
jednu z nejdúležitějších riloh marxistického kritika: oddělit od
sebe tŤídní fronty. Tím pŤivedl umělce k jeho ťrkolrim jako pŤí-
slušníka tŤídní fronty, jako politického člověka. V onu sféru,
kde umění je jen částí ideologie určité tŤídy a kde se odehrává
neriprosnf boj tňídy proti tŤídě. Totik k vlrznamu uměleckého
teoretika pro uměIce samého.

Jeho vlznam pro ',publikum.. spočívá rovněž v oddělení
tŤídních front. Jemu náIeží lyloupnout z formového obalu
jádro uměleckého díla, jeho usměrrlující sílu; ještě víc: odha-
lovat společenskou funkci, prisobnost i toho,,formového oba.
Iu...Jeho ťrkolem je tedy na pňíkladě jednotlivého díla uspíšit
zaujet| tňídního stanoviska,,publika...

Tak kritik je kvasem, kterf rozklád'á ďané podklady do
tŤídních prvkri, aby z nich vybudoval nebo zesílil tŤídní vědo.
mí umělce a publika. Tím klade tŤídní boj na místo boje bez-
vj,znamn!,ch klik a pňipravuje i v tomto vlažném ovzduší
konečnou bouÍi.

Jestliže je Nezvalovi možno zaujmout nadtŤídní stanovisko
_ kterfm se vlastně dostává do Íad oněch, kteÍí zdánlivÝm

,,odpolitizováním.. provádějí politickou fašizaci _ není to
snad také vinou marxistickfch kritikri, kteňí nedovedli včas
zanést tŤídní boj i na toto pole?

My však bychom se rninuli jistě povoláním, kdybychom se
snažili ještě dnes poukázat Nezvalovi na jeho společenské
postavení a tím i jeho společenské povinnosti. Nemineme se
však povoláním, poukážeme-li jeho čtenáŤrim na skutečnost,
že avantgardní uměrrí se mriže také stát ideologickou avant-
gardou fašismu.

BedŤich Václavek: Sl-ovo o POETISMU

Poetismus byl na jedné straně vyvrcholením a domyšIením
vfvoje poezie a umění, na druhé straně však šel daleko pňes
obor umění a inauguroval pňechod k opuštění rrmění vribec.
UvnitŤ umění byl revolucí duchovou a hlavně tvárnou. Vy-
konal u nás i funkci dadaismu, jenž u nás nezaprisobil, da.
daistické relativizaci vyhradil však pouze obor poezie, hláse se
v životě k principrim konstruktivismu. od dadaistického uvol-
nění a nekázně vyvinul se však k elementární básnické tvorbě.
Reakcí na služebnost proletáŤské poezie zaše| zpočátku do zá-
žitkové jednostrannosti, shledávaje poezii pňedevším v změkči-
lostech cir'ilizačního žtvota, v požívačství, v dadaistické poezii
nesmyslu, oddávaje se jednostranně veselí (v době ohromnych
krizi a stupĎované poroby člověka). Vnášel treckdy protiinte.
lektualismus a relativizaci i do života, z čehož vznikal životní
styl velmi stary.Ježto pak slovo není dosud zceIa jen podnětem
emocí, aletéž sdělením av|rrazem světového nazotu,je možno
shledat v mnoh}ich básních poetistickfch tŤídně měšéanské
ZaDarverrí.

. Ale časem provedl poetismus korekci v oboru zážitk:Ů', za-
nrnovanfch v poezii, a vyrovnal se v ňadě básní poetickfm
zpťrsobem i s revolučním hnutím proletariátu, a v podstatě
pŤekonal individualistickÝ životní sloh. vzdáLiv se podstatně
idealismtr napňíklad poe"ie surrealisticki. o,tut.'ě netyla pod-
stata poetismu (pii vysokém stupni umělecké abstrakce) v jeho
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témateclr, nybrž v zprisobu jeho básnické práce. Dovršil vÝvoj,
jímž se od renesance osamostatĎuje estetická funkce poezie.
Vytvoňil konformní stavebnou metodu (asociační) a formu
nenaturalistické poezie. Je velkfm obnovitelem ňeči, propra.
covávaje vlastní emotivní jazyk, odlišnf od Ťeči sdělení. Jsa
zásadné proti apriorní formě jakožto postulátu, věnoval se
intenzívní práci laboratorní a experimentální, vypracovávaje
si elementární zprisob stavebnf. osvobodil tvoňivou imaginaci,
postoupiv od fantazie zprvu pňíliš ozdobnické k fantazií
exaktní. Položiv driraz na metodičrrost práce, pŤiblížil se
velmi vědeckosti básnické práce. Páttal v neprozkoumanfch
oblastech psfchy, prohledával bílá místa na mapě estetiky,
snaže se vylžít pro poezii všech prostňedkri, jež j1 dává mo.
derní civilizace, věda, prťrmysl, technika. Usilovalo syntetic.
kou poezii, která by básnila nejen všemi prostňedky technické
kultury, ale i všemi va|éry, auditivními, optick1imi, taktilními,
kinetickfmi, čichov..fmi a gustativními, která by ritočila a pri.
sobila na všecky smysly člověka a jejich prostňednictvim za-
ujala celou komplexní lidskou bytost, o poezii pro všecky
smysly. DošeI k poznání, že poezie je jenom jedna, že všecky
proudy inspirace jsou kvalitativně totožny. Touto hypotézou
o jednotném, komplexním tvrirčím pudu lidském stává se ne.
jen teorií a praxí slovesnou, ale teorií ,,čistého.. umění vribec _

a pÍekračuje posléze i obor ,,umění.. (,,Poezie jakožto umění
žit, poezie jakožto funkce života a zároveí naplnění jeho
smyslu, poezie jakožto modrrs vivendi.., Teige), chovaje víru,
že se umění skončí, až lidská senzibilita bude tak artificielní
a otganizace světa tak dokonalá a emotivní, že nebude tŤeba
psát básní, a že blt básníkem bude b t ciceronem tohoto
světa (Nezval).

BedŤich Václavek :,,NoVÁ VĚCNOST..
ESTETICKOU PARALELOU KONSOLIDACE
STARÉHo ŘÁou

V čIánku Nová věcnost ritěkem z rea|tty v posledním čísle
Indexu podal H. Luedecke dobrou kritiku hesla ,,nové věc-
nosti.. po stránce sociologicko-ideologické. Chtěli bychom
pŤipojit k jeho článku několik poznámek po stránce tvárné,
opírajíce se i pŤitom o podklad sociologicky.

Y!,značnj.m rysem moderního umění, tj. umění, které vedlo
vfvoj v posledních desítiletích pied válkou, za ni i po válce,
byl ťrtěk od realismu (naturalismu) jakožto principu co
možno nejvěrnějšího zpodobování skutečnosti (tak užívárr'
i nadále ve svfch vfvodech termínu ,,realismus.., nemysle tím
na určitf směr toho a onoho desítiletí 19. století, ale na prin-
cip). Tento vlvoj začal impresionismus, rozkládaje pŤedmět
v Ťadu drobn1ich skvrn na obraze, v iadu dojmri v literárním
díle nebo na divadle. Analyzoval skutečnost a rozkládal ji.
Tento vfvoj dovršila pak ňada směrri (neoimpresionismus,
expresionismus, kubismus, futurismus, po válce suprematis-
mus' surrealismus aj.), pokračujíc vždy energičtěji v ana|, ze
pňedmětu, pňírodní skutečnosti, ,,ničíc.. pňírodní jev a vy.
tváňejíc z prvkri prožité skutečnosti vždy nové, samostatné
celky. Probíhalo pŤitom procesri více: napň. pŤekonávání
subjektivismu, vypracovávání objektivní metody pracovní aj.
Budeme mít ještě pŤíležitost se k někter m z nich vrátit. Po-
znamenáváme zatim jen, že se tento v1ívoj u nás vidí často
pod jednostranně německfm zňetelem, tj. naz!,vá se a pak
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