
JindŤich Štyrskf : NEBYL JSEM A NEJSEM
oRGANIZOVANÝM KOMUNISToU. . .

Jindňich Štyrskf ještě pŤed vyjitím minulého čísla Tvorby,
ale pohŤíchu již po její uzávěrce, poslal redakci Prohlášení,
které dále uveŤejĎuji. l{ezrrá ještě článku Teigova, reaguje
jen na článek Sekaninťrv a pokouší Se na pravou míru uvést
to' co s takovou upŤímnotr vervou Ťekl ve 3. čísle Odeonu.
Protože toto Prohlášení má možnost pňispět k vyjasnění - ni.
koliv více v generaci, ale k vyjasnění poměrri, staVu generace'
za azu1ije právem do této diskusní stránky. (Všechny prolo.
žené věty podškrtl Štyrskf sám') -j.f-

Nebyl jsem a nejsem organizovanym konrunistou, stejně
jako mnoho jinycli z mého nejbližšího okolí, napi.. Nezval,
Teige aj. Nikdy jsem nepracoval v dělnickém hnutí ani v ko-
munistické straně - tím méně ovšem v jiné. To bylo a je o mně
známo. Věděl to jistě napŤ. i Julius Fučík, když ve 13. čísle
Tvorby otiskl mrij článek Generace na dvou židiích. Mrij
p omě r  k e  k omun i s r nu  b y l  a  j e  k l a dn1 i .

Pňekvapuje mne, že mrij článek z 3. č(sla odeonu j. .,y.
kládán jako ztada a pokus pňestoupit do reakcionáňského
tábora. Cel1i mrij článek ve 3. čísle odeonu byl namíÍen proti
nečistotě a k1íčrim, ať se objevují na pravé nebo na levé
straně, a musil se pŤirozeně dotknout i těch, kteŤí tyto kyče
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a nečistotu kr1.jí. Proto jsem donucen jmenovat Karla Teiga'
-Irvám na tom, že drisledné slučování revolučních duchťl

potiticki1ch s revolučními duchy v umění je hrubym nesmys-

iem' To ostatně vyložil ve 22. čísle Tvorby i Ivan Sckanina,

ktet iiká v podstatě asi to, že toto slučování neprospívá

revoluci ani Poezii.
Mťrj názor, že revoluce si pŤivlastr1uje básníky, byl špatně

forrnulován (podle toho, jak byl vykládán), byl míněn tak, že

si básníky pŤivlastilují takzvan! revoluční kritikové druhu
araženi Karla Teiga.

Ir{echtěl jsem však vribec iici, že básník nemá k sociálním
otázkám, k politickému dění poměr, ale ten jistě není činnf .

Já sám napŤíklad jsem členem Levé fronty, protože celou
vahou svého moderního díla tam patňím a protože mi nenaňi-
zuje, abych se exponoval činně politicky.

Psal-li jsem, že skutečny básník stojí vždy stranou štvanic
a politickfch machlťr, pak myslím, že í v tom mám pravdu,
ovšem domnívám se právem, že revoluce a revoluční hnutí je
něco víc než politické machle. Užil-li jsem slov o Ťvounu
z politick1iclr schťrzí, měl jsem se pŤesněji vyjádŤit, že Ťvouny
lazyvám ty, kdož lžívaji svého politického vlivu a pŤesvědče-
ní tam, kde se jim to hodí, a mlčí tarn, kde jde o kamara.
derii.

Nemárn v rimyslu - a také se to nikomu nepodaŤí _ clát se
zatlačit tam,. kam se mnozí Z generace již dostali nebo kam
jsou právě za naprostého mlčení Ka.rla Teiga (a to mu právě
vytÝkám nejvíce) na nejlepší cestě.
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