
kládají posléze za nutné nějakého vnějškového tendenčního
zabawent, neboé b vá'to tak pňečasto pouh1ím ''ate'.-, jenl
se nedotfká a nedává tušit jádra. Není jistě jejich ia"áem
taková běžná, tendenční poezie, oslĎující oči vlajicimi 

""dymiprapory a patosem velikfch demonstrací, jejlž revolučnost
však piece nesahá až k samotnému koňání atu,3e honosivou
a mÓdní vfvěsní tabulí v/dětečného obchodního podniku a
není ovocem širé zahrady opravdového umění, netkví v samot-
ném pojetí díla. Nezavrhují ovšem nikterak možnosti tendenč-
nosti d1la, ale neuspokojují se toliko jí samotnou a není pro ně
rozhodující.

PRoLETARIÁTU!

Soudruzi a soudru{k1t!

Z usnesení vfkonného vfboru Komunistické strany v Česko-

slovensku (československého oddělení) zakládáme jednotnou

a soustieděnou organizaci pro proletáŤskou kulturu, Prolet.
kult, abychom urychlili a prohloubili sociálně revoluční
schopnost československého proletariátu. Proletkult chopí se

všech rikolri, které měli kdysi na mysli zak|adate|é Dělnické
akademie, ale vynasnaží se plnit tyto v revolučním duchu
marxisticko -komunistickém.

V první Ťadě ovšem věnujeme pozornost vědě. Věda
jakožto organizovaná hromadná zkušenost lidská, sloužící
pňedevším k organizaci společenské, slouží dnes většinou vlád.
noucí tŤídě měšéácké, má nutně t ildni ráz buržoazní, a to
nejen proto, že nabytj,ch zkušenost| využlvá v zájmu bur-
žoazie, nj,btž i proto, že měšéácká jsou často i vfchodiska
a metody vědeckého myšlení a bádán|. Věda nahromadila
ohromnf materiál zkušenostní, ale jsouc majetkem jednotlivcú

a v zajet|skomírající tŤídy, nedovede a nemriže využít ho
ptánovitě pro organizaci harmonického celku společenského,
ač rozvoj strojní vjroby poskytuje k tomu nesmírné možnosti.
A na druhé straně dnes, kdy obrodné hnutí socialistické sráží
se prudce se starfm světem kapitalistickfm, stává se věda
sv1im individualismem a pomocí, poskytovanou všem vy.
koŤiséovacím a reakčním snahám, vydatnou zbranÍ proti
proletariátu.(Rovnost, 19.7. l92l)
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Proletariát, aby mohl splnit svou dějinnou rilohu revoluční,
musí tudíž zmocnit se i vědy. Je nutno soustavně pŤehodnotit
vědeck}i materiál z hlediska kolektivního u -u,ii,tického a
postavit jej v první Ťadě do služeb sociální techniky a sociální
revoluce. Je nutno soustavně vykládat a v proletáiskfch
masách šíňit v}isledky vědeckého bádánl z hlediska dnesntch
poměrri a potŤeb proletáŤskych, jak denních, tak revolučních.
,'Pňehodnocené vědy do nejširšich mas!..,'to je naše heslo.
Věda, osvobozena 

7e 
jha měšéáckého' stane ," 

-,k."" 
proleta-

fiáL jehož tŤídní vědomí prohloubí, dovršitelkou a šiŤitelkou
socialistického názoru světového a zák|adem, na němž toz-
roste se všestrannf blahobyt lidstva.

.Stňediskem a vfchodiskem této činnosti naší stane se, jak.
mile pŤípravné práce budou vykonány, proletáŤská .,,,i,,",iitu
naše Komunistické učení pražské.

_{ako vědu, nepovažujeme ani umění za samoríčelné.
,,IJmění stltá s|zy,,, pravil kdosi, ale umění také vychovává,
povzbuzuje a povznášÍ, a jsouc vědomě nebo bezdičně pro.jevem vládnoucí tňídy, je zároveř' nejričinnějšr* 

"a.'t'J.;"*jejího světového názor.u. Umění velk}rch slohťr Ěylo 
"zay 

tJt".
vym projevem kolektivním: drobí se vlivem individuálismu,
když vládnoucí tňída je v r1padku. Umění komunisticke.porJ
nosti bude komunistické, bude to komunistickf sloh, 

"ir.oii'.,v-šal< projev tňídy v dnešním smyslu, poněvadi komunismus
tŤídy odstranÍ, n!,brž projev široce rozvinutého duchovního
vÍlv-etu pracujících. K tomu máme však ještě daleko. zlJ"Á,
v dobách proměny a pŤípravy. Dnes běží o to, aby proleáriát
jako tŤída, která má pŤévzít moc, byl na tuto svou dějinnou
rilohu pŤipravován, i.pokud jde o umění, a opačně, aby také
u1ění- pochopilo dějinn}i rÍkol proletariátu a sloužilo mu.

r zde veškerá naše. akce vyjáe z pŤesvědčenl, že největším
statkem proletariátu je dnes jeho tŤíání vědomí jak o nězbytná
páka jeho osvobození. Vedle soustavné vfchovy umělecké
všemi.obvykl1rmi prostŤedky a v duchu komunisticlém je nám
tvoŤitjiž nyní podmínky pro zvláštní typ umění proletáíského,
pro davové projevy a slavnosti 

"a 
sáueinn"'ti in'tit".i 3iz

r7o_

pracujících _ jako je Dědrasbor a Federace DTJ _ nebo

chystanfch. Ze všech sil vynasnažíme se i tu odstranit prole.
tariát z dosahu měšéácké ideologie a tradice - a nuceni vybí-
rat v/chovnf materiál z dob duchem nám ciz(ch, budeme
dbát toho, aby nekazil revolučního ducha a tňídního vědomí
proletariátu, n!,brž podle možnosti je podporoval.

Zastavi|í bychom se však na polovině cesty, kdybychom
neměli vlastních komunistickfch umělcri. Není pochyby, že se
zrodi z proletariátu i že k nám pŤejdou z buržoazie. Ale jako

proletariát musí projít školou umění, je také komunistickfm
umělcúm učit se u proletariátu. I talent pi'ímo z továtny
vyšlf nakazí se snadno měšťáckou ideologií a maloměšéáckfmi
z|ozvyky, nepěstuje.Ii svého tŤídního vědomí a nemá-li pÍi
svém tvoŤení stále na mysli své soudruhy proletáŤe, jejich po.
tŤeby, jejich myšlenkovf a citovf stav. Vedouce proletariát
k tomu, aby se naučilv umění hledat posilu a ritěchu v strádání
a zápasech a viděl v něm velikou oporu budoucí své moci,
budeme na soudruzích umělcích žádat, aby pracovali v těs.
ném styku s proletariátem, a skromně oddáni jeho světu práce
a boj , tvoňili jako tňídně uvědomělí proletáŤi bez ohledu
k měšéácké ideologii.

V etickém směru konečně místo neplodného mravokár.
nictví maloměšéáckého, které stíhá drisledky, aniž chce a múže
vyhladit pŤíčiny, budeme veškerou svou činností šíÍit stěžejní
zásady socialistického cítění a názotu, že zá$em celé společ.
nosti stojí naď zát1mem jednotlivce a každému že pŤíslušejí
za stejné povinnosti stejná ptáva, Správné využití všech lid.
sk1ich sil a jejich harmonická organizace je pro nás také po-
žadavek mravní. Etickf v/voj lidstva - jako vfvoj lidstva
vribec - nevyšel dosud z periody neuvědomělosti, mravní
pojmy se mění podle zájmri kast a tŤíd a srážejí se navzájem
v chaotickém zápasu. Jsme si dobŤe vědomi, že jasná a zdravá
etika všelidská vyroste a zakoŤení se teprve po změně hospo.
dáŤského a sociálního poŤádku; ale proletariát ;ako nositel
vyšších mravních zásad budoucnosti musí byt i po etické
stránce svého tŤídního vědomí povzbuzován a posilován, aby
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se naučil pŤesně oceřovat hodnotu okamžitfclr v/hod a
tispěchri z hlediska svého revolučního cile. Jeho ríoluční
obětavost chceme prohlubovat.

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

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

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

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

revoluce, vyžaduje hlav osvícen1ich! Co činíme pro vyšší kJ

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

Y Praze dne 14. srpna l92l
Pňípravnf vfbor Proletkultu

Stanislav K. Neumann: PROLETKULT

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

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

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

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

(Rudé právo, 14. 8. 1921)
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