
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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Nie sme proroci a nevieme, či táto správne anticipovaná
r|oba bude už zajtra, či až napozajtra. Ýieme však totko, že
aktuálne žijeme v onej dvojnásob drsnej dobe, keď uulay
sentimentalizmus voči sebe a in!.m mÓže tyézdrojom tažk|,cL
chfb a pomáha predlžovaé tieto trápne časy.

Preto nebolo nám možné neodsuclié ostro krok siedmich
českfch literátov, sťrdruhov azváščai učitelov a priatelov, ktorí
v dobe pre proletariát nanajvyš kritickej staliti rovnáváhu
a pridali sa k frontu, ktorf stojí v ceste revolučnému vyvoju.
Bol trapny pohlad na to, ako celá buržoáznatlač, ktorá iedysi
mala pre hodnotné umelecké tvorenie siedmich iba náj-
ribohejšie štvanie _ ako táto t|ač odrazu vyrástla v ich patrá-
nov a ochrancov.

Z objektívne protirevolučného činu t1ichto literátov odvo.
dila komunistická strana dÓsledky, treba však, aby sme
z neho odvodili poučenie my _ pre seba i pre stranu.

Nejdeme sa prišéaé do ťrnavnfch a otrepanfch traktátov
o Domere strany komunistickej k intelektuálom a k umelcom.
. Veď bol to práve Ivan olbracht, ktor/ v rokoch l920_192l

viedol najzťrrivejšiu kampaĎ proti inielektuálskym živlom
v komunistickej strane a hlásal heslá ako: Každého inteligenta
treba aspoř. trikrát vykopnrié zo sttany, a ak sa vráti štvrt1i
raz, tak snáď predsa z rreho niečo bude. Ako vidno, tátá
kampař nezabráni|a tomu, aby zlvana Olbrachta ,'.uy.a,.oi
stlp a opora toho, oproti čomu kedysi tak zririvo bojoval.

o čo prijatelnejšíje nám typ tak trochu anarchisti-ckého, ale
svojich nedostatkov vedomého literáta, ktor1i nepre vádza sice
stranícku politiku, ale poctive a na svojom poli napom áha re-
vohicii. Citujeme:

,,Novf svetov1i poriadok musí intenzívne pretvorié
náš spÓsob života a donťrtié nás byť ludskfmi. Ja verím,
ja verím! A chcem priniesé svojtr tehlu na sta'}bu tohtá
nového poriadku. Bohužial, viac scm nebol v stave uro-
bié. MÓj spÓsob lásky k životu _ smiať sa a hnevaé _
vždy porušil rovnováhu bojujriceho revolucionára.
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u ktorého stála nenávisť je bázou. Pokrisil som sa' ale

nevedel som byé takfm bojovníkom. Mojou bázou je

sentimentalizmus. A Rakovskij, hovoriac o mojej aktivite,
povedal na kongrese rumunskfch socialistov v r. 1912,
že sentimentalizmus je nebezpečenstvom pre hnutie re.
volučné.

Btžoázny režim nenávidím a bojujem proti nemu
zo všetkfch svojich síl, ale nie som vstave venovaé tomu-
to ce svoj život. . . Bojím sa nevyhnutného opakovania
t1ich samfch argumentov, z čoho pozostáva propagan-
da. K socializmu došiel som nie cestou argumentov
teoretick ch alebo praktickfch, ale svojou láskou k ži-
votu, ktorf chcem vidieé krajším a ludskejším...
Sri to slová Panaita Istratiho.

Čím sa líšito šesé literátov (siedmy je Ivan olbracht) pova-
hou a metÓdami od P. Istratiho? Asi len m, že boli organi-
zovani v strane' avšak nezričasťĎovali sa jej života, a že na.
koniec vystťrpili politicky tak, že z ich vystripenia rástlo
brucho od radosti kdejakému malomeštiakovi.

Vfnimku tvorí iba Ivan olbracht, ktorého čin musí byé
t1ím ostrejšie odsťrden1i, lebo je činom straníckeho politika
a nie neorientovaného literáta.

Preto posudzovanie ich kroku nespadá ani tak do rámca
užšej partajnej politiky komunistov.

Je sk6r vfplodom paniky a bezradnosti, ktorou s zachva-
cované vrstvy zdanlive revolučné, avšak nestojace v pevnom
kontakte s masami revolučného robotníctva v dobe, keď
revolučné masy a ich strana zvyšujri svoju aktivitu napriek
vzrastaj cemu protitlaku.

Je len jedinf liek proti tejto chorobe. Nekompromisná
teÓria auzka spolupráca s revolučnou robotníckou triedou.

Dav
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