
ální levice k bojovnému nástroji politick1ich, hospodáňskych a
sociálních vfbojri proletariátu, straně komunistické, ačkoliv
o této věci bylo debatováno dost a dost. Kdyby byl tento po-
měr vyňešen správně, kdyby nebyl b)ival vyŤešen v tom smys.
Lu, že |ev!.intelektuál hledal své místo ve straně levice, nedo.
šlo by k ňadě nedorozumění, k ňadě mírně Ťečeno trapnfch
pňíhod, z nichž poslední bylo vystoupení sedmi českfch uměl-
cri proti této straně. Neboé bft levfm, mít sympatie s boji
proletáňskfch davri, či věŤit, že sociální revoluceje v chodis-
kem z nynějšího zakletého 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 souručenstvím aktivních, disciplinova.
nych bojovníkťr na poli konkrétních politickfch a hospodáň-
sklch zápasri dneška.

Leč ignorovat její existenci, stát nad ní, zvláště když inte-
Iektuální levice mriže počítat na její podporu ve sv1ich zámě-
rech, není jen nesprávné, ale také nesmyslné. 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, které hledají Literární noviny k měŤení levosti. A bude
to také náznakern hranic levice a Levé fronty.

Josef Hora: VÝCHOVA K MODERNOSTI

Karel Teige polernizuje užpo několik měsícri s,,likvidátory,
fašisty, zrádci a sociálpatrioty... Tak totiž nazlvá sedm spiso-
vatel , kteŤí odešli z komunistické strany, a mne mezi nimi.
V posledním ReDu věnuje této polemice se mnou _ a tento-
ktát už také s Vančurou _ šest petitovfch sloupcú, jež mohly
bft, jak je v tomto komunistickém orgánu moderního umění
zvykem, vyplněny ričelněji články o sadismu u Lautréamonta,
fotomontážemí z krejčíŤskfch salÓnťr a podobně. Podobné
činnosti se věnuje také Tvorba, Dav a Signál. V Davu je už
dnes Teige jmenován takoŤka oficiálně ,,pŤedsedou generace..
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 promptností jako
kdysi,,dada... Konečně se dostal tam, kde už mohl bft dávno,
do rilohy avantgardního vridce levé, opravdové levé, to jest
komunistické kulturní fronty.

Rozumím.li dobŤe Teigov1im polemikám, jež si sám posla.
nec Haken pochvaluje jako bolševicky Ťádné kopance do
bŤicha, chápu-li i těch posledních šest sloupcri v ReDu, pak
asi hlásá Teige toto: sedm literátri zradilo komunismus a zra.
dilo tím i moderní umění. Neboé nová je (pro Teiga jistě v té
dnešní formě) hvězda komunismu a mimo ni není modernosti.
Teige si vysvětluje počin sedmi a mrij v prvé Ťadě jako prav!,
polbyrák. Prodali se za státni Ceny, za teplá místečka a velké
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kariéry. Jsou to zrádci, epigoni a bankrotáňi a hrrr na ně. To
je argumerrtace člověka, jenž je _ viz Dav - pňedsedou ge.
nerace. Ale je tu naštěstí ještě levá fronta. Vedle básník
ověnčenfch státními cenami jsou tu ještě lidé, kteňí mají
odvahu zvát se,,proklet1imi básníky a vyná|ezci a nést
hrdě své prokletí se všemi drisledky..; Nebyl by to Teige, aby
si v této chvíli nezakoketoval. Aleje to nebezpečná koketérie,
jež popouzí k smíchu.

Nikdy nebylo v Čechách méně prokleté generace , než je ta,
jíž je dnes pŤedsedou Teige. Válku prožila u maminek, na
dělnické demonstrace po válce se chodila dívat od teplfch
kamen doma, komunismus projevovala v rozhodnych chví-
lích zpěvem ,,Dubinušky,, a v poezii si velmi rezo|utné zaká-
za|a ptávě risty Karla Teiga každou dramatično st, každé váž-
né rozčilování, chtějíc ji mít smavou a usměvavou, hravou
a tazll;'aÍnou jako šéastné buržoazlí dítě. Schází jen, aby si ka-
marádi zalažilí nyní organizaci ,,prokletfch.. a tváňíce se
pŤitom zasmušile, slabikovali pro zv šení svého zoufalství
teze, jež právě vyšly o bolševizaci literatury v Moskvě. Brzo
by je pŤešel jejich, Ťekněme, ,,mauditismL|s,,, až by shledali' že
jejich literární a umělecké činy jsou váženy stejně lehce jako
činy kteréhokoli jiného 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, že jeho polemiky jsou dťrklad-
n mi kopanci do bŤicha, m Lí se, neboé ve skutečnosti kope do
vzduchu jako to smavé buržoaznl děťátko, jež se váIí na zá.
dičkách. Já jsem Teigovi namítl, a myslím, že oprávněně, že
komunismus nedokáže pokňikem, 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, protože se stranou nemá umění
nikdy co dělat _ tož tedy do práce ! VytvoŤte nám poezii
z ducha svého pojetí komunismu, vytvoŤte nám z něho prÓzu
nebo drama, film a obraz, nemluvte komicky o proklet ch
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básnících jako o svfch bratňích, ale všimněte si lidsky prokletfch

nebásníkri, dejte nám něco z krve chudého a z jeho nejvlast-

nějšího životního pocitu _ a pak pŤed vámi smekneme a pro-

mineme várn všechnu tu neotesanost' s níž jste se vrhli na
lidi, s nimiž projevujete nesouhlas ne jako umělci, ale jako

ti, jichž použivá vaše - a já to vim, že jen clomněle vaše -

partaj kzasazování kopancri do bŤicha těm, jež má v žaludku.
Yždyt ten dobr1i Laco l.{ovomesk1i, chce-li Ťíci v polemice
proti mně v Tvorbě, proč se pŤichylují intelektuálové k socia.
lismu, musí to ňíci takhle: ,,Nestojíme v okně politického sekre -

tariátu komunistické strany, ale pi.ece se souhlasem této insti.
tuce mťtžeme Ťíci,  že... , ,

I35




