
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.
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skfmi intelektuály, opadla dramatická divadla pouličních
barikád a rud1ich revolt, opadl romantismus náhlého soud.
ného dne proburžoazii a chladná, pňísná myšlenková soustava
marxismu, aplikovaného na leninismus, pŤestává, b!,t impul.
sem poezii.Je otázkou racionální společenské vfstavby, orga.
nizace, vltoby, vědeck1ích metod práce. ,,Revoluční.. poezie
ztroskotávál plotože tak' jak byla proklamována u nás, v Ně-
mecku i v Rusku, jí nikomu není potňebí. Nepňinesla novfch
forem, zapomněla ve sv1ich tendenčních vfstŤelcích, že sloužit
neznamená b1ít tendenční a politickf. Ale vytvoňila u nás
pŤece jen ovzduší plné horečnfch podnětri, jež sice zmize|y
jako ponorné Ťeky, ale znovu se v pra.iny' čas objeví, znovu se na
ně bude muset navázat' až pňijde opět hodina poezie drama.
tické, ažji život k tomuto poslání vynese.

Poezie inspirující se ze vzbouŤenfch myšlenkovfch kom.
plex masovfch propadla, klademe.li rovnítko mezi ni a její
teoretické manifestace, jež chtěly vydupat vrilí nové umění
proletáňské, zapominajíce na hranice lidské senzibility, jimž
potom poetismus dal drikladnou uzdu. ,,Nové umění musí blJt
proletáŤské, komunistické.. _ ale ti, kteňí psali a podepisovali
tyto manifesty inspirované sociálně revoluční lyrikou, vyŤa.
dili dnes čistotně lyriku z jakékoli tŤídní oblasti a z jakéhokoli
myšlenkového proudu. Tvrircové manifestri se mflili, troufa-
jíce si vydupat typ uvědoměle tiídní poezie, tak jako nebylo
ani poezie uvědoměle nacionální a jiné. Ale nemylili se po
mém mínění básníci, jejichž obrazivosti se stala fakta doby
stejně zápa|n!,m obrazem a stejně živou skutečností jako vrině
květin, pád světla, jako všechna dobrodružství našich in-
stinktri, obnovujících a odhalujících stále znovu tajemství
krásy. Alexandr Blok napsal báserl o ruské revoluci, jež je
napojena pŤímo náruživou obrazivostí a v niž je pochod
vzpoury mas pŤevtělen pňímo v rytmus krve a pňímo ve větrné
vlny smyslové. Látka a ideologie revoluce je tu pŤetavenabeze
zbytku v lyrické podobenství, dotfkající se bezprostňedně
našich smyslri. Dvanáct je báseů, a veliká báseĎ, lyrická bá-
seĎ, jíž její téma neubírá ničeho na dokonalosti.

Jestliže si dnes náš poetismus vymezil pňesně funkční pole

tyiit.y, zakázav jí obrábět myšlenky a zážítky, vepsav jí do

ká,,o''.' odbornou, ňemeslnou alchymii slova hnaného bez.

pňedmětnou imaginací, navazuje tak na novoll latinskou tra.

áici lyrickou, koná patrně cosi jiného, než sám zam!š|l. In

Beschránkung zeigt sich der Meister _ a lyrika našich poe-

tistri jako ňemeslo básnické zjemní|a a obohatila opravdu čes.

kou poezii, uvolnila starou obrazivost i syntax. StvoŤila nám

dokonce (ale to už z biologické pŤizprisobivosti době a z ožtve-

ného studia francouzské moderní absolutní lyriky) ,,poezii
nedělních odprildní, in.iletri, záŤícich kaváren, opojnfch alko-

holri, oživenfch bulvárťr a lázeĎskfch promenád i poezii ticha,

noci, klidu a míru.., jak píše v Ioce 1922 Kare| Teige, ale na
jak dlouho? Žaani, poetismus nezabrán1, aby se jeho vlastní
básníci nakonec nebouŤili proti imperativrim teorie, jež htásá
práva senzibility,,ale staví kolem ní neprodyšné zdi, za nimiž
bouňí život, k němuž také se tato senzibilita vzepne, za nimiž
pňestává idyla rokokor,{ch pastorálií a nastává vzrušenf kon-
takt se subjektivními vášněmi a zvíŤenou hladinou lrromad.
nfch věr, hrtn a nadějí sociálního konstruktivismu a destruk-
tivismu.

Poezie jako celek nemriže prostě zristat stranou v poze
drimyslného obveselovatele světa (jakého světa, čího světa?)
tam, kde rozum zešílel a myšlenky tonou v horečnfch snech,
v zmatku idejí a hmotnych sil, jež nechtějí jen naší rivahy
a naší vrile, ale protrhávajíce hráze čiséounkfch obrannfch
pojmri rozhoupávaj| zvony našich srnyslri a naši citovost.
Poezie znovu zabere mnohá zemi poetismem a pňíbuzn1imi
směry opuštěná. Nová Ťeč, jíž se zmocĎuje, dává ji kňídla
k tomuto letu. Již dnes vidíte na Nezvalovi tŤeba, jak pod
symbolikou akrobatsk1ich slovních pŤemetri se hrne do jeho
veršri, tak okáza|e autonomních a smavě optimistickfch,
proud ne- ,,poetickfch.. zneklidněnfch a tragicklch otázek,
jejichž pŤítomnost piesahuje meze Nezva\em žárlivě stŤeže-
ného ismu. ,,Nejpoetičtější.. verše Nezvalovyjsou na rni|evzdá.
leny oné pohodě ducha, kterou hlásá Teige. IJnava a pod-
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vědomá sebeironie jsou dvě sestry jeho ,,nejpoetičtějších.. bás-
nickfch chvil, utápějícich se v dandysmu a narcisismu. Spíš
Oscar Wilde než Rimbaud, spíš maska než sila.

Náš život je nervosní telefon
jenž zvoni pŤíliš často za minutu
Místo slov slyšíš jen matně nejasné hučení drát

Zde je krize poetismu. Ne už, vize smyslová, nj,brž zjitÍená
mechanika nervri. Slova, jež sloužila jen obraznosti, pŤestá-
vaj1 zrcad|it. Jsme tu daleko od podobenství světa, v žaláÍi
krásy, v idyle, jež navržena Teigem, stala by se hotovou po-
těmkinádou, kdyby nebyla jen pŤestupnou stanící. Je clobŤe,
že ji bylo použito, zkrátila cestu, r,ykonala laboratorní práci,
pŤed níž klobouk dolri, aleJaroslav Seifert už ji pi.ešel, Nezval
ji miji, projdou jiní. Byla dobrou školou formy a zákonnosti
básnického projevu. Ale opravdovf básník vyrristá nad školu.
Koneckoncri bude věren čemusi hlubšímu a rodnějšímu než
ctě k zákazu pŤekračování domnělfch hranic senzibility,

mimo něž není už pr! poezie. Ukazuji zTLova na Alexandra
Bloka a jeho Dvanáct.

Poetismus pňišel s primitivním, ale své doby ričinnf m záko-
nem kontrastu. Doba je smutná a rozvrácená, veselme se!
Pesimisnrus napravo a nalevo, buďme optimističtí. Myšlenko-
v! zmatekkolkolem, odideologizujme poezii. Byla to opravdu
odvaha mládí a všechna čest jí. Člověk si vynalezl umění pro
své štěstí, potěchu a zábavu, praví Teige, učiřme ho tedy
vidoucím štěstí. Museli bychom analyzovat, k čemu se upíná
imaginace tŤeba Nezva|ova, abychom mohli posoudit tento
poetistick1i pojem a rozměr štěstí. Aristokratické alury, kult
tŤpytivého luxusu, zpoetizovan'f cirkus, napudrované lásky,
strach zvášně, ze všeho osudného, sociálně závaznéIto,zato ani
jedinf obraz z vyrobního procesu' z pracovního gesta. Ale
ovšem' pud po štěstí, po harmonii životních forem, po obnově
citového žtvota, radosti, fantazie vede fatálně za meze statické
poetiky, za meze dekorativního iluzionismu. odtud Nezvalovy

odskoky do metafyziky, do osudného sociálního víru evropské

lir,"-í"'.i, jeho Premier plan, jeho Atrobat, kde štěstí a ži-

í.."ir'"a"áá ,,e,,i něco dáného, nlbrž pŤedmět bolestivého,

"ás"i'en" 
zápasu. odtud piimknutí se-Bieblova formálního

.io.'i'"."." k hmotné poetizaci pŤírodního dění, exotismu,

r. iJr"e*" zážitkl, oatua nové sociální motivy v Seifertově

knize Slavtk zpívá špatně. A v knize nejnadanějšího z gerLe-

.T".-po".""alovské Panychida Viléma Závady nahrazen je

;ii ,ii,",a,"ělf, rokokov! obrazov! aparát jakousi tělovorr
'".u" 

chemicťou, syrově zemitou imaginací, jež sama vede

básníka k riplně jinfm cílúm, za hranice poetismu.

Kdo mťrže dnes Ťíci, nad jaké oblasti za|et| zltra a pozttÍí

básnickáfantazie,cobudezitraapoz(tÍíoslavovatčeskébás-
.'i"ke ,lo,,o? Perspektivy nejsou tak jasné, jak se zdá optimis.

him. Ale m|ad'á g.,,.'u"" je tu a zraje básnicky. Po vÝkyvY

poetického proletarismu a po opačném ťkyuu 
poetismu proč

ily jí mělo bft dopŤáno klidu? Neprorokujme.
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