
F. X. Šalda: pŘÍrteo SEBEKRITIKY

U Fromka zača| vycházet měsíčník, Iiterární kurfr odeon
redakcí J. Štyrského. V l. čísle vedle znamenit ch Nezvalo-
vych pŤekladri Rimbauda a statí o něm upoutává vášnivá
obžaloba nejmladších od - jednoho z nich, JindŤicha Štyr-
ského. Tedy: konec koncri sebeobžaloba. A to je právě na věci
krásné. To, že se na ni nejmladší generace zmohla a že ji do-
vedla pronést s takovou krvavou opravdovostí a mravně
obrazoboreckou nenávistí, jako se stalo v tomto pŤípadě
J. Štyrskym, mluví pro nic vic než celé archy pochvah1rch
kritik. Neboé mnohé generace pňed ní, které k ní měly alespoĎ
tolik, ne-li víc povinností i dťrvodri, se jí opatrně r,ryhnuly,
libujíce si naopak ve farizejském pŤebarvování skutečnosti
a v samolibé indolenci, ne-li dokonce v zcela neostyšné vzá-
jemné podpoňe z vulgárních motivťr hmotnfch, jak to činila
a činí tzv. generace pragmatická. Hněvná slova Štyrského se
nesou mnohem, mnohem dál než do Ťad nejbližších: zasahují
největší většinu všeho žijícího spisovatelstva i básnictva české-
ho až na několik málo v1ijimek zce|a Ťídkfch. Proto je zde
otiskuji: jsou dokonallé zrcad|o dnešního mravního stavu čes.
kého l i te rá ts tva .  | . . . . . l

Karel Teige: 1929

Zatímco se slepuje jakási staronová vládní koalice, v níž
tentokrát mají pňisluhovat i Strany sociálfašistické, získavší
v Ťíjnovfch volbách pozoruhodn1i pŤírristek hlasri a mandátú,
aby opět do pŤíštích voleb ztratily téměň vše, čeho dodnes,
dík své opozičnosti, byé velice blahovolné, dovedly nabft,
trvá dále ono po Ťadu letjiž vyzkoušené a osvědčené kulturně
politické dusno a temno: v hospodáňské krizi, která dnes, kdy
vysoká konjunktura je už u konce, začíná velmi všestranně,
v ČSR;ako v ostatních státech, potňebuje právě kapitalistická
vláda ričinnou pomoc reformistri a sociálfašistťr, aby se poku.
sili neutralizovat radika|tzaci mas, aby dovedně a teroristicky
organizovali stávkokaze ctví a sabotovali mzdové zápasy;
v hrdirrné a bojovné stávce severočesk ch horníkťr ostatně již,

a nikoli poprvé, sociálfašisté dokáza|i, co dovedou, aže zaru-
čeně nezklamou očekávání a naděje kapitalistťr.

Komunistická strana zaznamelala v Ťíjnovfch volbách
ztráty, které byly sice očekávány a jež jsou ostatně jen pŤímfm
odrazem teroTu a perzekuce proti straně, která je u nás zba-
vena téměŤ riplné možnosti legální propagandy, jejíž schrize
a shromáždění jsou systematicky zakazovány a rozpouštěny,
jejíž tisk je ve velkém konfiskován, zastavován a hospodáňsky
bojkotován: pŤipočtěte k tomu ještě okolnost, že vážná krize
strany byla teprve nedávno zlikvidována, že bolševická očista
nebyla dosud zriplna provedena a že v pňípravách pro volební
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kampaĎ staly se ještě některé byé celkem poclružné ch1,by,
a součet těchto okolností je právě vysvětlením volebních
ztrát: počet konrunisiickfch mandátri v poslanccké sněmovně
klesá z 4I na 30; avšak ribytkem voličri netrí oslabena veliká,
z oportunismu, doufejme, definitivně vyhojená revoluční děl-
nická strana.

Volební ztráty komunistické strany budou patrně jen signá-
lem k zostí.errí kultu-rního a sociálního ťrtlaku. NaclcháÁiici
lrospodáňská krizc pŤinese s sebou jako prrivodní zjev hluĚo-
kou krizi v životě intelektuálním a další zostŤení kulturní
reakce ve všech oblastech a oborech. Spolehliv m manomet-
rem všeobecné reakce a kulturnílro temna je činnost cenzuIy.
Svoboda tisku, politického i odborného, stala se již pouhou
fikcí, dík permanentním zásahťrm."..,"o.o,,y tuzky. Konnskuji
se každodenně komunistické novíny. Avšak 1ím není omezc-
vání nepohodlného tisku r,yčerpáno' Vedle kažc]odennícir
konfiskací pŤistupují riŤady k občasnému zajištění a clokonce
zastavení deníkri i periodick1ich listťr, a to dokonce i iinr'ch
než komunistick1ic}r. Byio zastaveno na 30 časopisri. Á áto
horečná činriost Cenzuly patrně dosud nedostáču.jc; proto
státní dozorčí riŤady pňispěchaly cenzorovi ,'yporno.i, ,'u
B0 časopisri (mezi nimi i tydeník Tvorba, měsíčník Nové Rus.
ko, měsíčník slovenské literární moderny Dav, studentsk.i list
Avantgarda, satirickf list Trn) bylo zakázáno prodávat v tra-
fikách a náďražních prodejnách. Několik ler,icovÝ-ch časooisťr
odsoudilo toto podivuhodně systematické a všestranné nilení
t iskové volnost i .  Ale j inak se nic nestalo. V Českoslove nsku
ne  n í  t o  n i c  n o vého .

Rádění cenzury filmové nabylo dnes takového rozsalru, že
všecky protesty kulturní veňejnosti jsou tu marn é. Zde se došlo
už tak daleko, že se zak.azují filmy s protiválečnou tendencí,
poněvadž pry nelze trpět ,,štvaní proti válce... Proto také
bylo čs. vojínťrm pŤísně zakázáno číst pacifistickou knihu
Remarqueovu Na západn|frontě ktid, právě tak jako jim bylo
zapověděno j.edno z nejvzácnějších děl české litei.atury, totiž
Dobr1i voják Švejk.
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Ježto s utvoňením vlády jsou obtíže, pomfšlejí sociálfašisté
na vládu minoritní. Klíma, šéfredaktor Lidov1ich novin, vy.
Iožl1, že by menšinováv|ádabyla možná: prf ,,máme kdykoliv
inožnost nějakou desítku komunistick1ích poslancťr učinit
neviditelnou a neslyšitelnou... Cynismus, jakého tu ještě ne-
by\o. Zorgtebel, rurnunská siguranza, hortlryovské žaláňe do-
vedly učinit desítky, dokonce sta komunistťr neviditeln1ími
a neslyšiteln1imi: Lidové noviny dávají pokyn, aby bylo ná.
sledováno tohoto pŤíkladu. Imunita komunistickych poslancri
by patrně nebyla, pŤekáŽkou. Tedy: stačí umlčet a potlačit
konrunistickou delegaci v parlamentě a opozice nebude nrít
většinu. Tento nadevše podlf návrh dal deník, kterf se po.
k|ádá za žurnáI české inteligence ! ! ! - -

V prostŤedí tak dusného kulturnílro, sociálního i politického
ťrtlaku nastal by nutně lrlubokf padek intelektuální a kul-
turní. Kulturní levice pokouší se čelit tomuto tristnímu star.tr
organizovanou akcí na vfboj i obranu nroclerního duclra:
zak|ádá se LEVÁ FRoNTA.

I,cvá fronta je pokusem o soustŤedění a bojovné Souru-
čenství intelektuální levice, jejiž práceje soustavně umlčová-
na, perzekvována a zat|ačována do pozadí reakcí, která těží
v neposlední Ťadě i z toho, že tato moderna, tato levice dosud
nenalezla bázi, za niž by se mohla koncentrovat k organizo-
vanému a velkorysému odporu. V Levé frontě vidíme velmi
siibnou možnost společné akce určitého, doufejrrre , dosti
značného počtu intelektuálních sil ze všech oblastí kulturní
práce, osob a skupin, jejichž postavení v clnešním světě byvá
určováno označením: moderní, lcvicovf. Generální konfron.
tace rozmanit1ich a často v Ťadě bodŮ si odporujících stano.
visek a názorri nemohla by, soudíme, vyvrátit pŤesr'čcičení,
Že osobní drivody, írchylky a privátní izo|ace platí dnes méně
než společná shocla a sjednocená akce, jejíž činek i v,i,znam
v našem kulturním světě zdá se nám nesporny a tak značn!,,
že jsme se rozhodli pokusit se o to za|ožením Levé fronty. Toto
soustňedění kulturních sil levicovych a moderních je možné
a ťrčinné i pŤes to, že se zajisté naleznou individuálni názorové
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diference, někdy snad spíše však variace než diference:je nut-
né, nezbytné, urgentní, driležité. Zorganizuje-li se, bude zna-
menat frontu skutečně schopnou obrany a plodné práce
i propagační činnosti; bude nástrojem pro moderní kulturní
tvorbu velmi ričinnfm i materiálně a konkrétně; její prestiž
mriže opravdu něco znamenat, rrliužeblrt obávána. PŤes všecky
diference mají dnes lidé moderny a levice dosti společn ch
nepŤátel ve všech oborech, což samo ukazuje na nutnost spo-
lečné obranné i propagační akce. Patrně není dnes kdy na sho.
vívavost, pňílišnou šíňi, laxnost a lhostejnost kulturního svědomí.

ReD vítá ustavení Levé fronty, jejiž prohlášení otiskuje
na jiném místě (str. 48 v tomto čísle). Mrižeme s radostí kon.
statovat' že program její shoduje se v mnohém s linií našeho
listu. Zvláště sympatické na Levé frontě je to, že nechce bft
jen nějak1im ,,uměleckÝ-.., akademick1im či stavovskfm
spolkem, nj,btž organickfm svazem kulturních pracovníkri
a produktivních sil ze všech oborri intelektuálni práce, a že
chce zprostŤedkovat pŤímé spojení těchto levicovych produktiv-
ních sil s j ej ich publikem. Rovněž to, že na rozdíl od j ednostran -
né a pŤitom pro Svou pŤílišnou, až b|átivou eklektičnost akce
neschopné Umělecké rady nechce bojovat proti reakci jen
papírov1ími protesty, nj,brž akcemi a propracovanj,mi proti-
návrhy. A pŤedevším musíme uvítat, prohlašuje-li Levá
fronta s nekompromisní jasnosti, že jejlr zák|adna je revoluční
a její stanovisko proti vládnoucím kulturním poměrrim, proti
inteligentskému liberalismu a vědeckému i uměleckému
akademismu je radikálně nonkonforrnist ické; že mu
oponuje, staví se na odpor, chce změnu: nechce rezignovat
a pŤizprisobit se.

Levá fronta musí se pokusit o proražení btokády, jejíž
hradba, stále upevĎovaná, obklopuje a izoluje moderní vědec-
kou i uměleckou tvorbu a revoluční myšlenku. Musí dovést
írspěšně čelit tomu, že širší kruhy dnešního obecenstva jsou
soustavně dezorientovány tím, co pŤinášejí zpátečnické,
kompromisní nebo pseudomoderní časopisy: musí se pňičinit
o správnou, jasnou a pŤesnou informaci moderního publi-
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ka a o rozšíňení jeho počtu plánovitou činností propagační.

Jestliže se vzrristající kulturní reakcí budou se patrně mno.

žít beztakjiž hojné pŤípady ďezetci, charakterovfch pŤemetťr

a n.ectného pňeběhlictvi, mtlže bft zásluhou Levé fronty, po-

daŤí-li se jí provětrat zatuchlou kulturní atmosféru a probudit

skleslé a ospalé kulturní svědomí, že takovéto pŤípady - ty.

pické made in Czechoslovakia _ budou opravdu znamenat

diskvalifikaci a mravní sebevraždu dotyčného autora, kdežto

dnes jsou osvědčenfm začátkem oficiální kariéry, riŤedního

uzlání a akademick'fch poct.

Jedním z nejtrapnějších pňípadri tohoto druhu je pŤípad

Josefa Hory. Není to pÍípad jen politického druhu. Není

patrně jen věcí politického smfšlení, piejdeJi autor' ktery se

rozejde s komunistickou stranou a podepíše spisovatelsk1i
projev na podporu likvidátorské opozice, pŤímou cestou do
redakce protikomunistického, dokonce: volebního sociá1-
fašistického večerníku. Likvidátorská opozice dovolávala se
někdy trockismu. Nemrižeme se ubránit tomu, abychom se
takovému ,,trockismu.. nesmáli. Trockij, tot vážn!. a v mno-
hém nebezpečnf odprirce sovětské vlády a nynějšího vedení
Internacionály, duch nadan,|,, bystrf a statečnf, jehož kvality
vzblzuji ťrctu, i když jeho stanoviska nutno energicky potírat.
Československf Trockij stalby se za čtvrt roku pŤisluhovačem
Melantrichu ! Volební národně sociální večerník mriže svěňit
svou redakci Horovi a ještě dvěma exkomunistim, z nichž
jeden je také ,,spisovatelem.... totiž arivovanfm k1ičaňsk.fm
romanciérem. PŤibíjíme tyto ,'pŤípady.., poněvadž nejsou jen

politickou věcl, niJbrž ukázkou zbídačelého kulturního svědo-
mí a literárního charakteru.

Proto musíme se ještě zabfvat také famoznim člárrkem,
jímž v Literárních novinách (z 3|. í|jna 1929) reagoval Josef
Hora na naše vftky, pronesené v 1. čísle letošního ročníku
ReDu (str. 20). Dnes se už nepozastavr-rjeme nad tÓnem Horo-
vy polemiky, jakÝ je obvyklf v žlutém a stÍíbrném tisku.
Hora píše, že ,,ptožilsvrij komunismus.., že jej ,,vtělil do svého
díla.., že to u něho bylo,,vnitŤní drama.. apod. Nuže, oPo-
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v rhu j eme  vn i tŤnÍm i  d r ama t y ,  j ež  ma j í  s vé  happy .
endy  v  Me l an t r i c hu  a  v  o f i c i á l n í ch  po c t á c r ' . o o . " i .
vat se, že rétoricky tendenční poezie je vtělením komunismu
v dílo, zdá se nám poněkud pŤehnané. A ptá.li se Josef Hora,
co má společného s komunismem dílo ,,piokletfch básníkri..,
které.milujeme (Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud) _ tak
pošetilou otázku bychom byli opravdu od Hory netekali _
tedy odpovídáme: ,,prokletí básníci.. nepáchali uslzené so-
ciální básně; nemají opravdu s komunismem nic společného,
kromě toho, že. . .

- Baudelaire bojoval na barikádách osmačtyÍicátého roku
s puškou v ruce' že chtěl jít zastňelit svého névhstního otce
generála Aupicka, že nejednou dal ve sv1ich článcích vlraz
revolučnímu duchu a revolučnímu nadšení, jemuž se odci"il
toliko v posledních letech svého nešéastného života pocl tíhou
bídy i tělesné nemoci,

_ že R.imbaud, nejen prisobením intelektuálního vlivu
svého učitele Georgese Izambatda, byl komunardem,

- 
- že Verlaine byl rovněž komunardem, byl šéfem tiskové

kanceláŤe PaŤÍžské komuny: jeho rezignace a konverze je
zjevem vyčerpání a depresí ze ža|áÍ& a nemocnic, 

"
_ že Laltréamont, o němž víme tak málo životopisnfch

dat,. byl nav1isost pravděpodobně komunardem. So..puuíto-
va domněnka, že básník Zpěv Maldororov..ich byl iotožn!
s komunistickfm ňečníkem Ducassem a že byi policit rikladni
zavražděn, není asi správná; pŤesto však vše, co o Lautréa.
montovi víme, nasvědčuje tomu, že nemoh| b!,t cizt onomu
živelnému kvasu a hnutí, jehož v1ibuchem tyla Paližskit
komuna. Georges Dazet a Joseph Durand byli drivěrní pŤátelé
Lautréamontovi: jejich jména uvádí básník v deaihci
Po.ezií. Dazet byl revolučním socialistou a vzd,á|enějším ťrčast.
níkem Komuny, Durand, voják Komuny, tŤetí republikou
poslanf do vyhnanství, byl rovněž po cel1i život revo]lucioná.
Ťem. Dazet i Durand byli Lautréamontovi spolužáci na poly.
technice, z kteréžto školy se rekrutovali v té době téměf hro-
madně saint.simonisté a komunisté.
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- že tito básníci, právě tak jako Bertrand, Nerval, Borel,
Cros aj., jsou uprostňed měšéácké epochy:,proklet1imi básní-
ky.., básníky skutečně pronásledovanfmi, umlčovanf mi, ne -

náviděnfmi a vysmívanfmi, básníky žijíclmi a umírajícími
v rozvtatu a v bídě: ano: , ,prokletí básníci. .  -- nikol iv
poe tae laureati. Vavňínem měšéáckfch a akademick/ch
poct byli věnčeni takovf Sully Prudhomme' člen Akademie
od jedenadvaceti let a nositel Nobelovy ceny, nebo akademik
Frangois Coppée (jehož La Grěve des Forgerons, populární
ťrspěch, je svou banalitou a ubohostí pÍiznačná pro maloměš-
tácké horizonty té nechutné ,,sociální.. či ,,proletáňské.. poe-
zte), jež druhé císaňství a tietí republika zahrnovaly poctami
a slávou... Baudelairovu či Lautréamontovu rakev nedopro-
vodila Akademie a buržoazíe věnci. . . nebyli to její básníci . . .

Prokletí básníci jsou novatéry, objeviteli, iniciátory: jejich
dílo je živym zdrojem moderní tvorby, tvoÍí energetickou osu
vfvoje. Je projevem revolučního ducha, vzpourou proti bastil.
lám tradice, Akademie, společnosti a morálky v Augiášově
buržoazn|epoše. Jen zlou vťrlí nebo podivuhodnou neznalostí
mrižeme si vysvětlit Horovo tvrzenl, že moderní tvorba, čer.
paj1cí z těchto zdroj , je ,,ce|á dítětem zjemnělé měšťácké
kultury francouzské.., že tedy ,,nemá z komunismu ani vlas...
Nevindikujeme,,prokleté básníky.. nikterak pro komunismus
a dokonce nikoliv pro nějaké ubohé ,,proletáŤské umění..,
uvádíme toliko fakta: ,,prokletí básníci.., právě tak jako Dar-
win, Marx, Binstein, Cézanne, Lenin _ duchové revoluce.

Maličkost: Baudelairovy Fleurs du Mal byly konfiskovány
francouzskfmi ňady r. 1857. Lautréamontovy Zpěvy Mal.
dororovy by|y zabaveny československou cenzurou r. 1929,
tedy téhož roku, kdy ministr národní osvěty udělil Josefu
Horovi státní cenu zabásei Deset let, kteroužto cenu se autor
nerozpakoval pňij mout !

Pňi pŤíležitosti polemiky s esteticklmí a literárními ',algu-
menty.. Josefa Hory musím se zmínit i o jeho ,,argumentech..
osobních. ČtenáŤi ReDu vědí, jako to ví iJosef Hora, ževltky,
pronesené v 1. čísle letošního roku, byly podepsány mfm
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jmélrcm. Tyto vytkv 1fk:rly sc l i tÝkají sc rrcclrttttrti lro florovi.
pŤeběhiictví do rcclakc í rr1Lroclně sociálníclr a l.nt:lantric1'61, clr
l istri. Hora píše :,,Vyprosírn si od iiclí, k',cií sl ptrclrtrjí a 1lolé-
vají voflavkami, ab1. trrnc nzrzyvali scciálíiršistou a aby sc po-
horšovaii nad tím, karn píši... Trochr-r si lrrá pole mická <lperace.
Nemám tušcní, kolro tím asi Josef Hor:r nr),slí' i ivštrk ňíká-li
to v polemicc proti rnně, je to nejsprostší cicriragogická lež.
Vytáčky, že není sárn, kdo píše cio Lidov1ich tlovin' rrebo že
v klerikálnítrr Tvaru se objevují jrnéna, ktorá bycIrom tam
nehledali, jsou naprosto plarré: upozorĎuji, že článek I' itera-
tura a prostituce v 1. čísle ReDu, mnou podepsirn ' odsuzuje
jasně a v slovně jakoukoliv dnešní spolupráci levfclr autorri
v buržoazním, klerikáIním a sociál{ášistickém tisku, aé jcle
o Petra nebo o Pavla. Stejnou nízkostí je, praví-li Hora v člán.
ku  nadepsaném Odpor , ěď  Te igov i ,  že , , ruc l ě  na tňení  n rěš .
ťáci z Teigova okolí brali pil irě státní subvence literární, vy-
rábějí pro bodré občtrrry 'Varhaníky od sv. Vítzr. a jiné rozto.
milé fi lmy podle malonrěšťáckého vkusu... V ReDu jsem s Ho-
rou polemizova| já. Hora odpovídá mrrě. Nač tedy mluví
obmyslně o ,,Teigově okolí.. a o Teige & cornpl Literární
subvence jsou udílcny, na rozdíl od slavnostního gesta Cen'
neveŤejně: nernolr t r  pzítrat ,  kdo , ,z  mého okolí. .  rně l  tak
žalostnj,nedostatek literi1rní a umělec]<é lrrclosti, že vzal tyto
almužny. Hledá-li Horet tnou spoluvinu na takovém Varhir-
rríku u sv. Víta apod., dovoluji si upczoi'ri it, že své cstetické
názory o kincrnatclgrafii forrnuloval jsem vc své knize Film,
vydané r. 1925. K..lo r'rrá špetktr scudrrosti a siušnosti, nem že
vinit autora oné knihy zc synrpaiií s k1ičai.skou proclukcí čes.
kého fi lmu. NezmiĎujc-li se ReD o česk)iclr fi lrnech, je to
z téhož d vodrr, proč irereferuje o spisech K. ČapklL' l laise -
Tfrreckého, A. C. l.trorlr lrj. odmítaje tedy kategoricky zdivo.
čelost pclemickych tlrravťt 'Llorov1ích, zdťrrazĎuji : za každé
dílo je odpovědnf jcn jeho autor' kter jc poclepisuje; proto
také mně nenapaciá, abyclr se za ,,Teige & contp... rcvlrnšoval
tím, že b.' lch piičetl Htlrtlvu Ličtu k tíži lrňíchy je}io kclr.npir-
i ionú z Plánu a z Tclcgraful

IT+

Na lrlubok}i rozdíl dvou světťr _ prokletfclr básníkťr a věn.
čenjch poetŮ - musíme ukázat i u pÍíležitosti letošní nadíl.
ky státních cen. Dnes' kdy začítá se tu a tam hovoŤit o tŤídění
clttchťt, chceme věIit, že toto tŤídění se opravdu děje. Zazna-
l.rrcnáváme se sympatiemi a se souhlasem článek Jindňicha
Štyrského v iiterárním kuryru odeon č. 1, kde se odsuzuje
jednání generace, sedící nestydatě na dvou židlích, vplouva-
jící více či méně nenápadně do vod kyče, akademismu či
rněšéácké oficiálnosti; článek Štyrského, místy dekorativně
vyšperkovanf, pronáší svá obvinění takto: ,,Genetace ... zto.
tožĚuje iásku s postelí, poezii s portmonkou. Kvality měŤí
mírou rispěchu a života dobyvá pucováním klik. Mnozí ze.
stárli ' sešli. Jiní učinili zadost své zbabělosti. Generace sní
o koupací r.aně. (A o proslul ch pragmatistickfch americk ch
kamnech,  podot fkáme.)  Pro  skutečného básníka není
dne  s  j  i ného  mís t a  než  na  p r an  ň i . . .  T en t o  č l ánek ,
napsan , ,,aby se ti, kdož se prostituují, alespoĎ jednou a na.
posled mohli zatdit,,, nabyvá obzvláštní pňíznačnosti v roce,
kcly státní ceny pňijali - V. Vančura a J. Hora.

V. Vančura a Josef Hora jsou odměněni státní cenou téhož
roku, kdy podepsali spisovatelsky projev proti komunistické
straně. Této pocty nedostává se jim ovšem poprvé. Josef
Hora, tehdy redaktor Rudého práva, byl poctěn cenou již
pňed několika lety za básrrickou sbírku ltálie. Tehcly jednal
tak, jak je to pro komunistu samozňejmé: odmítl. Také
V. Vančurovi dostalo se již jednou jakési zbytkové a oclpadko.
vé, mimoŤáclrré státní Ceny za román PekaŤJan Marhoul, kte-
rou tehcly, k našemu pňekvapcní, pňijal. Letos, za okolností
zvláště choulostivfch, oba ccny bezevšeho pňijali. U Josefa
Hory to dnes, kdy Meiantrich se stal bratrem jeho srdce, ne-
pi'ekvapuje.

Státní cenu, kterou uděluje porota tak zpátečnickfch a ne-
kompetentních soudcťr, mťrŽe, po našem soudu, piijmout jen
člověk z onoho bňehu literatury. ,,Pro básníka není dnes ji-
ného místa než na pranyi i ! . .V kterési anketě o státních ce.
nz,tch napsirl Jii.í Karásek ze Lvovic, pňíslušník statečné genc.
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race let devadesátfch, jej|ž básníci nedovedli sedět na dvou
židlích a pucovat kliky, že by se byla tehdejší moderna rděla
studem, kdyby její práce byla v takovém Zvonu od některého
z proslulfch ,,literárních mamut .. jen mírně pochválena:
co tedy je si" myslit o dnešních modernistech, pŤijímajtcich
bez uzardění ceny a]pocty z rukou poroty složéné z těchže
kapacit! Tam, kde se ,,kvalita měňí rispěchem.. (a následovně
iuznánlm) a,,poezie se ztotožĎuje s portmonkou.., je oficiální
pocta vítan1im prostňedkem kariéristické reklamy, ovšem to1iko
ve vrstvách buržoazníbo a nekulturního obecenstva. Moderní.
mu čtenáŤi bude sotva doporučením nesporně krásnéhoro-
mánu, jakfm je Poslední soud, doví-Ii se, že tento román je
poctěn touž porotou, která klade bobky na čelo Medkovi za
Plukovníka Švece. Mriže to spíš vzbudit lecjaké pochybnosti.
Člen poroty Jindňich Vodák označil ,," ,,,ďk.itice v 

.Českem

slově Vančurovu knihu za ,,romárt pro vyvolené... Co máme
si myslit o tom' že touž knihu poctí porota, v n7ž zajisté ne.
bylo ,,vyvolenfch..? Rozhodnutí oficiální poroty nemriže
ovšem ničeho změnit na vysokfch básnickfch kvalitách Po.
sledního soudu. Avšak to, žeY. Vančura uzna| z;a vhodné se
tomuto rozhodnutí pokorně podňídit, že dovedl spolknout
poctu, stavějícíjeho dílo naroveĎ takovému Plukovníku Šve.
covi, zdá se nám trapně nedristojné.

Podívaná pro bohy: ::prokletí básníci.. vyšrioŤení oficiální-
mi poctami a vaviíny akademií, jež se také dostaví, dŤíve či
pozdě j i ! ! !

Pňíklad Karla Tomana bude hromadně následován !
Podivná bilance generace' kterou Štyrsk1i sečetl v odeonu,

ukazuje na nezbytnost kritického čištění. Je zajisté pochopitel-
né (ale neomluvitelné), že v české literární louži v době réakč-
ního dusna pŤemnozí selhávají, dezertují, prodávají se a dá.
vají se koupit více či méně v hodně. Zkorumpovala se tzv. ge.
nerace ,,Tvrdošijnfch... Proč by tomu měto b t jinak u gene.
racetzv, poválečné? Nejsou-liž situace a prostŤedí, v němž žije,
obzvláště vfhodné pro kariérnictví, arivismus a oportunismus?
Hle, nejposlednější z posledních zaujali jíž teplá místečka!

I I6

MitláufeŤi afalrzifrkátoňi opájejí se iispěchy a slávou |, Za ma|ou

zrada velká kariéra: to povzbuzuje dychtivost. Kariéra Kar|a

Čapka snad nedá leckomus spát. Je to ostatně tak snadné: jen

trochu konciliantnosti a trochu kfče, a zbožné piání bude

vyplněno! Lze proto očekávat, že dezetce a kapitulace budou

se senzačně množit. Že zažijeme ,,ztady klerikri.. v nevída.

nfch dosud rozměrech.a vyznaÚfiíci se neobvyklou špinavostí.
Citovanf článek J. Štyrského by byl více prospěI své věci,

kdyby byl napsán zÍetelněji a konkrétněji. Kdyby místo ne.

určit ch a mátožn,!,ch, dekorativně poetickfch vět byi jmeno.

val určité pňípady a určitá jména. Kdyby nedvojsmyslně
ukázal, kde vězí ta rakovina epigonství, kfče, prostituce a ko-
rupce' komprornisu a oportunismu, zrady a pŤeběhlictví.
Pak bylo by nemožno, aby jeho článku, kterf vzbudilsice znač.
ny, avšak nikoliv zcela poctiv..i rozruch, bylo tak špatně rozu.
měno, jak se pohŤíchu stalo. Právě ti, kdož se nejhanebněji
zkj,čaii|i a zkorumpovali, užili tohoto článku jako zbraně
proti nepohodlnfm osobám a dílrim; reakce našla záminku
k novfm ,,pŤíležitost''Ým.. inzultrim proti moderně a levici.
Zrádci, epigoni a bankrotáÍi zavy|i v obskurních časopisech
nestoudnou radostí.

Jde o rozvtat poválečné, tzv. nejmladší generace? Ano, či
ne: tato otánkaje nám lhostejná. Nezáleží na tzv. generacích.
NevěŤíme v ričinnost duchového souručenstv 1 Lidl, narozenfch
kol určitého data. ReD není orgánem žádné,,generace... Je
orgánem mezinárodní moderny a kulturní revoluční levice.
Vedle jakési ,,generace.. je naštěstí cosi solidnějšího: věrnost
dílu, názor a směr, vyznávan! v mezinárodním souručenství.
Konstruktivismus není věcí,,generaceo. : šedesátíLet! Vesnin
a Loos _ tŤiadvacetiIetf Leonidov. Socialismus také není
mÓdním generačním heslem. Je tu také naštěstí Levá fronta,
jejímž pojítkem není žádnát souvislost a homogenita gene.
rační, n!.brž jasné stanovisko nonkonformismu a revoluční
tv rčí názot,ktet!, vyznávají méně než tŤicetiletí spolu s více
než šedesátiletfmi. A kromě smrduté, zpátečnické kloaky
českého umění je tu ještě mezinárodní a svobodnější svět, kde
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se nestárne tak zbaběle a ochotně, svět, jehož básníci a vyná.
lezci, stejně nezlomeni ťrspěchern i v1isměchem, maj1 odvahu
nést hrdě prokletí se všemi drisledky.
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LEVÁ FRoNTA

Ustavující valná hromada Levé fronty usnesla se na tomto
programu a provolání:

LEVÁ FRONTA chce soustňedit a mobilizovat kulturní
levici; chce se stát ristŤednou moderní tvorby, budující nové
podmínky kultury a spolupracující na rekonstrukci světa
v l}ovou' racionální hospodáŤsko-sociální a civilizační rovno.
váhu, produktivním společenstvím moderních energií, orga.
nizovanfm hnutím, jež má sblížitjednotlivé intelektuální pra.
covníky navzájem ze všech oblastí kulturní činnosti, udržovat
kontakt a vzájemnou spolupráci mezi nimi; a zároveĎ chce
rozrušit izké rámceodbornické izolace, v pŤesvědčení, žejenom
ta tvorba a práce má obecnou kulturní hodnotu a mriže platit
za moderní, která neustrnula v rizkém oclbornictví, nj,brž
která dovede, neztrácejíc ničeho na své odborné dokonalosti,
vidět cel1i obzor moderního života, která je si vědoma svfch
souvislostí S ostatní kulturní a společenskou prací, která má
tedy své revoluční perspektivy.

Zároveí s touto koncentrací levicovfch intelektuálních
a produktivních sil usiluje Levá fronta o soustavné a pŤímé
spojerrí rnod.erní kulturní tvorby s jejím obecenstvem: ze čte-
nái'ťr a divákťr clrce mít zričastněné, aktivní spoltrpracovníky,
oreanizátory a propagátory, uvědomělé pŤívržence, a společ-
ně s tímto moderním, ler,icovÝnr obecenstvenr postaví sc
proti kultulní reakci.




