perspektivy' a to není rikolem tétopoznámky. Chce jen ještě
jednou ospravedlnit existenci celé této diskuse podtržením
jejÍho v,fznamu. K ujasnění o věci revolučnosti,nerevoluč.
nosti a kontrarevolučnostina frontě politické se došlopodobnou
diskusí, nechyběly ani tehdy hlasy, aby věc by|a vyÍtzena
hezky v soukromí, a ne pŤed tváňí veňejnosti. Kdo by však
chtěl nyní tvrdit, že ta diskuse byla pŤed více než rokem věcí
zbytečnou?

Kurt Konrad: KRIZE KAPITALISMU
A ,,SoURUČBNSTVÍ..

Jeden ze základn(ch principri dialektického materialismu
je jednotnost teorie a praxe. A to nejen v tom smyslu, že díalektick1imaterialista nechcepouzevykládat svět,ale změnit ho,
avšakrovněžv tom smyslu, ževe všechkonkrétníchpŤípadech
je s to ukánat, že určitápraxe je v logickéa historickésouvis.
losti s určitou teorií. Tak napŤ.teorie historickéhomaterialis.
mu s prakticko-revolučníčinnostíproletariátu.
Mám zde na mysli teorii a praxi BedŤicha Václavka.
Jeho teorie:,,Mezi uměníma politikou nejsoupŤímévztahy,
ale obé roste ze společnézák|adny a pŤesni jsou souvislosti
zňejmé..a z toho vyp| vajici: ,,Jde o zásadn1 souručenství
moderní tvorby a sociálně revolučníhohnutí... Jeho praxe
spočíváv ,,boji proti idyle.., v boji za lreslo: ,,Civilizované
Ženě civilizovanf šat!..atd. Jak je to možno, že souručenství
Bedňicha Václavka se sociálně revolučním hnutím spočívá
v době nejostŤejší
krize kapitalismu, kdy všechnyjeho rozpory
stupĎují se s neuvěŤitelnou rychlostí k nejvyššímuzostŤení,
V propagandě pro ustŤiženícopri a pro hedvábná pyžama?
(Viz Index, Í. I, č. 12, rediguje BedÍich Václavek, kterf
sl"/mjménem tuto praxi kryje.)
Zde musíme zričtovat se zásadně nesprávnou ana|!,zou
Václavkovou a Teigovou, která stanoví literárně umělecké
pňevraty za rovnocennésociální revoluci.
Chyba v ana|!,zeVáclavkově a Teigově (poslednějmeno.
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vanéhoopět v Indexu [I/1) spočíváv tom, že měšéácko-pokrokové umění, jako romantismus, symbolismus, kubismus,
surrealismus, které bránilo své existenčníoprávnění velmi
energicky a velmi bouŤlivěproti reakčním,více méněvyžil1im
uměleck1im směrrim _jako klasicismus, parnasismus,naturalismus _ žeprohlašujítoto obsahově i formálně kapitalistické
umění - j"'' proto, žeje pokrokové (rozumí se v kapitalisticslova smyslu.
kém smyslu) - ,u revolučníve společenském
z
z
produkčních
sil
určité
epochy, tj.
Yycházeji ,,rr'ateriáIu.,,
její
produkce; vidí vyrristat na tomto
z technickfch forem
podkladě právě tak,,modernítvorbu..jako ,,sociálspolečném
ně revolučníhnutí.. - a vsunou směle mezi obojí znaménko
rovnosti, odpovídajícívícejejich pŤáni než|iskutečnosti.Tak
daŤíse Teigovi mistrovskf kousek, že odvozuje svrij materialismus ocl ,,materiálu.. (napŤ.pŤi stavbě: kameny čibeton)
a vribec nepozoruje, že mtr pŤitom rozhodující faktor produkční poměry _ zmizel pod stolenr,že zmjzel společenskyobsah produktivníclr sil, společenskfobsah doby, kter1i
pŤedstavujedruhf základni element určitétrristorickéicieologie.
Ano _ moderní tvorba (surrealisnrus, konstruktivismrrs)
zák|adny jako rer'olučníhrrutí
povstala ze stejnéspolečenské
Ale
také
společensk
proletariátu.
o
srněr, o společenskf
.jde
obsah, o společenskoupťrsobnost.
A tu docházíme k v1isledku,
že tak revolučněnaparáděná negace ,,moderní tvorby.. z stává jen v okruhu vfvojovych vfkyvťr kapitalistické ideologie
a pÍedstavujepokrokov směr, odpovídajícízměněrréspole.
čenskézákladně kapitalismu - že však revolučníhnr.rtíproletariátu směiuje k likvidaci dnešníspolečnosti,k historické
negaci kapitalismu, že tedy' proletáňsko-revoluční
umělecká
kritika má mimo jiné ťrkolvéstrra svém seku co nejostÍejší
boj proti celétnu kapitalistickémuumění, rovněžproti jeho
,,moderní..části,totižsurrealismu'kapitalistickémukonstruktivismu, poetismu.
Tak stává se znaménko rovnosti, vkládané Teigem a Yác.
lavkem mezi jejich uměleckéteorie a sociálně revolučníhnutí,
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sebeklamem. Tato.stránka otázky je však nejméně driležitá.
je rozhoduj1c1,žekažd!,kd'o
zakryvá tňídníobsah
Tím spíše
jeho
forem,
podporuje kapi.
a
všech
systému
kapitalistického
něho
velmi
driležitfch
rikolri. Kdo
pro
provádění
v
talismus
její
poukázal
na
kapitalistickf
mluví o raciona|izaci, anížby
obsah, kdo mluví o umění' o moderně, anižby ukázal na jejich tŤídnísměr, provádí driležitf ťrkolkapitalistickéideologie:
udrženíiluzi o formách stojícíchnad tňídami,o státu, kultuÍe,
umění, raciona|izaci atd., kterésloužík zastíráni kapitalistic.
kého obsahu těchto forem a k nerušenémuupevnění jejich
pťrsobnosti.
Tak stávajíse Teigovy a Václavkovy teoriejednou z mnoha
pák mnohotvátné kapitalisticképraxe v časejejí krize.
Bedňichu Václavku, ptejte se jednou dělnice, kolik derrních
mezd spolklo by poňízeníhedvábného pyžama. A pak jděte
spánembohem dále bojovat proti idyle.
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