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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kariéry.Jsou to zrádci, epigoni a bankrotáňi a hrrr na ně. To
je argumerrtacečlověka,jenž je _ viz Dav - pňedsedouge.
nerace. Ale je tu naštěstíještě levá fronta. Vedle básník
ověnčenfch státními cenami jsou tu ještě lidé, kteňí mají
odvahu zvát se,,proklet1imi básníky a vyná|ezci a nést
hrdě svéprokletí se všemi drisledky..;Nebyl by to Teige, aby
si v tétochvíli nezakoketoval.Aleje to nebezpečnákoketérie,
jež popouzík smíchu.
Nikdy nebylo v Čechách méněprokletégenerace, nežje ta,
jíž je dnes pŤedsedouTeige. Válku prožila u maminek, na
dělnické demonstrace po válce se chodila dívat od teplfch
kamen doma, komunismus projevovala v rozhodnych chvílích zpěvem ,,Dubinušky,, a v poezii si velmi rezo|utnézakáza|a ptávě risty Karla Teiga každou dramatičnost, každévážné rozčilování,chtějíc ji mít smavou a usměvavou, hravou
a tazll;'aÍnoujako šéastné
buržoazlí dítě. Schází jen, aby si kamarádi zalažilí nyní organizaci ,,prokletfch.. a tváňíce se
pŤitom zasmušile, slabikovali pro zv šení svého zoufalství
teze, jež právě vyšly o bolševizaciliteratury v Moskvě. Brzo
jejich, Ťekněme,,,mauditismL|s,,,až by shledali' že
by je pŤešel
jejich literární a umělecké činyjsou váženy stejně lehce jako
činy kteréhokolijiného poputčika,jenž se idomníval pÍimazat
k bolševismu tím, že spílal jeho domněl m nebo skutečn m
odprircrim.
Vidím už jasně, že spory s Teigem jsou prozatím marné.
NamluvilJi poslanci Hakenovi, žejeho polemiky jsou dťrkladn mi kopanci do bŤicha, m Líse, neboéve skutečnostikope do
vzduchu jako to smavéburžoaznl děťátko,jež se váIí na zá.
dičkách. Já jsem Teigovi namítl, a myslím, žeoprávněně, že
komunismus nedokážepokňikem, ale dílem. Chcete-li ukázat,
vy všichni z ReDu, Tvorby, Davu a Signálu, že moderního
umění není mimo komunismus, to jest mimo komunistickou
partaj _ cožje holf nesmysl, protožese stranou nemá umění
nikdy co dělat _ tož tedy do práce ! VytvoŤte nám poezii
z ducha svéhopojetíkomunismu, vytvoŤte nám z něho prÓzu
nebo drama, film a obraz, nemluvte komicky o proklet ch
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básnícíchjako o svfch bratňích,ale všimnětesi lidsky prokletfch
nebásníkri,dejte nám něco z krve chudého a z jeho nejvlastnějšíhoživotníhopocitu _ a pak pŤedvámi smekneme a promineme várn všechnu tu neotesanost' s nížjste se vrhli na
lidi, s nimiž projevujete nesouhlas ne jako umělci, ale jako
ti, jichž použivá vaše- a já to vim, žejen clomněle vašepartaj kzasazování kopancri do bŤicha těm, jež má v žaludku.
Yždyt ten dobr1i Laco l.{ovomesk1i,chce-li Ťíciv polemice
proti mně v Tvorbě, proč se pŤichylujíintelektuálovék socia.
lismu, musíto ňícitakhle: ,,Nestojímev okně politickéhosekretariátu komunistickéstrany, ale pi.ecese souhlasem tétoinsti.
Ťíci,že...,,
tuce mťtžeme
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