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kritiku mé brožury Literatura a politika. Nejsem zvyk|!
odpovídat na kritiky m ch knih, ale tentokráte nejde vpravdě
o kritiku, n!,btž o demagogick1i v1ipad politickf, a proto mu.
sím Karlu Teigovi několika slovy odpovědět. Teige tváŤí se
ve své kritice jako komunista dnešní polbyrácké ráže, jenž
dovoluje si s klukovskym radikalismem plivat na vše, co nemá
aplomb jeho politického sekretariátu. PŤijal bych takto jeho
projev, kdybych věděl, že Teige je skutečně t1m, zač se vydá-
vá, to jest opravdovlm komunistou. Potrhlé pŤesvědčení
našich lev1ich komunistri, že mimo ně a jejich jako makarÓny
soukané teze není na světě života, mriže vzbudit u normální.
ho člověka jen risměv pochopení jejich duševního stavu. Ale
Karel Teige je komunistou asi tak jako kakadu dravcem, což
by se dalo lehce zjistit, kdyby ho v elementárním komunistic-
kém kursu podrobili zkoušce z Abecedy komunismu. Komu-
nismus na jeho tváŤi je koketně nasazená maska mladistvého
radikalismu, jemuž dnes vyhovuje komunismus právě tak,
jako kdysi mu vyhovoval intelektuálsk1i individualismus.
Psal jsem ve své brožuňe o komunistickfch snobech, a jedním
z nichje také Teige. Takov mto snobúm je zalehko vyznávat
hesla, jimž nevěŤí ani za mák a jež pochopit se nikdy nesna-
žili. Takovíto snobové dovedou hubou vyznávat protibur.
žoazni revolučnost, a pňitom ve své praktické práci metat
ultraměšéácké dadaistické kozelce. Takovíto snobové jsou
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dnes oporou kulturního života v komunistické straně, a proto

to také s komunismem u nás tak dopadá. Vše, co kladného

Karel Teige u nás v kulturním životě vykonal, rostlo mimo

komunismus a je svázáno těsně s dnešní buržoazn| kulturou

evropskou. A proto udělá Teige napŤíště jak v zi$mu komunis.

mu, tak i v zájmll svém lépe, když svrij temperament, své

schopnosti i své reklamní a polemické mohutnosti uplatní

ve sféŤe své vlastní a komunismus nechá na pokoji.
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