
rozumu, částí ideologické nadstavby, ale něčírn hlubším. _-
A v či práci avantgard nechtěli jsme uživat obdivného tÓnu.
Chtěli jsme zkrátka r,ykonat kus nelíbivé a nepopulární práce:
ujasnit pojmy. PŤimět čtenáŤe, aby sám myslil, soudil, hledal.

Kritická odezva byla opravdu slabá. Nebyla snad Fronta
dosti vyzyvavá, aby pobouŤila? Či nedovedou se naši odprir-
cové už vribec opravdově s námi r,yrovnat? Zatimco čteme
ňadu dopisri z ciziny, co v Německu se s Frontou polemizuje,
co sejeví o Frontu zájemv SSSR, Rumunsku, Polsku, Holand.
sku, Finsku, mohli jsme číst zatLmjediné poctivé vyrovnání
s Frontou: byl to dopis dělníka_ zeža|áŤe. Není to symptoma-
tické? Nuže, spolupráce avantgard, odezva mezi čtenáŤi
z drobné inteligence, hlavně učiteli, až daleko ze Slovenska
je nám odměnou za podnik, jejž jsme svépomocně podnikli,
kdyžtě nevíra nakladatel v mladou generaci byla by Frontu
pohŤbila. - Odběratelé jsou vždy nejlepším svědectvím.

Bohumil Mathesius: POETISTICKE HR.ANY

SeifertŮv Slavík zpívá špatné dává zamyslit se nad víc než
nad obratem ve r,fvoji samotného Seiferta; dává zamyslit se
nad jeho poměrem k Nezvalovi, nad osudy toho, čemu se
ňíkalo poetismus, i nad budoucností té skupiny literátri, která
b"|rvá naz.frvána pováiečnou generací. Promluvme si nejprve
o poetismu.

PRoPUKLo To RÁZEN,{  JAKo oSYPKY

K tomu dva citáty:
,,Věňím, že í poezii se dělá revoluce a nejenom hladem a

tŤídní nenávistí a tňídními zájmy. Věňím' že nryšlenka silně
vyslovená mriže pňesvědčit o větší revoluční energii než tŤeba
určit zájem tŤídní...NapsalFrantišek G tz, }Iost, leclen 1923.

,,Básníci minulélro času (to jest autoŤi z roku 1923; po-
známka citujícího) lroldovali filosofii. Myšlenka. Její nenadálé
odstupĚování. Hri, jaká práce ! - Plesnivé neviídno pracoven.
Myslitelé. Jsem v neustálém kontaktu se svfm trávením.
Všecky smysly v chodu. 36 antén a instinkt věčně protéka-
jíci.,, Yitězslav Nezval, červenec 1924.

Necitújeme tu, abychom dedukovali. Je to jen maiá ilustra.
ce, již by měl pňedcházet Wolkerťrv manifest poezie proletáŤ-
ské. AIe tuto je ňeč ne o Wolkerovi, ale o poetistech, jehož
mladí otcor,é bt'zy Gotze pŤetrumfli a vypáliii rybník je}ro(ReD 1 ,  č '
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expresionistickému rozvažování. ostatně Gotz záhy za nimi
pokorně pÍiklusal.

JAK To PRASKLo A Co PŘEDCHÁZE.L]

1914-1918' světová vá|ka. Fenomén politick , technick1i
i hospodáŤskf. Rozvrat Evropy. III. internacionála. Revoluce
se vznáší nad Evropou i Čechami. Vše jde nalevo. Poslední
bitva vzp|ála. Poezie proletáŤská. Rudé zpěvy, rrižové vlny
nadšení. Mládí, jehož smysly byly tak dlouho škrceny válkou,
pije lačně z poháru revolty. Je jim dvacet let a chtějí umňít na
barikádách. Ale revoluce nejsou barikády. Je to dlouhf, na
Iétaroz|oženf proces. Seifertovi padají šupiny s očí, nechce už
umŤít, neboť i proletáňrim se chce šunky, vlna a kaviáru. To
už je ta druhá etapa poválečné lyrické generace, během níž
Karel Teige definuje program poetismu:

,,ZváIky r,yšlo lidstvo zÍLave|lo, zneklidněno, hoŤce zbaveno
iluzí, nemohoucí toužit, milovat a vést novf a lepší život.
Poetismus chce vyléčit tuto morální kocovinu. Je strrijcem
obecného lidského štěstí a krásné pohody, beznáročně paci-
fick1i. Štěstím je komfortní byt, stŤecha nad hlavou, ale i láska,
vfborná zábava, smích a tanec. Chceme (Nezval, Seifert,
Voskovec, Teige) obsáhnout všechny květy poezie nedělních
odprildní, v1iletri, záIících kaváren, opojnfch alkoholri, ožive-
nych bulvárri a lázeĎskfch promenád i poezii ticha, noci,
klidu a míru...

To už je rok l924. Poezie, jež byla tŤídní a proletáňská,když
nad světem troubil k poslednímu soudu rudf archanděl, stala
se pňirozeně senzitivní a hravou, naprosto beztŤídní, jakmile
upňela své oči ,,doPaIíže, kdeje k nebi b|iže,,, jaks melancho-
lickym risměvem prohlásilJaroslav Seifert. Válka a revoluce a
vášeĚ myšlenky chtějí od člověka všechno. Scelují ho a napí-
nají jeho sentiment, v li i rozum jedin1im směrem. Poezie
a život, cit a myšlenka, krása a povinnost jsou jim jedno. Pak
ale pňichází reakce. Válka vyhladověla smysly, iluze o revo.
luční plnosti je neukojila. Tak tedy poetismus. Poezie jako
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pocluška pro unavené smysly, jako sklenice pro žiznivé rty.

|925z Jaroslav Seifert vydává knihu pňesně podle receptu:

Na vlnách TSF. Absolutní demobilizace tŤídně revoltních roz-

mach , jež stvoŤily jeho Město v slzách. odstraněna tendenč-

nost se všemi ideologickfmi prvky. Svět se již nebouŤí, chce

žit a tančit. Tu, jako v Nezvalově Podivuhodném kouzelníku,

vymfšIí se svět, ne už kulatf, mučící se a mučen1i věčn1ími a

časnfmi problémy pohybu, ale sladká mlhovina mimo prostor,

čas i rozum. Tato lyrika se hraje, ne - odleskuje se v krajích

požehnaně pokojnfch, jež začasté pňipomínají svoji praba-

titk,l' rokokovou idylu, pěstující ovečky, které mají okolo

krku mašličky a na nich zvonečky. Rokokovf trávník, na němž

se hrávaly ony falešné maškarády, ovšem zmizel. Nahrazuje
jej kavárna, fauna džezbendu, aeolská harfa Eiffelky; z na-

pudrované mark:!,zy je Gada-Nigi, jen Chloe tu z stala, že|,

ne už panna.Jsme o chlup upŤímnější. Ale hraje se neustále tu,

,,u znamenitfch pramenri Eau de Cologne"' za asistence
šumivé limonády hvězd, hedvábnfch kapesníkri a usměva-

v ch černouškri. Svět této knihy Seifertor,y je zŤejmě až pŤes-
pňíliš krásnj.. Je ze všech stran tak obklíčen nebezpečím, že

hravá kouzla těchto básniček bylo nutno dát do skleníku, aby

se nenastyd|av zdravém a drsném pr vanu života, Autor je tu
zňejmě spíše obětí než tvrircem této závojové krásy. Nebyl v ní
doma, byla mu jen cestou k formové obrodě, jak o tom právě
svědčí jeho ,,Slavík špatně zpivajici,,, ktet,f znamená riplné
procitnutí z opojení poetick1imi drogami. Zby|a mu z této
vfpravy |aďa obrazovfch možnosti, zbyl mu měkkf a v|áčníJ
verš - ale jistě taky pachuť po uměleckém prťrmyslu, po
r,yšívanfch, navoněnfch dečkách, zbylo jistě taky vědomí,
jak lehce je možno využit epigonsky této básnické metody.
Kolik těch epigonri statického, kvietistického poetismu vleče
svrij poclrmurnf osud po plyších kaváren a po stránkách
měsíčníkri pro hanbu a strach lidského pokolení !



KAM  S  NÍM?

Ve v1ívoji českého verše znamená poetismus, tušíme, nikoli
zahájeni novfch drah, n!,brž korektiv. Korektiv v vojově do-
cela zdravj,. Jeho nespornfm kladem bylo risilí po formě' po
novém skladu slohovém, po novém větném i obrazovém pŤe.
pisu vidění. Zatobud1ž mu chvála,lehká smrt a sladké odpo.
činutí ! Odstranil pŤespŤílišnou ideologii a individualistické
pÓzy. Ale svfm pasívním programem, fantaskním zrcadlením
senzibility nemriže b t trval}ím nositelem lyrického tvoŤení.
Právě epigoni ukazují, že z něho není v chodu, a i nejčistší
poetista Nezval nahrazuje často požadavky čisté poetizace
mnohomluvn1im verbalismem a bombastickou vfmluvností,
v niž se ztráci rytmus i melodie a myšlenkové vtipy, filosofu-
jíci žonglérství tu bující projevuje nahou primitivnost a vědo.
mé zdětinštění ducha.

Sociologicky vzato je čir a zákonnf,poetismus pasívním
odieskem bezrn.fchodnosti poválečné inteligence, a byť se
tvái.il formově seberevolučněji, je sám veden a nesen proudem
poválečné kocoviny v duších zdezorientovanfch rozkladem
všech společenskych a tedy i kulturních tradic.

Tedy: dovršení, rozmělnění, zněžnění starfch hodrrot, a ni.
koli cesta k hodnotám poezie nové.

NÉNIE

Roku 1937 bude se procházet Vítězslav Nezval po praž-
skych sadech a myšlenky, jimiž kdysi tak opovrhoval, pohrnou
se Inu pŤes umdlen!, zdroj smyslťr:

_ Krásná minulosti!Ó hvezdy! Ó magoti!Ó poryvy krásy,
naprosto osvobozené! Nemám s vámi již nic společného.
Nelze vás ani jíst, ani pít. Svět se maličko pozměnil a kraslice,
jež jsme malovali, dečky, jež jsme v Národní kavárně vyšívali,
t|i zas|oužtle po pohovkách a po vitrinách, pro radost a po.
těšení star1ich panen. Ó metafory a asonance, cukr, pudr de
CÓté a konrbiné, jež ševelila pod doteky našich prstri, dávají-

cíclr pŤednost pňed filosofií a morálkou pŤímému elektrickému

styku ! Podivuhodnf kouzelník zmoudŤel a zakop| o svfc}r

tňicet let. Odevzdal jsem svrij lístek ve znamenl revoluce a

dělal jsem ji. Dělat jsem revoluci, revoluci, jejíž aktivita mě

samého udivovala. Sbohem! Neexistuje už! Pňesladili jsme

své nápoje. ZapomnéLijsme na chleba a na maso. Dornnívali

jsme sě, že mezi vepŤovou se zelím a koktajlem je nepÍeklenu-

ielná propast. Domnívali jsme se' že je možno odevzdávat

svrij ltstek ve znamení revoluce a rozeznávat své lidské já od

svého básnického já. Ó magoti, Ó ptáci mé slabosti navždycky

odlétlí ! Naleznuvše novou pevninu, octli jsme se na ní s ne-

plodnfmi star".imi pannami. Milovaly nás pro svou neplod-

nost, milovaly nás pro emoce' jež na ně sršely v spirálách na-

šich ohfiostrojri. Ó vrině po kalafuně |. Život a poezie, vidím

dnes, jsou jedno. Aé zhyne poetismus! Nemiluji už Kaila

Teiga. Šel, moudr'f, za sl"y'mi cíli. Co zbfvá? Odevzdávám

sv.ijlistek ve znamení revoluce a staré panny' i ty dvacetileté,

d,ávaji si mé poetismy k svátku. S bábovkou, gramofonovfmi

deskami a vyšívar mi dečkami. Poezie musí bft jiná. . .

Tak pravil Vítězslav Nezval. Tak pravili lidé, kteňi čtouce

chtěií číst.
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