
měněnl vědomí v tvar. Proto privodnost a kvalita jsou nej.
jistějšími kritérii tzv. levosti v umění. Jakékoliv hodnocení
vzhledem k osobnosti či ideji, již jsme uzna|i za moderní, je
pochybné, poněvadž toto hodnocení pÍipouští větší či menší
epigonství, jež je vždy elementem poškozujícím umění a jež
vždy svědčí buď o nemístné kariéristické ješitnosti, či o lenosti
ducha.

Levá umělecká fronta je nevidite|ná vzájemná sympatie
a respekt, pojící opravdu originální, hodnotné tv rce. Umění
není válka. Pryč s vojenskfmi metaforami. Svobodné zápo-
lení duchri je nejkrásnější podívaná dějin. A bohat1í tvrirce
není kapitalistou. NevykoŤiséuje nikoho. A dává své bohatství
všem, kdož _ je chtějí chutnat.

(Tam-tam 1, č. 5, prosinec l925)
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Vladislav Vančura:
PRoTI SEKRETÁŘotvl SVE STRANY

Není pochyby, že historickf materialismus a leninismus

.|sou disciplíny, které |ze vyznávati bez zevrubné znalosti.
Ars est longa, nuže, tyto obory se prakticky laz,fvaji lázorem,
avšak nejsou již více než názorem v nejužším smyslu politic-
kém. V komunistické straně mluví se o zprisobech tiídního
boje a vlád, o požadavcich proletariátu, ale nikdy nepadlo
slovo o pracovním dnu dělníkri, o komunistické tvorbě. V ko-
munistické straně dělnictví, odbornost a styl neplatl za nic,
právě tak jako jinde. Všechny ohavnosti demokracie (dile-
tantismus, diskuse, volby, sněmování atd.) nalezly místo
uvnitŤ partaje, jejíž povinností je nebfti partají, jejíž povin-
ností je p|án a tea|izace nového pracovního systému, vědecká
kritika organizace moci. Zat1mco jinde vznikají nové tvary,
pracují marxistické fakulty a semináíe, u nás se hlomozně
věŤí. Nejprostší a nejsilnější je víra sekretáŤri, víra ve všech
polohách svfch vfkyvri stejně prudká. V drisledku této víry
a jakéhosi pravědomí věci, jevící se sekretáŤrim, jsou snadné
a jasné. Spolehlir,y muž mriže spoléhati, že všechno správně
tuší a že všemu rozumí: divadlu, vfstavám, politice, odborrim,
družstevnictví a všemu, čeho je tÍeba, neboť kdysi v dávno.
věku zbŤídili jeho dělnickou jistotu v žargon všestrann1ích
rozumbrad . Na vrub této sekretáŤské ctnosti padaji všechny
kulturní omyly a škody, jako jsou ochotníci, bezvěrci, prolet.
kult atd. Za tohoto režimu volební manifest komunistickÝ
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zápoll s pojmem proletáŤské demokracie a redakce naprosto
již nekritická otiskuje články následujícího druhu:

Rudé právo 15. XI. 25. ,,Inteligenci! Idea komu.
nistická je nové vydání učení Kristova a všech velkych
lidí pŤed n7rr. a po něm; u nás husitství a českobratrství.
Jen prostňedky jsou jiné, tam trpělivost - zde násilí.
Našemu kulturnímu citovému stanovisku, vypěstěnému
tisíciletou tradicí, pŤíčí se násilí. Vzpomínám Tolsté.
ho. Uvažujeme: Nešlo by to evolucí? Odpovídám:
Ne!_ Proč? PŤestal jsem ve vfsledek její věŤiti...

Pisatel vyb|zi inteligenty idealisticky za|ožené, aby
piekonali dťrvody rozhodující proti komunismu, jako je
materialismus' a vstoupili v Ťady komunistické, v ňady
idealistri.

Na jiném místě praví:
,,Masa se spokojí tím, co je. Kdo by se divil, stane-li

se pŤípad vridce nečestného, tňeba zloděje...

Dobrá vrile nedoukri mriže b ti respektována, avšak jestliže
tito lidé staví svoje defekty na odiv a jestliže vládnou, je nutno
nazv ati j e pravf m j ménem.

(Tvorba l ,  č.5 , leden 1926)
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F. c. Weiskopf: NA VŠECHNY STRANY

I .

VLADISLAV VANČURA ANEB PRoTI BÁSNÍKŮM
SvÉ STRANY

,,Ylte,,, stěžoval si mně nedávno jistf soudruh, ,,umě-
lec mriže b t sebe spolehlivějším kamarádem, mriže bft
sebeoddanější naší věci - ve straně ho pÍestoještě dlouhá
léta nebudou pokládat za rovného, protože snad kdysi
byl expresionistou, dadaistou, nihilistou nebo něco po.
dobného. Víte' soudruzi člověku něco takového neza-
pomenou' právě tak jako ÍádrťÝ občan děvce, která se
provdala a později ničím neprovinila, nikdy nemriže
zapomenout nebo odpustit jeji ,minulost'.

Toto chování má své drivody: umělci se svou pňetí-
ženou individualitou natropí -ikdyž to myslí poctivě _

více škody, nežli prospějí ve straně, která se domáhá
správného poznáni, discipliny a cílevědomosti. Uzná-
váme beze všeho správnost tohoto tvrzenl, avšak je na.
prosto nesprávné r,yhfbat se byé i sebevedlejším problé.
mrim a neŤešit je. RevolucionáŤi mívaji nebezpečné
sektáŤské sklony. odmítnout, bojkotovat, nechat stra-
nou anebo rn.fsostně odb1tt člověka, protože se nám ne.
podobá, protože spáchal chybu anebo nadhodil ne.
pňíjemnf problém - to není ani revoluční, ani prole-
táŤské... (Wieland Hnzfelde: Gesellschaft, Kijnstler und
Kommunísmus)
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