
,,Moskva.. 'hrrizostrašná cizina. Ale tím jen právě dokazuje,
že není vribec socialista, nlbrž nacionál.

Disciplína. A konečně poslední strašák. V komunistické
straně j. p'Ý hroznlr teror. Kclo nejde v linii nebo kdo se do-
konce postaví proti straně, octne se mimo ni. A to se zdá blt
našim individualistrim docela nesnesitelné. O tom jsem pově-
děl ve svém článku o Trockém tolik, že k tomu mohu zde jen
odkázat. Musím však vyslovit politování , že právěv tom selhali
i někteŤí z těch,jichž je v jednotné frontě komunistické strany
velká škoda. I mezi nimi některym nervy vypověděly službu,
že si neuvědomili, kam až možno s prosazováním vlastních
názorŮjít a kde nutno se podňídit vyšším zájmttmcelku.Je to
ovšem lidské, ale i tak lze toho silně litovat. Jiná ovšem je
kapitola, jak Hais a jeho lidé se zmocnili Mezinárodního odbá.
rového sdružení. To byt zprisob, jenž by měl pŤímo otŤást
každ m, kdo má jen trochu smyslu pro veŤejnou morálku
a zejména mravnost politick1ich hnutí. A|e ukáza|o se, že
právě ti, kterí o této mravnosti nejčastěji mluví, se s tím zde
nejdŤíve a nejlehčeji smíiili. Tu najednou bylo docela v poňád-
ku, že kdosi riplně diktátorsky zmocnil se dělnického majetku
proti vrili většiny. Pro ,,demokracii.. byla to sice rána pŤímo
do očí, ale to bylo napŤ. i pro Národní osvobození áocela
v poňádku. Yždyt to pŤece bylo - proti komunistrim! Hle,
jak upadá i mravní disciplína tam, kde je uvolněna ideová,
zásadová disciplína.

A s tím mohu skončit, neboé nic jiného se nestalo. Zprisobilo
se vedle toho sice mnoho hluku ještě a zvttilro mnoho prachu,
ale to znam ená tuze málo, jako vždy v takové věci. B1it nespo -
kojen je sice lehké a také dát to najevo nějakfm projevem. Ale
co dál? A pied tím stojí dnešní tzv. opozice. Bude těžko
hledat cestu dále. Spojujejijen odpor protijednotlivfm oso-
bám. Svého programu však nemá a nebude mít, neboť je to
smíšenina nejdivnějších směrú, i zásadnich odprircri ze vče-
rejška. A dělnictva také nemá, protože to za ni nejde. A tak
na ,,rozklad.. komunismu u nás bude pŤece jen zase nutno
ještě čekat dále.

6z

PRoTI SEDMI SPISoVATELÚM,

kterí byli za svrij uveŤejněnf projev pÍoti metodám dneš.
ního komunistického vedení vyloučeni z komunistické strany
a zbaveni svfch funkcí v jejích institucích, vystoupilo na obra.
nu komunistické strany, tj. polbyra, dvanáct mladfch literátri,
hlavně z Devětsilu, kteňí, organizováni a (zvětšiny) i neorgani.
zováni, prohlašují, že sedm z jejich starších kamarádri lite-
rátiu ,,využilo svfch literárních jmen k ritoku na stranu, která
pro nás znamená život a která až dosud znamenala žívot
i pro ně... Pp. Teige, Nezval, Biebl, Závada (tento prohlásil
dodatečně, že projev nepodepsal), Halas, Konrád, Novo.
meskf, Clementis, Václavek, Weil, Fučík a Tittelbach se
posadili na soudcovskou stolici a káraji s vážnou tváňí St. K.
Neumanna, Horu, olbrachta, Majerovou, Malíňovou, Seifer.
ta a Vančuru za to) že se odvitžili upozornit dělnictvo na ne.
schopnost dnešních komunistickfch vridcri. Projev dvanácti,
či vlastně jedenácti, se nespokojuje pohrrižkou sedmi, že
,,naše cesty se rozcházq|,,, a|e vykládá, že ,,těžká chyba..
sedmi je i nebezpečím pro moderní kulturní tvorbu, jež pr!
je možna jen v rámci komunistické strany. Jedenáct mladfch
nadšencri by si mělo zapsat za uši, že kultura není nikdy odvis-
lá od nějaké strany, spíš ale od určitého světového názoru,
myšlenky, které strana mriže sloužit špatně, nebo i zneucéo-
vat a poškozovat ji vribec. Ještě komičtější pňídech má,když
vftky dvanácti, psané jakoby ne literáty, ale v polbyru' se
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sypou na hlavy spisovatelťr, kteŤí po desetiletí dávali svoje
schopnosti proletariátu, od lidí, z nichž někteňí o dělnickém
hnutí nemají ponětí a rázem své práce jsou mu zho|a cizi.

( Literdrní nouin1)

...vÁM, PADLÝM NA DUCHA BARIKÁDÁCH

-fvorba vyžiaďala si stanovisko skupiny Davu k vyhláseniu
siedmich českfch literátov, namierenému proti komunistickej
strane. - Prejav skupiny Davu, ktorého dvaja členovia pod-
písali zásadné stanovisko k vyhláseniu siedmich, prináša
Tvorba v čísle l5-l6.

Niekedy treba korigovaé staré pravdy. A tak i v prípade
, 's iedlnich.. musíme tvrdo konštatovaé: porozumieť
znar r .ená  odsr id iť .

Nech je nám však dovolené citovaé slová muža, dncs už
zapadlého do prepadliska dejín, aspoťr dejín revolťrcie . ..

Drsné sri dnešné časy, snáď najdrsnejšie v dejinách
tej to epochy ludskej, zvanej,,civilizovanej ". Revolucio -
nát zroďen!,pre tfchto niekolko desiatok rokovje ovlá-
dan'f zuriv!,m ,,vlastenectvom.. k svojej clobe, ktorá je
jeho vlasťou V čase...  V lone našej epochy tají sa ešte
mnoho nezmieritelného a spásonosného boja človeka
proti človekovi; ale po nej prídu iné časy, ktoré pri-
pravujridnešnéboje; potom jedirrec bude sa mÓcť rozvié
v skutočné kvety, ako sa tiež rozvlje poézia každého
jedinca. Revolricia rozpita predovšetk1im tuhf boj pre
každého jedinca, pre jeho právo, nielen na chlieb, ale
i na poéziu.
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