měsíca ještěpňed pověstnfm krvav m tfdnem uprchl z PaŤíže.Rovněž tak mohli bychom jmenovat Julese Laforgua,
Nervala, Germaina Nouveaua, Lautréamonta, Mallarméa
a Apollinaira.
Básníkovy zájmy pohybují se vždy mimo okruh partají,
nechoclítlouci v trikolÓňevlasteneckéšpačky,ani se nestarají,
začjev SSSR pět deka skoŤice.
Básník se oprostil ode všechpňedsudkri.Obdivuje hrdiny
revcluce jako hrdiny kontrarevoluce. Jestliže miluje smrt,
vzrušího poprava Sacca a Vanzettiho stejně,jzrko poprava
carskérodiny. Atd.
Básníku laje se sobcri a tvor asociálních, zatímco zprava
í z|eva vyjí hyeny nad jeho skutky i poezií.Básníkov1imnepňítelemje rub i líc lidskéspolečnosti.
A n o : j e d i n é m í s t o p r o s k u t e č n é h ob á s n í k a j e p Ť e ce jen na pran Ťi.
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Ivan Sekanina:JINDŘICHA ŠTYRSKÉHO
KoUTEK PLNÝ OMYLŮ
Črrt Z KoUTA Do KoUTA

Snad málokomu poclaŤilose během dvou měsícťrvzbuclit
tolik iluzí a zplisobi1 tolik rozčarováníjako JindŤichu Štyrskému.Když vyšetv iíjnu v odeonu jeho Koutek generace,
začalběhat mráz po záďechceléŤaděliclíz generaceŠtyrského
a ostatní začali se usmívat v očekár'ání,že konečněse našel
někdo odvážnjr,kterf ukáže na všechnoto svinstvo, kteréza.
yzemnozi z avantčalo se do ,,generace,, zažirat. Každy ví,
gardy podlehli korupčnímuprostňeclízkomírajícíhoměšťáctva.
Že se dělají pro peníze anebo pro postaveníkfče, že se mění
světovénázory, žese kašlena uměleckéi politicképŤesvědčení,
je.li tu nějaká sebešpinavější
možnostpohodlnějšíhoživota.
že chce na to všechno
A proto byli všichni vděčrriŠtyrskému,
otevŤeněukázat a že bere na sebe rikol, kter již dávno měli
jsou dosuclčistia kteňísvorrfunkcív ,,generaci..
splnit ti, kteŤí
byli povinni to udělat, žebere na sebc irkol Teiga, Václavka,
Fučíkaatd'
smutrlépňíNení nejmenšípochybnosti o tom, že dneŠní
pady byly zprisobeny pňebytkcm kamarádství hraničícího
s klikaňením a naprostfrn nedostatkem upŤímnéa poctivé
kritiky v Ťadách generace.A za to jsou zodpovědni ti, kteňí
byli a jsou považovániza kritiky generace.Byla a je povinnost Teiga, Václavka a Fučíka,aby vystoupili proti l{ezvalovi
a ňekli první veňejně, co si i.íkajísoukromě, že Nezvalova
Kronika je rozhodně dokonale slabá věc a snad.i kfč, žejeho
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práce ve filmu je ťrplnf k!č a žeje nemožno, aby nesporně
nejlepšíčeskfbásníkděIaIkfče proto, že za ně dostanetisíce.
Nikdo ještě veŤejně (a myslím si, že ani soukromě) neŤekl
Nezvalovi, žei v jeho pŤípaděplatí dialektická poučkao pŤeměně kvantity v kvalitu aže jerozdi!kvalitativní, Ťekne.li se
o Nezvalovi, žeje to nejlepšíčeskfbásník, ktery urá, bohužel,
na svědomí několik k)ičri,anebo že je to kfčirň,kter.Ý také
z dopuštčníbožího dělá, resp. dělal nejlepšíčeskéverše.
Dokonce ani nebyl opravdově Nezvalovi vytknut kvaiitativní
poklesjeho novfch veršri.
Ale Nezval není sám. PŤípadHonzlriv kŤičístejně. Má-li
se zabránit riplnému selhání Honzlovu, pak je nutno psát
o činnosti Honzla a Buriana v Brně poněkud jinak, nežjak
píšeVáclavek v posledním ReDu. A také bylo nutno psát
jinak již tehdy, kdy hrál Honzl ještě v osvobozeném,tedy
v avantgardním divadle, Jiskru, a kdy Fučíkv referátu shledával tento kfč roztomilym a zaujal k němu naprosto kladnf
poměr. Každ! dnes ví, že v Brně jsou spory mezi Honzlem
a Burianem a žeje na čase,aby se k nim zatfialo stanovisko,
a ne aby sevysvětlovalov ReDu, jak,,soustavněa promyšleně..
Honzl povznášíríroveĎčinohry a že nefungujícíkamna jsou
.jednouz }rlavníclrpňekážekpráce Burianova studia.
A neběžíjen o čistotuumčlecképráce. Není to jen Flora,
kteryje ovšemnejkrásnějšímrnonumcntem poctivosti politické
a lázorové vribec, ale je tu i Seifert i salÓnní levost Hoffmeiste.
rova, o čemžvšemby se mělo takétrochu psát a nejen hovoňit po kavárnách, a je tu plno jin ch osob a problémťr,
které
by měla generacevyŤešitpokud možno nejdŤívea o jejichž
nápravtt by se měla aspoĎ pokusit.
Neboéje nebezpečív prodlení. Liclé umělecky povětšině
naprosto bezcenní,využívajícekrize jednotlivcri, vedou clnes
generálrríťrtokna moderníumění.Formová i názorová revo.
iučnostgeneracc otvirá sloupce měšťáckéhotisku kritickému
žvanění.A tak vidíme pana básníka Rutteho, kterému ve
srovnání s Nezvalem pŤísluší
ubohá riloha dud, jak se v potu
tváňe snažíz Nezvala udělat trulu, čtemeLoktání iakéhosi
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Tolre,kter s rozhledem a inteligencínosorožcc,absolvovavšíío nižšírcálrrégymnasium, pokoušíse v blátě Cesty roznést
jasně, jak v souna kopytech generaci, a pozorujemeclocela
jdou
spisovate.
všichni ňádní čeští
vislosti se vzrlistem reakce
z
Devětsilu.
indiánťrm
proti
kritikové
a
Iové
článek z l. čÍslaOdeonu nabrousil'jim jejich
Štyrského
náramně tupé sekery, ale zvedrroutje umožnil ten naprosty
kamarádství, které,
nedostatek vlastní kritiky, to nešťastné
dnešníobranu.
znemožnivšikritiku, zt1žI|o
Napsal Koutek generacea pustil
Ale vraémese ke Štyrskému.
V druhém čísledobíjel
Mrkvičky.
a
Wericha
se clo Voskovce,
v rukou bojovníkri
článek
Voskovce a Wericha, a zatimcojeho
jako
válečná palice
ze Zvonu, Cesty, Národních listri atd.
naklepával lebky generačníchkamarádťr,stal se mu problé.
mem pan lHlášaz osvobozeného divadla. A zklamání všech
nad novfm odhodlanym kritikem bylo dovršenonovfm Koutkem generace ve 3. čísleodeonu, jenž je viastně zoufalym
v kňikem, velmi charalrteristickfm pro generaci, o níž tak
dyéjá jsem to na svyho kamatvrciěpsal v 1. čísle:
,,Ježíšmarja,
I..
ráda Vančuru nemyslil, dyt jájen tak všeobecně
jeho věcí.
by
celkem
byl
Tedy takovfto vfvoj Štyrského
Když napsal první článek,neslibovalvlastně nic. Jen vzbudil
jakési 71uze,že on je tím bojovníkem za čistotu.A|e za lluze
clruhfch není tak docela zodpovědn1i.Horšíjsou vfklaciy,
jimiž tento vykňik lásky pŤátelskéje provázen. Tu r-ikazuje
Styrskf něco, o čemse bude musit takémnoho mluvit a psát.
Osobuje si totiž právo projevovat vcŤejně o velmi vážn,|,ch
..zěcechtolik neznalosti, nepoclropení a intelektuálské povyšelrosti,
svym
kterésejinak Ťíkátlafoukancst,žetímzpťrsobuje
pŤátclrima znárn, m docela mimoŤácinérozpzrky.
Karel Tcige napsal v ReDu, že V. Vančtrranemčl piijírnat
státrrícenu. A použil pro svoji pozrrárnkuněkolik pravd ze
Styrského prvního koutku, jež rozhodně nejsotl objevem
Styrského,ale ceikem samozňejm1imi
zásadami pro trornrální
lidi, a prár,ě zdriraziováni těchto samozŤcjmostíŠtyrskym
ukazorraiov Ťíjnu,jak je to s tou generacíšpatné.
Tyto skuteč-
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ně všeobecnézásaďy Štyrského,
resp. jejich porušení,se dají
velmi dobŤe ukázat na Vančurově pňípadě, a poněvadž se
Vančura v roce' kdy obdržel státní cenu, velmi silně poIiticky
exponoval, je nutno věc oceĎovat i politicky. Neboéještěletos
na jaŤe obracel se Vančura s otevňenfm listem k čsl.proletariátu a Komunistické straně Československa,projevuje velmi
vážnou starost o uchování bojovné akceschopnosti revoluční
strany ve státě, od nějždostal za pt roku státnícenu. Štyrskf,
zjistiv, že vlastně jeho rozhodná Ťečo pranfŤi, portmonce
a dvou židlích se na státní cenu kamaráda VančuTy nevztahuje a vztahovat nem že,vrhl se na Teiga projeho revoluční
názot, uplatĎovanf nejen v umění, ale i v politice, a rozvedl
celou teorii o apolitičnostiopravdovéhoumělce, použivji v prvé
Ťadě proti revoluci a konkrétně proti komunistickému hnutí.
Je to velmi smutné,když v generaci, které revolučníobdobí
umožnilo zaujmout její avantgardní pozici akterá po dIoulrá
léta vystupovalajako umělecky i politicky |evá, najednou
se objeví u jejího jistě ne bezv, znamnéhočlena riplně kontrarevolučnía reakčnínázoty, jež jistě s velkou radostí budou
aplaudovány měšéáky,
protožeťrázejako,,Ťvoun z politick ch
schrizí,držícívruce (mozolovitéovšem)emblémyjistépartaje.. jsou pŤílištučná sousta' než aby si je nechali ujít pŤítelíč.
kové generace Z pravice. Neboé tito pánové namnoze jen
proto, že měli ještě aspoř trochu vkusu, rozpakovali se dosud
psát o revolučnostigenerace tak,jakjim ukázal dnes Štyrsk .
A je tu opět těžká vina těch, o jejichž opravdovérevolučnosti
nelze pochybovat, že v tomto směru nedovedli, resp. vribec
nedělali to, co je k nejprimitivnějšímuuvědomění si zásadního
stanoviska zapotÍebi.
Podle Štyrského
skutečnf básník stojívždy stranou politickfch štvanic a machlri, revoluce si vždy pňivlastťrujebásníky
až ex post, básníkrimbyly pňevraty státní,společenské
a tŤídní
celkem riplně lhostejné,básníci se nestarají,začje v SSSR pět
deka skoŤice,obdivují hrdiny revoluce jako hrdiny kontra.
revoluce a jestližemilují smrt, vzrušíje poprava Sacca a Vanzettiho stejně jako poprava carskérodiny. Je opravdu tuze
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ttapné,že to je Štyrskf,kter1isi vymyslil tak dokonalou sérii
blbostí, které by velmi slušely septimánu, hrajícímu si na
intelektuála v krajinském tfdeníku národně demokratickém,
a na něž pňísaháburžoazie. Ten ,,skutečnfbásník.. by musil
bft skutečn1ímidiotem, oproštěnfm nejen od politickfch
machlri, ale i od svéhorozumu, aby mohl vyhovět Štyrskérnu. Vždyť nežádáme na umělci, aby byl negramotnym pri.
mitivem, ale domníváme se, žeje i pro umělce pi.irrejmenším
prospěšno,je -li inteligentníma kulturním.Apolitika, revoluce,
a tŤídníjsou pňece tím, co velmi
pŤevratystátní, společenské
života
nejen
do
umělce, ale i do kulturní sféry,
zasahuje
silně
v nížse umělec pohybuje. Nesmíb1itnikomu jedno, rozhodujeli v ovlivřování kulturního života fašismusnebo socialismus.
A takéto skutečnfmumělcrim nebylo a neníjedno. Proto vidíme, že opravdoví umělci stáli na straně revoluce a ne reakce.
Je intelektuálskou povfšenostítvrdit, že revoluce si ex post
pŤivlastĎujebásníky. Revoluce je pŤílišveliká věc, než aby to
potŤebovala.Ylznam PaŤížské
komuny je tak epochální, že
vťrbecnerozhoduje, zda Rimbaud nebo Verlaine byli jejími
stoupenci.Yj,ztam Komuny by nebyl ani o vlas menší,kdyby
šli Rimbaud a Verlaine jako dobrovolníci k panu Thiersovi do
Versailles. Že Rimbaud a Verlaine podporovali více či méně
Komunu, je plus pouZe pro ně. A kdyby se byli proti Velké
francouzskérevoluci nebo sovětskérevoluci postavili všichni
básníci, pak by to zase neubralo v nejmenšímtěmto ohromnfm událostem, usměrĚujícímvyvoj celéholidstva, na vyzna.
mu, ale bylo by tO pouze smutnfm vysvědčenímpro ,,skutečné básníky...A když jsou dnes umělci, jako napň. Štyrskf,
kteňíse nestarají,začje v SSSR skoňice,pak je to smutn m
dokladem pro ně, pro Štyrského,
neboénejde v SSSR. o skoňici, ale o budování novéspolečnosti,
a'o to se má každ!.kulturní
čIověkstarat. A musí mít dnes umělci tolik inteligence, aby
pochopili, žev Bostonu i v Jekatěrinburku byly celkem velmi
iednoduché popravy' jež nemohou ,,skutečnéhobásníka..
Styrského rozrušit ani z l0 |/o tak,jako napŤ. diisseldorfskf
vrah, že dějinn a vzrušujícív, znam těclrto poprav není
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v elektrickéžidli nebo sklepě, ale v myšlenía jednání miliÓnri
lidí.
Štyrskf, kterf svfm článkem chtěl hájit Vančuru, vraziL
vlastně v bojovném článku nriž do zad svému chráněnci'
neboépŤesvšechnu salÓnnost Vančura snažil se uchovávat
dodnes zdání revolučnosti.Je dnes i na něm, aby promluvil.
Umělec nesmí b1it ani bezcharakterní, ani hlupák. Ani
uměleckf, ani politick1i. Generace Štyrského však zapadá
do obojího.Je nejvyšší
čas,aby se rozhodně zakročilo.Avantgarda má ještě dost čistfch a inteligentních lidí, kteŤímají
povinnost vyčistit i ujasnit generaci. A jeJi ji:m těžko zač\t
s čistěním,pak aťvypraví deputaci k F. x. Šaldovi,kter!, až
dosud projevil vždy dosti statečnosti,a na kolenou ho poprosí,
aby se ujal i tétopráce.
A svoji revolučnostsi musí ovšemujasnit generace sama.

r++

F. x. Šalda:SPORY A ROZPORY
V GENERACI,,DEVĚTSILSKÉ..

Na jaŤet. r. sedm básníkťra spisovatelri,kteŤíbyli organizovanfmi členydělnické strany komunistické,Hora, Neumann,
Olbracht, Seifert, Vančura, Majerová, MalíŤová, postavili se
zvláštnírn manifestem proti dnešnímu politickému vedení
Strany, proti tzv. karlínskému,,polbyro.., kterému vytfkali
neschopnosta snad i nesvědomitost.Byli za tento ritok vylou.
čeni ze strany; a jejich odvolání bylo zamítnuto, aniž byli
slyšeni.Nebyljsem nikdy členem komunistické strany, nežil
jsem politick1i život ve straně a nemohu posoudit, byla.li
obžaloba oněch sedmi autorri oprávněna; ale znám dosti
zbIizka všeckyprotestujícíjako lidi opravdovéa čestné;vím,
žekomunistická víra byla jim drahá, žejí opravduléta aIéta
žili a myslili, a víc: že i straně opravdově a nezištněsloužili;
a žetoho kroku nepodnikli lehkomyslně nebo pro vnějšíefekt,
je mi jasné.Snad se m1ilili ve svéobžalobě,snad kŤivdili; ale
i pak měli b t poučeni a neměli bft vylučováni a umlčováni.
Žadna strana, ani komunistická, nesmí dnes mít absolutistickou taktiku církví,poněvadžnemrižemít jejich absolutistická
dogmata;právo diskuseve stranách musíbft piiznáno,amusí
byt pňiznáno zvláště intelektuál m, kteŤídfšídialektikou jako
jiní tvorovéplicemi nebo žábrami. Pravděpodobně stávají se
jich
tím nepŤíjemnfminebo nepohodlnfmi straníky; mťržete
nepňijímatdo stran * budiž, va bene - ale pŤijali-li jste jich
již jednou do strany, nesmíteje z n|vyhazovat, protožemyslí
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