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l. A. C. Nor rozepsal se na toto téma v Nové svobodě, aby
obhájil svobodu tvoŤení proti ,,zákazú'm a naÍizenlilrrr komu.
nistické strany... Jakou pr1Í legitimaci má tato strana k tomu,
aby rozhodovala o uměleckfch věcech, když se v ní mriže
i jenom vyskytnout myšlenka, že většina mimokomunistick1ich
literárních časopisri pňíliš vysloveně buržoazn1ch rná bÝt rrá,-
silím r,yňazela z interesu umělcri-komunistti. Hle, v tom je
tedy celá ta závaďa, Ale jen pro Nora. Ve skute čnosti je zcela
jinde. Není-li Nor komunistou - a rád to dnes ve svém článku
popírá _ nemohlo by se ho seberozumnější opatŤení komunis-
tické strany v této věci dotknout ani n.lu zabránit, aby psal
tŤeba do všech koaličních i nadkoaličních žurnálri. Také
kdyby takhle byla otázka postavena' mohl bych jenom pokrčit
rameny. Ale právě že jde o něco jiného. Není to zákon komu-
nistické strany (kter by byl pŤinejmenším zbytečnou stalostí'
i když nutno o ,,nepolitičnosti.. našich uměleck ch revuí
mluvit velmi obezŤetně), ale je to zákon samotného umělec-
kého charakteru. Tolerance komunistické strany právě
v této otázceje doporučeníhodná. Ale tolerance umělce sama
k sobě? Nebudu psát do Zvonu ne proto, že jsem komunista,
ale proto, že se naprosto do základu liším odjeho staré gene-
race, nevzdávaje se ovšem rícty k ní. Ano, liším se od ní také
politicky - a to je jeden bod - nc však jedinf. Pokud by šlo
o uměleckou revui, nemohl by blt tak zcela rozhodujícím
tam, kde bylo možností dorozr.rmění více. Aie naprosto mi
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stačí bft komunistou, abych napi. nepsal do 28. Ěíjna. *

Neboé to už jasně ilustruje neexistenci jakfchkoli styčn ch

bod . Není-li tohle Norovi jasné, je to jen proto, že ve skuteč-

nosti nemluví o svobodě uměleckého tvoÍení, nlWž o uvol-

nění  l i te rá rního obchodu.  Tedy téma s i ce  méně vzne-

šené - ale má v něm alespoĎ pravdu.
2, Líteratura a politika, to téma však ve skutečnosti už nen1

nikterak problematické. Jenom je potŤebí dívati se na ně po.
někud z jiné strany, než se díval A. C. Nor. V téže Nové svo-
bodě dotfká se Gustav \{inter, hbit/ informátor česko.fran-
couzskf, téže věci, nevědomky sice, ale hodně upŤímněji. Počal
kdysi pňekládat román mladého českého prozaika do fran-
couzštiny, na|ezI v PaŤíži nakladatele ochotného rrydat dílo,
jež vlastně mělo byt jedn1m z prvních neoficiálních pŤekladri,
|:ez námah a propagačních nákladri, sjednal všecko, už jen věc
rea7izovat _ a nakladatel Ťekl: Nemohu' Nemo}ru, protože
jsem byl soukromě upozorněn, že pňekládanf autor je ko-
munista. - Tedy opět: literatura a politika. AIe ubožácká
politika ducha, kterf zapáchá,blahoslaveného vlastence, jemuž
pŤekládanf komunista je větším z|em než naprostá neznalost
české literatury v cizině. Řeknete ano, jen chudoba ducha. Ale
nevíme-li, kdo byl tento statečn Čech, nepŤesvědčí nás tisíce
jin1ich pravideln1ích pňípadri, jimž se už ani nepodivujeme, že
komunistické straně nená(eží patent politického tňídění lite-
raturyl Pňehlédněte Seznam literárních stipendií! odpovída-
jí.li,,svobodě tvorby.., jakodpovídají,,nepolitičnosti tvoŤení.. ?
A chápeme to, chápeme to zce|a, není co by nás mohlo roz-
hoŤčovat. Politika _ zristaĎme až do konce v terminologii
Norově - to je nepsanf statut literárních poct a odměn, po-
čítá se s ní tak samozňejmě jako s pňitažlivostl zemskou.IJzá-
koíujeJi pak komunistická strana opatrnf rryběr komunistic-
kfch literátri v literárním okolí, koná jen akt sebeobrannf.
Ale snad konečně i zbytečrt!,: neboé umělec komunista, kterf
tohle ještě nepochopil a kterf na tohle ještě nenaraz1l, ne-
mtiže b t ani komunistou.
(Avantgarda 2, č.2, nor l926)
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