F. c. Weiskopf:NA VŠECHNY STRANY

zápoll s pojmem proletáŤskédemokracie a redakce naprosto
již nekritická otiskuje články následujícíhodruhu:
Rudé právo 15. XI. 25. ,,Inteligenci! Idea komu.
nistická je nové vydání učeníKristova a všechvelkych
lidí pŤedn7rr.a po něm; u nás husitstvía českobratrství.
Jen prostňedkyjsou jiné, tam trpělivost - zde násilí.
Našemu kulturnímu citovému stanovisku,vypěstěnému
tisíciletou tradicí, pŤíčíse násilí. Vzpomínám Tolsté.
ho. Uvažujeme: Nešlo by to evolucí? Odpovídám:
Ne!_ Proč?PŤestaljsem ve vfsledekjejí věŤiti...
Pisatel vyb|zi inteligenty idealisticky za|ožené,aby
piekonali dťrvodyrozhodujícíproti komunismu, jako je
materialismus' a vstoupili v Ťady komunistické,v ňady
idealistri.
Na jiném místěpraví:
,,Masa se spokojítím, co je. Kdo by se divil, stane-li
se pŤípadvridce nečestného,
tňeba zloděje...

I.
VLADISLAV VANČURA ANEB PRoTI BÁSNÍKŮM
SvÉ STRANY

Dobrá vrile nedoukri mrižeb ti respektována,avšakjestliže
tito lidé stavísvoje defekty na odiv a jestliževládnou, je nutno
nazv ati j e pravf m j ménem.
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,,Ylte,,, stěžovalsi mně nedávno jistf soudruh, ,,umělec mriže b t sebespolehlivějšímkamarádem, mriže bft
našívěci - ve straně ho pÍestoještědlouhá
sebeoddanější
léta nebudou pokládat za rovného,protože snad kdysi
byl expresionistou,dadaistou, nihilistou nebo něco po.
dobného. Víte' soudruzi člověku něco takového nezapomenou' právě tak jako ÍádrťÝobčan děvce, která se
provdala a později ničím neprovinila, nikdy nemriže
zapomenout nebo odpustit jeji ,minulost'.
Toto chování má svédrivody: umělci se svou pňetíženouindividualitou natropí -ikdyž to myslípoctivě _
více škody, nežli prospějí ve straně, která se domáhá
správného poznáni, discipliny a cílevědomosti. Uznáváme beze všeho správnost tohoto tvrzenl, avšakje na.
problé.
prosto nesprávnér,yhfbat se byéi sebevedlejším
je.
RevolucionáŤi mívaji nebezpečné
mrim a neŤešit
sektáŤskésklony. odmítnout, bojkotovat, nechat straodb1ttčlověka,protožese nám ne.
nou anebo rn.fsostně
podobá, protože spáchal chybu anebo nadhodil ne.
pňíjemnf problém - to není ani revoluční,ani proletáŤské... (Wieland Hnzfelde: Gesellschaft,Kijnstler und
Kommunísmus)

(Tvorba l, č.5,leden 1926)
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Myslím, mil1i soudruhu Vančuro, žejiž timto citátem, jejž
.
jsem postavil v čelosvéhočlánku,r suji dostijasně linii
atendenci tétoodpovědi na Tvrij projev Proti sekreiáŤrimsvéstranY
v pátém čísleTvorby. Dodávám ještě,že právě tak jako Ty
jsem i j á zapŤisáh|fm nepňítelemsekretáŤsléhobyrollratismí
a nekritickéhodiletantismu, kter se bohuželtu a tam vyskytne
i v komunistickémtisku. AIe právě proto vyvo|ává Tvrij'článek u mne odpor a dává mi právo kritiky. (Je to kritika- a ne
diskuse,abych použil slov, která jsem časio ir,y,t,rist slyšel.
Tedy: komunistická kritika a nikoliv demokratická diskuse.)
Kritika tato neť!,káse volby f6ra, jež sis vybral pro svrij pro,jev - redakce Tvorby Tě za to již sama dosti potrestala,"zaŤa.
divši Tvrij pŤíspěvek do bezprostŤedního sousedství článku
otto Flakeho, zastánce,,falangy dobrfch.. a
,,dobréhoewopanství.., onoho Flakeho, kterého Carl Sternheim tak trefně
nazva| ,,Der Konjunkturfritze... Kritika tato se rovněŽ nezablvá zajÍmav'fm faktem, že jsi Ty, Vladislave Vanfuro,
ríhlavnínepŤítel,,demokratickfchohavností.,,nepňítel,,diskusí, voleb a sněmování,,, k potítání oněch ohavností zvolil
zbtai ptávě ze skladištěopovrhované
,,demokracie.., to jest
apel na ,,veŤejnost..!Tato kritika konečně po,..chá riplně
stranou problém ričelnostia drisledkri Tvého vystoupení, pro.
tože pŤedpokládá, že Tvoje drivody byly nejlepší ite l nápravě skutečn1ích
nedostatkria jakási,,imanentní dialektika..,
která chtíc r,ypudit sekretáŤskf byrokratismus v komunistické
straně, posílila pouze měšéáckounadutost a sociálpatriotickf
sekretarchát.
Tato kritika se omezuje pouze na konstatování několika
chyb a nesrovnalostí Tvého článku, na tyto otázkyz
1. Možno ÍLazvatjinfm jménem nežli krajním diletantismem (proti kterému tak horuješ)
,,kritiku.. komunistického
volebního manifestu, která zaprvé neví,že chyby jlnapadené
by|y již dávno komunistickfm vědeckfm orgánem .,p,u,,..,y,
a která se za druhé obmezuje na pouhé odmítnutí
,,poj*.l
proletáŤskédemokracie,,, aniž by alespoĎ letmo naz,,aiila,
v čem vězí chyba a jak ji napravit? Anebo myslíš,že každj,
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čtenáŤTvorby ví, proč pojem proletáňskédemokracie nepatiil
do komunistickéhovolebního manifestu?
2. Možno nazvatjinfm jménem nežli ,,nejprostšía nejsilnější,hlomoznou vírou.. (kterou tak trefně pranfŤuješ!) názor,
že ,,všechnykulturní omyly a škodypadají na vrub sekretáŤskéctnosti.., názor,jenž nepočítáani se sociálně demokratic.
kou minulostí, ani s vfvojovfmi podmínkami českéhorevo.
lučníhoproletariátu? Anebo chtěl jsi nepŤímoobvinit většinu
,,revolučníchumělcti.., že nejsouce organicky spojeni s hnutím revolučního proletariáfil, pŤenechávaj1práci na kultur.
ním poli sekretáŤrim?
3. A jak nazvat vyná|ez, že ,,první povinnost partaje
(rozuměj: komunistické)je nebft partají..? Nevím, opravdu
nevím. Ale vím, že to není ani pŤíspěvekk vědecké kritice
otganizace moci, kterot žádáš,ani praobyčejnf marxismus.
A dovolíš-li,postavím proti Tvému tvrzení tvrzeníjiné, správné dle mého mínění, pŤičemžpodotfkám, že tak nečiním,
abych snad kritiku zabil dogmatem nebo abych ,,odmítl nebo
vfsostně odbyl člověka, jehož názory se našim nepodobají..,
n btž prostě proto, abych se nevyhnul nadhozenému problému. Cituji Bucharina :
,,Dělnická tŤídarozvrstvujesepo svémtŤídnímvědomí,
tj. vzhledem ke svfm stá m, všeobecnfm, ne osobním,
cechaŤskfm nebo skupinov1ím, nlbrž vzhledem k zá.
jmrim celé tňídy,na celou Ťadu skupin a podskupin, asi
tak, jako každ! Ťetěz sestává z ady kroužkri nestejné
trvanlivosti.
Tato nestejnorodosttiídy je také pŤíčinoutoho, že
strana se stane nutnou.
opravdu. PŤedpokládejme na chvíli, že dělnická
tŤídaje tiplně a absolutně stejnorodá. V tomto pŤípadě
by vždy mohla r,ystupovatv celésVémasovosti. K iízení
všechakcí mohli by bft vybráni lidé nebo skupiny podle
poŤadí:stálá organizacevedeníbyla by zbytečná,nebyla
bv nutná.
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Ve skutečnostise však věci mají jinak. Boj dělnické
tŤídyje nevyhnuteln1í.Vedení tohoto boje je nutné.
Vedeni je tím více nutné, protože se jedná o mocného
a riskočného
nepŤítelea protožeboj s ním je těžkf. Kdo
má vést celou tŤídu? Která část tŤídy? SamozŤejmě
nejpokročilejší,nejškolenějši a nejstmelenější.
Touto částíje právě strana.
Na čemje závis|!,ríspěchv tomto boji? Na správném
poměru mezi jednotlirrfmi částmi dělnické tňídy a pŤe.
devšímna správném vzájemném poměru mezi stranou
a bezpartijními. Je nutno jednak vést a komandovat,
avšak musí se také vychovávat a pŤesvědčovat.Bez vf.
chovy a pÍesvědčováníne|ze vést. Jednak strana musí
b1ítstmelena a organizovánajako část tňídy, jednak
se musí čímdále tím pevněji semknout s nepartijními
masami a zatáhnout vždy většíčásttěchto mas do 'w"t'
organizací. Duševnívzrrist tÍtdy nalézátak svrij vyrui ve
vzrtistu strany a naopak: vzestup tŤídyvyjadňuje se ve
vzestupu strany nebo v upadajícímvlivu na bezpartijní...
Stačíto?
Stačt.
A proto dost toho citování, neboéjinak bychom snadještě
zakončili citátem z Vančury, a to:
,,Dobrá vrile nedoukri mriže b1ítrespektována, avšak
jestližetito lidé stavi svoje defekty na odiv a jestliže
vlád.
nou, je nutno nazvat je pravfm jménem...
V. Vančura.
Nejsme zlomyslní, a proto tak nekončíme.
Nejsme kantorsky za|oženi,a proto nenecháme tento dopis
.
doznít morálkou o nutnosti práce v organizaci atd.
Jsme mírumilovní a něžníjakoholoubata a nepoznamenáme
ani, že bys jednou mohl napsat článek na téma Inteligence
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a komunistická strana do Avantgardy (cožovšem nemá bft
nekalou soutěžípro Tvorbu).
a proto nekončímeanatématem
Jsme mírumilovní a néžnÍ,
pro nedouky, nfbrž soudružskfm pozdravem.
Tv,ij
F.C.\'V.
Čímžovšem ',causa Vančura.. nenl vyÍilzena.
Není vyňízena,protože ''causa Vančura.. je vlastně něco
jiného nežli pouze ojedině pŤípad.Protože ',causa Vančura.. je vlastně ,'causa umělec contra komunismus.. anebo
,,umělecká individualita a společensk1ikolektivismus...
A zde teprve jsme u jádra věci. Vystoupení Vančurovo jeví
se nám nyní v riplně jiném světle.Jeho článekv Tvorbě není
toliko nekritickou rebelantskou nedisciplinovaností, nfbrž
pokusem o iešeníspletitéhokomplexu otázek okolo problému
,,umělec, společnost,kolektivismus...
Pokus se nezdaŤil, protože byl podniknut nezp sobi mi
prostňedky (byl to boj lékaŤeproti ''ypadávání vlasri pňi tyfové
epidemii, tedy boj proti symptomu a ne proti pňíčině),ale to
nem že a nesmí zrLamefiat,že problém samotn1ípatŤído starého železa. Naopak rtezdat pokusu Vančurova ''yžaduje si
jako odpověď zdaňilejšía uvědomělejšídalšípokusy o Ťešení
rfše naznačeného
problému.A snad ani ne o Ťešení,
ale o vyjasněnl, protože nelze pŤedpokládat,že by - alespoř v celé
epošepňechodu od kapitalismu ke kolektivismu _ antagonismus mezi kolektivem a uměleckou individuálností byl od.
straněn. VÝvoj nového a revolučníhoumění ještě na dlouhou
dobu prijde po cestě ,,boje.. mezi uměleckfm individuem
a společenskfmkolektivem, mezi víceméněanarchisticky založenfm umělcem a nositelem myšlenkykolektivismu, tj. členem fstrany], a takécelou pevně organizovanou avantgardou
proletáňskétŤídy.To ovšem neznamená', že tato organizovaná
avantgarda (komunistická strana) by mechanicky zasahovala
do tohoto vyvoje. Ne ! To znamená,asi tolik, žena r,{voj revolučníhoumělce a na jeho tvorbu budou prisobit i jeho indi.

235

viduální snahy i snahy bojující proletáňskéavantgardy, ke
které patňí.Jeho cesta bude tedy ,'rniíslednicí..,
bude jakfmsi
,,vyrovnáním.. oněch dvou sil.
Jedná se tudížo vyjasnění a poznánÍ zákon , hranic a rázu
tohoto ,,boje.. a o kritiku a tvoňení nejtepšíformy onoho
,,vytovnán|,,.
II.
MENŠÍRÚŽoVÁ ZAHRADA, ALE NAŠE!
,,Anarchistické sklony umělcri umoárí mnohfm
z nich dňívenežlijinym lidem zbavit se ideologie měš.
táctva a zablvati se _ jsouJi podpoňeni fantazi1- myš.
lenkami revolučníhoproletariátu. Avšak ve většiněpfÍpadri zristává pŤi pouhém aktu vzetí na vědomí anebo
nanejr,1íš
blahovolného porozumění..... (W. Herdelde:
Gesellschaft,Kiinstler und Kommunismus
)
,,Marx byl asi toho názoru, že básníci blvají divousy,
kteňíse musí nechat jít svou cestou a které nelze měňit
mírou obyčejn1ích,
ba ani neobyčejnfch lidí; oni chtějí
b t hfčkáni, jestliže rrrajízpÍvat!ostrou kritikou se na ně
nesmípŤ|jít...
(F. Mehring: Karl Marx.)
,,Známe se málo.Jednou se musímepozlat.Nestyďse.
Živritek dolri. Pomohu vám... (V. Ne2uat: Menšíitžoua
zahrada,_ Pan Fagot a Flétna,)
,,Co je vlastně s tou vašílevou frontou?.. ptají se mne lidé
každou chvíli. ,,Narodí se? Nenarodí se? Nebo už zemie|a?,,
Ptají se mne na ulici a v Avantgardě, jako kdybych byl
opravdu ,,hlavním šikovatelemlevé fronty.., jak mne nazva|
pan Karel Víšek, podomní obchodník se stroh)ímnsociálně
demokratickfm internacionalismem značka: Lucus a non
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lucendo (internacionalismus, protože v něm není nic internacionálního). Ale budiž - začaljsem jednou s tou levou
frontou a uznáwátm, že otázka o její existenci či neexistenci
si vyžadujeodpovědi.
Nuže: levá fronta neexistuje.Neexistuje, protože plod byl
malou operací,zná,mou pod jménem ,,vfškrab..,pŤevedendo
negativniho bytí dŤíve,nežli se vribec narodil.
Ťíše
Neexistuje, protože pŤípravnépráce pro organizaci levé
uměleckéfronty (měli jsme již souhlas celéŤadyumělcri, měli
jsme již usneseni Devětsilu o svolání a ríčastina konferenci
levéťronty,měli jsme dokoncejiž svolanou poradní konferenci
pro ustavení levé fronty) byly podpolnou prací některfch
,,levfch umělcri.. kaženy a znemožněny.
Vedle této,,praktické..sabotáže|evéfronty ozva|y se proti
ní také ,,teoretické..hlasy, které argumentovaly asi takto:
levou frontu nelze sjednotit, protože nemáme jasného krité.
ria,z něhožsedál,rycházetpňi rozhodování o ,,levosti..,a levou
frontu ostatně ani nepotiebujeme, neboé:
,,Levá umělecká fronta je neviditelnávzájemná sym.
patie a respekt, pojící opravdu originální, hodnotné
tv rce. Umění není válka. Pryč s vojenskfmi metaforami. Svobodné zápo|eníduchri je nejkrásnějšípodívaná
dějin. A bohatf tv rce není kapitalistou. NevykoŤiséuje
nikoho. A dává své bohatství všem, kdož - je chtějí
chutnat. .. (V. Nezual: Leudfronta,u 5. čisleTam-tamu.)
Pohlížejena tuto nezvalovskou definici, zjistil jsem, že se
skládá ze tIí částl, které bych nazval: skutečnost,ideál a
políček.
Skutečnost:,,Levá, umělecká fronta je neviditelná..... Co
slovo, to pravda. o neviditelnosti (alespoĎv tomto okamžiku)
levé fronty není pochybnosti.
Ideál: ,,Yzájemná sympatie a respekt _ umění není válka..
- cožve skutečnostiasi vypad á tak, žeTAM-TAM a Devětsil
jsou jako pes a kočka a že v určitémpňípadu (nomina sunt
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odiosa) ,,sr'obodnézápo|enl duch .. našlo svoji relaci ve _
facce.
Políček:_ ano' políček,a sice políček,kter sobě a svému
nepiátelstvíproti levéfrontě dává sám Vítězslav Nezval, neboé
právě to, žeumělec není kapitalistou a ženevykoŤiséuje,
nfbrž
že on sám je ve většině pňípadrir,ykoŤiséován
a že bohužel
svébohatstvím žedát jen těm, kdožje chtějíochutnat (chtít
znallnernáv tomto pňípadě ,,moci zap|atit,,,jelikož v kapita.
listické společnostije konzumentem jen ten, kdo mrižekupo.
vat' a ne ten, kdo potňebuje), to vše mluvi ne proti, ale pro
l e v o u f r o n t u ,j e j i m i ž č l e n y s t a l i b y s e v š i c h n i , k d o ž
stejně chtějí revolucionovat spo1ečnost, jakož
i-její kulturu.
Políček,ideál, skutečnost.
Skutečnost,ideál, poliček :_ což kdybychom to udělali
jako Marx, kterf podle Mehringor,fch slov obrátil na hlavě
stojícífilosofii Hegelovu a postavil ji na nohy. Učiníme tak:
Umění se neprovádí v oblacích anebo ve vzduchoprázdném prostoru. IJmění se dělá na zemi v pr vanu skutečnosti.
Umění ne|ež1podšturcemjako olomouckf syreček,ale rodí
a tvoÍi se uprostŤed společnostia jejích zápas . A proto také
není imunní proti políčkrimspolečnostia tato společnostje
teď a zde u nás kapitalistická, tj. reakční.(Políček!)
opravdu svobodné zápo|enl duchri, opravdovf tozmaclt
umění je možtf toliko v nové' dobŤeorganizované,tj. socia.
listické společnosti. (Ideál ! Chcete Ji to tak nazvat, aby by|a
uhájena analogie.)
K dosaženítétosvobody a tohoto rozmachu je nutno pňe.
devšímorganizovat onu novou společnost,je tňeba revoluce.
Levá fronta umělecká má sloužitpropagandě (nemusívždybft
provedena slovem anebo plakátem) tétomyšlenky,|eváfronta
má b!,tjedním z kádrri a bojovnfch oddílri onénové společnosti, levá fronta má konečnětakéb t záštitoulevéhoumění
a levéhoumělce pŤedranami politickéa kulturní reakce dnešní
společnosti.(Skutečnost!)

LEvÁ FRoNTA, toé oRGANIZACE,

ÚČglmosr.

EKoNoMIE,

politicky a umělecky levfch umělcri,
ORGANIZACE:
společnost,
novou
za
boje
záštity umělcri, kteŤí dosavad nemají ani nejbídnějšíodborové otganizace,
sil a pelěz, neboéodstraníspory a boje maEKONOMIE:
licherného rázu mezi levfmi umělci a docílí sjednocení
rŮznlch finančně a kvalitativně těžce zat1žen,fchler,fch
časopisri(napi. TAM-TAM, Q, PÁSMO).
nemusí asi nikomu z těch, kdož pŤijdou
ÚČELNOST:
v rivahu pro levou frontu, b1it vysvětlena.
Levá fronta nebyla dosavad organizována, protože snad
ještě nebylo dost těch políčkria pŤílišmnoho ideálťr.Nebyla
uskutečněna,protožese snad rnnozi z|evfch umělcri obávali,
že ona bude jakfmisi dogmatickfmi kasárnami. Nebyla posta.
vena, plotože několik jednotlivcri nechtělo ise vzdát své
,,splendid isolation.., svéhoskvěléhoosamocení.
Avšak levá fronta je nutná.
jejímu ustavení!Pryč
A proto pryč se vším,co ještěpŤekáží
se všíteoretickou a praktickou sabotáží! Mluvme otevňeně!
Apeluji na Karla Teigeho, na Seiferta, Nezvala, Hoffrneistera, Horu, na všechny, kdož se zričastnili anebo souhlasili
s první pŤípravnou konferencí levé fronty v prosinci 1925.
Jednou se musíme poznat! Živritek dolri!
Jen rízkoprs literátskf egoismus rrl&žehauzÍrovat s argumentacío ,,menšírižové zahradé,ale naší!..
A protoještějednou:
PňeměĎmemnohdy heslovitou diskusi na dálku na věcnou
diskusi a kritiku uvnitŤ nové organizace politicky a umělecky
levéhoumění!
Aé žijejednotná levá fronta v umění!

(Avantgarda2, č'2, rinor 1926)
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