
Josef Hora: KULTURI\Í SMYSL DOBY

Není dáno životu, aby byl soustavnf, pevně se deroucí
kupŤedu, pr:Ů.zračn'j, v uváženl všech zričastněn)ich sil a do-
spívající k vfsledku krizí pí1m!m postupem dramatu na je.
višti. Nebo spíše _ naše oči, smysly a schopnosti risudkové,
omezené místem a časem, nedovedou ho pojat v jeho v1ívojové
plnosti, čímž povstává dojem zmatku tam, kde pracují skryté,
neťrprosně rytmické zákony na proměně společenské.

Ale my nežijeme dokonce v dobách klidu a pokojné evo.
luce. Neočekávané stalo se naším ridělem. Naše škoda ' nezre-
volucionovalyJi naše duše. Neboť svět zrevolucionoval a
šlapat pěšky za rozjetfm rychlíkem není záviděníhodno ani
zdrávo. Heslo doby zní: Rychle. Smysl doby je: proměna.
Taková je metoda i cíl.

Hlasy na ulicíclr, hlasy na náměstích, hlasy v stary'ch
parlamentech a novfch Radách nejsou už oním pikantním
kupletem, jímž zněLa prriměrnému člověku včerejška do čtyŤ
stěn rodinn ch nad černou kávou po obědě bezv chodná po-
litická vŤava pňedválečná.

Lyricko-epick}i svět nabyl dramatického charakteru. Ustou.
pil cit i rozum a hnací silou stala se v le. Toť revoluce, jež
vyvstala z opuštěnych polí válečnfch. Z toho plyne, že z dra-
matické scény ustoupil jedinec a jeho svár se společností, je.
dinec, jenž tyč|se do vfše ve všech dramatickfch dílech, jež
zrodi|a se z malych, kompromisních dob, starfch konvencí,
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staŤeckého ťrstrojenství společenského. Hamlet byl by malfm

,'rot,y*, kdyby žil v dnešní době. Jeho odlišnost, stín, jejž

vrhá.na královskf dvrir dánskf jeho velikášské, trpící gesto'

,o"pry""ry by se v elektrickÉm napětí davu vyšlého na ulici.

n.ioí""",uzály myšlenky velikfch mužri a učinily je neodo.

iatelny:ni tlm, Že daly je všem, a učinivše je všeobecnfm

|r.'uuat""rm, vehnaly je tlakem kolektivní vrile v akci. Ale

ne. Nent místa pro myšlenky velikfch muž tam, kde na

velikosti doby pracoval uražen!, majestát lidu. Všichni

opravdu velici synové doby ztratili svoji odlišnost, neboť piišla

aolu, tay lid sám, v mase, spolutvoŤí na svém osudu a zítňku.

spoterní3e vrile nás všech. Není génia osobního. Génius ]idu

bere na sebe bŤemeno tvorby.
Nezoufejme nad prolitou krví, nad zmarem klidu, nad

neriprosnfm chrupem bídy. Vše veliké musí bft zaslouženo.

Utrpení mriže mít smysl jen tam, kde zrodí se z něho vrile.

A proto nezoufejme: vrile se zrodila.
Útrpent pasivity, utrpení náboženské ničící vrili žije dnes

rrž jen na Vfchodě. A tam také existuje ještě dnes génius

hlásající Indrim radost z pokoŤení. Rabíndranáth Thákur,

indickf básník, odsoudiv ve své knize o nacionalismu tuto

západn| hydru, vystihnuv instinktem zasvěceného kruh bídy,
jiíopsala kolem světa, píše nakonec za své krajany ripící pod

bičem anglick m: ,,A my beznárodní, my, jejichž rista po-
lykají prach, pŤiznejme si, že tento prach je posvátnější než
cihly, z nichž vystavělo násilí svrij pyšnf zÍtmek. Neboé tento
prach je ťrrodnf na život, krásu a vznešenost. Děkujeme bohu,
že bylo naším osudem probdít v mlčení noc žalu a zoufalství,
nést hanu pyšn1ich a bŤemeno násilnfch za to, že ve všech
bolestech, tňebaže naše srdce pukalo rízkostí, vždy jsme věŤili
v boha a lidskou duši. Doufárrre,že za|tanbená moc sestoupí ze
svého trťrnu a učiní místo lásce...

Jak krásnf člověk je tento indickf básník! A jak špatn1í
občan! Tekla krev proudem jen proto, abychom se modlili
a čekali plni mystického vytržení na pŤíští pravdy? Nikoli'
bohudík. Evropská krev měla revolučnější smysl. Je ještě jinf

5t



Vfchod než indickf. Je R.usko. A jeho pŤíklad. Rusko, jež
nemělo dramatikri, ale dramatickou duši. Rusko, jež sprovo.
dilo ze světa mechanickou obludu evropského militarismu,
Rusko, jež do dunění kanÓnri postavilo svou pŤerodnou vťrli.
Rusko, jež dokáza|o nám, že existuje n'epŤemožitelná myšlenka
lidu, zástupu, davu, že existuje ještě ve 5taré Evropě mládí,
čisté a brutální, hrubé a zdravé, myšlenka, vrile a;čiq. Rusko,
jež naučilo nás, že tŤeba mít bezohledně vysok1i cíl, abychom
nabyli síly k vykonání ma|ého, užitečnélro činu.

My ve staré Evropě pŤíliš jsme zvykli .ctě a ohledrim ke
star m životním formám. Radikální v politice, šli jsme vedle
žen, mravt', umění jako dokonalí šosáci, jimž stačil červeny
karafiát na mdlém, malátném srdci.

Proč dovedli Rusové svoji revolu ci až do konce, ba dále,
než chce či mriže leckdo z nás pochopit? Prostě proto, že
rusk}i člověk dělal revoluci _ a zvláště revoluci socialistic.
kou * cel1i. Nenáviděl a zab1l. Miloval a pokoŤil se. obětoval
sv ou b ezvy znamnost celku.

Mezitírn co v Čechách kritikové teoretizují o českém dra-
matu, Rusové žijí své drama. Mají pŤed sebou nesmírné
světlo. Za sebou nesmírrrf stín. Nedívají se do slunce daleko.
hledem, aby pátrali po skvrnách v ohromném plameni, ne.
dívají se do stínu drobnohledem, aby v něm našli zbloudilé
světlo, jako to dělají někteŤí socialisté, velmi rozumní, má|o
věŤící, u nás. odpověděli si na otázku , |ze-li smíŤit oheĎ s vo.
dou. Zjednodušili si odpověď a iekli: Ne.

Leckdo se zeptáš: A kde je zoclpovědnost? Ale zodpověd-
nost je právě v tom, že pracují na stavbě ce]Í a celi Roz-
bili starii drim, měli tedy za správné rrepostavit do nového
starf nábytek. Člověk, jenž vystoupil z viaku, neschovává si
jízdního lístku. A jejich celost jeví se \,\ tom' že osvobodivše
tělo, osvobozují i duši. Nezávislí do jisté míry na zahtan!ční
politice, nepokládají politiku za jedinou potŤebu. Toť jen
podstavec, prida, la niž má vyrrist semeno kulturv. netoé
člověk osvobozenf z pout tělesného nevolnictví kupiialism.,
zeptá se ihned: A co teď?

TŤeba pracovat a tňeba žít. Pracujeme, abychom si opatŤili

orostŤedky k životu. To další, toé nadpráce - kultura. A pod-

''it.uii.ti Rusové ohromnou práci vzdělání lidu s materiálem

primitivním, oč lehčí je situace naše. A větší naše povinnost.

Vetsi o to, že žízeř našeho člověka je větší, rriznorodější, ale

i o to, že kdežto Rus není zat1ženjako proletáŤ starou, so.

cialismu nepňíznivou kulturou, náš proletariát až donedávna

odkázán byl na prameny měšéáckého a nacionalistického vě-

dění a umění, vsákl do sebe mnohé jejich formy, a mohliJi

Rusové aspoĚ zde ihned tvoŤit, my zato musíme nejprve

zvracetvše to, co českf proletáŤ má společného s buržoou, tak

mnohé jeho mravy, záLiby a vkrrs. Zde máme pied sebou

větší rilohu než Rusové sami'
Dnešní davové Írsilí socializační samo instinktivně obrací

se po podnětech a prvcích, ježby mu daly tvar nejen na poli
hospodáŤském, ale i mravním a kulturním. A čím v(c zarn!,š-
líme se nad prázdnotou, která tu zeje v rozpětí socializační
vrile, tím naléhavěji volá nás tento rikol. Rusové mají tu
ťrlohu lehčí. oni prÓstě svfmi ohromnfmi organizacemi osvě-
tov mi zasévaj| vzdě|áni do pridy panenské, nedotčené a ne-
otrávené starou, zakoňeněnou morálkou butžoazni. Náš lid
však prosáknut je měšťáckou vědou, měšťáckotr literaturou,
měšéáck1im nacionalismem a jeho jednostrannÝm, v boji kul-
turním kompromisnim názorem na svět. Obraťme se jen na
venkov. Tu jsou široké masy odkázány zce|a na vrili měšťác-
k ch pracovníkri, a ti jistě starají se o to, aby star! životní
názor, kující v nerozbornf Ťetěz měšťáckf kult peněz, osobního
tispěchu, šosáckého pojetí rodiny a zbabělosti v otázkách
náboženskfch, byl utužen i v kulturně indiferentní mase,
která politicky, ale pou4 dosud, politicky, myslí a žije socialis-
ticky. Jestliže se socialismus objevil vfbornfm prvkem orga-
nizačním v politice, nutno' aby své schopnosti organizačn1
vyvinul i zde. K tomu ovšem je tŤeba, aby slovo kultura v na-
šich ristech nestalo se nějak1im fetišem, abstraktním poža-
davkem, jehož jménem se ohání kdekdo, nlbrž živou, kon-
krétní skutečností, která by nevycházela z papírového plánu
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někde v pracovně zkonstruovaného, jímž bychom chtěli lid
obdaŤit, ni1brž i z poznán1potňeb lidové duše a jejích schop.
ností, které za rcžímu kapitalisticko-nacionálního neměly
kam vyvŤít a kde se uplatnit,jak v1ístižně usuzuje organízátot
osvětové práce na Rtrsi Lunačarskij. Tňeba pŤedem uvolnit
skryté kulturní síly lidu, uplatnit je a dátjim možnost vlastní
tvrirčí práce.

Vlny pŤevratu sociálního, stále prudčeji bijící, zasahující
nás i v těch nejzákladnějších pojmech životn(ch, nutno využlt
k probuzení proletáňského vědomí i na poli cenění kulturního.

Jestliže dnes, v době rozhodování, by se nám nepodaňilo
vyplet z mys7í našich lidí to, co z buržoazních pověr a zásad
v nich utkvělo spolu s kladnfmi prvky vzděLáni, jež měla
v rukou butžoazie, později šlo by to už špatně.

Ti socialisté, kteňí z obav pŤed pňekotností qivoj e rozyr-
hují socializaci na desetiletí a staletí, odvolávajíce se na vlast-
nosti lidské duše, měli by právě povážit, že porna|!,v1ivoj po
špetkách nutně bude musit pardonovat staré společenské
konvence, které se lžvynasnaží, aby co nejvíce z nich pŤešlo do
krve nového ritvaru.

My musíme míti odvahu bj,t prozatím chud mi, od'mítat
součinnost s kulturou buržoaznl, brát jenom to' co nemá
známky kapitalistické nrorálky, a pracovat raději se syrovfm
materiálem krystalizujícím v duších tidu pod vlivem socialis-
tick ch nadějí, b1it pÍipraveni na to, že 

"ruoj 
_ užíváme-li

už toho slova pro pŤeměny společenské _ má všecky rysy
dramatu, v němž se navzájem bijí dvě nelítostrré síly, mezi
nimiž udusí se vše kolísající a kornpromisní.

Uvědomění si tohoto smyslu cloby je první podmínkou kul-
turní práce opravclu socialistické.

(Akademie 24, l, Ííjen 1919)
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JindŤich Honzl: CESTY A SMĚRNICE- 
SOCIALISMU V UMĚNÍ

Ve stati K novému vfznamu umění v Sobotě chtěl jsem na-
značit,jak všeobecně pociéovanf ripadek divadel je zp.risoben
programovfm zpátečnictvím vlasteneckfm nebo bezvfznam-
nfm artismem našich divadelních vridcri a správ. To, že naše
divadla jsou tŤídní, měšťácká a reakční, v mnohém ohledu
pŤiznává velmi mnohj,,ba pÍiznávaji to i ti, kteŤí se měšéácké
divadelní činnosti spoluričastní, buď z nezbytnosti, nebo i z ji-
n1ich dúvod,i, Zaosta|ost a absolutismus v organizaci hospo-
dáŤské u divadel je horlivě potírán z četnj,ch stran. A ačkoli
již tolik rítokri naĚ bylo podniknuto seshora i zespodu - drži
se stále. Méně se diskutuje o nutnosti ve změně ideového pro-
gramu divadla a méně se chápe potŤeba nové orientace di-
vadla k životu, k revolucím i zápasrim dneška a zittka.Ukázal
jsem, že divadlo národní zrazuje sebe, že vzniknuvši revoluční
manifcstací zástupri, stává se víc a více panstvím jedincri. Že
revoluční program národních snah českfch v polovici 19. sto-
letí změnil se v program chtivého nacionalismu, kterému je
naše divadlo věrncl v souhlase s nacionalistick1imi snahami po-
litického šovinismu. Myšlenkové šovénství vlastenecké abez-
vi1namnÝ artismus jsou ony nejv!,značnější známky tňídnosti,
vylučnosti a jednostrannosti dnešních divadel, jednostran-
nosti směrem ke zpátečnictví a reakci.

Ve jménu uměni harmonického, netŤídního a všelidského je
potŤebí postavit se proti vládnoucímu směru v dramatice'
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