
BedŤich Václavek: KONCE,,REVOLUČNÍ..
AVANTGARDY

Novf Nezvair iv román Posedlost (vyd. Sf inx)je jednou
z největších slabin Nezvalova dosavadního díla a zároveťt
typem onoho poetismu, rozŤeděného a ripadkového, kterf
nás donutí zamyslit se nad tím, jak by bylo lze nejričinněji
zlikvidovat toto neb1ahé dědictví poetisrnu.

Celf dlouhf začátek je prostŤedím, zážitky, atmos{ěrou zcela
totožnj. s jeho Kronikou z konce tisíciletí, jenže zde je to vše
povážlivě rozŤeděno. PŤesto jsou tyto partie, založené na
reprodukci dávnfch dojmri dětskych a chlapeckfch' ještě
nejživější částí celé knihy. Neboé další ,,pŤíběh., o tom, jak se
vetňe mlady plebejčík do zámku, do jehož paní se zami|ova|,
jak stoupá po stupních zaristokratizování, zmocni se jedné
z dívek na zámku žijicích, aby ji brzy zaměnil za zámeckou
pan1, čimž dožene dívku k sebevraždě, nad niž si pak fantas-
ticky a neurastenicky pŤeňeže ži|y _ celá tato větší polovina
knížky je něčím naprosto nechutnfm. K živ;tm primárním
vjemťrm a asociacím se tu stále více druží asociace druhotné,
vysušené jak umělé květiny našich prababiček.

Zde jsme u pŤípadu, naď nímž se musí zamys|it l{ezval
i dtuzi, kteŤí risty hlásají své sympatie k revolučnímu hnutí,
zatim však vyrábějí tyhle papírové dekorace. Mluvilo se
o ,,čisté poezii.., o ,,čistém umění.. bez ideologie a myslila se
tim tvárná metoda. Zatím se však z ,,čistého umění.. udělal
program obsahov1i, kterf se - vědomě či nevědomě - snažil
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aInezovat poezii jen na ,,všeobecně lidské.. zážitky, vyhlbaje
se věcem politick1im. Jako by dnes takovfch ,,obecně lid-

skfch.. zážitki bylo! Vfsledek toho je, že se uteklo k směšnfm
privátnostem ješitné a dom1tšlivé básnické psfchy, že se uteklo
ira jakousi jinou planetu, kde žijí básníci-nebešťané ve světě
vymyšleném cestou poněkud pŤíliš suchou. A ideologie -

rozumí se: kdysi revoluční - vyhnaná z čisté poezie, vrátila
se do ní jin;im koncem a clocela nepěkně se roztáhla _ jenže

to už není ideologie revoluční, ale směšně maloměšéácká, což
je celf ten vtip, kter se tu vyklubává z poetismu.

Podívejme se, k jak1im koncrim to zďe došlo u Nezvala.
Mladého plebejčíka nekonečně okouzluje ,,pňedstava o Toz.
koši, kterou poskytuje život v aristokratickfch kruzích.. (str.
1 15)' pŤitÍe se k nim aje nekonečně šéasten, když se učí arísto-
kraticky jíst a jednat odměňeně se sluhy, kteŤí prisobí jeho
vznešenému pŤíteli Leonovi ,,fyzick! odpor.., když ,,od těch
lidí.. něco má chtít. Psychologie tohoto nadějného mladého
plebejčíka je pěkně postižena tÍeba v odstavci:

,,Fňi pomyšIeni, že mu bude záhy tmožněno chodit
v čapce, podobající se čapkám dristojníkťr, vzrostlo
Ludvíkovo sebevědomí, neboé se sv1ím rozhodnutím
(že se stane dťrstojníkem) octl napolo v oněch vrstvách
společnosti, které poznal vstupem do zámku, a vida, že
se bude moci vyrovnat svfmi budoucími hodnotami
Leonovi, viděl nyní v dobrodružství, které chtěl zapňíst
s jeho sestňenicemi, malou prripravu pro život a zámin-
ku k vyzkoušení své odvahy, neboé věděl, že nejsa bohat,
nemriže spoléhat na nic, leč na tuto odvahu...

Hraje občas ochotně zbožného, aby si pŤedešel zámeckou
paní, shlíží se ve své ctižádosti, svfch pokrytectvích a směš.
nych 

-lrnutích ješitnosti, což vše je tu poetizováno s nar-
crsovskou naivní láskou. }.Iení ovšem náhodné toto aristokra.
tické prosti.edí, papírově vytvo}ené a ad.orované. Kclo jde
Z Cesty dnešnímu životu a jeho problémťrm, musí si vytváňet
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mrtvé světy rninuiosti, aby v nich mohl ,,žít... A j. pohodl-
nější vznášet se z plošiny maloměšéáckého prostÍedí na Pe-
gasu do vysněnfcli aristokratickfch rájri rrež otevŤít oči a
vidět boj tŤíd a postavit se na stranu sil, které bojují o novf
svět. Ale Nezval pňece také kdysi napsal Fodivuhodného kou.
ze|níka a verše: ,,odevzdal jsem s.lrij lístek ve znamení revo-
luce?!.. Ovšem, odevzdat lístek (pŤi volbách?) nestačí -

toje to.
K tomu povážlivému ziženl a zakŤivení obzoru pŤispívá

psychologismus Nezvalriv. Uzavž'ev se do sledování vzruchťt
své vlastní osobnosti a reprodukuje je bez vfběru, nevidí
světa. A není divu, že prchl k aristokracii. Jeho eroticky mo.
noman Ludvík by dnes sotva kde jinde mohl žít.

Po tvárné stránce je v Posedlosti nemožně mechanické
pŤenášení metod čisté poezie do prozy, a to do pr6zy, která
se vlastně metody ,,čistého umění.. nedtži a pracuje zce|a
nerozpačitě hrubou fabulí. Takto byly uvolněné slovesné
celky, odpovídající uvolněné fantazii, vměstnány do kadlubu
vyprávění a vznikly nemožné odstavce, skládající se z jedné
nestv rné věty, tazpadající se do tisíce vztažn.fch a jinfch
vedlejších vět. To je zce|a nedomyšlen<1 a nečistj, titvar.
I{mota této knihy jeví plno básnickfch postŤehri a asociaci, a|e
celek je pustf kfč, jak celou bezvfchodností své duchové
orientace' tak i tvárně.

Zde jsou konce, kam došla básnická ,,apolitičnost.., kterou
_ podle někdejších slov Štyrského _ stejně dojímá poprava
cara jako revolucionáŤe, Zdejsou konce české levé literatury,
o kter1ich promluvil a které vystižně zasadil do zeleného
rámce doby a vfvoje OtevŤenf list charkovské konference pro.
letáŤskfch spisovatelri. (Tvorba V' 50). Zde citime jasně,
že je nutno vstoupit na jinou cestu, radikálně změnit orien-
taci a usilovat o v chodisko z bludného kruhu, jak je onen list
naznači|.

Ý ácLav Čern.,i : HISTORICKÝ MATERIALISMUS
JAKoŽTo UMĚLECKÁ KRITIKA

Tato staé' privodně francouzská, vy-
volaná několika knihami, zvláště po-
slední knihou Václavkovou, byla z tech-
nickfch drivodri rozdělena na tÍi části'
jež vyjdou po sobě: l. Stanovisko mar-
xistickj'ch teoretik k ideologii; 2' Umě-
ní jako plod v-j,robních poměr u Vác-
Iavka a rckowicze; 3' Dialektická meto.
da a její užití v historii umění.

I .

S T A N o V I  S K o  M A R X I S T I  C K Ý C H  T E o R E T I K Ú

K  I D E O L O G I I

V pŤedmluvě knihy, která je vstupní branou ke Kapitálu,
formuluje Marx jedenáct let po vyjití Komunistického mani.
festu takto princip materialistického vfkladu }ristorie: ,,V spo-
lečenské produkci existenčních prostŤedkri vstupují liclé v jisté
vztahy, nutné a nezávislé na jejich vrili: jsou to vztahy vj,-
robní, jež odpovídají jistému stupni rozvoje jejich vfrobních
prostŤedkťr. Celek těchto vfrobních vztahi tvoŤí ekonomickou
strukturu společnosti, to je skutečnou základl}u, na které se
zvedá nadstavba právni a politická a které odpovídají i určité
společenské formy duchovní. V/robní zprisob hmotného ži-
vota určuje celkem společenskf, politickf a myšlenkov1i proces
životní. Ne vědomí lidské určuje zprisob lidského života, a\e
naopak společensk1i zprisob života určuje lidské vědomí.. (Zur
Kritik derpolitischen Oekonomie, Berlin 1859, strana IV-VI).
Zde tedy je vyjádŤena zásad'a, na niž bfvá často celf marxis-
mus redukován: politicko-právní a kulturní vfvoj závisí na
v1ivoji vfrobních poměrri. UpozorĚuji, že textri, kde Marx
prohlašuje závislost ideologické nadstavby na vyrobních po-
měrech za bezpodmínečnou a plnou, není nikterak mnoho
a že v,fraz,,v robní zprisob hmotn určuje celkem. . . myšlen-
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