veliká práce pro takové kolektivum, která by měla b t nicméně provedena, nechceme-li čekatna jednotlivce, nějakého
geniálního zakladatele marxistické uměnovědy v duchu revolučním.
Je.li však svobodná diskuse marxistická možná a ríčelná
v jednom oboru, je teoreticky myslitelná i v jin ch oborech
vědních i ostatních,je myslitelná ve všem a stále, protože
život nestojía - marxismus není dogma (ŤeklLenin). A Lenin
varoval ostatně také pŤed marxistick1ími pedanty, kteii ze
zá|iby pro teorii ztrácej|smysl pro skutečnosti.
Brněnštísoudruzi měli patrně na mysli něco jiného. Běž1
jim asi o nebezpečí,
jež by mohlo v určitou dobu vyplynout
ze svobodnédiskuseo určité otázce pro komunistickou stranu
a proletariát. Takové nebezpečímohlo by nastat, kdybychom
pňipustili dnes do sloupcri Levé fronty nebo na veňejnouschriziLevé fronty napŤíkladdiskusi o pětiletce, kterézričastniliby
se opozičnísoudruzi a sv.1fmchybnfm stanoviskem vyvolali
zmatek u kolísajícícha hnali vodu na m ny buržoazie. Takov pňípad nemriže však nastat, protože Levá ťrontamá
ve svém programu |oajá|ni poměr ke komunistické straně a
pňímyzŤetelk situaci a potňebám proletariátu.
Z tohoto drivodu piedevšímrozhodujícíhoa směrodatného
nemohla by svobodná diskuse marxistická poškodit stranu
a věc proletariátu ani tehdy, kdyby běželoo diskusi o některém nedostatku strany nebo jejího vedení nebo o chybě ně.
kterého vedoucího soudruha. Byla by prostě vedena tak,
aby žádná.škoda vzniknout nemohla, ale užitek byl pravděpodobn1í.
Svobodná diskuse marxistická je tedy možná,častodokonce
nutná; zá|ežina její kvalitě, jeJi ričelná.A užitečnámriže
b1it zvláště dnes, kdy pozorujeme pňíznaky mechanického
pojímánía byrokraticképedantičnosti.
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NoVÁ PRoLETÁŘsrÁ PoEZIE?
F. x. Šalda:

časopisech
Již drahnou dobu skuhrají sfčkovév rriznfch
Pr!
množi,
se
poetismus
na
Ža|oby
a věstí konec poetismu.
pr{J
žívotnl,
na
vážnosti
poetismus zkLarnal, prf se prohŤešil
_
takové
pod ním poezie zhračkáŤštělaa se zmalichernila
odevšad.Nezkoumejme prozaa podobné ža|abyčteša slyšíš
tím jejich oprávněnost. Upozorřuji jen na to, že poetismus
nechtěl b1it literárním nebo básnickfm směrem, llbtž zá|ežitostíčistěživotn1,životn|kratochvílí,metodou, jak užívat
světa a života. Kmotrem jeho bylo zňejmě dada, které také
chtělo bft jen fraškovitou kratochvílí bez literární vážnosti
a bez líterárních drisledkŮ, nezávazn!, v!,raz dnešní životní
fraškovitostia bezesměrnosti.Ale poněvadž žijeme,žel,nikoli
ve světě snri a rozkoše,v němž okňídlenoupatou tančívíly
a elfové,nj,btžv těžkémsvětě práce a povinnosti, zamoieném
dťrsledností
a užitkovostí,proměnily se bezděky tyto rozpustilé
dispozice ducha ve věci tak ohyzdné atěžkopádné,jako jsou
literární směry. Žíjemeve věku opravdu bídném:nesmíšmít
nápad, nesmíšmít rozmar, aby ti tidé z toho nevyrobili pod
nosem nějakou papírovou metodu a nějakf papírovf systém;
a aby nepŤišliadepti, kteŤítv j tozmat promění v patentní
známku a dajíji zapsatdo obchodníhorejstŤíku.
Poetismus zÍejmě se chtěl vymknout sociologickfm drisled.
krim toho, čemu se Ťíkáliteratura. V tom bylo i jeho světlo,
ijeho stín.Touto rozpoutanostíreagoval na pŤedchozíobdobí
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tzv. literatury proletáňské,která byla ve svépodstatě revolta,
ale pŤesto,nebo právě proto také kázeř, a disciplína. A právě
že by|a kázní a disciplínou, zača|ase záhy ptomrzivat 8eské.
mu básníkovi, zvyklému odjakživa na anarclrii, piikrfvanou
tŤebasjmény mnohem libozvučnějšími.Vezměte si jen
Jiňího
Wolkera. To je vlastně jedin1t vjrznamn,f, jedin v.tity zje''
česképoezie proletáŤské.Proč? Poněvadž u něho jedinJho
kázeĎ' kolektivistická odpovídala potŤebánr a sklonrim nitra.
Jen jemu jedinému bylo, pokud vím, radostí myslit a cítit
v postulátech proletáŤskykolektivistickfch; ostatním bylo to
v první chvíli mÓdou a pikantním svodem a později bŤeme.
nem, kterése těžkoneslo.
Je opravdu poetismus v rípadku? Na to je dost těžkoodpovědět klidnému a soudnému pozorovateli.
Jisto je tolik, že
poetismus utrpěl v poslední době několik značn ch porážek,
poněvadžse odvážil rikolri, s něž nebyl a v nichž musil selhat.
Míním napňíklad Nezvalovy pokusy o epickou báseĚ nebo
o román. Poetistická metoda je metoda čistě lyrická, čistě
subjektivistická, zprisobi|á zachycovat vteňiny duše, pŤerf.
van tok života a jeho vfbušnou nesouvislost,ale nezprisobiiá
k tomu, aby podala objektivné sepětí dějové, duslednost
a logistiku rozumové záměrnosti. Poetismus je vedle dada
spŤízněn'i s tzv. poezií čistou nebo ryzí, ' po""1íintuitivného
sestupu do lidskéhonitra, s poezil, jejtmižpŤedkyjsou v rrizném stupni Wordsworth, Coleridge, Poe, Baudelaire, Mallar.
mé. Není pochyby, že tato poezie lidského psychismu, tato
poezie mystickéhosestupu do nitra byla umožněna až v nej modernějšídobě, v době, kdy se jednotlivec vymkl sociálním
povinnostem a ži|na svrij vrub jako odloučenecod společnosti,
roz|oženév atomy, jako samotáň; tedy v době měšéáckého
liberalismu, kter1i rozrušil pevnějšístará potrta společenské
kolektivity.
Ale tu již stojíme pied otázkou: bucle toto sta<liurn,které
.
je možno nazvat sociálním bezvládím, trvalé? Bude mít
pokračování?Nebo zristaneepizodou? Skutečnfm interregnem?
Všecko nasvědčujetotnu, že tito líbezní dnové aranjuezští
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uplynuli a nevrátí se více.Je to více než pravděpodobnost, že
clnovéliberalismu jsou sečteni,žestojímepŤednovou epochou
sociálnívázarrostia sociálníhoobjektivismu. A z tohoto hlediska patŤímna novy vfvoj a novémožnostipoezie proletáňské.
Proletariát, tento dědic měšéáctvaa rytíŤstva,pŤinášíjiž
s seboujednu veledriležitoupodmínku pro vznik novépoezie :
nové světovécítění a nové konvence společenské.
Každ!, kdo studovat pňesněji a podrobněji dějiny literatury
a poezie v minulfch dobách, ví, jak tyhlety věci jsou pŤímo
humus, z něhožroste poezie a umění té kterédoby. Básník
opírá se o tyto city, konvence a symboly, pracuje s nimi jako
s pňímfmi motivy a podněty svétvorby, jako s hotov'./miorganony a metodami, které mu umožřují jeho dílo. Sám jich
vymyslit nemriže- to je nad lidské sílyjednotlivcovy, a bez
nich se obejít takénemriže.Každá epoclra literární minulosti
má takov1i svět konvencí, které pňedjímajía tím do značné
míry ulehčuji práci básníkovu. V době staré epické poezie
feudální,v době tzv. chansonsde geste,je to vazalská věrnost
a čest,v době poezie rytíňskézvláštni ritualistika erotická,
,,hoheMinne.. a ,,niedereMinne.., v době humanistickéurčitf
učenf aparát arclreologickf a mytologickf atd. Vládnoucí
stav, vládnoucí tŤídaspolečenská,dvrir, vysoká šlechta, ry.
tíňstvo,učenf svět mnišskf nebo humanistickiJ vytváŤísi celou
Íadu spekulativnfch nebo moralistickfch norem a konvencí,
které pŤijímá za společenské
standardy, za kompasy vyššího
života,a tím vykonává první básnické tňíbeníhrubé životní
empirie. Nuže, proletáŤ vytváíí již také novy světovf cit
zrnovéspolečenské
konvence, kteréčekajíjennovfch básníkri,
aby se staly razidly nové básnické mince, uváděné v oběh.
Jakou vyhlídku má dnes tzv. proletáňská literatura?
li.
Myslírn, že ne právě skvělou. Naše první fáze pro|etáŤské
teratury,fáze tzv,lvolkerovská,byla umožněnajcn tehdejšími
v1iboji socialismu a kolektivismu u nás. Po pňevratě opravdu
celf národ byljednu chvíli zachvácenjakousihorečkousociál.
ně revolučnínebo aspori reformistickou, která všakjiž dávno
doplanula. Kdyby mělzr mít nová poezie tzv. proletáŤská
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šancena rispěch, musila by b1it nejprve změněna konstelace
politická; musily by b t aspoř částečněrea|izovány v životě
nové společenskysvětovécítění a nové společenskysociální
konvence. Neklammež se o tom: básník nemrižežltve vzduchoprázdné prostoňe.Musí b t obklopen společensk1imteplem,
musí cítit,jak tepe a proudí krev společenského
tělesa, a tedy
v tomto pŤípaděkrev tělesakomunistickéhonebo proletáiského. Poetismus odpovídal právě onéiiberálně měšéácké
reakci,
která nastoupila po prvních rispěšíchsocialismu a komunismu
v Csl. republice. ByéjehopŤedstavitelé
smfšleli sebeupŤímněji
a sebeopravdověji komunisticky, poetistická praxe byla pŤece
odrazem novéhoživotně společenského
klimatu, novéhospo.
lečenskéhoprostŤedívy chladávajícíhoentuziasmu revolučního.
TvrdíJi marxismus, že pŤinesev budoucnosti _ až rozňeší
a uspoŤádá po svém dnešníboje společenské,až pÍemiuže
dnešnísoupeŤnou anarchii tŤídnou_ individu.' p,u,,o., ,,,obodu, radost, rozkoš a požitek, tedy jakousi obdobu rajské
blaženostia nevinnosti, musíme to prozatím pokládat za sen
málJo závazn,f, za hudbu daleké, piíliš daleké budoucnosti.
Prozat|m a nyní, a patrně ještě hodně dlouho, bude
proletáŤstvísouznačnés bojem, s ťttokem,s napětím, s tvrdou
kitznl a s tvrdou prací. A podle toho jeho společensko-básnické
konvence a symboly budou dlouho ještě rázu válečného.Pak
snad, jednou, v dalekémbudoucnu není ovšemvyloučeno,
že proletáňstvínalezne svrij básnick v!.raz a svou básnickou
podobu v rozkošíchav rozmatnostechpoetismu1a|e prozatim
a v dnešnísituaci, zdá, se mně, je možno spojovat poetismus
a jeho rozkošnickou a rozmarnou uchronii a utopii nejspíše
ještě s rczkládajicím se ťrpadkov)imliberalismem měšťáckym.
Je možno vychovávat talenty z dělnické tÍídyk tétopoezii
proletáŤskélMyslím, že ano. Ale většíhozdatu si od takového
počínáníneslibuji, pokud nébude celé prostŤedídnešníspolečnostiproletáŤštější.
NevěŤímv životnost a zdatnost .o'ili.,
pěstovanfch ve skleníku; a u proletáŤsképoezie skleníkovost
a každájiná umělost byla by dvojnásob nápadná a směšná.
Ale jinak sama myšlenka vfchovy básníkri není nikterak
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směšná.Rostl.ti v nové době básník neostŤíhána nešlechtěn
jako plevel, vypadal také podle toho. Kolik talentri se tím
ochudilo, zvrhlo, pokazilo a zniči|o,není možno se dopočítat.
Nedostatek každévfchovy a každéhoškoleníbásníkri v moderní době vymstil se na moderní poeziijejizásadní nevyrovnaností, nedisciplinovaností, anarchistickou libovťrlí, která
natropila více škod, než si dovedeme pŤedstavit. Básnické
školyv minulosti, to bylo opravdovéškolenÍa opravdová vjchova, opravdové školenípo stránce technické a Ťemeslné
A že tzv. moderní poezie jednu
jako společensko.konvenční.
vymstilo se jí, jak dnes již
za
školu,
dobu chodila soustavně
jasně vidíme, velmi krutě.
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