tické praxi (v Rudérn právu, v Rovnosti, v Tvorbě i ReDu)
vžclyproti čiŤeforrnalistnímunazftáni na literaturu a proli
ideologickébezpáteŤnostimlaclfch. Vedla mne k tomu zkuše.
rrostz méhopŤímého
vztahu k organizovanémuodboji dělnické
tňídy a masovépráci. Vyčištěnímněkterfch koutťrsvéknihy,
myslím, jsem odstrarril teoreticképňekážky,které rnně stály
v cestě ke kritické práci opravdu revoltrční,a doufám, že se
na novécestě sejdu ke společné
práci s mnolra soudruhy.

Stanislav K. Neumann: KRIZE NÁRoDA

Z korespondencei osobníchstykri pí.esvědčiljsemse v mno.
ha minulfch rněsících,které uplynuly od známého projevu
několika českfchspisovatelria spisovatelekproti vedení KSČ,
že drivod mého podpisu na tomto projevu byl často pňíliš
ztotažťtováns pohnutkami a názory ostatních podepsanfch,
kteŤíbuď vťrbeclikvidovali svťrjpoměr ke komunismu, nebo
aspoř. zachovali si více nebo méněnepŤátelskfpoměr k dneš.
nímu vedeníKSČ i k dnešnímurežimu v III. internacionále
a kursu Stalinovu. Nemínímtlvjrraz nelibosti, kterétu a tam
zvrhaly se v hrubé a hloupé pomluvy. Ty mne v danésituaci
nemohly pňekvapit,jako mne nemohly zmást. Spíšebyl jsem
,,dojat,.jist1imi námluvami a pozvánimi k součinnostiz kruhú
buď nepŤátelsk1ichdnešnímurežimu komunistickému, nebo
vribec cízic7tčlověkukomunisticky myslícímua cítícímu.Ne.
považuji.li v této cL-wiltza nutné nebo užitečné,abych byl
komunistou matrikovanjrm, neznamená to, že jsem zatouž1l'
po společnostiiikvidátorri, trockistri nebo ,,jílkovcri..,nebo že
čekámna pňíležitost,
abych se vrhl do náručeněkteré,,levé..
skupině maloměšťácké,polooficiální nebo oficiální: zristal
jsem a zristani-rkomunistou. iemuž strana ie vždv bližšínež
jakákoliv individuálni nec,tr"uť
a kterákoii mimostranickíl
opozice.
Mrij podpis na zmílrěnémprcjevu nechtěl b)it ničímjin)'m
neŽ vlkŤikem
zkosti ve chvíli, kdy KSČ zdála se byt
v situaci opravdu kritické.
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Na jiném místě této brožury pravím, že tzv. historická
pravice komunistická _ první vedenÍ strany - založi|a československousekci III. internacionály s tajnou myšlenkou,že
ji dostane pomalu na cestu pŤedválečné
sociální demokracie.
Mohl bych uvéstněkolik vfrokri, charakterizujícíchtuto náladu. Byl to nicméně omyl parlamentárních politikri a rozenfch oportunistťr.Soudruh Šmeral,kterf byl jistě nejbližší
této náladě a koncepci, pochopil nicméně, myslím, její neudržitelnost dosti brzy a lépe než ona částjeho suity, která
ho s rozhoňčenímopustila, když se stal vridcem komunistic.
kého ,,centra...Jeho chybou bylo, že nesnažil se včas zrnfunit
konflikt mezi duchem III. internacionály a ,,sociálně demokratickou tradicí.. pomalou likvidací bubníkovsk ch živlťr,
které neměly opravdu v komunistickéstraně co činit, i když
jsme toho názotu, že davová Strana revolučnív kapitalistic.
k, ch zemich má čelit vnitŤnímu oportunismu spíšeobratnfmi
prostŤedky organizačními než pňekotn1imvylučováním. Bubník, pologramotn maloměšéáks ješitn1imnadáním hereckfm
a s líbivou demagogií na každémmístě, byl skutečněnebezpečnf. Nic však nepotvrzuje mi lépe rimysly historické pravice komunistickénež malá diskuse, kterou jsem měl nedávno
s jedním jejím členem z b!,va|éŠmeralovysuity, kterf tvrdil
právě opak toho, co Ťíkámezde: že totiž měl prf Šmeralna.
opak bubníkovce ze všech sil držet. Což nemriže znamenat
nic jiného, rrež že měl pomalu většinu strany proti vrili
Moskvy a všemi prostŤedkyodvést napravo, í za tu cenu, že
by z ní odešlanebo byla vyloučenarevolučnímenšina.Zkrátka: historická pravice komunistická mě|a mnoho politické
síly a schopnosti,neměla všakrevolučnív le, a tento nedostatek zprisobil, že konflikt mezi duchem III. internacionály
a ,,sociálně demokratickou tradicí..měl kŤečovit a nebezpečnf prriběh' Likvidace pravlch živlri nebyla poté prováděna
racionálně, n<1brž
ve skocíchdosti náhodnfch, kterézprisobi.
ly straně značnéztráty, z nichž dočasná ztráta politického
prestiženebyla nejmenší.Kdyby byla měla historická pravi.
ce komunistická trochu revoluční vrile. bvla bv se sama
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starala, aby živLy čistě maloměšťáckébyly postupně ze stra.
ny vyloučeny nebo aspoĎ činěny neškodnfmi. Tehdy bylo
kdy k tomu.
kompromisní těleso z ,,ceTltra,,a ,,|eDalší vedení
"KSC,
jádru
nemravnou povahu: stanovisko obou
vice.., mělo v
směrri bylo vyčkávac|' )'až se protivník zkompromituje..;
pŤedevším
,,centristé..,vědomi si většíhopolitického rozhlea
nevalné gramotnosti svfch protivníkri, čekal'i,až
svého
du
,,levice.. ocitne se v koncích. Tato neupŤímnápolitika vnitŤní
nemohla straně ovšemprospět. S pomocí Moskvy, ktetá prá.
většínebezpečí
v,,pravfch richyl.
vem viděla v Československu
kách,,, vyhtáIa to nicméně ,,levice.., a KSČ dostala vedení
,,a
zčásti rovněž
,,jílkovské...Bylo to vedení pologramotné
u"l.i '...'pŤímné. Frivolní áemagogie občana Bolena na.
pŤíkladnebyla jistě jeho ozdobou. Za tohoto vedení,jakmile
jeho neschopnost byla očividná a opozice m|ádeže zahájl|a
na ně první ritoky, vyvrcholila krize strany, zpočátku tak
mohutné a vlivuplné.
Nyní byla, myslím, opravdu na místě - rizkost. Zdá|o se,
že pro neschopnostvťrdcrihroutí se jediná solidní hráz protí
československé
reakci. Znal jsem poněkud iidskf materiáI,
s nímžbylo možno počítat,kdyby bylo běželoo vyběr zkušen ch a poctivÝch vridcri pro novévedení KSČ. Nebyl velikf,
ale činiljsem si pŤestojakousi pŤedstavuo skupině lidí, kterfm
bylo by možnosvěŤitstranu, aby ji vyvedla z tr!,znivékalamity. Jenže v politickfch stranách, hlavně v době jejich krize,
nelze provádět takov1ich pokusri: vedení KSČ chápala se
radikální m|ádež, ktetá zv1tězila nad ,,jílkovci...
Nebyl jsem jistě nikdy v životěodprircem mládeže,naopak:
vždyckyjsem jí více drivěŤovalnež,,star!m.., nikdy jsem sejí
nebál. Ale mládež politická bfvá pŤecejen něco zce\a jiného
nežrr^ládež
literární nebo umělecká. V literatuŤea umění rozhoclujínadání a svědomitost,v politice rozhoduje vedle toho
ještě zkušenost.Nevěňil jsem, že m|ádeži, nastupujícív čelo
KSČ, podaŤíseaspoř"vyvéststranu zktize a zacrrránitj eji davo vou povahu, báI jsem se, žeučiníz ní sektu, a sekta, toénako-
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nec vždy cestakmaloměšéáckému
radikalismu pouze slovnímu.
MďIjsem tehdy z|édny, celéhodiny prochodil jsem, mučen
tr!,zniv!.mi obavami - a tak podepsal jsem zmíněn1i projev,
když mi byl pňedložen,s jedinou podmínkou,.aby byl namíňen i proti vedením pňedchozím:opakuji, byl to pro mne jen
vfkŤik rizkosti.
Chybil jsem? Ano, ale jen v jedné věci: žejsem nemluvil
toliko za sebe,žejsem podepsal kolektivní projev s lidmi, kteŤí
buďjiž opouštělipridu komunismu, nebo dávali pŤednostjus.
tamentu skupinky pňed zájmy strany. Měljsem vykňiknout,
poněvadž tehdy počaljsem již mlčenípovažovat za zbabělost,
měl jsem vykŤiknout*ale toliko za sebe,vyslovit svou zkost,
svéobavy, zárove však i to druhé: že žádná krize v té nebo
oné sekci, ba ani v III. internacionále nemrižemít vlivu na
podstatu m ch lázorti, na mou víru a mé pŤesvědčení,
na
zpúsob mého zŤení- na rnou nenávist kburžoaznímu,,poŤádku..,na mou víru v mezinárodní vítězstvíproletariátu, na
mé pňesvědčeni,žejen leninismem lze dobyt a bude dobyto
světa pro socialismus.
Ani to, žejsem byl vyloučenze strany' ostatně právem, po.
něvadžjsem porušil disciplínu a tohoto porušeníjsemneodvo.
lal, nemohlo mít nejmenšíhovlivu na mé myšlenía citěni
]<omunistické.
Jako nejsem tak krátkozrakf, Josefe }Ioro,
abych v prúběhu světovérevoluce sociální od ruskérevoluce
až do dneška viděl dťrvod k pesimismu, ke zklamání, ke
jako
,,ztrátě víry.., k likvidaci komunistického pŤesvědčení,
nejsem dosti ješitn!, abych vnitŤně rozcházel se s hnutím
a stlanou' kdyžv nich neděje sevšepodle rrrj,ctrnázoni,nejsem
ani dosti malichern , abych ve svém vyloučeníviděl casus
belli se stranou.
Stav a politika strany, jako je komunistická, nejsou pouze
vfsledkem záslulr nebo chyb a pletich vridcri, nj,brž mnohem
více drisledkem četn1ichvnějšíchi vnitňních pÍíčin,jež se
vymykají vrili jednotlivcri, proto má strana konec koncri vždy
pravdu. Je taková, jaká za danéhopoměru sil vnitňníchi vnějších bft musí.
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Likvidace maloměšéáctvía ,,sociálně demokratické tradice.. v komunistickéstraněje logickou a elementárnínutností1
dík nevěrn1ím,špatnfm nebo neprozírav,|rmvťrdcrimprováděna byla u nás kňečovitěa stála stranu mnoho. Dnes má ji
však KSČ povšechněza sebou, a znoya rostoucí vlna revoluční,drisledek krize kapitalistickéhohospodáÍstvía vzpoury
v koloniálních a polokoloniáiních zemich, na|ézástranu poměrně již dosti pohotovou. obavy se zňetelem k dnešnímu
ovšemz toho drivodu,
vedeníse povšechněnesplnily; částečně
že rispěchy Sovětského svazu) zrada sociálfašistická, ritisk
hospodáŤskf i politickf, zápas vridčích koncernri otvírají
proletariátu Znovu oči a upozorrlujíjej, kde má hledat svého
vťrdcea svrij pŤedvoj.
Jsem jistě dalek toho, abyclr na puntík souhiasil se vším,co
dnešnívedení KSČ dě1á a hlavně nedělá a dělat by mělo.
Ale pŤedně: znám ztráty, které strana utrpěla v zápasu se
svfmi maloměšťáky,oportunisty a likvidátory, znám í nepatrn-17počet vťrdčícha tvrirčíchsil, jež má dnes k dispozici,
a konečněznám takénesnáze revolučnístrany v době zostňené
perzekuce s maloměšéáckoupovahou českou- a po druhé:
považuji dnešnísituaci z hlediska proletariátu za nejméně
vhodnou k tomu, aby jakákoliv opozice komunistickáháze|a
straně klacky pod nohy (objektivní kritiky jsme se dosud ne .
dočkali),i kdyby měla tisíckrát silnějšídrivody pro svou existenci než to' co se dnes komunistickou opozicí jrnenuje nebo
včerajmenovalo, než se uch1ililo do sociálně demokratického
zaopatŤení.
Proč se tedy nesnažímo návrat do strany?
Deset let pŤímfch i nepŤímfchzkušenostíse stranou a intelektuály poučilo mne, že pro stranu i intelektuála je prospěšnější,
stojí-li intelektuál vedle strany, není-li strana odpovědna za jtho ťrchylky,skrupule, náklonnosti, potňeby, ná.
lady a rozma:y a nepotlačÚ.-l3i"r' tuďiž, a ''"''i-li intelektuál pŤínroodpověden straně za Svou práci a za svŮj život.
PotÍeby a rnožnosti strany jsou jinéhÁ druhu než potňeby
a schopnosti intelektuál - spisovateIri. umělcťr a vědcri.
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duchri uzrává častona stromech,jejichž neovoce tvťrrčích
zbytnépodmínky žívotnljsoupravidelně v rozporu více nebo
méně krutém s tím, čeho strana musí vyžadovat od sv1ich
pŤíslušníkú.
Naskytne se mi snad jednou pŤíležitost,abych
správnost těchto stručnfch vět mohl objasnit konkrétními
pňípady ze svfch zkušeností.Nejméně ovšem prospívá intelektuál straně i sobě, když se stanezaměstnancemstr any. Č1mž
nechci ovšem (ci, ževridcové,politikové,pŤedáci strany mají
b t intelektuálně zcela omezeníajednostranní: mluvím toliko
o intelektuálech, jejichž hlavní potňebou a schopností je
tvorba literární, umělecká nebo vědecká.
A rovněž tím nechci Ííci, že ideálem intelektuála je mi
některf z oněch typri, jež upňímněnebo pokrytecky vidí svou
chloubu v tom, žejsou domněle nad tŤídamia nad stranami.
Jakojiž dávno nepovažujiza okrasu lidskéhoducha našídoby
subjektivní ideologie, jejiclrž jedinfm kladem je originalita,
a všecko ostatní soukromfm breptáním, rozntnožujic|m zmatek ve hlavách i srdcích, tak nevidím ani krásy a užitku
v tŤídníneuvědomělosti a politické bezcharakternosti intelektuálních chytrákri nebo blouznivcri. Jsem komunista a považuji za nezbytné, aby potLráni byli všickni protivníci komunismu a politováni ti, kdož nedovedou se rozhodnout mezi
rudou a bílou, mezi rudou, která je jen jedna, a bíIou, která
má všecky odstíny až po ten docela čern'/.
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Vladislav Vančura: Z PŘEDNÁSKY
o TAKZVANÉiu NoVÉM UMĚNÍ

Systematiky všechdisciplínjsou nudné,snad mrižemepŤejít
jména
autorťti vfčet dél'a zmintt sejen o duchu moderního
i
umění. Dovolte mi pňedpokládat, ževětšina pŤítomnfchdam
a pánri považuje moderní umění za b|áznívinu, snadnost
a schválnosti, kterébyly vymyšlenyjen, aby pohoršovalyčtenáIe a bohorovnékritiky. Dovolte mně byt trochu polemickfm' Každé dílo je tňeba prosazovat či aspo hájit a stát za
ním, tím spíše,jde.li o věci vášnivéhozaujet1,o věci tvaru'
kterf v umění má driležitostjazyka. Zajisté není námitek,
dožaduje.li se někdo ze starych pánťr,starfch lety nebo duchem, literatury mravoličné,literatury vzděLávaci, literatury
komunistickénebo naopak okresní.To vše se nedotfká podstaty umění, dotud múžememluvit jenom o fabuli, jež byvá
užitečnáčiškodlivá,vhodná čivolena nesprávně, ale naprosto
nerozhoduje o uměleckfch hodnotách díla, neboévlastní bás.
nická práce je práce o tvaru. Tedy skladba a Ťeč,čiještěvfrazněji: slovo.
Ve shodě s několika autory považuji za uměrri onu básnivou mohutnost,jež oživuje,onu těžkopostižitelnouslovesnou
magii, která povznášía zprisobujeprudké hnutí mysli, pŤipo.
mínajícpláč a štěstí.
Považuji za krásu ono pozdviženíducha,
ono vichŤenífattazte, jež uchvátí a vznese. Vyskytnou-li se
fantastickésíly umění v občanskémživotě, zajistémohou b t
spojovány s pŤíhanou,zdají se obludné a neriměrnéku po.
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