
F. x. Šalda: o PoETISMU
svědčit jenom proti jeho lyrickému vfvoji, ne pro jeho vfvoj
kritickf. Snad ta knížka osudovfch kritik je Píšovi skutečně
osudná. Kritická jistě není.*

* Názor o poetismu, v této kritice vysloven.j', liší se odperspektir,y'
vyložené v 3. čísle t. I. článkem Poetistické hrany. Redakce vítá toto osvět-
lení z dvou Stfan - Tvorba je listem pro uměleckou aLiterátní kritiku _

a píinesc v pňíštím čís]e k tcmuto diskusnímu tématu pÍíspěvek Josefa
Hory a F. X. Saldy. B. M.

(Tvorba 2, č,4-5, květen 1927)

,,Nejenže máme poety' máme i poezii. První jsme

wmeziLiokrsek poezie. Pňed námi mnoho idejí bylo vy-

slovováno veršem' které bylo možno lépe r,ryslovit prÓ.

zou. Rfmovaly se povídky. Byl to pňežitek dob, kdy se

v měieném jazyce ustavovaly zálkonná naÍizeni a pŤed.

pisy venkovského hospodáŤství. Nyní básníci neŤíkají

než věci delikátní, které nemají smyslu, a jejich grama.

tika, jejich jazyk jim opravdu náIeži jako jejich rytmy'
jejich asonance, jejich aliterace." (A. France: Sur la Pierre

blanche, V.)

Když Karel Teige napsal v máji |924 pro Hosta svrij pro-
gram poetistickf, naéukl neJi vejce, alespoĎ vajíčko Kolum-

bovo; snad vajíčko červenky nebo'sedmihláskovo nebo ještě

menší' stňízlíčkovo _ rozkošné, pŤekrásně kropenaté _ na.
vzdory všem šulmajstrrim, pedantrim a policajtrim tohoto
podkrnošsko -tatranského národa.

Kdo tomu nevéŤí, aé si srovná' co praví Anatole France ve
své utopii z roku 2270 o poezii této nové společnosti lidské
a co jsem právé citoval, s tím, co napsal Karel Teige ve své
stati nyní otištěné v knize Stavba a básefi na stránce 162.

,,Poetismus není literatura. Ve stŤedověku se veršovďy i zá-
koníky a gramatická pravidla pro školní potŤebu. Tendenční
ideologické verše ,s obsahem a dějem. jsou posledním pŤežit-
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kem tohoto básnění. Krása poezie bez intencí, bez velk ch
frázi, bez hlubokfch rimyslri, bez apoštolátu. Hra krásnfch
slov, kombinace pŤedstav, pŤedivo obraz , a tňeba beze slov.
Je k ní tŤeba svobodného a žonglérského ducha, kter nehodlá
poezii aplikovat na racionální poučky a infikovat ji ideologir;
spíše než filosofové a pedagogovéjsou klauni, tanečnice, akro.
bati a turisti moderními básníky...

Není Karel Teige zcela blízek Anatolu Franceovi? NeŤíkají
totéž a mnohdy tfmiž slovy?

Teige rozdělil svět radikálním Ťezem ve dvě sféry. Jedna
je sfera rozumu' konstrukce, práce, všedního dne; druhá ira-
cionálna, bty, zábavy, svátku. A poezii pňiňkl zcela otevŤeně
rikol hry a zábavy a pohoršil tím v tomto věčně driležitost-
ném národě, kde každ! druhf člověk studuje pŤed zrcadlem
své vrásky, vypadajíJi dost myslitelsky a hlubokomyslně,
velikou Ťadu rozšafnfch občánkri. A pŤece neŤekl nic jiného,
než co ňekl patetick)í moralista Schiller, když žáda|: Brnst ist
das Leben, heiter ist die Kunst. A po něm Ťada estetikri velmi
rozšafnfch a učen}ich, kteŤí spojují tvorbu s hrou. Člověk není
plnf než tam, kde si hraje. Teprve tam, kde je nasycena nut.

nost, nižší sféra existence, múže se rozšíňit, rozkňídlit svoboda,
vyšší sÍéra existence _ život v užším a vyšším slova smyslu;
a není svobody než tam, kde je i svoboda sebezapome nut!, a ta
je právě ve hŤe. Možnost umění a poezie začíná až tam, kde
je pŤebytek sil, kde jsi se osvobodil od pouhé postačitelnosti:
,,Genug kann nie und nimmermehr geni.igen... A to necítil
a nevyslovil jen C. F. Meyer, to cítil a vyslovil ve své jasné
chvíli i Dehmel, básník tak riplně tendenční a morálně uvě.
domělf. A dávno pňed nimi realista Voltaire: ,,Le superflu,
chose trěs necessaire...

A ovšem nalez|y by se i teorie básnické zceIa blízké teorii
poetismu, kter se definuje jako ,,uměni žÍt, jako zmoderni.
zované epikurejství... JdeJi v něm o ,,hru krásnfch slov..
a ,,kombinaci pňedstav.., jak nevzpomenout zde Th. de Ban.
ville s jeho Ódami provazolezeck!,mi a teorie, která je dopro.
váze|a?
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Ale mějme odvahu domyslit poetismus a uvidíme, že je to

fuk právé celá prile poezie _ ce$ jeden její pÓl' kterf se dá

svést koneckoncri pod tento postulát.

Všechna Kolumbova vejce a koneckoncri i vajíčka jsou

za|ožena na tautologii, na odvaze k tautologii. Praví: vejce

je vejce a není ani brambor, ani jablko, ani kámen; i je tŤeba
j.a"ut s ním jako s vejcem. Tedy: naéuknem je, nemáme-li
',,ahodo.' 

po ruce pohárek na ně. Tautologie kolumbovská

praví ted': poezie budiž poezií, kritika kritikou, filosofie filo-

sofií, náboženství náboženstvím; račte si to pamatovat a ne.

plést si jedno s druhfm. Řeknete, že je to laciná moudrost.

A pŤece-ne tak laciná, jak se zdá. Poezie totiž jako všechny

žiiotné síly woiivé má v sobě snahu vystupovat ze sebe, ze

své oblasti; chce nám nahradit jednou malbu a podruhé hud-

bu, jednou filosofii a podruhé věštbu. Ale kdo ji odkáže a svede

do jejích mez1, prokáže jí velikou službu: službu podobnou té,
již prokazuje zahradník stromu' oŤeže-li všecky jeho zbytečné

uet"" u popňípadě i plané koŤeny a svede .li jej v prostor menší,

a|e zatojím hustěji vyplněnf a probydlenf1' i poezie i strom

odkázané takto do svfch mezí jsou hutnější a větší specifické
váhy, než byly pŤedtím.

Poetismus, kterf vyvrhuje z poezie cit a rozum, apeluje na
tvrirčí imaginaci, na obraznost: zjednává jí celé její právo, a|e
žádá tím také od ní vfkony povfšené daleko nad normál,
s kter1im se spokojovaly teorie starší. V tom vidím jeho plus:
tvoňivost básnickou a právě básnickou podnítil víc než teorie
pŤedchozí. Pravím teorie, ačkoli vlm, že poetismus nechce bft
směrem, nijakou metodou estetickou, nfbrž,,modus vivendi..,

,,duchovní i morální hygienou.., ,,dráždidlem života,, a tedy
koneckoncťr životem. V tom je jedinf omyl páně Teigriv.
Toto kladení rovnítka mezi uměn! a život, toto popírání
poezie jako uměnl je právě čirf romantismus _ tfž romantis-
mus, kter pan Teige zatraclje tak ostentativně (,,Romantičtí
umělci jsou defektní individua,,). Život nemriže b t nikdy
kritériem, a proto také ne standardem, poněvadž je čiŤe
amorfní, empirie rlplně individuáln|ave své podstatě nesdě-
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litelná. Naproti tomu žádná poezie, ani ona, která své nároky
nejvíce zjednodušila a oprostila, neobejde se bez metody; ale
kdo Ťekl metoda, Ťekl uvědoměni. Život bude vždycky jen
materiálem umění i poezie ; umění a poezie nikdy bez stylu,
chtěj nechtěj; a i ten, kdo by pr.ohlašoval jako požadavek
riplnou nestylovost, již t1m bezděky stylizuje.

Proto se stal poetismus i proti vrili Teigově směrem a este-
tickou metodou a v nižších sférách dokonce heslem; tomu
nebylo možno vribec zabránit Yfznam má jen jedno: že
heslem jadrn1im a plodn m, kdežto hesla, která by|a tažena
proti němu, jsou neplodná a plná vnitŤních sporŮ. Tak napň.
,,osudovost.. Píšova. Mriže to zr'ar-:'enat něco jiného než postu.
|át: poezie buď životná? Jenže oňíšek je v tom' určit, v čem je
,,životnost.. poezie a v čem jeji ,,neživotnost... Nebo G<jtz
v jednom článku staví proti poetismu ,,konstruktivní realis-
mus..; ten prf má nyni vystŤídat a nahradit poetismus. Již to,
že Gotz potŤeboval dvou slov tam, kde Teige udeňit na hla.
vičku hŤebíkovou riderem jediného slova, ukazuje myslitelské
minus Gcitzovo. ČtenáŤ se musí ptát: je tedy také nějakf rea-
lismus nekonstruktivní a tedy špatn1í? Ale, mrij bože, kterfpak
a jak! je ten špatnf realismus nekonstruktivní? Co mriže bft,
mrij tyJezu Kriste, protivou realismu konstruktivního? Ano,
j iž to mám: jen real ismus naivní nebo intuit ivn1i; a ten
že by byl od zlého? Tak dlouho je čtenáŤ tahán za punčochu,
až pochop|, že požadavek Gcjtzriv je pochybnf. Ale nikdy
snad čtenáň nepochopi, že tento realismus intuitivn1í, kten.f
by chtěl dávat p. Gcitz ve psí, kryje se do značnémfuy s poe.
tismem - proto mu to zde Íikám, bera ho pŤitom za ruku a
ukazuje mu jednoho básníka poetistu. V Bieblovi n'apÍ, zce|a
patrně se rozšiňuje poetismus v intuitivn realismus: v málo.
které poezii žije tolik věcí svfm samostatnfm ,,osudov m..
životem jako právě v noq?ch poeziích Bieblor, ch.

Jen tam, kde poetismus ustrnul a se scvrkl ve formulku
a heslo, v jistou dekorativnost a monotÓnnost tÝchž umělfch
námětťr hereckfch, klaunovskfch, provazolezeckfch, kde se
tedystáválátkovou pÓzou, je nutno proti němu protestovat;

poněvadž pŤináší do vfvoje básnickéhojistou stagnaci; a ovšem
jsou již u nás takové pŤípady.

Ale buďme klidni: vyvoj opatňí již korektiv poetismu tam,
kde by poetismus šeIv zámezí. Řekl jsem: poezie je nejsilnější
tehdy, když se vraci do sr,fch vlastních hranic. Ale aby se
mohla vracet' musila z nich dŤíve vyjít. A to je druh1í věčnf
pÓl básnické tvorby, tento živel exoterickf; bez něho by byla
nemožná poezie jako životní mocnost esoterická.

,,Po ovoci jejich poznáteje... Platí to i o českém poetismu.
Českf poetismus byl hnutí osvobodivé, právě protože zákonné
a zasvěcuj(cí v zákonnost. Dal básníkrim poprvé v této inten-
zívnosti uvědomění metodické, ato znamená zde tvorbu čistou
oblazností. Verše, které vznikly pod jeho vlivem, ať pŤímfm
aé nepŤímfm, mají dvě ctnosti zdán|ivě protikladné , bez nicbž
není dobrého verše: jsou velmi lehké, neboť létají a mají kŤídla,
a pňitom jsou značné váI.ry specifické, jsou tedy také hutné.
Lehké i hutné zároveťl'! Po tom poznáte dobr verš moderní.
A toho bylo možno dosáhnout jen prací metodicky čistou,
čistou až do pňísnosti, někde až do ukrutnosti. Toho nebude
nikdy poetismu zapomenuto, i kdyby se poezie odvrátila od
něho na čas k cílťrm sebevzdálenějším a cizejším.

Poetismus prisobil hluboce i na básníky cizi mu svou struk-
turou' napň. na Horu. Vezměte si jeho poslední knihu Struny
ve větru, nesporně nové, místy vysostné krásy. Ten rys du-
chové čistoty' vnitŤní světelné dalekozornosti, místy zv|áštní
nové monumentality ryze spirituálni _ to vše není myslitelno
bez ostnu poetismu. To nebudiž ňečeno Horovi na hanu. Na-
opak: zpracovat vliv je vyšší než lyhnout se mu. PŤed něko-
lika lety napsal jsem do jednoho fejetonu Tribuny větu, že
kdykoli mne někdo v životě opravdu obdaroval něčím, byl to
člověk chudší než já; a kdykoli jsem se opravdově poučil
v životě, byloto odčlověka mladšího, než jsem já. Za tuto větu
velmi se na mne rozkatil počestny pan Peroutka a stejně po-
čestnf pan Kodíček - viděli v tom lichocení mládeži - a pňece
ji držím a pokládám za poznatek velmi zákonn!, kter"f je
možno ověňit snad každému tvoňivému člověku dobré vrile.

492 493



Ažbudememítnapsányděj inymodernípoeziečeskézjem-
nějšího a duchovnějšího hlediska, než jak se píší dnes, vy.

,uí.,," napŤ., že v básnickém vfvoji Nerudově byla chvíle,

kdy byl ve vlivu poezie Vrctrlického, tedy básníka mladšího,

,'.i uyt on, ovšem zptacovítvaje jej, jako v životě pozdního

Vrchlického byl bod, kdy se ve větší hudebnosti jeho verše

projevil vliv tzv. dekadentri, tedy zase lidí mladších.
' 

Érfiu osud poetismu bude asi jako osud všech hnutí du.

chovních: ,t,á 
""jméno, 

ale podnět a síla budou prisobit

v jiné formě d'ái, a možná teprve nyní.jak náIežl intenzívně.
"Neboé plicház|vždycky chvíle, kdy jméno, které zpočátku

stupĎoval.o sílu, jí vadí aji brzdí; chvíle tato pro poetismus

pŤi.šla snad již nyní. Co však na tom? Jsem nyní dvakrát tak

iit,'y, po,,jvadž jsem bezejmennf ! PŤál bych mu, aby to

mohl Ťíci o sobě náš poetismus.

Nějakf konečnf soud o poetismu jako směru? Myslím, že

ještě neď ta doba, neboť jsme pňíliš jeho současníky, abychom

jeho ješte nedokončenf vliv viděli .definitivně. 
Zatim je jen

.ju,.,ol že poetismus dai pátei a vfchodisko několika mladfm

iy.ití- á zdezorientovál tucet mladfch veršovcti, tak jako

iazdf jinf ismus až dosud. Je tu ještě pŤed poetismern nevyŤí-

zená otázka tzv. umění proletáŤského. Dnes je zrovna mÓda,

kdy konverze jsou v kvctu a konvertité pro1etáŤsk:.P:.""i"

k poetismu potr"t svou ,,pro1etáŤskou.. minulost nejdriklad-

''eji. ;.a.'i áospěli k odviatu od ní novfm studiem pojmu

"*e''] 
a jeho funkce, druzí jinak, tňeba jako Píša, obratem ke

skepticismu sociálnímu a nihilismu osobnímu. Stádo epigonri,

kteií fabrikovali do r. |923 sociálně revoluční nebo spíš so.

ciálně sentimentální poezii ve velkém podle Wolkera, r::-

běhlo se dnes za poetisty a nahradilo prostě revoluční snobis.

mus druhfm. Poezie ,,proletáŤsk á,, zahynu|ajako literárn1smě.r
z mnoha pŤičin, jeŽ-nejsou literární. Jeclinf Wolker ji d::.ii1

ve svém díle, aniž 
"apoáhyboual, 

věňe pevně, že jeho někdejší
kamarádi z bevětsilu jsou bludaŤi, kteŤí ho nezmflí v cestě.

Poetismus počíná u nás prisobit pÍesně v létech, kdy vlna

sociální revolrnčnosti v západní Evropě opadá a kdy k:T:.
nismus stává se tím, čím byt musí, metodou sociálně politic.
kou, vrilí k pomalé, trpělivé organizaci mas. opadl jeho mystt.
cismus, mysticismus vkládany do něho ovšem západoevrop.

Josef Hora: CO S POETISMEM?

(Tvorba 2, č.6, červen 1927)
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