
nosti, která může vynést začínající uměleckou 
generaci výše než tam, kam se zatím dospělo.

Avšak tato krásná subjektivnost může svádět 
k jednostrannosti. Mladí umělci chtějí být složití 
a říkají to docela otevřeně. Lze to pochopit 
kladně, dobře, tak, jak je to myšleno: chtějí do
sáhnout uměleckého mistrovství, jehož atributem 
je - v jistém smyslu - vyspělá, složitá stavba 
myšlenek, vět, obrazů. To je jistě dobré předse
vzetí. Avšak jako hlavní cíl by „složitost“ zasluho
vala promyšlení. Nelze jim ji vyčítat. I v tom je 
patrně projev složitosti kultury a techniky dneška. 
Avšak nelze s ní také docela souhlasit. Skutečná 
poezie mládí je v prostotě, tak se mi aspoň 
zdá — i když nikoli simplicistní. Mládí není v samé 
své podstatě složité, a složitost není mladá; to 
k sobě jaksi nejde.

A konečně něco, čím nová generace navazuje 
na ty generační vrstvy předchozí, i když v mnohém 
mimoděk: v humanistickém zaměření poezie, v za
měření k službě lidem; v zacílení k radostné dia
lektice života, k básním, „které nezkamení jako 
trilobit, ale živé přetrvají s lidmi". Je to mimo 
jiné důkaz, že spontánní i uvědomělá síla so
cialistického života se přelévá do krve nástupcům 
předchozí, už socialistické generace, a že pučí 
k novému květu.

Mládí má své výhody. Jde o to, jak to zařídit, 
abychom je nepromarnili v pouhých pokusech, 
jakkoli je experimentování záslužné. Být mladý 
neznamená nedělat si starosti s přemýšlením 
o budoucnu. Řekl bych, že dnešní mladá generace

musí plánovat — tedy počítat mimo jiné s tím, 
že generace, která bezprostředně předcházela, 
byla také mladá a nejmladší.

Vyrovnat se s touto otázkou je důležité i pro 
odhad toho, v čem lze dojít k přínosům a v čem 
ne. Prostě získat trochu přehledu a orientace ve 
světě.

A ještě jedno nezbytné. Generaci nevytváří 
ještě sám subjektivní záměr něco vytvořit a něčím 
být. Záleží na realizaci tohoto záměru. Nestačí 
tu vůle k moci, vůle k tvorbě, nestačí jen pouhá 
subjektivní projekce a představa vlastní potence. 
Programu je ovšem třeba, a na velikosti cíle se 
poznává i formát. Není to však zdaleka všechno. 
Hlavní věcí je cílevědomá práce, a i když to není 
pro poezii příliš populární, řekl bych: soustavná 
práce. Růst člověka, to je proces dosti zdlouhavý, 
postupný, často bolestný. Nelze spoléhat na to, 
že se vřítíme do literatury jako meteor. Je třeba 
zvládnout tradici, je třeba vytříbit svůj výraz, 
zpřesnit svůj cíl. A také mít vzor.

Jsou takové podivuhodné zjevy, jako byl St. K. 
Neumann. Všechny přežil, řadu generací vedl, 
ani jedné nepodlehl. A přece byl vždy pouze 
člověkem své generace. Té nejpokrokovější. Ne
bál se přitom o svou původnost. Nebál se být 
jedním z mnoha. A tím, právě tím byl velký. To je 
asi vzor, který bychom mohli postavit před sebe. 
Zvláště pro individuality té mladé generace, která 
má život právě před sebou.

O Fotografie Korei Otto Hrubý

Dvacetiletí, křivdy
Na mnoha našich scénách se dnes hraje Blaž

kova komedie „Příliš štědrý večer". Jednou z pro
blematických postav hry je Dvacetiletý. Protože 
však nepíši divadelní kritiku, nebudu se zabývat 
ani tak Dvacetiletým na jevišti jako spíše dvace
tiletými v hledišti, neboť o jejich problémy nám 
jde především. Blažkova hra je chce pomáhat 
řešit. I o ní bude proto třeba se zmínit.

Dočetl jsem se v divadelních kritikách, že je 
to hra o mládeži. Nemohu se s tímto stanoviskem 
plně ztotožnit. „Příliš štědrý večer" je po mém 
soudu především hra o problémech dospělých, 
hlavní ostří její kritiky je zaměřeno proti chybám 
„otců". Před námi defiluje na jevišti mnoho chy
bujících „otců". Především Otec, ředitel, který ne
vidí pokrytectví a bezpráví. Potom uzenář, který 
„plave", učitel, který učil trojí dějepis, a advo
kát se ženou, kteří jsou oba „mrtví". Generace 
„otců", která křiví páteř „dvacetiletých" nebo ji — 
v případě Otce — nedostatečně pomáhá narov
návat.

a přílišná štědrost
Komu klade hra hlavní vinu za to, že Dvaceti

letý řekne (řekne! Druhá věc je, zda takový je): 
„Nemám kladný poměr k lidově demokratickému 
zřízení?" Dešifrujeme-li hru, vyjde nám tento zá
věr: je to hlavně vina „otců". Jděme však dále. 
Změní se uzenář, učitel a advokát? Nezmění, hra 
nic takového nenaznačuje a i v životě můžeme 
těžko předpokládat, že přes noc, v průběhu ně
kolika „nebezpečných" let, ve kterých se vytváří 
charakter dvacetiletých,' shodí jejich rodiče vše
chna břemena minulosti. Ve hře tedy nakonec 
padá hlavní vina na — Otce, na ředitele, a tím 
i na otce-komunisty, kteří nejtěžší břemena mi
nulosti již dávno shodili.

Několik důkazů pro toto tvrzení. Sledujeme-li 
vztahy mezi Dvacetiletým a Otcem, vyjde nám 
závěr, že Dvacetiletý je sice v průběhu hry „na
pomenut", ale je to on, který učí Otce. Po Otcově 
monologu o jeho životních zkušenostech zaútočí 
na něho Dvacetiletý slovy: „Co víte o životě?" 
a Otec — bere klobouk a jde „poznávat život",
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protože je to on (ne Dvacetiletý), kterému „to 
není jasný" a kdo neví, „jak je to možný". 
Dále. Těžiště druhé poloviny hry tvoří „vývoj“ 
Otce, který teprve potom, až zjistí, „jaký je 
život", bere Dvacetiletého do rodiny (to jest do 
socialistické rodiny naší společnosti) a bere jej 
bez „sebekritiky" Dvacetiletého, aniž se Dva
cetiletý změní. Je to právě Otec, který se mění, 
jak o tom svědčí závěr celé hry, kdy Otec na 
dotaz, zda by se o osud Dvacetiletého zajímal 
i tehdy, kdyby nešlo o jeho dceru, odpoví: „Sa
mozřejmě!", ale opraví se: „Ode dneška". Je to 
opět Otec, který říká „Ode dneška", nikoli Dva
cetiletý.

Co ze hry vyplývá pro Dvacetiletého? Kritizují 
ho pouze za „gesta" a „pózu" a právem mu ří
kají: „Bojuj a nekecej!" Dvacetiletí v hledišti si 
však z toho mohou odnést závěr: bojovat „za 
svůj případ". Chybí tu odpověď (nebo alespoň 
náznak odpovědi) v tom smyslu, že „za svůj pří
pad" mohou nejlépe bojovat bojem za to, za co 
Otec „dýchá“. Toto východisko však hra mladým 
lidem zamlžuje. Učiteli se vkládá v pejorativním 
smyslu do úst rada, aby šel syn do továrny a 
„tam prokázal . . .". Tuto radu přece nelze jedno

značně líčit jako výchovu k pokrytectví! Je něco 
jiného říci: „Jdi do továrny a dělej, jako by ses 
změnil," anebo říci: „Jdi tam a poper se sám se 
sebou, dokaž sobě i druhým, že to myslíš poctivě."

A právě v tomto bodě si myslím, že Dvaceti
letým v hledišti je třeba říci více. Oni mají své 
problémy, trpí chybami otců a leckdy je jim 
ukřivděno. Plně je třeba souhlasit i s tím, že 
otcové-komunisté musí být první, kdo jim pomo
hou ukázat cestu, ukázat vhodným, moudrým způ
sobem. Dvacetiletí však musí sami nad sebou 
pracovat, sami se sebou se porvat, sami najít 
své správné místo a upřímně je hledat. Nemohou 
čekat s rukama v klíně, až jim otcové odstraní 
všechny překážky z cesty. Komunisté a všichni 
starší, politicky zkušenější pracovníci na vedou
cích místech nebudou v pomoci mladým lidem 
nikdy dost štědří, nikdy se nebudou moci spo
kojit s tím, co pro ně udělali. Zároveň však nikdy 
nenastane doba, aby k Dvacetiletým byli příliš 
štědří: nelze v životě urovnat všem všechny ces
tičky. Na toto „bitevní pole" v duši dvacetiletých 
a na nutnost aktivně svést svou bitvu hra ne-

PRAPOR A LEDOVEC
VIKTOR ŠKLOVSKIJ

„Nejvyšší bod spirály“, tak charakterizovala poslední knihu Viktora Šklovského „Umělecká próza“ sovětská 
kritička Knipovičová. A měla pravdu. Na 628 stranách se rozvíjí obraz tvorby předního sovětského literár
ního vědce a estetika, obraz nyní už definitivní, na němž nenajdeš grimasu, násilnou proměnu masky, ale 
skutečný vývoj, skutečnou proměnu badatele, který vyšel z formalismu a dospěl k organickému vstřebání 
marxistických hledisek, marxistických metod. Touto podivuhodnou jednotou osobnosti starého a nového 
Šklovského si lze vysvětlit mnohé z jeho poslední knihy: překonání byvšího formalismu ne cestou panického 
úprku od jeho mnohých „chytrých“ stránek (úcta k materiálu, subtilnost rozboru, pokus o exaktní založení 
literární teorie), ale jeho vnitřní kritikou, která jej sice neguje, ale zachovává konkrétní, ověřitelné po
znatky a badatelskou citlivost v jiné, nové podobě, rušící podobu starou a zároveň ji vyzdvihující do 
vyšší roviny. Proto je také značná část „Umělecké prózy“ psána jako bohatě rozvinutý kontrapunkt ke staré 
„Teorii prózy“ (známe ji z překladu Mathesiova). Mužný lyrismus; ne učednictví, ale zkušenost starého mo- 
řeplavce, který přibyl k novým břehům; statečné údery vedené proti starým omylům; talent a erudice, které 
ctily už mladého Šklovského-formalistu. Vzlet myšlenky, jemnost analýzy. Tak nějak to o Šklovském napsal 
jiný sovětský recenzent, Dobin, já podepisuji a vzdávám se slova. Nechi promluví Šklovskij aspoň krátce 
sám svým vstupním slovem ke knize (název „Prapor a ledovec“ si zvolil sám překladatel). Myslím, že ten 
úvod má nám co říci právě nyní, když se provádí jakési účtování také v naší kritice. q „

A pořád nevíš, jak knihu začít.
Staré rétoriky učily, že lze začít vstupem,

v němž se stručně vyloží téma díla. Vyprávění 
druhdy radí začínat apostrofou minulosti, rozho
vorem o tom, jak autor skromně vládne slovem, 
dialogem s posluchačem, úvahou o úspěších a 
umění učitelově a o vlastní slabosti autora.

Jsou krásné počátky, stavěné podle těchto pra

videl, do nichž byla uložena velká lidská zkuše
nost.

„Slovo o pluku Igorově" s oslovením Bojana, 
s líčením jeho velké písně začíná podle všech 
pravidel vysoké rétoriky. Autor jako by hledal 
správné ladění řeči promýšleje stavbu vyprávění 
o trudném a žalostném tažení.

Ale všechna pravidla jsou jen dočasná, všechna
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