
TI, KTEŘÍ oDEŠLI.

,,Řada literátri, kteňí odešli, byla jedinfm mostem, jenž
spojoval komunistickou stranu s veiejností. Ostatní ion-
takt vedení se členstvem byl již.dávno ztrace\. Nyní je
spálen poslední pŤechod....:. A tak dále; Takhle' píie
Právo lidu. Nuže: fakta proti frázim, Fakta o tom, jak
sedm spisovatelri ,,udržovalo kontakt vedení s člen-
stvem". Ivan Olbracht nebyl ocl roku 1925 jako re-
ferent na jediné veŤejné či členské schrizi. Kazdjdelego-
vánÍ na dělnické schrize zásadně odmítal a soudrrizi,
kteií měli na starosti pŤidělování schrizí, věclí, jak pŤi tom
dovedl bft hrub1i. Své zdráhání odrivodrioval zdravot.
ním stavem, jenž mu zakazuje mluvit. Uvidíme, jestli se
pňi schrizích likvidátorri tento zdravotní stav zlepší. -
Marie Majerová nebyla na politické dělnické schrizi
leta. -Jaroslav Seifert,  kterému nikdo nemliže w-
čitat, že by rozuměl politice, nechodil na schrize vribá.
Kontakt vedení s členstvem udržoval sty|izováním inze-
rát pro Komunistické knihkupectví. (Práce , jež jevelmi
užitečná a záslužná, jako každájiná poctiv i piá"", u|,
na níž kontakt vedení s masami jistě nezávi'i.; st. r<.
Neumann a V. Vančllra se už d,ávno sami vyiadi l i
z jakékoli stranické práce. Podpis projevu proti straně
!I1 po Ťadě let jejich první politickou prací. - JosefHora ze jmenovanych jedinf tu a tam _ tak jěa,.ou
za dva, tŤi měsíce - pňednášel v některé dělnické schri-
zi o kulturních otázkách a o Sovětském svazu. Sečteme-li
činnost celé sedmy, shledáme, že jedin1i člen polbyra
má za t!,den více stykli s masami a členstvem, neŽ všech
sedm literáti za l0 let. Poněvadž Právo lidu rivahu.
zn(ž jsme citovali, nadepisuje: ,,Sděluje se nám , ko-
munist ick1ich kruhri . . ,  musíme podotknout, že pá.
nové ze spisovatelské sedmy by měli mít piece trochu
více sebekritiky.

(Rudé prduo)

Zdeněk Nejedl : ,,ROZKLAD.. KSČ

Již poněkolikáté, leč tentokráte zv|ášté radostně, znl po
vlastech československfch, či lépe v novinách pravolevfch
směrťt, v|těznjr hlahol, že komunistická strana československá
je v koncích, že se rozpadává.,,Masy.. ji opouštějí, vzdě|an!
českf dělník prohlíží, že jediná jeho spása je u stran státo.
tvornfch, a tak konec komunistri je neodvratnf. Tak slyšíme,
avždy stejně, vždycky po určité době, jakmile se v této straně
něco šustne. Stačí, aby se dva tŤi lidé se stranou rozešIi, alž se
h|ásá, že je s ní amen. Tak veliká je touha a tak vroucí
pŤání, aby tomu tak bylo. Tentokráte pak jásalo se takto
zvláště silně, neboé teď už to bylo pŤece ale docela a docela
jisté. NapŤed se vzbouŤilo pŤedsednictvo odborové komunis.
tické centrály, potom sedm spisovatelri, potom 26 senátorri
a poslancťr - to už pŤece je něco. A tak se k tomu v novinách
ještě pŤidaly také,,masy.. a katastrofa komunismu u nás byla
hotová.

Nepletl jsem se nikdy do domácích soukromf ch zá|ežitostl
našich politick1ich stran, tňebas vím velmi dobŤe, že u nás
politika pomalu nebude vribec už nic jiného, než takovéto
využívání domácích sporri ve straně k ričelúm jin ch stran,
a proto i umělé často jich vyvolávání a rozeštvávánl mezi
sebou. Kdo však s tak mal1imi prostŤedky zacházi, ten s nimi
také schází, neboé skutečnf politickf vjvoj jde pŤes ně a proto
také i pňes něho. Hleděl jsem proto vždy k politickfm myš-
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lenkám a k lidem jen potud, pokud ty myšlenky reprezentují.
Tak jsem se zachoval vždy ke všem stranám a nemám pŤíčiny,
proč bych tuto zásadu opouštěli v tomto pŤípadě. Mne proto
ani tu nezajímá, hněvá.li se ten člen strany s oním či onen
s tímto apod. To jsou malichernosti, které se nadouvají právě
jen proto, že naše politika je tak uboze malicherná. Ale to mi
ovšem nebrání, abych k tomu neŤekl také slovo, jen ovšem tro-
chu jiného rázu. A činím tak tím spíše, že je mluj názor na tyto
věci čtenáŤi Varu jistě očekáván, takže jsem jim to vlastně po-
vinen. A dále mně na věci opravdu i zá|eží, neboé se netajím
a nikdy jsem se netajil, že komunismus je mi nejživějším hnu.
tím dneška, největší hybnou silou, myšlenkovou i mravní, jež
nás mriže vyvést ze zbahně|osti dnešního světa. I když mi tudiž
nezá|eží na osobách, zá|ež1 mi tím více na věci, na tom, aby
náš život, ochuzeny až k ubohosti, neztratilještě to poslední,
co má živého a ukazujícího vpŤed a v..fš.

Chci to však učinit docela krátce, ve formě jakfchsi odpo.
vědí na otázky, které se pŤi událostech poslední doby objevily.
Myslím totiž, že tím čtenáňrim Varu nejlépe vysvětlím to, co
ze zmaten,fch těch zprávjim asijedině neb aspoř. nejvíce lváz-
lo v mysli a na co ode mne čekají odpověď.

, ,Rozk lad . .  komun ismu.  To je  první  hes lo ,  s  nímž se
pracovalo a pracuje. A zajÍmavo, že v(ce v tzv. lev1ich či
hradních listech než v čistě pravicov1ich. Národní osvobození,
Pňítomnost, Právo lidu _ tam je ten,,rozklad.. docela hotová
věc. A pňece zrovna poslední události je mohly pňesvědčit
o opaku. PŤedevším je zajímavo, že komunistické masy dělní.
kri jsou riplně pohromadě, že na ně všechny ty spory neměly
vribec vlivu. To se ukázalo l. máje, kdy projev komunistickf
byl, pokud jde o masy, větší než jindy (kdo tvrdil opak, ten
buď nechtěl, nebo neuměl vidět, co je pravda), a uiáza|a to
i velmi rych|á likvidace všech, kdož se se stranou rozešli,
v jejich vlastních, místních organizacich. o nějakém ,,roz-
kladu.. komunistické strany ani jako strany nemriže b1it
tedy ňeč. To musil vidět každ1i, kdo bez pŤedsudkri sledoval
chování Se masy v těchto sporech. Ale komunismus dále není

oŤece .jen strana. Stranou jsou národní demokrati, sociální

áemokiati atd., ale ne komunismus. To je hnutí, dnes již

tak hluboko vštípené do myslí všech lidí, že je odtud nikdo ne .

vvrve. Proto mohlo by zahynout tŤeba deset komunistickfch

,t.u,,, u poŤád by ještě komunismus nezanikl. oslabil by se

snad na čas jeho vliv na vnější věci, ale uvnitŤ by pracoval

stejně silně, a možná ještě silněji, dále. Je proto ríplnf nesmysl

mluvit o konci komunismu. Komunisnrus nem že vúbec

zahynout, zmizet, |eč až tehdy, až jeho idea bude naplněna.

Ostatně to docela dobŤe cítí, tŤebas Ťíkají opak, i ti, kteŤí pro.

rokují jeho zánik. I ti v hloubi duše jsou si vědomi, že je to

něco více než jen chvilková, poválečná bublina. odtud hor.

livost jejich prorokování, že komunismus zmizi, i už(vánl

všech, i nejhorších prostŤedkri proti němu, ač podle toho, co Ťí-
kají, by vlastně měli komunismus nechat bídně někde v koutě
zahynout. Ale to oni ne, právě proto, že tomu doopravdy
nevěŤí. A není ani možno jinak. Komunismus je idea pŤíliš
živá, aby neznepokojovala. Proto mrižeme bft bezpečni, že
zvyšujeJi se pokŤik, že komunismus je v koncích, je jistě na
postupu.

Karlínští kluci .  Nerad sem zatahuj i  tento termín. Ale
je v něm celá riroveťr boje proti dnešnímu mladému vedení
komunistické strany. O co totiž nejvíce jde, je p'Ý toto: strany
se zmocnili nezta|i hoši, kteŤí stranu zničí. Tak aspoĎ tvrdí
i odbojníci ve straně i odprirci mimo stranu, kteií najednou
mají skutečně až dojemnou péči o to, aby komunistická strana
neutrpěla žádné škody. A proto se vrhají na mladé vridce
strany' aby stranu pŤed nimi zachrání|i. Podívejme se tedy,
co je na tom pravdy. Je pravda, že vedení strany se ujali lidé
mladí, a|e žádnt,,kluci... Pokud vím, jsou to lidé prriměrně
asi tŤicetiletí, někteŤí i starší, tedy lidé v nejlepší, nejplnější
tvoňivé síle, kdy lidé vždy dokazovali a budou dokazovat nej.
více. Ale zde se právě lidem tohoto věku upírá právo na
činnost. Není již to prostě ubohé? Řikáme poňád, jak moderní
život má rychlé tempo, ale pŤitom pŤímo nemožně zvyšujeme
hranici, kdy člověk se mriže uplatnit. Co kdysi byli dvaceti.
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letí, o tŤicetilet1ich ani nemluvě!A dnes tito jsou ještě,,kluci...
A iíkají to nejen dědové, ale i lidé, o nichž bychom pŤece
mohli se domnívat, že majÍ pro práva a pňednosti mládí po.
chopení. Proto bylo by pŤi této pÍíIežitosti vribec záhodno do
našeho světa vykňiknout, a hodně vykŤiknout, že rre stáŤí, ale
mládí je pňednost '  protože mládí je zdraví, kdežto stáňí
je nemoc. Stanuli-li proto v čele našich komunistri mladí
lidé, je to jistě lepší a zdravější, než vedou-li jiné strany staŤí
páni, kteňí patÍ|:už dávno na penzi.

Mládí novfch vridcri je však vlastně jen zárninka, či lépe,
co na nich lidem nejvíce píekáži, je ani ne tak ryzicke
m|ádi, jako jejich směrové mládí. Jimi totiž dostává se
pŤímo ve vedení strany proud docela nov a mladf v tom
smyslrr, že je to již proud vytrysk z nov ch podnětri nové
doby. Netajil jsem se nikdy názorem, že u nás je nutno ke
skutečnému komunismu se teprve propracovat. Na našich
komunistech ležela vždycky těžká tiha pŤedválečného sociál-
ního demokratismu, z něhož skoro všichni její pňívrženci vyšli.
Bylo proto takŤka nutno, aby vyrostla nová generace,již sku-
tečně komunistická, vyrostlá již z poměrťr poválečn1ich
a v ideovém ovzduší revoluce ruské. A to jsou právě tito
mladí. To byl proces docela nutnf, ktery byto -ož,,o pozo-
rovat brzo po ustavení se komunistické strany u nás. Viděl
jsem jej také dosti zbIlzka, v Socialistické společnosti, kam d'o-
cháze|ijiž i tito mladí komunisté. A pÍiznávám, žejsem to
viděl s radostí, neboé to znamenalo nutné prohloubení a
obrodu celého hnutí. Je proto sice pÍirozeno, žejednotlivci,
kteŤí tento proces neprodělali, jsou tím zmateni a že zejména
starší, i když necháme stranou spory osobnÍ, se tím cítí dotčeni
a jakoby utlačeni. Ale v1ivoj nemohl jít jinak a ideově i poli.
ticky znamená jistě velik1i krok vpňed.

Je proto na velkém omylu, kdo myslí, že toto další stadium
ve v1ívoji komunismu u nás se dá zat|ačit opět zpět, ve
stadiumjiž odbyté a pŤekonané. To je prostě historická nemož.
nost. Je možné, že mladí, kteŤí se tohoto rikolu ujali, nebudou
mít ještě tolik síly a tňebas i politického umění, aby to, co si
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vza\í za ťrkol, opravdu provedli. To je docela možné. Ale je

pŤedevším pŤedčasné je takto již napŤed soudit, nlbrž má se

ii- k to*.' ponechat potňebn1i čas a každf, komu na zdatu
-hnuti 

zá|eží, měl by jim v tom b)it nápomocen a ne již napŤed

jim v tom ještě piekážet. Kdo tak činí, není jistě ani dobrf-komunista, 
ani uvědomělf pŤítel komunismu. Ale dále i tu

platí, že d ležitější je to, co toto další pošinutí komunistické

myšlenky zanecItá v myslích našeho dělnictva, než okamžitiv,,

vnější snad stranickf irspěch. I ztroskotat zde bylo by jen

čestné, jistě čestnějšl, než odtrubovat již napŤed a spokojovat
se s tím, co jest. A proto i po té stránce nejen nevidím ve vítěz-
ství těchto mladfch žádnou rijmu komunismu u nás, nybrž
naopak velkf zisk, a jako jsem pŤál vžďy i dŤíve všem těm,
kteŤí se pokoušeli vyvést hnutí ze stojatfch vod, v něž upadalo,
nemohu i tu než pŤát nejlepšího zdaru' těm, kteÍí se o to
s vynaložením všech svfch sil, odvážně a s riskováním celého
svého postavení pokoušejí dnes.

Moskva. I to je strašák, kterf se vrací v rívahách o udá.
lostech v komunistické straně stále a stáLe, Zejména sociální
demokratijím operují, ale takéjiné strany, tzv,hradni. o tom
však netŤeba ztrácet mnoho slov. Že socialismus je možnf jen
jako hnutí světové, ví a musí dnes vědět každé socialistické
dítě. A že boj je jen tenkráte dobrf, je-li veden jednotně,
z jednoho centra, ví také zase každ!, kdo jen trochu někdy
o něco bojoval. A ta,,Moskva.. není nicjiného nežprávěto,že
komunismus béňe obě ty zásady doopravdy.Je hnutím dělnic-
tva celého světa, a proto ovšem jednotnfm, sdruženfm ve TŤetí
internacionále. A nebojuje naslepo jako hoši za školou, nlbrž
jako celek a podle jednotnfch plánri. A tato dvoji zásada,
pŤenesená v praxi, je pro komunistu to, čemu se ňíká,,Moskva...
Proto však komunistovi ,,Moskva.. není něco cizího. Náš ko.
munistickf dělník cítí dobŤe, že ,,Moskva.o není někde daleko
v Rusku, niJbrž že je v něm, že jako člen Internacionály je
prostě kusem této,,Moskvy.., čili že,,Moskva.. je konec koncri
on sám. To ovšem nechápe náš i levf pseudosocialista, jehož
socialismus jde sotva za hranice Velké Prahy. Tomu je
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,,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.
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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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