Kurt Konrad: O ÚroLBcH A FUNKCÍCH
UMĚLECKÉHO TEoRETIKA

(a jak Vítězslav Nezval si tuto funkci pŤedstavuje)

Diskuse o tzv. ,,čistotěgenerace..otŤáslaNezvalovfm spojením s teoretiky, kteréod ,,manifest poetismu.. se zdálo bft
tak pevnfm. Dnes se Nezval pŤiklání k názoru, Že poetismus
byl pouh1im,'rozmatem.. citlivosti básníkaNezvala, žeexistovalJi jednou poetismus, mohl zroyr.a tak neexistovat, kdyby
se Vítězslav Nezval V ony památné dny jeho tvoŤeníbyl lépe
vyspal. Jsou však lidé, ovšemžemarxisté,kteŤítvrdí, že poetismus - jenž nikdy nebyl pouhltm ,,nezvalismem.. - měl
a má určitou společenskoufunkci v časepoklesu poválečné
revolučnívlny proletariátu, že se zrodil z určitfch sociálně
psychologickych podmínek, že měl a má určitou tŤídnípri.
sobnost na vrstvy, jimž je pŤístupn atd. Nezval však tohoto
názoru není. Poněvadž asi cítí ,,vnitŤní..nutnost dělat nyní
něco jiného nežpoetismus,pŤerušuje
všechenstyk s uměleckfmi teoretiky, kteŤíby mu museli dokázat, žejeho novy, ,,tozmarnf.. zprisob básnění zase vyrristá z určitfch společenskfch
poměrri a jejich změn v nynějšídobě, žezase bude mít určitou
společenskouprisobnost.Prisobnost,která asi bude pokračovat
v odvracení maloměšťácké
inteligence od skutečností
denního
tŤídníhoboje a která tak usnadnípodchyceníjejívětšinouekonomicky podmíněnéradikalizace československfmfašismem.
Nutno podotknout, že Nezval se minul_i na onen jedinf
večer_ povoláním, chtěl-li se stát ve svépŤednášceo avant.
gardní literatuŤe kritikem teoretikťr.Tím nutnějšímse stává
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rikol proti takovfm ,,kresbám na obloze.. naznačit aspoIl
několika postŤehyspolečenskoufunkci uměleckéhoteoretika.
Rozumí se, že se budeme ,,obírat tzv. principy... ovšem ne
principy volného kresleníbílou tužkou, ale metodou dialekii"keho materialismu.
Funkce uměleckékritiky, resp. uměleckéteorie je podobná
funkci každéjinéteorie. Vznikla jako nadstavba
společenské
nad určitymi hospodáňsko.společenskfmipoměry a prisobí
měnivě zpět na tuto zák|aďnu. Z umění odvozuje kritik teorii:
ana|yz,qejeho sociální, sociálně psychologickou podmíněnost
jelro společenskouprisobnosta podmínky tétopťrsoba zjišéuje
nosti. Tak vznlká teorie takŤkajako vědomí umění, tak jako
kapitalistická společnostnašla svévědeckéuvědomění (a tím
i podmínky svého pŤekonání)v Marxově Kapitálu. Ale jak
společenské
vědomí vzniká ze společenského
bytí, tak na ně
jako
zpět prisobí. Umělecká teorie, vznikIá
vědomí umění,
prisobízpětna umění, usměrřujícje a utváŤejícje. To je právě
smysl tzv' ,,principri..: od bytí k vědomí, vědomím k novému
bytí. To je právě zrirodĎujícína teorii, to ji činí nezbytnou
pro v stavbu novéhobytí,v našempŤípaděnor'éhoumění.
V tomto smyslu se stává uměIecky kritik, uměleck teoretik
- uměleckfm dějepiscem. Zkoumaje dialekticky proces umění
odkr)ivá jeho hnací rozpoly) zjišťujevšeobecnf směr, kterj
z těchto hnacích sil vyplyvá. Není ani prostňedníkemmezi
básníkema čtenáŤem,ani nestanovípravidla pro metodickou
v1írobuumění: je spíšeuvědomujícímčinitelernve vfrobním
procesu umění. On to je, kter1i ukazuje umělci spoiečenské
postavení; t1m, že odkrfvá umělci společensk hotizant za
mezíjeho umělectví,ukazuje mu jeho společenské
rikoly. Jeho
společenské
ríkoly jako umělce.
Tím, že aktuální dějepisecumění (kritik) odkryvá spolu se
společenskymvznikem i tŤídníprisobnost uměleckého díla,
naznačujei tňídnísměr, ve kterém p sobí určitéumělecké
dílo,určitétňídyčivrstvy. Tlm' že.,-ěl"i ujasĎujejeho postavenív tňídnímboji, podporuje vědomézaujetístanoviskaumělce v tŤídnímboji' Politizuje takňka ovzdušíumění a plní tím
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jednu z nejdúležitějších
riloh marxistickéhokritika: oddělit od
fronty. Tím pŤivedlumělce k jeho ťrkolrimjako pŤísebe tŤídní
slušníkatŤídnífronty, jako politického člověka.V onu sféru,
kde uměníje jen částíideologie určitétŤídya kde se odehrává
neriprosnf boj tňídy proti tŤídě.Totik k vlrznamu uměleckého
teoretika pro uměIce samého.
Jeho vlznam pro ',publikum.. spočívárovněž v oddělení
tŤídníchfront. Jemu náIežílyloupnout z formového obalu
jádro uměleckéhodíla,jeho usměrrlující
sílu;ještěvíc: odhalovat společenskoufunkci, prisobnosti toho,,formového oba.
Iu...Jeho ťrkolemje tedy na pňíkladějednotlivého díla uspíšit
zaujet| tňídníhostanoviska,,publika...
Tak kritik je kvasem, kterf rozklád'á ďané podklady do
tŤídníchprvkri, aby z nich vybudoval nebo zesílil tŤídnívědo.
mí umělce a publika. Tím klade tŤídníboj na místoboje bezvj,znamn!,ch klik a pňipravuje i v tomto vlažném ovzduší
konečnoubouÍi.
Jestližeje Nezvalovi možno zaujmout nadtŤídnístanovisko
_ kterfm se vlastně dostává do Íad oněch, kteÍízdánlivÝm
,,odpolitizováním.. provádějí politickou fašizaci _ není to
snad také vinou marxistickfch kritikri, kteňí nedovedli včas
zanésttŤídníboj i na toto pole?
My však bychom se rninuli jistě povoláním, kdybychom se
snažili ještě dnes poukázat Nezvalovi na jeho společenské
povinnosti. Nemineme se
postavenía tím i jeho společenské
jeho
čtenáŤrimna skutečnost,
však povoláním, poukážeme-li
že avantgardníuměrrí se mriže také stát ideologickou avantgardou fašismu.
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Václavek:Sl-ovo o POETISMU
BedŤich

Poetismus byl na jedné straně vyvrcholením a domyšIením
vfvoje poezie a umění, na druhé straně však šel daleko pňes
obor umění a inauguroval pňechod k opuštěnírrměnívribec.
UvnitŤ umění byl revolucí duchovou a hlavně tvárnou. Vykonal u nás i funkci dadaismu, jenž u nás nezaprisobil, da.
daistickérelativizaci vyhradil všakpouze obor poezie, hláse se
v životěk principrim konstruktivismu. od dadaistickéhouvolnění a nekázně vyvinul se všakk elementárníbásnickétvorbě.
Reakcí na služebnostproletáŤské
poezie zaše|zpočátkudo zájednostrannosti,
žitkové
v změkčishledávajepoezii pňedevším
lostech cir'ilizačníhožtvota,v požívačství,
v dadaisticképoezii
nesmyslu,oddávaje sejednostranně veselí(v době ohromnych
krizi a stupĎovanéporoby člověka).Vnášel treckdyprotiinte.
lektualismus a relativizaci i do života, z čehožvznikal životní
styl velmi stary.Ježtopak slovo není dosud zceIajen podnětem
emocí,aletéžsdělenímav|rrazem světovéhonazotu,je možno
shledat v mnoh}ich básních poetistickfch tŤídně měšéanské
ZaDarverrí.
Ale časemprovedl poetismus korekci v oboru zážitk:Ů',
za.
nrnovanfch v poezii, a vyrovnal se v ňadě básní poetickfm
zpťrsobemi s revolučnímhnutím proletariátu, a v podstatě
pŤekonalindividualistickÝ životní sloh. vzdáLiv se podstatně
idealismtrnapňíkladpoe"ie surrealisticki. o,tut.'ě netyla podstata poetismu(pii vysokémstupni uměleckéabstrakce)v jeho
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