
srpu a kladiva _ staly se totiž opravdu politovánthodné píí.
pady _ nebo rudě natŤené verše o 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,, zdttrazťtovat to,
že estetika poetismu není, jak Šalda správně dovozuje, mysli-
telna bez historického mate rialis mu a že konstruktivistická
architektura pŤedpokládá pňesné marxistické zhodnocení sta-
vebních programri a uvědomělou social ist ickou or ientaci
t v o r by .

K vyjasnění ,,dnešních problémri.. lze dospět toliko pod.
robnfmi sociologickfmi rozbory. A v té věci je nutno pŤede.
vším zamezit, aby odborné otázky byly ňešeny podle 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 pňedevším tňeba odmítnout zásah ne-
kompetentních horlivcri do odbornfch věcí, odmítnout
povrchní apl ikace marxist ick ch pouček v odborné a kr i .
tické práci. Horlivost těch, kdož snad ovládají abecedu rnar-
xismu, ale jsou totálně negramotní ve 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 odborné věci, ve věci architektury, bučel negramotností velmi
vydatnou. Ti, kdož jsou si snad i vědomi své neznalosti odbor.
né a troufají si podávat marxistickf vfklad těchto odbornfch
problémri (tedy deduktivně aplikovat určitou teorii na
určité pňípady, což je dogmatické a školometské), musí bft
zakňiknuti, poněvadž jinak by se znovu došlo k dávno pohň.
benfm bludrim ,,sociálního a proletáňského umění.. - a mar-
xistická uměnověda by vybudována opět nebyla.

Tulíus Fučík: DISKUSI

l,o ČtsroTĚ GENERACE..

odkládáme do pÍíštího ročníku. Redakce se snaží, aby tato
diskuse byla Ťádně organizována, to jest, aby nebyla pňíle.
žitostí k vyňizování nějakfch osobních spor , lásek a nenávistí,
r brž aby pŤinesla skutečné jasno v nejdriležitějších, zásadnich
otázkách, o něž spor de facto vznikl.

A nejen aby tu byly tŤíbeny názory. Nic není tak uboze
protivné jako ,,demokratická.. diskuse, která zristane na tom,
žeje diskusí, akterou nikdo nepokIádá za závaznou. V našem
pňípadě jde o pňíliš vážlé 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
skutečně pňinést ten v sledek, kterf je od ní očekáván: jasno
o riloze, kterou naše tzv. generace hraje a kterou by měla hrát
v dnešním kulturním životě, jasno o Ťádu, kterym musí bft
vedena, a jasno o kritické práci, kterou musí vykonávat.

V prvních číslech pňíštího ročníku zasáhnou do diskuse
mezi jinfmi také Zdeněk Nejed ' BedŤich Václavek a znovu
Ivan Sekanina.
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