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Vítězslav Nezval: NÁVĚSTÍ o POETISMU náboženství k smyslrim, od tradice k dnešku, od estetiky
k empirii, od logiky k psychologii, od psychologie k fyziologii,
od artismu k poetismu.

Pro tzv. umění to znamenalo rozbití žánru literární poezie
a nastolení poezie pro všech pět smyslri, rozbití .,tét,tuÍ
a hledání šestého smyslu.

Tak jako studoval Teige zprvu pŤevážně materiál optick1i
z nového hlediska poezie, dav zák|ad k obrazové p,,iii, i,z
se podstatnějiž lišila od kubismu a formalistického purismu, iak
jsem já studoval zprvu slovo z nového hlediska, z hlediska
šestého smyslu, z hlediska neliterární slovní poezie, dav zá.
klad slovnímu poetismu, jenž se podstatně lišil od tradiční
poezie a od expresionismu, symbolismu, futurismu a da_
daismu.

Yzápěti jsme bádali všemi smysly. Teige : Stavba a báseů,
Film et cetera. Já: Pantomima et cetera. Dali jsme základy.
Dáme zák|adyl Poetismus je mrtev? Aé žije poetismus!
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Dověděli jsme se téměŤ ode všech točník na veňejné
mínění, že je mrtev, a mně se dostalo od někten.fch z n]ch
pochybné cti klusati v sloupcích kterési revue po boku bás.
níkri, jejichž risilí je pr1i konformní se současnou vlnou konso-
lidace, projevující se v státotvornych a stabilizačních ten-
dencích. (?)

. |\a. Teiq1 se pŤitom snažili zapomenouti. Opravdu, ne-
obíral se nikdy veršováním

Zá|ež|mi na tom, pŤipomenout několik nedávno zapome-
nutfch fakt, která trvají.

Na jaŤe 1923, toho nezapomenutelného roku, se vzpomín-
kou na nějž budu umírati _ jednoho večera, jehož všecka
slova mi utkvěla v pamě1i, procházel jsem se s Teigem po
Praze a pociéujíce atmosféru štěstí, je}iož svědky nyr"y ;u*ivrině, hvězdy, r žence světel v ulicíchl zvracejÍcí, opilci,.zěbu-
vé staŤenky a líčidla starfch.nevěstek opírajti.n ,. o nároži,
našli jsme ''fchodisko z disharmonie wetovy ch názortt, jež
byly. mumifikované, jedovaté a trudné - a objevili jsme
poetismus.

filosofie, již se pokusíme záhy precizovati, tato filosofie,již po několik rok beztrestně pŤekrucovali, je posledním a
nejz áŤivějším vykvětem materialism u, j enž dovedi j íti od hru -blch záchvěvri hmoty k jemn1ím 

"jcivev6- hmoty: k čitía snění, od studování ideologií k studovánt senzibllitv. od
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(ReD l, č. 3, prosinec 1927)




