
Zdeněk Rossmann:DÁLE JÍT JE JÍT zPĚT

Umění dospělo své konečné fáze bezpŤedmětnosti. Dosud
vždy bylo utváŤeno okolnostmi, a dnes vice než kdy jindy.

Stroj odebral mu i poslední nádech jakékoliv ričelnosti, dťr.
sledek toho byl: horečné hledání nov/ch cest a novfch forem
takzvané umělecké tvrirčí aktivity.

Jsouc moderní specializací a ekonomickou normalizaci od-
loučeno od konkrétní práce, ostatně vždy pochybné, bylo
logick1im vjvojem nuceno omezit se na abstraktní prvky.
Tedy vrcho| a zároveťl, teoretick1i zánik umění. Dále jít je
jít zpét.

Za svétové vá|ky uživalo se náhražek, po ní následkem
z šené produkce zmize7y. Po velké válce tÍid zmízí
umění  j a ko  umě l á  a  nedokona l á  n áh r ažka  s ku t eč-
né}ro života, kter!. měl se uměním vyžít proto, aby byla
zachov ána hospo d áŤsk á a so ciální nerovnováha.

Urr.rění bylo zbraní tím, že nuti]o člověka pTacovat na
něčem, co nesloužilo jeho faktické potŤebě. Diees je estetickou
vychovou zatěžována lyroba tak, že kolem plnfch skladri
chodí lidé, kteŤí nutně potŤebují r,frobkri, ale nemohou za.
platit za ně uniěle maximální ceny.

Tedy ze stanoviska komunistické společnosti: umění je
z l oč i n  n a  c hud f c h .

(Fronta, duben 1927)
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BedŤich Václavek:
DoSLoV KE SBoRNÍKU FRONTA

K r i z e  Současny  Ťád  spo l ečensk1 i  s e  na chá z í
oole v krizi, jejíž hospodáŤské koŤeny dovozují

zŤejmě jeho bezvfchodnost. Nadvfroba a ne-
zaměstnanost' stálé vfrobní krize ukazují, jak
se kapitalismus octl ve slepé uličce. PŤes Spo-
lečnost národri a pacifistické Ťeči státníkri víme
všichni, že poměrnf poklid, ktery pŤinesla po-
vá|ečná,,konsolidace.. a,,stabilizace,,, není ni-
čím než pŤestávkou a klidem pňed nor,1imi v -
buchy. Imperial ismus je pol i t ickym vlrazem
této situace kapitalistické společnosti, jež musí
bojovat o nové trhy, aby udržela svou exploa-
taci nadhodnoty.
Konec  této  exp loatu jící  c iv i l i zace  se  b| iží
neodvratně. Jestliže revoluce v Bvropě samé do-
časně ochab|a, chytqijejí plameny tam' kde je
kapitalistická Evropa nejzranitelnější: v kolo-
niích a zem(ch méně civilizovanych. Čína je
v pňítomném okamžiku ohniskem tohoto pro-
cesu. Není to krize civitizace vribec, ale jen do-
časné její formy, společenského Ťádu. Po jeho
pňekonání a pŤeměně otevrou se nové, netušené
obzory. Zdravéj ádro civíI izace je schopno
lyvoje a je mu nutno pŤisvědčit a zd taznit je
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