se nestárnetak zbaběle a ochotně,svět,jehož básnícia vyná.
lezci, stejně nezlomeni ťrspěcherni v1isměchem,maj1odvahu
nésthrdě prokletíse všemidrisledky.

LEVÁ FRoNTA

Ustavujícívalná hromada Levé fronty usnesla se na tomto
programu a provolání:
LEVÁ FRONTA chce soustňedit a mobilizovat kulturní
levici; chce se stát ristŤednoumoderní tvorby, budujícínové
podmínky kultury a spolupracující na rekonstrukci světa
v l}ovou' racionální hospodáŤsko-sociálnía civilizačnírovno.
váhu, produktivním společenstvímmoderních energií, orga.
nizovanfm hnutím,jež má sblížitjednotlivé
intelektuálnípra.
covníky navzájem ze všechoblastíkulturní činnosti,udržovat
kontakt a vzájemnou spolupráci mezi nimi; a zároveĎ chce
rozrušitizké rámceodbornickéizolace,v pŤesvědčení,
žejenom
ta tvorba a práce má obecnou kulturní hodnotu a mrižeplatit
za moderní, která neustrnula v rizkém oclbornictví, nj,brž
která dovede, neztrácejícničehona svéodborné dokonalosti,
vidět cel1i obzor moderního života, která je si vědoma svfch
souvislostíS ostatní kulturní a společenskouprací, která má
tedy svérevolučníperspektivy.
Zároveí s touto koncentrací levicovfch intelektuálních
a produktivních sil usiluje Levá fronta o soustavnéa pŤímé
spojerrírnod.erní
kulturní tvorby s jejím obecenstvem:ze čtenái'ťra divákťrclrce mít zričastněné,
aktivní spoltrpracovníky,
oreanizátory a propagátory, uvědomělépŤívržence,
a společně s tímto moderním, ler,icovÝnr obecenstvenrpostaví sc
proti kultulní reakci.
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Levá fronta není akademickfm spolkem, nlbtž bude orga.
nizovat velkorysé akce. Nehodlá se zdržovat papírovfmi pro.
testy, nlbrž v pŤípadech, kde uzná za nutno zakročit, opŤe
svou intervenci o propracované konkrétní protinávrhy. Bude
se zasazovat za svobodu vědecké a umělecké tvorby a její
publicity, za všeckynové,modernímu duchu a člověkuvyho.
vujícíťrtvaryvědecké,technické,sociální a estetické.Moderní
kulturní práce, dnes ustavičně umlčovaná a zat|ačovatá,
oloupená o možnostiskutečného
uplatnění se, musíse pokusit
organizovanlm a pIánovitfm hnutím Levé fronty ptorazit
blokádu zpátečnictvi, jíž je, zejména u nás, obklopena.
Levá fronta bude propagovat díla moderního ducha, bude
seznamovat své obecenstvo s modern1mi názory a směry ve
všech oborech tvorby, ukazovat vfsledky souborné kulturní
práce širokfm vrstvám; pňi tom nebude použivat zastarallrch
a sentimentá|níchmetod,, lidovf chovnf ch.., nlbtž moderních
zprisobú propagace, jasné informace a názotné demonstrace.
Bude poÍádat cykly pňednášekv celostátním měŤítku,ričelně
sestavené putovní vfstavy (expozice architektury, bytové
otázky, malíŤstvía sochaŤství, dá|e vfstavy knih, v stavy
sociálně zdravotní, pedagogickéuj.), rovněž tak debatní večery,ankety apod. Zák|adní a aktuá|nl otázky a ťrkolybudou
Ťešitspeciální komise kolektivně. Činnost Levé fronty bude se
dÍtna mezinárodnLmzákladě, pŤi mezinárodní spolupráci.
Levá fronta chce soustŤeditk společnéptácí a činnosti
všechny,jejichž tvorba je oživena moderním duchem a je
projevem moderní vrile; moderní architekty, spisovatele,
novináŤe,malíŤe,sochaňe,fotografy, filmaŤe,divadelní uměl.
ce, typografy, nakladatele, právníky, národohospodáŤe,historiky, sociology, filosofy, pŤírodovědce, lékaŤe, hygieniky,
psychology, techniky, pedagogy, knihovníky, specialisty organizace atď,
Zák|adna, na níž se Levá fronta staví,je revoluční:Levá
fronta je organizovanfm a vědomfm odbojem intelektuál.
ních produktivních sil proti vládnoucí a rozk|ádajícíse kultuŤe
liberalistické; vťrčijejím tradicím, pŤežitkrim,akademiím,
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estetikám a morálkám, vriči dezorganizovanémua odumíra.
jícímu sociálnímu systému stojí na stanovisku rozhodného
nonkonformismu. Levá fronta vede demarkační čátu mezi
moderní tvorbou ve smyslu materialistického světového ná.
zonJ a mezi starfmi vyži mi estetickfmi a idealistickfmi
bludy. Levá fronta odvozuje svrij název ze svého postavení
v dnešnírozluce dvou kulturních světú,od svého postavení
v sociální struktuŤesoudobéhosvěta. Levá fronta, jsouc spolkem nepolitickfm, neníve spojenís žádnoupolitickou stranou,
nlbtž pracovním souručenstvím mezinárodní intelektuální
obce,jež chce ríčinněspolupracovat na moderníkultuŤeabránit moderní názory a zájmy proti konzervatismu a reakci.
Z čIen:&Levé fronty jmenujeme prozat1mz F. x. Šalda,
Ot. Chlup, J. L. Fischer, arch. Jos. Chochol, V. Vančura,
Vítězslav Nezval, Iša Krejčí, Vilém Závada, F. Halas, Jar.
Seifert, L. Novomeskf, Toyen, Štyrsk , Václavek, dr. Ivan
Sekanina, Clementis, dr.Janda, dr. M. Matoušek,nakladatelé
Fromek, Prokop aj.
Levá fronta vyz: vá každého,kdo souhlasí se stanoviskem
a programem jejího provolání a kdo chce se činně zťrčastnit
její práce, aby se piihlásil za č|ena.Redakce ReDu pŤijímá
pŤihlášky.
Pro nejbtižší
dobu chystá Levá fronta: pňednáškuF. X. Šaldy o Rimbaudovi, debatní večer o bytové otázce jakožto
otince architektonickéa sociální,debatnívečero svoboděumě.
Ieckéhoa vědeckého projevu a o cenzuŤe,putovní v1istavu
bytu...
,,nejmenšího
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