
Josef Hora: SPISOVATEL A POLITIKA c.tíme a slyšíme, jak ze íšech těch véršťr v náš sluch znl pouze

á,,''i"a ftáze.,, Byvše nazváni likvidátory a zrádci, což je na-

z,vá obvyklé v revolučním slovním aparátu komunístic.

kÝch stran, hleclěli jsme však pŤece jen s jistfm podivem na

eíe.,ty a invektivy komunistického tisku, jenž nespokojll 1e
anatématem nacl našimi politick mi osobami, ale proklel do

horoucích pekel i naše nevinná na projevu, jejž jsme učinili,

literární díia. Byla dána horlivfmi sekretáÍi na seznao.' zaká-

zanlch knih a od několika měsícri neexistují již pto |o9"Ý
komsomol. Nebudete již recitovat Neumanna, Horu, Seifer.

ta, anlž číst ty ostatní. Komunistickfm poŤadatelrim dělnic.

klch akademií, nechtějíJi b)'t co likvidátoÍí a zrádci poctěni

a jako nečistá ťrchylka ze strany vyvrženi, nezblvá než škrt-

nout nás ze svfch programri, a Komunistické knihkupectví

dostaio již, doufejme, tozkaz, spálit všechny pÍíručky, v nichž

se čtou a doporučují k četbě a recitacím naše básně. Spravedl-

nost i teror bfvají někdy hrozné, a někdy j.. _ směšné.
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Počátkem jara obrátilo se sedm spisovatelri-komunistri ve.
ňejnfm apelern k členstvu své strany, aby je upozornili, že je
na čase změnit špatnou politiku jejího vedení, vedoucí prá-
letariát od porážky k porážce, Vedení Strany vyloučilo za to
hned vzápětí sedm spisovatelri ze Strany. Rudé právo napsa-
lo pŤi té pŤíležitosti: ,,Dobr1i kulturní pracovník *t.z. p,o,pet
dělnické tŤídě, stojí-li v revolučnim dělnickém hnutí;l.,ttiz.
se z něho vyňadí, ani uškodit jí nemriže. A bude dělnictvem
smeten tak, jako ten nejposlednější z posledních.,. A tak pí.esta-
11 uy. Josef Hora, Marie Majerová, trrelena MaltŤová, St.
K. Neumann, rvan Olbracht, Jar. Seifert a Vl. Vančula sou-
druhy a v komunistickém tisku.-se jim počíná Ťíkat: pan
Neumann, paní Malíňová atd. Že těch sedm vYkonalo ve
straně nějakou kulturní práci? Že tÍeba St. K. Neumann
piše z hlediska historickélro materialismu driktadné děiinv
francouzské revoluce, jimiž by se měli právě kom.'.'i'.i
vážně zabjvat? Že lvan Olbracht vydal iredávno román.
glorifikující vznik komunismu v Československu? Že ilite rni
dílo ostatních podepsanfch spisovatelri je napojeno duchem
socialistick m a proletáňskfm? S tím vším uy1i1iae, vedoucí
dnes komunistickou stranu' hotovi natáz. Do jednoho z kra.
jinsk ch tydeníkri strany napsal komunistick!,íev!, intelektuál
článek o projevu sedmi spisovatelri, kde stálo také toto: ,,Cito.
váva|ijsme se zanicenim a s hrdostí verše Josefa Ho.y.-D.,es
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