duchri uzrává častona stromech,jejichž neovoce tvťrrčích
zbytnépodmínky žívotnljsoupravidelně v rozporu více nebo
méně krutém s tím, čeho strana musí vyžadovat od sv1ich
pŤíslušníkú.
Naskytne se mi snad jednou pŤíležitost,abych
správnost těchto stručnfch vět mohl objasnit konkrétními
pňípady ze svfch zkušeností.Nejméně ovšem prospívá intelektuál straně i sobě, když se stanezaměstnancemstr any. Č1mž
nechci ovšem (ci, ževridcové,politikové,pŤedáci strany mají
b t intelektuálně zcela omezeníajednostranní: mluvím toliko
o intelektuálech, jejichž hlavní potňebou a schopností je
tvorba literární, umělecká nebo vědecká.
A rovněž tím nechci Ííci, že ideálem intelektuála je mi
některf z oněch typri, jež upňímněnebo pokrytecky vidí svou
chloubu v tom, žejsou domněle nad tŤídamia nad stranami.
Jakojiž dávno nepovažujiza okrasu lidskéhoducha našídoby
subjektivní ideologie, jejiclrž jedinfm kladem je originalita,
a všecko ostatní soukromfm breptáním, rozntnožujic|m zmatek ve hlavách i srdcích, tak nevidím ani krásy a užitku
v tŤídníneuvědomělosti a politické bezcharakternosti intelektuálních chytrákri nebo blouznivcri. Jsem komunista a považuji za nezbytné, aby potLráni byli všickni protivníci komunismu a politováni ti, kdož nedovedou se rozhodnout mezi
rudou a bílou, mezi rudou, která je jen jedna, a bíIou, která
má všecky odstíny až po ten docela čern'/.
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Vladislav Vančura: Z PŘEDNÁSKY
o TAKZVANÉiu NoVÉM UMĚNÍ

Systematiky všechdisciplínjsou nudné,snad mrižemepŤejít
jména
autorťti vfčet dél'a zmintt sejen o duchu moderního
i
umění. Dovolte mi pňedpokládat, ževětšina pŤítomnfchdam
a pánri považuje moderní umění za b|áznívinu, snadnost
a schválnosti, kterébyly vymyšlenyjen, aby pohoršovalyčtenáIe a bohorovnékritiky. Dovolte mně byt trochu polemickfm' Každé dílo je tňeba prosazovat či aspo hájit a stát za
ním, tím spíše,jde.li o věci vášnivéhozaujet1,o věci tvaru'
kterf v umění má driležitostjazyka. Zajisté není námitek,
dožaduje.li se někdo ze starych pánťr,starfch lety nebo duchem, literatury mravoličné,literatury vzděLávaci, literatury
komunistickénebo naopak okresní.To vše se nedotfká podstaty umění, dotud múžememluvit jenom o fabuli, jež byvá
užitečnáčiškodlivá,vhodná čivolena nesprávně, ale naprosto
nerozhoduje o uměleckfch hodnotách díla, neboévlastní bás.
nická práce je práce o tvaru. Tedy skladba a Ťeč,čiještěvfrazněji: slovo.
Ve shodě s několika autory považuji za uměrri onu básnivou mohutnost,jež oživuje,onu těžkopostižitelnouslovesnou
magii, která povznášía zprisobujeprudké hnutí mysli, pŤipo.
mínajícpláč a štěstí.
Považuji za krásu ono pozdviženíducha,
ono vichŤenífattazte, jež uchvátí a vznese. Vyskytnou-li se
fantastickésíly umění v občanskémživotě, zajistémohou b t
spojovány s pŤíhanou,zdají se obludné a neriměrnéku po.
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rovnání S rozšafnostíreportérovou.Ale pňi všípňekvapivosti
pÍece nejsou tvarově scestné.Naopak, tito živlové,jež se
zdaji tak rozpoutáni, tito draci jsou dokonaIe Ťiditelnía jejich
uzděníje pevné.V dílech básníkrienergie,jížse uživá! nepro.
lomí nikdy slovesny tvar a nevyjadŤujese mimo něj.
Snad mi namítnete,žeo podobnékráse mluvili již romantikové. Chtěl bych odpovědět, že se v témžsmyslu vyjadŤovali
všichni básníci. 'LIe rozeznávejme ony autory, kteňío vytrženi
mysli mluví, od těch, kteŤíje zpťrsobují'Toé rozdíI: mluvit
o pokoŤea probudit ji. Maldoror posuzován z hlediska zaostaléa neodbornékritiky je kniha nemravná a pr!, í sprostá,
ale čtete-liji tak, jak náIeži,shledáte bohatstvíkrás a očistnf
proud, jenžji povyšujenad všechnoblekotání tzv. poezie utiIitaristické. Kňivda, která byla spáchána jejim zabavením,
bude pravděpodobněvyloženajakoostuda našísoučasné
spo.
lečnosti.
Ť
Řekl jsem, že jádro spolu, kterf se vlečemezi vládnoucím
vkusem a malou obcí vyznavačŮnovéhoumění,je tvar. Jsme
již syti popisnédovednosti,jež snuje sv j lineální pŤíběhs lo'
gikou a dušeznalstvímsoudníhovykonavatele.Jsme syti lásek,
jimž napomáhá popis hutnéhojara, jsnre syti smutku, kterf se
rozp|áče zárovei s chmurn mi nebesy. Neceníme si schopnosti strojit postavy lidové básnivosti v literáck1íkostfm a bez
krvavéodbojnosti, s niž slavn spisovateljižneni,je shledávárne nudnfmi. PŤi skladbě tohoto druhu čtenáŤasociuje krásu
spíšez pověsti, kterou stvoŤilatradice, nežz četby,a tak jeho
činnostje namnoze básničtější
nežčinnostautora. Nás všechny
okouzlujíjiž pouhá jména hrdinťra ten, kdo o nich vypravuje,
byébylto i bňíclil,ze čtyÍpětin již vyhrálsvoji věc. I{evírn,kde
vziriklo tvrzení,ževěci krve a věci umění si odpovídají.Snacl
okrvuje blízkostducha. Blízkostducha, jehož svobodaje neohraničitelná, ducha, kterf nehledí prospěchu a proti všem
směŤujeke svékráse, právrim a pravdě' Vypravujíce o hrdinn1ích činech, jež zkrásnily epickorr liclovou mluvou, zajisté
nejsme ještě básníky hrdinsk1imi. Víme pŤílišdobŤe,jak je
snadno bÝt odvážnym, jsme-li obráceni do minulosti, a tak
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nezblrvá, než aby všechny vlastnosti básníkovy jevily se v jeho
slovesnosti. Zde naji bft demonstrovány: jeho tradičnost,
jolro novatérství,obraznost, odvaha, jeho národnost a vše
ostatní.Každá scénaShakespearova Caesara dává svědectví
vojevridci, ale o Anglii a o jejím největším
nikoliv o Ťímském
básníku.
Zdá se :mi, že národnostn| znaky lze shrnout jen pŤi nejodbornějšímtvárném risilí a vskutku ve všech disciplínách
rozumi se této věci jako práci svéhodruhu, zdokonalované
zkušenostmiširokéhocelku a jeho tradice. V literatuŤe však
jezdí nacionalismus na kašírovanjch husitskfch vozech a je
charakterjzován agresívností.Autor Nocí chiméry byl velkfm
českfm básníkem, ale myslím, že jím není od dob svéhotematického nacionalismu.
Snad by mohl někdo namítnout, že |ze jakžtakžobhájit
ryzí poetickou funkci básně, pokud jde o práce veršem,a|e že
s těmito pÍedpoklady nevystačímev prÓze a pňedevšímv románě. Mluvme tedy o románu. Známe všichni jeho definici
a nemťržeme
popŤítpŤi ťrtvaruvysloveně epickémjeho funkci
vypravovatelskou. Román tedy pracuje s fakty, avšak dle
básnického zátnéru upravuje jejich sled, a tak, aniž bychom
pŤihlédli k slovu, rozeznáváme již prvek skladebny a tvárn!,.
Nadto však vírne, že citová a poetická atmosÍéranějakého
činu či skutečnostije její vlastní pravdou, v1me, že skutek
zlidšťujeteprve tehdy, kdyžjsme ji poznali. VzpomeĎte si na
velik román Vojna a mír. Dějinnf a dějovf risek, o němž
kniha vypravuje, byl byjako ze spěže,kdyby autor vás nerozechvěl trásnío bláhovémsrdci, o pošetilémtouženl,o Karatajevově prostotě,bez pŤíhodo umírání,o tvoňivostiaznovuově.
cech, o kter1ich se nei'nluvíváv historiích, o věcech, jež jsou
nejlidštější
věčně se opakujíce,o poezii, jež lpí na všedních
látkách jako barva na praporu.
Literární historie a kritika, pokud není uměním, potŤebuje
mnčrhočasu,aby ducha básník , projevujícíhose častosvévolně a s náhlostí, vpravila do formule.
R.omán, elementární, básnickf tvar, jehož myšlenkovou
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náplní je tvárná skladebnost a, je -li to dovoleno ňíci, slovesnf duch, ale kritika čtedosud jen fabuli.
Stanovisko autorovo není, či lépe nemá bft, posuzováno,
je-lí levéčipravé,dosti na tom, je -li tak vysoké,aby básník ze
svéhomísta pŤehlédlsoučasné
dění. Svět je pln faktri objektivně poetickfch i krvav1ich a básník nezatajuje svého souhlasu, ani svého protestu. Vždy uslyšítejeho ano či ne,
vždy se shledáte s fabulací, neboépoeticky okeán pŤecházej|
tematické vlnění a bouŤe myšlenek. To, co zmizďro, je jen
komentáň a ciceron, kterj, za pomoci protokolťrzprav|čtenáŤe
o všech těžkostechrománového hrdiny.
Byl bych nesnášenliv1i,kdybych usiloval o to, aby několik
literárních ouňadri pochopilo, že smyslem literatury je slovesná tvorba, a stejně bych se nesetkal s porozuměním, kdybych
se obrátil s tímto tvrzením na soudruhy v avantgardnípolitické straně. Každj, z nás má jakousi oclpověď na stávajícíspleti.
tost iádri hospodáňsk ch a politickfch, jedna z nejjasnějších
je
dle méhosoudu historickf materialismus,3všaktato skutečnost
nic nezmění na literárních sporech. Znovu musím tvrdit, že
literatura je svébytná disciplína, nezávislá na vlivech filosofickfch, náboženskfch a jin ch. TvoŤíjen z elementárních sil
života,zkušeností,
imagitrace a odborného vzd'ěIáni.PŤízvuk,
bawa a orientace těchto slovesnfch tvarri je pŤirozenězávis|á
na prostŤedícha je, chcete-li, tendenční,nebo v tomto smys.
luje tendenčníkaždétvtzeni,
Ve spojitosti s věcmi, o nichžjsem se zmln7|,chtěI bych konečněuvésti,že mnoho básníkri tvoŤísvá díla v jakési shodě
s latentní energií současné
společnosti.Tyto mohutnosti jsou
v korespondenci a navzájem se uvolůují. Tak vzniká dílo
veliké pohody a velikého ričinu.Podobnou odezvou a vfsled.
kem tak dokonal1im je doložena naprostá časovostknihy.
o dílech takto vznikl1ich nebfvá pochybností. Daleko húňe
daŤíse básrríkrim,již v posledníchletech tak pŤípadnějsou
označovántza prokleté.Básníci soumraku a noci' krvaví básníci a jejich zběsilá miza zajisténezískajíobecnépňízněpro
svoje smrtonosnéumění. Kdosi Ťeklo těchto démonechlitera-
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tuty, že t oŤÍze zÍídlabásnivéprasíly, která pŤivedla na svět
Minotaura, Sfinx a gotickou katedrálu. Nechci obhajovat či
mluvit proti morálce knih, a právě tak nemohu rozlišovat
Umění
uměleckézdraví a flezďtaY|'jasnf intelekt a šílenství.
jasnf
intelekt je
není duševtríhygiena. Bpileptiformní stav či
pouhf nástroj tvrirčíschopnosti.Jen k té smí b)'t pňihlíženo,
jen ta smí bft hodnocena.
oddíl literatury,
Snad prokletí básníci netvoŤínejdťrležitější
Mládež, která
strašní.
a|e zajistéjsouvelmi krásní a zároveí
má nejméně práva znát se k nim, bfvá do ních zb|ázněna,
neboénevinnost okouzlují jízvy a hŤích.
Ze zminky o prokletfch básnícíchtedy neplyne, žeuměníje
vyhledavač chyb, vad a scestnosti.Nikoliv' Ale tyto věci se
piiházeji a jsou o to palčivější,očje život umění více inten.
zívní.Nechci tím Ťícinic více,než že proud básnivosti padá
vlastnívahou k svémumoňi a že mu nic není po mlynech pŤi
jeho vodách. To je věc kulturní ekonomie, abychom drtili jeho
silou obilná zrrra a s jeho pomocí jedli chléb. HospodaŤme
s věcmi umění po učitelsku,ale posuzujme uměleckou kriti.
kou. To jest, rozlišujme pŤedevšimrnezibásní a literárně ku.
peckou vfrobou, mezi básní a žurnalismem.
Nyní, když jsme si poněkud vymezili poslání umění, když
jsme zavrhli jakoukoliv tendenci a služebnostvzdě|ávaci čí
morální, mrižemepňistoupitikjeho bIižšímu
určení.Pňedevším
není umění bez poezie. Tyto dva pojmy jsou nerozlučitelny,
má.li vzniknout dílo..V pojetí,jež jsme si nastínili, není nroderní umění spojeno s žádnou životni funkcí a není hodnotou
ve smyslu merkantilním, počtáŤském
či pedagogickém.S nej.
většínáročnostíje tírn, čím je, totiž' uměním bez dalších
pretenzí.Sleduje jcciinf cíl, to je krásu, vzrušeníemotivity,
dosaženínové estetickézkušenostiči lépe zákonitosti' Na ně.
kterémmístětěchto poznámek nebylo snad dosti v raznéIe.
čeno,žeuměnír'ždysi vytváÍíÍád,jenž mimo určitá díIanemá
pŤirozeněmísta' To znamená noviJ spor S kritikou. Vítězslav
Nezval kdesi Ťekl,že trváťrrnluvaa shoda mezi vykladačiuměleckfch teorií a druhoÍad1imiautory' Myslím, že věc vystihl,
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neboé vykladači teorií vrhnou se vždy na opuštěnj, zákop,
z něhožpÍed časemněktery básnickf novatér stňílelpňes jejich hlavy; nicméněkdyž kritikové zákop zmčŤili,když pochopili stavební a taktickf princip tohoto doupěte ducha, když
stanovili polohu tak dlouho tajemnou, druhoŤadíautoÍi, nic
nedbajícena to, že tento tvar neníjejich, žejsou vetňelci a že
věc již neplatí,naplnili kadlub sv mi pŤíhodami.Na podobném
druhoňadémspisovatelstvídemonstruji tzv. kritikové svoji odbornost. Vskutku, věc podivuhodně souhlasí,neboér:,acbázeji
cizí pravdu v dílech epigonri a dokládají těmito odvozeninami
svrij bystrozrak. Nepoznali Máchu, nepoznali Hlaváčka, nepoznalí Wolkera, leč pozdě, avšaknyní si pŤejí,aby současní
básníci pracovali zptisobem, s nímžoni, profesoles)se obeznámili. Nevím, zač m žeb t českébásnictví vděčnosvfm kriti.
krim, nedovedl bych jmenovat nic mimo dílo autora Bojri
.Ť
o zítŤek.
Snad na konci těchto poznámek namítnete,žejejich stanovisko je exkluzívnía že se nesrovnává s demokracií, s tzv. pokrokovostí, ani se zájmy tŤídy,pro kterou se jinak vyslovují
a již sttaním. Nemohu než to doznat. Avšak pňihlédněte
k ostatním disciplínám. Stará se některá z nich o ty věci?
Stará se o ně matematika či pŤírodnívědy či filologie? Tím
ovšemnení Ťečeno,žetyto vědyjsou neužitečné,
naopak pŤinášejítisícer zisk a jejich zpopuIarizovanévfsledky slouží
v denním životě.Tovární vfroba žijez práce technik, praktická medicína z v,fzkumri laboratoÍía studia, jež je vzdáleno
léčeníatd. Umění rozhojĎuje naše životní formy, fantazii,
asociaci, určuje vidění a citovost. Propťrjčujetomu všemu
tvar a z tvátnj,ch životních kladťr určitéhočasovéhoťrseku
organizuje s|oh. Zdá se nri, že užitečnostuměníje nezměrná
právě proto, že se dotfká nejzákladnějšíchvěcí člověka.Absolutní pojmy nelze dost dobňe měňit měrou pokrokovosti
a tak navzdory filistrrim všechbarev bude žítuměníjakékoliv
barvy. Nechédojdeme jakéhokoliv odsudlivéhopoznání tŤeba
o katolictví,jeho básnictví pňetrvá tento odsudek. Chtěl bych
dodat, že v!,vojová kŤivka umění (pokud |ze užítíslova vf .
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voiová) v Řecku, v gotice či v době moderní se vzklenula do
jmenovatele krásy.Jenom školon",,iál.'t vfše,jež má stejného
ireti si žádajipokroku tam, kde jde o intenzitu, nikoliv o směr.
Demokracii rozumím v literatuŤejako péčio prriměr čte.
náŤstva.Tu má plnit svoji povinnost škola,knihovny a osvětová činnost. Umění nemá z těchto věcí nic než ve svrij čas
zvětšen!,konzum. Žádáme.Ií od kritikťr, aby rozuměli současnéliteratuÍe, chceme jen, aby dělali dobÍe svoje Ťemeslo.
od společnosti,která má jiné ťrkoly,toho žádat nemúžeme.
Tím méně,když jsme piipustili, žejsou některá umění těžce
srozumitelná a ne vždy shodná s veŤejnoumorálkou. Společnost má tedy právo, aby botanizovala v dílech básníkri a propagovala a popularizovala to, co uznává za prospěšné.Toé
átázka moci. Je nabíledni, že se zájmy literatury a zájmy ve.
ňejnostiněkdy rozcházejí,
Nakonec co nejstručnějise zmíním o vftce, tfkající se nedostatku tŤídnosti.Dělníka charakterizuje společenskálokaIizace,jeho světov.f názor a zpťrsobpráce, nikoliv to, o čem
pracuje, nikoliv pracovní téma.Dělníci ze zbrojovky a dělníci,
stavějícírodinnf domek, se nerozlišují.Nuže, tzv. poezie pro.
tetáiská je právě jen tematická. Bylto omyl, byla to svfm zprisobem obdoba literatury probuzeneckéa podobala sejí i sentimentalitou. Nestaneme se dělnick1ími,mluvíce se zaujetím
o dělnících.Teprve tehdy, když tvoňímeze stejnéhosvětového
názoru a z oblasti novatérství,jež se projevuje gravitací
k nové koncepci, teprve tehdy, když velkolepá modernost
vejde v pracovní zprisob literatury, budou obě složky navzájem právy. Nelze se pŤecedomnlvat, že stačí,aby byla vytvoŤenanová literatura, smění-li se heslo a tendence.Tato snaha
zachtánit se na kÍiku doby pŤipomíná mi nerozpačitostkte.
réhosižurnalisty,jenž chtěl na koně jezdecké sochy císaňovy
vsadit Jiňíka z Poděbrad.
Souhrn poznámek je asi tento. Současnéumění směiuje
k ryzosti poezie. Vzdaluje se stále vícesfery racionality a ideologie, obracejíc se k intuici a pŤedstavivosti.V drisledku této
funkce proměíuje se i forma, osvobozená slova vytváŤejí
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jednotnf tok Ťečičilépepoezie, a nutísvoji prozÓdii k obdobám
Ťešení
lrudebníhoi vftvarného. Tím právě se projevuje pozna.
ná jednota umění. opakuji, ideje v tomto umění maj1v,znam
pŤedevšímtektonick1i a jsou vytváŤeny jen v oblasti slova.
Moderní literatura je tedy v nejstaršíma privodním smyslu
umění slovesné.Tím je kruh uzavňen. IJž|vajlces takovou
hrdostí termínu: moderní umění,jsme si zajistévědomi sou.
vislosti časua prací. Již proto, že mluvíme bez vfhrady pro
odbornost, víme, co zrlamená tradice, a nad ostatní si jr iá.
žíme.Českébásnictví gotickénemá horlivějšíchobdivo,,-ut.l.i.
Moderní literatura má povinnost učit se ryzostija zyka aformy
u star1ichautorťr,a pokud vím, skutečnětak činí.Není tňeba
b t dom1išlivfm na originalitu, to není tajemství urvané
nebi, to je bezprostŤednísdělení. Toé slovo, jehož privodní
smysl byl zasut, toéŤešení,
k němuž se dospělo obdobou jinych
zprisobúpráce v ostatníchdisciplínách,je to odpověď na otázku, kterou si nevybíráme a již současnostkatágoricky klade
ve všech oborech činnosti.
Bylo by bláhové zaznamenávat, co'bylo vykonáno v české
moderní literatuŤe.Je toho málo, snad nic, snadjedinf Nezval
obstojí pňed soudem umělecké kritiky. Ale nejde o rispěch,
o dílo, bude podle dobréhopráva souzeno co nejpÍtsně.
:.j.d'.
ji, jde o zaujetl,jde o oddanost a věrnost, jcle o znaky práce,
jež charakterizují m|ád|,jde o tvrdošíjnost,jež se nevyplácí,
a pŤeceje drahá. Nelichotím si, že bych mohl zjeclnat fěmto
vlastnostem čest,a tak nezblvá než žád,at,aby snalra avantgardních autorri byla posuzována vážně či raději klidněji.
Snad se tato literatura obejdeještěněkolik let bez č1enáŤú,
Jle
trvale bez nich by živoŤila.A naopak vy, poznávajícenové
umění,budete znovu ťrčastni
zápasi a hlubokych změn tohoto
období, kterénavzdory uboh1irnpracovním vfsledkrim pňece
je veliké.
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JindŤichHonzl: o MÉM
BRNĚNSKÉM pŮsoBENÍ

Mrij odchod zBrna bylkomentován denním tiskem brněnskfm a byl doprovázen notickami v některych pražskfch ča.
sopisech rťrznéhopolitického směru (Právo lidu, Venkov,
Českéslovo, Národní listy aj.) jako odchod člověka,jemuž se
změnou uměleckého kursu byla omezena umělecká pravomoc a zhoršeny finanční podmínky tak, že nezbyva|o než
odejít.Tak takévěci odpovídaly pravdě. VeŤejnostbez ohledu
na politické vyznáníuznávala obrodnou práci, kterou činohra
za dva roky prošla.Stejně tak, jako deníky politické,projevily
i uměleckérevue a avantgardníčasopisysympatie s režisérem,
jenžje tlačenuměleckou reakcí.Apelovaljsem tedy kvalitami
svépráce na veŤejnost_ a pŤedkládajejí vfsledky svépráce,
mohl jsem bft spokojen vfsledkem morálním, i když mi bylo
ustoupit pŤed umělecky reakčnímnáporem ŤediteleJiŤikov.
ského a jeho umělecklch piátel.
V této situaci brněnské činohry bylo každémujasno, co
znamenáJiŤikovskf se svfmi uměleckfmi a politickfmi piáteli
v čeles režiséremBalounem, kteŤítolika intervencemi se za.
sazovali o pŤíchodnového ŤediteIe.
Tato daná situace byla všaktakélučavkouna kritické,umějsou
Ieckéa lidské kvality rťrzn ch osobností.Nejzajímavější
v tom ohledu okamžité změny stanovisek časopisu Index
k pŤíchoduŤediteleJiŤikovskéhoa mému odchodu. Je to pÍíklad chaosu v odporujícíchsi projevech Indexu a jeho členri,
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