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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.
Poilzin 1962
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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'



,l st(fln kapitoly o Jaroslauu Sei|ertoui a ]iŤím Kol íoui a zcela

jinak pojali záxěrečnou kapitolu zabfc-ající se b sníky píed pěti

iel,y ještě ,,mlailší,,, dnes ušak už ,,stŤeťlní,, generace; doutáme,

že ajclniliska i některá pozorulorlná uj.uojouá období dnešní

české poezi'e bučlou títnto rczšíienírn bolwtěji osuětlena a tím

i náIežitěji ocen,ěna'
Notlá cdice naší knížky sc ušalc - a to už bez našeho pžíči.

nění - liší od pruníllo oyd ní také tím' že se píipíná k jinému

ko,LteilL., neboi 1ok bástlicttí sutno i jeho postaxení uanití Ii.

teratury, tak i postoj čtentií.ské ueÍejnosti k, pae;ii se Ue sroD.

nání s počátkem šedes tj,ch let zlt,atelně změnily. I,ehily pro.

d'ěláuala poezie jistou konjunkturu (aiz napŤíklad neuíd'ané u!še

náklail , zápluaa pr|)otirl, zrod dixad,el poczie, ustaL)e,Lí KIubLL

pŤ tel poezie - pl n' na pÍíručku ]ak číst poezii aa kl u témž

roce 1961), dnes proděl uú spíše suúj ,,ilstup ze sl oy,,. PŤíčitl,

proč k této pront,ěně ilošlo, je' mnollo, a mezi ninli bezpochyby

i ta okolnost' že běhenl šedes tych let prudce xyspěla česká

pr6za, hterá' se íadou origituillnich talentú, salnostatnou myšIen.

kouou aktfuitou a značnotl unítÍní i|erenciací stala současné

poezii konleurenten a ptlťt,7ereln t:íc než rounocennj.m, Ale

píedm'luua je jistě to nejméně ahoťln'é m'ísto k probírání otázek,
jejichž analfze by aíce slušela studie nebo i celó kniha'

le si pí,it, aby se dobouÓ ztráty na extenzitě t.;yt'ahradily sotr

stŤet].ěním h podstatnj.m uěcem poezie, hlubším, porozutněnítn

její nenahraditelné osobitosti a jejím ustauičnj,m' prom'ěnánt.

I,akučl potŤebu xětši intenzity pocitují sami čtenáŤi' chtěIa by

jiln naše ltnížI;a blt malfm' r dcem, jak na to,
l. o.
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