
p7a pokládám za dekadenci. Samf šutr a písek: nastavovaná kaše.
Aby to kat, spral.

_ oslaven1i delinkvente, máte snad pŤede dnem popravy
ješt,ě nějaké zvláštní pňání?

- Ano. Abyste mi vlez|i všichni na záda.
_ Hoho! Toho bohdá nebude.
- Když bohdá, tož si Ťekněte: Toho bohdá nebude, aby král

českj'z bitvy utíkal. Podstupte nemožné a vlezte mně pŤece na
záda.

- Sbohem tedy, pane, a na shledanou!
_ Vem vás ďas. A na neshledanou!

Bozhovor s F. X. Šalďou

1. Jak! je aáš poměr ke komunisÍnu a h Ruské reaoluci?
Co soudíte o ruské soaětské kulturní práci?

Individualismu a liberalismu, domnívám se, jest drikladně
odzvoněno. Piplat se se sv;Í.m drahocenn;fm já, vrnět nad ním
a náladkaňit s ním, t,o všecko začiná bjlt policejně zakázáno;
a mgslim na prospěch poesie a umění. osobnost i pÍi tom, račte
si toho dobňe povšimnout, pňijde v umění a poesii ke svému;
ale jen osobnost silná! A to je právě zisk pro poesii. Budeme
ušetŤeni napňíště pouhé zajímavosti - budeme míti co činit
se zákonnosÍí osobnost,i. osobnost pronikne i v tomto novém
nadosobním pojímání, o tom není pochyby; co v něm zahyne,
bude jen slabošství a polovičatost. A proto: vítáno buď.

Z LohoLo zásadního hlediska je mně sympatickjr komunism,
tŤebas nejsem komunista v politickém smyslu slova; již proto ne,
že nejsem marxista. (Na mne víc než Marx prisobili francouzští
socialist,é, ze starších Proudhon, z nov1ich Sorel.) Za několik
desetiletí uvidí teprve i dnešní odprirci, co jest mně jasné již

dnes: jak drikladně vyčistil i v tvorbě básnické prldu i vzduch;
ko]ik smetí a jiného neŤádu i tu odplavil a vymetl!

o Ruské revoluci a sovětské práci kulturní se zde šíŤiti ne-
mohu, protože jich neznám vlastním studiem z první ruky.
K tomu bylo by mně tňeba vlastního názoru a odborného studia;
ale k tomu nemám již času. Času, pokud mně zbyvá,musím užíti
k tomu, abych dokončil své rozdělané práce; není jich málo.



Ale pokud jsem o věci informován, literární věda a kritika razí
si v sovětském Rusku nové dráhy.

Tvorba pňináší na pňíklad v1iznamnou kapitolu z díla Šklov-
ského o formální analyse prÓzy. To je věc velmi cenná' metodicky
jemná a drimyslná, pro budoucnost velmi plodná; zde by se
mohli mnoho učit naši literární historikové. Nejsou to ovšem
všecko vědecké Ameriky, něco zbrusu nového a nesl1ichaného;
naopak: Šklovskij je tu v souhlase s v1fvojem západním, byé šel
pňitom cestou samostatnou. Z anglické literatury čtu právě Ře.
meslo romanopisecké od Percy Lubbocka; z německé literatury
knihy Walzelovy, Gehalť und Gestalt i Wortkunstwerk, a hlavně
smělou syntézu Friedmannovu Die Welt der Formen. To právě
vyznačovalo vždycky Rusy; byli zároveů dobňe národní i dobŤe
světoví. Nezastavovali se nikdy v prili cesty; dovedli domyslit.
A umějí to dnes po revoluci ještě lépe a karakterněji než pied ní.

2. Co soudíte o renesa,nci katolicísmu?

Že je velmi žádoucí. Náš katolicism bfval v 19. st,oletí a ne-
dávno ještě velmi slab1i, ned stojně slab1i k rikolu, kt,erf měl
míti právě v naší zemi. opakuji to stále: abychom měli silnou
tvorbu, máme miLi alespofi dvoji tradici sobě odporující. Tradice,
ač má-li mít,i to slovo vribec smysl, nesmí se pŤekládat slovy
pohodlí, setrvačnost, spokojenost, jistota, n brž naopak: slovy
zápas, boj, soupeňení. Je to slovo dynamismu, dramatismu. Na

renesanci dobriho katolicismu mělo by zá|eŽeLi všem Čechťrm,
i nekatolíkrim, i protikatolíkrim. Jak máme mít dobrou a silnou
tvorbu odboje, vzpoury' revoluce, když nemáme dobrou a silnou
poesi i  Ťádu, kázně, pokory? Vždyé odboj, vzpoura' revoluce,
mají-li b;fti trvalé hoclnoty, musí b;|rti talié sui generis ňád a ká-

zeů a síla - pouhá kňeč, pouhá reakce rozhodně nestačí.
Jest ostatně jist$ druh katolicismu _ ve Francii ňíká se

,,uvěcloměl1i.. nebo ,,integrálnít| -) v jehož stínu ani tráva

neroste, natož poesie. Barrěs poznal ho nedlouho pŤed svou

smrtí, když se vrhl neurvale na jeho Jardin sur l'oronte' a va-
roval pňed ním, on, kterf jistě katolicism miloval a katolicismu
rád sloužil. Toho ,,integrálního.. lratolicismu, jednou rozumáŤsky
brutálního, jindy sofisticky rilisného a vždycky mrtvélto, poznali
jsme zvláště my v Čechách až vic než slušno a dovoleno; a tento
katolicism poškodil v Čeclráclr víc věc církve než její nejr'ětší
nepŤáťelé a oďprlrci. Českj' katolicisrn nepot,Ťebuje nijakfch
oklepkri Massisti nebo Maritainri, n11ibrž tvrirčího ducha abbé
Bremonda, stejně spanilého jako silného, kter1i dovede i poesii
i mysticismu dáti, což jejiclr jest.

(Abych byl spravedliv1i, musím ovšem dodat, že v Čechách
měli jsme a máme narl všecku míru a slušnost také obdobného
protestantismu, hluboce podezírar'ého ke vši život,ní plnosti,
sÍle a radosti tvrirčí a nepŤátelského jí a stejně nebezpečného
proto tvorbě básnické.)

3, Co souilíte o sociabilitě umění?

Nej lepší social isté v umění, soudím, jsou t i ,  kdož o tom nej-
méně mluví, kt,eŤí si to nedár,ají do programu.

Nakresli dokonalou byt,ost a ona si sama již podmanÍ čtenáŤe
a zformuje ho ke své podobě. Veliké typy básnické jsou vždycky
i do jisté míry věštecké: pŤedjímají budoucnost, neopisují jen
pňítomnost.

Dnes se socialisací rozumí často u nás sentimentalita sociální,
dokonce někde i filantropie. To je pak ubohé. Mnohem drlleži-
tější, než aby literatura dojímala, jest, aby zažehovala, rozněco-
vala /dslcu It dokonalosÍj, aby byla olrněm, kterJr tŤíbí zlato'
Sociální poesie jest ta, která ví, že živoL poesii napodobí, žc
otcové, kteňí promilovali ve svénr mládí Stendhala, plodí děti
k podobě hrdinrl.

Dnes je naq,Ísost tňeba poesie, lrterá by moderního člověka
zbrojila. Každé rozcitlivování jest špatná stránka romantismu;
zanáší do života mikrobv tlení.

2?3



2| 4 4. Jalcbyste psal dnes sué Boje o zítŤek a jak si píeilstaaujete,
aby je napsala mladá' literá,rní generace?

Jak jsem šéasten, že Boje o zítňek už nebudu psát! Něco z nich
platí podnes, jinak vyrostly z aktuálních bolestí. Mrij názor je,
že jdeme do nového stňedověku. Ideály renesance se dnes vy-
žívají. Zároveř s nimi se vyživá pŤírodní sentimentalita, na.
turism každé podoby, nápodoba pŤírody naturalism. PňicházÍ
nová vláda ňádu ducha a nová objektivita, nové odsubjektivnění,
podŤadění se novému ňáclu.

5. Co soudíte o poměru bá,sníka a čIoaěka?

Jsou básníci, kteňí nepodávají konfese, což je velmi zdravé.
Ve zdrav11ich dobách je básník nadosobní, poesie je mu funkcí
v poznávání života věčného. Proto Mallarmé zastiriuje dnes
riplně Verlaina. objektivní typ básníka je na postupu. Měli
bychom se zbavovati bolestínského konfesionalismu. Dobrá
zpověď není ještě dobrá báseř. Kdo se chce mocí mermo zpovídat.
jdi do zpovědnice nebo k psychoanalytikovi, ale nepiš veršrl.

6. Jak! je t:á,š n zor na aplíkaci Freudoulch analyticklch
metod a uměIecké kritice?

Teorie Freudova není celá pravda. Jsou v ní dvojsmyslnosti.
Nemá na pŤíklad jednosmyslného kritéria podvědomí. Je pravda,
že veliká ňada individuí má sklony, které by společnost zničily
a proti nimž se musí společnost bránit tím, že zde pŤikládá
zábranu. U některfch básníkri jsou t,yto sklony stlačeny do pod-
vědomí a vynoňují se pak v tvorbě sublimované. Zdá se mně, že
Freudova analysa má pro literární hist,orii v;iznam jako nauka
pomocná; některé věci mťrže osvětlit. Jsou však básníci, u kte-
rfch sublimace podvědomí není. Jsou básníci mnohem inte-
lektualističtějšího typu, než jakf Freud pŤedpokládá.

Kolem almanachu Vpád barbanri

1. Literární Praha na sklonku let ostnilesdtúch minulélta
století _ Kroužek kolern Vildna Mrštíka _ ÍI, c, Schauer
a Vilém Mrštík
Nakladatel, kter! zklamal 3. Liter rní oilbor tltnalecke
beseily : J: V. Frič, Jan Vdř,a, JoseJ Holeček _ obwnick!
mist'r kter! zapornněI šíti boty Protektor poněkuil ne-
spolehliaj

7. Praha let osmilesd,tjch, Mrštík, Schauer

Nikdo se nelekej! Není nijaké piíčiny k znepokojení. Země
je dobňe zpaciťikována a zkonsolidována. ostatně, abys byt
plně kliden: nevyšel a nikdy již douťám nevyjde almanach

o názvu tak dobyvatelském. Byl to atentát pňipraven na dobrou
českou vlast, roku 1888, ale selhal. Pekeln;i' stroj, kter;il vribec
nevybuchl. Jinak by bylo rozmetáno, udělej mi to k vrili a ne-
pochybuj o tom, všecko kolem něho aspoĎ v okruhu desíti mil.

Je něco směšnějšího než pekelnj' stroj, kter1i selhal? Alma-
nach, kter1t měl udělat díru do světa a jenž vribec nevyšel?
Vpád barbarri žil žel jen asi rok v našich pŤedstavách a snech
život sice bouňliv1i, ale bližním ne nebezpečnf a zemŤel také
v nich; a já vynáším dnes ze své paměti jako ze starého herbáŤe
jeho zeschlou, rozdrolenou mrtvťrlku, plísní již čpící, scvrklou,
zcela nepodobnou tomu krevnatému obru, kterjl žil v naší mladé
obraznosti.

Těmi ,,barbary.., kteŤí chtěli ,,vpadnout.. do tehdejšího pňe.
stárlého a odumírajícího českého světa, do ripadkového rlzemÍ
českého Říma, byli jsme my, tehdejší mladí češtÍ veršovci
a prozatéŤi seskupení kolem Viléma Mrštíka, tehdy občana
vinohradského. ByIo nám kolem dvacíti, rozuměj nejmladší
vrstvě bylo kolem dvacíti; a tu nejmladší vrstvu tvoŤili kromě
mue Boreckf, asi o 1'/. roku mladší neŽ já, Hladík asi o rok




