Karel Teíge:BoUŘE NA LBVÉ FRoNTĚ

.levice,
Dopňejme kulturní reakci potěchu, že kulturní
ten dávno nenáviděnf Devětsil a ta (mytická) ,,nejmladší
generace.., v jejichž Ťadách se rozvinula divoká diskuse, je
v rozpadu a rozkladu. Rozpory ve skupinách avantgardy se
skutečněpŤiostŤilyprávě v době, která v celém světě žene
všecky zák|adní konflikty a napětí na ostŤínože. PňiostŤily
se do térniry, žebouŤediskuse,která by pročistila,ozottizovala
a revolucionovala atmosféru,stala se nezbytnou.
První kapitola diskuse (začáteknebyl pňíliššéastny)zača|a
tim, že redaktor nakladatelského listu odeonu pokusil se
(se senzačnímríspěchem)rozvíŤithladinu siláckfm ríderem
paličskéinvektivy proti ,,generaci na dvou židlích,,.Záhy se
však ukáza|o, že ten, kdo pro podívanou počínajícísezÓny
chtěl si zahrát v loze Hérakla, dezinfikujícího Augiášovy
chlévy, spokojil se jen s paušální,nedoloženou,tedy podezňe.
lou obžalobou,že dokonce snažilse sv m pokŤikemzamaskovat ty pŤípady,o jejichž projednání právě šlo; že dokonce
apoštoločistynezametl pŤed sv m prahem. A tak ve víru
diskuse byl to právě redaktor a kritik Štyrsky,kdo byl na.
dobro a navždy utopen. Nakladatelsk list jím redigovanf
prohlásil redaktorovfmi slovy svrij nezájem na věci revoluce;
tento list, chlubící se státními a zemsk1imi cenami autorri
svéhonakladatelství,opustil platformu, na niž levá kulturní
fronta vede svrij zápas, a utekl se z riskantního pňítomného
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boie do minula, do kabinetu sběratelri literárníclr kuriozit,
jeŽ pŤedkládá snobrim zároveťt s chvalozpěvy na takové
Bertranose.Vyplavou-li ještě v každérndalšírnčísletohoto
opravdu trosečnickéholistu na povrch nějaké páchnoucÍ
spíláníjeho redaktora, nikdo se již nad
vlkaly nepŤíčetného
tím nepozastavía snad jen pan Rutte a podobní budou mít
trochuradosti.
V souvislosti s deziIuzí, kterou určitym autor m (napŤ.
Fučíkovi)pňipravil redaktor Odeonu, byla pronesenazávažná
v j , t k a k r i t i c e a v a n t g a r d y : k r i t i k a p r n e k o n a l as v o u
povinnost,protožeprf jinak by podobnépňípadyjako ,,štyrskf koutek generace.. byly vyloučeny; kritika prf trpí v Ťaprotožeje zkorumdách avantgardy lecjakou nečistotuak,|,če,
pována kamarádskfm a kavárenskfm klikaŤením. Toto
obvinění, pronesené také nedosti věcně a bez skutečnfch
dokladťr,je myslím lehko vyvrátit. Skutečnostiukazují, že
avantgarda udržela si vždy svou nekompromisní čistotu
a revolučnílinku: falzifikátoŤi byli odstraĎováni a dezertéňi
mtrsili častov pravf časvzít do zaječích.Soupis těch, kdož
byli odmítnuti a vyňazeni,je právě tak obsáhlf jako počet
uprchlíkúa pŤeběhlíkri.Někteňi z nich jsou už dávno pohŤbe.
ni v zapomenutí:těší.lisejiní oblibě a slávě na onom bňelru,
ve stájích oficiální kultury, není pŤecemožno Ťíci,že odešli
sc ctíl Není ovšemnaprosto v moci kritiky, aby čelila těmto
ďezercím, neuvěŤiteln1imtrium{rim dnešníchkyčri. Dezerce
a triunfáiní kyčejsou vyvolávány a podporovány atmosÍěrou
kulturního ripadku a dusna, která doprovázi ,,kansolidaci
a stabilizaci.. všeobecnéreakce: boj proti této ,,kultuňe..
mliže blt vybojován j.'' jinde než ve sloupcíchodbornfch
listri: poraženísvětovéhokfče a akademismu a vítězstvímoderrríepochy kultury a civilizace je podmíněnojin1im bojem
a jin1im vítězstvím...
}.Iehleděk některjm zevním a velmi rozhodujícímpňíčinárn (nedostatekodbornfch listťr,zmatek pňinášen1irrakladatelsk1imi časopisy,nedostatek kvalifikovanych autorťr a nemožnostsystematickékolektivní spolupráce) - není rnožno
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[euzl}at) že drrešrrí
stav kriticképráce, kter1ise označujena
všechstranách jako ,,krize kritiky.. - je do značnémíry zprisoberrkrizí kritérií.Krizi kritériímrižepielrlížetjen, kdo není
obeznárnen s dnešnímstavem teoretickéa kritické literatury;
popíratji možnojenom nějakym vulgármarxismem. Sekanina
a Fučík (ve Tvorbě) tvrdi, že pro marxistu nemrižeb1it krize
kritérii. Je.li kritika aplikovanou uměnovčdou,psychologií
a sociologií(jak uvedi Šalda),pak je tŤebaupozornit, ženapň'
sama uměnovědaje v krizi. Kdyby nějakf stát byl ve stavu
podobném stavu clnešníuměnovědy, volalo by se na poplach,
kňičeloby se o anarchii. Tato krize není ovšenrzaviněna tim,
jak se domnívá Fučík,žeteoretikovéavantgardyopět nekonali svou povinnost, že to je smutnou zás]uhoujejich nepráce.
Byla to právě práce těchto teoretikťr,která tím, že dťrkladně
rozvrátl'Iastarésystémyestetické,popŤelajejichnormy, nabouriila drikladně trojjednotu v tvarn ch uměnl, ukáza|a na
odťrmrtí zastara|,|,chritvarťr, která tedy rozmetala na kusy
klasickou estetiku, zprisobila stav, jenž se ve všech oborech
obvykle zove krizi. Negativní a destruktivní práce, jež musila
pŤedcházetvybudování nové teorie ,,umění..- ostatně sám
pojem a majestát umění byl učiněn náležitě problematick1im
_ byla Ťizenasměrnicemi, kterénám dal rn;irxistick1isvětovf
lázot, a poznatky a vfsledky experimentri v umělecképraxi.
Byla-li marxisticky veclenym ritokem lconstruktivismu vyvrácefLa klasická estetika, nebyla dosud vybudována marxistická teorie umění; je teprvc v počátcíclra není naprosto
ciovedenak definitivním koncťtrn.Ostatně ani materialistická,
marxistická psychologie rrení dosud proplacovanou doktrínou. Marxistická sociologie uměleckfch forem nebyla rovněž
dosud napsána. A tak v době, kdy jsou popírány tradiční
koncepce estetické,musila sc nutně clostavit pi.echodná,
avšakskutečnákrize kritérií.V oborecir rizce sepjatfch s hos.
podáňskym a pr myslovfm životem, napŤ. v architektuŤe,
bylo možnoovšemvícevytěžit z dosavadrrímarxistickéliteratury; teorie architekturyje jíždále než teorie básnickéči divadelní tvorby a má preciznějšíkritéria.
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Nctrí traprosto svědectv1nt,že kritika nestojípevrrě rya zá.
klaclě lristorickéhonraterialisnru,pŤizná-li Sc, že nemá dosud
určitfch speciálníchproblémťr,
prrikaznych poznatkri k Ťešení
jsou
místa na mapě umělecké
bílá
četná
Le nepropátrána
a teoretickétvorby. Sekanina sc podstatně mylí, že k hodnocení určit ch forem nemusíme podrobně znát dialektiku
jejich vfvojovfch transformací.Marxistická kritika totiž ne.
mriže byt pouhym vlkladem a sociologick1irnhodnocením
ideologickésložky určitéhodíla, tzv. ,,obsahu..: musí bft
lrodnocenímmatcriálu, zpúsobujeho zpracovánía hodnoce.
ním Íbrem podle jejich zákonltévázaností s funkcí' Je nutno
ukázat na všecky dosud nezpracované momenty, abychom
zabránili ustavenínějaké,,leichtfertig marxistické..umělecké
teorie. Je zajimavo upozornit na určitou zvláštnípodobnost
estetickfch vah, psanfch odborníky marxistické socioIogie
a odborníky psychoana|!,zy, kteŤíjsou stejn1ími diletanty
v oboru, o němž píší,totižv tomto pŤípadě:v umění. obsah,
fabule ruské literatury byla marxisticky zhodnocena. o slovesném materiálu a formě se však pŤitom mlčí. o všech
psychologickfch problémech Shakespearova či Leonarclova
díla, vzlrledem k obsahu a námětu, se dočtemev psyclroanalytické literatuŤe,avšak o problému barvy, tvaru, verše se
nedovíme nic, či skoro nic. _ Projednáváním krize kritiky
a ktize kritériíkončíse asi první kapitola diskuse. Lze očeká.
vat, že nyní dojde k projednání některych zásadních nebo
žhavě akutních a aktuálnícli otázek, kterébyly již v diskusi
nadhozeny, což bude největšímziskem té diskuse. Že totíž
byl k tomu dán podnět. I\ínolréz těďn otázek mohou bft
užitečněŤešenyjen specialisty ir pŤísněodborn m, patrně
nepopulárrrímzprisobem,a teprl,e vfsleclky bude moŽno popuiarizovat.
Tak piedcvšínrje aktuálnírn a v znamn1im ťrkoleinliterární historie vystopovánílinie revolučníhovyvoje v literatuŤe
z XIX. století k dnešku,sociologickéfundování jeho škol
a, směrťr'transfcrrmacejeho forcm; potňeba zhodnotit ten
ustavičnf souboj akaclemickéa oficiální tvorby (klasicismus,
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parnasismus,realismus) a tvorby revolučtlÍ(ocl rotrtltltisrtrtt
pňessymbolisrnusa kubismus k surrealisrnu).
V samotnékriticképrlixi je tŤebapňedevšínr
zirrtjrnoutsta.
novisko k nakladatelskfm časopisrim,jejichž rikolern je pro.
pagovat knihy určitélronakladatelství,kterévšak,rreovládajíce moderních propagačníchmetod, domrrívajíse, že plní
svrij rikol, kupujíJi a sbírajípochvalné ,,kritické posudky...
Nutno žádat alespoř' zde - pravdu v reklamě.
Kategoricky je tŤeba prohlásit neslučitelnostspolupráce
v určit1ích
kulturních institucícha určitlch časopisechreakční.
ho či pochybnéhocharakteru s pňíslušenstvím
k avantgardnímu táboru. Zde dotlkáme se základního problému morálního. Není věcíodbornékritiky, aby mora|izovala.Avšak
práce revolučnílevice mriže bft vedena jen za podmínky
ukázněnosti a neporušenosticharakteru hnutí, tedy v prostŤedí
i morálně ,,aseptickém...
Nehlásáme tím staréestétsko-etické
fráze . Avšakjsme si vědomi, že mnoz| nikoliv netalentovaní
autoŤi nejsou na rovni revolučnílrohnutí, jemuž nejde jen
o hodnotnénovétvary umělecké,nlbrž kteréje si vědomo, že
kulturnípŤeměna,o niž usiluje,m žebft dosažena
jen bojem.
JeJi jednou vysloveno slovo revoluce, nernrižeb!,t otázka revolučního charakteru a mravní drislednosti či zrádnosti
ptezirána.
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BedŤichVáclavek: O MARXISTICKOU

TEoRII UMĚNÍ

V diskusi v Ťadáchlevice byla nadhozena otázka marxistickych kritériív umělecké kritice a teorii, zvláště pak, co pro
jejich vybudování učinila naše avantgarda. J. Fučík napsal
(v 22, čísleTvorbY), že,,kritika mladé gelleracese pokládá
za marxistickou a není jí... Když pak K. Teige ve 23. čísle
téhožlistu (pod čarou)se zmínil o krizi kritérií,která je jednou z pňíčinkrize literární kritiky (dodává: ,,Literární a divadelní kritika nemťtžese dnes opŤíto tak spolehlivá kritéria
jako napŤ. kritika architektury..), dostalo Se lrru od Fučíka
ostréVÝtky, jak pr1t m že pro marxistu existovat krize krité.
rií ! Fučíkzjišéujeďá|e,žeTeige a druzí ,,trpínaprostym Zmat.
kem v otázkách, které měli vyňešitjako teoretičtíspecialisté
v ťrsekuuměIeckém.Ukazuje se prostě, že v tomto směru nebylo vykonáno nic...A toto nic pronášíFučíkjako nejzávažnějšía senzačnívytku avantgardní kritice.
Tato Fučíkovaslova by mohla vzbudit asi takovy obraz:
marxismus dal pevná, jednoznačná kritéria pro posuzování
umění, která nemohou prodělávat žáďnou krizi. Je vinou
Teigovou, popŤípaděostatníchkritikri, že si neosvojili těchto
kritérií,která patrně pro informované,nebo v jinfch zemích,
jsoujasná.
|{ic není zkŤivenější
a nic nesvědčívíce o malomyslnosti a
neinformovanosti' nic posléze nezaváni více vulgárním
marxismem jako takováto tvrzení.PokusímSe proto na-
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