článekKarla Teiga z 23. a 24. číslaTvorby. Nemyslím, že by
byl měl Teige šťastnouruku, když volil svrij zprisob polemiky
se Štyrskfm, ale Štyrskéhoodpověď dává mu ve skutečnosti
plnou satisťakci.
Jestližejde o věc _ a o nic jiného v tétogeneračnípii jít nesmí_ pak je takovénesmyslnésnižováníá hanobení Teiga drikazem nejen špatnéhovkusu
JindŤicha Štyr.
ského,ale piedevšímšpatnéhosmyslu pro vyŤešení
nejd le.
žitějšíchotázek umělecké avantgardy.

Ivan Sekanina: o KRIZI KRITÉRIÍ
A CHARAKTERÚ

Na mrij článek z 22. čis|aTvorby odpověděli s. Teige
a prof. Šaldave svémZápisníku. Teige hájí kritiku avantgardy,
že nebyIa kamarádská, že kona|a svoji povinnost, a nedostatky vysvětlujekriz|kritérii. Šaldapak zjistil, ženeIzevyžaďovat
na normálních lidech, aby nesli drisledky svéhopňesvědčení
a strádali, neboétakovétojednání, jež dosud bylo a je naz,f,váno poctiv.fm a chatakterním,považujeŠaldaza heroismus.
oba souhlasně zabfvali se pak hlavně problémem Nezvalov m, shledávajícev jeho tvorbě celkem všev poŤádku a popírajícek1ičaŤení.
Poněvadž pak diskuse hroz| rozbŤednutím v detailech,
pokusímse vrátit ji tam, kde má bft, tj. k problému revoluční
avantgardní kritiky a problému charakternosti revolučního
a avantgardního umělce. Honzl a Nezval jsou jen pŤíklady,
a ne podstata problému.

soUDRUHA TEIGA KRIZE KRITÉRIÍ
S. Teige konstatuje ve svémčlánku hlubokou krizi literární
kritiky, kteráje pr vlastně krizí kritérií,neboéliterární a di.
vadelní kritika nemriže se dnes prÝ v ničem a nikde opŤít
o spolehlivá kritéria.
Kdyby tomu slrutečněbylo tak, pak byl bych napadl lidi
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do značnémíry nevinné, kteňí trpíce krizí kritérií skutečně
nemohou iádně kritizovat, nevědouce, jak na to, a musil
bych se bránit pouze tím, žejsem stejnějako každj,jinj, čtenáŤ
a laik pŤedpokládaI,že ti, kdož se za kritiky považují,mají
kritéria aspoĎ sami pro sebe ujasněná a pevná.
Ale věc není tak, jak píšes. Teige. Jistě uznává Šaldovu
definici kritiky jako užitépsychologie, sociologie a uměnově.
dy. Kritéria jsou tedy psychologická, sociologická a uměno.
vědná a musily by bft pŤedemv krizi tyto vědy, aby tu mohla
bltktize s. Teigem tvrzená.
S. Teige dostal se takto ve svéobraně kritiky pŤílišdaleko,
neboéprohlašuje-lise kritika avantgardy za marxistickou, pak
konstatuje tu s. Teige krizi marxisticképsychologie,sociologie
a uměnovědy. A to již je velmi vážná věc, zvláštěkdyž s. Teige
nechce bft a není považovánv tomto oboru za tak naprostého
laika, jako jsem napňík|adjá v oboru uměnovědy.
Mluviljsem s některfmi soudruhy, kte[í zastávají Teigovu
myšlenku krize kritérií, avšak pouze pokud se tfče uměnoji asi takto: ono se Ťeknekritizovat Nezva.
vědy, a odrivodr1ují
lovu Kroniku, ale což máme my již definitivně marxisticky
zjištěno,co je to román, jak je vnitŤnísmysl,ričela podstataro.
mánujako takového,máme zjištěnvznik a v.fvojrománu atd.l
Totéžmohou Ťício každéliterární formě, tŤebaso Sonetu.
ovšem již takové postavení otázky ,,románu jako takového..
je naprosto nesprávné.Román se mění tak jako všechnyostatní jevy společenskéa román ze XVII. stoletíje něčímjinfm
než román dnešnía takékritéria dnešníjsou jiná, než byla
pŤedtŤemisty lety. ostatně stavěníproblému tímto zprisobem
je jen malichern1im utíkáním od podstaty věci. Neboéje
pňecejasné,že ke kritice napÍ. Nezvalovy Kroniky potňebuji
znát vznik románu stejně nutně, jako ke kritice a oceněníamerickfch kamen vfvoj krbu ve stŤedověku.
Avšak potŤebují-lidnes kritikové avantgardy pŤestoznát
tyto věci, pak nechť věnují větší pozornost SSSR, kde se
o nich pňednáší marxisticky na vysok/ch školách, ale aé
nevysvětlují nedostatky své kritiky, na jej|mž ocenění jako
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kamarádskébohužel musím setrvat' krizí kritérií,u marxistťt
marxistickfch kritérií.
Pro marxistu není krize kritick1ich kritérií.Je.li v krizi měš.
éáckápsychologie, sociologie a uměnověda, pak je tam právě
proto' že se topí ve starfch, vyžilfch estetickfch a idealistickych bludech, abychom mluvili iečíprohlášeníLevé fronty.
Z marxismu vyplfvají kritéria pro všechny otázky, a staví-li
někdo problém krize kritérií literární kritiky osamoceně,
je to jen pŤíznakem,že nestojípevně na zák|adně světového
marxistickéhonázoru a žepodléhá starlm bludrim.
ostatně s. Teige, Václavek a Fučík dosud tuto domnělou
krizi nijak nepociťovali, aspoĎ se jako krize kritérií v jejich
kritikách neprojevovala. A je mi jen divno, že až na celkem
málo komplikovanfch pŤípadechHonzIa a l\ezvala uvědomil
si s. Teige tak vážnou věc.

KRITIKA BEZ EXEKUCÍ ČILIMLČELIVÁ
S. Teige chválí kritiku avantgardy, že svou práci dělala
bez polemik, bez hurÓnskéhopokŤiku,bez poprav a že udržela
čistotu avantgardy, neboť kde pr1i dnes je Nor a ostatní
podobní?
Na to již dobŤeodpověděl s. Fučík,žeje velmi malá zásluha
kritiky o čistotugenerace' když se konstatuje, že čistotabyla
zachována, protože ti, kteŤíse zpotvoŤili, sami utekli. Vždyť
je pÍece samozňejmé,že měli bft kritikou generace vytlačeni
a nemělo se dopustit, aby klidně a se ctí odešli (protožeani
neutíkali).
S. Teige má dosti nepochopiteln! u levého a revolučního
člověka odpor k diskusi a polemice. Jakfsi záhadn aristo.
kratismus. Vždyéjen diskusía polemikou mrižebojovat proti
nesprávn1imnázorrim. A domnívám se, že tento boj je hlav.
ním rikolem každékritiky. A chce-li si jakákoliv skupina lidí
ujasnit svénázoty a udržet se čistou,pak nemrižetak učinit
jinak než polemikou. A má.li z té polemiky někdo tŤetíhec,
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pak to vribec nerozhoduje, poněvadžjde o věc, a ne o několik
ubohfch zlomyslníčkri.S. Teige uznává nutnost diskuse pro
čistotua jednotnost KSČ i nutnost boje proti richylkám, a ve
věci generace,kde namnoze běžíaběželoo riplně stejnéotázky,
má stanovisko právě protichridné.
Podle něho tedy kritika avantgardy konala svoji povinnost,
neboés opovržliv m mlčenímpiecháze|a pŤespiípady kfčaŤství, oportunismu, arivismu a kariérnictví.
Ale nám laikŮm se zdá, že smysl kritiky není v mlčení,byé
i tňeba posupném.

A co je nutno podle mého mínění zďÍnaznit, je měňítko,
avantgardy.
podle něhožmají bft hodnoceny práce pňíslušníkri
Zdá se mi samozŤejmÝm,že musí b1it tu brán jako kritérium
ale tvorba světovéavantne prťrměrtvorby československé,
kritizuje
Kronika, pak se nemá
Když
se
Nezvalova
gardy.
se
Zahtaďníkem-Brodskfm,
ale s Vančurou nebo
porovnávat
jako
lyrik je jistě ve svych
Proustem, poněvadž Nezval, kter1i
dobrfch věcech básníkem světové avantgardy, nemá dělat
takovou ,,pŤecevěc básnickou.., jako je Kronika, anebo už
filmv.
docela nebásnické a kÝčaŤské

Co JE VLASTNĚ zoDPovĚDNÁ

MÍT CHARAKTER. ToŤ HERoISMUS

KRITIKA?

Podle Teiga zodpovědná kritika ,,dovede se zdržetsoudu,
pokud nemriže uvést věcné dtlkazy,, a ,,nechce neseriÓzně
a ukvapeně odsuzovat ihned, kdyžse projevily první negativní
ukazy".
Tedy zde, myslím, jde o riplně zásadní otázku, čímvlastně
má, blt umělecká kritika. Je-li skutečněkritikou, takovou,
jakáje kritika v každémjiném oboru, nebo sbíránímmateriálu
pro literární historii bez kritického posuzování tohoto materiálu se vztahem k ostatnímudŤívějšímu
a pŤítomnémuuměleckémutvoňenía bez kritického zkoumání a usuzovánío další
činnostikritizovaného autora. Podle mého míněnízodpovědná kritika musí okamžitě rozhodně odsoudit první negativní
ikazy. Musí zjistitl. I. zda ty negativni tkazy jsou náhodné
nebo irmyslné,opŤenéurčit)im názorem autorovfm, 2. nesmí
je chápat staticky, ale dynamicky, musí ukázat, jaklm omylem
autorovfm jsou zprisobeny a jejich souvislosts jin1ími,,ilkazy,,
a jak se mohou vyvinout, a 3. musí co nejrozhodněji ukázat,
že tuhrozí,vfvoj (podle Teiga eufemisticky Ťečeno)
negativní.
Tak si pŤedstavujizodpovědnéhokritika, zaiimco zodpovědn kritik Teigúv by zodpovědně mlčel, anebo by hrál rilohu
pohodného,kter by vyje|z rasovny užjenom odvéztnějakou
uměleckou mrtvolu.
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Prof. Šaldave svémZápisníku se domnívá, že kdyby Hora
a Seifert nešli do Melantrichu a Lidovfch novin (resp. Práva
lidu, kde Seifert nyní uvázl) a měli hmotně strádat, byl by to
od nich heroismus, ktery nikdo nemá práva po nich žádat.
Byly doby, kdy i měšéácipokládaIi za samozejmé b1it charakterní a nést drisledky svého pňesvědčení.
To ovšem bylo
v době, kdy buržoazie byIa ještě revolučnítŤídou,resp. kdy
ještě vedla boj o moc. Tehdy ještě i buržozie potŤebovala
charakternílidi. Dnes už to nepotňebuje.
Dnes už by to mohlo jít a jde jen proti ní. Proto dnes charakter, neustupováníod svéhopŤesvědčení
i za cenu hmotného
strádání nacházime téměŤv1ilučnějen u proletariátu, u revo.
lučnítŤídydneška. Uvědomělému dělníkovi je riplně samoz ejmé,že za svétŤídnía revolučnístanovisko, za svoje pŤesvědčenístrádá hmotně, a tak strádá, že se o tom profesoru
Šaldovi aninezd'á. A současněs ním strádá ceIájeho rodina.
Ne tak, jak by strádal Hora se Seifertem, kteŤíby musili žít
z 1500,- nebo 3000 Kč měsíčně,
ale jen z nepatrnépodpory
odborové organizace a popŤípaděvťlbec bez podpory. Jsou
tisíce dělníkri, kteŤi jsou pro svoje pŤesvědčenína černé
listině a jsou vyhazováni pŤinejbližší
pŤíležitosti
zptáce,pokud
práci vúbec najdou. Ani jim nenapadne, žejsou lréroové,ale
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jsou pŤesvědčeni,
že jednají jedině možn/m zprlsobem, d.
charakterně. A nestanou se z nich ani ž|utí,ani sociálfašisté.
A jsem téměňkaždf den pÍi.tom,jak jsou odsuzováni lidé pro
propagandu svéhopňesvědčení
na měsícedo vězení a do ža.
láie. Snad o tom prof. Šaldaneví, poněvadžjinak by musil
vznaq žeje v ČSR velmi mnoho lidí, kteŤímají právo vyža.
dovat na lidech, prohlašujícíchse za komunisty, aby se za
peníze neprostituovali měšťákrima aby tňebas i strádali.
ovšem po Horovi ani po Seifertovi to už nikdo nežádá, protože nikdo, kromě snad prof. Šaldy, nevěňí,že by redaktor
Melantrichu mohl bft revolucionáŤem.Ale toto nesenídrisledkri za svépŤesvědčení
, b!,t chatakterním,je věc zásadně
driležitá nikoliv pro náš poměr k Horovi nebo Seifertovi, ale
pro celou generaci nebo avantgardu, jak ŤíkáTeige.
Neboé čistota charakteru nevztahuje se jen na politické
pŤesvědčenÍ.
Revoluční umělec musí bft charakterním, pokud se tfče
jeho uměleckéhopňesvědčení.
A nesmí za penízenebo posta.
veni zrazovat svéumělecképňesvědčení.
Šaldave svémčlánku
tvrdí, že kritika nemriže vést básníky k nějaké mravnosti.
Pňijde na to' jaká kritika a k jaké mravnosti. Měšéáckákritika
bude Honzla chválit, avantgardní a revoluční kritika bude
jej stavět na pranfŤ a musí se snažit bojovat s avantgardními
umělci proti kfčaňení,proti zradě uměleckého piesvědčení,
musí vytvoiit takové veŤejnémínění, aby každá takováto
ztada byla něčímtak opovrhovanfm, žeby si každ!, kdo by se
jí dopustil, docela jasně byl vědom, že automaticky sám sebe
vylučujea je vylučován z avantgardy umělecky i společensky.
Charakter pro revolučníhoumělce není a nesmíb t herois.
mem. Je to docela samozňejm1ipožadavek. Každ! se prostě
musí rozhodnout mezi revolucí a panem Paďourem.
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2.
DVA PŘÍPADY, KTERÉ PRÝJSoU

sUGEScÍ

Ve svémprvnÍmčlánkuukázaIjsemna dva pŤípadyselhávání
členriavantgardyza hrobovéhomlčeníavantgardistickékritiky.
Napsal jsem to proto, že jsem cítil nutnost pohnout s věcí
dňíve,než nejen avantgarda, ale i celá generace bude vidět
v charakternosti heroismus' a zjistivši, že toho času mezi ní
hérori nenl, začnepáchat svinstvo ve velkém. S. Teige i prof.
Šalda odmítli mé tvrzenl s více méně jemnfm pokynem,
abych se nepletl do věcí,kterfm nerozumím,pňičemžs. Teige
mne poněkud omlouvá jako nevinnou oběésugesceŠtyrského,
ktery si prf pro nic za nic vymyslil, že tu jeněco shnilého.SamozŤejmějsem laikem i pokud jde o literární tvorbu a kritiku,
tak i pokud jde o divadlo, ale domnívám se, že mohu mluvit
o zjevech, kteréjsou velmi jednoduché a jasné a jsou spÍše
problémem sociologickfm než uměleckfm. Také musím doďat, že mluvím pouze za sebea nikoliv za polbyro KSČ, jak se
domnívá profesor Šalda,neboétato stranická instituce má na
starosti daleko vážnějšívěci než umělecké a politické kfče,
kterédělají lidé prf sympatizujícís revolučnímhnutím.

PŘÍPAD HoNZLÚV
Honzl byl avantgardním režisérem.Učinil v osvobozeném
divadle pro moderní divadlo tolik jako nikdo jinf v ČSn.
Náhle' pňi posledním pňedprázdninovémpŤedstaveníobjevila se Jiskra, lacin1i k1ičs lacinfm kfčaŤstvímrežírovanf. Pak
Honzl odejel z Prahy na turné, z něhož se nevrátil, neboé
nastoupil místorežisérav Národním divadle v Brně. Byl konec
s jeho avantgardismem. B. záIí napsa| do Lidovfch novin
článek, v němž děIá s ťrsměškemkŤížnade vším, co dělal
dňíve,a prohlašuje,žemodernÍdivadlo hledá svou prisobivost
v síle a mohutnosti, jakou je divák uchvácen, což u režiséra

I95

divadla s měšťáckfma maloměšéácklmobecenstvemje teorií
kfčaÍenía riplnou rezignací na skutečně modernÍ divadelní
práci. Podle tétoteorie Honzl v Brně pracuje. To je tedy podle
mého míněnl zce|ajasnf pňípad Honzlova selhání,jak jsem
se v prvním článku vyjádŤil, po stránce umělecké.
Kritika avantgardy pochválila Jiskru a nevyslovila jasně
(v tomto pŤípaděs vfiimkou soudruha Fučíka)pochybnosti
o možnostechavantgardní umělecké práce na Národním di.
vadle v Brně. Psalo se o tom' jak ,,soustavně a promyšleně..
Honzl povznáší brněnskou činohru; o nov/ch uměleckfch
názorech a teoriích moderního divadla _ nic, o tom, jak ve
skutečnostito ,,povznášenÍ..vypadá _ takénic. To je tedy
podle méhomíněnípŤebytekkamarádství a naprostf nedosta.
tek upŤímné
a poctivékritiky, která v nejlepšímpŤípaděpňijde,
až už bude po všem,anebo nepŤijdevribec.
Honzl byljako komunista perzekvován, piesazenjako učitel
z Prahy. Jako režisérNárodního divadla v Brně vystoupil
v den rimrtíG. Clemenceaua pŤedoponu apožáda|obecenstvo,
aby minutou ticha uctilo památku velikého státníka' jehož
velikost vyrostla z krve set francouzsk1íchproletáňri postŤílenfch pro utuženíkázně v armádě. Jistě bylo za oponou dost
jinfch lidí, kteíí by udělali tu parádu s ,,Tygrem.. (která
ostatně jinde dělána nebyla) velmi rádi a z pŤesvědčení.
o tomto politickém debaklu Honzlovy levosti jsme nikde
nečetli odmítnutÍze strany avantgardy.

PŘÍPAD NEZVALÚv
,,Nelze pochybovat, že Yttězslav Nezval je nejryzejším
a nejnespornějším
básníkem,kterf se kdy objevil pod chmur.
nou oblohou našímilenévlasti.Jsme mu vděčni zato|ikvzác.
nfch hodnot, za to, že záb|eskysvéhodíla osvítil do dálky a na
dlouhf čascelou českoumoderní poezii, nemrižemesi zapŤÍt
hlubokf obdiv a mocnédojetí,kterév nás vzbuzuje jeho Akro.
bat, jeho Kouzelník, jeho Dobrodružstvínoci, zázrakY poezie,
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pro něž bychom v celémsvětovémdneškusotr'analezli rovno.
cennéobdoby... Teige, Tvorba číslo24.
Co tu tak dojat a s nadšenímpíšesoudruh Teige, je v pod.
statě pravda. Ale právě proto je tím smutnější,když Nezval
vydává sbírky, v nichž jsou také ,,zce|a prostiední, nulové
básně..,když vydá Kroniku, ,,knihu velice slabou a nepodaŤe.
nou, kterou několik opravdu básnicky napsanfch odstavcťr
nemriže zachtánit,,, když vydá Silvestrovskou noc, která
zapťrsobíhniznfm a děsivfm dojmem ne na čtenáŤe,ale na
Nezvalovy piátele kritiky, kteŤíbudou musit projevit skutečně
obrovskéodbornéznalosti, aby mohli ďokázat, žeje to ,,piece
věc básnická,,,když Nezval ťrplněkfčaŤskyspolupracuje na
kfčaŤskfch filmech a prodává se za pát tisícovek, pŤestože
umělecká činnost básníkova ve filmu je stejně závažná jako
napŤ.v divadle.
Vytkljsem proto Nezvalovi kfčaÍenía kvalitativní poklesjeho
veršťr.Podle Teiga však o něčempodobném nedá se mluvit,
neboéto, co se mně zdá jako laikovi, kterym skutečnějsem,
poklesem,je jen,,nerovnoměrnfm kvalitativním standardem
mimoŤádně bohaté Nezvalovy produkce... No dobŤe.Dosud
jsem myslil, že toje samozŤejmfm osudem každéhobásníka
i pra.
i s méněbohatou produkcí (a ostatně každéhotvoŤícího
cujícíhočlověka),ale takéjsem se laicky.domníva|,žebásník
jako Nezval má své,,zce|a prostŤední,nulové básně.. nechat
ve stole a nevydávat, a když už je vydá, cožje vysvětlitelno
buď naprostfm nedostatkem autokritiky, nebo v horšímpňí.
padě finančnímzájmem na vydání pokud možno nejvícesbí.
rek básní, že je povinností kritiky v prvém pŤípaděpňimět
jej, aby to podruhénedělal a poněkud si to rozmyslil, a v druhém pŤípaděÍícimu, žeje to svéhodruhu kfčaŤení.
mou
Tedy,,nerovnoměrnf kvalitativnístandard..je samozŤej
věcí. Ale já jsem dosud pŤesvědčen
o kvalitativním poklesu.
Neboénedomnívám se za ptvé,žeNezval je definitivní vrchol
česképoezie' a za druhé, že Nezval sám by nemohl pŤinést
ještě vyššíklady, že dostoupil již svéhokulmináčního bodu.
Naproti tomu však vidím, že v Nezvalově produkci objevuje
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se stále více ,,klaka prostŤedníclr,nulovfch bástrí..,zatítnco
vyscké klady se objevují stále Ťidčeji.Kdyby názor Teigriv
byl správn1r,pak nedal by se pŤedsmrtí básníka nebo jiného
umělce vribec konstatovat pokles, neboévždyje tu pŤinejmen.
šímmožnost,žei když vy dává sbírky zcela prostŤedníchbásní,
žepŤeceještěnapíšeskvělou věc. Pak by se mohlo Ťíkatmísto
odpovědná kritika nekrologografi'e a odpovědná kritika by
nemohla vribec prohlásit, která sbírka Nezvalova je nejlepší,
neboédokud v každéz nich bude aspoůjedna dobrá věc, bud'e
podle s. Teiga mezi nimi rozdll pouze kvantitativní. Tyto
drisledky vyp|!:taj|z jednoho staréhobludu, kterf pňikazuje
nevěŤit,že kvantita se mění v kvalitu.
Podobně se to má s Kronikou. Po pňečteníTeiga a Šaldy
mám dojem, že si vlastně cením Nezvala více než oni,
i když nedovedu projevovat tak mocné dojetí. Myslím, že
Nezval je pŤílišvelik1Íbásník, než aby se mu mohlo promíjet,
že napsal knihu velice slabou, nepodaňenou a nezachranitelnou. Myslím, že nestačí,aby napsal ,,pňecevěc básnickou...
Naopak, dovedu si pÍedstavit,že Nezval mťrženapsat svého
druhu riplně básnicky dokonal román, a nejen několik odstavc:Ů'.Že je to jeho první věc, to naprosto nerozhoduje. Na těch
několika odstavcích ukáza|, že by to dovedl, a měl tedy s vydáním počkat. Snad si nemyslí Teige, že vydán1 Kroniky
a její ohlas ukážeNezvalovi, j akmápracovat.Já se domnívám,
že Nezval to věděl sám docela dobŤe.
Nezvalriv pŤípadje problémem profesionalismu v literatu e. Zde by si měla kritika, ana|yzuj(cí nejen básníkovu
tvorbu, ale i jej samotnéhoz hlediska psychologickéhoa sociologického, uvědomit nebezpečí,hrozící nejlepšímučeskému
básníku. Je celkem velmi lehké vysvětlení psychologicképro
Nezvalovo jednání i pro toho, kdo Nezva'la nezná nežz čeiby,
a sociologickéz poměrri kapitalistickéspolečnosti,vnížžijeme.
Proto je takéNezval dobrfm pňíkladem.
Jak budou čistíuměnovědci vysvětlovat tyto Nezvalovy
verše(kterénemají blt žádnjmvtipem, na cožnutno i čtená.
ňe upozornit) ze Silvestrovskénoci:
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Ach,jeprosinet,ušakbdsn[k,tento neut,
upokojije teplo,on si sladcehouí',
jak fu seděluečer
u létěu sklentku.
alda a čajntku,
horká
V kautězptud
uenu noci,
Je tak btizliuj,kfulžrycházÍ,
ohlížtse r1lchle
4 poadntmichodci,
každjsttn se ma zdá bjtí'4los1lnem
na nárožíuetmáchpod saí.tipQnem.
starjchpohádek,
on je nositelem
poťadatel0saětlenÍ
ch phr ádek,
hračk1l,
roztodiuné
děIá
ldsk1
ba i z
jako
dojímaaé staréšněrouačk2.
Nerovnoměrností produkce? Jsou vysvětlitelny tím, že
básník rychle dodával objednanéverše a neměl kdy je proromány,
pracovat. Jak se budou vysvětlovat Nezvalovy pŤíští
šest do
dodat
zpráv
jichž se zavázal podle nevyvrácenfch
14 měsícriza L4O000 Kč? (Teoreticky vzato mohou to bft
nejskvělejšíromány světové literatury, ale - - -) Také
nerovnoměrností?
U Nezvala je nebezpečínejobvyklejšíhozkorumpování
v kapitalistickéspolečnosti,jehož produkt je k č. Není u Ne.
zvalovfch slabfch věcí tak zLé,žebyly napsány, ale proč byly
napsány.
upiímně mluvit. Ale někdy
Není to anihezké, ani pŤíjemné
je to nutno. Nezval se pokládá za revolučníhoumělce. A i on
si musí uvědomit, jaké to má drisledky.
Toto je podle mého názoru pňípad Nezvalriv, typickf
pňípadliterárního profesionalismu.
Co Ťekla kritika avantgardy k nutnfm projevrim tohoto
zjevu rozk|ádajícíse měšéácké
společnosti?
objevila nerovnoměrnost kvalitativního standardu pro.
dukce Nezvalovy.
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