hrubě
-umění
fetišisticky.Nové obsahy revolučního
pňedpokládají
nová hlediska, novépostŤehy,jejichž samovolnfm produktem
je forma, tento vynález) na němž pracovalo tisícevlivú života
i tradice. Nač tedy uživat muzejního označenínaturalismus,
nač obnovovat nátěr staréhopŤedstavového
ritvaru? To také
jistě není rikolem marxistickéLritikv.

3+9

pňíčinou
Řekl jsem na počátku tohoto článku, že L:ť:avni
jsou
nepro.
bezradnosti teoretikri materialistické dialektiky
psychologie, Ťekljsem, že
bádaná místa v oboru společenské
je nutno, aby byly vysledovány ony procesy ve vnitŤním
životěindividua, jež jsou podmíněny historickfmi proměnami společenskéstruktury. Je jisto, že to bez použití poznatkri
psychoanalfzy nebude možné.To však znamená od základu
pŤebudovatjejí metodologii, a nikoliv kompilovat j ejí poučky.
rikolťrpŤi sledování
Je jisto, že jedním z nejdriležitějších
lidské
hlavě bude pŤedeideologie
v
onoho procesuvytváŤeníse
vším obrácení pozornosti do dětského věku společenského
člověka. Tím zprisobem bude možno ukázat, jak pŤes ritvar
rodiny, kteráje světem,jenž piímo podléhá deformacímzprisobenfm postupem vfrobních sil, změnami hospodáňskfch
poměrri, jak pŤes tento svět rodiny zapisuje se hospodáŤská
a společenskástruktura do vědomí a podvědomí vznikajícího
společenského
člověka. Jak! rozd1lje napŤ. mezi antagonistickou rodinou maloměšťákovou,kde žena je soukromou
služkousvéhomuže,kde celá rodina sloužísvémuzákonnému
živiteli, a rodinou proletáŤovou,kde žena pod tlakem kruté
prrimyslové tacionalizace historicky pŤestala bft soukromou
služkou rodiny a zaÍazena ve vfrobním procesu vedle svého
muže stala sejeho soudružkou.Jak naprosto r zná psychologická podnebí piedstavují tyto dvě domácnosti, v nichž bás.
níci sbírajísvérozhoduj(clzážítky,kde je vytváňenobásníkovo
vědomí i podvědomí, do něhož zážitky zatlačuje tŤídní
morálka, spolupracujíctak na jeho tvrirčímfondu, kde poměr
jeho k rodičťrma vzájemn!.poměr rodičťrmu dává klíčk po.
soužití,klíčjeho světonázoru.
chopeníspolečenského
Vím dobŤe,že tyto zběžnéformulace pŤeceĎujíspolečensko.
psychologickf moment vfchovy v rodině vričivelkému množství jinfch korigujícíchspolečenskfchvlivri. Mně však nejde
o jeho zhodnocení,nlbrž o drikaz neudržitelnostiTeigovfch
a V á c l a v k o v f c h t e o r i í, , č i s t él a b o r a t o r n í p o e z i e , i z o lované od života společnosti.., o drikaz metodologické
nesprávnosti Teigovfch marxofreudistickfch teorií.
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Ladislav Szánt6: DISKUTUJEME MARXISTICKY
v ANKETĚ o ,,FAŠISMU A KULTUŘE..

Diskuse o ,,fašismua kultuŤe..,která se v Tvorbě rozvinula,
nesmí se stát akademickou debatou, nesmí se v ní uplatnit
,,inteligentskémanfry.. - má-li vťrbec vést ke k ženému
cíli, tj. k vyjasněnímarxistickéItonázoru na ,,kulturu.. a revoluční práce na kulturní frontě. Žel - tyto ,,inteligentské
manfry.. se objevily! Diskuse revolučních marxistri nikdy
neměly takov1i měšťáckf charakter a smysl. Poučuje nás
o tom sama historie marxismu. Aplikujeme-li marxistickou
metodu poznáván| na vfvoj samotného marxismu, vidíme,
žetento vfvoj probíhal v zákonitostech materialistickédialek.
tiky, tj. vznikáním a projevováním vnitiních protikladri
a jejich pňekonáván|m;žeprobíhalv toku dělnickéhotňídního
boje, vznikáním marxismu nepŤátelskfch richylek a bojovnfm
pŤekonávánímtéto ,,bolesti rtistu... Tak se stával marxismus
,,vždysilnějším,otužilejšíma životnějším..(Lenin). o tomtéž
nás poučujevfvoj marxismu speciálně v ,,našich..československfch kapitalistickfch poměrech. A u nás téžnebyty
tyto ideové zápasy v,frazem subjektivních tužeb oněch lidí,
kteŤíse těchto bojri ziičastĎovali,a\e vždy souvisely se souhr.
nem.-historickfch podmínek, v nichž se proletáŤskéhnutí
pravě nacháze|o a jejichž pŤekonáním se otevírala vfvoji
proletáňskéhohnutí cesta k jeho novfm, vyššímvfvojovfm
etapám.
A tak je to doslovně i s nynějšídiskusí.Ani tato diskuse

35I

neni v!,razem subjektivních tužeb někter ch marxistri, ale je
projevem oné objektivní skutečnosti,že pŤedvoj revolučního
proletariátu dospěl těsně pňed nové pŤekážky,žeje postaven
novfch problémri,že musí čelitnepŤíteli,jenž na
pŤed Ťešení
není
zbraněmi, jirrliž proletariát
takovfmi
něj točí
musí
kultuŤe..
a
o
zvyk|!, bojovat. A diskuse ,,fašismu
ukovat potŤebnézbrané pro boj proti buržoazii na kulturní
frontě ! Je zde však - zdá se mi - nebezpečí,ženesplní tento
svťrjríkol,kdyby bylo dovoleno v ní nadále uplatĎovat takové
metody poznáváni a takovémetody diskusní,jakfch použili
právě soudruzi Konrad a Reiman.

Co nám ŤeklLenin ve svémčlánku,ktery napsal do časo.
pisu, určenéhok boji na kulturní frontě?
,,...z děsnéhopŤelomu,kter1i prožívásoučasnápňí.
rodověda, rodí se stále a stále nové reakčnífilosofické
školy a školky, směry a směrečky,a abychom se k podobnfm zjevrim nechovali neuvědoměle, musíme pochopit, že bez solidního filosofickéhopodkladu žádná
pŤírodověda
, žá,dn!materialismus není s to odolat v boji
náporu
buržoazníchidejí a novému vznikání burproti
žoazniho světového názoru. (Lenin: Pod znamením
marxismu,r.1922, č.2-3.)
Aplikujeme toto poučenína náš pŤedmět diskuse. Jaké
musíme mít stanovisko a jak máme bojovat proti rostoucímu
náporu buržoazních idejí, buržoazního světového názotl:,
butžoazni kultury na proletariát? Je nutno L|zr:at:chceme.li
bojovat proti rostoucí kulturní reakci a nemáme-li pŤitom
solidního filosofickéhopodkladu _,,podchodu.. _ znamená
to: jít zcela určitě vstŤícporážce, podlehnutí oněm ideám,
onomu světovémunázorl, proti němuž vedu boj, tj. buržoazním ideám, buržoaznlmu světovémunázotu. A tento podklad
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-* filosofická a metodická stránka marxismu, marxistická
íilosofiejakožto zák|ad rnarxistickéteorie vribec ajednotlivfclr
- je slabou, nekultivovanou,
teoretickfch odvětví speciálně
zaneďbávanou stránkou našeho celkového ideologického živo12. A pňece je to jedině pravdivá vědecká metoda
oaznávánil
Všimneme-li si nyní diskusního problému a dosavadního
orťrběhudiskuseze skutečněmarxistickéhostanoviska,vidíme,
ie z oněch čtyŤsoudruh , kteŤídosud promluvili (Spitzer,
lJrx, Konrad, Reiinan), jedině Urx zaujal správné, marxistickéstanovisko k diskusnímuproblému. Ukázal, že v1, co
3.emetodou marxismu, žeje si vědom nezbytnosti tétometody,
tj. clialektickéhomaterialismu, tétomarxistickéfilosofie,k dosaženískutečně marxistického teoretického poznání a Ťešení
všechproblémri.Proto mohl v podstatě správně napravit
onu povážlivou richylku od generální linie revolučníhoproletariátu, které se dopustil soudruh Spitzer ve svém článku.
A tato zásluha soudruha Urxe je mnohem větší,než aby ji
bylo možno odbft takovfmi povrchními poznámkami, jak je
nacházíme u Konrada a Reimana.. ,,Zdá se(!), že Urxriv
článek,co do věcnékritiky,je dosti(!) dobr m krokem kupŤedu v ujasnění našich ríkolťrv kulturním boji.. (Konrad).
A Reiman: ,,Kritika soudruha Urxe o tomto článku (tj. Spit.
zerově) byla... v největšíčásti správná...Jsou to frázovité
poklony, dobréhlavně u Konrada k tomu, aby se pak snadněji
bojovalo _.-ne proti falešn m názorÍlm Spitzerovfm, ale proti
správnfm názor m Urxovjm! Nedivíme se tomu ovšem,
pozorujeme-li u nich, že nechápou a neoceř.ují filosofickou
a metodickou stránku marxismu v bec, a v lJrxově článku
a v našich poměrech speciáIně. Uchylují se meritorně ve
svfch ťrvaháchod učenímarxismu.
Soudruh Reiman napň. Ťíká: ,,V Komunistickém mani.
festuje velmi jasně Ťečeno,
že každ!.tŤídní
boj je bojem politick;ím...A pak
,,vysvět1uje..,co to znamená: ,'Když prole.
tariát vede nějakf boj o hospodáŤskéotázky ťrptnědrisledně,
pak měníse boj o nejbližší
hospodáŤsk
é zájmy v boj politickf...
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,,Právě tak na kulturní frontě. Jestliže, Ťekněme,
proletáŤštíbezvěrci objasĚují masám, že neni žádného
milého pánaboha, pak je to sice kulturní práce,
ale nemá nic společnéhos tiídním bojem, neboé
volnomyšlentento názor mohou zastávat také měšéáčtí
káŤi. TŤídnícharakter dostane boj proti náboženství
a pojetíboha teprve tehdy, kdyžbezvěrcidrikazne.
správnosti náboženskéideologie spojí s dÍlkazem,že
náboženská ideologie je nástrojem v rukou
buržoazie k potlačení proletáŤského tiídní.
ho boje."

_ nemťtže
pŤecenab1it protináboženskf
buržoazn| tŤídy
boj tňídníhocharakteru ! Vždyéodhalení svázanosti tŤídních
zájmi buržoazie s rťrznymi odvětvími kultury, odhalení tŤíd.
nosti současnékultury vyžaduje jiného postupu, než jaky
nám doporučujísoudruzi Spitzer a Reiman. Pomocí jejich
nemarxistické metody teoretického boje bychom nejen nezvítězi|i nad náboženskou ideologií, ale naopak, podlehli
bychom ji. Je známo z historie, že nejeden marxistickf teoretik se octl v zajeti náboženstvi a že v nejednom pŤípaděse
od této
musely proletáŤskébezvěreckéorganizace očišéovat
doinfekce. A vidíme-li pŤíčinutoho pouze v nedostatečném
kazovánÍ, že ,,náboženská ideologie je nástrojem v rukách
buržoaziek potlačeníproletáňskéhotňídníhoboje.. - jak to
vidí soudruh Reiman - pak se uchylujeme hned ve dvou
bodech od marxismu. TvoŤíme špatnf a falešnf teoretickf
návod ke svépraxi a pak bijeme mimo cíl, neboéve skutečnosti
nikoli proti náboženstvi jakožto složcekapitalistické kultury
bojujíce zesilujeme tŤídníboj proletariátu, ale v politické
argumentaci, v politickém boji si vypomáháme kulturními
argumenty.
Podobnémetodickéchyby se dopouštíi soudruh Konrad,
a proto jako Reiman vytváňí též falešnf teoretickf návod
k našemu revolučnímu boji na kulturní frontě. Kritizuje
Urxe v bodě, v rrěmžpodlejeho názoru Urxnebyl dostidrisled.
nf, píše:

Tak je dnoduše se ovšemburžoaznikultura porazit a proletáŤská kultura tvoňit nedá. Tak neuvědoměle, ,,bez so.
lidního filosofickéhopodkladu žádná pňíroclověda,žádn!
materialismusnenís to odolat v boji proti náporu buržoazních
idejí..- jakjsme to slyšeliod Lenina. Vždyénáboženstvímá
svoje sociální koÍeny.Náboženskáideologieje svázána tisícerfmi nitkami s kapitalistickfni v robními a společenskfmi
poměry. Abez odhalenítěchto koňenri,bez ničenítěchto ko.
Ťenri,bez odhaleníoněch článkri,jichž prostňednictvímsou.
visí tato náboženská icleologie s celkovou tňídnístrukturou

,,Buržoazní kultura mohla se stát zbran| butžoazie
v tňídnímboji jen tLm,žekapitalistickátŤ(dasystematic.
ky zfalšovala a potlačila vše, co bylo pokrokového
(z hlediskaspolečenského),
co tedy by se mohlo a muselo
stát zbraní proletariátu proti ní; musela tedy vytvoŤitze
všechkulturních vymoženostíopium pro lid. To sejasně
ukazuje ve všechoborech tzv. ,masovékultury., jakou
je film, rádio, divadlo, tisk atd. To se ukazuje v podpoŤe církevního ohlupování. To se ukazuje právě tak
jasně v dnešnífilosofii universitních profesorri, tj. '"

.- To ovšemje ekonomismus a žádi marxismus.Soudruh
Reiman vysvětluje a chápe Marxem vyslovenou materialisticko.dialektickou pravdu - mechanisticky.Zapomíná,
že hospodáŤskéboje proletariátu se mění v bezprostŤedně
politické pouze v imperialistickém období kapitalismu, avšak
nikoli proto, žeje proletariát vede nyní ,,riplně drisledně...
Boje za nejbližšíhospodáňskézátjmy vedl proletariát ,,ťrplně
obdobích kapitalismu, a pŤece se
drisledně.. i v dŤívějších
tehdy neměnily v bezprostŤedněpolitickf boj.
A dopustil-li se Reiman takové chyby, vyvěrajícíz nedia.
lektického chápárJ věci, na politicko-ekonomickém problé.
mu, je pravděpodobné,že se tato chyba objeví i na analogii,
kterou uvádí. A skutečněIPíšetotiž vzápět1:
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státně uznarléfilosofii. Mrižeme |ehce zpozorovat, že pňi
současnémvědeckém pokroku na poli technickfch a
pŤírodníchvěd je prováděn systematickf obrat od vě.
deckého materialismu; tento vfvoj probíhá' již asi 30 až
40 let. Dialektické vfs}edky pŤírodníchvěd jsou syste.
maticky zfa|šoványve smyslu idealistickém (Mach, Ave.
jsou posunonarius, Petzold), logické a pojmovéhŤíčky
(Husserl,
rozbor
vány do popŤedípŤedskutečnfvědeckf
je
odvozována božská metaťyzika
Meinong), z biologie
(Driesch a Uexktill) - zkrátka všudejsou vfsledky pŤí.
rodních a společenskfchvěd použity k ospravedlnění
existencevyššíbytosti, ducha, boha, Boha.
Za těcbto okolností - píšedále _ ovšem není
možné proh1ásit, že kultura se stává vždy
pravdivější, jak to dělá Urx. Stává se ovšemvždy
dokonalejšínašeschopnost poznat skutečnost...A moje
schopnost poznat skutečnost závisí mezi jinfm i na
tom, je-li v zá,jmu tŤídy,k n|ž patŤim, tuto skutečnost
odhalit."
Tohoto dlouhého citátu bylo tŤebaproto, žeje pěknfm pŤí.
kladem nemarxistickéhovytváŤeníteoretickéhonávodu k subjektivně upŤímněžádanérevolučnípraxi.
Prvá richylka od marxismu spočíváu Konrada hned v ná.
zotovém stanovisku, z r'ěhož poh|ižl na kulturu kapitalistické
Zaujímá totíž- ,,hledisko společenské...
společnosti.
však mriževyhovovat nanejvfš ,,objekHledisko společenské
tivistickému,, butžoaznímu teoretiku á la Struve, nebo
nějakémusocialistickémuteoretiku, nikdy však komunistovi.
,,Objektivistickou.. metodu páně Struveho prorazil Lenin
už v r. 1894. A v této Leninově kritice je mnoho metodicky
cennéhoa nehynoucího a platí to i pro nás. Charakterizuje
v tétosvékritice metodu ,,objektivismu.. a metodu dialektic.
kéhomaterialismu a Íiká:.
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materialista se tedy neomezuje,
,,...Dialektick
jako to činí ,objektivista., pouze na to, aby vykáza|
a dokázal holou nutnost nějakétro procesu, ale odhalil
t é ž ,k t e r á a j a k á s p o l e č e n s k á a e k o n o m i c k á
formace to j e, ježtomuto procesudává obsah,která
j e t o t Ť í d a ,j e ž t u t o n u t n o s t u r č u j e . . . ( P o d t r ž e n o
lnnou. - Lenin, II. sv. sebran ch spisri.)
Marxismus vyžaduje tedy takové objektivity, jež nejen
slovy, ale ve skutečnostinevisíve vzduchoptázdném prostoru.
Marxismus je tňídnímučeníma tŤídněobjektivním učením
nikoli proto, žejeho hlasatelébojují za proletáŤskoutŤídu,ale
proto, žeje vytváíen z tňídníhoproletáŤskéhohlediska, že se
na proletariát,jakje poznáv něm obrážtsvět tak,jak pťrsobí
ván prisobenímproletariátu na něj samotnf. Tak je to u marxismu v protivě k oněm učením,ježjsou vytváŤena (aévědomě
nebo nevědomě) z tŤídníhostanoviskablržoazn1ho. - Určování pokrokovosti kulturních vymoženostív kapitalistické spo.
jak to činí Konrad,
lečnostize stanoviska ,,společenského..,
je chybou. ProletáÍskf bojovník, nechce-li jím bft pouze
frázi, musítak činitze stanoviska proletáŤské tŤídy.
Zvotil.li si soudruh Konrad takové nesprávné stanovisko,
není se pak co divit, že u něj proces, kter'.fse snažípochopit
a poznat,je zkŤivenfm obrazem skutečnosti.Neboénení nic
(vribec!) se
pŤirozenějšího,
nežže ze stanoviska společenského
zdá bj,t kultura něčímabsolutním, beztÍídním_ společenskfm činitelem, a nablvá tŤídníhotázl pouze dotekem s tou
anebo onou tiídou.
(Je tŤeba energicky zdttaznít, že toto stanovisko není
u Konrada nahodilé. Konrad se skutečnědomnívá, že ono
se kryje se stanoviskemMarxovfm. Drikazem toho je : ,,Mnoh
,modernismus. ve filosofii, umění atd. není rozvinutím kapi.
talistickékultury ve smyslu společensky pokrokovém,
a)'e ,zkažení. a pŤeměna společensky pokrokovfch statkri
v opium pro lid." (Strana Tvorby 763.) - A vfsledek odknfvání,,skutečnosti..touto metodou? Vfsled ek nezadá metodě :
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,,Vyrobní síly totiž nejerrjsou brzděny ve svémrozvinutí, ale
jsou i kvalitativně ,zkaženy, tim, že se stávají ve stoupající
míňeprotidělnickfmi. Z hlediska společenského
pokroku (už
zase!) pak s e stiwá tato protidělnická povaha p ro t i 1i d sk o u ...
_ Mohli bychom uvéstještěmnoho pňíkladritohoto Konradoměšéáckého pokrokáŤství, kterési dovova otevŤeného
luje proletariátu pŤedvádětjako - marxismus!)
Podle Konrada i Spitzera zmocnila se nyní ,,kultury..
(absolutní, nadtŤídníkultury!) buržoazie, tato demoralizovaná tiida, a systematickfm falšovánim a potlačovánímpokrokovfch vymoženostídělá z ní opium pro lid; metodou
systematickéhofalšováníprovádí v pŤírodníchvěclách obrat
materialismu k idealismu atd. Toé
od pňírodovědeckého
ovšem hrubě moralizující, a nikoli marxistická metoda
vysvětlování, chápán| a hodnocení společenskfch zjevú.
Vždyť podle toho, kdyby Darwin, Einstein, Kant, Mach,
Avenarius, Pianck aj. nebyli bfvali mravně takoví slaboši,
jak to o nich tvrdí soudruh Konrad, byli by byvali dovedli
a mohli vytvoŤit svénauky i jinak, i tak, aby nebyly opiern
pro prolctariát. (Nutno totiž poznamenat, že všechnyideologie, všechnyrrauky a teorie - mimo marxisrrrus-- jsou více
nebo méně opiem pro proletariát!!) Oni však byli nrravně
slabí liclé, zkaženi kapitalisty, a proto Einstein napň. nedal
dialekticky materiálním proceslim, které objevil, adekvátní
teoretickfvllraz,ale utvoňilsi svojirelativistickou teorii !
r\nalyzujeme-Iia poznáváme-li vyvoj kultury dialektic.
k om a t e r i a l i s t i c ko u m e to d o u, musímeuzn at,žev podstatě
má przrvduUrx, zt'nikoli soudruh Spitzer a jeho obhájce proti
lJrxovi, soudruh l{.clrrrird.
V kapitalistickych vlrobníclr ponrě.
je
rech
kultura rrutrrě buržoazn|, Avšak jako všeclrno, co
vznikir, cxistuje a se rozvíjí,tak i buržoazni kultura vzníká,
rozpadá se, existujea rozvíjise v protiklacleclr, a proto je
zase tJrx marxista, hovoŤí.li,že kultura není absolutně
kapitalistickou, protože trení absolutně kapitalistick m ani
jehožje tato kultura produktem. Kapita.
ono společenstvo,
lismus sc vyvíjí na zák|adějednoty rozporu mezi vyrobními
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pontěry, v boji těchto protikladťr.Terrto vlvoj je provázen
Avšak tuto abevyvojt:ttrcelérradstavbydotyčnéspolečnosti.
cedrrÍpravdu, vyjadŤujícídialektickou povahu skutečnosti,
ntrtno téždia|ekticky chápat. o Urxovi nutno konstatovat,
že ve svém článku ji v podstatě takto chápe. Nechápou ji
všaktakto ostatnísoudruzi.A proto nemohouvylovit podstatu
zjevu, kterf analyzují. Proto místo toho, aby se postavili
na stanovisko v principu marxistické,kterévyzvedl v diskusi
IJrx' il rnístoiohc, aby z tohoto stanoviska vycházejÍce nárn
oclhalovali v konkrétníformě a obsahu, v čem se jeví ony
záklaclní protiklady v naclstavebních regiích, jakou mají
Íbrnrua obsalr; místotoho, aby nám odkrfvali materialistic.
kou dialektiku tohoto boje, těchto protikladŮ, zákonitostíje jich vzájemného pťrsobení,prolínání a pieměny jednoho
v druhy, místo tolro, aby nám odhalením dialektiky vzájemného prisobenínadstavby a zák|adny ukázali cestu a zprisob
vědomé pňeměny kulturníhc boje v boj politick1i - místo
takovéjedirrě marxistickéteorie nánr však pŤedkládajítito
soudruzi obyčejnouinteligentštinu, která mriže sloužit
nanejvyšjakonávod reakčnípraxe!
otázka současnékultury a poměru pÍedvoje proletariátu
k ní je momentem celkovéhoprocesu vfvoje současné
kapi.
talistickéspolečnosti.Zabj,váme-li se nějakfm zjevem abstraktně, dospějemepouze k zdeformovanémuideologickémuobrazu tohoto zjevu' Abychom dospěli k adekvátní pňedstavě,musímc dotyčn!. zjev konkrétně studovat. Konkrétní studium
v š a k p ň e d p o k l á d áv p r v é Ť a d ě h i s t o r i c k o u o r i e n t a c i
a ana|,|,zu
dotyčného
zjevu v jeho souvislosti s ostatní.
mi zjevy. Soudruh Urx tento požadavekignorova|, když
odpověděl zcela abstraktně na kňiklavě mechanickou otázku a
od|:."ŤďsoudrulraSpitzera:
,,Myslíte,že tim, žese nepálí čarooeJnlce,Žesestala kultura pravdivější?Ba ne ! ona musíbft
stáIevíc a víceprolhaná... K tétokonkrétní otázce zaujal Urx
abstraktnístanovisko,což veclo k ideologickémuzdeformování skutečnosti:
,,Našepoznáni se mrižejen stále vícepňibli.
zovat k objektivníabsolutnípravdě.....
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To je ovšemdialekticky pravdivé. Aplikujeme-li však dialekticky materialismus jako metodu poznávánl na konkrétní oblast skutečnosti, anaIyzujeme-li tuto konkrétní
skutečnostanebo její částna zák|adě tétoabstraktní pravdy,
tak je nutno b1ít pamětliv toho, že se pak kategorie dialek.
tického materialismu určitfm zprisobem pozmění, zkonkretizují se, tj. absorbují právě onen konkrétníobsah dotyčného
zjevu. tJrxem uvedeny abstraktně správnf poznatek všakjím
konkretizován nebyl. Soudruh Konrad, kritizuje lJrxe, tuto
jeho chybu nenapravil. Omezil se na to, že proti ni zce|a
mechanickypostavil několik mechanisticky chápanych
moment vlvoje kapitalistickékultury, vypočítalidealistickomystické tendence kapitalistické pŤírodovědy;omezil se na
povrchní, formálně logické prokázáni Urxovy chyby. Fakta,
která uvádí,jsou mechanistickychápána, a jsou to tedy mrtvá
fakta. Tato fakta byla by ožila tehdy, kdyby nám byl aspoĚ
v hrubfch rysech naznačil onu materialistickou dialektiku,
ježby|a formou vfvoje pŤírodopoznání;kdyby nám byl naznači!'jak, zajak1tch podmínek se tato forma mění v obsah
pŤírodovědyatd. Tato fakta oživují, mění se v živf obsah
proletáŤskéhosvětového názoru, stávají se skutečnfm návodem praxe' když se lkáže dialektické vzájemné prisobení
strukturou společnostia me a souvislost mezi blržo azni tŤ1dn1
todou zkoumáni pÍírodyu buržoazníchučencrina jedné straně a mezi proletariátem, jeho světonázorem, jeho metodou
jako vyhraněnou histo.
poznávání a kapitalistickou společností
ricko-ekonomickou formací _ na druhé straně. Tak by byl
Konrad dospěljistě k jinému ,,vysvětlení,,,nežIije ono, že
rimyslnéfalšováníje pŤíčinoutoho, že pŤírodovědaza impe.
rialismu produkuje ony falešnéideologicképňedstavyo světě,
jak je dnes hlásá kapitalistická věda. Tak by byl Konrad
pochopil a čtenáňetéžpoučil, proč nebyla správná lJrxova
odpověď Spitzerovi v otázce pravdivosti kultury. Kdyby
Konrad ovládal a aplikoval metodu dialektickéhomaterialis.
mu, byl by konkretizovánim (abstraktně správné)Urxovy
odpovědi odkryl, že idealismus, spiritualismus, vitalismus,
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mysticismtrs a ostatní produkty kapitaIistické vědy dneška
mají ve svéobjektivitědialektick1i charakter, což zna.
mená, že nejsou mechanicky totožnés idealismem, mysticis.
mem, vitalismem atd' historicky minullich v vojov ch epoch
lidstva. Byl by dospěl, veden jsa touto marxistickou metodou,
k podobnémusprávnému poznáni kultury imperialismu, jako
dospěl Lenin, jedině díky metodě dialektickéhomaterialismu,
k pravdivému poznámíimperialismu jakožto poslední epochy
kapitalismu.
Jak nás učil Lenin chápat imperialismus?Takto: za imperialismu není už kapitalismus oním privodním kapitalismem,
avšakv podstatě neníničímspecifickfm, novfm vričistaré.
mu kapitalismu. Imperialismus je pňechodem od staréhokaformaci. Impepitalismu k nové společensko-hospodáŤské
je,
rialismus pokud v rámci staréhokapitalismu něco nového
vytváIí, pokračováním,a nikoli odstraněním anebo negací,
pňekonánímstaréhokapitalismu. Lenin dovedl objevit dialek.
tickou povahu imperialismu a učil nás chápat imperialismus
dialekticky: imperialismus je nejvyšší
etapou kapitalismu, ale
současněi ,,odumírajícím
kapitalismem..;je etapou kapitalismu, plnou star;?cha nov ch moment a protikladťraprávě tyto zák|adni momenty a protiklady činíz imperialismu
pŤechodnouclobu mezi kapitalismem a socialismem.
Podobně dialektickou povahu musí mít i kultura odumíra.
jícíhokapitalismu. Metodou materialistickédialektiky dospě.
jeme k poznáni, že současnákultura pŤi všísvéreakčnostije
pokračovánímkapitalistické kultury; současnákultura není
svou podstatou kulturou novou' pŤekonánímanebo odstraněním kultury staré. (V opačnémsmyslu však mluví soudruh
Konrad, kclyž uvádí, že ,,ve vědě je prováděn systematickf
obrat od vědeckého materialismu k idealismu,,. Zapomlná,
ž.eten ,,vědeckf materialismus..,jenž byl vědomě arrebo nevě.
domě užitou metodou vědeckého bád,áni staršíkapitalistické
doby, měl ve své podstatě obsaženyvšechny ony prvky, jež
začínajinyní dominovat a jež pŤivedly kapitaIistickou vědu
k dnešnímu smrtelně kritickému stavu. Soudruzi Konrad
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vědy pouze je dnu
a Spitzer vidí na tomto stavu měšťácké
jeho stránku - pouze pokrytectví,pouze ripadek atd. _
a na tomto svémjednostranném ,,poznání..chtějí zalažit
praxi revolučníhokulturního boje proletariátu; je jasno, že
návodem ke skutečněrevolučnípraxi mriže b1it pouze všepozr.áni.)Marxisticstranné, tj. materialisticko-dialektické
ká analj,za nám odkryje ony momenty v imperialistické kula konečtuŤe,ježji činípŤechodem k vyšší,k proletáŤské
ně k socialistickékultuie. A proto je tato kultura pravdivější
nežfeudalistická, za nížbyly pá1enyčarodějnice! Materialistická
dialektika nás uschopn1 poznat ony protiklady, jichž žive|n,f
boj v nadstavbě, vznikajici z vnitŤníchpŤíčin,ji pňivádí do
nynějšíhokritického stavu. Tato metoda nás m.iže uschopnit
k tomu, abychom tento boj protikladri vědomě vedli tak, aby
protikladri, tj. syntéza,nová, vyšší
kvalita
vfsledek byl: Ťešení
Praxe
za|ožená
z1skan,
skutečnosti.
na poznatc1ch
ch touto
jak
metodou bude taková,
si všichni pŤejeme:bude to
r e v o 1 u č n ít Ť í d n í b o j n a k u l t u r n í f r o n t ě , b u d e t o
kulturní boj proletariátu proti škodliv m vlivrim
buržoazni ku1tury, bude to pŤekonávání buržoazni kultury a vytváŤení kultury proletáňské.

hri, najmě soudruha Konrada, od učenímarxismu.leninismu.
A bylo by nutno ještě mnohem drikladněji, podrobněji a pŤesvědčivěji,než jsme to učinili my, ňíci, že bez ov|ádárli
a p o : u ž l . t fi i l o s o f i c k é a m e t o d i c k é s t r á n k y m a r x i s .
mu musí se marxismus změnit v mrtvé, dogma.
tické frazérstvi,

argumentace,,,jež
Je tedy zÍejmo,že to nebyla ,,nešéastná
,,pŤiblížilasoudruha Spitzera k trockistick!,m tezim,. (juk
napsal Reiman), ale nemarxistická metoda. Ta ho zaved|a
k vfvodťrm, podobnfm trockismu. A pak soudruzi Konrad
a Reiman? odvolávajíce se na sebekritiku a vytfkajíce
Urxovi formu a tÓn, jichž použil vriči Spitzerovi, šli vpŤed
: šeptav m tÓnem zamluvili marxistic,,dobrfm pŤíkladem..
kou podstatu Urxovy kritiky a poměrně hlučnou argumentaci zamazávali nenarxistické vfvody soudruha Spitzera
a vytváňeli tím jemnějšísice, ale pŤecejen nemarxistickéteoretické základy kulturního boje proletariátu.
Ukázali jsme na několika pŤíkladechodklon těchto soudru.

302

sGz

BedŤichVáclavek: KONCE,,REVOLUČNÍ..
AVANTGARDY

Novf Nezvairiv román Posedlost (vyd. Sfinx)je jednou
z největšíchslabin Nezvalova dosavadního díla a zároveťt
typem onoho poetismu, rozŤeděnéhoa ripadkového, kterf
nás donutí zamyslit se nad tím, jak by bylo lze nejričinněji
zlikvidovat toto neb1ahé dědictvípoetisrnu.
zážitky,atmos{ěrouzcela
Celf dlouhf začátekje prostŤedím,
jeho
totožnj.s
Kronikou z konce tisíciletí,jenže zde je to vše
povážlivě rozŤeděno. PŤestojsou tyto partie, založenéna
reprodukci dávnfch dojmri dětskych a chlapeckfch' ještě
částíceléknihy. Neboédalší,,pŤíběh.,o tom, jak se
nejživější
vetňe mlady plebejčíkdo zámku, do jehož paní se zami|ova|,
jak stoupá po stupních zaristokratizování, zmocni se jedné
z dívek na zámku žijicích, aby ji brzy zaměnil za zámeckou
pan1, čimždoženedívku k sebevraždě,nad niž si pak fantasži|y _ celá tato většípolovina
ticky a neurastenicky pŤeňeže
je
knížky něčímnaprosto nechutnfm. K živ;tm primárním
vjemťrma asociacímse tu stále více družíasociace druhotné,
jak umělékvětiny našichprababiček.
vysušené
Zde jsme u pŤípadu, naď nímž se musí zamys|it l{ezval
i dtuzi, kteŤíristy hlásají svésympatie k revolučnímuhnutí,
zatim však vyrábějí tyhle papírové dekorace. Mluvilo se
o ,,čisté
poezii.., o ,,čistém
umění..bez ideologie a myslila se
tim tvárná metoda. Zatím se však z ,,čistého
umění..udělal
program obsahov1i,kterf se vědomě či nevědomě - snažil
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aInezovatpoezii jen na ,,všeobecnělidské..zážitky, vyhlbaje
se věcem politick1im. Jako by dnes takovfch ,,obecně lidskfch.. zážitki bylo! Vfsledek toho je, žese uteklo k směšnfm
básnicképsfchy, žese uteklo
privátnostemješitnéa dom1tšlivé
jinou
planetu, kde žijí básníci-nebešťané
ve světě
ira jakousi
vymyšlenémcestou poněkud pŤílišsuchou. A ideologie rozumí se: kdysi revoluční- vyhnaná z čistépoezie, vrátila
se do ní jin;im koncem a clocela nepěkně se roztáhla _ jenže
to už není ideologie revoluční,ale směšněmaloměšéácká,což
je celf ten vtip, kter se tu vyklubává z poetismu.
Podívejme se, k jak1im koncrim to zďe došlo u Nezvala.
Mladého plebejčíkanekonečněokouzluje ,,pňedstavao Toz.
koši, kterou poskytuje život v aristokratickfch kruzích.. (str.
kdyžse učíarísto115)' pŤitÍese k nim aje nekonečněšéasten,
kraticky jíst a jednat odměňeně se sluhy, kteŤíprisobíjeho
vznešenémupŤíteliLeonovi ,,fyzick! odpor.., když ,,od těch
lidí.. něco má chtít. Psychologie tohoto nadějného mladého
je pěkně postiženatÍebav odstavci:
plebejčíka
,,Fňi pomyšIeni,že mu bude záhy tmožněno chodit
v čapce, podobající se čapkám dristojníkťr,vzrostlo
Ludvíkovo sebevědomí, neboé se sv1ím rozhodnutím
(žese stane dťrstojníkem)
octl napolo v oněch vrstvách
společnosti,kterépoznal vstupem do zámku, a vida, že
se bude moci vyrovnat svfmi budoucími hodnotami
Leonovi, viděl nyní v dobrodružství,které chtěl zapňíst
s jeho sestňenicemi,malou prripravu pro život a záminku k vyzkoušenísvéodvahy, neboévěděl, ženejsa bohat,
nemrižespoléhatna nic, lečna tuto odvahu...
Hraje občasochotně zbožného,aby si pŤedešelzámeckou
paní, shlížíse ve svéctižádosti, svfch pokrytectvích a směš.
nych
ješitnosti,což vše je tu poetizováno s nar-lrnutích
crsovskounaivní láskou. }.Ieníovšemnáhodné toto aristokra.
tické prosti.edí,papírově vytvo}ené a ad.orované.Kclo jde
Z Cesty dnešnímuživotu a jeho problémťrm,musí si vytváňet
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mrtvé světy rninuiosti, aby v nich mohl ,,žít...A j. pohodlprostÍedína Penějšívznášet se z plošiny maloměšéáckého
gasu do vysněnfcli aristokratickfch rájri rrež otevŤítoči a
vidět boj tŤída postavit se na stranu sil, kterébojují o novf
svět. Ale Nezval pňecetakékdysi napsal Fodivuhodného kou.
ze|níkaa verše:,,odevzdal jsem s.lrij lístekve znamení revoluce?!.. Ovšem, odevzdat lístek (pŤi volbách?) nestačítoje to.
K tomu povážlivému ziženl a zakŤiveníobzoru pŤispívá
psychologismus Nezvalriv. Uzavž'evse do sledování vzruchťt
své vlastní osobnosti a reprodukuje je bez vfběru, nevidí
světa. A není divu, že prchl k aristokracii. Jeho eroticky mo.
noman Ludvík by dnes sotva kde jinde mohl žít.
Po tvárné stránce je v Posedlosti nemožně mechanické
pŤenášenímetod čistépoezie do prozy, a to do pr6zy, která
se vlastně metody ,,čistéhoumění.. nedtži a pracuje zce|a
nerozpačitě hrubou fabulí. Takto byly uvolněné slovesné
celky, odpovídajícíuvolněné fantazii, vměstnány do kadlubu
vyprávění a vznikly nemožnéodstavce, skládajícíse z jedné
nestv rné věty, tazpadajícíse do tisíce vztažn.fch a jinfch
vedlejších vět. To je zce|a nedomyšlen<1a nečistj, titvar.
I{mota tétoknihy jeví plno básnickfch postŤehria asociaci, a|e
celek je pustf kfč, jak celou bezvfchodností své duchové
orientace' tak i tvárně.
Zde jsou konce, kam došla básnická ,,apolitičnost..,kterou
_ stejně dojímá poprava
_ podle někdejšíchslov Štyrského
cara jako revolucionáŤe,Zdejsou konce českélevéliteratury,
o kter1ich promluvil a které vystižně zasadil do zeleného
rámce doby a vfvoje OtevŤenf list charkovskékonferencepro.
letáŤskfch spisovatelri. (Tvorba V' 50). Zde citime jasně,
žeje nutno vstoupit na jinou cestu, radikálně změnit orientaci a usilovat o v chodisko z bludného kruhu, jak je onen list
naznači|.
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: HISTORICKÝ MATERIALISMUS
Ý ácLavČern.,i
JAKoŽTo UMĚLECKÁ KRITIKA
Tato staé' privodně francouzská, vyvolaná několika knihami, zvláště poslední knihou Václavkovou, byla z technickfch drivodri rozdělena na tÍi části'
jež vyjdou po sobě: l. Stanovisko marxistickj'ch teoretik k ideologii; 2' Umění jako plod v-j,robních poměr u VácIavka a rckowicze; 3' Dialektická meto.
da a její užitív historii umění.

I.
STANoVI SKo
K IDEOLOGII

MARXISTI

CKÝCH

TEoRETIKÚ

V pŤedmluvě knihy, která je vstupní branou ke Kapitálu,
formuluje Marx jedenáct let po vyjití Komunistického mani.
festutakto princip materialistickéhovfkladu }ristorie:,,V společenské
produkci existenčníchprostŤedkrivstupujíliclév jisté
vztahy, nutné a nezávislé na jejich vrili: jsou to vztahy vj,robní,jež odpovídajíjistému stupni rozvoje jejich vfrobních
prostŤedkťr.
Celek těchto vfrobních vztahi tvoŤíekonomickou
strukturu společnosti,to je skutečnouzákladl}u, na které se
zvedá nadstavba právni a politická a kteréodpovídajíi určité
společenské
formy duchovní. V/robní zprisob hmotného života určujecelkem společenskf,politickf a myšlenkov1iproces
životní.Ne vědomí lidské určujezprisob lidského života, a\e
naopak společensk1i
zprisob životaurčujelidskévědomí.. (Zur
Kritik derpolitischen Oekonomie, Berlin 1859,strana IV-VI).
Zde tedy je vyjádŤena zásad'a,na niž bfvá častocelf marxismus redukován: politicko-právní a kulturní vfvoj závisí na
v1ivoji vfrobních poměrri. UpozorĚuji, že textri, kde Marx
prohlašujezávislost ideologické nadstavby na vyrobních poměrech za bezpodmínečnoua plnou, není nikterak mnoho
a žev,fraz,,v robní zprisobhmotn určujecelkem.. . myšlen-
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kovf proces žívotní,,není pňílišrigorÓzní: vylučuje spíšenež
než sám
odrivodřuje názor mnoha marxistri, marxističtějších
Marx, pro něž historie politická a kulturní není lečekonomií,
a takzvaná nadstavba ideologická věci bez driležitosti a jaké.
hokoliv púsobení.Dovolávám se tu i vfslovného svědectví
Engelsova, kter1i se na konci života nejednou bránil proti
jeho a Marxovy
prostoduchfm zjednodušovatelťrm
společné
myšlenky: ,,Vfrobní podmínky hmotného životajsou v hlavních rysech určujícímmomentem historie. Marx ani já jsme
nikdy netvrdili nic dalšího.Pakliže někdo pŤekrucuje tuto
zásaďu takto: ekonomick moment je jedinf určující..., činí
z ní větu bez smyslu, abstraktní, absurdní. Užiti tétoteorie
najakoukoliv historickou dobu bylo by pak snazšítež roztešenírovnice prvního stupně... (Dopis z 2I. záIi lB90, otištěnf
v Der sozialistische Akademiker, ročník1894-1B95.) Bngels
doporučuje,aby byly brány v vahu spíšenež teoretickévfklady, v lecčemspolemicky pŤepjaté,
ukázky vfkladťrjednotlijež
vych dějinnfch období,
s Marxem podali. Historickf materialismusje tedy jen pňibližností.
Víme i z politiky, že se marxisté rozštěpili v rťrznétábory
podle toho, byli.li nebo nikoliv oclrotni vzít v rivahu názoty
Engelsova stáŤí.Nejradikálnějšípomíjejív1iklad,jejž o smyslu
vlastní teorie podal na sklonku svfch let, a drží,že kulturní
nadstavba je beze zbytku vysvětIitelna z vlrobnich poměrťr.
Snad jim, ignorujícím prohlášení,učiněná jedním z tvúrcri
marxismu a nejen za v|astni osobu, bude někdo chtít odpírat
je ovšemjen slolrní,
právo slout pravfmi marxisty: to Ťešení
jim
neboéberouce
název, nesmetáme tím nikterak ze světa
jejich pojetí dějin.
U Labrioly našeljsem myšlenky b|ízkéEngelsovi: vynikajícíten marxista odmítá nejprve pojetífilosofickéhoidealismu,
podle něhožumění,náboženstvía věda jsou plodem takzvaného
géniauměleckého,náboženského
a vědeckého,v svémsvobod.
ném vfvoji nanejvyšjen podporovaného nebo zdržovaného
ekonornickfmi poměry: tento géniusje proĎ jen metafyzíck m
fantÓmem. Umění i náboženstvíjsou zajistépouze citovfm
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a abtaznlm exponentem jistych společenskychskutečností;
strukturou ekonomickou jsou však určována nicméně pouze
,,v druhéŤadě,z valné částia nepiímo... Labriola Iíká: ,,Pravím-tri,žeekonomie určujeplody obraznosti a myšlenív druhé
iadě, clrci tím tazeznat tyto plody od jevri společensko-právníclr,kteréjsou l'lastním a skutečnymzpiedmětněním vfrobrrícirvztahri. A pravím.Ii z va|néčásti a nepŤímo,naznačuji
tíln dr,ojí:v tvorbě uměIeckéa náboženstvi vztah podmínek
je velmi složitf a mimo to lidé, ačžt1ive společk irásledkťrm
nosti, žijí zárover"ri v pňírodě a čerpaj|i z této pňíležitosti
a diivody pro svou zvídal'osta obraznost... (Essai sur la conception matérialistede l'univers, Paris, 2. vyďání 1902, strana
243.) Ved1epoměrťiekonomickf ch čitá Labriola po tainovsku
zvláštěi rasu za piíčinnéhočinitelev rozeni uměleckych jevri.
b[aproti Labriolovi sto.jíruští marxisté na nesmiňitelném
stanovisku vfkladu celého umění z vyrobních poměr'i. FIe.
charrov' l<ter!,z hlediska historickéhomateriaiismu studoval
fralrcouzskéd'rama, malíÍstvíXVIII. věku, názory V. G.
Bělirrskéhoa jinfch, stavív sv!'ch Zák|adních otázkách matxismu tuto filiaci: siav v roby - stav společensko-ekonomickf
- tŤíclní
psychologie - ideologie (umění). Vsouvá tedy sice
rrrczi pňíčirruprvopočátečnía konečny v sledek dva členy
prostňedkující:
novéhoprincipu pŤíčinného,jenž
by krom vfrobníchpoměr.ťr
spoluričinkovalnavzniku ideologií (u Labrio.
iy pi-írodave formě rasy),Plechanov všaknepŤipouští.
(Srovnej
i staéV. Běhounka Literární kritika marxistťrv Nové svobodě
roku 1930, číslo15. a |7.) Bucharín je v1islovnf: ,,Rozbor
ui<azuje,že talr či onak, piímo či nepŤímoŤadou prostňedku.
jícíchčlen.ri,
rrtněnív svfch mnohonásobnfch tvarech je určováno ekonomickym režirnem a rovtrí společenské
techniky
(Tiréoriedu inatérialismehistorique, Paris |927, strana 2O5).
V šesté
i<apitolesvéknihy, kde pojednává o takzvanéideologickérraclstzlvbč
společenské
(stát a právo, mravy a morálka,
věda, filosofie,náboženství,umění a Ťeč),Bucharin odmítá ná.
zor f'unačarského,
podle něhožekonomicképoměry určujíjen
obsairuměleckéhodíla, nikoliv ale ťormu,která vypl1ivá z psy-
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chologie umělcovy (Lunačarskij,O divadle a socialismu), pro
Bucharina psycha i fyzis umělcova závisí na vyrobních po.
měreclr, neboéjejich tvar je r,",fslednicí
individuálních reakcí
na popudy z vnějšíhosvěta. Co pak se t!,čenázoru, že existuje
i zpětn! vliv superstruktury na poměry ekonomické,Bucharin
se nedomnívá, že uznav jej ohrozíjakkoliv r,",ilučnou
platnost
jediného zákona, na němž spočívá marxistická sociologie:
,,V každémokamžiku vnitŤnístruktura společnostije určena
vztahy společnostik vnějšímuprostŤedí,to jest k stavu vyrob.
ních hmotnfch sil společenskch; její forrnální proměny jsou
v sledkem změn těchto vfrobních sil. Takzvaná teorie priso.
bení vzájemného omezuje se na pouhé uznáni vzájemného
prisobení (ekonomie superstruktury). Dále nesahá. Vidíme
dobŤe,že všechny nespočetné
Ťadyjevri, které se dějí uvnitŤ
společnosti,vlivy ki'ížící
se do nekonečna,nátazy, interference
sil a společenskychprvkri, že to vše se děje v rámci, daném
vztahy společnostia vnějšího (ekonomického) světa... vž
z toho je naprosto patrno' že rozbot musí vycházet vysIovně
z poměrri vfrobních: vzájemnénespočetné
závislosti riuznlrch
stránek společenskéhoživota nikterak neporušují závislost
jako posledníinstance, nejhlubšíze všech,
zák|adni, pťrsobící
onu totiž, která svazuje poutem následku k pŤíčirrě
všechny
jevy k vfvoji vfrobních sil. Mnohonásobnost pŤí.
společenské
čin pťrsobících
ve společnostineodporuje nikterak existenci
jediného zákona společenského
v voje.. (Théoriedu matéria.
lisme historique, strana 24+-245).
II.
UMĚNÍ JAKo PLoD VÝRoBNÍCH PoMĚRÚ
U VÁCLAVKA A ICKoWICZE
Dvě knihy mladych kritikri, nedávno vyšlé,dovolují posoudit teorii i praxi uměIecké kritiky i historie umění, na
marxismu založené.Jsou to Marca lckowicze La littérature
á la lumiěre du matérialismehistorique (Paris |929) a BedŤi-
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chaÝác\a,,,ka Poezie v rozpacích (Praha 1930). Česká kniha
stoiína radikálnírn stanovisku Bucharinově a je hodnoty ne.
ooměrně vyššínež dílo lckowiczoyo' b\ížícise naopak spíše
iá,o,u Labriolor,u nebo Lunačarského.Václavek poďává
v obecnfch rysech celou historii umění ažpo dnešek,ba troufá
si i pŤedpovídatuměleckou budoucnost: kniha lckowiczova,
krom vfkladu o teoretickfch principech, jež pro kritiku z matxismu vyplfvaj|, obsahuje zvláště ňadu konkrétníChpokusťr
o marxistickévysvětlení několika uměleckfch osobnostístaršíchi současnfch.obě knihy spočívajína principu, ktery je
osou celéhohistorickéhomateriaiismu a ovšeml' otázkou bytí
a nebytí marxistickékritiky: vyrobní poměry určujíveškeren
společenskfvyvoj, i icleologickouSuperstrukturua s ní umění.
jaké následky
Ve své knize ukazuje Václavek pŤedevším,
uměleckénefeudální:
tvorbě
ekonomie
doby
měla v umění
vládla tehdy žádná individuální idea o umění, produkce umě.
lecká byla naopak neodlučitelnou součástíprodukce vťrbec;
práce, zmáhánl piírody, sloužíc
urněníbylo částíspolečenské
k sděIovánívědomostí. Estetická stránka je tehdy stránkou
čeinéhoživota a tou zristává, i když urnění sioužínáboženství.Kolektivistickému rázu ekorromiefeudální odpovídá i neosobnost a anonymita uměIeckfch děl; dogmatismus feu.
dální vyjadŤujese v umění tvarovou dogmatičností,konzer.
vativní poslušnostítradičrríchpŤedpisriformálních (citované
clílo,oddíl II, číslo1, a oddíl III, číslo1). Měšéanskáekonomie naopak, zaIožená na individualistickém principu voIné
konkurence, zplodila umění osobnostní (proti feudální ano.
nymitě), sarnoťrčelné
(dŤívbylo částipráce vribec), kteréje
záIežitostí
užjen rizkéhokruhu lidí (oddíl II, číslo3) a které
vrcholí moderní,,čirou lyrikou..: absolutní subjektivismus
čirélyriky a její ráz luxusního dráždidta smyslovéhoje ťrčinkem naprosté specializace funkcí, pňehnanédělby práce a
anarchismu vfrobního, kterévyznačují,,imperialismus,dnešní
období ekonomickéhokapitalismu.. (Lenin). Umění vznikající kolektivistickéspolečnostibude protinaturalistické(neboé
komunistická ekonomie nebude ovládána pňírodou,ale bude
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jí naopak vládnout racionálním systémemhospodaŤení),nebude si libovat v pŤehnanédiferenciaci slovesnfch druhri
(která byla vfsledkem an.archismu v produkci měšéanské
a
volné soutěže)a nahradí fiktivní lltvary poezie ritvary skutečnostními (což odpovídá realismu komunistického hospodáŤství.(Viz citovanédílo II, 5, a III, 6 a7.) Vidíme, žeYác|avek usuzuje z povahy ekonomickfch poměrri společenskfch
celkem se zdarem na pr měr umění, nebo ještěspíšena nej.
jeho rysy. Také nás tato pŤibližnákorespondence
všeobecnější
forem ekonomickych a uměleck ch nepŤekvapujea nemíníme
ani, že je náhodná. Lidská historie je jen jedna. Všechny
stránky lidského žívota vzájemně souvisí. Shodu obecnfch
rysri vyvoje ekonomickéhoa obecnfch rysťrvfvoje uměleckého
bylo lze tedy pÍedvíďata |ze v ni věŤita priori. Ale Václavek
ztstává ve všeobecnostechhistorie uměrrí a nesestupujearri
na okamžik k detailnímu rozboru konkrétního,určitéhouměleckéhodíla:jen takovf rozbor všakby lkáza| skutečnouhodnotu marxistické kritiky umělecké. Po té stránce nás poučí
kniha Ickowiczova: na umění užitf princip marxismu zní, že
každá situace vfrobních poměrťrvytvoŤísi svrij vlastní umě.
lecky nástroj; tak v druhém oddílu svéknihy ukazuje lcko.
wicz, jak napŤíklad ohromnf obchodní tozmach Anglie
v sedmnáctéma osmnáctém století a její expanze zámoÍskát
rrréIyza následek spoustu dobrodružnfch románri cestopisnfch, námoÍnickych, robinsonád a podobnych v anglické literatuňe. Až dosud vše klape a skutečněnikolro jistě nena.
padne tento vnějšíliterární zjev vyvozovat odjinud než právě
z uvedenéhojevu ekonomického.Ale potížnastává, má.Iibj,t
vysvětleno, pročvětšinatěchto románri je dnes zapomenut m
smetím a jeden z nich je vrcholnym dílem? Má-li zristat
pravdou, žestejnépiíčinyrodí i stejnénásledky a že tedy riz.
nost následkťrdlužno odvozovat i z rriznosti piíčin, nutno
vedle ekonomickfch poměrťrAnglie v osmnáctémstoletíhle.
dat ještě pňíčinudalší,která by vysvětlila rriznost kvality románri. ZámoÍská expanze obchodní a mocenská nám sice vy.
světlívnějšíťaktrozmachu produkce románově dobrodružné,
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estetickéhodnoty románťr;vysvětií,
alc ne vrritinl fakt rťrzné
psali robinsonády; ale ne, proč,kdežto z dvaceti
.."t."''ri
jméno, podivujeme seještěDefoeovu
ioni"'o"aa ieznáme ani
vysvětlujícípĚíčinu
b*,o"o,,i. Je ziejmo, že mezi domněle vše
musímenutně
i.u., .to"olického a následek (dílo umětecké)
,u,,,''o",
pŤíčinudalší,daleko bezprostŤednějisouvisejícís díurčujícíne už
1.- .,*et."kjm než poměry vfrobní, protože
svět díla,
vnitŤní
sám
ale
;;;". vnějšíiakt žániu uměleckého,
jeho
protvar
jeho osobiiost, vnitŤníjen jemu vlastnístavbu,
"fitu,
jedinfm,
vše
jeho temperamentu, vše,co činíprivodním,
marxisu,atč',co v uměníjedině platí: touto dalšípŤíčinou,
je
umělzanedbávanou,
neprávem
tickou kritikou naprosto
rivahu
v
Nevezmeme.Ii
cova osobnost, jeho osobní génius.
že
r znost osobnostíautorskfch, mťržemesice zase pochopit,
sto.
rozvoj kapitalismu a finančnictvípŤivedl v devatenáctém
spo1ečnosti;ale ne, proč,
letí Ťádu autorri k líčeníměšéanské
poměrťr,j"d:l
ekonomickfch
jen
nástrojem
jsou-li autoÍi
komedii!
Lidskou
však
druhf
nich daljen Tajnosti P;aIíže,
"
jak
Ickowicz:
činí
A do tÍetice: je zce\asprávnékonstatovat,
a subtilně, nevfslovně
žeFlaubertrivlazyk je ,,čistfjako kŤišéál
pracovitějšíhoumělce
a
usilovnějšího
harmonick1i..i ženebylo
jak
budou tato fakta vynad něho; rádi bychom však viděli,
světlena z vfrobních poměrri ! Nedostatečnostexplikativního
principu marxistickéháje tim patrnější,očvětšíindividualita
umělecká je pŤedmětem marxistického rozboru: vezměme
tfebas Shalespeara ! Ickowicz není piíliš obratnfm kritikem,
ale i Marx, kdyby se byl zabfva| literární kritikou, byl by
dovedl Ťíci o Shakespearovi sotva něco vfznamnějšího než
Ickowicz. Leda by ovšemupustil od stanoviska historicko.ma.
terialistického! Produktem ekonomickfch poměrri, v níchžžI|,
je v ShakespearovědíIeto Led'a,žese hemžícísaŤi,králi, princi,
ministry, vyslanci, rytíŤi;ale ťekne-liproto marxistickf kritik,
že ,,Shakeqpeareje dramatikem aristokracie.., cítímevšichni,
že neŤekldoslova nic. Neběžívribec o to, líčí-liShakespeare
krále nebo měšéáky,což by asi dělal, kdyby ž1Lo pár století
později, alejen ajen o to, že aésilíčíkrále nebo žebráky,do-
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vede sestoup\taŽ do hloubky nejhlubšÍjejich duší,až do těch
krajin duše,jimiž se všichni |idé vzájemně podobají,jež jsou
všem společné,ať se jejich postavení společenskésebevíce
r:Ů.zrri,ba aťse sebevícerťrznítňebasi vfrobní poměry, v nichž
žíji.Běži jen o Shakespearovu geniální intuici lidskfch duší
a ne o šat,kter nosíjeho hrdinové;ten šatje z ekonomievy.
světlitelen, prvn1 otázka ztstávájí však nedotčena.Ickowicz
cítí ostatně slabost svéhopostavení:na jedné straně prohlašuje,že,,společnost
drží pero nebo štětec...a umělec je jen
podivuhodn pňístrojzaznamenávací.. (citovanédílo, Strana
20L), na druhé však už slyšíme,že ,,zbytečnoje pŤipomínat
rilohu hranou osobnostíautorovou... prostŤedíjevžďya nutně
pasívní,kdežtotvrirčíinclividuum je faktor vědomf a aktivní.o
(citované dílo, strana 203). Na konci své knihy pokoušíse
Ickowicz o zachycení ,,mechanismu uměiecké tvorby..; sňe.
tězenífaktorri podava takto: l. stav vyrobních poměrri určuje
prostŤedí,složenéz institucí politick1ich, myš2. společenské
lenkov/ch souborri právních a mravních, obecnéhonaladění
duchťra tŤidnípsychologie; 3. mezi společenskfmprostŤedím
a dílem samfm 1'ež1tÍetí,umělec, kter1i ,,myšlenky, znaky
a city svého prostŤedívyjadňuje osobitfm zprisobem podle
svéhoosobníhotemperamentu a nadán1,,.Uvedení ,,osobního
temperamentu a nadán|,, mezí členy, prostňedkujícímezi v!,robními poměry a dílem uměleck)ím,je ovšemtotéžjako pňi.
znat nedostatečnost
explikativníhoprincipu marxistického.
Umění nelze opravdu poznat a vysvětlit, neuznáme-li
rozhodující rilohu hranou v uměleckém tvoňeníjedinečnou
entitou osobnosti umělcovy. Jaká nesnáZ pro prostoduché,
kteŤíse snad těšili, žejedinf klíčotevÍe mnohé záhady a že
porozumějí filosofii, náboženství,vědě, etice, uměrrí,když se
poučí o ekonomick ch poměrech. Bohtlžel, historii nelze
dobňe redukovat na obchodní ričetnictvía ze všech zápisri,
ričtri a transakcí finančníkri Ba|zacovy doby nevysvětlí nám
nikdo umění ani jedirrého Ťádku Balzacova. Opakujeme:
je zásluhou marxistické kritiky a umělecké historie, že po.
ukazuje svou existeircístále na to, že životje jen jeden a že
qry.l
.) t't

všeckyjeho stránky, i ekonomická a estetická tudiž, rnusíbft
l]roto v souvislosti (ačse tou souvislostízablval už pŤedtňiceti
ietv G.orges f{enarcl a nepotňeboval,aby ji konstatova|, byt
aní marxistou; ba prohlásil, že ,,marxismus byl by nedosta.
jeho
tečnf na vysvětlení celéhovfvoje literárního..; srovnej
l'histoire littéraire.., Paris l900,
,,Mét}rodescientifique de
ekonomické..,strana 190).
podmínky
a
kapitola ,,Literatura
forma umělecká mohla
že
vnější
určitá
By1oby pošetilémyslit,
se uskutečnitkdykoli a kdekoli: Píseř o Roiandovi nemohla
vzniknout v devatenáctémstoletí.Určitéhistoricképodmínky
rodí určitéumělecképostŤehya tyto určitf druh uměleckfch
děl: když fyziokratépro}rlásili v osmnáctémvěku, že země je
pramenem všeho bohatství,a došlo k rozkvětu venkovského
hospodáŤství,v poezii se objevil žánr venkovskéidyly, bás.
nictví pastoráLni rozkvetlo. Ale proč jedním z pastorálních
dělje drobny skvost Chénierriv Liberté a druhym jen nudné,
didaktickéveršovépor'ídáníDeliliovo,,Jardins..? Poněvadž
autorem prvního je právě Chénier, autorem druhého Delille.
Osobnost básníkova, géniusjako bezprostÍednípŤíčinaumě.
lecké hodnoty díla, jako nejdriležitějšíexplikativní princip
umělecko-kritickf, nedá se vyloučit. Zrovna tak ekonomie
vysvětlí mnoho z rnravŮ', ale málo z mravověcy, vysvětlí
mnoho z mravri Ťírnskéhootroka, ale málo z mravovědy
otroka Epiktéta, vysl'ětlíleccos z rntavtl chicagskéhoobchod.
níka prasaty, ale ne etickf systérnWilliama Jamesa ! Celkem
pravím, že rnarxistická kritika a umělecká historie mohou
podat ucházejíc1fyziku nebo mechaniku uměleckéhotvoŤení
a vfvoje, vysvětlení vlrějšíclrosudťra vnějších,všeobecnfch
rysli umění, ale ne psychologii umělecké tvorby a vfvoje,
vysvětlenívnitŤníchkvalit uměleckfch děl, toho, co je v nich
vskutku jedinečného,osobního, ve vlastním slova smyslu
uměIeckého. Masaryk praví v Sociální otázc,e (německé
vydání z roku 1899, strana 50B), že Marx pojal práci pŤíliš
matcrialisticky: pohrdal ideologií a proto i uměirím: ,,k jeho
pi.ílišnémuamoralismu píistupuje i stejně nesociální pŤehlíženíumění... KoŤerrytohoto marxistickéhoopovrhováníumě-
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ním budeme ještě hledat. Nyní jen poznamenávám, že marxisté nejsou schopni pochopit umění a vy|ožitjeho vznikárrí
a životopravdu snad proto, ževšíideologií polrrdajía v hloubi
duše mají ji za neučínnou zbytečnost, za neužitečn1iluxus,
za vana imaginatio...
Poznámky: Snažil jsem se jen dokázat, že ideje se rodí
spíšez hlav a osobnostínežzv!,robních poměrri; nechal jsem
stranou otázku, nejsouJi častoideologie pňíčinoua ekonomické poměry následkem _ marxismu na vzdory. Nikdo snacl
nepochybuje o tom, že ideje encyklopedistrihrály rilohu v re.
voluci francouzské, z niž vyrostl ekonomick}i svět měšéanskf:
ničícefeudální poměry v lidsk ch myslích, pomáhaly je nijit
v lidské společnosti.Revoluce jsou generálnimi vykonavatelkami posledních vrilí revolucionáŤskfch myslitelri. Nejsou
pŤíIišortodoxní marxisté vyvraceni marxismem samym?
Cožpak marxismus revoluci a nové ekonomické poměrv
nepňedpovídá,nepňipravuje a tím už piímo netvoŤí?NepŤi.
pouštět prisobeníideologií na ekonomické poměry, toéoslabovat revolučně akčníschopnost marxismu samého.
Jin paradox: je-li ideologie pouhf qíron ekonomie, d.osavadní věda, filosofie, etika atd., jsouce plodem ekonomie
buržoazni, nemají pro proletáňe ceny. To jasně prohlašuje
i Bucharin: ,,Věda pramení z životapraktického.Ták se stává
zcela pochopiteln1im,ževědy majítňídnípovaltu.. (citovanédí.
lo, vod, strana 1l). Je tudížvěda měšéáckáa věda oroletáňská: tato vidí dále, neboťnemá drivod ' zavirat oči a usil9'vat zachovánl společenského
statu quo; proto ',my, mar.
9
xisté,jsme oprávněni pokládat vědu proleiáŤskou z,a vědu
pravou a vyžadovat, aby byla všeobecně za ni uznána,,
(tamže,strana 13). Už pňed lety Sorel vyzfvalproletáŤe, aby
se uzavňeli v své ,,proletáňsképravdě.. a bojovali z ní proii
pÍedsudkrim a |žim, to jest proti všemu ostatnímu: kapitalistickému světu neopomenul dáttutéžradu, zamě,,i,, ovšepŤíslušné
termíny, Johannot. Co s tímto skeptickfm reiati.
vismem? Protože určitá vědecká pravda byia objevena Za
měšéanské
ekonomie a je marxisty na ni vázáni jako její
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následek, má s ní i padrrout? Tedy Newtonriv zákon o tíži
zemské pÍestane v budoucí komunistické společnostiplatit
a bÍíchat.j,národ vyvlastněnfch se bude moci vznést bez
hvězdu
potížíclo l,estníru hledat v mléčnédráze vclěčnější
je,
které
jc
rrrezi
pravdami,
že
naše?
Nejlepší
r,ež
L obÝvání,
mar.
podle
tedy
se
stanou
Z
nichž
a
kapitalismu
za
vznikly
(!).
i-marxismus
bude
drikladnéIži,
xistri v novéspolečnosti
III.
DIALEKTICKÁ METoDA A JEJÍ UŽITÍ
v HISToRII UMĚNÍ
Flistorickf materialistnusnenívšakvyčerpánučenímo podstatnosti vfrobních poměrú a odvozenosti ideologie; je cha.
rakterízo,lánvedle této stránky, spíšeobsahové,i' stránkou
formální: svou metodou. Touto metodou, vzatou z Hegela,
ale známou už Fichtovi a Schellingovi, je takzvaná metoda
dialektická. Formou vjvoje je podle l{egela potrojnf rytmus
tezí, antitezi a syntez; počátečnístadium vyvojové (teze),
buďsi ňečo vfvoji jevri jakfchkoliv, vyvolává reakcí stadium
nové,kteréje popírá, ale neničí(arrtiteze);spor je tu podrnínkousanou živélrovfvoje a je odstraněn stadiem tŤetím'
syn.tézou,
která smiŤujeobě stadia pi.edchozí,v sobě je obsa.
hujíc. (Tak vc vfvoji náboženskérnustoupilo primitivní
náboženství dtr.
uctíváirí pŤíroclníchsil židovsko-Ťeckérnu
chovrríinclividtrality a konečně se s ním vyrovnalo ve vyšší
syntéze kŤeséanství;
v životě politickém triadicky vyvoj je
tvoien orientálním státem despotickfm, kde je svoboden jen
tyran, antickou republikou, kde jsou svobodni už všichni
rnužštíobčané,a moderním státem, založen!,mna svobodě
všech;lidské poznání jde dialekticky od názorného poznáni
urněIeckéhok citově pŤedstavovémupoznání náboženskému
a konečněk ideálnímu filosofickému;vfvoj celéhovesmíruje
vyjádňen triáclou rozum-pŤíroda.duch.) Marx, Hegel v
žák, si pŤisvojit dialektickou metodu; kdežto ovšem pro
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Hegela podstatoubytíje myšIenka(ÍIegel:,,Všechtro,co jest,
je uskutečněnámyšlenka, všechno clěníje vfvoj nryšlení..),
nahradil Marx pojem vfvoje ducha pojmem vyvoje hmoty
(v tom viz i Bucharin, citované dílo, kapitola Historickf
materialismus); metodu samu však nezměnil. V Kapitálu
(díl l' rivod) o tom praví: ,,Dialektika Hegelova stojí na
hlavě. TŤebaji postavit na nohy (to jest užit o vyvoji hmoty,
nikoliv ducha, vysvětluji), aby se objevilo rozumné jádro
v mystickéskoŤápce...Stejně Bngels, kterf filosofii likvicloval,
rozpustiv ji do jednotlivfch věd, podržel formální logiku
a dialektiku jakožto ,,vědu o obecnfch zákonech pohybu
a v1ivojelidské společnostia myšlení...Svrchovaně zajimavé
je sledovatu marxistrikult Hegelúv:Lenin roku l9l4 se velmi
dťrkladně zab!,vá Hegelem a jen válka mu zabránila věnovat
mu kni}ru; i on jej, rozumí se,interpeluje materialisticky (,,Čtu
Hegela materialisticky; Hegel je naruby obrácenf materialismus, nechávám tedy pánbíčka,Absolutno, čirou rdeu
atd. stranou..,píše;viz A, Deborin, Vorwort zu V. I. Lenirrs
Konspekt fur Hegels Wissenschafrder Logik, vc Philosophische
Hefte, Berlin, Jahrgang II); jeho metodu pŤijímá ťrplně:
Hegel podle nělro odkryl zákon vfvoje a první, ač po idealisticku, jej systematicky vyložil. Deborin vydal už roku 1923
v Moskvě dílo Marx a Hegel; v Institutě Leninově uveňejriují
Leninovu otázku dialektiky, v Institutě Marx-Engelsově
Engelsriv rukopis Dialektika pŤírodyatd.
Lze očekávat, že i marxistická historie urnělecká bude
zal.oženana metodě trojaktovéa že bude piedstavovat vyvoj
umění jako proces dialektick1í.Vskutku triádě Engelsem stanovené, jíž nutně probíhá ekonomickf vfvoj společnosti
(privodní komunismus - období soukromého vlastnictví a
měšéanského
kapitalismu - pŤíštísocialistická společnost),
odpovídá dělení vfvoje umění, které má Václavek: umění
dob feudálních (v/chodní, ranéŤecké,románskéa gotické)_
umění individualistické (klasickéŤecké,renesančnía moder.
ní vribec, dosahujícívrcholu v dnešnísubjektivistické,,čisté
poezii..) _ umění komunistické společnosti(rodí se v Rusku
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azčástli v ostatníEvropě). Poněvadžvfvoj dialektickf děje
je
se zákorritě (deterministicky) a syntéza harmonizac| teze
a antiteze, |ze na zák|adě znalosti umění feudálního a měšéarskéhopŤedpovídati tvary umění budoucího: Václavek
tak činí.
Co Ťício dialektické metodě? Myslím, že o její ceně lze
její
vyslovit pochybnosti pŤedem,dŤíveještě, nežjsme viděli
konkrétníužití'Všimněme si, že marxistéprohlašujítriadickf
zákon za zákon platící pro veškeren vfvoj lidské společnosti,
minulé, pňítomnéi budoucí, i pro vyvoj jednoho každého
z jejíchaspektrijednotlivfch (umění). Ptáme se, jak k němu
došli, co je opravĚuje, aby mu definitivně podŤizovali vfvoj.
Pozorování prf, zkušenosthistorická, poznáni, že se společnost i jednotlivé stránky jejího života vždy vyvíjely v triá.
dách: běží pry. o zákon empirickf, za|oženjrna pŤíkladech
(jinfch ostatně marxisté neuzrrávají). A kolik je těch pŤíjakéhoje tÍeba,
množství,
kladri? ptáme se dále: nespočetné
pevny? Nikoliv,
trochu
aspoťr
zákorr
aby na nich mohl státi
s ustrnutím shledáme, že zastánci zákona triád nedisponují Ieč
jedinfm pňíklaclem:totiž triádou, ke všemuještě neriplnou:
která se právě v hisfeudalismus-měšéanství-komunismus,
torii odehrává a jejížstadium syntetickéještě není skutkem,
nlbrž slibem budoucnosti. Triáda ještě neproběhlá se }rypo.
stazujejako absolvovaná atato fikce, čispíšepium desiderium,
má b t dťrkazem,žerytmus triád je ,,zákonem,, všeho pied.
stavitelnéhovfvoje společenského.
Kdo tu bude mluvit ještě
o ,,empirickém zákonu..? Dialektická metoda je apriorní
schéma,toé vše! Aniž je opuštěnopole obecnfch ťtvah,lze
užití dialektické metocly na vyvoj umění odmítnout jako
ničím neoprávněné a libovolné. Všimněme si konkrétní
praxe nicm érrě!Ze staršíchliterárních historikri znám De
Sanctise, žáka Hegelova, kter1iuž dávno pied marxistickfmi
kritiky užívaltrojaktovémetody; nuže, právě na něm viclno,
jak dialektická metoda, jako ostatně každéapriorní schéma,
je železnou košilí,v n\ž zle trpí skrrtečnosta je netvoŤena
pravda. De Sanctise vede k falešnému charakterízovánl
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uměleckfch období i osobností, nutíc jej napŤíklad vidět
v Boccacciovi ve všem antitézu Danta. o pňíklady omylri,
plynoucích z tvrdošíjnéholpění na trojaktovém schématu,
není nouze ani u Václavka; upozorĎuji na některé,jež mne
zvláště zaj|maji. Václavek stavísvrij obraz v1ivojeuměleckého
na antitezi mezi neosobností a masovostí umělecké práce
v době feudální a vypjat!.m pocitem individuality umělecké
v době moderní (strana 45,I72),kterážto antiteze má vytvoňit syntézuv novém zkolektivizování uměleckétvorby v společnostibudoucí. Nuže, upozorĚuji tla to' že povaha umění
feudálního, aby mohlo bft použito diatektického schématu'
je tu charakterizována zcela falešně: Václavek zaměĚuje
neosobnost a anonymllost: stŤedověká tvorba umělecká je
častoanonymní, to víme' Ale anonymita neznamená pŤece
vribec rreosobnost,proto, že autota neznáme, nemrižemeještě
Ťíci,že neexistoval, anebo že to číono dílo vytvoňila neosobní
masa. Běží tu o problém, rozŤešen1i
pŤed málo lety slavně
a proti mnohym Josephem Bédierem, ktery proti staršítezi
německé,closud pňedstavovanéGastonem Parisem, dokáza|,
že feudální zpévy rytíŤské(takzvané chansons de geste)
rrejsou niktcrak konglomeráty starších,kratšíchzpěvri lidovfch a neosobním vftvorem pospolitosti, kmene, generací,
ale rraopak velmi jednotnfnli plody básníkri indivicluálních,
projevy duchťrz ňad rytíŤria kněži velmi si vědomfch sv1iclr
osobností.Bédierovateorieje dnes všeobecněve vědě uznárra,
schémadialektické triády stavíovšemvzhriru nohama.7'cela
podobně ukazuje na násilnost i Íálešnosttriadické metody
i tieba následujícífakt, vzatj,stále ještě z |iterátni historie
stŤedověké:proti anarchickému individualismu modernímu
(antiteze) má básnictví stŤedověké(teze) vyjadÍovat princip
duchovní jednoty a dogmatické normativnosti zákona všemi
uztávaného: rytíŤskébásně mají s|avit vazalskou věrnost
a obětování za lenního pána; mizení tohoto motivu a zrození
protivu buŤičskéhomá vyznačovat až literaturu rozkladu
feudality a pŤechoduk době nové.Tak to rozhodně potŤebuje
triáda a tak to líčíi Václavek (strana |77), Bohužel,'zase je
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pravda jiná: motiv vzpoury proti lennímu pánu, líčeníkrále
(Karla Velikého) jako svéhlavé,malicherné a směšnébytosti
je nzrprostostejně stary jako motiv vazalskévěrnosti afeudální
zpěvy takzvanéhoCyklu feudálního (zpívají.
je dnoty: rytíňské
Kar1u Velikému) datují se z 12. a po.
proti
hrdinri
cí odboj
zrovna
tak jako zpěvy Cyklu Karlova a jsou
čátku 13. století
než tyto. Už tyto dva
od počátku stejně četné,ne-li četnější
pňíklady ukazují, jak těžkoje klást umění feudální a umění
moderní za tezi a antitezi,jak umění pŤetékápŤesrizkéokraje
diatektickéhoschématu.A to jsme dosud mluvili jen o tezi!
Což teprve kdyby měly bft sebrány falešnosti,jež si dialektic.
ká interpretace uměleckého vfvoje vynutila v prezentaci
antiteze (umění od renesance po dnes!). J.'' mimochodem
poznamenávám, že klasicistickéumění 17. a IB. století,které
musí, poslu-šnoformule, sloužit za pŤíkladumění individualistického,objektivního, anarchického,volá pňírnoo pomstu
sv1improtiindividualistickfm racionalismem, hledáním prav.
dy co nejobecněji liclskéa subjektivní a poslušnostíestetickéhodogmatu Aristotelova. Jeden všakještěpiíklad nevhodnosti dialektickélro schématu, a neché sloužíjako poslední
drivod k jeho oclmítnutí:znalost teze a antiteze má dovolit
pi.eclpcvěď syntézy. Václavek vskutku podává ve své knize
pl.ognÓzu urnění společnostikorriunisiické:toto má bft syn1'ézouuirrěnífeudálního a individualistického; s vyrovnáním
dělby práce zmiz|sociá|ní podklacl pro existenci umělcri spe.
cialistťra umění izolovaného ocl práce. Umění jako zvláštní,
nad životem tvoi.enf ritvar zanikne. Zato veškerá práce,
zvědečtěna,povznese se na v1išitvoňeníuměleckého: poezie
zm\zí, neboé cely život sám se stane poetickfrn, tvrircrim
a básníkrim zbude leda zhotovování programu života. Tak
poezie, organická část všeobecnéproduktivity, bude ne už
,,uměním.., ale ,,životem.. (část II, kniha B; čísloIII).
Nuže' netňeba, myslím, pŤítišné
bystrosti, aby bylo zŤejmo,
Že ttr jde o hrub1i omyl psychologickf a nepochopení samy
runkce umění v životě.
Je možno, že by zajištěnífyzického
života všechlidí (aéby ho už bylo dosaženocestou kolekti.
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vismu' nebo jakkoliv jinak) pŤineslozv1Íšení
počtu těclr, kdo
umění prož|vaj|,i těch, kdo je tvoií, publika i umělcri.
Fyzické blaho není však ještě proto zpoetlzovánÍm žtvota,
ani ho nemá za následek: sebevětší
zlepšenívšeobecnéfyzické
rirovně životni, jež lr-iužekolektivismus pňinést, nezprisobí
absorpci umění životem.Neboť lidská práce múžeb1it sebevíce ulehčena, a pŤece se nestává samovolně činnostíeste.
tickou, tvoňením uměleckfm, leč by pŤestala zátoveí b!,t
prací, to jest procesem utilitárním. Živottotižje nikoliv snad
jednou věcí a poezie druhou, ale životje životem, tedy věcí
praxe pÍedevším,a poezie květem života (kteréžtometafory
uživál;aproto, že je velmi baná|ní, to jest velmi pravdivá)
a život mriže b1Ítvíce méně pohodln1í,a|e vždy zristanejen
pŮdou, z nLž umění vyrristá. A kdyby byl i sebedokonalejší,
mravnější,pravdivější,vždy dovede duch stvoŤitsi pŤedstavu
života ještě dokonalejšího, mravnějšího a pravdivějšího
a vytknout ji za nov!,cíl k dosažení:ideál prostě couvá o to
do budoucna, očk němu bylo blížepostoupeno. Čili kratčeji:
práci, činnost praktickou, jíž člověk podmaĎuje svět, činí
z něho svého služebníkaa sebe udržuje pŤi životě, lze sice
korunovat tvoŤenímuměleck1im,činnostíprakticky nei.ntere.
sovanou a koncipující ideál, ale nelze ji s ním ztotožnít;
činnost ričelněpraktická a čitrnostsamoričelnáa ctrezinteresovaná jsou dva poLy,jež |ze zrovna tak rnálo pojit jako oheĎ
a vodu. ostatně vidím v ochotném obětování umění, jehož
se Václavek, veden dialektickou metodou, dopouští,i známku
snad nevědomého, ale proto stejně skutečnéhoopovržení
uměním. Vzpomínám na tu staršíteorii Georgesa Sorela,
kterou filosofiljícíten vridce francouzskfch syndikalistťrvyložil
už roku 1901: i Sorel míní, že budoucí.umění se piiblíží
prrimyslové práci. Všichni lidé se stallou dělníky a budou
pracovat s uměním. Umělecká vfchova stane se zákIadem
prťrmyslovévfroby: ,,Umění bude prostŤedkem,jímž se
bude projevovat vnikání inteligence do ručnípráce,, a ,,práce,
vykonávaná s citem uměleck}im, bude nejen dokonalejší,ale
i vydatnějšíkvantitativně.. (La valeur sociale de l,art v ,,Re-

38z

vue de méthaphysiqlleet de morale.., 1901, 2l7.) Urnění
dobrék tomu, aby práce šla lépe,,od ruky.., je prakticky sice
už staršímvylá|ezem ševcťt,hvízdajícíchsi pŤi knejpování;
teoretická konfuze uměleckého tvoŤenís industriální prací
a teoretickézdrivodĎování absorpce onoho touto je ovšemaž
privilegiem marxistickfch estetikri. Snad je tňeba v tomto
pripadě, jako ostatnévždy, sestoupit opět až k hňíchuprvot,'i-.l. Zdek Hegelovi, od něhož marxistémají tolik. I u Hegela setkáváme se s tímto opovržen1mk umění a zátovei naIé,á^", že i u něho toto opovrženívyplfvá z dialektiky; což
stačí,abychom ji odmítli jako metodu literární historie. Jeé
u Hegela umění jen pouhou tezi, ktefil" se svou antitez1, ná.
boženstvím,má b<1tpŤekonána syntezí filosofie: umění je
u něho protismyslnfm, nedokonalfm a dočasnym tvarem
pravdy, již nám v její riplnosti podá filosofie;je filosofickfm
omylem nebo mylnou filosofií.A proto, jsouc věcí nedokona.
lou, je i věcí zbytečnoua na tomto světě k zániku odsouzenou.
Tak u Í{egelajako u marxistri umění není leč ubohou tezí,
jíždialektikapomáhá z tohoto světa, odpírajícjí trvalou existenci a samostatnf život.Jenžeu Hegela je absorbováno filosofií,u marxistri prací.Jako by umění nebylo zcela samostat.
nou, osobitou formou poznáni, poznánírn smyslovfm, v němž
není nic filosoficky mylného a protismyslného, poněvadž
problém filosofickf není tu ještě vúbec položen,jež má tedy
místovedle filosofie a ne pod ní: a jako by uměleckétvoŤení
nebylo zcela osobitou činností,samoričelnou,nekladoucí si
cílri utiiitárních, smyslu zce|a vnitŤního, která nemriže tudiž
splfvat s prací, prakticky ričelnou, majíc| c1lezcela objektivní
v opanování pŤírodya zachovánílidskéhoindividua i společ.
nosti.
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BedŤich\Iáclavek: o MARXISTICKOU
ESTETIKU

V číslech 49.-52. minulého ročníku Tvorby podrobil
soudruh Urx dosti zevrubné kritice mou knihu Poezie v rozpacích. Ještě pňed jeho kritikou měl jsem v rimyslu opravit
některéjejí body, jichž nesprávnost jsem poznal za pobytu
v SSSR a za cltarkovskéhokongresu. Činim tak pro nával
práce až nyní, pŤipojujeněkolik slov takékjeho kritice. PŤál
bych si, aby čtenáí.iTvorby a zvláštéčtenáŤimé knihy vzali
tento mťrj článek na vědomí a pŤíslušnámísta mé knihy si
opravili. otázky v mé knize dotčenébudou jistě probírány
v diskusi o otevĚeném listě revolučnímspisovatelrim ČsŘ
z Charkova nebo pŤi snahách o rea|izaci perspektivjím" narf.
sovan ch. Nechtěl bych, aby některéomyly mé knihy, v níž
je jinak leccos dobrého, stály pňi tom v cestě. Stavím se plně
za otev en'f list, jehož perspektiva musí v revolučníliteratuňe v ČsR nyt rca|izována.
I.
Má knilra byla pokusem o shrnutí teoretickfch v sledkťr
moderního umění a jejich konfrontaci s marxisrnem. PŤitom
jsem leckdy podlehl vlivrim tétoestetiky poněkud piítiš,jako
vťrbec pracovníci v marxistické estetice obyčejná poctléhají
estetice umění své doby. Neznal jsem dále pŤi práci ''u ''i
téměňvribec sovětskémarxistické literatury o umění, takže
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Z toho vy.
srojí,lrbyclr tak ňekl, na stupni ,,pŤedsovětském...
ornyly.
plynuiy ričkteré
pokud se tfká ,,čistého umění... Mé vy1. Pi.edevším
kreslení specializace a izo|ace umění v imperialistickém
Ťádu (str. 66-68) je správné jakožto
obciobí měšéanského
je však považovat tuto situaci
fakta,
Nesprávné
kcnstatování
za situaci nutnou, kterou
krok
vpŤed,
v urtrěníza v vojovlr
musí projít všechno umění. Ukazuji sice (i na citovaném
místěi dále na str. 107 ad.), jak je stav izolovanéhoa jedině
estetick m cílrim sloužícíhoumění tísnivy (odtud i název
knihy: Poezie v rozpacich), že se objevují pokusy ojeho pňekonání, a pravím, že tento stav pŤekonán blt musí. Zašel
jscm všakmístypiíliš daleko, pŤizvukujejinfm autorrim, kteňí
tento stav považují za normá|ní a zdravy. Zmižnjí se sice, že
k tétoizolaci umění od životapŤispívákrystalizace tňída vlastnění unrění měšéanskoutňídou (str. 69), ale vliv ripadkové
na tento stav měl bi;t prokreslen drikladtiíciy měšťanské
nčji, pŤičemž
by se bytojistě objevilo, žese v,,čistémumění..
obtážíi to, že měšéanskátňída nemá již co ňíci, pročežjejí
umčníztrácí obsah a páteŤ.Rozvedení tohoto vlivu bylo by
postavilo do správrréhosvětla rílohu ,,čistéhoumění.. mezi
iňídaini;byio by se ukázalo, že ,,čisté umění.. je fikcí
v ti.íciněrozpolcené spoiečnosti nerealizovatelnou. I rižejednou existovat v společnostisocialistické,ale
v ti.ídních poniěrec1r j e záIežítostí rněšťanskou,
pr.otožclroví zájm m měšéanstva.
(Tuto tŤídnífunkci čistého
jseln
umění
v knize naznačil na str. 68-69 a 74.) omezujíc
se nlr ,,obecně lidské.. cítya zážitky, vyh!.bá se společenskfm,
protože zde b'/ larazi|o pŤílišzjevně na tňídníboj. To však
znamcná ritěk z doby a k maloměšéáctví.
PÍi líčenívyznamu ,,směrú.. moderního umění (str. 79)
je vyiíčenopostupné omezováni umění na rikoly čistěestetic.
ké,kterése v niclr odehrává, pÍílišjednostrannějako vfboj.
Bylo by v něm spíšcviclět p|íznak krize. V navazujícím na
to rrárysu ,.novéestetiky.. (str. 79_80) nutno opustit zásadu,
žejde v umění jedině o akcenty estetické(a pŤedmětžeje
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ťrplnělhostejnf): právčvflučná orientacena estetickéakcen.
ty vede k nejzazšiizolaci umění,k pňehnané e stetizaci,
která musí bft pŤekonána _ pňedevšímtím, že
se umění bude obírat akutními společenskfmi
otázkami, že umělec k nim bude zaujímat stanovisko a
bude bojovat -_ svfm zprisobem a na svémriseku _ za
vítězství proletariátu a pÍipravovatsocialistickouspolečnost. otázka v,fznamu pŤedmětu v umění vypadá pak
zcela jinak. Zejménavšak vystupuje do popŤedí_ vedle čistě
estetickfch akcentri _ icleovf obsah díla, stávaje se rozhodnfm. Nutno ňíci piímo, že ,,čistéumění.. má jen vj,znam
technickéhopokroku, a není.ii aplikováno pro socialismus,je
v!,znamu mizivého, ano mrižebft i vysloveně kontrarevoluční.
Pokud se pak tfče speciálně ,,čistépoezie.., nikdy jsem netvrdil, žeby nepodléhala společenskfmvlivrim; podlehl jsem
jen omylu, že se slovesnéumění (: poezie) dnes nehodí
z objektivních drivodri za Tsojovj,prostňedek.Jestliže jsem
naopak v referátech o knihách častěji poukáza| na to, že
i č i s t á p o e z i e m ť r ž ev y s 1 o v o v a t r e v o l u č n o s t d o b y ,
měním dnes svrij názor tak, žeji vyjadňovat musí. Nemusí
to b1itpoměr irzkoprseslužebnf.Svou vlastnícestoua metodou
musívšaki poezie směŤovatk revolučnímucíli.
2 . P o k u d s e t f č eo d k l o n u o d n a t u r a l i s m u a , , b e z pie dmětnosti.. v umění, spolehljsem poněkud jednostran.
ně na tezi W. Hausensteina a Ad. Behheho, že opouštění
pÍedmětu a vfvoj k bezpŤedmětnostije dťrsledekvfvoje ke
kolektivistické, socialistické společnosti.Leckdy je bezpňed.
mětnost prostě v,|,tazem dezorientace a nedostatku nov ch
obsahri. Proces odklonu od naturalismu a ,,mizení'pňeclmětu..
bude nutno prozkoumat nově a ne tak schematicky, jakož
i poměr pŤedmětua jeho uměleckého zpracaváni, To je pracovním rikolem pro budoucnost.
3. Tendence k vyhranění ,,čistélro
umění..na jednéa ričelné
tvorby bez zŤetelriestetickfch na druhé straně v pŤítomnosti
existuje. Nelze však chtít po veškerétvorbě, aby se podŤizo.
vala těrnto kategoriím,kteréjsou symptomy stavu kritické.
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ho. Čistémuumění a poezii nutno opět klást nejerr čistě
estetické,ale i mimoestetické cíle, životní, pro revoluční
umělce to zrrarnerLá:revoluční.Tak opět budou estetické
zÍete\ehrát pravou rilohu, pouze prostňedku,ne cíle. Tedy
ne opustit poezii, ale dát jí životní v znamnost.
4. V partiích o poměru umění a socialismu jsem pŤílišpoIožiI dÍraz na vzdá|ené perspektivy v.fvojovéa podcenil jsem
aktuáInt,dobovéotázky. Dnes nejde ani tak o umění,
j a k é p Ť i n e s e s o c i a l i s t i c k á s p o 1 e č n o s t ,a | e o o t á z k u
vyboj ován1 této společnosti,a této aktuální otázce je nutno podÍídit vše. Ani ťrchylkaz dlouhodobé
vfvojové linie není ničímscestnfm, plní.li jen pŤitom aktuální ťrlohu boje za socialistickou společnost,neboék umění
socialistickéspolečnostidojde se mnoha oklikami.
5. Co se tfče revolučního umění, platí nadále kritika,
kteroujsem podal na str. 11B-119. Nelze zužovatpojem revolučníhoumění na pouhou službu. Nelze však ani omezovat
revolučnípráci jen na ptáci mimo umění. Útor,y umění v revolučnípráci rrelzesice pŤeceĎovat,a|e uměním |ze zasáhnout
vrstvy' kterfch ne|ze zasáltnout pŤímou prací politickou,
a revoluční umění musí tuto určitou službu pro
revoluci, kterou vykonat m.iže, skutečně vykonat, musí svrij risek revoluční práce obhájit. Vylučovatrevolučnípráci z umění je ultralevá richylka, která má
drisledky pravé: umění se vydává všanckontrarevoluci.
Tatéžplatí i o umění slovesném.Beletrieje do témíry autonomní, že má svévlastní znaky a zákony a nelze do ní mechanicky pŤenášetpolitické normy (OtevŤenf list charkovskf). Ale svfmi prostŤedkyav mezich svfch možnostímusí se
vyrovnávat s hybnfmi silami společenskymi,tj. nem že a nesmí b}it apolitická a bez ideovéhoobsahu. Zdtrazioval jsem
o s t a t n ěv ž d y ž
, eP Ť i , , č i s t ép o e z i i . . j d e o t v á r n o u m e todu a že ,,čistá poezie,, T|ezrtamenávyhj,bat se
aktuálnÍm otázkám, zejména sociální revoluci
y n e j š i r š í ms l o v a s m y s l u . D n e s p r a v í m , ž e s e j i m
žádné slovesné dí1o vyhf bat nesmí, chce.li bÝt
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tvoŤivé a ,,mode rní... Jako se revoluční
poezie naprosto
nemusí vzdávat všech technickfch vymožeností,,čistépoezie,,, tak nelze ani klást rovnítko mezi poezii revoluční a
intelektualistickou. I neintelektualistická poezie mriže b1it
revoluční- to snad brzy uvidírne. Stanovisko, želze bojovat
j en žurnalistikoua r eportáži,je stanoviskoultralevé,kteréžene
beletristy v náruč kontrarevoluce a vydává tŤídnímunepŤíte.
li všanc driležitf risek krásnéliteratury.
6 . V k a p i t o l á c ho p r o l e t á Ť s k é k u l t u ň e a u m ě n í o b j e vuje se u mne ohlas trockismu, tŤebažejsem byl vždy dalek
dťrsledného
trockismu, kterf tvrdí, že se v období diktatury
proletariátu nedá vťrbec mluvit o budování nové kultury.
Srovnával jsem hlavně délku obou historick}ich období,
kultury měšéanské
a proletáňské,kdyžjsem napsal, žese kultu.
ra a ,,uměníproletariátu nikdy nerozvine v obsáhlf, všestrannf a dlouhotrvajícíritvar,jakfm bylo umění měšéanské
tňídy...
Jsem však nyní pŤesvědčen, že Se proletáŤské
umění musí také rozvinout a rozvine se v
tvar
všestrannf, ne užši,než bylo dosavadní umění
m ě š ť a n s k é a, l e s t e j n ě m n o h o s t r a n n y , b a č l e n i t ě j š í a b o l r a t š ía, p ň e d e v š í m :ž e s e o t o m u s í u s i l o v a t .
Nelze dále tvrdit, že vedle marxismu-leninismu jako teorie
neexistuje proletáÍskéumění a žeje zbytečné.ProLetariát j1ž
dnes má svéumění. Toto umění je proletáňskfm právě tím,
že je proniklé duchem marxismu-leninismu a že pracuje
nebo se učípracovat metodami dialektického materialismu.
Prole tariát nelze dále omezovatjen na ričelné
tvary mimo umění, ani jen na tvaty zcela nové.Zatím uživá i tvarri star1ich
pro svécíle; nové tvary si vytvoŤíčasem.Stavět se proti uží- Podcenil jsem
vání tvarri star ch je stanovisko sektáŤské.
také možnosti proletariátu o vybudování vlastní literatury.
Je nutno pracovat všemi prostiedky k tomu, aby
se mohl proletariát v literatuŤe projevit, aby si
s v o u 1 i t e r a t u r u v y t v á Ť e l , j a k t o u ž o s t a t n ěd n e sd ě l á .
Vftky, které dělám proletáŤskéliteratuŤe vribec, platí jen
jejímu proletkultnímuobdobí,neboťjsem byl, píšeje,v zajeti
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tnkébopojmu proletáňsképoezie, jak existoval u nás v letech
|920-24. Dnes je proletáŤská literatura koncepcí mnohem
velkorysejší,mnohostrannější a také jeji rea|izace jsou jiné.
omezovat proletáiskou literaturu jen na literaturu vědeckou
a žurnalismusje stanovisko ultralevé, stejně jako omezovat
děldopy zakažďol cenujen na funkci politickou. Potňebujeme nejen revoluční teportáž a ,,|íteraturu faktu.., ale i revoluční beletrii.
7 . J a k o v c e l ék n i z e ,t a k z e j m é n a v l í č e n í l i t e r á r n í hvoy literatuňe
voje za diktatury prole tariátu (o proletáňské
jsou
závažnfm
nedostatkem
a poměru strany k umění)
nedostatečnéznalosti piítomnfch poměrri v SSSR. Dnes
dělá KSSS programově uvědomělou a Soustavnou politiku
kulturní a literární; vedle politickéhohnutí děldopri a roldopri
pak existuje masovéhnutí proletáňskéliteratury, jímž se dělnická tŤídazmocĎuje literární produkce.
B. Pokud Se tÝče1ikvidace umění, jsem pňirozenědalek
jak dadaistického, tak i moralistního a intelektualistického
pojetí této otázky, Yí'm, že to, co člověk vyživá v umění,
zristane vždy jeho potŤebou. Chtěi jsem jen zdtnaznít, že
dnešníformy jejího ukojování (umění)zcela vyhynou a vznik.
nou nové_ mimo dosavadnípojem umění.
II.
Soudruhu Urxovi jsem vděčer za zevtubnf rozbor mé
knihy, tňebasmám proti jednotlivostemjeho kritiky námitky,
neboéje to poprvé, co se mé práci u nás dostalo marxistické
kritiky. Jedině vzájemnou marxistickou kritikou a společnou
prací vypracujeme si správnou linii na kulturní frontě. Jeho
článeki poznámky soudruha Štollav Levéfrontě (čísloB) jsou
mi svědectvim, že se u nás počíná kolektivní a soudružská
marxistická práce. K Urxově kritice několik poznámek:
l. Hlavní vada mé knihy spočíváv tom, že místo konkrétního historickéhodění líčíjen jeho všeobecnézákony, čili že
(slovy Urxovfmi) ,,ze zákon& společenského
vfvoje vyloupla
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jejich konkrétníhistorickf obsah...Čiti,3ut praví Aug. ThaI.
heimer v rivodu k vydání literárněhistorick1ich článkri Mehringovfch, vykládaje Marxova slova o nutnosti specifikovatvždy
vztah. mezi poměry v umění a společenskfmi:,,Nejde o abstraktní spekulaci, ale o konkrétníhistorickér,ryšetňování
sou.
vislostí...Že je však tato otázka mezi marxisty teprve ve stavu
diskuse, zdá se mi nasvědčovatvfrok Lu Mártenové, která
praví, když mluví o této otázce (v Sociologické revui, roč.
l930, str. 3BB): ,,Specifikace(o nížmluví Marx; pozn. B. V.)
se musí dítjen sociologickfm zp sobem...
2. Pokud se t če vzájemného poměru umění k technice,
hospodáŤstvía společenskému
Ťádu,jsem toho názoru, že na
_
umění neprisobí abych užilformule Plechanovovy: 1) Stav
vyrobních sil, 2) ekonornicképoměry, 3) sociálně politick1í
Íád, 4) psychologie společenského
člověka, 5) rozličnéideologie _jen 5) ideologie, 4) psychologie společenského
člověka,
jsou
ale i složkyL)'2) a 3), tj. že
pŤímévlily stavu vfrobních
sil, ekonomickfch poměrri a sociálně politického Ťádu na
umění, ovšem vedle vlivu, kterf probíhá stupni a) a 5).
Respektovaljsem také pŤi svémvykladu v knize soustavně
vlivy 1) až 3) i 5) (uvádím pro nedostatek místa pouze
číslicemi),neodvozuji tedy vfvoj uměníjen z techniky a hos.
jsem vynechal,je vliv,,společenské
podáňství..Co
psychologie..,
sice neprávem, ale z částečněsnad pochopitelného odporu
proti psychologizování,kteréhose dnes namnoze jedině užívá,
když se mluví o umění, a abych zdrivodnil ony jiné složky,
jichž pňím1ivliv se zpravidla i marxistickfmi teoretiky pŤezírá. Ideologiijsem pak věnoval pozornostne sice Soustavnou'
ale značnou.
3. S některfmi v1itkami soudruha Urxe nepolemizuji, pro.
toženamnoze ona j ednostrannost,kterou vytlká jednotlivfm
mym v rokrim, je korigována a na pravou míru uvedena na
jin}ich místechméknihy, jak ostatně soudruh Urx sám uvádí.
Jen tňi poznámky: Chtění ovšemnepovažujiza poslednísílu
určujícímyšlení,nlbrž chtění považuji zase za ovlivněno a
podmíněno vfrobními a sociálními poměry. -. Kde mluvím
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o 1aboratorním tázu moderního umění, nemyslím
laboratoŤe',metafyzické,,,ale právě velmi materialistické,
experimentálně materiál umění, lidskou vnímavyšetŤující
_
kulturním stavu
vost atd. V pasážio negaci v pŤítomném
jde ve včtách, které mi soudruh Urx vytfká, o nepŤesnévyjadfování z mé strany. Pod těmi větami se skrfvají zce|a jiné
myšlenkovépochody, než kteréjim soudruh Urx vyt1iká.
Dále: Souhlasím zcela se soudruhem lJrxem (je to snad
umění pňedstavujevťrči
už i v knize samé?),že ,,čisté
Ťečeno
minulfm, nediferencovanym stupřrim ve v1ivoji umění stupeř vyšši,kvalitnější,avšakdne s už dozrávajici, aby byl pŤekonán tvary novfmi... A souhlasím- proti svéknize _ dnes
s ním i dále:. ,,Již jsou zde prvky, jichž rrist musí znamenat
dnes nebo zítraz UkŤjžujtečistéumění!.. V knize jsem odkazoval tento okamžik až do období po sociální revoluci. Dnes
jej vidím pŤicházet už nyní.
Nevylučuji v knize možnost a potňebnostrevolučn| ptáce
na kulturní frontě v bec, nfbrž byljsem v níjen toho názoru,
žese umění pro svou historickousituaci pro tento boj nehodí.
Toto stanoviskojsem opraviljiž vfše.
Paušálníhoodsuzování butžoazn|houmění minulosti jsem
byl vždy dalek. Píševětu: ,,obdiv vysoko stojícíhoumění nemrižebránit revolucionáÍi, aby je nepotíral z politickfch drivodti.., myslil jsem pod :,potírátrím..marxistickou kritiku
tŤídníhocharakteru ideologie umělecky jinak dobré práce, ne
nějakii riplnf bojkot měšťáckého
umění.
Špatnéposuzování rilohy strany ve vedení kultury vyplynulo v mé knížcez vlivri trockismu a z tolto, že u nás strana
neměla kulturní linie. Právě citáty, jež uvád|soudruh IJrx,
jsou vyĎaty z kn|žky Trockého. Tyto názory jsem již opustil
a si opravil.
Doufám, že otázky zde dotčenéjsou tak zásadního rázu,
žejsem jimi neobtěžovalsloupce Tvorby zbytečně.Považoval
jsem za nutno věc zevrubně vyložit proto' aby mťlj
,,pňípad..
byl odlišen od těch někdejších,,revolucionáŤ .., kteŤípiešli
bezstarostněna d'ruhou stranu fronty. Yzpiraljsem se v kri-
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tické praxi (v Rudérn právu, v Rovnosti, v Tvorbě i ReDu)
vžclyproti čiŤeforrnalistnímunazftáni na literaturu a proli
ideologickébezpáteŤnostimlaclfch. Vedla mne k tomu zkuše.
rrostz méhopŤímého
vztahu k organizovanémuodboji dělnické
tňídy a masovépráci. Vyčištěnímněkterfch koutťrsvéknihy,
myslím, jsem odstrarril teoreticképňekážky,které rnně stály
v cestě ke kritické práci opravdu revoltrční,a doufám, že se
na novécestě sejdu ke společné
práci s mnolra soudruhy.

Stanislav K. Neumann: KRIZE NÁRoDA

Z korespondencei osobníchstykri pí.esvědčiljsemse v mno.
ha minulfch rněsících,které uplynuly od známého projevu
několika českfchspisovatelria spisovatelekproti vedení KSČ,
že drivod mého podpisu na tomto projevu byl často pňíliš
ztotažťtováns pohnutkami a názory ostatních podepsanfch,
kteŤíbuď vťrbeclikvidovali svťrjpoměr ke komunismu, nebo
aspoř. zachovali si více nebo méněnepŤátelskfpoměr k dneš.
nímu vedeníKSČ i k dnešnímurežimu v III. internacionále
a kursu Stalinovu. Nemínímtlvjrraz nelibosti, kterétu a tam
zvrhaly se v hrubé a hloupé pomluvy. Ty mne v danésituaci
nemohly pňekvapit,jako mne nemohly zmást. Spíšebyl jsem
,,dojat,.jist1imi námluvami a pozvánimi k součinnostiz kruhú
buď nepŤátelsk1ichdnešnímurežimu komunistickému, nebo
vribec cízic7tčlověkukomunisticky myslícímua cítícímu.Ne.
považuji.li v této cL-wiltza nutné nebo užitečné,abych byl
komunistou matrikovanjrm, neznamená to, že jsem zatouž1l'
po společnostiiikvidátorri, trockistri nebo ,,jílkovcri..,nebo že
čekámna pňíležitost,
abych se vrhl do náručeněkteré,,levé..
skupině maloměšťácké,polooficiální nebo oficiální: zristal
jsem a zristani-rkomunistou. iemuž strana ie vždv bližšínež
jakákoliv individuálni nec,tr"uť
a kterákoii mimostranickíl
opozice.
Mrij podpis na zmílrěnémprcjevu nechtěl b)it ničímjin)'m
neŽ vlkŤikem
zkosti ve chvíli, kdy KSČ zdála se byt
v situaci opravdu kritické.
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Na jiném místě této brožury pravím, že tzv. historická
pravice komunistická _ první vedenÍ strany - založi|a československousekci III. internacionály s tajnou myšlenkou,že
ji dostane pomalu na cestu pŤedválečné
sociální demokracie.
Mohl bych uvéstněkolik vfrokri, charakterizujícíchtuto náladu. Byl to nicméně omyl parlamentárních politikri a rozenfch oportunistťr.Soudruh Šmeral,kterf byl jistě nejbližší
této náladě a koncepci, pochopil nicméně, myslím, její neudržitelnost dosti brzy a lépe než ona částjeho suity, která
ho s rozhoňčenímopustila, když se stal vridcem komunistic.
kého ,,centra...Jeho chybou bylo, že nesnažil se včas zrnfunit
konflikt mezi duchem III. internacionály a ,,sociálně demokratickou tradicí.. pomalou likvidací bubníkovsk ch živlťr,
které neměly opravdu v komunistickéstraně co činit, i když
jsme toho názotu, že davová Strana revolučnív kapitalistic.
k, ch zemich má čelit vnitŤnímu oportunismu spíšeobratnfmi
prostŤedky organizačními než pňekotn1imvylučováním. Bubník, pologramotn maloměšéáks ješitn1imnadáním hereckfm
a s líbivou demagogií na každémmístě, byl skutečněnebezpečnf. Nic však nepotvrzuje mi lépe rimysly historické pravice komunistickénež malá diskuse, kterou jsem měl nedávno
s jedním jejím členem z b!,va|éŠmeralovysuity, kterf tvrdil
právě opak toho, co Ťíkámezde: že totiž měl prf Šmeralna.
opak bubníkovce ze všech sil držet. Což nemriže znamenat
nic jiného, rrež že měl pomalu většinu strany proti vrili
Moskvy a všemi prostŤedkyodvést napravo, í za tu cenu, že
by z ní odešlanebo byla vyloučenarevolučnímenšina.Zkrátka: historická pravice komunistická mě|a mnoho politické
síly a schopnosti,neměla všakrevolučnív le, a tento nedostatek zprisobil, že konflikt mezi duchem III. internacionály
a ,,sociálně demokratickou tradicí..měl kŤečovit a nebezpečnf prriběh' Likvidace pravlch živlri nebyla poté prováděna
racionálně, n<1brž
ve skocíchdosti náhodnfch, kterézprisobi.
ly straně značnéztráty, z nichž dočasná ztráta politického
prestiženebyla nejmenší.Kdyby byla měla historická pravi.
ce komunistická trochu revoluční vrile. bvla bv se sama
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starala, aby živLy čistě maloměšťáckébyly postupně ze stra.
ny vyloučeny nebo aspoĎ činěny neškodnfmi. Tehdy bylo
kdy k tomu.
kompromisní těleso z ,,ceTltra,,a ,,|eDalší vedení
"KSC,
jádru
nemravnou povahu: stanovisko obou
vice.., mělo v
směrri bylo vyčkávac|' )'až se protivník zkompromituje..;
pŤedevším
,,centristé..,vědomi si většíhopolitického rozhlea
nevalné gramotnosti svfch protivníkri, čekal'i,až
svého
du
,,levice.. ocitne se v koncích. Tato neupŤímnápolitika vnitŤní
nemohla straně ovšemprospět. S pomocí Moskvy, ktetá prá.
většínebezpečí
v,,pravfch richyl.
vem viděla v Československu
kách,,, vyhtáIa to nicméně ,,levice.., a KSČ dostala vedení
,,a
zčásti rovněž
,,jílkovské...Bylo to vedení pologramotné
u"l.i '...'pŤímné. Frivolní áemagogie občana Bolena na.
pŤíkladnebyla jistě jeho ozdobou. Za tohoto vedení,jakmile
jeho neschopnost byla očividná a opozice m|ádeže zahájl|a
na ně první ritoky, vyvrcholila krize strany, zpočátku tak
mohutné a vlivuplné.
Nyní byla, myslím, opravdu na místě - rizkost. Zdá|o se,
že pro neschopnostvťrdcrihroutí se jediná solidní hráz protí
československé
reakci. Znal jsem poněkud iidskf materiáI,
s nímžbylo možno počítat,kdyby bylo běželoo vyběr zkušen ch a poctivÝch vridcri pro novévedení KSČ. Nebyl velikf,
ale činiljsem si pŤestojakousi pŤedstavuo skupině lidí, kterfm
bylo by možnosvěŤitstranu, aby ji vyvedla z tr!,znivékalamity. Jenže v politickfch stranách, hlavně v době jejich krize,
nelze provádět takov1ich pokusri: vedení KSČ chápala se
radikální m|ádež, ktetá zv1tězila nad ,,jílkovci...
Nebyl jsem jistě nikdy v životěodprircem mládeže,naopak:
vždyckyjsem jí více drivěŤovalnež,,star!m.., nikdy jsem sejí
nebál. Ale mládež politická bfvá pŤecejen něco zce\a jiného
nežrr^ládež
literární nebo umělecká. V literatuŤea umění rozhoclujínadání a svědomitost,v politice rozhoduje vedle toho
ještě zkušenost.Nevěňil jsem, že m|ádeži, nastupujícív čelo
KSČ, podaŤíseaspoř"vyvéststranu zktize a zacrrránitj eji davo vou povahu, báI jsem se, žeučiníz ní sektu, a sekta, toénako-
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nec vždy cestakmaloměšéáckému
radikalismu pouze slovnímu.
MďIjsem tehdy z|édny, celéhodiny prochodil jsem, mučen
tr!,zniv!.mi obavami - a tak podepsal jsem zmíněn1i projev,
když mi byl pňedložen,s jedinou podmínkou,.aby byl namíňen i proti vedením pňedchozím:opakuji, byl to pro mne jen
vfkŤik rizkosti.
Chybil jsem? Ano, ale jen v jedné věci: žejsem nemluvil
toliko za sebe,žejsem podepsal kolektivní projev s lidmi, kteŤí
buďjiž opouštělipridu komunismu, nebo dávali pŤednostjus.
tamentu skupinky pňed zájmy strany. Měljsem vykňiknout,
poněvadž tehdy počaljsem již mlčenípovažovat za zbabělost,
měl jsem vykŤiknout*ale toliko za sebe,vyslovit svou zkost,
svéobavy, zárove však i to druhé: že žádná krize v té nebo
oné sekci, ba ani v III. internacionále nemrižemít vlivu na
podstatu m ch lázorti, na mou víru a mé pŤesvědčení,
na
zpúsob mého zŤení- na rnou nenávist kburžoaznímu,,poŤádku..,na mou víru v mezinárodní vítězstvíproletariátu, na
mé pňesvědčeni,žejen leninismem lze dobyt a bude dobyto
světa pro socialismus.
Ani to, žejsem byl vyloučenze strany' ostatně právem, po.
něvadžjsem porušil disciplínu a tohoto porušeníjsemneodvo.
lal, nemohlo mít nejmenšíhovlivu na mé myšlenía citěni
]<omunistické.
Jako nejsem tak krátkozrakf, Josefe }Ioro,
abych v prúběhu světovérevoluce sociální od ruskérevoluce
až do dneška viděl dťrvod k pesimismu, ke zklamání, ke
jako
,,ztrátě víry.., k likvidaci komunistického pŤesvědčení,
nejsem dosti ješitn!, abych vnitŤně rozcházel se s hnutím
a stlanou' kdyžv nich neděje sevšepodle rrrj,ctrnázoni,nejsem
ani dosti malichern , abych ve svém vyloučeníviděl casus
belli se stranou.
Stav a politika strany, jako je komunistická, nejsou pouze
vfsledkem záslulr nebo chyb a pletich vridcri, nj,brž mnohem
více drisledkem četn1ichvnějšíchi vnitňních pÍíčin,jež se
vymykají vrili jednotlivcri, proto má strana konec koncri vždy
pravdu. Je taková, jaká za danéhopoměru sil vnitňníchi vnějších bft musí.
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Likvidace maloměšéáctvía ,,sociálně demokratické tradice.. v komunistickéstraněje logickou a elementárnínutností1
dík nevěrn1ím,špatnfm nebo neprozírav,|rmvťrdcrimprováděna byla u nás kňečovitěa stála stranu mnoho. Dnes má ji
však KSČ povšechněza sebou, a znoya rostoucí vlna revoluční,drisledek krize kapitalistickéhohospodáÍstvía vzpoury
v koloniálních a polokoloniáiních zemich, na|ézástranu poměrně již dosti pohotovou. obavy se zňetelem k dnešnímu
ovšemz toho drivodu,
vedeníse povšechněnesplnily; částečně
že rispěchy Sovětského svazu) zrada sociálfašistická, ritisk
hospodáŤskf i politickf, zápas vridčích koncernri otvírají
proletariátu Znovu oči a upozorrlujíjej, kde má hledat svého
vťrdcea svrij pŤedvoj.
Jsem jistě dalek toho, abyclr na puntík souhiasil se vším,co
dnešnívedení KSČ dě1á a hlavně nedělá a dělat by mělo.
Ale pŤedně: znám ztráty, které strana utrpěla v zápasu se
svfmi maloměšťáky,oportunisty a likvidátory, znám í nepatrn-17počet vťrdčícha tvrirčíchsil, jež má dnes k dispozici,
a konečněznám takénesnáze revolučnístrany v době zostňené
perzekuce s maloměšéáckoupovahou českou- a po druhé:
považuji dnešnísituaci z hlediska proletariátu za nejméně
vhodnou k tomu, aby jakákoliv opozice komunistickáháze|a
straně klacky pod nohy (objektivní kritiky jsme se dosud ne .
dočkali),i kdyby měla tisíckrát silnějšídrivody pro svou existenci než to' co se dnes komunistickou opozicí jrnenuje nebo
včerajmenovalo, než se uch1ililo do sociálně demokratického
zaopatŤení.
Proč se tedy nesnažímo návrat do strany?
Deset let pŤímfch i nepŤímfchzkušenostíse stranou a intelektuály poučilo mne, že pro stranu i intelektuála je prospěšnější,
stojí-li intelektuál vedle strany, není-li strana odpovědna za jtho ťrchylky,skrupule, náklonnosti, potňeby, ná.
lady a rozma:y a nepotlačÚ.-l3i"r' tuďiž, a ''"''i-li intelektuál pŤínroodpověden straně za Svou práci a za svŮj život.
PotÍeby a rnožnosti strany jsou jinéhÁ druhu než potňeby
a schopnosti intelektuál - spisovateIri. umělcťr a vědcri.
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duchri uzrává častona stromech,jejichž neovoce tvťrrčích
zbytnépodmínky žívotnljsoupravidelně v rozporu více nebo
méně krutém s tím, čeho strana musí vyžadovat od sv1ich
pŤíslušníkú.
Naskytne se mi snad jednou pŤíležitost,abych
správnost těchto stručnfch vět mohl objasnit konkrétními
pňípady ze svfch zkušeností.Nejméně ovšem prospívá intelektuál straně i sobě, když se stanezaměstnancemstr any. Č1mž
nechci ovšem (ci, ževridcové,politikové,pŤedáci strany mají
b t intelektuálně zcela omezeníajednostranní: mluvím toliko
o intelektuálech, jejichž hlavní potňebou a schopností je
tvorba literární, umělecká nebo vědecká.
A rovněž tím nechci Ííci, že ideálem intelektuála je mi
některf z oněch typri, jež upňímněnebo pokrytecky vidí svou
chloubu v tom, žejsou domněle nad tŤídamia nad stranami.
Jakojiž dávno nepovažujiza okrasu lidskéhoducha našídoby
subjektivní ideologie, jejiclrž jedinfm kladem je originalita,
a všecko ostatní soukromfm breptáním, rozntnožujic|m zmatek ve hlavách i srdcích, tak nevidím ani krásy a užitku
v tŤídníneuvědomělosti a politické bezcharakternosti intelektuálních chytrákri nebo blouznivcri. Jsem komunista a považuji za nezbytné, aby potLráni byli všickni protivníci komunismu a politováni ti, kdož nedovedou se rozhodnout mezi
rudou a bílou, mezi rudou, která je jen jedna, a bíIou, která
má všecky odstíny až po ten docela čern'/.
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Vladislav Vančura: Z PŘEDNÁSKY
o TAKZVANÉiu NoVÉM UMĚNÍ

Systematiky všechdisciplínjsou nudné,snad mrižemepŤejít
jména
autorťti vfčet dél'a zmintt sejen o duchu moderního
i
umění. Dovolte mi pňedpokládat, ževětšina pŤítomnfchdam
a pánri považuje moderní umění za b|áznívinu, snadnost
a schválnosti, kterébyly vymyšlenyjen, aby pohoršovalyčtenáIe a bohorovnékritiky. Dovolte mně byt trochu polemickfm' Každé dílo je tňeba prosazovat či aspo hájit a stát za
ním, tím spíše,jde.li o věci vášnivéhozaujet1,o věci tvaru'
kterf v umění má driležitostjazyka. Zajisté není námitek,
dožaduje.li se někdo ze starych pánťr,starfch lety nebo duchem, literatury mravoličné,literatury vzděLávaci, literatury
komunistickénebo naopak okresní.To vše se nedotfká podstaty umění, dotud múžememluvit jenom o fabuli, jež byvá
užitečnáčiškodlivá,vhodná čivolena nesprávně, ale naprosto
nerozhoduje o uměleckfch hodnotách díla, neboévlastní bás.
nická práce je práce o tvaru. Tedy skladba a Ťeč,čiještěvfrazněji: slovo.
Ve shodě s několika autory považuji za uměrri onu básnivou mohutnost,jež oživuje,onu těžkopostižitelnouslovesnou
magii, která povznášía zprisobujeprudké hnutí mysli, pŤipo.
mínajícpláč a štěstí.
Považuji za krásu ono pozdviženíducha,
ono vichŤenífattazte, jež uchvátí a vznese. Vyskytnou-li se
fantastickésíly umění v občanskémživotě, zajistémohou b t
spojovány s pŤíhanou,zdají se obludné a neriměrnéku po.
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rovnání S rozšafnostíreportérovou.Ale pňi všípňekvapivosti
pÍece nejsou tvarově scestné.Naopak, tito živlové,jež se
zdaji tak rozpoutáni, tito draci jsou dokonaIe Ťiditelnía jejich
uzděníje pevné.V dílech básníkrienergie,jížse uživá! nepro.
lomí nikdy slovesny tvar a nevyjadŤujese mimo něj.
Snad mi namítnete,žeo podobnékráse mluvili již romantikové. Chtěl bych odpovědět, že se v témžsmyslu vyjadŤovali
všichni básníci. 'LIe rozeznávejme ony autory, kteňío vytrženi
mysli mluví, od těch, kteŤíje zpťrsobují'Toé rozdíI: mluvit
o pokoŤea probudit ji. Maldoror posuzován z hlediska zaostaléa neodbornékritiky je kniha nemravná a pr!, í sprostá,
ale čtete-liji tak, jak náIeži,shledáte bohatstvíkrás a očistnf
proud, jenžji povyšujenad všechnoblekotání tzv. poezie utiIitaristické. Kňivda, která byla spáchána jejim zabavením,
bude pravděpodobněvyloženajakoostuda našísoučasné
spo.
lečnosti.
Ť
Řekl jsem, že jádro spolu, kterf se vlečemezi vládnoucím
vkusem a malou obcí vyznavačŮnovéhoumění,je tvar. Jsme
již syti popisnédovednosti,jež snuje sv j lineální pŤíběhs lo'
gikou a dušeznalstvímsoudníhovykonavatele.Jsme syti lásek,
jimž napomáhá popis hutnéhojara, jsnre syti smutku, kterf se
rozp|áče zárovei s chmurn mi nebesy. Neceníme si schopnosti strojit postavy lidové básnivosti v literáck1íkostfm a bez
krvavéodbojnosti, s niž slavn spisovateljižneni,je shledávárne nudnfmi. PŤi skladbě tohoto druhu čtenáŤasociuje krásu
spíšez pověsti, kterou stvoŤilatradice, nežz četby,a tak jeho
činnostje namnoze básničtější
nežčinnostautora. Nás všechny
okouzlujíjiž pouhá jména hrdinťra ten, kdo o nich vypravuje,
byébylto i bňíclil,ze čtyÍpětin již vyhrálsvoji věc. I{evírn,kde
vziriklo tvrzení,ževěci krve a věci umění si odpovídají.Snacl
okrvuje blízkostducha. Blízkostducha, jehož svobodaje neohraničitelná, ducha, kterf nehledí prospěchu a proti všem
směŤujeke svékráse, právrim a pravdě' Vypravujíce o hrdinn1ích činech, jež zkrásnily epickorr liclovou mluvou, zajisté
nejsme ještě básníky hrdinsk1imi. Víme pŤílišdobŤe,jak je
snadno bÝt odvážnym, jsme-li obráceni do minulosti, a tak
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nezblrvá, než aby všechny vlastnosti básníkovy jevily se v jeho
slovesnosti. Zde naji bft demonstrovány: jeho tradičnost,
jolro novatérství,obraznost, odvaha, jeho národnost a vše
ostatní.Každá scénaShakespearova Caesara dává svědectví
vojevridci, ale o Anglii a o jejím největším
nikoliv o Ťímském
básníku.
Zdá se :mi, že národnostn| znaky lze shrnout jen pŤi nejodbornějšímtvárném risilí a vskutku ve všech disciplínách
rozumi se této věci jako práci svéhodruhu, zdokonalované
zkušenostmiširokéhocelku a jeho tradice. V literatuŤe však
jezdí nacionalismus na kašírovanjch husitskfch vozech a je
charakterjzován agresívností.Autor Nocí chiméry byl velkfm
českfm básníkem, ale myslím, že jím není od dob svéhotematického nacionalismu.
Snad by mohl někdo namítnout, že |ze jakžtakžobhájit
ryzí poetickou funkci básně, pokud jde o práce veršem,a|e že
s těmito pÍedpoklady nevystačímev prÓze a pňedevšímv románě. Mluvme tedy o románu. Známe všichni jeho definici
a nemťržeme
popŤítpŤi ťrtvaruvysloveně epickémjeho funkci
vypravovatelskou. Román tedy pracuje s fakty, avšak dle
básnického zátnéru upravuje jejich sled, a tak, aniž bychom
pŤihlédli k slovu, rozeznáváme již prvek skladebny a tvárn!,.
Nadto však vírne, že citová a poetická atmosÍéranějakého
činu či skutečnostije její vlastní pravdou, v1me, že skutek
zlidšťujeteprve tehdy, kdyžjsme ji poznali. VzpomeĎte si na
velik román Vojna a mír. Dějinnf a dějovf risek, o němž
kniha vypravuje, byl byjako ze spěže,kdyby autor vás nerozechvěl trásnío bláhovémsrdci, o pošetilémtouženl,o Karatajevově prostotě,bez pŤíhodo umírání,o tvoňivostiaznovuově.
cech, o kter1ich se nei'nluvíváv historiích, o věcech, jež jsou
nejlidštější
věčně se opakujíce,o poezii, jež lpí na všedních
látkách jako barva na praporu.
Literární historie a kritika, pokud není uměním, potŤebuje
mnčrhočasu,aby ducha básník , projevujícíhose častosvévolně a s náhlostí, vpravila do formule.
R.omán, elementární, básnickf tvar, jehož myšlenkovou
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náplní je tvárná skladebnost a, je -li to dovoleno ňíci, slovesnf duch, ale kritika čtedosud jen fabuli.
Stanovisko autorovo není, či lépe nemá bft, posuzováno,
je-lí levéčipravé,dosti na tom, je -li tak vysoké,aby básník ze
svéhomísta pŤehlédlsoučasné
dění. Svět je pln faktri objektivně poetickfch i krvav1ich a básník nezatajuje svého souhlasu, ani svého protestu. Vždy uslyšítejeho ano či ne,
vždy se shledáte s fabulací, neboépoeticky okeán pŤecházej|
tematické vlnění a bouŤe myšlenek. To, co zmizďro, je jen
komentáň a ciceron, kterj, za pomoci protokolťrzprav|čtenáŤe
o všech těžkostechrománového hrdiny.
Byl bych nesnášenliv1i,kdybych usiloval o to, aby několik
literárních ouňadri pochopilo, že smyslem literatury je slovesná tvorba, a stejně bych se nesetkal s porozuměním, kdybych
se obrátil s tímto tvrzením na soudruhy v avantgardnípolitické straně. Každj, z nás má jakousi oclpověď na stávajícíspleti.
tost iádri hospodáňsk ch a politickfch, jedna z nejjasnějších
je
dle méhosoudu historickf materialismus,3všaktato skutečnost
nic nezmění na literárních sporech. Znovu musím tvrdit, že
literatura je svébytná disciplína, nezávislá na vlivech filosofickfch, náboženskfch a jin ch. TvoŤíjen z elementárních sil
života,zkušeností,
imagitrace a odborného vzd'ěIáni.PŤízvuk,
bawa a orientace těchto slovesnfch tvarri je pŤirozenězávis|á
na prostŤedícha je, chcete-li, tendenční,nebo v tomto smys.
luje tendenčníkaždétvtzeni,
Ve spojitosti s věcmi, o nichžjsem se zmln7|,chtěI bych konečněuvésti,že mnoho básníkri tvoŤísvá díla v jakési shodě
s latentní energií současné
společnosti.Tyto mohutnosti jsou
v korespondenci a navzájem se uvolůují. Tak vzniká dílo
veliké pohody a velikého ričinu.Podobnou odezvou a vfsled.
kem tak dokonal1im je doložena naprostá časovostknihy.
o dílech takto vznikl1ich nebfvá pochybností. Daleko húňe
daŤíse básrríkrim,již v posledníchletech tak pŤípadnějsou
označovántza prokleté.Básníci soumraku a noci' krvaví básníci a jejich zběsilá miza zajisténezískajíobecnépňízněpro
svoje smrtonosnéumění. Kdosi Ťeklo těchto démonechlitera-
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tuty, že t oŤÍze zÍídlabásnivéprasíly, která pŤivedla na svět
Minotaura, Sfinx a gotickou katedrálu. Nechci obhajovat či
mluvit proti morálce knih, a právě tak nemohu rozlišovat
Umění
uměleckézdraví a flezďtaY|'jasnf intelekt a šílenství.
jasnf
intelekt je
není duševtríhygiena. Bpileptiformní stav či
pouhf nástroj tvrirčíschopnosti.Jen k té smí b)'t pňihlíženo,
jen ta smí bft hodnocena.
oddíl literatury,
Snad prokletí básníci netvoŤínejdťrležitější
Mládež, která
strašní.
a|e zajistéjsouvelmi krásní a zároveí
má nejméně práva znát se k nim, bfvá do ních zb|ázněna,
neboénevinnost okouzlují jízvy a hŤích.
Ze zminky o prokletfch básnícíchtedy neplyne, žeuměníje
vyhledavač chyb, vad a scestnosti.Nikoliv' Ale tyto věci se
piiházeji a jsou o to palčivější,očje život umění více inten.
zívní.Nechci tím Ťícinic více,než že proud básnivosti padá
vlastnívahou k svémumoňi a že mu nic není po mlynech pŤi
jeho vodách. To je věc kulturní ekonomie, abychom drtili jeho
silou obilná zrrra a s jeho pomocí jedli chléb. HospodaŤme
s věcmi umění po učitelsku,ale posuzujme uměleckou kriti.
kou. To jest, rozlišujme pŤedevšimrnezibásní a literárně ku.
peckou vfrobou, mezi básní a žurnalismem.
Nyní, když jsme si poněkud vymezili poslání umění, když
jsme zavrhli jakoukoliv tendenci a služebnostvzdě|ávaci čí
morální, mrižemepňistoupitikjeho bIižšímu
určení.Pňedevším
není umění bez poezie. Tyto dva pojmy jsou nerozlučitelny,
má.li vzniknout dílo..V pojetí,jež jsme si nastínili, není nroderní umění spojeno s žádnou životni funkcí a není hodnotou
ve smyslu merkantilním, počtáŤském
či pedagogickém.S nej.
většínáročnostíje tírn, čím je, totiž' uměním bez dalších
pretenzí.Sleduje jcciinf cíl, to je krásu, vzrušeníemotivity,
dosaženínové estetickézkušenostiči lépe zákonitosti' Na ně.
kterémmístětěchto poznámek nebylo snad dosti v raznéIe.
čeno,žeuměnír'ždysi vytváÍíÍád,jenž mimo určitá díIanemá
pŤirozeněmísta' To znamená noviJ spor S kritikou. Vítězslav
Nezval kdesi Ťekl,že trváťrrnluvaa shoda mezi vykladačiuměleckfch teorií a druhoÍad1imiautory' Myslím, že věc vystihl,
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neboé vykladači teorií vrhnou se vždy na opuštěnj, zákop,
z něhožpÍed časemněktery básnickf novatér stňílelpňes jejich hlavy; nicméněkdyž kritikové zákop zmčŤili,když pochopili stavební a taktickf princip tohoto doupěte ducha, když
stanovili polohu tak dlouho tajemnou, druhoŤadíautoÍi, nic
nedbajícena to, že tento tvar neníjejich, žejsou vetňelci a že
věc již neplatí,naplnili kadlub sv mi pŤíhodami.Na podobném
druhoňadémspisovatelstvídemonstruji tzv. kritikové svoji odbornost. Vskutku, věc podivuhodně souhlasí,neboér:,acbázeji
cizí pravdu v dílech epigonri a dokládají těmito odvozeninami
svrij bystrozrak. Nepoznali Máchu, nepoznali Hlaváčka, nepoznalí Wolkera, leč pozdě, avšaknyní si pŤejí,aby současní
básníci pracovali zptisobem, s nímžoni, profesoles)se obeznámili. Nevím, zač m žeb t českébásnictví vděčnosvfm kriti.
krim, nedovedl bych jmenovat nic mimo dílo autora Bojri
.Ť
o zítŤek.
Snad na konci těchto poznámek namítnete,žejejich stanovisko je exkluzívnía že se nesrovnává s demokracií, s tzv. pokrokovostí, ani se zájmy tŤídy,pro kterou se jinak vyslovují
a již sttaním. Nemohu než to doznat. Avšak pňihlédněte
k ostatním disciplínám. Stará se některá z nich o ty věci?
Stará se o ně matematika či pŤírodnívědy či filologie? Tím
ovšemnení Ťečeno,žetyto vědyjsou neužitečné,
naopak pŤinášejítisícer zisk a jejich zpopuIarizovanévfsledky slouží
v denním životě.Tovární vfroba žijez práce technik, praktická medicína z v,fzkumri laboratoÍía studia, jež je vzdáleno
léčeníatd. Umění rozhojĎuje naše životní formy, fantazii,
asociaci, určuje vidění a citovost. Propťrjčujetomu všemu
tvar a z tvátnj,ch životních kladťr určitéhočasovéhoťrseku
organizuje s|oh. Zdá se nri, že užitečnostuměníje nezměrná
právě proto, že se dotfká nejzákladnějšíchvěcí člověka.Absolutní pojmy nelze dost dobňe měňit měrou pokrokovosti
a tak navzdory filistrrim všechbarev bude žítuměníjakékoliv
barvy. Nechédojdeme jakéhokoliv odsudlivéhopoznání tŤeba
o katolictví,jeho básnictví pňetrvá tento odsudek. Chtěl bych
dodat, že v!,vojová kŤivka umění (pokud |ze užítíslova vf .
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voiová) v Řecku, v gotice či v době moderní se vzklenula do
jmenovatele krásy.Jenom školon",,iál.'t vfše,jež má stejného
ireti si žádajipokroku tam, kde jde o intenzitu, nikoliv o směr.
Demokracii rozumím v literatuŤejako péčio prriměr čte.
náŤstva.Tu má plnit svoji povinnost škola,knihovny a osvětová činnost. Umění nemá z těchto věcí nic než ve svrij čas
zvětšen!,konzum. Žádáme.Ií od kritikťr, aby rozuměli současnéliteratuÍe, chceme jen, aby dělali dobÍe svoje Ťemeslo.
od společnosti,která má jiné ťrkoly,toho žádat nemúžeme.
Tím méně,když jsme piipustili, žejsou některá umění těžce
srozumitelná a ne vždy shodná s veŤejnoumorálkou. Společnost má tedy právo, aby botanizovala v dílech básníkri a propagovala a popularizovala to, co uznává za prospěšné.Toé
átázka moci. Je nabíledni, že se zájmy literatury a zájmy ve.
ňejnostiněkdy rozcházejí,
Nakonec co nejstručnějise zmíním o vftce, tfkající se nedostatku tŤídnosti.Dělníka charakterizuje společenskálokaIizace,jeho světov.f názor a zpťrsobpráce, nikoliv to, o čem
pracuje, nikoliv pracovní téma.Dělníci ze zbrojovky a dělníci,
stavějícírodinnf domek, se nerozlišují.Nuže, tzv. poezie pro.
tetáiská je právě jen tematická. Bylto omyl, byla to svfm zprisobem obdoba literatury probuzeneckéa podobala sejí i sentimentalitou. Nestaneme se dělnick1ími,mluvíce se zaujetím
o dělnících.Teprve tehdy, když tvoňímeze stejnéhosvětového
názoru a z oblasti novatérství,jež se projevuje gravitací
k nové koncepci, teprve tehdy, když velkolepá modernost
vejde v pracovní zprisob literatury, budou obě složky navzájem právy. Nelze se pŤecedomnlvat, že stačí,aby byla vytvoŤenanová literatura, smění-li se heslo a tendence.Tato snaha
zachtánit se na kÍiku doby pŤipomíná mi nerozpačitostkte.
réhosižurnalisty,jenž chtěl na koně jezdecké sochy císaňovy
vsadit Jiňíka z Poděbrad.
Souhrn poznámek je asi tento. Současnéumění směiuje
k ryzosti poezie. Vzdaluje se stále vícesfery racionality a ideologie, obracejíc se k intuici a pŤedstavivosti.V drisledku této
funkce proměíuje se i forma, osvobozená slova vytváŤejí
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jednotnf tok Ťečičilépepoezie, a nutísvoji prozÓdii k obdobám
Ťešení
lrudebníhoi vftvarného. Tím právě se projevuje pozna.
ná jednota umění. opakuji, ideje v tomto umění maj1v,znam
pŤedevšímtektonick1i a jsou vytváŤeny jen v oblasti slova.
Moderní literatura je tedy v nejstaršíma privodním smyslu
umění slovesné.Tím je kruh uzavňen. IJž|vajlces takovou
hrdostí termínu: moderní umění,jsme si zajistévědomi sou.
vislosti časua prací. Již proto, že mluvíme bez vfhrady pro
odbornost, víme, co zrlamená tradice, a nad ostatní si jr iá.
žíme.Českébásnictví gotickénemá horlivějšíchobdivo,,-ut.l.i.
Moderní literatura má povinnost učit se ryzostija zyka aformy
u star1ichautorťr,a pokud vím, skutečnětak činí.Není tňeba
b t dom1išlivfm na originalitu, to není tajemství urvané
nebi, to je bezprostŤednísdělení. Toé slovo, jehož privodní
smysl byl zasut, toéŤešení,
k němuž se dospělo obdobou jinych
zprisobúpráce v ostatníchdisciplínách,je to odpověď na otázku, kterou si nevybíráme a již současnostkatágoricky klade
ve všech oborech činnosti.
Bylo by bláhové zaznamenávat, co'bylo vykonáno v české
moderní literatuŤe.Je toho málo, snad nic, snadjedinf Nezval
obstojí pňed soudem umělecké kritiky. Ale nejde o rispěch,
o dílo, bude podle dobréhopráva souzeno co nejpÍtsně.
:.j.d'.
ji, jde o zaujetl,jde o oddanost a věrnost, jcle o znaky práce,
jež charakterizují m|ád|,jde o tvrdošíjnost,jež se nevyplácí,
a pŤeceje drahá. Nelichotím si, že bych mohl zjeclnat fěmto
vlastnostem čest,a tak nezblvá než žád,at,aby snalra avantgardních autorri byla posuzována vážně či raději klidněji.
Snad se tato literatura obejdeještěněkolik let bez č1enáŤú,
Jle
trvale bez nich by živoŤila.A naopak vy, poznávajícenové
umění,budete znovu ťrčastni
zápasi a hlubokych změn tohoto
období, kterénavzdory uboh1irnpracovním vfsledkrim pňece
je veliké.
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JindŤichHonzl: o MÉM
BRNĚNSKÉM pŮsoBENÍ

Mrij odchod zBrna bylkomentován denním tiskem brněnskfm a byl doprovázen notickami v některych pražskfch ča.
sopisech rťrznéhopolitického směru (Právo lidu, Venkov,
Českéslovo, Národní listy aj.) jako odchod člověka,jemuž se
změnou uměleckého kursu byla omezena umělecká pravomoc a zhoršeny finanční podmínky tak, že nezbyva|o než
odejít.Tak takévěci odpovídaly pravdě. VeŤejnostbez ohledu
na politické vyznáníuznávala obrodnou práci, kterou činohra
za dva roky prošla.Stejně tak, jako deníky politické,projevily
i uměleckérevue a avantgardníčasopisysympatie s režisérem,
jenžje tlačenuměleckou reakcí.Apelovaljsem tedy kvalitami
svépráce na veŤejnost_ a pŤedkládajejí vfsledky svépráce,
mohl jsem bft spokojen vfsledkem morálním, i když mi bylo
ustoupit pŤed umělecky reakčnímnáporem ŤediteleJiŤikov.
ského a jeho umělecklch piátel.
V této situaci brněnské činohry bylo každémujasno, co
znamenáJiŤikovskf se svfmi uměleckfmi a politickfmi piáteli
v čeles režiséremBalounem, kteŤítolika intervencemi se za.
sazovali o pŤíchodnového ŤediteIe.
Tato daná situace byla všaktakélučavkouna kritické,umějsou
Ieckéa lidské kvality rťrzn ch osobností.Nejzajímavější
v tom ohledu okamžité změny stanovisek časopisu Index
k pŤíchoduŤediteleJiŤikovskéhoa mému odchodu. Je to pÍíklad chaosu v odporujícíchsi projevech Indexu a jeho členri,
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kterf vznikávždy, kdyžosobníohledy avztahy podržíu ně.
koho vrch nad stanoviskem.umělce a kritika. Je to pŤíklad
špatnéumělecképolitiky, jejiž z|éstránky lze nejlépedokázat
na pňímych citátech Indexu a projevech jeho členri.
I n d e x v í t á J i Ť i k o v s k é h o ( 3 . r o č n í k 2, . č í s l o1, 9 3 l ) :
,,Novf ŤeditelbrněnskéhoZemskéhodivadla, Václav
Jiňikovskf' začal pracovat v divadle 28. rinora, když
byl pŤedtímpovolán zemskfm vfborem k vedení divadla. Zdá se, že má plno dobrévrile, aby vyŤešilvážné
otázky plovozu i uměleckéhoposlání. Pňinesemebližší
zprávy.,, (UveŤejněno bez podpisu jako projev redakce.)
Člen IndeXu zatTacuje JiŤikovského (Levá fronta,
č í s l 2o 1 , 1 9 3 l ) :
,,Zemskédivadlo stává se dokonalfm nástrojem reakč.
ní pakultury.'. Politické vlivy nezmize|y, naopak,Ize
čímdál tím vícepozorovat zákulisní púsobenízáhadnfch
vlivri, jichž tendence je více než jasná. První zjevn1i
čin, dosazeníza Ťeditelep. Jiňikovského,kter1íse sv m
negativním stanoviskem pro jakékoliv moderní snažení
netají, není také nějakfm krokem vpied. .. Zemské
divadlo prozatim :
drisledná umělecká reakce...
Podepsán rf. (členIndexu).
Jinf druh členriIndexu je nejoportunnějšía nejchytŤejší.
o ňediteliJiŤikovskémv článku v Indexu se rozšafněani nezrm1ni,aby nepohněval své bohy, ale zato si vyjede na toho
režiséračinohry, proti komu je umělecká reakce namíŤena.
Jak tento kritik (B. V. : B. Václavek), kterf chce byt považován za |evé|to,chráni mlčenímdivadelní reakci (s jejímiž
pŤedstaviteltmají členovéIndexu osobnístyky), a jak sv1imi
nepravdivfmi ritoky na umělce tétoreakci pŤispívá- to také
stojí za zaznamenánl.
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Index mlčí o reakci a napadá avantgardního
režiséra (Index, 3. ročník,3. číslo,1931):
,,Zmény v brněnské činohÍe. Koncem sezÓny od'cházt
z Btna JindŤich Honzl, kterf v Brně prisobil dvě léta
jako dramaturg a režisér,nepohodnuv se s novfm vede.
ním divadla o podmínky dalšího setrvání. Dvě léta
Honzlova pobytu v Brně pro činohru znamenala nesporněmnoho . . . Nutno však Ťíci,žena svémodchodu je
zčástivinen takéHonzl sám. Místo aby apeloval prostě
kvalitami svépráce na veŤejnosta opíral se pŤi svépráci
o ten kruh moderních iidí v Brně, kteŤío jeho povolání
do Brna usilovali a v podpoňejeho práce spatŤovalisvrij
samozňejmf a radostnf rikol, vsadil všechnona jednoho
činitele zemskésprávy, kterf však v rozhodující chvíli
zristal _ a S ním i Honzl _ riplně osamocen, a za tím
ričelemzná, za svéhopobytu pouze lidi, kteňí mu ono
spojení zprostňedkova1i...B. V. (člen Indexu).*
Nehledě ke gramatické a smyslové nesprávnosti vět
v projevu tohoto kritika,je tu (vedle nepravd,jak doleji ukáži)
nejnesnesitetnější
ten politikáŤskf a osobně službičkovfzpťrsob
myšlení,kterf vládne ce m projevem. To je opravdu maloměstskf oportunismus a jeho Ťeč.To je riroveĎ.Poledníholistu,
kterf našeldruha ve zprisobu myšlení! V Poledním listě hned
si takéčlánek,kterf páchne klepy, ocitovali. Tak zce osobně
si nevykládá věci ten, kdo se chlubí marxismem. Tak mriže
soudit jen osobička,která nevidí než zase osobičky a jejich
službičky.To je pro mne nejhoršía nejodpornějšípomyšlení,
že citovaná slova napsal českf kritik _ marxista.
K věci: Projev Indexu a článek od B. V. podpírají sloup
* Aby B. V. dosvědčil dál sv j oportunismus, kterf chce bj't všude
hezk1|',uteče se pod neznámou šifrou ,,cl.. do Literárních novin (protože
v Indexu není dovoleno se zlobit na JiŤikovského), a tam si mírně po.
stěžuje naJiŤikovského, ale ta\ aby mohl si zaklepaŤit o Honzlovi a pÍe.
nést i trochu podezÍení na herce, kteÍí s Honzlem odcházeji z Btna.
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rrnrělcckéreakce, ňecliteleJiŤikovskélro,kryjíce lro lrrlčením
nebo vítajícev něm pokrok. O skutečném
stavu věci a o reakč.
ních plánech Íeditelstvísmí mluvit jinf člen rndexu, jejž nevážou osobníohledy. ŘeditelJiŤikovskf stal se skutečněexpo.
nentem toho reakčníhopolitickéhovlivu v divadelnínrumění,
kterf bez ohledu na kvality umělecké prosazuje vťrli stran
a svéosobn1vztahy.
Ale B. V. z Indexu - protoženesmí na JiŤikovského_ si
musí najít jiného viníka. Hledá politiku u režiséra,kterf
naopak nenáležel k žádnépolitické straně, jež ovládata divadlo, a kterf se opíral pŤi svépráci jen o uměleckou a finančníprosperitu činohry, již vedl - a kter1i nevyhledával
politickfch vlivri, protožese ríplněvěnoval jen práci v divadle.
Byla to bohuželjen tato divadelní práce, kterou jsem apeloval na veŤejnost_ a bylo to, bohudíky,jen uznáníveŤejnosti,
které si z Btna odnáším. Nebylo to vyhledávání známostí,
kteréB. V. nestačídoporučovat a jimiž Index vysvětluje vše.
Y kažďévětě B. V. je několik nepravd, ale nejhoršíje právě
metoda (,,sociologická,,),kteráB. V. k nepravdám pomáhá.
Pňedně, mrij odchod z Brna nezá|eže| na pomoci té
či oné skupiny, toho či onohojednotlivce. Neboék pomoci
bylo ochotno tolik jednotlivcri (i z Indexu) i z ostatníLokul.
turního Brna. Rozhodnutí, zristanu.li či odejdu-li, záviselo
na mém uváženi reá|né situace, tj. uváženío mé spolupráci
v činohŤeumělecky reakčně Íízené.Nebyl jsem osamácen,
naopak měl jsem za sebou veŤejnost,jak bych mohl dokázat
zprávami a cítáty všemožnfchnovin. Mé rozhodnutí, z stanu-li nebo odejduJi, nezáviselo na žádnémčiniteli zemské
správy. To, co povídá B. V. o m1ich pŤátelícha o mém osamocenía i o pňíčináchméhoodchodu, je tedy hrubá nepravda
a osobníklep.
Každf , kdo chtěl mou práci podporovat - mohl to činit.
Neodměriovaljsem se za to ničímnežrozběhem k dílu většímu
a obtížnějšímu.Nevstupoval jsem do žáďnlch potitickfch
vztahi,anikžádn m skupinám. NěkteŤtlidé mou práci podporovali, byl jsem tomu rád, někteňtmi v práci prékaze sa-
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botáž1,klepy, nepravdami a kritick nri ritoky; s těmi jsem sc
musil vyrovnávat _ byénerad. To však, že někdo podporuje
práci avarttgardního režiséra,není honou pro kohokoliv.
Úhonou je ovšem pro B. V. z Indexu, ťltočí-lina mne ne.
pravdami za veškerou mou vyčerpávajic| práci v činohŤe,
která hledě|a zastavavat postup umělecké reakce, dokud to
bylo možno.
Nakonec: nevidí-li,,marxista..B. Y, za ce m pŤevratnfm
dějem v brněnskéčinohŤea ve změně Ťeditelstvínežnepravdy
o vlivu osobních známostí a nevidí.li, jak organicky vyrristá
hospodáiská krize divadla,krize vedenÍakrize umělecká a jak
organicky se divadlo propadá do umělecky reakčnímoci poli.
tick}ich stran, která ov|ádá,'Ťeditele a diktuje si podmínky,
a nevidí-li, žeboj avantgardnílrorežiséras ce m tímto orga.
nickfm posttrpem reakce je bojem kvality proti kvantitě a stojí.li kritik B. V. mlčenímza ŤeditelemJiŤikovskfm jako
nástrojem této reakce - je to nejen krize divadla v trvalém
sestupiljeho hodnot _ je to současněkrize ducha a soudnosti
kritika, kterf se točí,jak se točískupiny, jak se objevujív'fnosy
mocnfch (aťjsou to mocnéosobnosti z jeho okolí nebo mocné
kritiky
kongresy)- je to katastrofálnírrespolehlivosttétočeské
i uměleckéschopnosti.
Musil jsem se vyrovnávat do posledníchvíle svéhoodchodu
z Brna s touto neschopností,která si pomáhá klepy tam, kde
jde o soudy, musiljsem vyvracet nepravdy kolportované některfmi členy Indexu (v němž je zas několik znamenit1ich
osobnostíi mfch pŤátel)nejen svou prac(, která dokumentova.
la nejvíc - ale i trapnfmi scénami s konfrontací svědkťr
a s usvědčovánímz nepravdivfch tvrzení.
Nemám žádnéhoŤkostiv sobě proto, žejsem odešelzBtna.
Vědomí, žejsem vedl činohru vfš, vědomí, že se mi podaŤilo
dokáz.,ltpo mém pŤedstaveníCocteauova Orfea i to, na čem
E. F. Burian tak žalostněztroskota|,že totižstudijní pÍedstaveníjsou rrrožnáv Brně, jsou-li vedena s jasnfm plánem a se
schopnostípňivéstna svět dokonalejšítvar, to mi dává uspokojeníz hlavní věci: z mé práce. To, žejsempoznal lidi, že
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jsern pozna| zb|ízkajejich kvality lidské i unrělecké- to rni
zatim rnusí stačitjako odrněna za všechny nepravdy, klepy
a ťrtoky,jichž jsem byl pŤedmětem.A B. V. se svou neschopností posoudit věci kriticky a bez ma|oměstskéosobitosti byl
velmi znameniÍ,ftn pňíkladem k vystňízlivění z brněnské
kritikl'.

BedŤichVáclavek:JINDŘICH

HONZL V BRNĚ

Za mou poznámku v B. čísleLiterárních novin vyňítil se
na mne pan JindŤich Honzl v 10. čísledlouhfm článkem, ve
kterém na mou hlavu snášíspoustu obvinění, ,,demaskuje..
rndex a pŤe se o svémprisobenív Brně a svémodchodu. Na
věci, tfkající se Indexu, jsem odpověděl v něm. Na věci,
kterése tykají osobně mne, nemám mnoho chuti odpovídat.
Mám už v tom bohaté zkušenosti,že pan Honzl nesnášíkritiky.Již krátce po jeho pŤíchodudo Brna mne upozorniljeho
pŤítelna to, že p. H. je cholerik, kter1islovo odmítavékritiky
mně do smrti neodpusti. Za ta dvě létajsem udělal v tomto
ohledu bohatézkušenosti.Moje referáty vždy plně oceřovaly
Honzlovu práci, podobně i Index (jako list i skupina) dodal
několikráte v kritickych situacíchvelmi tád na l{onzlovo po.
žádá i bez něho projev za jeho práci. Jakmile jsem však
napsal slovo polemické nebo ostŤejikritické, dostalo se mi
vždy za to spoustyvftek, telefonicky i irstně.Podobně vybuchl
p. Honzl po mém polemickémčlánku v 7. čísleII. ročníku
Indexu a poslal mi k otištěníodpověď asi podobné|l'orázu,
jako je zmíněnf článekv Literárních novinách. Když jsem se
toho nezalekl a pŤipravil ráznou odpověď, couvl p. Honzl,
když si ji v korektuňe pŤečetl,a požádal mne, abychom oba
článkyseškrtali,pokud jednajío věcech osobních,a ne o meritu Sporu. Stalo se, a články vyšly seškrtané.Froto nezvěděla
veňejnostjiž dávno, ženejsem žádnlm kritikem, žefalšujicizí
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vfroky atd. Podobnou zkušenostudělala s p. Honzlem i Levá
fronta, jejlhož piípravného vfboru v Brně členem byl, z něhož všakvystoupil proto, žejeho členkritizoval ostňejiv místním časopisejehorealizace. Po těchto zkušenostechjsempÍed
svědky prohlásil, že se o něho nebudl _ až na nejnutnější
povinné referování _ starat. To jsem takédodržel.Nyní mne
však má noticka proti všemu očekáván|pŤivádís ním do po.
lemiky. Nebudu se s p. Honzlem hádat o ,,osobně službičkovém zprisobu myšlení..,kter1i mně imputuje (to je patrně
jin1i zprisob myšlení,když člověkvysedá celédni s jistou částí
kritiky, o jejíchžkvalitách se jinak vyjadŤujevelmi s despek.
tem' a k lidem, jimž ňíká do očí,že k nim patŤí,pňijde jen
v kritickém momentě o nějakf ten projev za sebe); nebudu
vyvracet ani j eho urážky,žeklepaŤím,mluvím nepravdu,jsem
kritik neschopn1i, maloměstsky osobit , na rirovni Poledního
listu atd., protožemyslím, žepo mém rivodu je čtenáŤijasno,
žejde o typicky honzlovskf vfbuch zlosti. Prohlašuji pouze2
žev mlch pritkách s Honzlem šlo z méstrany vždyjen o věc,
o program, o linii práce. Uznáni Honzlově práci jsem nikdy
neodepŤel,nemohl jsem však souhlasit s jeho pŤesvědčením,
žeje každ!,jeho počin dokonalf a že jejedinfm moderním
divadelníkem u nás. Yím, že toto pŤesvědčení
je u Honzla
upňímné,protoževěci a osoby Honzl nikdy nerozlišuje,jak ve
svém sebevědomí,tak i když se dívá na jiné. Nabízím mal1i
doklad a srovnání: otisknu v rndexu Honzlovu (později,,zre.
digovanou..) invektivu a žádám ho, aby on otiskl mrij dopis,
kter1ijsem mu napsal na podzim r. l929 po jeho tušímdruhé
brněnské premiéŤe (Acharda), kdy jsme všichni ,,leví.. či
,,moderní..,nebo jak to chcete naz,|rvat,lidé v Brně i Praze
strnuli nad j eho článkemv Lidovlch novinách, kter m premiéŤe,,upravoval pri.du...Vidělo by se, co jsem - zpryu soukro.
rně, dopisem, později veÍejně,tiskem - Honzlovi vytfkal, co
bylo pŤíčinounašich sporri (a také,žejsernjiž tehdy hypote.
ticky, ale pňesněpŤedpověděl,jak to s ním v Brně dopadne,
bude-li provozovat takovou uměleckou politiku).
Naznačil jsem v poznámce v Literárních novinách i v In-
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d'exl, že Honzl v Brně ztroskotal ne pro uměleckou neschop.
nost, ale pro nespťávnoua necharakterníuměleckou taktiku.
Nyní tvrdím to otevŤeněa chci to doložit.Jestližebudu občas
uii,ut argumentri ,,marxistickfch.., prosím redakci o promi.
nutí, neboéHonzl na mrij marxismus v listě vysloveně apelo.
val (a kdysi jej snad také prohlašoval za svťrjnázor).
Honzlova práce v Brně byla ,,Ievá,,jen ve smyslu formovém. Skutečnálevice jeho prací v Brně nezískalanic, protože
jeho práce neměla žádné ideové linie, ba Honzl
iasto v Divadelním listě vynášelvěci, ke kter1im,,Ievf.. člověk
(neŤkulirevoluční)mohl pŤistupovatjen s odporem. Situace
Honzlova v rámci oficiálního divadla po jeho pňíchodu do
Brna nepŤipouštělanic jiného než..jit proti stojatfm vodám
oficiální scény, prosazovat proti vrili oficiátního vedení věci
''levé.o,demonstrov at, vzpítat se oficiálnímu divadlu, rozkládat je a vytváIet (v něm i mimo ně) pozice novému světu.
Tak jedině mohl si počínat nekompromisně modern7 a revolučníčlověk, j1mžHonzlpodle svfch knih chtěl bft. Honzl
se však od'začátkupostavil kladně na pridu dnešního
krizi.. _
divad1a měšéáckého,usiloval, aby ,,pŤekonalo
j ako by tu mohlj eden člověkcokoliv zmoci ! - zkrátka fi i k o v a 1
reformisticky staré divadlo. Nejen to - podÍizovalse
až pŤílišochotně oficiálnostem divadla, Ťečnilpňed oponou
o Clemenceauovi atd. atd. Úzkostlivě se vyhfbal politické
levici, hledaje cestičky k sociální demokracii a národním
socialistrim. (Zejnrénav blízkosti tf .- a, jehož pňipomlná,
neměl by pŤítišhlasitě tvrdit, že potitickfch vlivri nevyhledával.) Než nechme již těchto věcí, nejsme v listě, kde bychom
si je mohli drikladně vyŤídit.Shrnuji: Vidím zcela jasně pŤípad Honzlťrv (a doložím to zevrubně jinde) jakažto pŤípad
levéhočlověka,kter1i selhal v oficiálním prostŤedí,zaŤadil se
do něho a žiIv podstatě jeho životem a uživaljeho ne vždy
čistfch prostŤedkťr.Honzl vi, že jsem jej až pŤílišdlouho
omlouval a zdržovallevici v počinech proti němu, mírnil,
vysvětloval. Ví také dobŤe,že uvedenédrivody byly jediné'
pročjsem občasšelproti němu. Dnes, když si dovoluje pro mé
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věcné v!,tky nazfvat rnne bezcharakterním,musím vše Ťíci
otevňeně.
P9kud se pak tfčejeho taktiky v užšímsmyslu, víme v Brně
všichni,žekaždá jeho premiérašla.dosvěta s velk m bubnem,
reklamou v tisku,.jaké se nedostalo ani zd,a\ekajinirm premié.
tám, zpracovávánim veiejnosti, velk rni ostavaÁi ria scéně
s kyticemi a vavÍínov!,mivěnci, vyvoláváním a pŤílišochot.
.i
nfm děkováním obecenstvuatd. Ylm, že jenutno dobrou
věc
propagovat, ale tato plopagace měla vždy poněkud nepŤí.
jemnou pŤíchuéosobního vynášení.Sehnal 'o.dl.
toho rud.,
kritikri, kteŤítrhali všeckokolem něho a zna|i jen p. Honzla.
Tňebas mu častosloužili zpri'sobem,ze kterého-právě levému
člověku, modernímu a nekompromisnímu, bylá rízko, s
po.
vděkem to od nich.pŤijímal.Tak je měl na provázku, zeještc
dneska pŤi posuzování hereck1ich v1ikonri vyti.ka1therc.iri,
ze
nehrají za vedení Honzlova, a proto je trhajr(ti u,,.-oho..
pŤijítna jméno jinému modernímu režiséruE. F. Burianovi.
s nímž měl Honzl konflikt. Dokazování rispěšnostiumělecké
rispěchy pokladny, závoděni v aránžování vnějšího
|.á:.ríspěchupremiér v obecenstvu a pŤed obecenstvem,houf
kritik , kteňís moderním uměním neměli nikdy nic společného,
kteŤívšak dnes lomoz í, že onijedině hájí modern iio rcžiséra',
jemuž se stala kiivda, to je dědictvi, jež nárr-v
Brně zbylo po
Ho-nzlovi. Že by byIa zlusta|anějaká pevn á a jasná *yši.,,ťu,
práce, o kterf by se mohlo bojovat i dále po jeho odcho1měr
du, že by byla ztstala v hereckém souboru 't..'pi.'u, která
by
za ni bojova|a, o tom nic nevíme. Tak to
rypad,á vždycky,
kdyžjde osobapŤedvěcí.
Trvám poslézena tom, co jsem Ťeki: Honzl vedl politiku
.
obsazovánívlivnych míst,,nahoŤe...
A,,nahoŤe..poslézezristal
osamocen.Je opravdu nutno podivit se odvazef s nížpopírá
wé styky s p. pŤísedícím
Kopečkem a naděje v něj kladene.
Což nevím od mnoha divadelních činitetri, ze p, Kopeček
(strana nár. socialistri, její orgán Moravské a České
ilouo,
referenti pp. dr. Vencovsk1Ía
J. B. Svrček)se za něj mnoho.
kráte bil, cožjsem to neslyšelna vlastníuši? Nebudu rozvlékat
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dále historii Honzlova odchodu zBrna a vše,co s nÍmsouviselo
a co následovalo, tŤebasto znám, Konstatoval jsern pouzé,že
Honz|vsadil na určitéosoby, ne zrovna vhodnépro podporo.
vání moderního režiséra,a spolu s nimi to prohrál. Nebude
snad popírat, žekdyby se byl chovaljinak, mohl by bft v Brně
ještě i dnes, tŤebasse opravdu kurs divadla otočil napravo,
jeho
a mohl placovat za stejnych podmínek, pokud mu šlo o
léčení
osobnívfsek práce , za néjžjedině mohl ručit, a ne o
krize celéhodnešníhodivadla nebo vládu nad činohrou.Vedle
kursu napravo bylo tu také malé šlápnutína palec člověku,
kterf si nepočínaivždycky fair. Jen tedy ne hned velká slova
o organickémpostupu reakce, boje kvantity proti kvalitě atd.
atd., kdyz to moderní umění na brněnském dir'adle prohrálo
do značnémíry také osobnívinou Vaší, p. Honzle ! UpozorĎuji ostatně p. Honzla, že si sám poněkud odporuje, tvrdě
jednou, že mu pro omezení umělecké pravomoci a zhoršení
finančníchpodmíneknezbfvalo nežodejít, a podruhé, žejeho
rozhodnutí záviselo na jeho ,lvážen1reálnésituace, máJi spo.
lupracovat v reakčněÍizetéčinohňe.Netvrdil jsem nic jiného,
než že omezení umělecké pravomoci a zhoršenífinančních
podmínek (ačlio obéskutečněšlo)zavinil si svotršpatnoutaktikou. Konečně pak ještě jedna poznámka: Co dokáza|
j edním prťrměrněrispěšnfmpŤedstavenímCocteauova orfea,
kterése dočkalodvou repríz? Žejimďokázal,žejsou možná
ríspěšnástudijnípňedstavenív Brně? Haha.
Vyložiljsem svéstanovisko. PÍiznávárn se upŤímně,že ne.
mám dosti smyslu pro ,,modernistické..flikování zpuchŤelého
divadla měšťáckého
a pro všechny nuance této reformistické
práce. Snad její finesy neposuzuji vždy správně. Že však my
,,leví.., ,,moderní..,,,nekompromisní..,či jak chcete, lidé
v Brně očekávaliocl Honzla něco jiného, žejsme byli mnohokráte zklamáni a jen málokdy nezklamáni, to je jisté,a odtud
pr1ištilyi moje Spory s Honzlem a pryštíi dnes.
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Jindňich Honzl: K BRNĚNSKÝM
SPoRŮM

DIVADELNÍM

ohradiljsem se v 10. čísleLiterárních novin proti nepravdivfm informacím B. Václavka. Ukazoval jsem jeho nepravdy
v tom' že to nebyla žádlá spojenectví,aépolitická, aéumělecká, pro něž bych odešel z Brna, ale že pŤíčinaby|a ta, že
jsem nemohl setrvat v činohňereakčně Ítzené.Byl to právě
Jiiikovskf, za nějžse postavila politická klika. Krátce, brněn.
skédivadlo stalo se divadlem pod zemskfm patronátem, kde
se uplatnily politické vlivy na ríkoruměleckfch. K pŤekvapení
brněnskékulturní veŤejnostipostavil se časopisInd,ex,vedenf
Václavkem et cons.' v nepodepsanémčlánku zaJiŤikovského,
.a
aby tento neodpustiteln čin ještě dále rozvedl, točil
B. Václavek nikoli na reakčníkurs činohry, nybtžna jediného
moderního režisérav Brně, a stejně hrubě napadI všechny,
kdo jeho práci podporovali nebo s ní sympatizovali. Dr. Václavek, místo aby na tato konkrétníobvinění odpověděl, sbírá
klepy a udává nepravdyjako v prvním článku, věnuje se celf
zákulisním Íečem,
nemaje pro mou uměleckou práci ani Ťádky
posudku.
Václavek jako kritik je speciálně brněnskf pĚípad.Je totiž
ve svfch očíchpatronem veškeréspojenébrněnské kultury.
Tento brněnsk1íprorok držípatronát Indexu, mimo.nějž jako mimo církev _ není života, Patron i jeho bohovéjsou
zňejmě nesnášenlivíjako každlr poŤádny prorok. Patronát,
ovládnuv luhy brněnskékultury v Indexu, v němžje možno,
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aby se spojilmarxista tŤebas katolíkem i anarchistou, usoudil,
že by brněnskédivadlo mělo rovněž spočinoutv lťrněcírkve.
A nestaraje se pŤílišo kvality ani ťrroveř, Index uveŤejĎuje
stati režisérribrněnskfch, RudolfaWa\tra a Vladimíra Šimae.
ka, shodujícíse v tom, že byly bez rirovně - ale pŤeceIndex
těmito články projevil ochotu vyjít i divadlu i jeho nemoderním režisérrimvstŤíc,když se uzná svrchovanost patronátu
akdyž se toto divadlo bude ,,opírat o kruh moderních lidí...
B. Václavek je oportunista k tomu, co se děje v kruhu věŤících.V tom je taktika uměIeckéhopolitika. Oportunismus
jde tak daleko, žeje schopen prohlásit nedotknutou modernost
režisérskfchděl E. F. Buriana, v nichž hlavně letos paradují
Děti staréhomládence, š1ágrRáz dva tŤi a konečněBar Chic,
kter1rbyl takév Brně rež.Waltrem vybrán a uveden na scénu
a po zásblze odsouzen. AIe pro Václavka toto normální měŤítkoneplatí, když jde o E. F. Buriana. Jalr jinak by bylo
možnározšiŤovatcírkev, než takovfm oportunismem ? Burian,
kter!. za rok uvedl tyto šlágry vedle jednoho pÍedstavení
Ženy,ktetá si koupila muže (normální francouzské zbožl) _
to je moderní režisérVáclavkova Ťádu, ,,opírajícíse o kruh
moderních lidí... Co je proti němu takovf Honz|,jenž vedle
jednoho šlágru pŤivede na svět konečně zkoncipovaného a
pŤepracovaného Klicperu v komediedelartním Hadriánu
z Římsu, kter1ivyvede Shawova Androkla a lva na jevišti tematicky vypracovaném,s pŤísnoukompozicí promítanéhoa
stavěnéhojeviště - kter1iv Brně dojde všeobecnéhorispěchu
poetickfm divadlem Cocteauovfm v Orfeovi - kterf jedinf
v Bvropě mimo PaŤíž
seodv áž|naRomainsovu Donogoo Tonku
bez strojovéhojeviště, spoléhajejen na plostorovou invenci,
jež musí obohatit normální jeviště. (To byla má práce dvou
tňetinsezÓny, neboéposlednítŤetinusezÓny jsem už byl mimo
Brno _ zatimco Burian vytváŤel své čtyŤi komedie celou
sezÓnu.)
Proroci vynikají vedle krajního oportunismu také tvrdou
nenávistí. A tak pravověrnf Václavek docház|k risudku, že
pro Brno znamená Hadrián z Římsu, Androkles a lev,
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orfeus, Donongoo Tonka zk|amán1. Burianovy olomoucké
práce: Děti staréhomládence, Bar Chic, Ráz dva tÍi, Žena,
která si koupila muže,počítáasi za hodny moderního režiséta.
Václavek s uspokojením konstatuje, že lJonzl odešel, neza:.
nechav prf Brnu ničeho, ani herce (ti totiž.odešli z reakčního
uměleckého prostňedí,protože neměli, co by v této činohňe
pohledávali) - a vítá s nadšenímrežisérakfčťr:,,Jsme rádi,
že zato mrižeme po roční pauze zpět do Brna uvítat jiného
moderního režiséraB. F. Buriana. Jeho divadelní práci Brno
již zná" a je mu zárukou, že se na brněnskéscéněbude zase
něco dít... ovšemžese bude dít! V tom je stejně Václavkriv
',avantgardismus..i Václavkriv krajní oportunismuske kfčrim.
Václavek se domnívá, že se bráním z nedritklivosti. Nebráním se proti kritice svédivadelní práce. o tu - jak sám
Václavek Ťíká- pry ani tak nejde. odpovídám na Václavkovy politikáŤskéa osobníklepy _ a co hlavního - dokazuji,
že Václavkovo stanovisko v Indexu není stanovisko ani levého
kritika, že toto stanoviskoje častov nápadné shodě s kulturní
reakcí.
Václavek je speciální brněnskf pňípad. Jeho celf vyvoj
kritick}t má charakteristickou linii, která se točípodle směrnic
z Pruhy. Je totížv povaze církevních biskup a pattonú',že
pro rozšíŤení
své obce jsou ochotni věňícímvšechno promi.
nout, jako j e zase v povaze takovfch biskupri, žetento oportunismus k věŤícímspojujís oddanou poslušnostík vyššímnaiízenlm' neboéi o ty by mohla církev ztroskotat. Václavkovou
kritickou vadou je ono dogma, kteréochotně pŤijímá,protože
p icházi svrchu církve. Vfvoj B. Václavka jako kritika šel
vždycky ktok za teoriemi, kteréobjevoval K. Teige a Devětsil.
Václavek vždycky ,,vysvětlova1..a ,,harmonizova1..._ Juk.
mile ÝVolkerovapŤednáškaa Teigovy články definovaly l:pÍo.
letáŤskébásnictví..,Václavek si pospíšil,aby k těmto objevrim
pŤičiřoval své komentáŤe.Powolkerovská reakce našla Vác.
lavka zase ochotnéhoposloužit.Jak rychle se Václavek pŤe.
orientoval k Teigovu a Nezvaiovu poetismu a jak drikladně
si nabral ve studnici Teigovfch soudri a pojmri hned, jakmile
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byly formulovány _ o tom se lze pŤesvědčitve Václavkově
knize Poezie v rozpacich. V této knize, na niž pracoval rok,
uložil si autor ,,vyložitvědecky umění...Jde prf mu o ,,expe.
rimentální, exaktní uměnovědu, fundovanou sociologicky...
si zajisté,jaké pevnéa neochvějnépravdy, axiÓmy
PŤedstavíte
a vědecky prrikazné experimenty položil Václavek do zá.
kladri svépráce. _ Ale všechnata ,,sociologická fundovanost..
je v tahu, jakmile se oboňíPraha článečkem(v B. čísleLevé
fronty) na Václavkovu ,,exaktnía fundovanou.. knihu.Yác|avek, kterf vždy poslušně sledoval hesla a objevy z Prahy,
několikaŤádkovfmsloupečkemihned odvoIá svou exaktní,
e x p e r i m e n t á I n i , d l o u h o d o b o u p t á c i , j e ž m ě l , ab l t
zák|adem českémarxistické uměnovědy. A pospíchá s odvoláním tolik, že ani neudává drivodri změněného názotu, jen
se omlouvá, že už to dŤíveneučinil. ,,Jen na\éhavá práce...
zabrán1|a mi, abych uskutečnil svrij rimysl, pevně pojatf
v Charkově, že určiténázory, hlásané ve svéktíze, veŤejně
žese ,,co nejdŤívsejde s mnohfmi, s ni.
opravím...A ujišéuje,
mižjsem si dŤívenerozuměl...
Tato krize inteligence je mi trochu pŤíliššprfmovné divadlo. Václavek musí vědět, že vědecká axiÓmata nejsou
politikáŤskéa literárnické konstelace a že vytovnávat se s nimi
takto a odvolávat vědu, hned jak se stočívítr, není možné.
Kdyby to učinilkritik v jiné zemi, bylby provždycky vyÍízen,
Jaké jsou tu zátuky u kritika, kterf dovede několika Ťádky bez
dúvodu odvolávat vědeckou, marxistickou, 24Ostránkovou
knihu _jaké jsou u tohoto člověka záruky, žese nemflí opět,
že se nemflí stále, žekrátce věci rozumí? Kdyby změny Yác.
lavkova stanoviska šly Ťekněmetakovou cestoujako u Teiga,
kdyby to byly změny z novfch objevri, z nov!.ch soudťra po.
zorování - ale Václavek posud ničeho neobjevil, poezii a
poety ničímrrepodnítil,k němu piicházely objevy a stanoviska
vžclyckyzvenčíasi tak, jako otevŤenf list charkovskéhosjezdu
nebo Štoilrivčlánek zPrahy. Proto jsem napsal o Václavkovi,
že,,mne jeho metody kritickévyléčityz brněnskékritiky...
Václavkriv pŤípadnení nijak marxistickf, jde o individuální
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pŤípad brněnského kritika, o hlavního činitele brněnského
kulturního ,,patronátu.., ktery chce držet ochrannou ruku
nad oficiálním i neoficiálním kulturním děním brněnsk1ím.
Jde o individuální temperament, kten.i k tomuto pattonáíni.
mu v dcovství má pňedpoklad ve svém církevním talentu
a politikáŤskéobratnosti. Tento talent a tato ctižádost podŤadit a shromáždit všecku brněnskou kulturu svémudohjedu
to je, co Václavka hlavně spŤáteluje a znepÍáte|ujes lidmi.
Já jsem dbal více práce najevišti, než abycil byl zlitán tou.
hou dostat se pod patronát Václavkťrv_ a to prorok nesnášel.
Jsem klidnf ve sporu o kladnf v1isledek svá jevištnt práce.
V tom, že jsem šel proti stojatfm vodám Ěrněnskéscénv
v divadelní práci mnohem vydatněji než Yác|avek v di.
vadelní politice a mimodivadelních klepech, mám prokázáno,
žejsem do těch stojat ch vod vehnal čistf proud (ípokudjde
o ansámbl). Režim, kterf proti zÍtkovi-zavedi jirito"'t.y
a kte , byl uvítán Indexem, začal ovšem hned zase drikladn,ě
usazovat stojatévody a rehabilitovat všechnyveličinyčtvrtého
Ťádu. Prosazoval jsem věci levé po stránce dramatické látky
(Vančura, Cocteau) i po stránče režijního rázu (Jevrejnor1
Shaw, Romains). o ťrspěších
těchto áěl umt Vactavek rici
jen několik tak utrhačnfch klepri (o kyticích jevišti),
na
že by
se k nim nesnížilani poslednía mně nepŤátelskyn.'"c. vy.
tváňel jsem svfmi rispěchy poziče 1evému umcnt
divadelnímu mnohem víc, '.ž ,. to dálo v kterém.
koli divadle československém.
opustil jsem pozici' protožejsem viděl, že by v změněném
režimu a za mlrch zhoršenfch smluvních podmínek setrvání
znamenalo tlak a nutnost tistupu. To, žejsemv Brně ztroskota| a že jsem musil odejít,je hrubá Václavkova nepravda,
mťržeposílat Václavek jen do Prahy, neboé .r, n'',é
]<t9r9u
k1ždf v1 z IJpozornění, které uveŤejnilo Ťeditelství brněnského divadla v Divadelním listě, že ňeditelství záleže|o
na
tom, aby mne v Brně zachovalo. Ale protože mne chtělo zachovat tak, že by dohoda s ním znaměna|apočátek ťrstupu_
rozhodl jsem se sám, že odejdu. opíral jsem se jen a raáil
se
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svfmi hlavnÍmi spolupracovníky a pŤáteli: herci, kteŤími
Íekli, že by setrvání za takovj,ch podmínek nebylo možné
právě vzhledem k pozící moderního umění a mé vykonané
ptáci v Brně. A proto tito herci odešli se mnou. Záieželo na
nás, pŤijmeme-linabízenésmlouvy či ne. odešeljsem po vze.
stupné práci, vytváŤeje od prvního roku ke druhému větší
a vlznamnější inscenace. Proto má ovšem pro mne Václavek
odsouzenía pro Jiňikovského,,uvítání...Ve svfch nejnověj.
šíchkritikách v Indexu blahovolně piijímá kfče JiŤikovského
éry; svou politikou uměleckou, svfmi články i svfmi kritika.
mí usvědčujese sám ze Iži a z fráze, neboédokazuje, jak má
velmi dobrf smysl pro ,,flikování zpuchŤeléhodivadla měšéáckého..a Íádn! smysl pro skutečnělevou práci na divadle.
Takovému Joachimsonově kfči Džezová pětka z JiŤikovského
éry; z kterého odcházi i obecenstvo, věnuje blahovolnější
pozornost' než kdysi věnoval Učiteli a žákovi.
První ťrtok Václavkriv, kterf jsem zodpověděl, i druhf,
na kter1i nyní odpovídám, nahromadily na sebe spousty ne.
pravd a odhalily kritikovu taktiku v(c, než si Václavek pňál.
Z marxismu ovšem u Václavka nezbylo nic, protože se tento
marxismus neopírá o fakta, ale o to, co slyšelnebo neslyšelna
vlastní uši kolem divadla i za nlm.
Neztotožrluji nikterak Václavka s Indexem, protože si
velice vážímcharakterri i práce mnohfch jeho čIenri.Ale po.
litiku, kterou Václavek v Indexu vedl proti mně, tu bude
Václavek marně hájit jen slovy nebo dušováním ,,my leví,
moderní, nekompromisní..,neboéta politika je za|oženana
osobních ohledech, na oportunismu ke špatnosti,stejně jako
na bojácnosti pŤed autoritou. Ta politika dovedla Václavka
až tam, že cbtání reakci proti umění!
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Gustav Bareš:NEZÁVISLOSTP I\ÍAKoM?

V pňedminulémčísleLevéfronty napsal soudruh St. K. Neumann rivodník o smyslu Levé fronty.
Je to věc pŤílišvážná,
abychom mohli ji pňejítbez odpověái. ino, jde o smysl L.,,é
fronty. Soudruh Neumann vyslovil zde určiténázory. které
skutečnějsou směrnicemi dalšípráce.
Je otázka, ''ut.otil.;,o..
správné tyto směrnice. A tu podle mého skromnéhomiicnt
je tŤebaŤíciněkolik slov. Nejde o soud'ruhaNeumanna, jehož
osoby si vážim. Jde skutečně o otázky širokéhovi.zlami.
Je všeobecně známo a nebude tieba dokaz oiat, že dnešní
společnostdělí se ve dvě tňídy,proleta át a kapitalisty, které
jsou spolu v neustálém zápase. Že d,ějiny spole8nostijsou
c{ě.
jinami tŤídníchbojri. To lze dokázatna tisici
denních"faktech,
patňíto do základri marxismu. Mezi těmito dvěma zák|adnimi tiídarni jako zrnko obilí mezi dvěma mlfnsk1imi kamerry
žijí stňednívlstvy: studenti, maloobchodníci,.živnostníci
intelektuálové,rolníci, drobní majetníci,volná povol án1atd.
Postupující vfvoj kapitalistické společnosti vyvlastĎuje
značnoučástjich, jinéjejich částistavído pŤímějšího
,,ámezáního poměru a nepatrnou část ,y,,,áá,á
Lezi kapitalisty.
Tato částlidskéspolečnosti,velmi rrizno rod,á,má pŤessvou
početnostmnohem rnenšív, znamnež obě hlavní t|iďy. Zdánlivě sedíc uprostňednich, je zmÍtánajako skoŤápka
na moŤi
silami, ležícímimimo ni. Tudíž takéjejí ideologie, její
zpri-
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sob nryšleni vzniká rnirno ni. Je závisl'! ptávé tak jako
její existence na jedné nebo druhé hlavní síle společenské.
PŤitom nabj,vá její zpťrsobmyšleníurčitéhocharakteristicpostavekého zabarvení,daného právě jejím ,,mezitňídním.o
závislost
na
dělník
cítí
svého
postavení
postavení
Prostf
ním.
svéhokamaráda v továrně. Cítí tedy i závislost svéhomyšlení
_-vytváti svou tŤídní ideologii. Stejnětak měšéák.
HokynáŤ, prodávaiící syrečkyza sv,fm pultem a zdánlivě
oddělen1ijím ocl ostalního,,blátivého.,světa, vytváíí si ,,Svott
vlastní.. filosofii,,,samostatnj,, nezávis|f.. zprisob nryšlení.
Neuvědomuje si, že právě jeho myšleni závisi na tŤídníchpo.
měrech, l'ežic(chmimo něj.
Formální ,,nezávislost..je tedy typick m znakem ideologie
našístŤednívrstvy.
Tento dlouhf vyklad byl nutnf nikoli pro soudruha St. K.
Neumanna, autora vážného a drikladného pokusu o první
privodní marxistickou historii v českémjazyku, nfbrž pro
čtenáňene tolik obeznámenés marxismem.
Pňikročmek věci. Soudruh Neumann považujeLevou fron.
ta za nezávislou. Ptáme se vždycky: na kom nezávislou _
a soudruh Neumann nám to poví:
,,Levá fronta je a zristanenezávislou na straně komunistické
a změnách v jejím nitru...
Co je to komunistická strana?Jistěžeani soudruh Neumann
nepopŤe, že ona, aéjsou jakékoli ,,změny v jejím nitru..,
pňedstavuje dnes jedinou stranu dělnické tňídy. Kdo bude
tedy Ťešitrozhodnéboje tŤídní?Nepochybně to bude dělnická
tŤída,která vítězně bude iešit gigantickf tŤídnízápas o novou
společnost.StŤednívrstvy nehrají a nebudou zde nikdy hrát
rilohu pŤihlížej
ícíhosekundanta, nlbrž rilohu tonoucího.
Ríká.li někdo: jsem nezávis$ na dělnické tÍídě,na její jedinépolitické straně, pak se neodbytně musímeptát: na kom
je tedy závis| ? V Německu existovala kdysi
,,nezávislá so.
ciálně demokratická strana... Lenin, tento skvělf teoretik
marxismu. nazva]'ji ,,nezávislou na proletariátu, zato však
tím více závislou na buržoazii...
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Nechceme Í(ci,žejde o stav, nlbrž o rozcestí, kterénezbytně tiskne ke zdi neodbytnou otázkou: buď, anebo!
Na základě své,,nezávislosti.. chce Levá fronta ,,pojednávat o politick)ich událostech a otázkách z jednoho nebo několika hledisek v duchu svobodnédiskuse marxistické...
Marxismus jakožto zpúsob myšleníje tŤídníideologií proletariátu. Není tedy pochyby, že nejlepšímarxistéjsou v iadách komunistické strany. Marxismus se nedá nabiflovat.
Jako revolučníteorie vyrristá z potieb a zkušenostídenního
tŤídníhoboje proletariátu. PŤicházíJi soudruh Neumann a
zavftájej do akademické škatulky Levé fronty, stane se zde
mrtvoln m pŤedmětemscholastick ch,,diskusí...
Soudruh Neumann dáLe rozvÍj|svou teorii jasněji: ,,Levá
fronta není _ obrazně Ťečeno_ časopis pro prosté vojáčky
tŤídního boje, chce pŤedevším vychovávat kvalifikované
šarže...,,
Tedy něco podobnéhojako umělá líheĎ na marxistickéteoretiky. Mají ji v Anglii ve formě Independant Party, která
promptně na objednávku dodává dělnické vridce z Ťad malo.
butžoazie, aby zkazilidělnické hnutí svou,,nezávislostí na pro.
letariátu, avšak tím větší závislostÍ na buržoazií,,, ''u b''žoaznl ideologii. Jen posaďte, soudruhu Neumanne, svéžáčky
do škamen marxismu a cvičte je čtyňikrát denně pÍeŤíkávat
h|avy z Kapitálu. Narostoujim poŤádnéoslíušia budou z nich
jednou dobŤíJiŤí Stolzové atd., kteňí
,,vědecky.. budou hájit
zkažen!, marxismus. Ještě jedna poznámka. V knize
Jediná
spravedlivá válka Johannesa R. Bechera je vylíčentyp malo.
měšťáka.Jakživ
nic neudělal, pŤečetl
spoustuknih, choáí a šep.
tá dnes:,,Víte, ono to pĚeces tím Trockfm..... azitta: ,,Ťo
je zaj|mavé,co píšeBucharin, pŤestože
Stalin..... atcl. Česky
se tomu ŤÍkáklevetník. Otravuje vzduch.
JsouJi lozpory v komunistickéstraně, vyplfvají z objektiv.
změny tňídních poměni a schopností vťrdcri a ideologií
11
dělnické tŤídyna tyto změny reagovat. ony jsou vždy dialek.
ticky nutné a jsou Ťešenyv konečnéŤaděprakticky, revo.
lučním elánem dělnick}ich a stranickfch mas. PotŤebujepak
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strana k tomu stolní společnostmaloměšťák, hádajících se
o každébezv,fznamné slrivko ze stanoviska dialektického materialismu a pŤedevším
,,nezávisle..? Tuším,že by se dočkala
tato společnostčernéhonevděku ze strany komunistickéstra.
ny, tňebaby se tváňila sebeučeněji.a,,nezávislejí,,.Zato dočka.
la by se skvěléhovděku od chÓru kapitalistick mi trusty vy.
držovanéhotisku, chtivého ,,vědeckfch.. drikazťrproti revo.
lučnímumarxismu. Jak s gustem by si Právo lidu ocitovalo
z Levé fronty, že ,,Stalinova osobní diktatura, opírajíc se
o byrokracii, musí nutně vést k pŤeroduv kapitalisticky sy.
stém...Což nevydato Úot<N Trockého paměti?
Chce b1it Levá fronta, aéjako časopisnebo jako spolek,
takovou stolní společností?Chce poskytovat možnostkoncentračníhobodu pro všechny,,spasitele..,jejichž názoty a skutky
odsoudila revoluční avantgarda hlavní tŤídy budoucnosti,
jediné tňídy, která mriže vytvoŤit novf společenskfňád? Je
tohle rikolem Levé fronty?
Soudruh St. K. Neumann ňekl v prvním čísleLevé fronty
o voltoto a nyní se znovu cituje : ,,Poněvadžjde pŤedevším
nou koncentraci sil rizné provenience a rťrznéhonaladění,
a nikoli o politickou stranu' a poněvadž náš t deník ponechá
ze zásady jistě ričelnévelké pole diskusi, budou jeho sloupce
pňístupnyvšem myšlenkám a názorŮ.m,které nebudou ve
vědomém rozporu se základní linií Levé fronty...
Nejde tedy o nic menšího než najít tuto základní linii.
KtomujetŤebavyjítnasvětlosvětaa podívatse,jak to tuvyhlíží.TŤídníboje se zostŤují.S krizí pokračujetaké dezorientace
širok ch mas stŤedních
vrstev. Tisíce studentrise ptají,najdou.
|i z1tra zaměstnání. Tisíce maloobchodníkri, živnostníčkrise
ptají, jak to s nimi dopadne. Tisíce pňíslušníkristňedních
vrstev s náŤkem bloudí dnes v pralese, kde začLnáobrovská
bouňe, ar'iž by chápaly, co se děje, proč se to děje. Jen se
zoufale ptají!
Fašismussnažíse využitjejich dezorientovanosti a vytváti
z nich svéridernéroty. Operuje pňi tom všelijakfmi demago.
giemi.
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Avšak i ty pŤessvou ,,radikálnost.. jsou již prrihledné pro
masy zoufalfch ,,stŤedníchvrstev... Yidt, že titížlidé, kteňtje
chtějí jakoby zachraťtovat,jsou těmi, kteŤíje uvrhli do
mizérie.
D^ Levá fronta správnou odpověď na jejich
otázku? Dovede zorganizovat jejich nespokojenost nejen
proti jejich mizernému postavení, nlbrž i proti kulturní
reakci (která právě zhoršujetakéjejich ekonomicképostavení!), ukážejim pod vedením clělnickétŤídy,pod vedenímje.jí
jediné strany cestu z tohoto bludiště? |Jkáže jim cestu clo
nové společnosti?Ukážejim pŤíkladSovětskéhosvazu? Bude
organizovat jejich odpor? Dělat to, je ona správná základní linie Levé fronty.
Tohle je nyní nejdŮtežitějšíanketa Levé fronty. Anketa,
která se tfká tisícri existencí.Toto slovo musilo bft Ťečeno.
Douf;ím, že i soudruh St. K. Neumann, o kterémjsem pňesvědčen,že svrij článek myslil naprosto upiímně - mne pochopí. otevňte okna ! Čerstvf vzduch do Levé fronty ! Čtenari
a členovémaií slovo!
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StanislavK. Neumann: BĚŽÍ MoŽNÁ

o NEDoRoZUMĚNÍ

Nejsem si tím docela jist, zdá se mi však, že v polemice
soudruha Bareše s mfm názorem na nezávislost Levé fronty
na komunistickéstraně mohlo by jít toliko o nedorozumění.
ŘeklJi jsem, že Levá fronta je a zristane nezávislou na ko.
munistickéstraně ana změnách v jejím nitru, nemohl jsem tím
jistě myslit, žeLevá fronta by nebyla a neměla b t v kladném
a pŤímémpoměru k dělnické tŤíděa jejímu pŤedvoji,nfbrž,
maje na mysli ričelLevé fronty a opírajese o desetiletézkuše.
nosti s KSČ, chtěl jsem tím Í1ci,že Levá fronta musí zristat
sdruženímlidí, kteŤímarxisticky (a ovšem i leninsky) myslí
a cití,a lidí, kteŤíse tomu chtějí naučit, anížvšak chtějí slepě
pňísahatna každ!,dočasnf kurs dočasného
vedení komunistic.
ké strany, aniž chtějí ze svého stŤedu vylučovat soudruhy
v detailech rťrzněsmfšIející.Neboé kdyby Levá fronta ne.
měla bft sdruženímtakovfch sil ,,rťrzné
provenience a rizného naladění.., byla by zbytečná, ba nemožná, poněvaďž by
musila b t složenajen z pravověrnfch členťrstrany, kteŤí
však nemají vribec práva k takovému sdruženívedle strany
a bez dovolení strany. Vždyé ani sám jako vyloučenf člen
strany nemohl bych b1it pňedsedouLevé fronty a redaktorem
tohoto časopisu.
Své stanovisko ke straně vyslovil jsem v pŤedmluvě k brožuňeKrize národa: ,,NepovažujiJi v tétochvíli za nutnénebo
užitečné,abych byl komunistou matrikovanfm, meznamená
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to, žejsetn zatouž:ilpo společnostiiikvidátorli, trockistri nebo
. : zristal jsern a zristanu komunistou, jemuž
,jílkovcťr...
strana je vždy bližšínežjakákoliv individuální nechuénebo
kterákoliv mimostranická opozice... To je pro mne stanovisko
zásadní, poněvadž opravdu nevidím v této dějinné chvíli
prospěšnosttoho, hádají-li se zkostnatělíteoretikovéo každé
slovo z hlediska dialektickéhomaterialismu, nebo podkopáváli se síla a prestižstrany klikaŤeníma formováním mimostranickych opozic.
Na druhé straně všakjsou fakta silnějšínež vťrle.V komu.
nistick1ichstranách jsou rozpory, kterévyplfvají ovšemz objektivníchzměn ve tŤídních
poměrecha z r zné schopnosti
komunistick1ich vťrdcri a ideologťrrra ně reagovat. A lidé,
kteŤíse chtějí naučit marxisticky myslit, nedocílítoho ovšem
biflováním, nlbrž na podkladě znalostí teoretick ch právě
také seznamováním se s podstatou těchto rozporri, o nichž
ostatně stále slyšía jež jako myslícílidéjistě by rádi pochopili.
Soudruh Bareš mi pŤizná, že toho nedosáhnou slepou vírou
v agitačníšlágry toho nebo onoho směru, nlbržjen skutečn1im studiem. StojícenapÍíkladpŤedrozpory Bucharin -Stalin
.Trockij, nemohou se spokojit tim, že si pŤečtou,jak jedni
druhfm vytfkají oportunismus, likvidátorství, kontrarevo.
Iučnost,nj,bržbuclou chtít proniknout trochu hlouběji a učinit si vlastní risudek. Co z toho pojde, bude i drisledkemjejich
komunistické zralosti, avšak právo na vlastní risudek jim
nem žemevz1t, zejménajsou.li vázáni disciplínou jako pŤíslušnícistrany.
je věc, jde.li jen o ponrěry v ČeskoslovenJeštězÍetelnější
sku. Zde myslícíkomunista je ve stranickfch rozporech odkázán na svrij risudek mnohem více než soudruh v Moskvě,
poněvadž neměli jsme u nás dosud komunistickfch osobností
riplně pŤesvědčujících
a vzbuzujicích neochvějnou dťrvěru,na
kterou bylo by možno spolehnout se ve věcech, o nichžčlověk
nechce nebo nemrižesamostatněmyslit. Naši vridcovéa ideologovéšlijeden za druhfm do Moskvy a jeden za druhfm se
vraceli z tohoto Í6ra s pětkou. Triviálně Ťečeno:
Vím.li. že
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i-,yuhbyl pohoŤel,kdybych bylvšecko vsadilna kartu Šmera.
lovu, vím-li, že bych byl stejně pohoŤel,kdybych byl vsadil
na kartu Neurathovu nebo Jílkovu, kde mám záruku, že ne
Česko.
pohoŤím,vsadím-li napŤ. na kartu Guttmannovu? V
slovensku mriže myslící člověk, kterf nechce bft klátící se
vlastním infor.
tÍtinou, hledat takor'ou zátuku jen ve s-",ém

movanémrisudku.
A tak myslím, že právě v Československumá bft Levá
fronta sdruženímlidí, kteĚínezávisle na názotech toho nebo
onoho soudruha, jsoucího právě u vesla ve straně, ovšem ale
i se zŤetelem k těmto tázorťlm, učíse navzájem marxisticky
a leninsky myslit a nabyté zkušenostipropagují pŤednáškado takzvanlch vrstev
mi, diskusemi a polemikami pŤedevším
stŤedních.Nikoli všakjako stolní společnostnebo nějaká ne
závís|ástrana socialistická, nlbrž jako myslíci žívelmarxisjehož schop.
tickf mezi dělnickou tŤídoua maloměšéáctvem,
nějšíčástchce ideologicky podchytit.
Nejde takéo akademickou škatulkupro scholastickédiskuse,
tŤebažetakovf proud jistě existuje ve straně i mimo stranu
mezi soudruhy akademicky vzdělan1irni. Nechceme sporťr
a hádek o chlup. Nejde také o umělou líheĎ rnarxistickfch
teoretikri, cizích dělnické tÍídě, ti'ídnímu boji a revoluční
dialektice, nechceme marxistické ideologie měšťácké,pŤed
kterou už Lenin správně varoval. Marxistická nauka je ovšem
odraz skutečnosti,avšak uspoňádany odtaz skutečnostizdánlivě chaotické,uspoŤádan1i,dialektickomaterialistickoumetodou, bez nížnemrižeb1it marxisty a komunisty opravdu pŤesvědčeného.
Největšímzlem českéhohnutí a hlavní pŤíčinou
jeho četn.iichnezdarti a kozelcri je nedostatek tradice dialek.
tickomaterialistického myšlení, ty. idealistické škraloupy na
našemduchu, o nichžjsem mluvil v tomto časopisuminule.
Marxismus neclá se ovšem nabiflovat, avšak marxistickému
myšlenínutno se učit: potňebya zkušenostiz denníhotŤídního
boje proletáŤskéhoneňeknou mnoho, neŤeknou hlavně to
pravé a potŤebnétomu' kdo jich nedovede dialektickomate.
rialistickou nretodou ana|yzovat a uspoŤádat. Rozumím.li
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Soudruhu Barešovidobňe, hlásá jakfsi nebezpečnyprimitivismus, kter by neprospěl ani straně, ani českémumarxismu,
a oc|tá se sám v povážlivéblízkosti dnešních,,marxistti.. sociálně demokratickfch, zižuje-li marxismus na pouhou ekonomickou teorii, vyrristajícíz tŤídníhoboje: marxismus je
také světov! názot a metodologie pro poznáni veškeréskutečnosti.Nemám rozhodně jeho strachu z vědění, naopak,
bojím se nevědomosti, avšak Levá fronta je proto frontou
levou, že marxistickévědění chce šíňita usměrřovat v zájmll'
proletariátu a sociální revoluce, a nikoli jako akademickou
disciplínu. Proto nemám ani strachu, že Levá fronta stane se
koncentračnímtáborem nějakfch,,spasitelri.., kter..fchostatně nikde nevidím: vidímjen, upňímněse pŤiznávám, soudruhy
jedny lépe,druhé hriŤe.U oněch rád se po.
rrizně smyšlející,
učím,s těmito si rád zapolemizuji; nic neutrpí škody,vyslechneme-li se navzájem pŤedmyslícíveňejností.
Pokud jde o zák|adni linii Levé fronty, dává ji soudruh
Bareš obsah, kter1ije nad ričel,možnost a síly Levé fronty.
Nechce nic menšího, než aby pod vedením komunistické
strany zorganizovala nespokojenéstňednívrstvy. Mluví nejen
o studentech, n!,brži o maloobchodnícícha malfch živnost.
nících, o tisících,,bloudícíchs náňkem v pralese... Tohle si
snad soudruh Barešpňecejen Ťádněnerozmyslil. Snímá bŤemeno ohromnéhorikolu zbeder strany stáleještěsilnéa pŤedává je bedrrim malého sdruženíintelektuálú (nikoli sekretái' )' kteréjeho tíhou bylo by prostě rozdrceno. Což opravdu
nepochopil smyslu Levé fronty?
Řeknu soudruhu Barešovi jen ještě jedno: Komunistická
Strana za celou dobu své existence učinila pro marxistickou
propagandu a rozvoj dialektickomaterialistického myšlení
u nás pramálo. Měla tu a tam dobrou vúli, avšakjejí metody
byly byrokratickéa pŤemnohozristalojen na papíŤe
. Dnešnímu vedenínáLežíaspoĎ ta záslru|ta,
žeRudé právo pňestalob t
časopisemmaloměšéáckfm(neŤíkámtím, žeje riplně vyhovujícím orgánem ťrstŤedním)
a žeje vydávána Tvorba (žel,
častomálo srozumitelná vinou špatn)ichpŤekladri a pŤečet-

432

ciosti, kdyby tento nedo.
nÝch chyb) . Leviá fronta učinila by
napravila. Doprejtg jí tedy její svobody
částečně
,i"i|r.
"'o"o nezávislosii, nedávejte jí ťrkolri,na něžnestačí,
^-,,s""iL"tní
jsou povinnostístrany.
o,o ,.ěžnevznikla a které
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StanislavK. Neumann: JB MOŽNA SVOBODNÁ
DISKUSE MARXISTICKÁ?

Brněnská Levá fronta vyslovila se risty s. Fleischnera proti
svobodné diskusi marxistické, protože marxistická diskuse
mriže byt jen dialektická, a svobodná diskuse odváděla bv
od správnéhomyšlenímarxistickéhoa prisobila by více škody
nežkladu. Mluvil.li jsem všako svobodnédiskusimarxistic.
ké, mínil jsem tím ovšemjen svobodu v mezích revolučnÍ
dialektiky marxistické a nic jiného. Podle jediného pňíkladu,
pro Levou frontu právě velmi akutního,je zjevno, ie taková
svobodná diskuse marxistická je nejen možná, nj,bržněkdy
i nutná, a že ve skutečnostistále existuje -- aspoĚ v jistfch
oborech.
Je to otázka umění a literatury, ce|!, komplex otázek,
o nichž zahájena byla velmi ostrá diskuse právďpŤed rokem
ve Tvorbě (diskusío ,,generaci,,), anižbylo dosaženožádoucí
platformy, a stala se znova akutní knihou s. Václavka Poezie
v rozpacích. Je to pňedevšímotázka tzv. čistéhoumění, ve
k'terérozpory jak mezi členy Levé fronty, tak i mezi čieny
KSČ zdají se nepňeklenutelné,ač všechny směry jistě věŤi,
Že se opírají o dialektickomaterialisticky rozbor. Diskuse
o jednotlivfch problémechtéto otázky mrižemít ve|mi závaž.
né drisledky i pro Levou frontu, i eventuálně pro KSČ, mriže
zprisobit opravdu ,,škodu..,jako ji zprisobila loĎská diskuse
o generaci tim, že vedla k jisté diferenciaci nesourodÝch
živlri uvniti levéfronty, a|e odváž|seněkdo Ťíci,žetato dislu.
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se nemá bft svobodně prováděna až do konečnéhovyjasnění?
stanoviskos. Teiga,
Je tu stanovisko s. Václavka a pÍíbuzné
iei mnozt z nás odmítajínejen jako ,,formalistní sektáŤství..,
nlbrž i jako stanoviska cizí revolučnídialektice marxistické
a v jádru buržoazni, a jejichž dialektiku považujíza dialektiku nemarxistickou, starou' čili sofistiku; je tu stanovisko s.
Urxe, kter pŤesnesouhlas s dialektikou s. Václavka hájí čisté
umění, a to je pro mnohé z nás stanovisko oportunistické,a
konečněje tu teď otevňenf dopis charkovskf a platforma
Mezinárodního byra revolučníliteratury, jež maji však spíše
oběžníkuo revolučtríliteratuŤe,ale nepouštějíse
ráz ťrŤedního
do marxistickfch rozborri jednotliv ch problémťr.PŤedkládají
nám zato o jeden problém více: poměr děldopskéhoa roldop.
ského hnutí k literatuňe, problém vyžaduj1ci rovněž Ťádné
diskuse, protože u nás má toto ,,hnutí.. docela jír , ráz než
v SSSR. Tím jsme ovšem nevyčerpali všech směrri' které
vyšly a ještěvyjdou jistě u nás v tétověci na kolbištějménem
marxismu.
Kdybych tedy stál na stanovisku brněnskéLevé fronty, že
svobodná diskuse marxistická je zLo, musil bych považovat
názory soudruhri Václavka nebo Teiga za nepŤípustnédo
Levé fronty, poněvadž s většinou Levé fronty se domnívám,
že odporují revolučnídialektice marxistické, a odmítl bych
taképokyny charkovské,pokud běžío děldopy, poněvadž po
že u nás taková litetŤicetiletézkušenostijsem pŤesvědčen,
rární orientace k děldoprim mohla by zprisobit jen škodu _
rozmnožit nehynoucí legii špatnfch veršotepcri.
Mám tedy, myslím, v tomto pňípadě plné právo mluvit
o svoboclnédiskusi marxistické,o její možnosti a ričelnosti,ba
mohl bycll spíšeŤíci,že tato diskuse je až pŤílišsvobodná,
poněvadžje náhoclná, neurovnaná, neorganizovaná, Hlavní
naši interesanti měli by se věru sejíta dát jí jasnf a jednotnf
Ťád. Běžío komplex otázek abstraktníchi konkrétních,pŤedstavujících organické rozvětvení od základních problémri
k velmi jemnfm problémrim speciálním. Už pouhé stanovení
těchto problémri v jejich vzájemné podmíněnosti byla by
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veliká práce pro takové kolektivum, která by měla b t nicméně provedena, nechceme-li čekatna jednotlivce, nějakého
geniálního zakladatele marxistické uměnovědy v duchu revolučním.
Je.li však svobodná diskuse marxistická možná a ríčelná
v jednom oboru, je teoreticky myslitelná i v jin ch oborech
vědních i ostatních,je myslitelná ve všem a stále, protože
život nestojía - marxismus není dogma (ŤeklLenin). A Lenin
varoval ostatně také pŤed marxistick1ími pedanty, kteii ze
zá|iby pro teorii ztrácej|smysl pro skutečnosti.
Brněnštísoudruzi měli patrně na mysli něco jiného. Běž1
jim asi o nebezpečí,
jež by mohlo v určitou dobu vyplynout
ze svobodnédiskuseo určité otázce pro komunistickou stranu
a proletariát. Takové nebezpečímohlo by nastat, kdybychom
pňipustili dnes do sloupcri Levé fronty nebo na veňejnouschriziLevé fronty napŤíkladdiskusi o pětiletce, kterézričastniliby
se opozičnísoudruzi a sv.1fmchybnfm stanoviskem vyvolali
zmatek u kolísajícícha hnali vodu na m ny buržoazie. Takov pňípad nemriže však nastat, protože Levá ťrontamá
ve svém programu |oajá|ni poměr ke komunistické straně a
pňímyzŤetelk situaci a potňebám proletariátu.
Z tohoto drivodu piedevšímrozhodujícíhoa směrodatného
nemohla by svobodná diskuse marxistická poškodit stranu
a věc proletariátu ani tehdy, kdyby běželoo diskusi o některém nedostatku strany nebo jejího vedení nebo o chybě ně.
kterého vedoucího soudruha. Byla by prostě vedena tak,
aby žádná.škoda vzniknout nemohla, ale užitek byl pravděpodobn1í.
Svobodná diskuse marxistická je tedy možná,častodokonce
nutná; zá|ežina její kvalitě, jeJi ričelná.A užitečnámriže
b1it zvláště dnes, kdy pozorujeme pňíznaky mechanického
pojímánía byrokraticképedantičnosti.
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NoVÁ PRoLETÁŘsrÁ PoEZIE?
F. x. Šalda:

časopisech
Již drahnou dobu skuhrají sfčkovév rriznfch
Pr!
množi,
se
poetismus
na
Ža|oby
a věstí konec poetismu.
pr{J
žívotnl,
na
vážnosti
poetismus zkLarnal, prf se prohŤešil
_
takové
pod ním poezie zhračkáŤštělaa se zmalichernila
odevšad.Nezkoumejme prozaa podobné ža|abyčteša slyšíš
tím jejich oprávněnost. Upozorřuji jen na to, že poetismus
nechtěl b1it literárním nebo básnickfm směrem, llbtž zá|ežitostíčistěživotn1,životn|kratochvílí,metodou, jak užívat
světa a života. Kmotrem jeho bylo zňejmě dada, které také
chtělo bft jen fraškovitou kratochvílí bez literární vážnosti
a bez líterárních drisledkŮ, nezávazn!, v!,raz dnešní životní
fraškovitostia bezesměrnosti.Ale poněvadž žijeme,žel,nikoli
ve světě snri a rozkoše,v němž okňídlenoupatou tančívíly
a elfové,nj,btžv těžkémsvětě práce a povinnosti, zamoieném
dťrsledností
a užitkovostí,proměnily se bezděky tyto rozpustilé
dispozice ducha ve věci tak ohyzdné atěžkopádné,jako jsou
literární směry. Žíjemeve věku opravdu bídném:nesmíšmít
nápad, nesmíšmít rozmar, aby ti tidé z toho nevyrobili pod
nosem nějakou papírovou metodu a nějakf papírovf systém;
a aby nepŤišliadepti, kteŤítv j tozmat promění v patentní
známku a dajíji zapsatdo obchodníhorejstŤíku.
Poetismus zÍejmě se chtěl vymknout sociologickfm drisled.
krim toho, čemu se Ťíkáliteratura. V tom bylo i jeho světlo,
ijeho stín.Touto rozpoutanostíreagoval na pŤedchozíobdobí
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tzv. literatury proletáňské,která byla ve svépodstatě revolta,
ale pŤesto,nebo právě proto také kázeř, a disciplína. A právě
že by|a kázní a disciplínou, zača|ase záhy ptomrzivat 8eské.
mu básníkovi, zvyklému odjakživa na anarclrii, piikrfvanou
tŤebasjmény mnohem libozvučnějšími.Vezměte si jen
Jiňího
Wolkera. To je vlastně jedin1t vjrznamn,f, jedin v.tity zje''
česképoezie proletáŤské.Proč? Poněvadž u něho jedinJho
kázeĎ' kolektivistická odpovídala potŤebánr a sklonrim nitra.
Jen jemu jedinému bylo, pokud vím, radostí myslit a cítit
v postulátech proletáŤskykolektivistickfch; ostatním bylo to
v první chvíli mÓdou a pikantním svodem a později bŤeme.
nem, kterése těžkoneslo.
Je opravdu poetismus v rípadku? Na to je dost těžkoodpovědět klidnému a soudnému pozorovateli.
Jisto je tolik, že
poetismus utrpěl v poslední době několik značn ch porážek,
poněvadžse odvážil rikolri, s něž nebyl a v nichž musil selhat.
Míním napňíklad Nezvalovy pokusy o epickou báseĚ nebo
o román. Poetistická metoda je metoda čistě lyrická, čistě
subjektivistická, zprisobi|á zachycovat vteňiny duše, pŤerf.
van tok života a jeho vfbušnou nesouvislost,ale nezprisobiiá
k tomu, aby podala objektivné sepětí dějové, duslednost
a logistiku rozumové záměrnosti. Poetismus je vedle dada
spŤízněn'i s tzv. poezií čistou nebo ryzí, ' po""1íintuitivného
sestupu do lidskéhonitra, s poezil, jejtmižpŤedkyjsou v rrizném stupni Wordsworth, Coleridge, Poe, Baudelaire, Mallar.
mé. Není pochyby, že tato poezie lidského psychismu, tato
poezie mystickéhosestupu do nitra byla umožněna až v nej modernějšídobě, v době, kdy se jednotlivec vymkl sociálním
povinnostem a ži|na svrij vrub jako odloučenecod společnosti,
roz|oženév atomy, jako samotáň; tedy v době měšéáckého
liberalismu, kter1i rozrušil pevnějšístará potrta společenské
kolektivity.
Ale tu již stojíme pied otázkou: bucle toto sta<liurn,které
.
je možno nazvat sociálním bezvládím, trvalé? Bude mít
pokračování?Nebo zristaneepizodou? Skutečnfm interregnem?
Všecko nasvědčujetotnu, že tito líbezní dnové aranjuezští
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uplynuli a nevrátí se více.Je to více než pravděpodobnost, že
clnovéliberalismu jsou sečteni,žestojímepŤednovou epochou
sociálnívázarrostia sociálníhoobjektivismu. A z tohoto hlediska patŤímna novy vfvoj a novémožnostipoezie proletáňské.
Proletariát, tento dědic měšéáctvaa rytíŤstva,pŤinášíjiž
s seboujednu veledriležitoupodmínku pro vznik novépoezie :
nové světovécítění a nové konvence společenské.
Každ!, kdo studovat pňesněji a podrobněji dějiny literatury
a poezie v minulfch dobách, ví, jak tyhlety věci jsou pŤímo
humus, z něhožroste poezie a umění té kterédoby. Básník
opírá se o tyto city, konvence a symboly, pracuje s nimi jako
s pňímfmi motivy a podněty svétvorby, jako s hotov'./miorganony a metodami, které mu umožřují jeho dílo. Sám jich
vymyslit nemriže- to je nad lidské sílyjednotlivcovy, a bez
nich se obejít takénemriže.Každá epoclra literární minulosti
má takov1i svět konvencí, které pňedjímajía tím do značné
míry ulehčuji práci básníkovu. V době staré epické poezie
feudální,v době tzv. chansonsde geste,je to vazalská věrnost
a čest,v době poezie rytíňskézvláštni ritualistika erotická,
,,hoheMinne.. a ,,niedereMinne.., v době humanistickéurčitf
učenf aparát arclreologickf a mytologickf atd. Vládnoucí
stav, vládnoucí tŤídaspolečenská,dvrir, vysoká šlechta, ry.
tíňstvo,učenf svět mnišskf nebo humanistickiJ vytváŤísi celou
Íadu spekulativnfch nebo moralistickfch norem a konvencí,
které pŤijímá za společenské
standardy, za kompasy vyššího
života,a tím vykonává první básnické tňíbeníhrubé životní
empirie. Nuže, proletáŤ vytváíí již také novy světovf cit
zrnovéspolečenské
konvence, kteréčekajíjennovfch básníkri,
aby se staly razidly nové básnické mince, uváděné v oběh.
Jakou vyhlídku má dnes tzv. proletáňská literatura?
li.
Myslírn, že ne právě skvělou. Naše první fáze pro|etáŤské
teratury,fáze tzv,lvolkerovská,byla umožněnajcn tehdejšími
v1iboji socialismu a kolektivismu u nás. Po pňevratě opravdu
celf národ byljednu chvíli zachvácenjakousihorečkousociál.
ně revolučnínebo aspori reformistickou, která všakjiž dávno
doplanula. Kdyby mělzr mít nová poezie tzv. proletáŤská
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šancena rispěch, musila by b1it nejprve změněna konstelace
politická; musily by b t aspoř částečněrea|izovány v životě
nové společenskysvětovécítění a nové společenskysociální
konvence. Neklammež se o tom: básník nemrižežltve vzduchoprázdné prostoňe.Musí b t obklopen společensk1imteplem,
musí cítit,jak tepe a proudí krev společenského
tělesa, a tedy
v tomto pŤípaděkrev tělesakomunistickéhonebo proletáiského. Poetismus odpovídal právě onéiiberálně měšéácké
reakci,
která nastoupila po prvních rispěšíchsocialismu a komunismu
v Csl. republice. ByéjehopŤedstavitelé
smfšleli sebeupŤímněji
a sebeopravdověji komunisticky, poetistická praxe byla pŤece
odrazem novéhoživotně společenského
klimatu, novéhospo.
lečenskéhoprostŤedívy chladávajícíhoentuziasmu revolučního.
TvrdíJi marxismus, že pŤinesev budoucnosti _ až rozňeší
a uspoŤádá po svém dnešníboje společenské,až pÍemiuže
dnešnísoupeŤnou anarchii tŤídnou_ individu.' p,u,,o., ,,,obodu, radost, rozkoš a požitek, tedy jakousi obdobu rajské
blaženostia nevinnosti, musíme to prozatím pokládat za sen
málJo závazn,f, za hudbu daleké, piíliš daleké budoucnosti.
Prozat|m a nyní, a patrně ještě hodně dlouho, bude
proletáŤstvísouznačnés bojem, s ťttokem,s napětím, s tvrdou
kitznl a s tvrdou prací. A podle toho jeho společensko-básnické
konvence a symboly budou dlouho ještě rázu válečného.Pak
snad, jednou, v dalekémbudoucnu není ovšemvyloučeno,
že proletáňstvínalezne svrij básnick v!.raz a svou básnickou
podobu v rozkošíchav rozmatnostechpoetismu1a|e prozatim
a v dnešnísituaci, zdá, se mně, je možno spojovat poetismus
a jeho rozkošnickou a rozmarnou uchronii a utopii nejspíše
ještě s rczkládajicím se ťrpadkov)imliberalismem měšťáckym.
Je možno vychovávat talenty z dělnické tÍídyk tétopoezii
proletáŤskélMyslím, že ano. Ale většíhozdatu si od takového
počínáníneslibuji, pokud nébude celé prostŤedídnešníspolečnostiproletáŤštější.
NevěŤímv životnost a zdatnost .o'ili.,
pěstovanfch ve skleníku; a u proletáŤsképoezie skleníkovost
a každájiná umělost byla by dvojnásob nápadná a směšná.
Ale jinak sama myšlenka vfchovy básníkri není nikterak
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směšná.Rostl.ti v nové době básník neostŤíhána nešlechtěn
jako plevel, vypadal také podle toho. Kolik talentri se tím
ochudilo, zvrhlo, pokazilo a zniči|o,není možno se dopočítat.
Nedostatek každévfchovy a každéhoškoleníbásníkri v moderní době vymstil se na moderní poeziijejizásadní nevyrovnaností, nedisciplinovaností, anarchistickou libovťrlí, která
natropila více škod, než si dovedeme pŤedstavit. Básnické
školyv minulosti, to bylo opravdovéškolenÍa opravdová vjchova, opravdové školenípo stránce technické a Ťemeslné
A že tzv. moderní poezie jednu
jako společensko.konvenční.
vymstilo se jí, jak dnes již
za
školu,
dobu chodila soustavně
jasně vidíme, velmi krutě.
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EDIČNÍPoZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY

Ze zaŤazenfch materiálťr není nic vypouštěno, vfjimku
tvoňí staéJosefa Hory Literatuta a politika, Neumannova
Krize národ a a F. X. ŠaldyPÍíklad sebekritiky, vynechávky
označujemepěti tečkamia upozorĎujeme na ně v poznámkovém aparátu. Pravopis textťrpodŤizujeme dnes platné normě.
U cizích slov, kde pravidla dovolují dvojí zprisob psaní, uží.
váme zásadně tvarťrprogresívních.Ponecháváme uěkteréja.
zykovézvláštnostipisatelri (napŤ.u F. X. Šaldy,,karakter..),
ale dnes už zastara|e zněj1cipodoby s koncovskou ism (poetism,
-ismus. Dále vypisujeme
materialism) doplĚujeme na běžr^é
koncovky ruskych jmen
slovy číslice,upravujeme počeštěné
(napŤ.místo Trockf upravujeme na Trockij), sjednocujeme
psaní názvu časopisuna ReD, zkracujeme nadměrné infini.
tivy na -ti na současnouběžnou podobu -t, u pŤejatfclr slov
na -elní měníme na běžné .ální (originelní - originální,
sexuelní- sexuální).
Rrizné formy zdÍtraziování (kurzíva, podtržení,proložení)
sjednocujemena jeden zprisob, a to: proložení.
PÍízaÍazovánístatíje dodržován v podstatě chronologickf
princip, někdy dostala pňednostlogická návaznost (v závéru,
kde polemika Honzl-Václavek opožděně navazuje na generačnídiskusi, pňesunuty za ni dvě stati Neumannovy a č1á.
nek Saldriv).

4+3

1922 v době rozkolu v odborovémhnutí. Jílkovci chtěli
nahradit politick1i boj proti bletžoazií hospodáŤskfm
bojkotem kapitalistri. V době konjunktury hlásali teorii
o iasivitě más. Po V. sjezdu KSČ v noru 1929 bylJílek
jato hkvidátot ze strany vyloučen. Po Únoru emigroval
do USA' kde zemŤel.
VáclauBolen- ( 1BB7_1963), pŤedseda Odborovéhosvazu
čs.zemědělskfch a lesníchdělníkri,po vyloučeníze strany
v roce 1929pňešeldo strany národně socialistické,v letech
1933-1942 pťrsobiljako redaktor časopisuA-zet, po r.
1945 byl redaktorem Svobodnéhoslova.
5I MVS _ Mezinárodní všeodborovf svaz (téžzvanf Rudé
odbory), odborová ristŤedna,která se ustavila v Ťíjnr1
I922-ze svaztl a skupin vyloučenfch reformistickfmi
a pÍipŤedákyz odborového sdruženíčeskoslovenského
t'tásilu se k Rudé odborovéinternacionále. Haisovo oportunistické vedení MVS zprisobilo však izol'aci MVS od
dělnickfch mas, která se projevila nejmarkantncj!-pli
stávce severočeskfchtextilákťrr. 1929.Po V. sjezdu KSC
provedli likvidátoŤi ve vedení MVS puč; sesadili kolek'.
tivní vedení, za pomoci státního aparátuzabralí majetek
MVS a pŤevedli část členri do pravicového odborového
III. sjezd Rudfch odborri
sdruženíčeskoslovenského.
v květnu 1929 skončilvšakvítězstvímrevolučníhokŤídla.
Stary název MJS byl změněn v ÚstŤedírudfch odborovfch svazri v Ceskoslovensku.
členstao
Rudjch odború_ viz vysvětlivku k MVS.
_ Josef Hais (1866-1943), do r. 1929 člen
puč
Hais a
ristÍedníhovfboru KSČ a tajemník Rudfch odborťr.
V bŤeznu 1929 se pokusil o rozkol v Rudfch odborech,
byl vyloučen ze strany a pŤešel do reformistického
tábora.
52 Bubník_Josef Bubník (l897-195i), funkcionáŤpražské
krajské organizace KSČ, pro sabotáž protidrahotních
bojri v r. 1925 byl z KSČ vyloučen.Po jeho vyloučení
bylo
došlok vystoupenípravice v ŤadáchKSČ, pŤedevším
vypracováno tzv, Brněnskémemorandum, zaslanéExe.
kutivě Komunistické internacionáIy.
Ečer_ dr. Bohuslav Ečer (1893_1954), ve dvacátfch

SPISOVATELÉKoMUNISTÉ KoMUNISTICKÝM DĚLNÍKÚM
Tištkj, jednostránkouj,tetdk. Uuefejněnotéžu Prduu lidu, roč.38,
č. 73, str. 1, 26. bíe1na1929, pod nd4em Komunističtí
spisouatelé
o rozuratuKSČ,
Str.
48 Vladislau Vančura- v Právu lidu omvlem wtištěno Vladimír Yančura.
PROJEV SEDMI
Rudéprduo,r. 10, č. 73, rtr. 1_2,27. bŤezna1929, Nepodepsdno.
49 u1lloučení
Jana Skdfu- JUDr. Jan Skála, nar. 5. 3. 1BB3
v Opatově, okres TŤebíč,
redaktor Práva lidu a kladenské
Svobody, po zaIožentKSČ pŤešetdo Rudého práva, vyloučen z KSČ pro konflikt s jílkovskfm vedením strany
v roce 1927. v letech 1923-|927 byl náměstkenr pražského primátora. o sporu s jílkovskfm vedením vydal
brožurku Mé vyloučeni (1927). Pracoval pak jako riŤed.
ník UstŤednísociální pojišťovny.
Karel Vaněk_ (1887-1933), česk1inovináŤ a spisovatel,
prisobil v Rudém právu v letech |920-L927, po lyloučeníze Strany pŤešeldo Ceskéhoslova. Knižně vydal své
fejetony pod názvem StŤepiny (4 svazky); pokusil se dokončit Haškovo dílo dvěma svazky osudri dobrého
vojáka Švejkav ruském zajetí (1924).
_ MUDr. Zdeněk Bouček(1876-1962),
MUDr. Bouček
lékaŤv Ptaze, spolu s Karlem VaĎkem protestoval pla.
kátem proti Skálovu vyloučeníze strany. Rudé právo
uveňejnilo počínajíc9, 6. |927 sérii článkri pod názvem
LikvidátoŤi s ostrymi vfpady proti Skálovi, Vařkovi
a Boučkovi.
- BohumilJílek (1892_1963),
50 skupin2Jítkou1la Bolenou1,l
od listopadu 1921 do nora 1922 a v lerech lg25-lg2g
generální tajemník KSČ. Spolu s Václavem Bolenem
(víz niže) vedl tzv. ultralevou skupinu v KSČ, která
poprvéotevŤeněvystoupila proti vedenístrany na podzim
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letech člen krajského v1iboru KSČ v Brně, spoluautor
tzv. Brněnskéhomemoranda, vydaného na obranu Josefa Bubníka. V roce l92B byl vyloučerrz KSČ, od r.
1930 funkcionáň sociálně demokratickéstrany. Po druhé
světovéválce pracoval jako pŤedsedačs.delegace v Komisi spojenf ch n árodri pro vyšetŤovánl v áLečnjrchzlo činri
a dosáhl hodnosti generálajustičníslužby.
Kouanda_ Václav Kovanda (1BB0-l952), Ťeditelkon.
zumního družstva Vzájemnost-Včela v Brně, v období
,,bubnikiády.. spoluautor tzv. Brněnskéhomemoranda.
R. 192B vyloučenz KSČ, vstoupil do sociálně demokra.
tické strany a zastáva\ v ri v,|tznamnéhospodáiské
funkce (v družstevnictví,v bankovnictví).
Šmeral- dr. Bohumír Šmeral (1880-1941), sociálně
demokratick1i politik, po válce jeden ze zak|aďateltl
a vedoucíclrfunkcionáň KSČ a Komunistické inter.
nacionály.
ZÁSADNÍSTANOVISKo K PRoJEVU,,SEDMI..
Tuorba4, ]929, č.12, str,177, 30. bŤeana
1929,
55 U dvou podpisti na Zásadnim stanovisku vznikly poclry.
by, u Bieblova .a Závadova, Vilém Závada svúj podpis
odvolal (Rozpravy Aventina 4, č, 30, duben 1929):
Prohlási] jsem, že s tzv. projevem dvanácti nesouhla.
sim a žejsem jej nepodepisoval, a to z toho drivodu, že
jsem se necítil k tomu kompetentní.Na toto moje prohlá.
šeníreagovalJulius Fučíkv l3. čísleTvorby tvrzením,že
jsem projev podepsal a že svědky toho jsou Dr. BedŤich
Václavek, Dr.. Jiňí Weil, František Halas a Julius Fučík.
Nezbyvá mi, než tuto námitku Fučíkovu odmítnout.
Z á d n p r o j e v j s e m n e p o d ep i s o v a l . P o v z á j e m n é m
vysvětlenívšak konstatuji:
1. Julius Fučíko podpis Se mnou nevyjednával.
2. Dva z jmenovanlch svědkri nezríčastnilise v rném
jednání celého.
pŤÍpadě
3. Vf slovně a definitivně jsem svrij podpis od-

++6

mítl po dalšímjednání, kteréhose ztičastnilpouze jeden
ze tňíjmenovanfclr svědkťr,kter1i se mnolr hlavně vyjednával.
4. Julius Fučíkodešeldo redakce,kdyžjsem pro SVou
osobu nepovažovaljednání za ukončené.
5. Definitivní a závazné moje rozhodnutí měio b1it
hned ten večerpňed publikací projevu v Tvorbě sděleno
jeclním ze jmenovanych svědkú Juliu Fučíkovi, což se
.pro nedostatek časunestalo.
Moje jméno se tedy octlo na projevu Z nedorozumění
a nejedná se tedy o žádnéfalšování.
Doufám, že timto vysvětlenímse pro nás a pro všechny
slušnéa nezatljatélidi nechutná aféralikviduje.
V Praze B. dubna 1929

Vilém/áuaďa

TI, KTEŘÍ oDEŠLI...
Rudépr uo, 1929, str,5, 30. bfepa 1929, bezporlpisu,
ZDBNĚK NBJ|EDLÝ,,,R.oZKLAD.. KSČ
,[rar
1929.
V, č,15-Í7, str.392-397, 1. čeruna
- voinépolitickésdrtržení,
kterévy.
60 Socialisticktí
společnosÍ
tvoŤili,,.o.ě l92l, po rozpadu Realistickélroklubu, Zde.
něk Nejedly, Jaromír Dolanskf a Vladimír Procházka.
studenti i dělSclrázeli '"'., ''ě* levicoví intelektr-rálové,
níci k diskusíma sernináňťrm.
V čeleSocialistickéspolečnosti se vystňídali:L. G rlich, Č. I(clrber, L. }Ianuš,
V. Brádka, Z. Nejedlf. V roce l926 částčirrnostiptevzala
s Novynr
Společnostpro hospodáiskéa kulturní sb]ížení
Ruskem. Ke konci dvacátych let činnost ochabuje a
v souvislostise vznikem Levé fronty končíriplně.
62 uesuémčldnkuo,Trockém_ článek Trockf (Var 5, 1929'
str. 286-303) pojednává o drivodech, kterévedly k po..
.i'rockého
rážce
na XV. sjezdu VKS(b) v prosinci 1927.
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PRoTI SEDMI SPISOVATBLÚM..'
nauin1l
Litertírní
3, č.B, str. 4, 1B, dubna1929.Bez podpisu,
...vÁM, PADLÝM NA DUCHA BARIKÁDÁCH
Daa 3, č,6, str.B2, duben1929; podepstÍno
Dau.
67 P.Istratiho-Panait Istrati (1884-1935), rumunskf spisovatel, v letech 1910-1922 publikoval v rumunském
dělnickém tisku, pak po delšímodmlčenípŤešelk prÓze
psané francouzsky. objevil jej Romain Rolland, kterf
jej dokonce nazva| balkánsk1im Gorkfm. V r. 1929 vydal
knihtr K druhému plameni, kde se vyslovil velmi kritic.
ky o sovětskéskutečnosti,kterou pozna| během dvouletého pobytu. O jeho osudech píše zevrubně mj. Ilja
Erenburg |I,idé,roky, život, kniha druhá, 1963 (česky),
str. 159-1621.
- Christian GeorgijevičRakovskij (nar. lB73),
{{akouskij
pťrv.Bulhar, nrarxista, r. 1912 za\ožjlrumunskou soc.
dem. stranu. V l. 1925-27 první sovětskf velvyslanec
v PaÍíži'
Jako trockistar. 1928vyloučenz VKS(b) a vypor,ězenna SibiŤ.

JOSEF HORA, SPISOVATEL A POLITIKA

Plán 1, 1929-30, č, 4, str. 255-256, kuěten1929, Podepsdno
šifrouJ, ÍI.
- St. K. Neumann vydal kompi68 dějin1lfrancauzskt|reuoluce
Iační historické práce Maxmilian Robespierre (1927)
a Francouzská revoluce (1929-1930).
romdn,glorffikujícíu1nik komunismu- Olbraclrtťrv román
Anna proletáŤka(l92B).
- Rudf Vfchod, Pardubidojednohoz krajinskjchtjdeníkú
ce. Yiz pozn. ke str. 74.
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ottou Girgalemu Praze 1929. ,( textu
Brožurao 44 strantich,u1ldantí
kterése kryjí s materid|lpŤetištěnjmi
citace,
rozsdhlé
duě
ujlpouštíme
publikaci.
u naší
7I za Munoa _ Alois Muna (1886-1943)' pŤedprvní světovou válkou funkcionáŤ sociální demokracie, v letech
1g2l_lg2g čtenÚV KSČ, pro pravicovéoportunistické
v květnu 1929 ze strany vyloučen... :
názoty byl
.brtiny
u Moskuě _ Iverská brána (podle Iverie,
u lueríké
byla zboiena pŤirekonstrukci
částiněkdejšigruzínskéňíše)
lV{oskvy,," go. letech. Státa pŤi vfjezdu z Rudého ná.
městí do Gorkého ulice a jméno dostala podle ikony,
umístěnév pŤilehtékapli a uctívanéjako zázračná, trkona
byla dopravena z Gruzie do Moskvy r. 1648'
- privodním autorem vfroku o nábožen.
autortoiotorčení
stvíjako opiu lidu je Karei Marx, Lenin jej pňevzal a učinil jej v!,čhozitezí marxistickéhovztahu k náboženství.
reuoluci- vízpozn. ke str. 68.
lz uetiktattoofrancoulské
_
anathemasli budíz proklet. Anathema (Ťec.): prokietí, vyobcování z cirkve,
- autor článku Spi7+ pianiho mtadjmpfičinliujrnuzděIancetn
_
večerníku1929,
Rudém
v
iovatelé iit.l'iaatorsky trunrf
n
e
n
í
u
v
e
d
e
n
.
č .7 2 ( s t r .3 , 2 6 . 3 , 1 9 2 9 )
Rudjl Vjlchod_ orgán KSČ v pardubickém kraji. Vychi;
zeltd Ťíjna1920áo r. 1934v Pardubicích,pak v Hradci
Králové.
7 6 vypuštěnozněni Z ásadníhostanoviska k projevu,'s edmi..,
pÍetištěné
zde ta str. 54-55.
7 7 Podzimnistdukauhlokopúl
na Kladensku- stávka z podzimu
1928 skončilaneťrspěchem,horníci ukončili stávku, jakmile dosáhli nepairného zvyšenímezd. Rudé odbory,
kteréstávku ved1y a měly mezi horníky rozhodujícípozice, zcela zklamaly.
textilnístduka na iiberecku _ v rinoru 1929 stávkovalo
10 000 textilákri tibereckéoblasti. Proti stávce vystoupili
pravičáci z vedel MVS podporovaníjílkovci a podaňiIo
ie jim rozbít jednotu texiitafri a omezit stávku na libe-
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reckou oblast. S1áv-kamusela bft pak po šestidnech pŤerušena,aniž vedla k materiálnímu rispěchu.
to skj Rudj den- místospartakiády Federace proletáŤské
tělovfchovy, která by|a zakázána, měl se konat 6. července l92B Rud den jako celostátnípolitická demonstrac.estrany. Jílkovské vedení však akci organizačně nezajistilo, takžeRudf den skončilv Ptaze fiáskem.
79 vypuštěnacitace prohlášeníz Davu (...vám, padlfm na
ducha barikádách, Dav 3, č. 6, str. B2), zaÍaienéio zd'e
na str. 65-67.
ffI - Komunistická internacionála.
B0 Dulcinea není{ena uděkúnejpúuabnějších
_ Dulcinea, idol
h|av.ní postavy Cervantesova románu Don
Quijote;
pŤedstavujesi ji jako krásnou ušlechtilouzenu, at1ái
vá
skutečnostije Dulcinea prostá vesničanka.
BI Boris Volin_Borjs Michájlovič Volin (l886-l957), stranicky pracovník a publicista, jeden z redaktorí fi't.'
Na postu, později Na literaturnom postu.
Tuorb1 nikoli Šatdou1l,
_
3jbr! Fučíkou1l časopis Tvorba
založi| r. 1925 F. X' Šalda.Když byl ''u pod"i- 1928
zastaven rístňedníkomunisticky tisk, dal F.-X. Šaldana
žádost Julia Fučíka, spolupracovníka Tvorby, časopis
k dispozici komunistickéstraně.Julius Fučíks. stal odpo.
vědnfm redaktorem.
85 olbracht... stanulu čelečeského
rom nu - knihou Ža|áÍ nej.
temnější,19l6.
St. K. NeumannopoušttstdtnítiŤad_ po vyhlášení samostatnostiv r. lglB stal se Neumann poslancem a vysokym
riŤednÍkem
ministerstva školství(odborovf .ada oá t2. 6.
1919), ale již v r. 1919 se vzdal poslaneckéhomandátu
a 3l.3. 1920 požádal í o propušťění
ze služebminister.
stva.
u-reylu9níchflÍstupech_ Zástupové, dramatická báseĎ
F..l!.Saldy psaná v letech l9l9-l920, vyšla tiskem
r. l92l, ale premiéruměla až r. 1932.
ue Wolkerouj,c
h- Teigouj,c
h manifestec
h - pŤedevšímWolkerovo ProletáŤskéumění (Var 1) a Ťeigovy obrazy a
pŤedobrazy(Musaion 2).
jd u komunistickém
deníku-Josef Hora pracoval v redakci
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Rudého práva odzaIoženílistu (1. číslovyšlo21. 9. 1920)
aždo r. |929.
86 ad usum delphine(lat.) : upraveno z v'fchovnfch drivodťr (privodnl vfznam: pro potňebu dauphinovu, tj.
prava klasickfch spisri pro francouzského prince, kter..f
měl tituldauphin).
Gtjrlich_ Ladislav GÓrlich (nar. 29. 5. 1892 v Poličce),
pravicovf činitel, vyloučen1ir. 1928 z KSČ. V letech
1945_1948 byl členemsociálně demokratickéstrany.
Húla _ BŤetislavHrila (nar. 1894), odpovědnf redaktor
komunistického deníku Svoboda na Kladně, v r. 1925
vyloučenz KSČ.
M. Vaněk- Miloš Vaněk (nar. 1897), redaktor Rudého
práva, vyloučenz KSC v roce |927;by| pak redaktorem
Práva lidu, nyní zaměstnanec SvobodnéEvropy.
_ Alois Neurath (1886_1955)
proti neurathouskému
aedení
byl tajemníkem ÚV KSČ do r. 1926,pro frakčníčinnost
byl z tétofunkce odvolán. Jeho skupina se pŤedV. sjez.
dem KSČ spojila sjílkovci a Neurath byl vyloučenz KSČ.
jako: Neučímudsnen uidět... Horovy Verše didaktic.
87 uerše
ké, zaŤazenédo sbírky Bouňlivéjaro (1923) a míněné
jako polemika s Neumannovfmi Rud mi zpěw.
KAREL TEIGE, JOSEF HORA: LITERATURA A POLITIKA
ReD 2, 1928_29, č,9, str,217, kuěten1929; podeps,Íno
Teige.
89 j, accuse- narážka na vystoupení Emila Zo|y v aféíe
Dreyfusově.
90 s panemPíšou_ básník a literární kritik A. M. Píša(1902
až l966) spolupracoval od r. 1925 s Právem lidu, v letech
l92B_l938 zde byl zaměstnánjako redaktor.
BEDŘICH VÁCLAVEK, oTÁZKA' NA NIŽ NECHCI oDPoVĚĎ
Tuorba4, 1929,č.17_1B, str, 250,6. čeruence
1929.
92 Tuar _ literární a uměleck'f měsíčník.vycházel v letech
1927 až 1932, v r. 1929 jej redigovuí B"dŤi"h F.'ttk
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s hlavními spolupracovníky Janem Zahtadn(čkem,Ja.
kubem Demlem, Janem Čepem,Jaroslavem Durychem,
Milošem DvoŤákem. Pňinášelčetné
pŤekladyi z katolické
tvorby zahraniční'.Ve 3. ročníkuuveŤejrlovali svéverše,
pr6zy a články téžFrantišek Halas, Vítězslav Nezval,
Vladislav Vančura a jiní pňedstaviteléavantgardy.
soudruha1 Mosku1l,jenž sledujeiiuě českj,literdrnt iiuot _ jde
zňejmě o Michaila Skačkova (nar. l. 11. 1896, zemÍe|
jako oběéstalinsk ch represíneznámo kdy). Ve dvacátfch
letech byl pracovníkemsovětskémise v Praze (do r. 1926).
Pňekládal z češtiny(mj. Horovu Socialistickou naději,
Haškova Švejka,Vančurova PekaňeJana Marhoula, Ma.
jerové Nejkrásnější svět, olbrachtovu Annu proletáňku)
i ze slovenštiny(Urbaniv Živg bič). PŤíspíval
do časopisri
Pásmo, ReD, Host, Nové Rusko, Rozpravy Aventina,
o našíliteratuŤeinformoval v rusk ch časopisechPečať
i revoljucija, Revoljucija i kultura, Vestnik inostrannoj
literatury, Literaturnaj a gazeta aj.
JOSEF HORA, KAREL TEIGE NAPSAL DO ReDu...
Liter rnínouin33' č.13, str.6, 1B. čeruence
1929.
ReD BUDE v 3. RoČNÍKU.'.
ReD 3, 1929_1931, č.1, str, I-2, ťíjen1929, bezpodpisu.
KAREL

TEIGE, LITERATURA

A PROSTITUCE

ReD 3, 1929-1931, č.1, str.28, iijen 1929; podepstÍno
št'rouTge,
_ narážka na Ferdinanda Pe98 Ferdinanda (pátečnického
routku (nar. 1B95), českéhonovináie, icieologa masary.
kovského,,stŤedu...Vystupoval polemicky proti komu.
nistickému hnutí, zqrrréna v Lidovych novinách a revui
Pňítomnost(1924-1939). Od rinora l94B žijev emigraci.
o četnickj,ch
ctnostech_ vztahuje se na Čapkovy Povídky
zjedné kapsy, Povídky z druhékapsy, 1929.
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Literdrni nouin23, č.19, str. 6, 31. Ťijna1929.
_ Josef Maria Emanuel Lešetickf šlechtic
|00 z Lešehradu
z Lešehradu (1877-1955), básník, esejista a pŤekladatel'
z Rúžokuětu-Jarmil z Rrižokvětubyl pseudonymJarmila
Krecara (1884-1959), básníka, pŤekladatelea v;?tvar.
ného kritika.
Io| tiskl celousuortknížku- na jaŤe 1929, od nora do května,
vždy v nedělním čísle,pňinášelyLidové noviny Nezva.
lovy básně za\azenépozději do sbírky Snídaně v trávě

(1e30).

Varhaníkod su. Vita _ míněn film Varhaník u sv. Víta,
natočenf r. 1929 režiséremMartinem Fričem podle ná.
mětu V. \Massermanna a scénáŤeVítězslava Nezvala.
V hlavních rolích Karel Hašler a Suzanne Marville.
JINDŘICH ŠtvRsrÝ, KoUTEK GENERACE I
odeon1, 1929-3l, str. 12, ííjen1929.
_ lidí s nadměrnou láskou k sobě samfm (podle
!O3 narcisú.
mytologického Narcise, kter! zahynul touhou po vlast.
ním obraze ve vodě).
elberfetdskjchkoní_ skupina cvičenfch koní, kteŤíodpovídali na početníotázky.
JULIUS FUČÍK' GENERACE NA DVoU ŽtprÍcu
Taorba4|2, č. 13, str.20t,9, 10. 1929;podepstino
šifrou-jef..
104 Julius Fučíkpňetisklv Tvorbě (4l2, č,l3, str. 199,9. l0.
1929) ŠtyrskéhoKoutek generace I (viz zde na str. 102
až l03) a doprovodil jej krátkfm komentáňem.
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JINDŘICH ŠtvRsrÝ, PovEDENÝ rno.JI.Ísrnx
odeon1, 1929-Í93l,č.I'.rtr.3'fíjen1929.
705flekouskou
elitu_ narážkana kabaretníprogramv staro.
pražské
pivnici U Flekri.
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F. x. ŠALDA, PŘÍKLAD SEBEKRITIKY

2, 1929-1930, č.4, str.125-t26,listlpad 1929.
Šaldu <(ípisník
|06 generace,,pragmatick,,
míněna umělecká skupina,
tvoňená pňedevšímKariem Čapkem, Josefem Čapkem,
Františkem Langerem, Otokarem Fischerem, Josefem
Kodíčkem, Miroslavem Ruttem aj.; vystoupila poprvé
v Almanachu na rok 1914 v duchu revolty proti symbolismu a dekadenci.
Vypuštěna závětečnáčástŠaldovystati, kterou tvoŤícitát
ze Styrského Koutku generace, tj. cel první odstavec
od slov: Našegeneracedoztá|a... až po...na pran ňi.
KAREL'TEIGE, 1929
ReD 3, 1929-1931, č. 2, str. 41_45, listopad 1929; podepsdno
šifrou Tge.
I09 Klíma _ Karel Zdeněk Klíma (1BB3-l942), česk/ novináŤ, od r. 1904 redaktor, poslézešéfredaktorLidovfch
novin a později Ceskéhoslova. Psal pňedevším
parlament.
nl zprávy a vnitropolitické komentáŤe, většinou pod
šiframiKazetka nebo Aspik.
'(t}rgiebel- Karl Zorgíebe|, policejní president v Berlíně,
smutně proslul zákazem prvomájového prrivodu a pŤí.
kazem ke stňelbě do neozbrojenédemonstrace dělníkri
1. května 1929.
rumunskdsiguran4a_ tajná policie, proslulá krutfm po.
stupem proti rumunskému dělnickému hnutí.
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žaldŤe- maďarskf Ťíšskf správce MiklÓs
horth1louské
zavedl po porážceMaďarskérepub.
(1868-1957)
Horthy
liky rad policejní režim,zaměňenf k potlačenídělnického
hnutí.
Leuá,fronta_ otganizace česképokrokové inteligence byla
ustavena v Praze lB. ňíjna 1929. Usilovala o získánípokrokové inteligence pro spolupráci s dělnickou tŤídou
a pro společnf boj proti leakci a fašismu.Jejím orgánem
byl stejnojmennf časopis(1930-1933), kterf redigoval
zpočátkuŠt.K. Neumann, pak Ladislav Štou.
rad3- Umělecká rada se ustavila v Praze kon.
|IO t]měkcké
cem roku 192Bjako ,,ochranná instituce proti škodlivym
zásahrim politiky do kulturnich otázek,. (sr. Index 1,
1929,č. 1, str. 3, šifraP. B., tj. Václavek).
ši stického aečerníku- TeIegraf, národně socialistickf
1I I soci tÍIfa
večerník.Yycháze| v letech 1929-t935' majitel a vyda.
vatel Melantrich, jako odpor'ědníredaktoŤiuváděni Karel Jíšea ing. B. Horáček.
_ Karei Vaněk (viz pozn. ke
ještěk duěmaexkolnunistúm
str. 49) a Josef Kozák (1895-1931),'u 1. 1925-1928
národně
redaktor Rudého ptáva, od r. 1928 šéťredaktor
socialistickéholistu A.zet.
tisku -,,žlutfm.. byl naz!,ván refor.
u žlutém
a stŤíbrném
mistick1ítisk, ,,stŤíbrnym..jsou míněny bulvární novi.
ny, vydávané fašistickou skupinou JiŤího Stňíbrného,
pŤedevším
Polední list.
II2 učitele
Georgese
lgmbarda - G.Izambard, mlady profesor
rétoriky v Charleville' měl značny vliv na duševnírrist
Rimbaudriv.
- není jisto, bylJi Rimbaud skutečně
b1tlkomunardem
bojovníkemPaňížské
komuny r. 187l.
Soupaultouadomněnka_ Philippe Soupault (nar. 1897),
francouzskf básník a prozaik, surrealista, zabjxal se nrj.
Lautréamontemjako vydavatel a esejista.
bdsnik (pěuú Maldororoujch- hrabě de Lautréamont, vl.
jm. Isidore Lucien Ducasse(1846-1B70).Jeho totožnost
s Ducassem je dnes potvrzena' nezemŤelvšak násilnou
smrtí, rtlbrž na souchotiny (nebo snad sebevraždou).
Soupault zaměnil Isidora Ducasse s politikem Félixem
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Ducassem. Bojri Komuny se nemohl L. zričastnit,zemŤel
v záÍ11870,Komuna vypukla na jaŤe lB7I. Dazet a Durand byli spolužáci na lyceu v Tarbes, ne na technice.
- pÍ|vrženciutopického socialismu Saintsaint.simonisté
Simonova, vedení B. P. Enfantinem a S. A. Bazardem,
Claude Henri hrabě de Saint.Simon (1760-1825) propagoval názor, že veškerámoc ve společnostise má doitat do rukou učencri a že má b1it zavedena pracovní
povinnost pro všechny.
II3 Bertrand - Aloysius Bertrand (vl. jm. Louis Jacques
Napoléon Bertrand, lB07-1B4l, zakladateI francouzské
traáice básní v prÓze (Kašpar noci neboli Fantasie na
zprisob Rembrandta a Cal|ota, r,rydáno'posmrtně).Baudelaire se s obdivem pŤihlásil k Bertrandovi v pÍedmluvě
k Ma$m básnímv prÓze (1862).
Nerual * Gérard de Nerval, vl. jm. Gérard Labrunie
(1B0s-1B55), francouzskf básník, prozaik a dramatik,
na něhož navazovah symbolisté a surrealisté.
Borel - Pétrus Borel, vt. jm. Joseph-Pierre Borel (1809
mladšígenerace francouzskfch ro.
až 1859), pŤíslušník
mantikri, pobuŤoval měšéákysvfm nihilismem a bohémskfm zpťrsobemživota. Jeho dílo oceĎoval Baudelaire
a navazovali na ně surrealisté.
Cros - Charles Qros (IB42_1BBB), básník, samouk, studující pŤírodnívědy i orientalistiku, vynáiez9e f91o-g1a.
bohémě.Jeho
fu. patrit k literární dekadenci a paŤížské
veršenadšeněocenili surrealisté.
Sulfu Prudhomme_ vl. jm. René Frangois Armand
Prudhomme (1839-1907), francouzskf básník, parnasista, od jemnfch ana\,z vnitŤníhožívotapňešelkne7áživnym filosofickym traktát m. V r. 1901 mu byla udě.
lena Nobelova cena za literaturu.
Frangois Coppée- (1842-1908), francouzskf prozaik
i drámatik, parnasista, populární epik žánrovych obráz.kú, u nás ,,él-i obttbeny v době začátk Macharovfch
a Sovovfch.
u Augitiiouě buržoazniepoše_ podle antické báje vyčistil
Hérakles obrovskéchlévy krále Augiáše tím, že do nich
svedlŤeku.
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ministr ndrodníosuět2_ správnf titul by zněl ministr škol.
ství a národní osvěty; státní ceny uděloval na základě
návrhu poroty' kterou v r. 1929 tvoŤili P. Bujná|,
F. G tz, H. Jelínek, A. Ptažátk,J. V. Sedlák, J. Vodák'
F. Votruba.
Haise.Tjneckého- Josef Hais.Tjnecb7 (1Bs5-1964)'
českf spisovatel a novináÍ, plodnf prozaik, tvúrce konvenční,umělecky nenáročnéliteratury.
Telegraf- viz Pozn, ke str. I I 1.
V. íro,č,,o- obdržel r. 1929 státní cenu za román
Poslednísoud.
(uonu _ Zvon,,,tfdeník beletristickf a literára takouém
ni,,. vychizel v letech 1901_1949, zpočátku v redakci
M. A.'Šimáčka,jako orgán konzervativní části českfch
spisovatehi.
pri},todKarta Tomana_básník Karel Toman (tB'7-1946)
se stal Ťádnfm čIenemIV. tŤídy Českéakademie věd
a umění 17.5. 1929, takže avantgardní generace jej za.
ča|apovažovat za oficiálního básníka.
g,,,,á,, ,,Turdošíjnjch,,_ uměleckou skupinu rv1{o1tj;
á1i"n, .''iuu"''o.' b'"y po první světovéváIce a směiující
ké kubismu u e*p'e'ío''ismu, tvoŤili Josef Čapek, Rudolf
Kremlička, VácÍav Špála, Jan Zrzavy, Vlastislav Hofman; jejich tribunou bylNeumannriv Červen.P}íslušníci
poválěrne avantgardy jim vyčítali,že se brzy proměnili
v malíŤe oficiálně uznávané, a obraceli se polemicky
proti nim.
,,zrad) klerikú,,_ narážka na dílo francouzskéhofilosofa
Juliena Bendy ( l867_1956),jehož traktátLaTrahison des
Clercs tt926;byl pňeložendo češtiny(1929) jako Ztada
vzdělaniri] ž"t,gia se otázkami poslání soudobéinteligence.
šedesátiteÚVesnin- míněn někter1i ze tŤíbratňí Vesninťr,
ruskfch architektú;Alexandr Alexandrovič (nar. 1BB3)'
Viktor Alexandrovič (1882_1950), Leonid Alexandro.
vič (1880-1933); zvláště první dva byli vfznamnfmi
pŤedstaviteli ruského konstruktivismu.
Loos - Adolf Loos (1870-1933), rakouskf architekt,
rodák z Btna, světově proslul zakladatel funkčního
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stavitelství,autor knihy Řeči do prázdna (1B9B,česky

1e30).

Leonidou_ Ivan Ivanovič Leonidov (|902 až
tťiaduacetiletj
1960), sovětskf architekt, autor velkorysfch projektri,
napŤ. budovy Leninova institutu v Moskvě. Jeho proj ekty nebyly realizovány.

Mys Dobré naděje,která měla premiéru v osvobozeném
divadle 11. 5. 1928v režiiJindŤichaHonzla.
_ ,,detektivníkomedie..JiŤíhoVoskovce
se odročuje
Ličení
a Jana Wericha s hudbou Jaroslava Ježka, premiéra
v Osvobozenémdivadle l9. l0' 1929.
LADISLAV NOVoMESKÝ, L F

LEVÁ FRoNTA

Daa 3, 1929,č.B, str.111, tistzpad1929.

ReD 3, 1929-1931,č.2, str.48, listopad1929; beapodpisu.
JINDŘICH

ŠTYRSKÝ, VEST PoCKET

REVUE

Št1lrskj,,
odeon1, 1929_1931, č.2, str.29,listopad1929; podeps,Íno
a fl,Iousk - ( 1B9B- 1955), pňekladatelka z francouzšti.
I22 Staš
ny a angličtiny, redaktorka Tribuny, Evy, Pestréhotfdne
a Ottova nakladatelství.
Šejdrem_ ,,list, kter'.1 lže, vymyšlí, ostouzí a vydirá,,,
reakčníhumoristickf tydeník, vydávanf skupinou Jifího
StŤíbrnéhov letech 1929-33' typ bulvárního časopisu.
První ročníkredigoval Bohuš Arnold.
Praianka _ list ,,pro paní a dívky.., vydávanf naklada.
telstvím Rodina. Byla to vlastně pražská mutace Listu
pani a dívek.
FerencFuturista_ vl. jm. František Fiala (1891_1947),
oblíbenf českf kabaret!í a filmovf herec, autor kupletri
a aktovek. Prisobil v Cervené sedmě, v osvobozeném
divadle, Rokoku aj.
majitele domu U Noudkú _ v novostavbě obchodního
domu U Novákri ve Vodičkově ulici hrálo osvobozené
divadlo od podzimu l929 (pŤedtímv malostranskéUmě.
lecké besedě a v Adrii na Václavském náměstí). Foto.
portrét Josefa Nováka, majitele domu, pňinesl časopis
Vest PocketRevue (l' l929_30, č.l, str. l3' l. l0. 1929)
s oslavnÝm titulkem.
_ ntu Škeňíková(nar. 1899), autorka hry
I23 Škeríkouá
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- F. C. (Franz Carl) Weiskopf (i900-1955),
125 Weiskopfoui
německf prozaik, rodák z Pta|ty, ve dvacátfch letech
byl spoluredaktorem českéholevicového studentského
časopisuAvantgarda.
LACo NovoMEsKÝ, NAD NÍ - V NÍ - ČIS NÍ?
Tuorba4l2, 1929, č.21, str. 321-322, 3. 12. 1929,
I2B Uměleckdrada - článek v Literárních novinách 3, 1929,
č.20, |4. 1l. 1929,str. 1, nepodepsan1i
a nazvanj,Umělecká rada a jiné,se zastá,vávyloučenfch ,,sedmi.. a ko.
mentuje generačnídiskusi.
I29 AlJrtad2
Fuchs1l- dr. Alfréd Fuchs (1B92-194l),katolickf
publicista židovskéhopúvodu, teoretik politického katolicismu.
_ názoty Juliena Bendy, viz pozn, ke str. 117.
13| bendidnstuí
JosEF HORA, VÝCHOVA

K MODERNOSTI

Čin1, 1929,č.7, str' 156-158, 12.1lrosince1929.
I33 poslanecHaken _ Josef Haken (lBB0-1949), učitel, vedoucí komunistickf pracovník za pŤedmnichovské
republiky, jeden ze zakladatelri KSČ, v letech 1920_1929 byl
poslancem,v letech 1929-1936 senátorem a pŤedsedou
klubu serrátorriKSČ.
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_ Dubinuška, ruská revolučnípíseĎ,
134 zpěuern
,,Dubinušk2,,
upravená P. G. Cesnokovem a známá na celém světě
hlavně zásluhou pěvce F. J. Šatjapina.Patií privodně
mezi národní písně,zpívanépii kolektivnl práci'
- od francouzskéhosIova maudit : Z?'.
,,mauditismu.'..
k protracenec' proklatec; zde ve vlznamll pňíslušnosti
kletfrn trásníkrim (poětesmaudits).
* poputčik (rus.) - souběžec,souputník,ruskf
poputčika
termín pro porevolučníhonestranickéhospisovatele,snažiciho se c{ržetkrok s komunistickymi literáty. RAPP
(ruská asociace proletáÍskych spisovatelri, 1925-1932)
z aujima|a vťrčipoputčikúmnedrivěŤivf postoj.
kultury.., od 2. ročníku,,ča.
Signdl - ,,časopissoučasné
sopis kulturní informace,,, vycházel v Prokopově nakla.
v r. 1929-30
datelstvíPrrilom v r. I92B -29 jako měsíčník,
jako tfdeník. První ročníkredigoval F' Kovárna, v re.
dakci byli E. F. Burian, JiŤíFrejka, Věra PetŤíkováa Ladislav Što]l,ve druhém ročníkubyi odpovědnfm redaktorem F. Prokop, pňispívalihlavně l. Štotla Kurt Konrad. Kromě aktuálních poznámek a glos tvoŤily jádro
časopisuinformace o programu pražskych divadel, kin,
koncert , pŤednášek,vfstav.

IVAN SEKANINA, JINDŘICHA ŠrvnsrÉrro KoUTEK
OMYLÚ Čtl'tz KoUTA Do KoUTA
Ttlorba1l2, 1929,č,22, str. 337_338, 11,prosince1929,

.JINDŘICH ŠtyRsrÝ, KoUTEK GENERACE II
odeon1, 1929-1931, č..?,str. 45, prosinec1929,
l3B Jules Laforgue- (1860_1887),francouzsky básník,spo.
joval melancholickou deziluzi s darem ironie. Jeho díla
piekládala do češtinyaž čapkovskáa avantgardnígenerace. Hrtr Ctverák Pierrot uvedl E. F. Burian v Brně
I 929.
Gernain Nouueau- (l851-1920), francouzsk básník,
druh Verlainriv a Rimbaudriv. Po bohémskémmládí
prodělal IB77 nábažerrskoukrizi a dožil svrij život jako
tulák.

{
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-názevKronika z konce tisíciletí,první ro139 Kron,ika- celii
rnán Vítězslava Nezvala z r. 1929, zachycujicísenzibilitu
mladé generacc a využivajicímnoha autobiografick/ch
zážitk&.
Honzla a Buriana u Brně -JindŤich Honzl (tB94
I40 o činnosti
až 1953)byl režisérema drarnaturgem činohrybrněnské.
ho Národ'níhodivadla v sezÓnách 1929-30 a l930-31;
v létě 1931 se vrátil do Prahy do osvobozenéhodivadla,
kde pracoval již pÍedtím.Honzlova práce na oficiální
scéněnutně musila véstke kompromis.ťlm;rozměšéácké
ttžka mezi F{onzlem a Václavkem vznikla právě z rťrunosti názorúo míŤetěchto kompromisri. _ Emil František
Burian (1904-1959) pňišeldo Brna zároveí s lIonzlem
jako šéfexperimentálního divadelního Studia a po jeho
zániku koncem r. 1929 težftova|do konce sezÓny některá
pŤedstavenív činohŤebrněnského Národního divadla.
l{a podzim 1930 pŤešelBurian do Olomotrce a vrátil se
pak do Brna na sezÓnu 1931-1932, pak odešeldo Prahy.
Jiskru-Jiskra (La Scintillante, I925), aktovka francouzskéhospisovateleJulesa Romainse. Uvedlo Osvobozené
divadlo v režii JindŤicha Honzla spolu s Marinettiho
1rrorrZajatci, poprvé 29. +, 1929.
tr,učiku refertítu-- referát Julia Fučíka v Rudém právu
7. 5, 1929, nazvaniJ Divadelní dluh _ Osvobozené se
lotrčí;není tak bezvfhradně kladnf, jak uvádí Sekanina,
chvála se t ká hlavně hereckych vykonú.
básníkaRutteho- Miroslav Rutte (1BB9-t954), básník,
kritik a redaktor, v letech 191B-i940 redigoval literární
a kulturně politickf t1ideníkCesta. Jako básník začinal
v duchu Moderní revue) později psal poezii vitalistickou
a civilistickou. ČeskoukuIturu posuzoval z konzewativníchpozic.
II1 ',Johe., - správně JO.HB, šifraJosefa Heyduka, nar.
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1904' českéhoprozaika a kritika, ktery pŤispívalpŤede.
všímdo časopisriCesta a Panorama.
o glosy Josefa Heyduka
u bldtě Cesfi _ jde pí.edevším
z konce tisíciletía V.
Kronika
Nezvala
V.
o románech
1929-30, č. 3, str.
12,
(Cesta
soud
Poslední
Vančury
č.5, str.
52), o Seifertověknize Poštovníholub (tamtéž,
B0-B2) a zejména o glosu Likvidace generace (tamtéž,
č. 5, str. B4). Zde všude Heyduk ritočína avantgardní
generaci jako ,,duchově jalovou a prázdnou.. a souhlasí
odsudkem.
se Štyrského
pan ÍIdša-Josef Háša (1902-l952), ieditel Osvoboze.
ného divad\a, byva|iJ disponent Autoobchodní společ.
nosti.
I43 panu Thiersouí- Louis-Adolphe Thiers (I797_|B77),
hancouzskf buržoazni státník a historik; pŤispělnejvětší
komuny a stal se pak presidenměrou k porážce PaŤižské
tenr tzv. TŤetírepubliky.
u Bostonu_ míněna poprava vridcri americkéhostávkového hnutí Sacca a Vanzettiho v Bostonu 1927. Tento
politickf zločin vzrušil celou světovou pokrokovou-veŤej.
nost a stalse několikrát pňedlohou literárních děl (Upton
Sinclair, Boston, aj.).
_ nyní Sverdlovsk; 17. 7. 1918, když se
u Jekatěrinburku
k městu blížily čs. legie a Kolčakova vojska, byla zde
popravena carská rodina.
dtnuldorfskj urah_ tisková senzace z konce roku 1929,
sérievrážd žen a dětí ze sexuálních pohnutek v Dtisseldoďu.
F. X. ŠALDA, SPoRY A RoZPoRY
,,DBVĚTSILSKÉ..

V GENERACI

2, ]929-30, č.5, str. 152-156, prosinec1929,
Šaldú'a
flípisn,t,k
L46 redaktoremntÍrodněsocialistickéhouečerniku_ víz pozn,
k e s t r .1 1 1 .
,]Ípisníku- Šaldova st'at Z cest moderního
|47 u I. ročníku
romanopisectví,s podtitulem rn margine Nezva.
českého
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lovy Kroniky z konce tisíciletí, Zápisník I, |928-29,
str.319-323'
francouzskf
I4B cautier- Théophile Gautier (1B11-1B72),
lartzakladatele
za
básník a romanopisec, považovan!
pourlartismu.
iSr*orat - .John Addington Symonds (1840-1893)'
ínglickÝ basntk a historik, znaIecitalskékultury.
e;;;g, * St.fu,, George (1868-1933),' německy.básník
ho jazyka,iměŤujícík formálnímu esteticismu.
k.,lti.,.ova,,é
PoRTMoNKA
KAREL TBIGE, PRANÝŘ, DvÉ!ŽÍDLÍ,
A HUMBUK
1B. a
Tuorba4|2, 1g29, č.23, str. 357-35B, č.24, str,379_380,
24. 12. 1929.
gestem_ Girolamo Savonaro|a (1.452až
|5O sauonarolouskjm
reformace, dominikán, kterj
pr.d.h.id..
itatst.y
149B),
napadal znemravně1ost
kázántch
,, p'á't.'ty.t','ás"iuy"r'
ve
svévlasti a prorokoval
života
i
soukromého
veŤejnéhá
jí zkázu. Zahynul na hranici.
- vizpozn. ke str. l40.
I52 rutteoué
_Jásef Kodíček(lB92-1954), českf q|"-"^d.Tj
kodíčkoué
kritik, pŤistrisnikčapkovskégenerace' V leteclr I9l9-27
pňispívaldo Tribuny, v leteclr 1927-30 dramaturg Vi.
nohiadského divadIa, po roce i930 pŤispívalhlavně do
Pňítomnostia Českéhoslova.
- viz pozn. ke str. 98.
peroutkoué
- vizpozn. ke str. l16.
!54 generace
,,turdošíjié,,
- viz pozn. ke str. 106.
generace
,pragmatistické,
potouičatd
odmítnuta.
modernost- pŤedevšímv německy
psanémčlánku Teigově Moderne Architektur in Tsche.
choslowakei,ReD |-,|927-2\ č. l0, str. 339_348.
v glose Bez plánu (R*.2,
kalit uod2Plánem_ pŤedevším
.2as;,
1928-'9, č. 7, str.
t.d. je kritizován časopisPlán,
rrydávanf nakladatelstvímF. Borov/ a redigovany Jose.
femHorou, odideovénáplněažpo typografickouťrpravu.
V záveru llosa konstatuje:,,vyt1it.a-u-Plánnaklaclatel.
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skym listrim ' že dezorganizqi kulturní život, že jsou to
zr dy, v nichž se divoce snoubí reportáž s mystikou,
komunismus s reakcí, avantgarda s tradicí, že nemajíce
programu a charakteru porušujísmysl pro čistotuforem
a ideovou nekompromisnost, nechézamete také trochu
pŤedvlastnímprahem...
- stať Úvod k neokonbb,t,l,,o ,,neokonstruktiuisnu,,
struktivismu uveŤejnilVít obrtel v PIánu l, č. l, str.
25-28.
Í55 k mitltiuferm - (něin.) souběžci,viz pozn' o poputčicích
ke str. 134.
- Karel Schulz (1899-1943), českfprozaik,
Schulzoué
na počátku dvacátj,ch let členDevětsilu, v r. 1926vyloučenz Devětsilu a konvertoval ke katolictví.
- Jiňí Frejka (1904-1952), českfrežiséra di.
Frejkoué
začinalv Osvobozenémdivadle a Dada,
teoretik,
vadelní
ar,antgardymu vyčítalipŤechoddo Národního
pŤíslušníci
divadla v r. 1930.
- Vít obrtel (nar. 1901),pŤíslušník
Devětsilu,
obrteloué
architekt, grafik, jevištnívftvarník a básník,stal se re.
daktorem katolickéhoKvartu.
Rffiloué _ Vladimír Raffel (nar. lB9B), IékaŤ,prozaik,
ovlivněnf pŤedevšímvitalismem a surrealismem. V le.
tech 1920-22 spolupracovals avantgardou,pod pseudonymem l(arel Nešedapsal do Června aj.
- viz pozn. ke str. 90.
Pišoué
p tíniz Li terdrní'skupin1_ zak|adateli tohoto spisovatelského
sdruženíbyli Lev Blatnf, František G tz, Josef Chaloupka, Dalibor Chalupa, ČestmírJeŤábek, Bohuš Stejskal.
Literánlí skupina byla ustavena v Brně v noru |92| a
socialismu'
hlásila sek nerevolučnímu,,,humanistickému..
_ František Kovárna (1905-1952), pro.
takoué
Koutírn1l
zaik avltvarny kritik, pŤekladatelz francouzštiny,spolu.
pracoval pi.edevšíms Právem lidu a s Pražskfmi novi.
nami.
Noroué- A' C. Nor (nar. l903), prozaik a|iterárni kritik,
redigoval časopisHost, 6. a 7. ročník.
156 KouzelniÁ - Podivuhodny kouzelník, báseĎ Vítězs|ava
Nezvala, vyšlapoprvéve sborníkuDevětsil, l922.
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noci - báseťrVítězslava Nezvala Dobro.
Dobrodruž'stuí
noci a věiíŤez r. 1927.
clružství
LADISLAV ŠToLL,NA ČLÁNEK ŠrvnsrÉHo.'.
šifrou
S'igndl2, 1929-30, č.14, str.1, 20,prosince1929; llodepsdno
L. S.
JINDŘICH ŠTvRSKÝ,
NEBYL JSBM A NEJSEM oRGANIZOVANÝM KON'{UNISTOU
Tuorba4l2, 1929, č,24, str. 3B0,24. prosince1929.
160 čldnkuTeigoua- PranyŤ,dvéžidlí,portrnonka a humbuk,
Tvorba 4l2, č,23 a24, zde otištěnna str. l50-158.
- JindÍicha Štyrskéhokoutek pln/ omylri
Sekaninúu
čttÍnek
čili Z kouta do kouta, Tvorba 4|2, č,22, zde otištěnrra
str. 139-144.
-j.f- - šifraJulia Fučíka.
ie 13, čísleTuorb3l-Julius FučíkpŤetisklv Tvorbě ŠtyrskéhoKoutek generaceI (odeon 1, č. 1) pod názvern
na str. 102-103.
Generacena dvou žicllích.
ZclepŤetištěn
JULIUS FUČíK,VRAŽDĚNÍ NEVIŇÁTEK
Tuorba4l2, č.24, str.3B0, 24. prosince1929.
162 čl nekIuanaSekanin1- viz pozn. k pŤedchozímučlánku,
ke str. 160.
KAREL TEIGE,
PoLE\,ÍICKÉpozNÁurY K AKTUÁLNÍM SPoRŮM
ReD 3, 1929-31, č.3, str.BB-91, prosinec1929,
164 JindŤichŠt2rskjl
- článkem Koutek generace II,
odpouědět
vízzďe na Str.l36-138.
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|65 sborníkDeuětsil-RevolučnísborníkDevětsil,Praha 1922
(Večernice,Vortel).
{iuot II, 1922 sborník, vydávany vytvarnym odborem
Umělecké besedy,2. svazek v redakci J. Krejcara vyšel
s podtitulem Sborník nové krásy a je věnován tvorbě
reikeho poetismu (pňispěli mj. Nezval, Teige, Schulz,
Černík,Šíma,Honzl).
Fronta 1927 _ Fronta, ,,mezinárodní sborník soudobé
aktivity.., vyšla v Brně 1927 (Teige se v ridaji letopočtu
o jeden rok zmylil, uvedl 1926). Redigovali ji F. Halas,
V. Prriša,Z. Rossmann a B. Václavek. Shromáždila piíspěvky našichi zahraničníchavantgardních umělcťr.
I. roč.ReDu 1927 - rivodní článek bez titulu
tiuodník
a podpisu, ReD 1, č. l, str. 1-2. Redaktorem byl Karel
Teige.
166 atitjda- z franc. attitude : postoj.
167 ArnoštProchdzka- (1869-1925), českf básník a literární
kritik, redaktor Moderní revue' pŤedstavitelindividua.
listicko-aristokratickéhopojetí umění.
t6B (inouěu- Grigorij Jevsejevič Zinověv (1BB3_t936), vl.
jm. Gregory Apfelbaum, bolševicky politik, od r. l9l8
predseda Komunistické internacionály, r. 1925 pr",:]
do opozice a byl poslézevyloučenz VKS(b) a v r. 1936
popraven.
Lunačarskij_ Anatolij Vasiljevič Lunačarskij (IB75 až
1933),sovětsk1ipolitik, filosof a estetik,do r. 1929 priso.
bil jako komisaŤ lidové osvěty. Yyznačoval se pochope.
ním pro současnéumění, oponoval jak ultralevfm tendencím v kultuŤe,tak i názorrim o nemožnostiproletáŤskéliteratury.
|?| některjlmipo4dmkami Signdlu - míněny poznámky Ladislava Šiollak Teigově polemice se Štyrskym,odmítající Teigúv vfklad pŤípadu Styrského z motivú.pou:e
osobrrích(Signál, roč.2, t929-30, č. 13 a l4). Druhá
zde na str. 159.
z nich pŤetištěna
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KAREL TEIGE,
BPILoG K DISKUSI o GENERACI NA DvoU ŽtorÍctl
ReD 3, 1929_31, č.3, str,91_92, prosinec1929.
_ (franc.) : n&d pritkami.
de Ia mélée
775 au-dessus
_
|?7 Henri Rousseau (1844-19l0), francouzskf malíŤ,zvan!
téžCelník Rousseau, samouk, nejslavnějšíz primitivních
malíŤri.
_ (nar. 1890), slavnf českymalíŤ,členskupiJan (rzauj
ny Tvrdošíjnych,viz pozn. ke str. l16.
JULIUS FUČÍK,DISKUSI ,,o ČISToTĚGENERACE.....
Tuorba4l2,1g2g, č. 125_126,str' 400, 31, prosince1929.Šifra

J. F.

JINDŘICH ŠtvRsrÝ' KoUTEK GENERACE III
odeon1, 1929-31, č.4, str.60,leden1930.
odeonu-vizzďe na Str. 136-138.
LB} VtÍetímčísle
|B| monografe
o (rzauém- Karel Teige,Jan Zrzavy (1923).'
- nazvané podle prrikopnlka
rodčeikoaské
fotomontdle
tohoto oboru, ruského nralíŤe,grafika a fotografa Alexandra Rodčenka( l891-l 956).

sVoBoDN
- ÍsptsoverplÉl
ÍBÁSN
ÍCit1""'"ifi:1ft
p aulus,
Signdl2, 1929_30,č'15,str.1, 3. ledna1930; pseudon2m
lB3 Pauol Senft, slovenskf komunistickf publicista, nar. 1906
v Bratislavě, po Mnichovu emigroval a dalšíjeho životní
osudje neznárn,
lB4 Panait Istrati- viz pozn. ke str. 67.
Wilhelm Hergg _ (1sB4-1960), německj dramatik,
proslui hrami Panama a Dreyfusova aféra.
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redaktziiHumanité- v souvislosti s rozkolem ve francouz.
skékomunistickéstraně a se zatčenímjejích bolševick1ich
vridcri (Thorez, Frachon, Monmousseau aj') došlok znač.
nému oslabenívlivu Komunistické strany Francie a vedení se na časzmocnili pravičáci (Barbé,Célor).
prdua _ míněni pŤedevšímJosef Hora,
redaktoŤiRudéÍto
Ivan olbracht, Karel Vaněk aJosef Kozák.
Ernst Glaeser - (|902-1963), německ)i spisovatel, ve
dvacát:j,chletech se hlásil k revolučnímutáboru a napsalprotiválečnfromán Ročník1902 (192B).
Pitríak_ Boris Pilřak (1894-1937), vl. jm. Boris Andre.
jevič Vogau, ruskf prozaik, poputčik,jeho román Holf
rok (1921)je jedním z prvních děl o Řijnové revoluci,
stejnějako román Stavíme pŤehradtr(1929) patií mezi
první ,,budovatelská.. díla. Stal se obětí stalinskfch
represálií.
Radek- Karl BerngardovičRadek (1BB5_1939),vl. jm.
Karl Sobelsohn, rusk bolševickf politik; za l. světové
války stoupenec Zimmerwaldské levice, na jaŤe 1919
zvolen členem ristŤedníhov1iboru VKS(b)' jako člen
trockistickéopozice v r, 1927 vyloučen,v r. 1930 znovu
pňijat do strany' v r. 1936 opět vyloučen, l937 odsouzen
do vězení, kde zemŤel.
IB5 Corbusier- správně Le Corbusier (1887-1965), vl. jm.
Charles Edouard Jeanneret, francouzskli architekt, proslul1iprrikopníkmoderní architektury a urbanismu.
GerhartPohI_ (l902-l966), levicovy německ1ispisovatel
a redaktor, vydavatel časopisuDie neue Biicherschau.
JULIUS FUČÍK,POZNÁMKY
Tuorba5, 1930,č.1, str, 4, B.ledna1930; š,Í,o-jď-.
lB7 Šaldaae suémflípisníku - Spory a rozpory v generaci
,,devětsilské,,,Zápisnlk 2, str. l52-156, zde otištěn
na str. 145-l+9.
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IVAN SEKANINA, o KR'IZI KRITÉRIÍ A CHARAKTERÚ
Tuorba5, 1930, č.1, str.12-13, č.2, str. 28-29, B. a 16.ledna
1930.
ke str. 140.
195 Jiskra-vizPozn
Áapsaldo Lidoujch nouin_ článek Jindňicha Honzla Nové
.Áty u cíle brněnskéčinohry, Lidové noviny, B. 9. t929.
Prollamuje realistickf program a požadavek ,,radostného názoru na svět...
196 G. Clemenceau-GeorgesClemenceau(1841-1928)' ftulcouzskf státník ,,uni, Tygr, ministerskf pŤedsedav letech 1Ó17-l920, zasloužilse o vítězstvínad Německem,
ale organizovaItéžintervenci proti SSSR a proti M.1ď,.iskérJpublice rad. Po porážcev presidentskfch volbách
1920 odešelz politického života.
noi _ báseř Vítězslava Nezvala z r. 1929
|97. Siluestroaskou
F. x. ŠALDA, KARAKTER
Šaldúu/tÍpisník 2, 1g2g-30,

A HERoISMUS

č. 6, str. 197-198,

leden 1930.

F. x. ŠALDA' DoPIS oLBRACHTŮV

1930.
Šatdúu
flipisnik 2, 1g2g-30, č.6, str. 190-193,leden
- viz zde nastr. l45
2O2 Spor1arozporyu generaci,,deaětsilské,,
až I49.
zkratka bulletinu Internationale Presse203 Inprekorr Korrespondenz, vydávaného Exekutivou Kominterny
v Berlíně a ve Vídni v letech 1921-1933. od r. 1925
vycháze| také českyjako Meztiskor. PŤinášelmateriáIy
z mezinárodního dělnickéhohnutí, ekonomie a politiky.
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KAREL TEIGE, BoUŘE NA LEVÉ FRoNT'Ě
Index2, ]930, č.1, str. 2-4,leden 1930.
- Georges Bernanos (lBB8-1948), francouzsk
207 Bernanose
prozaik, privodně royalista a nacionalista, katolík, ve 30.
letech vystupovalproti fašismua mnichovskfm dohodám.
209 leichtfertigmarxistické_ (, něnr.) : marxistická teorie
povrchní,lehce nabytá.
BEDŘICH VÁCLAVEK, o MARXISTICKoU TBORII UN,ÍĚNÍ
ReD 3, 1929-31, č.4, str.97-98, Ieden]930.
Auantgardou_- jd.
Dauem a tehdejší
2|4 polemikamis tehdejším
pŤedevším
o polemiky zr.I925,v nichžAvantgarda i Dav
stály na zjednodušeněchápaném stanovisku proletáŤského umění.
BEDŘICH VÁCLAVEK, K DISKUSI o,,GENERACI..
Tuorba5, 1930, č.3, str. 44-45, 23. kdna 1930.
2|6 z dialoguo uměníu Kmeni- ŠaldrivesejVfstraha mistrova,
Kmen 2, 1918-1919,str. 2-4.
ReDu - Václavkriv článek O nrarxistic2|B u čl nku ue4. čísle
kou teorii umění, ReD 3, l929-3l, č.4, str. 97-98, zde
otištěnna str. 2|I-2I+.
čldnku
HonzlouuaLidoujchnoainch_vizpozn. ke str. 195.
premiéte
k
Acharda- hra francouzskéhodramatika Mar(nar. 1899) Život je krásnf měla premiéru
Acharda
cela
v Národním divadle v Brně 11. 9. 1929v režiiHonzlově.
- dopis z L2.9. l929 je pňetiš2|9 sdělil Hon1louipoup dopisem
těn v Literárním archívu 2, 1967,str. 66 (ŠtepánVlašín:
Yzájemná korespondenceJindňicha Honzla a BedŤicha
Václavka).
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KURT KoNRAD, ]V{ANIFESTLEVÉ FRoNTY
Taorba5, ]930, č.3, str.45-46, 23.ledna 1930; !ťeložilMarko.
Karla Marka (púu.jm. Morstadt, nar, 1906
lB1t to pseudon1lm
.a
a funkcion fe Kostufr1l,pŤekladatele
redaktora
1 němčin1l
Praze)'
mezintÍrodní
brigád2
ue
španělské
občanské
B2l
komisafem
a ruštin1.
utílce.
]
220 EmmanuelBerl - (nar. lB92), francouzskf marxisticky
orientovanf romanopisec a esejista,mj. autor esejriSmrt
buržoazní myšlenky (1929)' Smrt buržoazní morá|ky
(1930)'Měšťáka láska (l931).
22| Karl Kraus - (1874-1936), rakousk! spisovatel a žut.
nalista, vydavatel časopisuDie Fackel (Pochodeů),1911
až 1936, satirik brilantního stylu, bojujícíproti prolhaspolečnosti.
nosti měšéácké
Erich
Mendelsohn (nar. 1BB7), německf
Mendekohna
222
architekt, pŤedstavitelfunkcionalismu' pracoval ve dvacátj,ch letech v SSSR.
Tatlina _ Vladimír Jevgrafovič Tatlin (1885-1956)'
ruskf sochaň a architekt, jeden z hlavních pňedstavitelri
konstruktivismu v SSSR.
Gincburga - Ilj a Jakovlevič Gincburg ( l B59_ 1939), ruskf
sochaŤa architekt, konstruktivista.
Lisického- El Lisickj, zvany téžE|iezet (vl. jm. Lazar
rusky malíÍ, architekt
Markovič Lisickij, l890-l94l),
a teoretik umění, v letech l92l-l928 žíl na Západě.
S Hansem Arpem vydal knihu Die Kunst - Ismen.
Hamplúu- Antonín Hampl (|875-|9+2), českf sociálně
demokratickf politik, v letech l924-l93B pŤedseda
sociálnídemokracie.
JULIUS FUČÍK'INTELEKTUÁI,ovÉ
Tuorba5, 1930, č.4, str.49-50, 30. kdna 1930.
226 Ndrodnípztitib - Národní politika, pražskf deník, vycházejicíod roku lBB3, lidově zvan,f ,,čubička..,
pravicovf list, podporujícínárodnč demokratickou stranu.
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ST. K. NEUMANN, Do DISKUSE o ČISToTĚ GENBRACE
Tuorba 5, 1930, č.5, str, 76, 6. nora 1930. otištěnopod ndpem
generace.
St. K. Neumann4sahuje do diskuseo čistotě
22B Jeana Jaurěsa - Jean Jaurěs (1859-1914), francouzskf
socialistickf teoretik, novináň, zak|adate| francouzskéso.
cialistické strany' pŤed vypuknutím l. světovéválky se
stal obětí atentátu fanatickéhonacionalisty.
229 Vest PocketReuue- ,,tu. i cizozemskéradovánky o devatenácti obrazech..od Voskovce aWericha, poprvév osvo.
bozenémdivadle 19. +. 1927.
230 ArnoštProchdzka-vizpozn. ke str. l67.
ro1borDurychouaBloudění- In margine Durychova Blou.
dění, Šaldrivzápisník 2, t929-30, str. 176-185.
_ míněny Neurnannovy monografie Dějiny
23l monografiemi
lásky (1925-27) a Francouzská revoluce (1929-30).
JINDŘICH HoNZL, o KRIZI KRITÉRIÍ A CHARAKTERÚ
Rouprau1 Auentina 5, 1929-30, č. 20, str. 236-237,
1930.

12. 2.

240 Dědrasbor- Dělnickf dramatickf sbor, za|oženykoncem
r. 1920, byl nejvfznamnějšíz Íady pokusri o proletáňské
socialistickédivadlo (jeho spoluzakladatelem a hlavním
vedoucím bylJindŤich Honzl). Zamětoval se pŤedevším
na sborovourecitaci; vyvrcholenímjehočinnostibyla ričast
na slavnostníscéněprrmí dělnické spartakiády v Praze
na Maninách v červnu 1'92|.Zan1kl koncem r.1922.
24I Burianouodiuadlo - divadlo ziizené v Praze populárním
komikem Vlastou Burianem (1891-1962).
Intimnídiuadlo_ ansámblJulia Lébla (1897-1960), hrajici v letech l92B-l932 v malostranské Umělecké
besedě.
Rokoko_ pražskédivadlo uvádějící pŤedevšímoperety
a revue; hlavními ,,hvězdami.. byli Ferenc Futurista
(viz pozn. ke str. l22) aJára Kohout (nar. 1904).
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Velkd opereta(v Rozpravách Aventina omylem vytištěno
Velká opera) _ otevňenav Praze r. 1929 divadelním Ťe.
ditelem BedňichemJeŤábkem (1BB3-1933).
- Georges Ribemont-Dessaignes (nar. lBB4)'
Dessaignes
francouzskf ma|ií, prozaik, básník, dramatik a esejista.
Účastník hnutí Dada, pŤešelpak s určitfmi vfhradami
k surrealismu. Jeho hry Němf kanár a Peruánskf kat
inscenoval JindŤich Honzl v osvobozeném divadle
(první 1926,druhou 1929).
Jarr1 _ Alfred Jarry (1873-1907), francouzsk básník
a dramatik. Jeho hru Král IJbu, grotesku o hrrizovládě
chamtivého násilníka, uvedlo osvobozené divadlo r.
l92B v režii JindŤicha Honzla.
LEO NESSIS, KRITIKA

KRTTIKY

Toorba5, 1930, č.6' str, 86_87, 13. nora 1930; šifra Elkn.
243 Leo Nessis- vl. jm. ing. Nusim Nessis (nar. 1903 v Lipkani v tehd. Rumunsku), architekt a publicista, t. 1932
vyhoštěn z ČSR jako cizinec pro komunistickou činnost,
pracoval pak v Moskvě, r. 1936 se stal obětí stalinskfch
represálií.
Bergsona- Henri Bergson (1859-1941), francouzskf
filosof, irracionalista.
Freuda- Sigmund Freud (1856-1939), rakouskf lékaŤ,
rodák z PŤíbora na Moravě, zakladatel psychoanalfzy,
která se ze zprisobu léčenínervovfch chorob rozrostla
v psychologickou teorii, vysvětlujícíveškerélidskéjedná.
ní popudy pohlavními.
244 Nejedlj opostdtnění
diuadla- pravděpodobně jde
Ntírodního
o Nejedlého článek Boj o Národní divadlo (Rudé právo
č.226, str. l-2, 22.9. L92B).
246 Becheru 1. čískLinkskurue-Johannes R. Becher (lB91 aŽ
l95B)' německy básník_ socialista,pŤispívaldo časopisu
Linkskurve, kterf vydával Svaz proletáňsko-revolučních
spisovatelriv letech l929-1933. Zmíněn,fčlánekmá titul
Einsn Schritt weiter.
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Panaita Istratiho- viz pozr-t.ke str. 67.
LeonhardaFranka - Leonhard Frank (1BB2-196i), nč.
meckf protifašistickyspisovatel, od r. 1933 v emigraci.
Ve svétvorbě do poloviny dvacátyclr let byl 1:1ízk!'expre
.
sionismu a proletáŤskéliteratuŤe,od r. 1926 se uchyluje
ke komornějšímpolohám, zistává však kritikem měš.
ťáckéspolečnosti'Jeho vyvoj lrodnotil levicovy'-tisk v Ně.
mecku jako dezerci. NapŤ. staéDankend quittiert (Die
Linkskurve, r.2, č, 1, leden 1930,str. 28) mu vyčítá,že
opustil témataválky a revoluce a zab!ryá se ,,čistouhri.
manitou.. - a v románě Bruder und Schwester (1929)
incestníláskou mezi sourozenci.
TheodoraDreisera- v Ncssisově článku uvecleno ',Abra.
hama Rejzera.., jcle zňejměo tiskovf omyl, podobn1ispisovatel se v americké literatr.rŤenevyskytuje. Theodore
Dreiser (lB7l-1945)' autor prosluléhorománu Ame.
rická tragédie(l925), bvl na počátkutňicáq'ch let levicí
kritizován. Napň. Upton Siclair v knize Peníze píšína.
padá finančnízdroje Dreiserovv, stejncijako S. I'ewiso.
vy a Z. Greyovv.
LACo NoVoMESKÝ, DISKUSE o Č]IS'fO.IĚ
GE\EÍ{I\CE...
Tuorba5, 1930,č.6, str.96, ]3' tinoraIg30; šifi.aI,' }t.
24B podobnoudiskusi - nríněna diskuse o bolševizaci strany,
vedená v komurristickémtisktrna podzim l92B prr záIijavémplenárnímzitsedáníUV KSČ.
KURT KONRAD, KRIZE KAPITALISN'IUA ',SoURUČBNSTVÍ..
'Signdl2, 1929-30, č.22, str, 1, 2'I, t)nora1930; p elolil Marko,
250 Z IndexuII-1 - Karel Teige, BouŤena levéfrontě, Index
2, l930, č' l, str' 2*3; zde otištěnona stl. 206*210.
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BEDŘICH VÁCLAVEK, Co BUDB Z NAŠÍDISKUSE?
Tuorba5, l930, č.B, str.] lB-119' 27. nora1930.
252 článeks. Ellena - Leo Nessis (ši{ia}illen): Kritika kritiky,
zde pí.etištěnna str. 2+3-246.
253 soudruhFried - Evžen Fried (1900-|944), českf komu.
nisticky politik a novináŤ, po V' sjezdu KSČ kritizován
pro ultralevé názory; zŤekl se jich a pracoval nadále
v komunistickémhnutí.
soudruhaGuseua- Sergej Ivanovič Gusev (l874-1933),
bolševicky politik' spolupracovník Leninriv' v letech
1928-1933 člen pňedsednictvavfkonného vfboru Kominterny.
254 ltudéprduo26. le(na- Gusevriv článek Problémy Komunistické Stran)rČeskoslovenska,znění projevu na schrizi
sekretariátu Exekutivy Kominterny, Rudé právo 26. 1'
1930,str. 3-5.
Bogdanoua- Aiexandr Alexandrovič Bogdanov (lB73 až
l92B), vl. jrn. Malinovskij, politik, sociolog a filosof,
privodně národovolec, od r. l903 bolševik,jako filosof byl
pod vlivem empiriokriticismu; psal i utopickéromány.
LADISLAV ŠTOLL,NBPOCHoPITELNÝ ZÁCHVA]...'
Signdl2, 1929-1930, č,23, str.1, 28. tinora1930; šifraL. Š.
256 pro Seuera Vjchod- Sever a Vychod, ,,literární revue..,
vycháze|a v letech 192.t-1930 v redakci Josefa Knapa
jako orgán konzervativnějšíclrliterárních kruhri. Jako
kritikové sem pňispívalihlar,něMiroslal, Rutte, František
GÓtz, A.IVI. Píša,Pavel Fraenkl.
Viktor D1k u2tkl -jde o polemiku vyvolanou Dykovfm
tllánkem Levá {ronta a kultura (Národní listy, č. 294,
str. 3, 26. l0. 1929)a Štollovoupoznámkou Viktor Dyk
a kultura (Signál 2, l929-30, č:.
B, B. ll. 1929).
Uljanou- vl. jméno Leninovo.
Krasaliau Chmelenskjplnlm jménen-rJosef Krasoslav
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Chmelenskf
(lB00-1B39)'
českf obrozeneck
básník
a kritik. Jako většina obrozencri zvolil si druhé kňestní
jméno z vlastenecko-literárních drivodri.

BEDŘICH VÁCLAVEK,
K SITUACI DIVADELNÍ MoDERNY

V BRNĚ

ReD 3, 1929-1931, č.4, str. 115-116, leden1930.
257 a 2. č,í,sle
ReDu - Václavkriv článek Honzl a E. F. Burian
v Brně, ReD 3, 1929-3l, č.2, str. 39-40.
JonsonúuVolpone- hra anglického dramatika Bena Jonsona (l573-1637) Lišák Volpone, uvedená v Národním
divadle v Brně 21. B. 1929v režiiHonzlově.
Achard - Marcel Achard, Život je krásn1i - viz pozn.
ke str. 2lB.
a Lišdkoui-Jonsonriv Lišák Volpone, viz vfše.

pnBoNEsravffíilnfilť""3ltt''ERATUŘE

René Descartes (l596-1650) začal svéfilosofickérívahy,
když se r. |629, po ukončenívojenské dráthy, uzavie|
v pňísnémsoukromí a klidu v Holandsku
sloua _ Benjamin Crémieux (1BBB-1944),
265 Crémieuxoua
kritik, literární historik a pŤekladateI,zabyval se pŤedevšímdílem Marcela Prousta a moderní italskou literaturou.
269 nad Marinettim - Filippo Tommaso Marinetti (1876 až
| 94+), italsky spisovatel, zakladatel futurismu.
u knihdchAndréBretona- André Breton (l896-1966), bás.
ník, prozaik a esejista, vridčí teoretik francouzského
surrealismu.
KURT KONRAD,
o ÚKoLBCH A FUNKCÍcrr uIvlĚr,ncKÉHo TEoRETIKA
Signdl 2, 1929_30, č.32, str. 1, 2. kuětna1930.
literatuíe- Nezvalova Pňed.
o a,uantgardní
27O ue suépŤedndšce
náška o avantgardní literatuňe vyšla v odeonu (1, 1929
na str.259 až
až |930, č.7, str' 101-106); zde pŤetištěna
269.

odeon1, 1929-31, č.7, str.101-106, duben1930.
26I Jean Cocteau- (1BB9_1963), básník, prozaik, dramatik,
esejista, zajimal se o moderní malíŤství,hudbu i film.
Spojoval avantgardnost se společenskou kritikou. Se
Satiem, Poulencem, Milhaudem rizce spolupracoval pňi
tvorbě sv ch her a baletri.
Eric Satie- (1866-1925), francouzskf hudební skladatel,
pŤítel Debussyho, patron mladé protiimpresionistické
generace.
Pelléasa Mélisanda - opera na Maeterlinckriv text francouzského hudebního skladatele Clauda Debussyho
( 1862_l 9 1B), zak|adatelehudebníhoimpresionismu1po.
cháziz r. l902.
263 Praxiteles- vynikajícíňeckf sochaňze 4. sto|.pň. n' l.
l zni - slavnÝ francouzskÝ filosof
264 Descartesuesuéholandské
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BEDŘICH VÁCLAVEK,

SLoVo

Čin 1, 1929-1930, č. 33, str. 787-7BB'

o PoETISMU
12. čeruna]930.

BEDŘICH VÁCLAVEK.
''NoVÁ vĚCNoST.. ESTETICKoU PARALBLOU
KoNSoLIDACB STARÉHo ŘÁDU
Index2, 1930, č.7, str, 49-50, čeruenec
1930.
275 H, Luedecke- Heinz Luedecke, nar. 1906, německy kul.
turní kritik a žurnalista.
27B Mejerchold_ Vsevolod Bmiljevič Mejerchold (|B74 až
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l940), sovětskyavantgardnírežisér,
zakladatel tzv. biomechaniky.
Ej zenš
tejn- Sergej NIichajlovičEjzenštejn( l BgB-t 94B),
sovětskf divadelní a filmovy režisér,tv rce proslulfch
filmovych epopejí, počítanfch k zakladatelsk1rmdíl.rim
rnodernífilmové tvorby (KŤižníkPotěmkin, l925, Deset
dnri, kteréotŤáslysvětem, 1927).
u Díuadelnimlistě- Honzlovy články Několik slov o modernosti (Divadelnílist5, l929 -30, č.l, str. 2-4), K re.
pertoáru činohry ND v Brně na sezÓnu l929-30 (tantéž,
č.2, str. l9-2l), o konci krize dnešníhodivadla (tamtéž'č. 3, str' 26-30 a č.4, str. 43-46), Ke hŤeMarcela
Pagnola Abeceda rispěchu(tamtéž,
č.6, str. 69--70).
- Honzlriv článek Nové cestv a cíle
u Lidoujch nouintích
brněnskéčinohry, Lidové noviny, B. 9. 1929. Yi'z pozn.
ke str. I 95.
279 cituje 4e Giraudouxe- Jean Giraudoux (lBB2-1944),
francouzsky prozaik, esejistaa pŤedevším
dramatik. Divadelní list (5, l929-30, č. lB, str. 206-208) pňinesl vj,tah
z interviewu s Giraudouxem z listu Neue prager presse.
u Diuadelnímlistě, č. 19 - Honzlriv článek Répertoární
vfsledky letošnísezÓny ND v Brně (Divadelni list 5,
l929-30, č. l9, str. 2|4-2|9 a č,20, str. 226-230).
|,ančuru Učitela ždk - premiéra v Národním clivaclle
v Brně v Honzlově režii l. bňezna l930.
I..RANTIŠEK
SPITZER. FAŠISMUSA KULTUR'\
Tuorba5, ]930, č,39, str.611-615, 2. íina 1930.
FrantišekSpitzer ( 1B9B-1945, zentŤelu Mauthausenu), edn]k
pojišťoun1t,
uprchl,ik1 Maďarska po p du k,,,u,1l'
lražské
Recitdtor, režisérochotnickjch pŤedstauení,,,
dolit,, D ětnickiho
rliuadla,dramatik (Touar1lšLIartin, ,{a jednu r nu t!uě,A arx
n l prauduaj).
jen pro rliskusi,
Jeho u podstatěnrylni ;1o,,n ntí u-,.i,1rmn
kterouultuolal.
28| lehkostsimplistú- povrchních zjeclnodtršovatelri
(zlat.),
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pro AntiJu- Antifa byla jedna z dělnickyclr skupin
písnička
malfch divadelních forem typu Modré blrizy.
2B3 Hampl - Antonín Hampl, viz. pozn. ke str. 222'
reforrnistická
oSČ _ Odborové sdruženíčeskoslovenské,
republice.
odborová organizace v pŤedmnichovské
2B5 V. sjead Profintern) - Profinterna : Rudá odborová
internacionála, oficiáln im názv ern Mezinárodní sdružení
odborri;její\/. sjezdse konal v červencil930
revolučních
v Moskvě'
na ,(i2kouě- policejní Ťedi.
slauností
?roti z kazu diuadelních
telstvív Praze zakáza|o dělnickému divadelnímu spolku
Jiňí\'Volkerna Žižkově oslavy desetiletéhotrvání, divadelní pňedstaveníi tábor s programem Pňedpoklady a rikoly
proletáŤskéhodivadla' Protest pŤineslaTvorba v 5. ročníku (č.38, str. 595,25. záňíl930).
EDUARD URx' SLOŽIT ZBRANĚ N^\KULTURNÍ |R()NTĚ?
Ti,orba5, 1930,č.46, str' 730-732, 27' 11. 1930.
290 Děborin u čldnek- Abraham Mojsejevič.Děborin (lBBl
až 1963), sovětskf filosof, kterf vedl boj proti mechanistickému materialismu' byl však kritizován z,aidealistické
chyby.Jeho staéBudování socialismu a rikolv marxistri na
teoretickéfrontě vycháze|a na pokrač:ování
v 5' ročníku
Tvorby.
- Artur Schopenhauer
29| scltopenhauerouskému
uoluntaristnu
( l 7BB_l860), německ1iromantickf filosof, zdrirazĎtrjící,
žepodstatou člověkaje vrile.
KURT KONRAD. }.r\ŠISMUS
A KULT'URA
Tuorba5, 1930,č,47, sh..750_751,4. 12. 1930; č, 48, sh..
763-764, 11. 12.1930.
298 Mach - Ernst N.Iach(lB3B-1916), rakouskf fyzik a filosof, tvrirce empiriokriticismu, filosofickéhosměru zalo.
ženéhcna subjektivně idealistickém r'ykladu zkušenosti.
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Auenarius- Richard Avenarius (lB43-l896), šv1icarskÝ
filosof,jeden ze zakladatehi empiriokriticismu.
Petpld - JosefPetzold (l862-l929), německy pozitivisti.ck1ifilosof, propagátor Avenariova empiriokiiticismu.
Husserl- Edmund Husserl (1B59-193B),německ1iidea.
listickf filosof, zak|adate| tzv. fenomenologické školy.
- Alexius
4[einolg
.Meinong (1853-1911), rakouskli
filosof, zakladate| apriorní,,teorie pŤedmětu.i.
Driesch- Hans Driesch (1876-1941), německ1ibiolog
a filosof pňírody' pňedstavitel vitalismu. Zastáv.a| učeni
o zvláštni životní.síle,
která existuje mimo časa prostor,
avšakdo vfvoje životaa do struktury organismrizasahuj-e,vytváŤíjejich specifiku a prisobíjejich vfvoj.
Lrexktill- Jakob Johann von Uexktill ( l 864.- l 9 44) né,
meckf biolog, stoupenec neovitalismu.
- Frederick Winslow Taylor (|856 až
299 u Ta1llorouě
s2stému
1915), americk1i inženyr, objevitel zprisobu organizace
práce, kterj, zajištujejejí vysokou intenzifikaci. Podstata
tayloris.mu spočívá v
' 'rozloženi pracovního postupu na
jednotlivé operace a ríkony,
kterése zkoumaji u .uiio,,ulizují časovj.mia pohybovfmi studiemi.
30I zdkazuliedaedeníproletdŤské
reaue_ viz. pozn. ke str. 2B5.
Profinternlt- viz pozn. ke str. 285.
V. sjeaduROI - viz pozn. ke str. 285.
K.apslouna- Papirografe - Dějin1 medicín2- části revue
Kam s ním, sestavenéz vystoupení několika dělnickfch
divadelních skupin. Autory by1i členove skupinv ťoDAK, tj. Kolektivu dramatickyich autorri komunlstri František Spitzer, Karel Marek, František Němec ai.
PAVEL REIMAN, NÁŠBoJ NA KULTURNÍ FRoNTĚ
|yorbg 5, 1930, č.48, str. 762_763, t 1. 12. 1930; č.49, str. 779,
18.12.1930.
- A. V. Lunačarskij (viz pozn.
304 se soudruhemLunačarsk;llm
kestr. l68) vprvních porevolučních
letech byihlasaielem
proletkultovsk1ichnázorri, ale ve funkci lidovéhokomisaŤe
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osvěty (l917-1929) pňispěl k upevnění marxistického
myšlenív Rusku a měl citlivy poměr k umění a k umělcrim.
30B na tietim kongresurusktihoKomsomolu Leninťrv projev
K
mládeži.
česky
v
brožuňe
vydán
EDUARD URx, BEDŘICH VÁCLAVEK v RoZPACÍCH
Tuorba5, 1930, č.49, str.778-779, 17. prosince1930; č.50,
str. 799-800, 24.prosince1930; č.51-52, str.B17-B19, 31.prosince1930.
? _ viz zde na str. 2B7-296.
na kulturnífrontě
3|2 Složit<braně
3|5 zjeuDauidoa2škol2-Jacques Louis David (174B_lB25)'
francouzskf malíŤ-klasicista,zakladatel školyklasicistického malíŤství.V době Velké francouzskérevoluce byl
pověŤenÍlzenirnvšechstátních uměleckfch podnikri, za
I.{apoleonabyl jmenován ,,prvním císaŤskfmmalíiem..,
po Napoleonově pádu vypovězen z Francie.
323 Clara (etkinoud- (1857-1933), pracovnice v německém
socialistickém a komunistickém hnutí; její Vzpomínky
na Lenina vyšly poprvéněmecky v roce 1929.
324 CharlesLalo - (1877-1953), francouzskf estetik; Urx cituje z jeho knihy La beautéet l'instinct sexuel, 1922,
která vyšlačeskyv roce 1926 pod názvem Krása a láska.
M ehring- F t anz Mehrin g ( 1846- l 9 19), německy marxistick1ihistorik, pŤedstavitellevéhokŤídlaněmeckésociální
demokracie; je autorem Marxova životopisua zab,fva|se
i estetikou(Stati o dramatu, česky1954).
326 PlukouníkŠuec- drama Rudolfa Medka (1890-1940),
oslavujícíčeskélegie v Rusku; premiéra v Národním
divadle v Praze 27. |0. l92B v režii Karla Dostala; roku
l929 poctěno státnícenou'
SuatjtV clau - drama Stanislava Loma (1883-1967),
uvedenov pražském
Národním divadle 28. 9. 1929 v rc.
Žii i<. H. Hilara.
Ml2n Ť a jeho ditě - líbivá hra německého dramatika
Ernsta Raupacha (l7B4-1B52), hodně hraná i na česk1ichjevištích.
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oTEVŘENÝ DoPIS RBVoLUČNÍl,r sptsoverprŮla
V ČESKosLoVENsKU
Tuorba5, ]930, č.50, str.794, 24' prosince1930.
332 oteuÍenjldopis... vypracovala II. mezinárodní konfe.
rence proletáŤskychrevolučníchspisovatel v Charkově.
Na.jeho redigování se podílel i Bedňich Václavek.
na stanoaiskuProletkultu_ Proletkult, sovětská dě]nická
kulturně osvětová organizace, za|oženároku 19l 7. Bv|a
Leninem kritizována za záporn,|,poměr ke kulturnímu
dědictví. \'r polovině dvacátj,ch iet pŤešly organizace
Proletkultu pod vedeníodborťr.U nás za|oien Pioletkult
v srpnu |92| a zanikl v roce 1924.Yydával časopisProletkult, redigovanf St. K. Neumannem.
_ děldopi, dělničtídopisovatelé;charkovsk1í.
333 hnutí.děldnpú
sjezd se vyslovil pro podporu jejich hnutí' v němž hledai
. . moŽno.strozvoje revolučníliteratury.
334 DDoČ - Svaz dělnickfch divadelních ochotníkriČeskoslovenska, zalrožen!,
r. lgl 1 a vydávajÍcíčasopisDělnické
divadlo (od r. 1920).
roldopi- rolničtídopisovatelé,viz q?ševysvětlivku k hnutí
děldopri.
- viz pozn. ke str. l34.
krítikapoputčikú

LADISLA\''Šrorl, LIDÉV,,LABoRAToŘI..
1, 1930-31, č.B, str.1-2, 15.ledna1931.
LeudJt.onta
dopis- otištěnzde na str. 332-336.
342 oteuÍenjl
346 Nezualoua.Qlěrokruhu_ Zvěrokruh, něsíčník soudobélro
umění, redigovanf Vítězslavem Nezvalem, vydávalo r.
l930 ÚstŤední studentskéknihkupectví a nakladatelství
v Praze. Zanlkl. po dvou číslech'
347 1ladaliuemDěborinoajchuah- viz pozn. ke str. 290.
LADISLAV SZÁNTÓ,
MARXISTICKY V ANKETĚ
DISKUTU.JEN,ÍE
A KULTUŘE..
o ..}..AŠISMU
Tuorba6,193], č.5,str.75, 5. 2. l931; č.6,str. 91-92, 12.2.
Ladislaa ormis.
1931; č.7, str, 107-10B, 19.2.1931; pseudon1m
356 Mach, l|uenarius,Petpld, Husserl, Meinong, Driesch, Ue,íkiill
- viz pozn. ke str. 298.
Struue- Pjotr Berngardovič Struve (1870-1944), rusk
butžoazni ekonom a filosof, lrlavní pňedstavitel legálnílro marxismu, ve filosofii zastával zprvu kantovské
stanovisko, později pŤešelna pozice mystického ideailsmu,

VLADIMÍR CLEMENTIS,
PREJAV NA MBDZINÁRoDNoM KoNGRESE
REVoLUČNEJ LITERATÚRY V CHARKoVE
6._15.NOVEMBRA 1930
Kul! '!?!lliuot 19, 1961, č.2, str. B-9, 11. 1. 1961;pŤeložit
MicÍtalRontan.

VLADII\,ÍÍR
CLEMENTIS,
MEDZINÁRODNÝ. KoNGRES REVoLUČNEJ LITERATÚRY

35B Planck- Max Planck (1858-1947), německy teoretick/
fyzlk, zak|adatel kvantové teorie; hájil materialistické
a deterministicképojeti fyziky.
BEDŘICH VÁCLAVBK, KoNCE,,REVoLUČNÍ., AVANTGARDY
Tuorba6, 1931,č,5, str. 7B-79, 5. nora193].
- v článku Koutek generace
366 pldte někdejších
slouŠt1lrského
II (odeon l, l929-l93l, č.3, str.45), zde otištěnona
str. 136-148.

Dau 1, 1931, č,1, str. 3, leden1931; šiJia -cis-.
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pouídáníDelillouo- Jacques Delille (1738_1813),
ueršoaé
francouzskf básník, autor didaktickfch popisnfch básní
a pŤekladate|.Zahtady (Les Jardins) vyšly 17B2.
376 uanaimaginatio_ (lat.), marná pŤedstava.
Sorel_ Ó"o,g"* Sbrel. (1B47-1922), hlavní pfedstavitel
francouzskéhosyndikalismu; odmítal snahy o parlamentní činnost socialistri, cestu k vítězství dělnictva a k nastolení vlády odborovfch otganizac| (syndikátri) spatŤo.
val ve všeobecnéstávce.
johannot - Tony Johannot (1803-1852), francouzskf
historickf malíŤa ilustrátor.
g7g be Sanctiie- FrancescoDe Sanctis (1817-lBB3), italskf
literárnívědec,kter1isezab valhlavněstaršíliteraturou
(šuggisul Petiarca,.l869, vrcholné dílo literární historio.
pod siln m vlivem levice
;;;ffi italské 19. století).Byl
italsb'ch hegelovcťr.
--3BOJosepiernBéěierem- Joseph Bédier (1864-1938): 'fru":
žouisky literární vědec, badatel v romanistice, hlavně
ve staréfrancouzskéliteratuŤe.
Parisern- Gaston Paris (1839-1903)' francouzGastonem
jeden ze zakladaskf literární vědec, učitel pÍedešlého,
telri moderní romanistiky.

",r'""",tft'J^lXH;rsMUs
KRITIKA

;er<oŽro ulrĚr,BcrÁ

Čin 2, 1930_31, č.13, str.2g2-2g5, z 22. I. tg31, č. 14, str.
3lB-323, z 29. 1. 1931, a č. 16, str.368-373, z t2. z. ígst.
367 lckowicze - Marc Ickowicz, autor knihy La littérature
á la lumiěre du matérialismehistorique (Paris l929)
ustupníbranouke Kapitdlu - míněna kniha Zur KritiÍ<der
politischen oekonomie, 1B59. Kapitál má podtitul Kri.
tik der politischen Oekonomie
368 u Labriol2 - Antonio Labriola (1843-1904), italskli filosof, od B0. let marxista. Jeho Eseje o materialistictém
poJ.etí
dějin vyšly spolu s někter1imi dalšímipracemi též
českyl961.
369 po.tainousku-podle teorieHippolyta Taina (tB2B-1893),
pŤedstavitelesociologickéhopozitivismu v literární věd8,
ktery vznik umění vykládal prisobením rasy, prostŤedi
a momentu (tj. doby).
- desetisvazkov! kyčovit1iseriál francouz.
373 TajnostiPaŤíže
skéhopopulárního spisovateleEugěna Sue (vl. jm. Marie
Joseph Sue, 1804-1857), zlet 1842-1843.
Lidskd komedie- velkolep cyklus 97 románri a povídek
Honoré de Ba|zaca (l789-lB50), krystalizujícíiádu let,
pŤevážněvšak z let tŤicáq'ch a čtyŤicátfch.
375 GeorgesRenard - (1847-1990), francouzskf historik,
ťrčastník
Komuny. Zab.!,va|se hlavně dějinami w|.robya
vyvojem umění.
l1ziokraté- pŤívržencijednoho ze směrri klasické poli.
tické ekonomie z 2. poloviny lB. stol., kteÍi ztotožĎovali
společenskézákony se zákony piírody a za pÍirozenézÍi.
zení společenské
považova|i,,zemědělskouspolečnost...
skuostChénierťtu
Liberté- André-Marie Chéniěr (1762 až
|7 9+), francouzsky básník,nejprve nadšenyrevolucionáň,
později stoupenec králriv; byl popraven. Autor eklog,
elegií a satir napodobujícíchantické klasiky, avšak prodchnutfch hlubokou vnitŤní opravdovostí. tsáseri Švoboda (Liberté)je z r. |?B7.
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BEDŘICH VÁCLAVEK, o MARXISTICKoU

ESTETIKU

Tuorba6, 1g31,č.7, str. 106_107, 19. nora1931; č.B, str.123,
26. tlnora1931.
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kongresu_vizpozn. ke str. 332.
3B4 zacharkouského
lixě _ viz zde na str. 332-336.
o oteuieném
g86 tezi W. H ausensteina_W íIhelmHausenstein ( 1B82_ 1957),
n8meckf historik a sociolog vftvarného umění; o jŤo
knize Meister und, Werke réferoval Václavek v Sociolo.
gickérevui 1, 1930,str. 166-169.
- Adof Behne (1BB5_194B), německf histo.
Ád. Behneho
rik vftvarného umění. Váilavek referoval o jg!9 t{"^.
NeuesWohnen - neues Bauen v ReDu 1, str' 198-199,
v Literárním světě 1, č. 10, str. B a v Rudém právu
1 1 . 7 .1 9 2 8 .
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3B9 poan mk1lsoudruhaŠtolta_ článek Ladislava Štolla Lide
v,,laboratoŤi.o,zde pŤetištěnna str. 342_350.
390 Aug. Tltalheimer_ August T. (1BB4-194B), německf
marxistickf filoso{ napsal rivod k }"{ehringovym článkrim
Zur Literaturgeschichte (B. Váctavek referoval o tomto
svazku v Sociologickérevui 1, 1930,str. 394-40l).
článkú
Mehringoujch_ viz pozn. ke str. 324.
_ Lu Márten (nar. 1879), německá
uj,rokLu Mcirtenoué
marxistická teoretičkaumění; zablxa|a se pňedevšímso.
ciologií umění, vyvozova|a však vjvoj umění pňímo
ze stavu vfrobních sil.
u Sociologickéreuui _ článek Lu Mártenové Historickf
materialismus a sociologie umění, Sociologická revue l,
1930,str. 387-391.
_ Literatura a revoluce (1923, rusky).
39I z knížlaTrockého
Měsíc pŤedVáclavkovou odpovědí E. Urxovi v Tvorbě vyšel
rozhovor BedÍich Vdclaaek o saénouéknize Poezie o ro1pacích
( o deon1, č.9, leden193 1), ZaÍazt$emejej aspoĎ do poznámko.
vého aparátu:
Nakladatelství odeon vydalo na podzim knihu BedŤicha
Václavka Poezie v rozpacich. Zepta|ijsme se autora:
Jakj, cítsledujesaouknihouPoezie u rolpacích?
Vedlejšíchcílri mně tanulo pŤipráci na mysli několik:
Pňedevšímmně šloojednocenímnožstvínavzájem si od.
porujících, ale v podstatě sobě velmi blízkf ch názorú',
stanovisek a posďehli, které pŤineslaobsáhlá teoretická
literatura modernistická posledních let; tedy o syntézu
dosud vykonané práce a zák|adn1ujasněnízjednotného
názotov éhovfchodiska : ]ristorickéhomaterialismu. Cítil
jsem tehdy prostě i potŤebu pňevéstk nám vfsledky
uměnovědeckého bádánl z ciziny, o něž se u nás málokdo stará. Piedevšímjsem však měl na zŤetelicíl aktuál.
ní: vybudovat pevná objektivní kritéria pro posuzování
současného
dění v umění. Modernistickou estetikujsem
si však pŤitom potŤeboval nutně podložit historickou
perspektivou, jak ji dává" historicky materiaiismus. Je.
dině z poznánÍ vyvoje společensképráce múžemezískat
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pevná kritéria pfo posuzování v1ivojeumění' PŤesvědčil
jsem se pak (opětovně pňi práci), že kde jde o dobrou,
do drisledkri domfšlejícÍteoretickou práci modernistickou a o dobrou práci marxistickou, neodporují si nijak
zásadné, n!,brž se navzájem doplrlují, potvrzují a vysvětlují, v nejlepšíchpŤípadech svádějí vjedno. Meri.
otázku pňítom.
torně jsem se pokusil Íešitnejožehavější
néhoumění: jeho poměr k životu. Umění je dnes auto.
nomním tvarem, svébytnfm - a od ostatního žívota
pŤílišizolovan1ím.Jedni se prostě stavějíproti tomuto
stavu, proti drisledkrim vfvoje a chtějí Íešitotázku návratem k stavu minulému. Druzl ženou autonomnost
umění do krajnosti, aniž cítíneudržitelnostrrňítomného
stavu. Považuji v/voj ke krajní svéprávnosti umění
zanutn! a pokrokovy, ale cítím zároveťtneudržitelnost
tohoto stavu pro budoucnost, ale i dnes. Než Ťešitvěc
nelze ani nějak ,,snadno a rychle,,, ani násiln1im podŤi.
zováním umění životu (,,tendenčníumění..). Věc souvisí se vší dělbou ptáce a celkovou neorganizovaností
individualistické společnosti.PŤíštíspolečnostvytvoŤí
postupně sociální pŤedpokladyk pŤekonánítohoto stavu
a k sblíženíumění se vším ostatním životem. V knize
ďeduji tento proces,jenžje uždnes v proudu, zevrubně.
Jak souuisítato noudkniha s jeho pruníknihou od umění
k taorbě?
Zcela volně. Tam jsem se pokusil zevrubn mi studie.
mi o jednotlivcích podat obraz vfvoje české
poezie v pňí.
tomné době (nešlomně o portréty osobností).Obecná
kritéria, jimiž jsem se v ní Ťídil, vyktádám v Poezii
zevrubně, soustavněa dokládám je. Tam š1oo literární
kritiku, zdejsem chtěl psát exaktní a sociologicky fundo.
Vanou uměnovědu.
Co b2 si Pítíl Poezií a rouBacichdosdhnout?
Nelze dosáhnout všeho]edním činem. KaždÝ čin ie
jednostrannf tím více, čím"
chce b1iti drisledncjsi.Pová.
žuji však jednostrannf čin dristedn! za užitečnější
než
čin všestranněnedrislednÝ. Tato knižka nerozŤeší
defi.
nitivně otázku historickomaterialistickéuměnovědy, je
jen uáběhem' na němž bude nutno mnoho korigovat,
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a co víc: doplĎovat _ otevrou se nové pohledy, věci
budou osvícenyjinak. Ale myslím, že nelze dobňe jít
dále, dokud se někdo (tŤebasi já sám?) nevyrovná kriticky a poctivě s perspektivou, kterou jsem v knize po.
stavil a propracoval. A to by bylo mé neskromnépŤání:
Aby se s ní vyrovna| každ!1 kdo má aék modernímu
umění, aék revolučnímuhnutí upŤímnf poměr, zejména
moderní a revolučníkritika. (Za to bych dal celéto ,,vyrovnání se.. s ní starékritiky.) StaneJi se tak, bude rikol
knížkysplněn, a bude moci - piekonána - odloženabft
tiebas mezi staréharaburdí, zatímco z ní budou dvě tŤi
základn1 věci žít dál. Dokud se však tak nestane, je
trochu svéhlavá a ná.ročná_ a iá s ni.
STANISLAV K. NEUMANN, KRIZE NÁRoDA
Úaodníčdstbrožury(str. 3-9) u2dané
r. 1930 (o, Girgal, Praha .
Smíchou).Broiura md celkem72 stran.

394 historickdlrauice kotnunistickd-

název pro část funkcionáŤri KSC, která pŤešlado KSC ze sociální demokracie.
PatŤili k ní Josef Bubník, Josef Hais, Alois Muna, ale
v době V. sjezdu KSČ byli do n|zaiazováni i Bohumír
Smeral, Antonín Zápotocky aj.
konunistickéhl,,centra,,_ zde ve smyslu kompromisu mezi
krajní levicí a,,historickou pravicí...
_ viz pozn. ke str. 52.
bubníkouskjch
žiulú'
_
395 uedenl,,jílkouské,, viz pozn. ke str. 50.
občana
Bolena _ vtz pozn. ke str. 50.
396 casusbelli _ (lat.) : pŤíčinaválky.
VLADISLAV VANČURA'
z PŘEDNÁŠKY o TAKZVANÉM NovÉM UMĚNÍ
odeon1, 1929_31, č.9, str.132_134,Ieden1931.
400 Maldoror _ viz pozn. ke str. 112; zde natáži Vančura
na konfiskaci vfboru ze Zpěvi Maldororovfch, uspo.
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ŤádanéhoP. Soupaultem a K. Teigem a vydanéhor. 1929
nakladatelstvímOdeon.
4OI autorNocí chintér1-Viktor Dyk (1877-193l), básnická
sbírka Noci chiméry vyšla 1917.
prostotě_ míněn mužik Platon Karatajev,
o Karatajeuouě
postava ze 3. dílu TolstéhoVojny a míru, podle Tolstého
,,ztělesněnívšehoruského,všeho dobra a vyrovrranosti...
politickéstraně_ míněna KSC.
4O2 u auantgardní
403 Minotaurls _ y Ťeckémytologii nestvŮra, člověk s b čí
hlavou.
epikptformnístau- (lék' termín),.stavzakalenéhovědo.
mí,podobny epilepsii (padoucnici).
404 auíoiaBojú'o zitrot,.- F. X. Šalda,jeho první kniha esejú
vyšlar. 1905.
otázek modernosti a stranickosti umění sc tyká i částirrter.
romdně(Literdrnínouin14,
r,iewu Vladislau Vančurao suhn noaém
č , 2 , 2 3 .1 . 1 9 3 0 ) :
Uvěňili jstire v komunisnrus. Pi'edstavuji si, že komunismus je stará snaha po životní plnosti a štěstí,jeho
formy mají bezpočetobdob a odpovídajílidové bisni;
vosti. Marxismus pÍedevšímpočítá s hospodáňskfnri
podmínkami. Tyto hospodáŤsképodmínky jsou pro
mne dány situacínároda. Myslím na komunismus takto
l.ždycky a platil jsem v koml-rnistickéstraně vždycky
za richylku.
Snaha mych postav, jak ji vidím, by1"zájem o tvar.
Byl vždycky negativrrímimo složkudělnictví- a protože
jako my pracovala na stejném
tato ze stejn1ichdrivoclťr
p'ogru*.', bylo samozŤejmo,žejsme se doplĎovali a šli
spolu. V tétospolupráci byl smysl našímodernosti.
Modernost je titaana aktivistická odpověď na stávající
poměry, *yšleno v rrejširším
smyslu. Věi.írrr,že odtud
počíná styl, jenž bude pokračováním všech historic.
kfch dob, zasluhujícícirtoho jména. odtud tedy počíná
akce. Nejsme ,, 'ožpo',' s ní, ale s politickou kasuistikou
jež nerozumějícduchu, opravuje
a oním pokrokáŤstvím,
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po zplisobu re]ativistri a sociální charity ma|á zla, aniž
by vidělo p}íčinykatastrof...
JINDŘICH HoNZL. o [4ÉMBRNĚNSKÉMPÚsoBENÍ
Literdrnínouin25, 1930-31, č.10, str, 5-6, čeruene
c 1931. otištěno pod titulkem Jindňich Honzl o svém brněnskémpri.
sobení.
_ YáclavJiŤikovsk1i (l89l-l9a2) byl
407 Ťeditele
JiŤikouského
ňeditelembrněnskéhodivadla v letech lÓl+-19l9 u,,návu 1931-1941.
_ Václav Baloun (t B75-l954), herec
s reiisérem
Baloun,em
a rcžisétčinohry Národního divadla v Brně.
1měn2stanouisekčasopisuIndex _ Index vŤele uvítal pŤíchod Honzlriv (viz napi. Václavkriv článek Diváďo
v Brně, Index 7,'1929,č.7, str. 2), a|e pŤijalse souhlasem
ijmenování V. JiŤikovského(noticka Ňoíy Ťeditelbrněn.
skéhoZemskéhodivadla, rndex 3, 1931,č.2, str. 19).
40B rÍ.._ ši|raJUDr. Richarda Fleischnera (soz_t|st+z1,
kulturního publicisty a divadelního kritika. Bvl pňedsé.
dou.brněnsképobočkyLevé fronty a patŤilk reáakč,,tmu
kruhu fndexu.
409 herce,kteŤís Hon3|.n odchtiaejí_
Jaroslav Prricha, Josef
SkÍivan, Bohuš Záhorsk!' a Vojta Plach)i-Trima.
roueů
Poledniholistu _ viz pozn, ke str. l i 1.
4l| pÍeďstaaení
Cocteauoaaorfei _ premiéra v režii
JindĚicha
Honzla l0. 2. 193l v brněnskémNárodním divádle.
na čemE, F. Burian.., ltroskotal_ Studio v divadle Na
v stavišti,jehož byl E. F. Burian šéfem,bylo zrušeno
koncem roku l929 pro malou návštěvnost.
BEDŘICH VÁCLAVEK' JINDŘICH HoNzL V BRNĚ
Litertírní
nouin25, 1930-31, č.12, str. 6, čeruenec
1931.
4|3 u B. čísleLitertírníchnouin _ Václavkriv článek Národní
divadlo v Brně.'., podepsan1i-cl. (Literární noviny 5,
1930-31, č. B, str. 4).
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po mlm polemickémčldnku_ článek BedŤicha Václavka
,,Nová věcnost.. estetickouparalelou konsolidace starého
Ťádu (Index 2, 1930, č. 7, str. 49-50); zde pŤetištěno
na str. 275-280.
_ tj. Honzlova odpověď (Index 2,
čldnfuu1šfuseškrtané
1930,č.B, str. 60) na Václavktiv článek,uvedenf v pĚedchozi poznámce, a Václavkriv pětiŤádkovf dovětek
tamtéž.
_ míněny referáty Ri.
4|4 kritizoual ostÍejiu mí,stním
časopise
charda Fleischnera v Dělnické Rovnosti a Indexu (podrobně uvedeny v soupise Zďeíka Srny ve sborníku Počát.
ky českémarxistické divadelní kritiky, Divadelní stav,
Praha 1965).
m ,j dopis-vizpozn. ke str. 219.
Acharda_ víz pozn. ke str. 21B.
u Lidoajch noainfuh_ viz. pozn. ke str. l95.
čIdnkem
416 E. F. Burianoui _ mezí E. F. Burianem a JindŤichem
Honzlem došIoke sporrim v souvislostise zrušenímStudia
Na v1istavišti.
_Julius Kopeček (1886_1952),
Kopečkem
s p. pfísedícím
odbornf učitel a ňeditel na měšéanskfchškolách v Brně,
zemskéhovfboru v Brně,
v letech i923_l928 pŤísedící
v letech i92B_1935 člen zemskéhozastupitelstva a vf.
botu za stranu národně socialistickou.
dr, Vencouskj,_ PhDr. Bedňich Vencovsk (nar. 1BBB),
stŤedoškolsk1t
profesor v Brně, v leteclr 1921-1933 diva.
delní referent národně socialistického deníku Mo.
ravské slovo, nejčastějipod šifrou B. V.
_ (nar. 1BB7),vlrtvarn! a divadelní kritik,
J. B. Surček
zak|ádajícl člen Brněnského Devětsilu.

JINDŘICH HONZL, K BRNĚNSKÝM DIVADELNÍM SPoRÚM
Literdrn{,nouin1l5, 1930_31, č.15, str. 5_6, ztiÍí1931,
4lB et elns. _ (lat.), et consortes : a druhové; míněni Vác.
lavkovi spolupracovníciz Indexu, pÍedevším
JiŤíMahen,
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J. L. Fischer, Jaroslav Krá|, Zďeněk Rossmann, Jan
Vaněk aj.
a nepodepsaném
čldnku- míněna noticka Novli Ťeditel
brněnskéhoZemskéhodivadla (Index 3, l93l, č. 2, ,t..

te).

4|9 stati... Rudofa l4/altraa VladirníraŠim,ička
_ oba režiséŤi
pŤispěli do ankety Co brzdí práci l\árodního divadla
(Index 1, 1929,č.5, str. 1_2 fWalter] a str. 2_3
YJ.":
[Simáček]).Rudolf Walter (1894-1-966) byl v letech
1925_29 šéfemčinohry brněnského clivadla, Vladimír
Šimáček(1891_1953) byl režisérem
činohry
- komedie E' Ch. Carpentera, uveDěti starého
mltídence
dená v Českémdivadle v olomouci v režii Ě. F. Buriana

22.r0. 1930.

Rdz dua tfi _ aktovka Ference Molnára,-uvedená spolu
s dalšíaktovkou téhožautora Souper v Českémdiváďe
v Olornouci v režíiE. F. Brrrianazl. t. tgst.
B^arChic _ ,,džezová zpěvohra.. rakousk ch autorri
G.- Herczega a K. Farkaie, uvedená v Burianov ě režii
v Ceskémdivadle v Olomouci 1. l0. 1930.
pŤedstaueni
ien1l, kterdsi koupila muie - hra francouzského
dramatika Stěve Passeura, uvedená v Burianově režii
v Českém
divacllev olomouci 6. 5. l931.
-_ Štoilrivčlánek Lidé v,,laboratoŤi..,
42L a B. čísle
Leuéfron{z
zde otištěnna str. 3+2-350.
422 proti ,(ítkoui- otakar Zítek (IBg2_l955), operní režisér
a hudební skladatel, byl v letech 1929-19'1 Ťeditelem
brněnskéhodivadla.
leurejnou- hru ruského autora Nikolaje Nikolajeviče
Jevrejnova (lB79-t953, po Řljnu emigrďval do Fráncie)
Co je nejhlavnějšíuvedlo v režii Honzlově Národní
divadlo v Brně 9. l. 1930.
_ y Divadelním listě (6, 1930-3l, č. 18,
,,Upo4rnění(.
str,.|74), s podpisem ŘeditelstvíZe*si.éhodivadla v Brně,
se konstatuje, že program činohry v sezÓně I93O-3I až
na dvě v1tjimky sestavil a obsadil J.Honz|, že Ťeditelství
nabídlo Honzlovi další smlouvu' ale že da| pŤednost
Ptaze a divadlu, s nímžho pojila umělecká minulost.
423 u Joachimsonouě
kjlči_ FelixJoachimson, Džezovápětka,
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komedie se zpěvy, uvedená v ripravě a rcžiiJosefa Bezdíčkaa v Burianově hudebním aranžmá v Zemském divadle v Brně24.6. l931.
po4rnost - Václavkriv referát v Indexu
btahouolnější
(3, 193l, č. 6, str. 69, Burleskníkomedie. . . ) je ve skutečnosti velmi stŤízlivf (,,...věc Pro parnou letní sezÓnu,
která se pohybuje ve sférách plytké zábavnosti a sentimentality").
GUsTAv BAREŠ,NEZÁVISLoST? NA KoM?
Leudfronta1, 1930-1931, č.6, str.3,2.ledna 193]. Podepsdno:
Gustau Breitedeld.
424 a pfedminulém'čísleLeuéÍrontl _ f{eumann v (s.k.n.)
rivbdnit<Smysl Levé fronty, Levá fronta l, 1930_193l,
č. 4, str. l, 1l. 12. 1930.
425 pokusao prunímarxistickouhistorii_ víz pozn..\e s1r.!B..
426.Ind,ependintPart1 _ anglická strana nezávislfch, kdysi
Cromwellova strana v anglické buržoazni revoluci.
- JiŤí Stolz (nar. 1B9B)'
sociálně
JiŤi Stolzoui
.-:":kÍ.
letech
tŤicátfch
áemokratick}' p-olitik a teoretik, ve
internacionály
zástupce g..'.'ák,ího sekretáŤeodborové
amstérodámské,pŤekladatel Engelse, autor spisťrMá
Marx ještě pravdu? (1930), Mzdy a hospodáŤskákon.
junktura (1930), Marx a Masaryk (1933) aj.
-Jediná
sprauedliu u lka _ román J. R. Bechera Levisite
oder Dér einzig gerechte Krieg (1926), česky 1927 pod
názvem Spravedlivá válka.
427 ÚDKN - ÚstŤední dělnické knihkupectví a nakla.
datelství (A. Svěcenf, Praha) vydalo v roce 1930 knihu
Lva Trockého Moje paměti v pŤekladu Milady Novákové a Karla Krause.
- Neumann v (N.) rivodník lyšel
LeuéfronÍ2
uprunímčísle
beznánvu na l. str. l. číslaLevéfronty (5. 1l. 1930)
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STANISLAV K. NEUI\4ANN,BĚŽÍMoŽNÁ o NEDoRoZUMĚNÍ
Leadfronta 1, 1930-Ig31, č.6, str. 1, 2. kdna t931, Podepsdno
s. k. n.
Kriry n roda - viz zde na str. 393 až
k brožuŤe
*29 u pŤedmluaě
398.
43L na kartu Šmerallau- viz pozn, ke str. 52.
Neurathoau- viz pozn. ke str. 86.
Jílkouu- viz pozrr. ke str. 50.
- Josef Guttmann ( I 902- I 958),po V. sjezdu
Guttrnannouu
KSČ člen politického byra ÚV KSČ a šéfredaktor
Rudého práva, v roce 1933 vystoupil proti linii, kterou
KSČ a Kominterna vytyčily v boji proti fašismu;a byl
vyloučen ze strany' ZemÍe| v emigraci v USA jako
stoupenec trockismu.
a tomtočasopise
minule- míněnzňejměNeumanntiv článek
.
Tragikomedie českér'ědy, Levá fronta l, l930-l93l,
č .3 , s t r . i ' 4 . 1 2 . 1 9 3 0 .

JE MoŽNÁ

STANISLAV
SvoBoDNÁ

K. NEUM.{NN,
DISKUSE I\,ÍARXISTICKÁ]

LeuáJronta1, tg30- 1g31,č,g, str. 3, 22.ledna193t;podepsino:
s. k. n.
434 sty s, Fleischnera- viz též pozn. ke str. 40B. V Ler'é
frontě č.B (15. l. l93l) vyšeldiskusnípňíspěvekRichar.
da Fleischnera Diskuse o smyslu Levé fronty (str. 3)
s poznámkou: Tento čIánekbyl napsán podle usneserrí
rfboru Levé fronty v Brně.
435 stanouisko
s. Urxe - otištěnozde na str.3l2-33l.
- otištěn zde na str. 332-336.
oteuŤendopischarkousk}

F. x. ŠALDA.NoVÁ PRoLETÁŘSKÁ PoBZIE?
,šaldúu(ápisnik3,1g30-31,č.]3-14,str.426-431,čeruen1931.
(1770-1850J' a:g438 Wordsworth William Wordsworth
licky básník, romantik stňízliv1ichpoloh pŤírodnícha
intimních.
Samuel Taylor Coleridge (17.72-1834),
Cokridge
anghc[y básník,romantik se sklonem k mysticism-u,druh
WJrdsworttrriv a Southeyriv v tzv. ,jezetní škole...
- citace prvních veršrize Schille.
tíbeznídnoutiaranjuezští
rova dramatu Don Carlos (1787)'
- organon (Ťec.),nástroj myšleníabádáni.
439
- organon1l
de geíte- (franc.), doslova ,,písněo činech..,tj.
,h"ansoís
hrdinská epika starofrancouzská.
Minne,, _ (něm.), doslova vysoká
,,hoheMinie,,, ,,niedere
7.áska,nizká láska, termíny označujícídva typy minnesángrovsképoezie německéhostŤedověku:v prvním pŤívznešenéhopťrvodu,ve druhém ženy
padt opěvuje žer,,y
Ťemeslnickéa vesnické.
44O uchronii_ uchronie (z Ťec.) _ nezataditelnost do času,
podobně jako utopie je nezaňaditelnostíprostorovou.

Generační diskuse tvoií tňetí díl čtyŤsvazkovéedice Avantgarda zrrárná a neznámá (Marrifesty a polemiky-avantgardy), pŤipravené k. vydáÚ'tavu pro českou literaturu ČSAV v Praze a
ní pracovním t}...', Brně, ved.,,ym Štěpánem Ýluší.'... Na |pŤípravě tohoto' svazku' se
zvláště podíletí. .'a vy'běr,' textri Radko Pinz,na poznámkovémaparátu
Alena Éájková, pÍedáluvu napsal Vladimír DostáI. obrazovou pÍílohu
vybral a uspoiááal JiŤí Hek. P}i píípravě rukopisu 91o tj9k spolupracovali Drahomíra Koiínková, TerezaMiillerová aJan Veself.
Za ríčinnou pomoc pŤi pŤípravě poznámek a vysvětlivek patŤí dík
pŤedevšímÚstavu ději'' socialism., .iP.u."., dr. Jaroslavu Nečasovi, dr.
Mourkové, di' Milanu Blahynkovi, dr. Pavlu Peštovi, aka9:mi.}armile
"ku
Ladislavu Štotiovi' dr. Štefanu Diugovi, i1r. Milanu obstovi, Karlu
Markovi' dr. Boiivoji Srbovi, prof. dr. Řobertu Konečnému, dr. Karolu
Rosenbaumovi' dr. Haně Hrzalové.
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