
Bedňich Václavek: PoHŘBEN zAŽIvA!...

měl b t poetismus. Stalo se tohoto roku. Ježto zesmutněl, byl
považován za umirajícího, i počali mnozí pánové, velmi po.
těšeni, tahat rychle za provaz filosofickfch a etickfch kritéIií,
zvoníce mu hrany. Své uznání neopomenuli mu projevit tím,
že mu povolili ozdobnou rakev,,formy,,, o rriž pry se zaživa
snažil. Šlo však o záměnu. Živ je dosud onen poitismus, jenž
poprvé jasně r,ymezil funkci poezie a pracoval podle tohoto
jasného pozrráni; jenž opustil nalévání osobního bolestínství
do rakví tradičních forem. Žije. Roste jen do mužn ch let
\/ těžké době. Pohňbena byla však směšná a neškodná loutka
epigonri. Ale to se netfká poetismu, pánové!

(ReD l, č. l '  Ťíjen 1927)
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JiŤí Frejka: ISMUS A UMĚNÍ

Exkluzivista _ umělec pracující na esoterickém umění, má
pro život druhého člověka bezobsažnou sterilitu a negaci. Ale
vlastní mentalitě každého umělce, která bez jakfchkoliv ro-
mantick ch brflimá rys anarchie, destrukce skutečnosti vlastní
pŤedstavou, hoví práce, jež jerozechvÍvána životemjako auto-
mobil sv m motorem. Život je hra na smrt, a proto nás znudí
papírové hry, které nikdy nezemrou' protože nebyly nikdy
živy.

A kterékoliv pravé umění, které není zase nic jiného než
nov1ím životem nové zákonitosti a nového zprisobu myšlení,
má s oním prvním životem společného člouěka, to podivné
stňedisko sil, které chce žit stále živěji, plněji, hlouběji nebo
moudŤeji. Člověk je lomenf ocelorn.f hŤídel, z něhož jdou
teprye všechny transmise: do všedního života, do matematiky,
do poezie. Je v každém tomto okruhu nol".f, a pňece stejnf :
je živf . Jeho život je nejdokonalejší metafyzikou, která byla
kdy vymyšlena v tomto světě složeném z vécí, z jejich tvarri
a barev, z jejich proporcí i zvukri. Umělec, kterf místo toho
jedinélro živého ve vesmíru naší zeměkoule, místo člověka, se
oddá vfhradně kouzlu tvaru a nevezme do své kombinace
i život dávajícího člověka, stŤílí do dňevěného místo do živé-
lro lva, a jeho bázni se budeme smát. Nebudeme mu prostě
r'ěňit.

Umění je pro každého. A každ! je pro umění. Každf je
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chce konzumovat' protože je ventilem praktického života.
Poetismus měl byt vzorn m zprisobem básnění. Vyloučil

však právě jen jedinf imperativ, imperativ etickf a žívotnt.
Ale nabral jiné, které zatěžuj|víc. A jeJi poetismus pouhou
anal,fzou poezie, co pak?

To, co okouzluje na umění, toé možnost jiného, nového
zprisobu myšlení. Neb t uzamčen věčně do stejn1ích kauzá|-
ních Ťetězri. Vymknout se tíživému determinismu jevri a pŤíčin
a soudri.

Abstraktivisté pŤinesli nedávno maršrutu svého umění
(jemuž pro stručnost Ťíkáme absolutní), pravíce, že je jedinfm
možnfm uměním revolucionáŤri v měšťáckém státě. A buďto
tvrdi, že umění neustále více abstrahuje od života a má skončit
stejně absolutně jako absolutní hudba, nebo pokládají tuto
etapu za jakousi pŤípravu, za technickou pŤípravu pro pňíští
socialistické umění.

A tak zde opět narážíme na tutéž otázku, otázku formy.
Lyrismus a emotivita formy jsou povfšeny na jedinf rikol
umění, ba jsou pokládány u nás zajediné možné umění.

Zdá se mi, že umění poetistní se nesmírně podobá rovnicím
analytické geometrie : ax f by + 

" 
: l. Je to hra zforrnova.

nfch pňedstav, jakfchsi standardri, a hra forem. Je na ni po-
tňebí matematického žaludku, aby nebyl pÍesycen touto tÓno-
vanou kombinatorikou forem. Ne, pánové, to není neschop-
nost vnímat formu, ňíkámJi to, tohle je jen odpor k heslrim:
,,IJmělec musí.. a ,,IJmělec nesmí.., a je lhostejno a stejné,
jeJi smysl jejich moralistní nebo poetistick1í.

Formu]e axf by*c:1 je konstantní a rovnovážná
formule, v níž x se mění v poměru k y. Aé dosadíte jakákoliv
čísla, rovnice r,yjde.

A je mnoho napň. básni nebo divadel, jež nejsou ničím
jin m než takoqímto dosazováním novfch symbolri do rov-
nice básně. Bylo by to docela pěkné _ kdyby to nebylo stan.
dardern něčeho, co nemá standard, mechanizováním neme-
chanizovatelné práce, a kdyby to touto svou mechanizací
nebylo napolo směšné a napolo nudné. Pojem ani obsah toho,
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co nazlvárne básní, se nerozšiňuje objevem poetistické básně,

naopak, zužuje a sužuje se. Koneckonc nerozeznáte Jaro-
slava Vrchlickélro od poetisty, nedovede-li ovšem využít své
ňeči k vyslovení tak osobních senzacíi tak všeobecn}ích pocitri
jako Seifert, a dá-|i se zlákat jako jiní moňem pŤedstav k jejich

popisování. I lysloveně básnickf duch s fantazii stále schop-
nou práce upadá v rolijakéhosi ceremoniáŤe všech krás světa,
místo aby byl básníkem těchto krás. Pňipadá mi to někdy jako

naivní pokusy nahradit zvukovf les džezorchestru jedinfm

klavírem nebo ještě spíše - mechanickfm orchestrionem.
Poetismus není uměním nové formy, ale zabsolutněním

formy staré. Skutečná, veliká nová forma ne\Yroste nikdy
jinak než zcela konkrétně a za ičasti ideje. (Hnutí surrealis.
tické, tento západn| expresionismus, je pŤesnfm dokladem
hladovosti po námětu až duchovém, snad po jakési metafy.
zice skutečnosti.) Poetismus je eklekticismus, více, je schéma
umění. Proto v něm slyšíte tolik náher a láznak na veliké
básníky, takže budeme mít pomalu českého Rimbauda, čes-
kého Apollinaira a koho ještě, ale poezie z stává pÍitom jalová.
Prostě to se Apollinaire, Rimbaud a ti ostatní transponují do
poetického schématu, čili: do konstantní rovnice se dosazují
stále menší čísla. Poetismus nebyljen rozpomenutím se poezie
na sebe samu, byl i vniknutím schématu a standardu do její
geometrie emocí. To, co se osvědčuje v prrimyslu, neosvědčuje
se ovšem zde' Umění je věc pňíliš konkrétní.

Moderní umělec má srdce rekordmanovo. Pracuje syste.
maticky na svém ,,umění.o, aby každého dne rnohl lámat svrij
vlastní rekord. Vedle objevu metodického objev uměleckf.
Jsou stejně odděleny, jako se od sebe liší ričelnost a krása věcí,
jež mohou, ale nemusí bft lícem a rubem. Pokládat metodiku
konstruktivismu za konstruktivní umění je diletantsky omyl,
a 

'raději r,ylučme konstruktivismus z umění a ponechme jej
;eho metodice, než abychom tu měli ismus a s ním i šablonu.
Lidé, kteŤí konstruktivní metodiku pokládají za umění, jsou
stejně naivní jako eklektičtí: do konstanty rovnice lze ovšem
vsltnout každ!,klad minulého umění, ale k práci na nové kon-
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stantě umělecké se matematika hodí pramálo. Zkušenost ne.
chrání pŤed omyly ani netvoŤí sama ze sebe. Jinak budeme za
umění považovat pedantskou kombinatoriku starfch tvarri.

(Host 7, č. 2' listopad 1927)
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Karel Teige: JE POETISMUS MRTEV?

Těm, kdož letos prohlásili, že poetismus je mrtev, Ťíkáme,

že pÍišli se svfm objevem pozdě, neboé rozmanití Rutteové,

Kodíčkové et consortes jej pŤece ubili hned pŤi vzniku, anebo

pŤíliš záhy, či pŤíliš nevčas, prohlásivše za mrtvolu hnutí v roce,

kdy vycb'ází Ťada básnickfch sbírek Nezvalovfch a pňedevším
jeho Akrobat, kdy se tiskne Bieblova kniha S lodí, jež dováží
čaj a kávu, kdy vyšel Seifertriv Slavík zpťvá špatně, kdy F.

Halas debutuje nadějně svou Sepií, kdy Vančura pŤekvapuje
svou dramatickou básní Učite| a žák, kdy Závadova rispěšná
Panychida svědčí spíše o novém obohacení r-.ežozániku poe.
tismu ! ohlašovat zánik poetismu čas od času stává se nevin-
nou zábavou pseudokritikri, kteŤí netuší, že obecenstvo není
tak pošetilé, aby nevědělo, že opravdu mrtvé je jen to, o čem
se už nikdy nemluví. Fakt, že poetismus byl hrubě exploato.
ván pŤečetnfmi epigony a plagiátory, kteňí nepochopili vribec
podstatu jeho poslání a drželi se jen klamného povrchního
zd,án|,je sice i nám trapnf, ale není drikazem zániku poetis-
mu _ spíše naopak! Není náhodou, že ti ,,kritikové.., kteŤí
prohlásili ,, mrtí poetismu.., byli sami většinou ,,podešvo.
vfmi.. epigonyjeho estetiky. Jak směšně vypadá kampaĎ proti
poetismu, o níž se P{ša domnívá,žeji vyhrál, v knize Směry
a cíle, jak směšné je mudrování Fraenklovo, G tzovo a jinfch,
když zároveĎ se vzrristající silou, intenzitou a bohatstvím
poetismu probouzí se o toto hnutí zájem ciziny. W. Giusti
uveňejnil v Rivista di Letterature slave informativní článek

505




