
Josef Hora: oDPoVĚĎ TEIGOVI

Nerad, ale pŤece jen se musím zabjrat Karlem Teigem,
proti jehož ,,kritice.. své brožury Literatura a politika jsem
se zde musel pŤed několika měsíci ozvat. Karel Teige, jemuž
se nelíbí, že jsem po svém odchodu z komunistické strany počal
psát do nekomunistick ch listri, zasedl nade mnou na soudnou
stolici a zasypává mě horkfm olejem vftek, jež podle něho
jsou ,,trpké a nikoli nepŤátelské,,, a|e podle mého prostého
rozumu jsou jen směsicí podvědomé drzosti a prostomyslnosti.
Za prvé musím Teigovi znovu opakovat, že ho pŤi nejlepší
vrili nemohv Uznat za soudce, oprávněného posuzovat moje
činy. Takoví komunisté, jako je Teige et comp.' ti věru
z komunistické strany nebudou muset utíkat vribec nikdy.
Komunismus je pro ně stejně dekorativní predikát, jako pro
naše dekadenty let devadesát)ich byl okáza|!,feudální pňí-
domek ,,ze,,, Ze Lvovic, z Lešehradu, z Rrižokvětu. Komunis-
mus je pro ně interesantní divadlo, barevná iluminace nud-
ného života, kaviát na jejich dadaistick1ích hostinách. Nemi-
lují dělníka a jeho snahu o lepší život, zato však leží na bŤiše
pňed romanticky a spiklenecky viděnou internacionálou
a píed SSSR, kterého si vážl hlavně proto, že rozčiluje měš-
ťáky. Karel Teige se na mne z|ob!, žejsem ho proto nazval
komunistickfm snobem a že jsem Ťekl, co kladného vykonal,
že je svázáno těsně s dnešní buržoazn|kulturou. Na obálce
prvního čÍsla nového ročníku ReDu je pyšně podtržen citát
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z Devětsilu: ,,Nová je hvězda komunismu a mimo ni není
modernosti.,, A zatlm ta modernost, opravdová i domnělá,
nemá z komunismu ani vlas, zato však je celá dítětem zjemně.
lé měšéácké kultury francouzské. Teigovy literární zá|iby
a záIilby jeho blízkfch z komunistického Devětsilu nejsou jiné

než záIiby mezinárodního měšéáckého intelektuála dneška:
Co má společného s komunismem vaše poetistické rokoko,
váš Lautréamont, váš Baudelaire, Rimbaud (o nichž se mylně
domníváte, hoši, že jste je objevili naší nevzdělanosti), váš
dadaismus a vaše klaunství? objevujte veliké básníky, stokrát
pŤed vámi objevené, ale netvaŤte se, jako byste zpívali Inter-
nacionálu, když se zaj1káte nadšením, slabikujíce básníky
hašiše a estetické konvertity.

Vyprosím si od lidí, kteŤí se pudrují a polévají vořavkami,
aby mě nazlxali sociálfašistou a aby se pohoršovali nad tím,
kam píšu. Já jsem prožil svúj komunismus, nevyznávaljsem
ho hubou, ale vtělil jsem ho do svého díla. U mne to bylo
vnitiní drama, a u mnoha zvás,mil!, Teige a komp., jen este.
tická maska. Proto vám taky komunismus, jak se u nás prak-
ticky projevil, nic nevzal a chutnal vám stejně jako francouz-
sk1i hašiš. Y torntéž čísle ReDu, kde se nade mnou krčí nosem,
že jsem napsal pár básniček do Lidovych novin, jsou verše
revolučního Nezvala, jenž do tohoto listu tiskl celou svou kníž.
ku. Člsla katolického a na katolické estetice postaveného
Tvaru jsou plna pŤíspěvkri Teigovjch pŤátel. Rudě natňení
měšéáci z okolí Teigova brali pilně státní subvence literární,
vyrábějí pro bodré občany Varhaníky od sv. Víta a jiné rozto-
milé filmy podle maloměšťáckého vkusu - s nimi ať si to
vyÍídí Teige. A polbyru, jež na mne jeho ochotn1im prostŤed-
nictvím v ReDu stňílí, mťrže i1ci, žemne všechny pňíští vfpady
nechají lhostejnfm. Já jsem musel odejít z komunistické
strany proto, abych si prostě zachovalvíru v socialismus.

IO I




