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Vladimír Majakoasltij jeilnou polemic|ty Ťekl: ,,Panuje de.
magogie a spekulace s nesrozutnitelností, ,. Je tŤebo zorgani.

zoaat srozumitelnost knihy.,, V tomto srnyslu je nuše knížka

tslastně organizační zdležitostí' Nem že poezii čten že získat, to
je jen u sil ch bezprostíed,ního činltu poezie samé, ani se ne-
obrací k znalc m a čteruiiú'm už ryspěllm. ]e deiJikot.lána na.
prosto jednoznačně: tětn, kdož zaéínají číst poezii soustauněji,

těm, kdož se o ní cl ěji orientoDa,. Z tohoto určení tlyplynula

i pod'oba knížlq: to, jak je uspožáddna a čeho si ašín , o jaké

šííi u hloubce uěci probírd, jakfm jazykem je napsdna. Rostouc

z pŤesuěd'čení, že lépe je poezii aktioně cluá'pat než se d'o ní
pasíuně uciťoaat, m,6 knížka ctiž d,ost pŤeileuším uykladačskou:
nabízí několik klíčú, jimiž jd.e oteaíít branka poezie, aniž by
pŤitom chtěIa oést čtenáÍe ttsorbou ašeclt, naších aelklch m.o-
derníclt, básn'ík , nahrazooat ušestrannf kritick! rozbor díIa zao-
Ienlch autorú či teorctickfch otdzek z tohoto rozboru plynou.
cích, To má na mysli juk proní, teoretická čdst knilry, tak i její
dtuhf, z monograticklch hapitol sestauenj, oddíI, kterf na ni

zce naaazuje a ktetf její ofklatl poezie rozuíjí na něItolika
pííklad'ecll básnílt , kteÍí pt'o suou náročnost potžebují ofkla.
d,u, ale kteŤí jsou zároueŤl plně současní a kteíí ilo afuoje mo.
derního českého búsnictl:í zasdhli zul šť podnětně.

Áutoíi _ ušichni členopé jeilnoho uědeckého pracotsiště _
nepoaažují suou knižku za d'ai, kterd musí bÚt. čas oil času
splócena na čet popularizace a kter jen ,,zd'ržuje,, od xlast-
ních ufzhumú. Mají tuto pr ci naopak jen za jinou totmu sué
každodenní prdce od,borné. Neboť tato knížka ptútsě proto, že
netnohla blt ani literární teorií, ani literární historií, ani lite.
rdrní ltitikou a běžném sloaa sttt'yslu, pŤinesla během soého
uznik(ulí ňadu notljch, ryze oilbornjch problémú, které bylo _

a ještě bučle _ zapo ebí rozlou,sknout. le to pokus, pŤi kterém
jsme se zapotili.

l. o.
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]ak se na spr uné 2. ayil ní sluší, je jak reuidouané, tak roz.
šíŤené, Každ,! z n s sarnozžejmě ttriticky píehlúilt ilosauadní
te,cty, tzn' podle soéIrc uaážení zakallruIooal ilo sxého nynějšího
tljklailu u žijících autor jejich poslední l:|t:oj, reagoual na
současné al ualizace minulfch postupti a smbú. snažil se o de.
finitit:nější lormulace, xzal za saé některé podněty, iak ie pŤi.
nesla odborn kritika 7, oydání. A pak jsme _ rouněž s pornocí
noaého spolupracouníka _ saazek rozšíŤili. Píiilali jsme sumo.

I'




