Laco NovomeskÝ:NAD NI .- v NI _ Čt S NÍ?

Spojme nepŤíjemnés užitečnfm v odstavcích, v nichž se
pokusíme rvát s omyly a falešnfmi prognÓzami Literárních
novin, nanesen1imipod titulem Umělecká rada aj.; načrtneme pŤibližnékontury, jež umožnily, ba vynutily konečněnárys rámce, v němž má levá fronta rozvijet svou činnost. Leč
v rivodu bude nám tŤebazab!,:tati se několika velice primitivními ,,problémy..,ježjsou naznačenyv závěrech vzpomenuté
statě Literárních novin.
Má to bfti ieč o intelektuálech, o kulturních pracovnících,
kteňí- dle Literárních novin - v životě kulturním ocítajíse
častov boji nejen proti cizí ideologii, ale i proti malichernosti
vlastních straníkri. ,,Kdybychom se ptali umělcri - uvažují
Literární noviny - pročjsou katolíky,komunisty nebo měšťáky, dočkali bychom sejistě odpovědí,jež se značněrczcházejí
s oficiální diaIektikou. Museli by ovšemmluvit upíímně a ne
z oken sekretariátri... Proto _ píšídále Literární noviny existuje již na světě dnes proud, nejjasněji vyjádŤenf Ju.
lienem Bendou, jenž pňímo zapovídá vzdělancrim zasahování do praktickfch bojri politickfch. Literární noviny sice
neakceptují tento proud, spíšeby chtěly vidět intelektuála
se návalu vášnivé zloby a rozkladného chaosu..
,,v šíŤícím
(Šalda),,,aťve stranách, či mimo ně, ale vždycky tu a i tam..
(Literární noviny).
Esence těchto tezí pro postoj intelektuála v politick1ích
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zllpasech a v politickfch stranách byla a je Ťízenajiž drahnou
dobu po PŤítomnostechAlfrédy Fuchsy a početnousuitou pověstnéžlutétiskoviny, jejLžrozhled byl pŤeseknutztroskotáním absolutníchideálťrčiiluzí; sama neví kudy kam a v této
bezradnosti ďďrá stafážtěm, pŤed kterfmi až pňílišjasně stojí
i politickéhopŤíští.
cestanejbližšího
lhostejno,
co rozvázaLopoměr Alfréd Fuchsri s poli.
nám
Je
tickfmi sekretáŤi strany lidové, či s politickfmi sekretáŤi
vribec; mohli bychom si jen více méně ilustrativně povšimnout pŤedojemnévfměny názori, z nichž se mají narodit
tvary poměru intelektuála-měšéákak straně měšťáctva.Ale
nemriženám blt lhostejno, aplikují.li se fuchsovsko.peroutkovskézávěry také na poměr levého intelektuála, jemuž je
revolučníhnutí pracujícíchmas více nežb|izké,k straně těch.
to mas a ke stranám vribec.
Nestojíme v okně politického sekretariátu komunistické
strany, a pŤecese souhlasem tétoinstituce m žeme ici, že at
již by|y záklaďní motivy pňilnutí k socialismu u intelektuálri
jakékoliv, byly a jsou tyto živly v této straně proto' že v ní
vidí nástroj k vytvoiení takovéhostavu, jenžjim ijejich ideálrim slibuje a dává v1c než stavy dnešní.Spisovatele,umělce,
vědce a vribec svět intelektuálri nechytali političtísekretáŤi,
aby jejich jmény ozdobili prúčelísvé strany, ale chytila je
doba, vlna událostí,jež da|a,,nezkrotnémuintelektuálskému
živlu.. nejen uniformu světovéhonázoru totožnou s uniformou ,,politickfch sekretáŤ .., ale také uniformu politického
vyznání na konkrétní události dne, jež byla také totožná
s uniformou ,,politickfch sekretáiťr...A došloJi kdy k sporu
mezi intelektuálem pracujícímv komunistickéstraně a poli.
tickfmi sekretáŤitétostrany, málokdy to byl spor osvíceného
intelektuála s bigotním sekretáŤem,spíšeto byl spor dvou svě.
tonáhledri nebo aspoř' spor o náhled na konkrétnípolitiku.
nesprávné,mluví-li Literární noviny o ,,boji
Je pŤinejmenším
kulturních pracovníkri proti malichernosti vlastních straní.
kti.. v souvislosti s ,,událostí na levé frontě.., která zá|eži
v tom, že sedm spisovatelri bylo vyloučena z komunistické

r29

Strany pro rozpory s,,obhroubl}im polbyrem,,. Zde skutečně
neběželoo spor sedmi umělcri o ,,malichernosti..s,,obhroub.
lfm polbyrg1n(.- ostatně v tomto sporu nestáIo sedm spisovatelri osamoceně, ale pŤed nimi i za nirrrí,,političtísekre.
táŤi.., kteŤív minulosti si také vysloužili epiteton ,,obhroub.
losti".
Jak stokrát pravdiv1i je náš postňeh' že ve sporech ,,osvíce.
n ch intelektuálri.. s ,,bigotními sekretáňi..stŤetávajíse pravidelně dva zásadně odlišnénáhledy, nás poučujítytéžLite rní
noviny v poznámce na náščláneko Horovi a Vančurovi, kteŤí
,,zradili sami sebe.. tim, že pŤijali státní ceny. ,,To všechno
k vrili 5000 Kč,..hrozí se Literární noviny, jejichž redaktorem
Hora je. Kupodivu! Tent!ž Hora pňed několika léty odmitl
státnícenu. Domníváme se' žeproto, poněvadžneviděl v tomto aktu jen těch 5000 Kč. Není t}eba pokračovat v nanášení
pŤíkladri,jež by dotvrdily náš náznak podstaty rozporu mezi
vzdělanci a politick mi činitetina frontě revoluce.
Leč pňece jen doplĚujeme tento náš odstavec o ',rozporech.. mezi intelektuálem a ,,malichernfm sekretáŤem..pÍípadem - že|_ velice vzácn,|,m.,,Vzdělanec.. Jack London
byl členemstrany sociálně demokratickéa pŤišeltakédo rozporu Se sekretáňi svéstrany a z Honolulu jim napsal dopis,
v němž oznamuje, že vystupuje ze SocialistickéstranYl ,,Pťotože ji chybí oheĎ a bojovnost a protože pozbyla energie
v tňídnímboji...
,,Byl jsem.. -- píšeLondon _,,privodně členemStarérevoluční, na zadnl nohy se stavějící,bojujícíSocialistickéstrany
dělnické. od počátku a podnes byl jsem bojujícím členem
Socialistickéstrany. Historie mfch bojri za věc není ani dnes
ještě zapomenuta. Vycvičen v tŤídnímboji, jak mne učila
Socialistická strana a jak jej schvaloval mrij rozum, věňil
jsem, že pracující tňída mohla by se osvobodit bojem, bez
dorozumívánía paktování se s nepŤítelem.Protožesocialismus
ve Spojenfch státech směňoval v posledních letech k smíru
a kompromisu, nedovolují mi již mé názoty zristat členem
strany. Proto vystupuji."
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Hádejte, pŤišelby tento vzdělanec do nějakéhádky S ,)ob.
hroubl1impolbyrem KSČ.. ?
Bylo tÍebatohoto tivodu, abychom piišli k vlastnímujádru
této kapitoly. Vzdělanci, kteŤízperzonifikovali svrij Íozpor
s revolučnímprogramem a komunistickfm světovfm názo.
rem v rozpol s ,,obhroubl1impolbyrem.. čis politickfmi sekretáti - i když se nepŤiklánějí k novodobému tolstojánství,
k dekadenci neričastivzdělancťrv praktickych bojích politickfch, k bendiánství snobťra namyšlenych vzdělancú, pňejímají obrysy stanoviska intelektuálri ,,nad stranami.., které
Peroutkri a Fuchsri.
dokresluje,,PŤítomnost..
Ve frontě těchto ,,místo vzdělance.. v ,,šíiícímse návalu
vášnivéz|oby,,_,,tU i tam nad stranami..mriže,ba musíb t!
Je-li politika neustálym tŤením tňídních interesri a jsou-li
politické strany organizovanlmi reprezentanty těchto tŤíd
a zájmi, bylo by zbytečné,
nehospodárné,ba snad i nemožné,
aby intelektuáI, vyznávajici zastaralf, nespravedlivf a neekonomickf světov1inázor buržoy,sevtěsnal do rámce specializovaného vyznání některé ze stran své tÍídy. Tento typ
vzdělance mťtže,
na bojíchpoba musísvfm dílem a SVouričastí
litickfch stát ,,nad stranami..a patŤit,,celémunárodu... Tako.
vf Rudolf Medek sv m dílem,kteréjepŤečasto
hodně a konkrétně politické, nepatŤíani agrárn1krim,ani českfm socialistrim,
ale jeho pozice v,,šíŤícím
se návalu vášnivéz|oby,,je akceptována těmito stranami. Kdyby však tento pŤípadpŤeokatého
k1ičaŤství
pouličníhovlastenec.
a nejpitomějšíhotŤíbarevného
tví vyvolával nějakévfhrady, račte si, prosím, posloužit pňíjména, vznáše.
kladem Čapkri, abychom Ťekli nejvfznačnější
jícíse nad Stranamijak duch božínad vodami. . .
Intelektuální levice nemrižestát nad stranami. IntelektuálnÍ levice má sv j pfogram: boj o modernost, boj proti kulturní reakci, a tento proces se odehrává na špinavézemi, proti
tňídě,jež nemťržekulturní modernost potŤebovat,ale nevy.
hnutelně potňebuje k své existenci kulturní reakci. Jakypak
boj proti tétotŤíděnad jejími stranami? Proti nim - to ano.
Nebyl dosud dosti dobňevyŤešen
definitivnípoměr intelektu.
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ální levice k bojovnémunástroji politick1ich, hospodáňskycha
sociálních vfbojri proletariátu, straně komunistické,ačkoliv
o tétověci bylo debatováno dost a dost. Kdyby byl tento poměr vyňešensprávně, kdyby nebyl b)ival vyŤešenv tom smys.
Lu, že |ev!.intelektuál hledal svémístove straně levice, nedo.
šlo by k ňadě nedorozumění, k ňadě mírně Ťečenotrapnfch
pňíhod,z nichž posledníbylo vystoupenísedmi českfchumělcri proti této straně. Neboé bft levfm, mít sympatie s boji
proletáňskfch davri, či věŤit, že sociální revoluceje v chodiskem z nynějšíhozakletého kruhu, anebo dokonce i bojovat
na frontě kulturní levice, tohleto všechno_ domníváme se _
,není oprávněním bft v komunistické straně, zvláště když
tato strana chce bft souručenstvímaktivních, disciplinova.
nych bojovníkťrna poli konkrétníchpolitickfch a hospodáňsklch zápasri dneška.
Leč ignorovat její existenci, stát nad ní, zvláštěkdyž inteIektuální levice mrižepočítatna její podporu ve sv1ichzáměrech, není jen nesprávné, ale takénesmyslné.V ní mriže,ale
nemusí! Nad ní? Nikdy ne ! Ale vždycky s ní!
Tyto poznámky, domniváme se, mohou b t akceptovány
intelektuální levicí. Ujasnění tohoto poměru naznači i ono
sudidio, kteréhledajíLiterární noviny k měŤenílevosti.A bude
to takénáznakern hranic levice a Levé fronty.
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JosefHora: VÝCHOVA K MODERNOSTI

Karel Teige polernizuje užpo několik měsícris,,likvidátory,
fašisty,zrádci a sociálpatrioty... Tak totiž nazlvá sedm spisovatel , kteŤíodešli z komunistickéstrany, a mne mezi nimi.
V posledním ReDu věnuje tétopolemice se mnou _ a tentoktát už takés Vančurou _ šestpetitovfch sloupcú,jež mohly
bft, jak je v tomto komunistickémorgánu moderního umění
zvykem, vyplněny ričelnějičlánky o sadismu u Lautréamonta,
fotomontážemíz krejčíŤskfchsalÓnťr a podobně. Podobné
činnostise věnuje také Tvorba, Dav a Signál. V Davu je už
dnes Teige jmenován takoŤkaoficiálně ,,pŤedsedougenerace..
a my Se z toho radujeme, že se mu tohoto uznťni od mladfch
konečně dostává. Bojuje jejich jménem, razí za ně hesla,
k nimž teze dnes dodává polbyro se stejnou promptnostíjako
kdysi,,dada... Konečně se dostal tam, kde užmohl bft dávno,
do rilohy avantgardního vridce levé, opravdové levé, to jest
komunistické kulturní fronty.
Rozumím.li dobŤeTeigov1im polemikám, jež si sám posla.
nec Haken pochvaluje jako bolševicky Ťádné kopance do
bŤicha, chápu-li i těch posledních šestsloupcri v ReDu, pak
asi hlásá Teige toto: sedm literátri zradilo komunismus a zra.
dilo tím i moderní umění. Neboénová je (pro Teiga jistě v té
dnešníformě) hvězda komunismu a mimo ni není modernosti.
Teige si vysvětluje počin sedmi a mrij v prvé Ťadějako prav!,
polbyrák. Prodali se za státni Ceny,za teplá místečkaa velké
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