vi byla velmi vfrazná, v Achardovi méně,v Pagnolovi nevím,
v čembych mohl vidět Honzlovu práci...
P. S. Tato slova byla napsána začátkernprosince. Dnes se
zdá, že si Ílonzl uvědomil, že tato metoda ho ženejen k dalším a dalším koncesím, i vzepŤel se rozhodnfm krokem,
nabídnuv vfpověď z drivodri uměleck ch. Dosáhl tim, že
mrižehrátJevrejnovovu hru Co je nejhlavnější,ŠaldovoDítě
a Vančurova Učitele a žáka, hry, které budou znamenat
pro Brno -- i proti začátku sezÓny - nesporné plus. Ale
i pak bude možno konstatovatjistě pŤílišnouodvislost celého
repertoáru od pražskéhoNárodního divadla, a že v celém
repertoáru je jediná hra toho typu, jaké hrál Honzl v osvo.
bozenémdivadle. Žeby epidemickf návratk starémurealismu
(tŤebasse naz vá ''novou věcností..) se stával í vyzrránim
Honzlovym? Realismus ve volbě her, v1ipravě, režii? Pak by
bylo nutné znovu zevrubně probrat starou otázku: Jde v di.
vadle o obraz skutečnostinebo o tvorbu umělfch krás?
Studio postoupilo svfmi posledními realizacemi (o'Neillriv
CísaÍJones,SyngeoviJezdci k moŤi,France: Komedie o muži,
kterf si vzal němou, Maeterlinck: Zázrak sv. Antonína)
k drislednému vytváňeni ryze divadelrrímu. Burian položil
mnohem drisIednějšídtnaz na vlastní práci divadelní než
na začátku,podŤídivvšena scéněhercově hŤe.Ale dalšívfvoj
Studia zdá, se b.!,t vážně ohrožen tím, že se nejen nepomfšlí na dobudování Studia a odstraněnídnešníhoprovizÓtia, ale Burian i herci Studia budou zaměstnáváni také
v repertoáru Národního divadla. Nebude-li žár|ivě stŤežena
samostatnosta umělecká autonomie Studia, je možno, že se
jednoho dne dovíme - částečněse tak už stalo - že Studia
- pňece- už není!
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VítězslavNezval : PŘEDNÁŠKA
o AVANTGARDNÍ LITBRATuŘB

Dámy a pánové, pozva|i jste mne laskavě k pŤednášce
o avantgardní literatuňe a já jsem poněkud v rozpacích,jak
mám rozumět tomuto tématu. Nemyslím, že jste si pŤáli,
abych opakoval věty, které má pŤíležitostčístv literárních
revuích a brožurách kažďf, kdo sejen trochu zajímá o litera.
turu. o avantgardní literatuňe vyšlo mnoho studií a vy je
znáte. Nebudu se obírat anitzv. principy. Nebude mně ležet
na srdci,je.li dnes krize kritérií,ani se nebudu tr,|rznitdohady,
jakou funkci má umění v dnešníspolečnostia jakou bude mít
v budoucnosti. Tyto obecnéstarosti ponechám jin m.
Budu používattoho zprisobu myšIení,ktery je mi nejvlastnější,a budu kreslit volně, bez pňedlohy,bílou tužkouna modréobloze.
jako pŤíroda
Neboéjá se domnívám, že uměníje pňístupné
a ti, kdož chtějí bft zprostiedkovateli mezi básníkema čtená.
Ťem, minuli se poněkud povoláním. Sám rád čitám dějiny
literární a prameny' kterémně umožĎujívidět umělce vedle
cesty S myšlenkou k cíli. Ale málokdy mne uspokojujírivahy
teoretické,které se snaži zaklit poezii v poučky.Je nepňeklenutelná propast mezi zprisobem myšleníumělce a mezi zp:&.
sobem myšleníteoretika. Doložím to kusym pŤíkladem.
Geniální devatenáctiletÝ francouzskÝ básník Arthur Rim.
baud, tento mladf origináiní muž se smysly,jichž se pramálo
dotkl pŤedsudek,s rytmem, kter1isotva šetňilzákon , a s velmi
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vyvirrtttfrrrivzpottrírtkami,
usnryslilsi jcdnott,kclyžse lto lclltlo
clotklavzpomínkana slabikáŤ'napsat báseĎ,v níž,rrechavse
vést svou ťantaziÍa svynri rymy, samolrlásky zbásnil, a jsa
jednou z těch senzitivníchbytostí,které mají to, čemu se
Ťíkábarevnéslyšení,pŤisoudiljednotlivfm hláskám barvy.
Zajisté že psycholog ví,jak je celf proces barevnéhoslyšení
subjektivní,jak je závisl!, na osobních asociacích a jak je
tedy nezávazn!, ve smyslu formule, avšak to nebránilo fanatikrim formulek, aby nezaložili literární školu,jejíž estetika
bázova|a na víŤe, že je tňeba respektovat pŤi psaní básně
barvu písmen, ze kter1íchse skládá. ovšem, Rimbaud by
se byl vysmál těmto fanatikťrmpravidla a Ťádu, kteŤínepo.
chopili, žejejich pňedloha se zroclila z improvizace .
Nevím, kornu je tŤebatěchto teorií,kclyžopravdovf básník
se jim vysměje a když citlivf čtenáŤje lzná za zbytečné.
Snad budou sloužit druhoňadym básníkrirn za záštitu, která
jim umožnídělat plagiáty a pŤedstírat,že tvoÍi metodicky.
Druhoňadíbásnícia teoretikovéžlji v tajnéalianci. Pomáhají si navzájem šidit publikum, pokud se dá. PrvoŤadf básník a teoretik si budou vždy cizí, neboťsotva prohlásí teoretik,
opírajese o některf z rozmarú.básníka,jeho rozmat za zákon,
ihned ho uvede básník do rizkfch svfm novym rozmarem.
Prosím vás, abyste se na mne nehněvali pro slovo rozmar,
kteréhojsem použil a kterémá špatnf zvuk ve vážnéspoleč.
nosti, avšaknenaIézámprávě vhodnějšílroslova pro tu kouzel.
nou funkci ducha, která vytvoŤila tak vzácně marnivé dílo,
jako jsou romány Marcela Prousta,kde jerr nedostatekvážnosti,
nedostateklpění na pňedsudku nás zavedl až k samépravdě.
NepotŤebujijmenovat ani vytvory Mallarméovy, jejichž vznik
umožnila ta rozmatná neinteresovanost na užitečnfch lid.
skych rikolech, ten tozmaÍ' kterf je libelulou nejvyšší
smyslové
a duchovécitlivosti.
Nevím, mám-li pokládat českf národ za zvláštěumělecky
zal.ožen!,.
Zdá se,jako by stínHusovy pravdy ležel i na Ťádcích českfch básní. U nás se mnoho diskutuje o umění, jaké
by mělo bft' jakf má mít smysl,jaké poslání,neustále se usilu.
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je o to, aby se ustálili kulturní lidé na pravidlech, podle kterfch
by se rnělo ňíditumění,ale nemyslím,žese tím někomu prospě.
se docílí,žekdekdo se bude moci pokusit podle
je . Nanejv1iše
piíliš oddiskutovanych pravidel napsat bezbarvou báseĎ,
jako se pokoušímehrát podle pravidel šach. Místo originálri
budou samé duplikáty. I{evěŤímv prospěšrrosttéto metody.
Jinak je tomu u národri, které lpí méně na pravdě a mají
jernnějšísmysl pro rozkošze života.Jean Coctean zaznamenal
krásny pňíklad uměleckého rozmaru. Píše,kterak se dostal
Eric Satie od ideje impresionistickéhudby k ideji té hudby,
v jaké je zkomponován jeho Sokrates. Podle Cocteaua pro.
jevil Satie pÍed Debussym názor, že se |ze osvobodit z wagnerianismu jen hudbou, která by tvoŤila svému ději zároveř
hudební kulisu, a svěŤilse mu' že má v rimyslu požádat Maeterlincka o autorizaci na kterésijeho drama. Debussy, kten.i
měl dar rychle si osvojovat myšlenky,pŤedešelSatieho v jeho
rimyslu a složilna Maeterlinckriv text Pelléaa Mélisandu, dílo
nové a nevídané,které zprisobilo v hudbě pŤevratjako kdysi
Wa,gnerovahudba. Debussy ztělesnil impresionismus. A Eric
Sirtie,ač do té doby o hudebním impresionismusnil, tázem
k rrěnru zlhostejněl, jakmile byl realizován Debussym, a nechtěje se spokojit rilohou clruhého,rolí epigona, pňevrátil své
umění naruby. Vytyčil si místo ideálu imprese ideál polyfonické linie a stal se stejně vynálezcenr novych oblastí,jako se
.jímstal Debussy.
Nuže, chtěl bych, abyste od českfch umělcri vyžaclovali
povahy debussyovskéa povahy satieovské.
Řeknu velmi kŤiklavou poučku: Čemu věňí uměIec X,
ncsmí věňit umělec Y, i když by mu to bylo piíjemné,jako
by bylo bfvalo Satiemu pŤíjemné
stát se impresionistou.
Dáte mi otázku: Má se používatmetafor, rymri, asonancí,
volnéhor'erše,je dovoleno psát sonety? Smí báseř mít poin.
tu?.|e tŤebaopírat Se o logiku, anebo.je pňedepsánomyslet
l,asociacích?
Hle, kolik otázek!
Roku 1920 se zdálo, že je tňeba obdaŤit birseĚ tendencí.
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Telrdy vzniklo veliké a originální Wolkerovo díIo,kterénašlo
zátibu ve strohosti a v baladické prostotě.
Tehdy jsem psal Podivuhodného kouzeln1ka, jenžnikterak
nezapad'al do aktuálního rámce doby, neboé mně prisobilo
rozkoštančitpo ohnivfch metaforách a vzdát se imaginaci.
jakAle jakmile se dostalo rnetafoŤepapežskéhorozhŤešení,
jsem
milomile se stala veŤejnfm koutkem asonance' kterou
va|, a nepŤesnf rytmus, jenž se mí zdáL byt měkkou ukolébavkou, jakmile se to vše stalo zbožím na rychlou vfměnu,
utekl jsem se k šestistopémutrocheji, k refrénu, k štěpnfm
rfmťrm a k sonetu a snažiljsem se pohnout je, aby mně svěŤili
svétajemství.
Mťržetese rozhoňčitnad takovou ,,anarchií..,ale pŤipomenu
vám jen, že jako lze dojít k tÓnu C dvanácti cestami' nepočí.
támJi do toho počtu enharmonické změny tÓnri v chroma.
tické stupnici, jako lze odhalit tÓn C z dvalácti perspektiv
a za nekonečněbohatého a proměnlivého harmonického po.
Lze ťltočitna krásu nespočetnfmizpťrsoby.
čas1,
Marcel Proust, kteréhojsem sejiž dnes dovolával, nes$cha.
zprisobem ukázal, jak je indině delikátním a pŤesvědčiv1ím
viduum mnohoznačné,a kvrili plastičnostiILká, že se člověk
sktádá z mnoha rozličnfch já. Nenarážítím ovšemna nějakf
patologick1ijev, nezablvá se chorobnym rozštěpenímvědomí,
jak se vyskytuje podle psychologie u somnambu| , zabj,vá se
jeho mnohoznaččlověkemv nejširšímslova smyslu a zjišéuje
nost. Vytfká se mu, jako byjeho osoby propadaly jakésideper.
sonalizaci, ale to je nepochopenímProusta a novépsychologie
vribec. Tam, kde my, ozbrojeni povrchními brylemi, vidíme
v člověkujednolitou osobnost,tam, kde z osobnostividíme toliko její šaty a masku, vidí Proust, jenž se nenechá unášet
pohádkami o drislednosti a charakteru, veliké množstvímagnetickfch center' kolem nichž krystalizuje lidskéjá.
Jsou v nás centra, v nichž jsme vtělená revolta a vtělen1i
sociální cit, ale jsou v nás i jiná centra, která soustňeďují
z naš|osobnostiprvky asociální,neetické,indiferentní vzhle.
dem k společnosti.Jsou rána, kdy se probouzítejako čiŤí
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kdeŽtojsou jiná rána, kdy se pokládáte zablarnisantropové,
ženébytosti.
Bolenízubri stavípňednás světjinak nežpoiibek. A jakmile
nás pŤepadne zamračenÝden, tu se nám zdá, jako by tento
clen vlekl za sebou celf dlouhf nákladní vIak zamtačenfch
dny, kterése podobají dni, jenž v nás
dnri, všeckynepŤíjemné
vyvolal mrzutost.
Nuže, každéz těchto mnoha já, které v sobě nosíme,je
schopno tvoŤitjinou poezii. Některé z nich miluje Praxitela,
jiné skvrny rozkvetlfch zahrad, jedno revoltuje proti náboženstvím,jiné je zarnilováno do mariánsk}ich slavností.Jako
má každj' den jiné západy slunce, máme nesmírnj početzálib, které nám umožĎujíchápat krásu v širokémnohostrannosti.
Nuže, má-|i znamenat termín avantgardní literatura asi
totéžjako literatura neokleštěná akademickfmi pŤedsudky,
bude to ta literatura, která je živ1ímv!,razem mnohostran.
nosti lidského nitra.
Čtete-ti knihu, která vám piipomene mnoho knih, odho.
díteji a budeteji pokládat Za starou a mrtvou.
Neboťumělec, kter chce b t slyšen,se bude vyhfbat tomu,
co bylo již Ťečenc.Každ.!,,i ten zprvu nejneobvyklejšízprisob
básněníse stane konvencí,jakmile jej bylo pňíliščastopoužito.
A to estetické pravidlo, které jednou zprisobilo radikální
pňevrat v umění, je podruhé pňítěžíinspirace, galejnickou
olovnicí.
Proto prvním znakem, kter m vzbudí umění náš zájem, je
jeho novost.
Ovšem novost není jen jedin1im znakem živéhoumění.
.fu
by potom každ!.,kdo usedne k pianu a bušípěstído jeho
kláves, musil bft novatérem. PŤečtuvám z Benjamina Cré.
mreuxa pasus o tom, jak Marcel Proust pojímá uměleckou
originalitu:
,,Strij co strijje tŤebavyh bat se tomu' aby nějaká myšlen.
ka cizí nevystŤídalamyšlenkunaši, abychom se nestali lpapírov mi<r,>knižními<.
Kažclf je ovšemvíce méně takovy...
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Umělecké dílo je boj proti zvyku. Naše normá|n1 naziránl na
skutečnostje rrazilrán| pasívní, automatické, v němž jako
absolutnívladaŤ panuje zvyk. Úkolem umělcovfm je prolomit
tento automatismus, pobídnout nás, abychom skutečnost
vnímali aktivněji, zjevit nám, žezvyknámji zastirá.. . Velikfm
spisovatelem,velkfm umělcem je unrělec, kterf nic ve vesmíru nevidí očima navyklfma, unrělec, kter1i vesmír pňetváňí,
omlazuje...
bude tento pohled na svět,tímjasnějiukáže
Čímoriginálnější
čtenáŤilživostjehonavykléhoa pasívníhonazírán1,ale tím ne snadněji takéčtenáňibude pŤijmoutjej za svrij. Bude od něho
neočekávanosti,novosti
vyžadovat adaptačnírisilí pŤiměŤené
pohledu, kterf mu bude nabízen. Bude od něho žáďat, aby
si znovu promyslil svět, zbaviv se všech zvykri, všech zdědě.
nfch nebo osobně nabyt ch myšlenkovfch asociací, všech
obecně známlch a všemi uznávanlch pravd. Ideální by
ziejmě bylo, kdyby každ! člověk sám pro sebe vyšel znova od
nuly tak jako Descartes ve svéholandskélázni. Ale bylo by
marné doufat ode všech a od každéhotakovou myšlenkovou
práci, a proto je nutné s dťrvěrouponechat originálním umělcrim rikol, aby pŤesodpor veŤejnosti,lpící na sv1íchstarfch
návycích, obnovovali obtaz vesmíru a vnutili napŤed jen
kruhu vyvolenfch' potom všakvšemlidem novéobrazy a asociace pŤedstav... Ale mít osobní,originální názor na vnějšek
chybí vtie, již
věcí,to ještěnestačí...Častoi nejnadanějšímu
je tŤeba, má-li b t pod vnějším obrazem spatňena tušená,
citěná skutečnost.opravdovlm umělcem je ten, kdo proniká
až k srdci, k intuici skutečna..' PŤímov koŤenech...umění
bude tedy riplně vědomé hledání originálnosti, myšlenka, že
osobního názoru na skutečnostlze nabftjen těžkfm bojem a
že není možnézužitkovatvše to, co do nás naskládal atavis.
mus, vfchova a zvyk, ba žeje pŤedevšímnutné vym,ftit ze
sebe všechen tento dobrovolně vstŤebanf nebo zděděnf
n á n o s . ..
Ideální knihou. .. je kniha, která v jazyce pokud možno
nejcharakterističtějším
pro danou dobu rozmetává tim, že
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jej ana|yzuje,normální náhled na svět _ nebo na ríseksvěta _
a buduje pak náhled jinf, docela originální a subjektivní,
kter/ zesiluje duchovní činnostvybraného kruhu, elity čtenáÍ , udávájí novf směr, vnucuje se pozvolna i širokfm vrst.
vám, proměřuje se v náhled všeobecněuznávan! a trvá až do
objevení se knihy nové, která tento teď již všeobecněvžit!
a vnukne náhled novf...
a uznávan,|,názor roztŤíští
Tato Crémieuxova slova se mizdajivelmi jasně charakterisledovat v dějinách literatur, ba
zovat proces, kter1i mťržeme
i v dějinách jednotlivcri. Neboéjakmile se podaŤilo básníkovi
zacbytit svět z neobvyklého rihlu, pŤemoci konvenci, sotva se
jeho zprisob vidění vžije, má povinnost obrátit se sám proti
svémuobjevu novfm objevem.
Vzpomínám si na Wolkera, jenž po Hostu do domu se jal
nenávidět všeckozdrobnělé,miniaturní, všecko,co rád naz!.
val slovem chlapectví, a pojal ideái velkorysétvrdosti. Polemizoval.li tak prudce s chlapectvím a s deminutir,y, polemi.
zoval pŤedevšímsám se sebou, se stadiem, které realizoval
v Hostu do domu, a nerozpakuji se tvrdit, že v dobách, kdy
byl již mrtev a kdy jeho nazlrání na svět, uskutečněnéTěž.
kou hodinou, zpopulárnělo, že by se byl postavil stejněprudce proti tomuto svémujá, že by byl houževnatěusiloval, aby
toto já nahradil novfm, jak to učinil po Hostu do domu.
Mohl bych se dovolávat mnoha básníkťr,kteŤítakto pohlížejí
na rikol umělce. Jean Cocteau napsal, že umělec neustále
mění pravidla svéhry. Rimbaud volal po vidoucím básníku,
kterf by došelnovéhouměleckéhovj,razu soustavnfm Toztu.
šovánímsmyslri. A co je rozrušování smyslrijiného než boj
proti stereotypnosti zdravi, zvyku, man!,ry,
Dnes vidíme surrealisty,kteŤíhledají svéoriginální a tvrirčí
já ve snu. Nechají placovat za rozum, zatlžen! vzděláním
a návykem, ono podvědomé já, které si uchovalo alespoĎ ve
snu kus své nezávislosti na formuli. Ale kolik lidí citujících
sen bude originálními! Tak málo, jako je originálních umělcri,
kteŤtcituji realitu. Neboéi sen bude brzy vnějškema zvykem,
nepŤistoupíme.lik němu s duchem, ktery je uspoŤádán tak,
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aby dovedl kriticky vymycovat to, co bylo již někde vi.
děno.
Proto mám právo prohlásit, že se mi bude jevit llrostejnou
činnost teoretikri, kteŤívytyčujíformulky, že budu lhostejn1i
k hádání pravdy a Ižío oprávněnost uměleckych metod, že
potňeba kritérií se mi bude zdát príliš školskou pornrickou,
bezcennou jako počitadlopro toho, kdo umí sečítata odečítat,
aniž si rra tom pŤílišzakládá.
Nuže, vidím v českémpojímání zlozvyk, kterf spočívá
v lrledáníspásonosnychpravd.
Pňál bych si, aby ti, kteňítvoŤíumění, a i ti, kteŤíje zpro.
stŤedkují,si uvědomili pomíjivost a měnlivost pravdy, pokud
jde o oprávněnost uměleckfch metod. Aby vyž3dovali od
ze kterlch se
každéhoumělce osobitf vztah k pÍostŤedkťlm,
tvoŤíuměleckédíIo.
VěŤit v pojetí svého pňedchridce a současníkaje stadium
víceinéněepigonské.PŤed lety, když jsem si dopisoval hojně
se svfm pŤítelemJiŤím Mahenem, psával mně jako odpověď
na verše,kteréjsern mu poslal ke čtení: ,,l{'echciVám v ničem
individualit, a to je náš celf problém...
radit. PotŤebujeme
VěŤím tomu do slova a clo písmene a dívám se skepticky
na ty' kdož hledají spásu poezie v ujasněnísi objektivních sta'
novisek, která by mělzrplatit pro umělce. Tento veÍejnf a cle.
mokratickf zájem o umění je hoden mé Ihostejnosti.
Vyňkne.li umělec rrějakouideu, věŤte,že to učiníteprve
A ohlásí'li vám svékarty, kdyžje
v okamžiku,kdy ji opouští.
hra v nejlepším,věŤte,že to neučinío rric upi.ímněji,než by
to učinil hráč uprostŤedpartie' Ideje mohou byt konec koncri
obecné,nebcéjsou to abstrakce,díloje všakjedinečnéa konkrétní.
Plagiátory nejsou plagiátoŤi idejí, nfbrž plagiátoňi konkrét,
forem, podob. Věite, že ti, ktei.í se budou prohlašovat za
Stoupence společnéideje, nebudou se podobat navzájem,
nebudou-li si navzájem vyvlastĎ.ovatdíla. Tam, kde je nápadná podobnost,nesvádějteto na ideu nebo na rnetodu,rrybrž
ohlédnětese pozorně a pňijdetena epigony.
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Protože nekladu váhu na driležitost obecnfch tv rčích
metod, neboévěŤím,že objevy v umění jsou nejsubjektivnějšímiobjevy, jaké si lze pŤedstavit,neobírám se tu vlastnostmi,
podle kterfch bychom neklamně rozeznali umění juk Ťíkáte
.- avantgardní.
Opravdu, nezáIežina tom, použije-li básník metafor nebo
volnéhoveršeči vyhne-li se metafoŤea bude-li psát ve složit1ich strofach. Ba nezáIežíani na tom, jakf vztah má k náboženství,ke společnosti,k morálce.
Bude záIežet na tom' pokud se vyhnul cizím vysledkrim
imaginace, pokud námdává nově vidět a slyšet,pokud v nás
dovede odhalovat zapomenuté kouty našehovědomí, pokud
nám činí svět novf, a jak dokonale dovede sugerovat svou
pŤedstavua myšlenku.
ProletáŤskéumění, poetismus, krize kritérií, to jsou pro
mne všeckoprázdná slova.
Je velikii omyl používatpŤírodovědeckfchmetod bádáni
tam, kde jich použítnelze. Rovněž tak nelze uplatřovat ideu
kolektivismu tam, kde se jedná o hodnoty ryze subjektivní
vysvětlovat jen sociologic.
a individuální. Básníka nemťtžeme
ky, dokonce se mi zdá, žebude socioIogiev analfze uměleckého
dílajen velmi nepatrnou, pomocnou vědou.
Mnohem pečlivěji musíme bft vyzbrojeni psychologickfmi
zbraněmi, chceme.li analyzovat proces' kter1i směiuje k vytvoňeníuměleckého díla.
Víme z nejnovějšípsychologie, jak často z nepatrnfch
a zclánlivě malichern1ich pohnutek vznikají složitéduševní
stavy'.jak i duševníchoroba je častozaviněna nepatrnfm subjektivním dojmem, proto nevěŤmev delikátnost informativních knížeko poezii, kteréby chtěly rozdělit umění na odrridy
podle nějakéhoklíče.
Metoda literárněvědeckfch pŤíručeka referátťrje povrchní
hruborysá metoda a polemiky, kterése dějí o hrubozrnnéteze,
nestojíza to, aby byLy vážně čteny.
Literární lristorie a ana|'fza umělcri a jejich děl se bude
musit stát velmi obšírnoudokumentovanou vědou. má.li si dě-
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lat nároky na hlubšícíle, nežje efemérnísmysl literárně kritickéhožurnalismu.
Nevím, není.li zpopu|arizován| poezie a vědy jednou
z driležitych podpor diletantismu.
Poezie nemá nic spoIečného
s demokratickfm všeobecnfm
lrlasovacímprávem, ani s diktaturou, ani s vfsadami hoňejších
desetitisíc'
Poezie je květenou ducha, vodstvem a horstvem ducha,
jeho oblohou i baňinou. Pro jednyje lékema pro druhéjedem.
Jinfm se bude zdát bezbarvou travinou pro pŤežv1ikavce.
Jedni vsadí na její dobrodiní všechensvrij nejniternějšíosud.
Druzi ji opominou a bude se jim zdát, že nevza|i nejmenší
ťrhony.I{ezdá se mi, žeby měla poezie nějakéhoobecně prak.
tického kulturního poslání ve společnosti.Je jednou z forem
lidskosti a není spolu o tom, žemilovníci poezie tvoňína tomto
světě kastu, jejížčlenovéjsou si navzájem podobní. A ovšem,
tato kasta rrrána společnostnesporn1ivliv. Tato kasta bojuje
o oprávněnost určit1ichzálib nejinak než kasta homosexuáIních.
Nevím, zdali tétokasty pňibfvá nebo ublrvá, ostatně nezáIežína tom.
A mámJi ňício avantgardnímumění hrnnou větu, Ťíkám:
Je to ve svfch vrcholn1ich projevech umění, které pŤelryšuje
bohatstvím tvarťt a myšlenek díla celfch minul1ich staletí.
Protože si postavilo do štítu vyna|ézavost,rodí se mnohem
nesnadněji než umění epoch, které nekladly na požadavek
novátorstvítak silnou váhu.
Domnívám se, žemezi Debussym a Stravinskfm je mnohem
viditelnějšírozdíl rrežmezi Haydnem a Beethovenem,ačbyla
Beethovenova osobnost v mnohem pňíkŤejším
roadílu od
Haydnovy osobnosti.Je to ne v nejmenšímpodmíněno vědomím dnešníhoumělce, že se musí co nejdťrslednějizbavovat
obecnéhomajetku, žemusíco nejhouževnatějivytváŤetnovost
a privodnost. Pohleďte na Rimbauda, jenž objevuje mezi
pŤedstavamipodivné,neobvyklé spoje, pohleďte na Mallar.
méa,jenž mění smysl francouzskésyntaxe' aby osvětlil slova
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navzájem neobvyklfmi sousedstvÍmi.Čtěte Apollinaira, jenž
ve veršíchnestejnfch délekztělesĎujejímavou citlivost, která
šlehá temnfm jazykem melancholie fitžovj,jazyk sladkosti
a kouzel, veselosti a rozmaru.
Čtěte Cocteaua, jenž svou poezii proměnil v rafinovanou,
prostinkou hru aforismri, zamyslete se nad MarinetpŤece
a
,proniknout
rozsápa|větu na rachot písmen, hleďte
kterf
tim,
Prousta, kterf v dlouhfch a složit1ichsouvětích se snažína
dlouhfch stránkách zachytit to, co trvalo v duchu krátkou
vteŤinu,jenž se snažíosvětlit pohnutky s rizkostlivou pozorností soudce, kter1i má rozhodnout nad životem a smrtí.
Pátrejte v kniháclr André Bretona, jenž svou jasnost hledá
v duchu šílencri,pozorně sledujte českébásníky, kteŤí jsou
vám snadno pÍístupni,a uvidíte, jak mnohotvárn!, je pojem
tzv . av antgardní literatury.
Setkáte se s velik m počtem objevitelťra s davy těch,
kteňísi prisobívnitŤníštěstítím, že alespor1opakují tyto obje.
vy svfmi slovy, a pochopíte,jak nelze tvoiení aplikovat na
dvě tŤiformule a kritéria.
Byl bych mohl pňed vámi rozvinout páví chvost systémri,
kter}ímiovívají teoretikovévaši bdělost, avšak rozhodl jsem
se pro upňímnější
zprisob rozhovoru s vámi.
Těšímese na poezii a na literaturu, jako se těšíděti na dárky.
Jsme mrzuti, obdaruje-li nás náš dárce privabem, ktery již
máme ve svémpamátníku. To je prostéjako gratulace.
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