
Název ,,artificielismus.. manifestuje také zároveťt odlišení od
malíŤství surrealistického, které je tak tuze poplatné Bcjckli-
novi a expresionismu, neschopné užit oněch neomezen ch
možností, jež jsou odkazem 'kubismu, a degenerované v lite-
rárni a formální historismus. Artificielismus právě tak jako
poetismus je dějinn1írrr následovníkem kubismu v pŤímé a pod-
statné linii: avšak je za bariérou, kterou kubismus, tato vivi.
sekce jevového světa, nedovedl pŤekročit. Proto opovrhují
Toyen a Štyrsk1i ,,tučn mi mtzaÁi návratu k pňtrodÉ.. dneš.
ních neo.neo-neonaturalistri i klasicistťr a básní umělf, iracio-
nální svět, z|atou hodnotu ]idstva z konce tisíciletí, duhu
štěstí; štěstíjakožto díla a tvorby, nikolivjako danajského daru
osudu.

obrazy Toyen a Štyrského jsou nezciziteln1im pokladem
lyrick1ich dní a nocí našeho vesmíru a našeho kalendáňe.

(ReD 1, č. 9, čerr'en 1928)
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Karel Teise: MANIFEST POETISMU

Ve chvííi, kdy dohasínaly poslední záblesky ismri, da.
daismu, f,uturismu, expfesionismu, kubismU9 SupÍéÍ[a.
tismu, v době ternnfch zmatk a trapnfch stagnací' iež
ňádily ve všech ateliérech a pťacovnách, uprostňed ne.
chutného a trapného eklekticismu, bloudícího po ztrace.
nfch cestách a necestách, v Ptaze, ieiižbrány isme chtěli
otcvŤít zdravfm prrivanrim světa a golfskfm proud m
všesvětové tvrirčí aktivity, v prriseěíku severoiižních a vf.
chodozápadních pŤíboiri' na 50o severní šíŤky a 14" v!.
chodní délky, v letech t923 a 1924, tedy píed čtyími pěti
roky, byl proklamován poetismus. Poetismus byl
proklamován nikoli proto' aby vystÍídal něiakf iinf umě.
leckf, literární, malíÍskf, hudební ismus a artismus, ni.
koliv proto, abY něiakému iinému ismu oponoval nebo
konkrrroval. Proklamuiíce poetismus, chtěli isme ien
vyslovit a formulovat názot a určit směr; nehodlali isme
etablovat novf ísmus pro avantgardní ateliéry' v stavy
a sal6ny, založit hnutí a školu. Poetismus byl spíše provo.
láním ,,nové éry v děiínách lidské dušel.., vfchodiskem
z trapnfch esteticklfch a filosofickfch zrnatk , dezorien-
tací a disharmonií. Poetisrnus byl rnyšlen iako urěitf
novf estetickf a fiIosofickf názor, iako vyznání z konce
tisíciletí; staí.li se vedle toho školou a poetikou, ie to rnimo

mysl a vinu ieho zodpovědnfch autor . Poetisrnus iako
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uměleckf ismus a iako škola setkává se s osudem všech
ism a ško|: našel své umělce a našel epigony, prožil
několik povrchních m6d' byl trhán a veleben kritikou,
která iednou mu iiž odzvonila hrany a podruhé uvítala
ieho znovuobievení. Tento poetismus iako hnutí a škola
není než derivátem, tu a tam hodně porouchanfm, poe-
tismu iakožto nlázotu a estetické prognÓzy. osudy poe.
tismu iako školy a iako ismu nás zde nebudou zaměstná.
vat' protože leží mimo vlastní oblast záimupoetismu iako
nové estetiky a filosofie.

Prvá léta po světové válce, kdy žili isme svět od základ
změněnf' bolestně rozvrácenf, vyděšenf hr zou černfch
let krveprolití, v dnech ustaviěnfch tragédií, v dnech poli.
tickfch a sociálních otŤesri, v drásavé neiístotě zítŤk ,
v elektrodramatickém napětí světové atmosféry, v líž
zněly poplašné vfkÍiky hospodáískfch a kulturních kfizí
i sociáIního zemětňesení, hrozby revoluce pňed branami
světa _ tato prvá léta po válce postavila nás pŤed poměry
a skutečnosti z iádra nové, doprostŤed světa, ienž se stal
naprosto nepodobnfm světu, v němž žila, pracova|a aze-
stárla pŤedchozí generace.

Světlem rozvratnfch dní ie rísvit sociální revoluce.
Lenin. Sovětské Rusko. Tíetí internacionríIa. Socialismus,
slib novfch forem života. Syrová vrině pÍerodu a kvasu
dává tvoňivému duchu nové perspektivy.

UměIecká generace' která se zrodila z váIky, ohlušena
sociálním vlnobitím a stržena v odboi pťoti starému světu
za nové Ťády' vyznáva|a heslo ,,proletáňského umění..,
které hlásalo odvrat od sentimentality privátních erotic.
kfch a etickfch krizí, od expresionistické dekadence a od
estétského konfesionalismu a exhibicionismu, opuštění
subiektivismu a splynutí s novou tffr|ní realitou, s typic-
kfmi a kolektivními životními formami. ,,Proletáňské
umění.., nemaiíc kdy vytvoíit si nové tvafy a vlastní sys.
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tém!; ustrnulo v naivní táborové rétorice a zapomínalo

ve víru tňídního boie pŤíliš na sebe samé.

Neuspokoieni poplachem tohoto,,proletáňského umění..,

pokusili isme se provést revizi ieho programu a ňíci

o něm kritiku z marxistického stanoviska. Stále iasněii
ukazovalo se' že program proletáňského umění ie naprosto

falešnfm a nedostatečnfm Ťešením, nesprávnou odpovědí

na fakta revoluční epochy. Proletáňské umění, poznali

isrne, tak, iak ie zvěstovalLunačarskii, ie nemarxistickfm
bludem a estetichÍm nesmyslem. Ukázalo se dokonce, že

básně, které chtěly bfti ag1taci pro revoluění hnutí' byly
neien nedostatečnfmi básněmi, ale i prabídnou agitací;
ani ryba, ani rak. Báseř byla by nedostatečnou zbraní
proletariátu proti mitrailleusám a pancéŤovfm automo.
bil m. viděli isme ironickf osud písní Bezruěovfch, které
nechtěly okouzlovat poetickou umělostí, nfbtž volaly na
pomoc nešťastn;fm sedmdesáti tisícrim pňed Těšínem.
Slezské písně se ětly, měly ríspěch, doěkaly se mnoh ch
vydání a oficiální slávy (pŤesto, Že ieiich pňínos pro vf-
voi českého básnictví nebyl pííliš vfznamnf) - ale těšín-
skému proletariátu nebylo pomoženo. Právě tak všecky
básně sociálních a proletáŤskfch básníkr1' díla v podstatě
rétorická, Ódická' didaktická a ideologická' nebyly s to
splnit poslání, která nepŤísluší funkcím básně. Neboť není
tňeba zneužívat verš tam, kde iasné sdělení apiirnávlzva
novináňského ělánku, nápadnost plakátu a obratně diri-
govaná propaganda docílí vydatněiších efektti.

V té chvíli promlouvá podivuhodnf kouzelník a akrobat
Vítězslav Nezval. Tam, kde ostatní s větší či menší
ohnivostí byli rétory a apoštoly revoluce, ie Vítězslav
Nezval básníkem. Píináší svou magickou pohádku, plnou
zázrakia divotvorné obrazivosti. Dík ieho kouzelnickému
oslnění poezie znovu oživá a rozpomíná se na sebe samu.
Stačilo mu napsat báseř, aby se urodila sta verš , vydal
Pantomimu a vrstevničtí básníci nalezli orientaci.

Roku 1922 vyehází sborník Devětsil, ienž provádí revizi
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programu ,,proletáÍského umění.., používaie dosud však
tohoto označení. Zde ie publikován poprvé Nezval v Po-
divuhodnf kouzelník. Dva roky nato' na iaÍe t924, ie pu.
blikován mrii manifest poetismu a na podzim téhož roku
vycház7 Nezvalova Pantomima. V té chvíli slovo ,,poetis.
mus.. nentiiž cizí ěeské veŤeinosti a kritice. Použito námi
často v aktuálních statích k charakterizován7 určitfch
estetickfch tendencí, bylo čile pňeiato a pŤiiato kritikou,
a tak dňíve, než isme naěrtli ieho obsah' byla iiž dosti
obsáhlá pÍíležitostná literatura o poetismu uložena v teh.
deišíclr ročnících ěasopis . Nesmysly, které byly houfně
o poetismu psány, měty bft alespoř poněkud rozptfleny
zmíněnfm' mnou tehdy publikovanfm článkem. Pohodl.
ná rozšafnost literárních historikri však srovnala naše pa.
raboly v posluširé pŤímky, z analogie vysoustruhovala
znaménka rovnosti. Mnoho a mnoho archri, dohromady
těžkÍ tlustopis, bylo popsáno pro a proti poetismu, takto
až do grotesknosti a chimériěnosti vysušenému a vypum.
povanému. Soudobé literární a estetické eseie hemžily se
citáty z tohoto nebohého ělánku. Za spoluríčasti odprircrl
a pňívržencri byl slepen iakfsi kodex poetismu a odtud
patrně vzal vznik' poetismus iako umělecká škola' iako
ismus, iako poetika.

Po idealizovanfch proletáňích, barikádách a rudfch
praporech pňišla doba a m6da ,,svobodného žonglérství..,
,,umění samozňeimého, rozkošného a dostupného iako
spoťt' láska, víno a všechny lahridky.., doba,,klaunri, ta.
nečnic, akrobat , námoŤníkťr a turistri..,,,harlekynády
citťr a pňedstav.., tedy ten ,,excentrickf karneval a veliko.
lep! zábavní podnik.,. Z tnetaforickfch charakteristik
stala se témata a verš m počestně parnasistickfm dostalo
se tu novfch syžetri.

odtud stal se poetismus, proti našim pťrvodním rímys.
l m, uměleckfm směrem, recentním ismem, poslední
kapitolou literárních děiin a poetickou školou, v nižších
sférách dokonce formulkou. Nepokládáme zde za svrii
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kol vylíčit děi vfvoie a pronést kritiku tohoto poetismu.

V něm lkázalo se několik silnfch a vzácnfch talentri

a množství ohavnfch epigon . Dověděli isme se nedávno'

že tento poetismus ie už mrtev, nahrazen něiakfm kon-

stťuktivním realismem, civilismern nebo osudovostis.

mem.V nekrolozích,které psali ieho hrobaňi,a v replikách'

kterfmi zánik poetismu dementovali ieho stoupenci,

dočtli isme se leccos zaiirnavého o zásluhách a bludech

tohoto ismu.*
Exegese a zhodnocení poetismu iakožto literárního

hnutí (prohlášeného mrtvfm patrně tuze pŤedčasně, ne-

šťastnou náhodou právě v sez6ně, která byla rírodná na

* Hle, co rrám Íek1 p. Pavel Fraenkl v Hostu (VI' 9-10):

,,'..poetističtí kŤiklouni počínají zr.:'ateně skládat svrij krámek a pu-
tují zasc o kousek dáIe se svj,mi polohysterick1imi, polonapil!'mi šprfmy,
které nestá1y nikdy za onerr boj,jenž byl proti nim veden' a které zahynuly
pÍirozeně na senilnost, v níž ovšem naši patlaví kritičtí jasnoviclci spatÍo-
vali dětskou obrazivost, svatou alogickou prostotu' naléhavost pňímo
fyziologickou a nevím' co všechno ještě.

Nuže, tyto posvátné chvíle minuly a poetismu se zvoní pohÍební hrany,
do nichž seještě jakžtakž mísí radostné zvukyjeho zrazení pÍed několika
lety.

Co byio v poetismu kladného - bud'me velmi struční pňi těchto
obecně uznanÝch oravdách -  ie  obraznost .  osvěžení s lova  čístou me-
lodií' halucinatx vir predst u,, ,nuĚy to po vltce formální. Ale poetismu
ncdai.ilo se získat si jakoukoliv souvislost s dobou, aé minulou, aé pňítom-
nou' aé s rráznaky zítŤka, rostl kdesi ve vzcluchoprázdnu a tam také bez
hluku dokonává...

Nebo p. B. Mathesius (ve Tvorbě II, 3) :
,,..'zbyla z této viJpravy íada obrazovfch možností, zbyl měkkf

a vláčnj' verš. Ve vjwoji českého verše znarr'ená poetismus... korektiv
vfvojově docela zdravf. Jeho nespornfm kladem bylo risilí po formě,
Po novém skladu slohovém' po novém větném i obrazovém pÍepisu
vidění. odstranil pŤespňílišnou ideologiia individualistícké p6zy, Za to
budiž mu chválaliehÉá smrt a sladké odpočinutí...

Nebo soudruh Jose| Hora (ve '|vorbě Ii, 6; :

' ',Zatím je jasrro, žc poetismus dal páteŤ a vj'chodisko několika mlad!'m
tyuk m a zdezorientor'al tucet mladj'ch veršovcri jako každj' jin.j, ismus
ai-d9;ud. Je dobÍe, že jej bylo použito, vykonal láboratorní práci, pÍed
níž klobouk dolr i . . . . .

Pokračovat v citacích ťtsuclkri bvlo bv možno dorlekonečna. Nemáme
však po ruce vj'stÍižkri a dokladťr..- j
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nové a pozofuhodné knihy pÍedďch poetistickfch auto.
rri) náleží literární historii a kritice, která ie povinna roz-
poznat' do iaké míry byl tento pokus o obrodu a očistu
básnictví zdaÍi|!, - Nás naproti tomu zaměstnává poe-
tismus iakožto nová estetika a filosofie umění, iako novf
názo4 nová teorie, iako koncepce nové tvorby a nového
života. Tedy mluveno slovy prvotního manifestu rlPoe.
t i smus iakožto umění žít ,  poet i smus iakožto
funkce života a zátovei,  naplnění ieho smyslu,
poet i smus iakožto modus v ivend i . . .

Poetismus iakožto estetická progn za a filosofie tvorby
zakládá se na několika ziištěnfch apoznanjch zákonech
a historickfch faktech. Neuspokoieni a nepňesvědčeni
stávaiícími estetickfmi koncepcemi, ateliéroqfmi re.
cepty či mytologiemi, postavili isme problém
umění a poezie nově a odpovídáme nař, shrnuiíce
vfsledky mnohonásobnfch anallz rozmanit ch zievrl
z poslední epochy vfvoie poezie a umění.

Naši pŤedchťrdci otevŤeli okna do Evropy. Vyvodili isme
z dokonale internacionální povahy moderní civilizace ten
drisledek, že isme opustili provinciální a regionální ho.
rizonty nacionální a státní pŤíslušnosti, odcizili isme se
děiinám literatury české a zŤekli se dědictví českého ma.
líŤství. Historickf odkaz domácích hodnot nenabízel nám
ostatně nic, co by mělo platnost pro pňítomnou evropskou
chvíli. (Jedině snad... obraz co bílfch měst u vody stopen
v klín... ta nádherná pasáž pŤedbŤeznové básně, volnf
a kadencovanf sled snovfch obrazťr, ztělesřovala to, co
isrne hledali v poezii.)

Včlenili isme se v rytmus kolektivní evropské tvorby,
v rytmus' iehož metronomem _ vlivem sociálně kulturní
situace, iak se utváíela prtiběhem XIX. století, které vy-
pracovalo pňedpoklady dnešní tvorby _ byla PaÍ1ž.
PaÍiž iako ohnisko nikoliv francouzské, ale mezinárodní
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produkce, ieií Metropol a Babylon, duchová centrála

oitoti'' ien tvorby francouzského iazyka a latinské tra.

dice, následnice ltálie a pŤedch dce Moskvy' tak iak du.

chové hegemonie se mění v děiinách podle změn systém

sociálních a následovně kulturních. V době' kdy zmizela

národnostní iednostrannost a ohraničenost' z velikého
počtu národnostních a místních literatur stává se lite.
ratufa světová (Karl Marx). Má.ti naše práce worit prí.
tomnost tohoto internacionálního umění, musí se zmocnit
všech vymožeností a pracovních vfsledk , které ií posky.
tuie pŤedchozí perioda vfvoie. Modernost' kterou isme
definovali iako souhrn aktuálních vymožeností a aktuální
stav vÝvoiového procesu,žádá, abychom obsáhli a ovládli
pŤínos, poskytnutf tvorbou bezprostíední minulosti'
věereiškem slavné básnické, malíÍské a estetické tvorby
francouzské, která ie a byla kulminací duchového a kul.
turního života epochy naší civilizace.

Počátek vfvoie poezie naší civilizace, historickf bod'
v němž poezie nalézá svou rilohu v poměrech nové společ.
nosti kapitalistického století mechanické civilizace, zaéá.
tek nového letopočtu básnického nďézáme v Baudelai.
rovi. Od Baudelaira a od romantismu datuieme to, co
se zve čistou poezii, vysvobozenou z podruěí zákon ' iimž
napŤíště nem že podléhat. Romantismus ie point de
départ osvobození poezie. Romantismus zbavil poezii
obsahového penza' pÍipravil novou koncepci poezie,
poezie netendenční, netezové, nedidaktické, poezie pÍesně
separované od filosofie, náboženství, morrílky, politiky
a historiografie. Tento obrodn1f a osvobozuiící romantis.
mus, toť romantismus Nervala, Bertranda, Borela, Poea
a Baudelaira, nikoliv Musseta, Byrona a Huga. ostatně
protiklad imen Poe.Byron, nebo ieště zÍetelněii Baude.
laire.Hugo ukazuie na dva rody básnictví, rozvíieiícího se
od romantismu: básnictví ,,čisté.., poezie, která se po-
stupně odluěuie od ,,literatury.. _ averše s obsahem a dě.
iem, literární, Ódické, rétorické, ideologické a didaktické,
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iež pokraěuií v poslání, které plnilo básnictví stňedověku,
poplatné církvi, historii, morálce.

Poe a Baudelaire kladou základ' nové poezie, Ťeší
problém nové poezie konformně životním a psychickfm
podmínkám člověka naší civilizace. Gautier mluví o poe-
zii,kteránic nedokazuie a nic nevypravuie; definuie báseř

iako plynulf tok ''metametaf61.. - termín, kterf dává
myslit iižnaApollinďra! V zálibě romantismu pťo barvi-
tost a pitoresknost mťržeme též spatŤovat prvé a dosud
tápai(ci kroky k vizua|izaci, senzualizaci a k fyziologič.
nosti básnickfch prostňedkrl a efektťr.

,,Les parfums, les couleurs et les sons se répondent...
A iinde ěteme u Baudelaira,že ,,ryzípoezie stÝká se s hud.
bou, malíňstvírn, kuchaŤskfm a kosmetibkfm uměním...

Hlavní síly vfvoiového dění moderrrí poezie, datuiící se
od Baudelaira, mrižeme stanovit iako: 1. stupřuiící se
tendenci k očistě poezie, drlsledné eliminování cizo-
rodfch prvk (morálky' ideologie' historie etc.); paralelně
s touto očistou poezie děií se drisažné změny prozodické,
uvolřuie se forma v drisledku změny funkce poezii pňi.
Ťčené a inspiračním zdroiem pÍestávaií bft oblasti ěiš.
tého rozumu, svět ídeií; apeluie se na intuici, na čistou
imaginaci, rozžehuií se ohně fantazie, h|ásí se temné
ozvěny podvědomí; 2. krystalizuiilcí ideu korespondence
mezi senzacemi iednotlivfch smyslri a tušení skrytfch
analogií mezi iednotlivfmi obory umění. Vzáiemná sou.
vislost umění a iednotnost estetické emoce. Básníctví
vzdálivší se racioná|nímu Ťádu literatufy a ideologie
spíná se pŤíbuzenskfmi pouty s hudbou a malíňstvím.
obrábí sv i materiál, slovo a svou skladbu tak, aby z nich
vytěžilo maximum melodií a obraz , muzikalizuie a vi-
zualizuie, tedy senzibilizuie svou látku, kterou ie básnické
slovo se všemi možnostmi echa v recepěních aparátech
čtenáÍova psychismu. (Tendence k hudebnosti poezie ie
speciáIně pro francouzské básnictví novum' fonetické
valéry a sonorita básní ukazuií tu určitf vliv anglické a
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germánské poezie vrlbec.) Básníci tuší možnost zceÍa

iové, vyšší, absolutní poezie, poezie bez literatury a mimo

literaturu, básefi osvobozené imaginace, poezii všech

srnysl . Toto tušení bylo iistě podepÍeno romantickou

Wagnerovou a Schopenhauerovou estetikou. Pozděii pro.

bouzl se u malíí touha pÍiblížit svou barevnou báseř
podmínkám hudby. Wagnerova koncepce operního di.

vadla iakožto,,Gesamtkunstwerk.. : pleonastická sesta.

va, nikoliv podstatná a ěistá syntéza.
Zpévy Maldororovy, aerolit, rílomek něiaké temné pla.

nety, bouŤe a vfbuch lávy podvědomí.
Rimbaud nabizi nové básďcké vynálezy a rozsvěcuie

Illuminationso iež staly se osudem celé pŤíští poezii' divé
a mysteriÓznívize, uvolřuie dosud neznásté síly' rozpou.
tává bez slovesného Íádu, bez gramatikálních vazeb a
konvenční logiky, téměŤ bez vět, svobodné a tryskaiící
metafory. Nárazy z podvědomí a básnická halucinace
nabfvaií vrchu. Rimbaud vyna|ézá básnické slovo,
a ieho poezie stává se ,,báieěnou operou.., Yynalézál
barvu samoh lásek ,  vymfš lí  nové květy ,  nové
hvězdy ,  nová  tě la ,  nové Íeči .

Verlaine oznamuie novou poetiku: ,rDe la musique
avant toute chose....., novou ars poetical muzikální
poezij, nuancovanou a melodizovanou, která, nechtěiíc
hovoÍit k intelektu (odsuzuie vražednou pointu a krutf
esprit), nfbrž k senzibilité,zíiká se anekdotického obsahu
a rdousí vfmluvnost. Poezie, která ie ěistou písní' poezie
odpoutaná od literatury - kdežto vše ostatní ie pí.
sernnictvím. Poezie, která balancuie a plyne na še-
dfch a neunčitfch fytmech, poezie podzimu symbolis.
mu.

Mallarmé chtěl, aby se vytvoňila slova, iež by byla iedině
poetická, hodnotná svou barvou a hudbou a iežby nebyla
ničírn v běžné mluvě sděIení. Chtěl opatÍit poezii auto-
nomní aryzi materiál. Zkoumal lilohu slova ve větě a ieho
magická echa v duši ětenáŤově. Experimentoval se syn.
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taxí, prováděl zvláštní pÍesuny a opeface ňeči. Ignoroval
gramatikálně logické pŤedpisy a užíval čárek a pomlček
tak, iako hudebník užtvá pauzy. Čtete.ti Faunovo odpo.
ledne, poznáváte, že na počátku bylo slovo. Magie slova.
Zaklilnáni slovem. Hudebnost básnického slova, sugestivní
zvukomalby, kouzelné rytmy iako u Verlaina. Avšak určitf
vliv Poea a Baudelďtabrání Mallarméovi postavit báseř
vfhradně pod diktaturu hudby. Básník podstatnosti,
mistr zkratky a eliptického slohu, matematik slova iako
dědic Poe v sní také o sloučení hudby' básnictví a malíŤ.
ství; tato touha po frůzi iednotlivfch uměn probuzená Bau.
delairem žiie i v díle Mallarméově a ie nedosažitelnfm'
absolutním ideálem pro symbolisty. - Poslední Mallar-
méovo dílo Un coup de dés iamďs n'abolira le hasard rea-
lizuie báseř neien obsahem slov a ieiich zvukem, ale
i typografickfm rozvrhem písma na stráncel oP.
t i ckou soustavou,  poměry  mez i  černou a  bí lou .
Není to hudba pŤedevším. ČtenáŤovo oko zastavuie se
na bílfch plochách iako u pauz snění, oddechu inspirace.
Slova a slovní shluky isou rozestňeny po bílém papíŤe

iako hvězdy a konstelace na firmamentu. (Píedzvěst
typografickfch reforem a optick;fch soustav Marinettihot
Apollinaira, Reverdyho, Beauduina etc.) - Mallarmé
básnil senzace' aniž imenoval píedměty, které ie vzbu-
zuii, a zrušil posléze vribec punktaci. (Marinetti potlaěí
prvopoěátek asociaění Íady' kterou rozviií v osvoboze.
nfch slovech.) Mallarmé chce, aby básně byly pro ětenáÍe
hádankou, která ostatně umožřuie několik rozluštění.
Chce, aby čtenáň báseř dobásnil. ÍIádanka, evokace, su-
gesee. otevňené okno nad taiemstvím lyrickfch zántakťl.
Mallarrnéovy básně, tato Ínalra zrna radiová nesrovnatelné
záÍivé energie, žádaii spolupráci čtenáňovu do té míry'
že vlastní báseř rodí se aŽ ze styku básníka a čtenáÍe'
v odezvě v ětenáňově nitru. Melodickf i typografickf'
auditivní i optickf plán básně ie ien prostÍedkeill foZé.
chvět na cestách dotěenfch smyslri a nervri pňímo, mocně

s66

a souhlasně nitro ětenáňovo, a teprve v tomto živém ro.

zechvění nitra rozvíií se báseř.
Symbolisté etabluií v drlsledku prozodickfch reforem

svfch pŤedch dcri volnf verš, nástroi zp sobilf po-

skytnout zpružnění rytmu' obohacení zvukomalby a ome.

zení rfmu. To, co žádalo ,Yerlainovo Art poétique.

Gustave Kahn zarnltá tradiční metriku a verzifikaci'
tvoňí voln verš modelovarrf ien intuicí. Naproti tomu
René Gh i l  chápe vo ln f  verš iako verbá lní  ins t ru .
mentaci, hledá ieho pňesn systém' za|ožen! na kores.
pondencích zvukr1 a barev. Básníckou harmonii chápe

iako analogickou barevné harmonii kompozice malíÍské.

Jules Laforgue dá.l' lá poezii šestf smysl, srnysl ne.
konečna. A ieho poezie, zrozená ze senzací tohoto šestého
smyslu, plná iracionálních záchvěvťr, vyslovuie neiham.
Ietovštěi ší myšlenku tohoto Hamleta symbolismu :,,Slova,
slova, slova... to bude mou devízou, dokud se mi nedoká.
že, že naše ňeěi se rfmuií s něiakou transcendentní sku.
tečností!.. (Po tŤiceti letech Max Jacob a dadaisté zbavuií
básnická slova definitivně smyslu, kterf iim pÍipisuií
slovníky, a poezie na|ézá slova, iež se rfmuií se skuteě.
nostmi neihlubší lidské básnivosti o mnohonásobnfch
ozvěnách v asociačďch centrech.)

Mohutnf lyrickf gulfstfeam vniká do pŤístavri evropské
poezie. Whitman, ienž básní básně, iimž gramatika nemá
co ňíci (po tňiceti letech Marinetti a Apollinaire!)' píináší
poez i i ,  k te rá  nepotŤebu ie  s lova ,  hudby či  r fmu
a vyklizuie definitivně pňežitky tradiční verzifikace.

Marinetti proklamuie radikální reorganizaci bás.
nické formy, anuluie interpunkci, ruší syntax; namísto
interpunkěního ěleněr zavádi tam, kde slohové tempo
a pravidla čtení to vyžaduií, matematické a hudební
značky. Žáďá básně,,bezdrátové imaginace.., nesčístnf ch
metafor a analogií, iež spoiuií vizuálni valéry s auditiv.
ními, olfaktivními a taktilními. osvobozeni verše dovr.
šuií osvobozená, slova, využívaiící onomatopoí i typogra.
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fického rozvrhu na stránce" Tady pokračuie Marinetti
v rísilí' které isrne ziistili u Verlaina a Mďlarméa. V ne.
drivěŤe k intelektu a v apelech na intuici a podvědomí ieví
se Marínettiho futurismus bft pŤedzvěstí dadďsmu a
surrealismu. Ardengo Soffici' malíň a básník sbírky
Chimismi lírici' uložíl do ěasopisu Lacerba vyznání nové
poezie, v němž v mnohém ohledu anticipoval několik vf.
znaěnfch rys dadaismu' a chcete.li, i poetismu.

V té době pÍerozuie se malííství. Zantká definitivně
stŤedověké Íemeslo malíŤské, iehož ríkolem bylo líčit,
ilustfovat a zobtazovat aiež bylo služebné církvi, vlád-
crim, morálce a historii. Picasso a Braque pŤecházeií
k v tvor m čisté fantazie, básní barvami a tvafy: op.
tická hudba, optická báseř.

Kubistická revoluce nespokoiila se svjmi vfsledky:
osvobodívši malíňství ze starého naturďismu, ikonopisu
a živopísu a postavivši barevnou tvorbu na cestu čistého
(ovšem mimoliterárního) lyrismu, na cestu čisté poezie,
pŤekročila oblast malíŤství (iež od impresionismu stálo
v voiově v čele ostatním uměním) a otevňela nové cesty
básnictví.

Prvf kubistíckf poeta' Apollinaíre, ie znamením
nového typu básníka, osudotvornou planetou v horoskopu
moderní poezie.

Po volném verši - vo|né slovo. osvobozená slova bez
syntaxe a interpunkce, iež rušila souvislou plynulost
proudu intuice, driležitá vymoženost poetické techniky,
kterou dnes nelze beztrestně ignorovat. Nezná.li naše vě.
domí a tím spíše podvědomí ani teěky, ani čárky, není.li,
iak podotkl Albert.Birot, den od noci oddělen ěárkou,
není drivodu vnucovat interpunkci básni a pňerušovat
tok lávy lyrismu nevhodn;fmi pÍehradami. Škrtnutí ínter-
punkce umožřuie otevňenf systérn básně.

Volná slova se shlukla v hŤmotnf chaos Marinettiho
básní. Bylo tŤeba, aby z chaosu vykrystatizovala nová
hvězda. Apollinaire podŤizuie osvobozená slova optic.
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kÍÍrr konfiguracírn ve svfch Calligrammech, které

isou obievením Ameriky, odhalením nového světa poezie

L záraveÍt Kolurnbovfm veicem. Apollinairovy ldeo.

gfammy' obrozuiící starodávné zpťrsoby, isou protíp61em

verlainovské hudby pŤedevším. }sou opuštěním akus.

tické, fonetické, tedy i onomatopoické poezie. PŤesunuií

d raz na optickou, grafickou, typografickou stránku bás.

ně, která se nezpívá, která se nerecituie, která se čte' tedy

vnímá zrakem. Slovo těchto básní není slovem Íečníka a

herce, ie optickfm znakem, slovem typografickfmr se

sériemi zrakovfch asociací, iako slovo návěští, plakátu.

Slovo bez gramatiky, iehož slovník a kIíě není konver.
začnl, ale signalizaění. Slovo iako vlaiková Íeč, heraldika.
Tyto ideograÍny' které prvotně chtěl Apollinaire vydat

iiž pňed válkou s pňíznaěnfm názvem Et moi aussi ie suis
peintre (anch'io sono pittore!), drobné a iednoduché poe.
tickézánnamy, které isou typograficky sestaveny v obrazce
dornu, vodotrysku, spících milenc , hvězdné noci, kra-
vaty, vě!íÍe, revolveru, deště, isou driležit m krokem
k identi f ikaci poezie a malíÍství; cosi ,  co bylo by
k literatuŤe v podobném poměru, iako ie hudba k starérnu
zobtazuiícimu malíÍství. Jako kubisté lepili do svfch
obrazťr pohlednice, nálepky, vfstŤížky z novin, tak i noví
básníci chtěií iednat iako tito malíňi a víadit do svfch
básní syrové kontakty se skuteěností, razítka, poštovní
známky apod. Apollinairova Lettre.Océan ie deffnitiv.
ním vy stěnírn této snahy, báseů prostá literárního de.
koru a obsahu sdělení, rapidní, se zkratkami, která se ěte
iedinfm upňen m pohledem, vnímá se simultánně celá
jako plakát, neslabikuie se od verše k verši. optickf, pla-
kátovf rozvrh sazby bude odtud vyžadovat napňíště novf
titvar knih básní, zvláštní typografické a fototypografické
montáže, organicky siednocuiíci obtaz a text a uzptiso.
buiící iei pro maximální zrakovou pŤehlednost.

,,La Prose du Transsibérien ou de la Petite teanne de
France.., tato Cendraťsova první simultanéisd;ká kniha,
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realizovaná za vftvatné spolupráce Soni Delaunayové, po.
kraěuie ve směru naznačeném Calligrammy. le to zaii-
mavf polymorfní a polychronní typografickf experiment.
I ostatní Cendrarsovy básně zdtnazíaií simultánnost
čtení, snaží se Ťídit ětenáŤ v zrak typografickfm plá.
nem: odtáčeií se píed čtenáňem-ďvákem iako film.

Cocteau uživá v Cape de Bonne.Espérance a v Poé.
sies mallarméovskfch bí$ch pomlk a vynechávek rnezi
slovy a verši. Reverdy koncentruie graficky své básně
do čtvercri, ažívá rovněž typografickfch pauz. Španěl
z ližní Ameriky Vincente Huidobro ve svfch rpoěmes.
tableaux.. pokračuie v Apol|inairovfch ideogramech.

Pierre Albert.Birot, dědic Jacob v a Apollinairriv,
básník vzdálren.f oficiáIního literárního světa, tvoňí bez
naděie na záietnveňeinosti. Nenaleznuv pro své knihy na.
kladatele, tiskne si ie sám doma ve své domácí tiskárně,
vydává ie ve 200-300 exempláŤích, a pňece mnohé z nich
neisou dosud rozebrány. Aby si ziednal širší publicitu,
uspoňádal (t. 1922) vfstavu svfch básní (v galérii
Weil). Napsal své struěné lyrické záznanny velikfmi pís.
meny na papír a vystavoval ie na stěnách obtazátny.
Některé napsal na rriznobarevné papíry: byl tak píiveden
na myšlenku poetického plakátu. Na myšlenku pla.
kátové poezie plenéru, která by umísťovala své básně
na nátoží ulic, u cest v parcích, kde iindy čteme banální
pr povídky' a stála tak v stňedu každodenního života.
(V těchto Birotovfch plakátovfch básních plenéru lze
vidět další krok k obrazovfm básním poetismu.)

Nicolas Beauduin, následovník Marinettiho, opo.
nuie amorfnosti,,osvobozenfch slov.. synoptickfm ňádem.
Rozvrhuie proud své poezie do tŤí plánrl: zavádí r.ozÍlna.
nité rubriky aužívá všech druhri a velikostí písmen. Vstu-
puieme do těchto troiplánovfch básní iako do Caproniho
troiplošníku: také ony isou letem moderním světem.
Troičlenná struktura těchto básní (s poli rezervovanfmi
senzualitě - senzitivnosti _ mentalitě; vědomí - nevě.
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domí - podvědom\ fyzika - inteligeÍrce - intuice)

lžlvát hypnotismu písma: poezie zcela pro zrak, nikoliv

pro sluch, momentní a současná vize několika věcí. Tato
-polyplánová 

poezie realizuie poetickf synchronismus.myšlenek 
a senzací iako iakfsi film s obrazy, v němi

i zvuky. Je pokusem o instantanéistní a konkomitantní

vidění a vnímání element psychickfch, rytmickfch a

evokaěních, rozčleněnfch ve tŤi sloupce.
Fakt, že soudobá civilizace ze všech smysl neiríptněii

vykultivovalaztak (v neposlední Ťadě ie ziemněniazptuž-

nění zraku zásluhou fotografie a filmu), vykáza| poezii

cestu postupuiícího zoptičtění. tsáseř se kdysi zpivzla a

nyní se ěte. Rytmus a rfm, paralelismy a refrény sloužily

v době pÍed Gutenbergem iako technické pom cky.

V symbolismu mohly iiž odpadnout (volnf verš) nebo

musily nabft novfch (opticky ěi akusticky) ernocionálních
funkcí. Rozvoiem knihtisku mluvená íeě živfch slov za.

krněla, ztrati|a zvukovf timbre a stala se soustavou gra-

fickfch šifer: básně montované typograficky isou d sled-
kem těchto fakt. Naproti tomu Marinetti zdrirazřuie na-
prostou anarchii slova a slovesnosti, kterou nesluší se pr1Í
kolonizovat optickfm Ťádem: už7vá typografické volné
sestavy ien k ilustraci zvukovfch valér ; tučná písmena
ilustruií fortissima, štíhlá Ťada písmen ie staccato, kurzí.
va legato, slabé typy pianissimo. Futuristé pokračuií ve
fonetické básni, nahrazuiíce debussyánskou hudbu syrn.
bolistri hlukem pr myslovfch měst. Marinetti drivěňuie
dokonce prokánanému bludu onomatopoie, a tato poezie
vrcholí ve zhudebnělé poezii, uživaiicí slov i notového
systému u Francesca Cangiulla: Poesia pentagfammata.
D sledněiši než používat zrakového systému knihtisku
a písma bylo by zazÍ|aÍnenat takové básnické zpěvy na
desky gramofon .

Avšak,,auditivní typy básník klesaií s kursem foman-
tické kontemplace.. (Nezval). Ve chvíli, kdy Vítězslav
Nezval zbásní svou Abecedu, stoiíme na prahu nové obra.
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zové poezie. Jestliže Rimbaud ve zvukovém valéru sallro-
hlásek oblevoval ieiich barevné hodnoty, transponuie Ne.
zva|' ve svou báseř kresebnf tvar typografickfch značek,
básní magii ieiich tvaru.

Pohled do děiin vfvoie moderní poezie2 dovolil nám
dospět k těmto závěrrim a poznáním:

že ie tňeba požadovat pŤedevším naprostou čistotu
poezie, nepňipustit, aby byla aplikována k iakfmkoliv mi-
moestetickfm ríčelrim3že ie tŤeba zptacovávat formu ve
smyslu ieií funkce a ieiího rfičele, tedy nikoliv k racionální
srozurnitelnosti, n'!b k maximální emocionálnosti, do.
sažené prostňednictvím maximální fyziologické efektiv-
nosti. Básnictví, ve stÍedověku rfmuiící a veršuiící po.
znatky vědních obor , stává se ve světě naší civilizace
teprve svéprávnou, tyzi, čistou, absolutní poezil, která
nemá a nemriže mít iiného ěelu než ukoiovat nesmírnou
lidskou žlzei' po lyrismu,

že ie tňeba vyÍadit poezii ze světa kategorií a poimrla že
ie tŤeba otevňít ií primárněiší psychické zdroie, o ieiichž
možnfch estetickfch potencích pouěuií nás soudobé psy-
chologické a psychoanalytícké obievy,

že ie tňeba (zeiména pro českf básnickf iazyk) provést
za pomoci soustavnfch experimentri revizi slovesného
materiálrr, pÍerodit slova z nositelri poimovfch obsahri
v samostatné skutečnosti a v direktní induktory emocí,

že prozkoumání korespondencí a analogií rnezi daty
iednotlivfch smysl a kvalitativní iednotnost estetické
emoce iimi navozené otevírá bránu neomezenfm možnos.
tem, kterfch ie tŤeba esteticky využít. Že ie tak možno
postav i t  nově  prob lém poez ie  a  def inovat  nové
ieií poslání: poezie pro pět smyslri, poezie pro všecky
smysly. Pokusili isme se tedy poetismem dát tomuto pro.
blému odpověd'' a to ie iádto poetismu iako nové estetiky.

Pokračuiíce v toÍn' co naznačili Mallarmé a Apollinaire,
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dospěli isme píes novou typografickou rnontáž básně

k novému ritvaru obrazové básně, lyrismu obraz a sku.

tečností, a odtud k novému rítvaru filmového umění:

k čisté lyrické kinografii, k dynamické obrazové básni.

K f zi básnictví, osvobozeného od literatury, a obtazu,

osvobozeného kubismem od zobtazovitmí, k identifikaci
básníka a malíňe. Touto identifikací ukončuií se děiiny

malíÍství; malíÍství v tom smyslu a v té funkci, iež mu
pňináležely ve stŤedověku, malííství iako ňemeslo zobra.
zovaei,, se odsuzuie k zániku.

Prohlásili isme zánik mďíŤství v ieho tradičním smyslu,
vidouce iak vrstevnické malííství, neschopné mocně po.
kračovat na cestě kubismem proražené, otáěí se v blud.
ném kruhu polotvar , operuie neci.vilizovanfmi techni.
kami a zastaralfmi materiály a následkem toho pňi hlu.
bokém nepochopení vlastní podstaty usychaií ieho emo.
tivní síly.

Děiiny lidské duše prosvícené psychoanalytickfmi vf.
zkumy ukáza|y nám, iak afektivní potŤeby člověka
prvotně se spoiovaly s ieho potňebami materiálními a
utilitárnírni a iak s ukoiením těchto děie se i uspokoiení
oněch. fak estetická ěinnost pŤiklání se neiprve k funkcím
utilitárním, sloužícím praktickému životu (ieskynní
malby, stňedověká íemeslná umění, folklÓr)' a teprve
pozděii stává se samostatnou. Estetická aktivita a im.
presionabilita probouzí se, ptávě tak (iak akáza| Freud)
iako sexualita, ve spoiení s neidriležitěišími životními,
tělesnfmi a pracovními funkcemi.

MalíÍství vzniklo iako služba zobtazovací. CeIé děiiny
malíňství isou ernancipaění boi, boi za svobodu a samostat.
nost mimoutilitárních, estetick ch hodnot, které se pr .
běhern vfvoie tohoto Íemesla postupně probouzeií a ze.
siluií. Ve stňedověku isou pod pŤísnfm tlakem církev.
ního diktátu. Vfrokem nice|steno koncilu patŤi|o uspoňá.
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dání obrazu církevní patronaci, uměIcrim patŤilo ien
umění (ti. malíŤské provedení). Fra Angelico maluie
plášť madony modÍe nikoliv proto' že potňebuie na určité
ploše v obrazové kompozici tuto barvu, ale protože cilr.
kevní reglamá naňizuie, že plášť madony musí bft modrf.
Malíňství tlumočilo literární obsah legend, bylo nuceno
užívat apriorně danfch témat, emblém a kompozičních
schémat, bylo biblí negramotn;fch. Koncem stňedověku,
v renesanění merkantilní ltálii' rnnoží se emancipaění
pokusy malíňství. Pwf nátaz pťoti umění iakožto Ťemeslu
a mnišské práci (art - l'artisanat) ie spoien se změnou
společenského postavení malíÍova (dŤíve byli malíňi ne.
znátnj'rni Íemeslníky a mnichy; Karel Y. zvedá Tizianovi
štětec, ienž upaď z Mistrovy pravice) - a s vynálezem
nové malíŤské techniky - oleiomalby, která umožřovala
obrazy architekturou neupoutané, svobodněiší' ptivabněiší
a intimněiší a tak postavené mimo dozot církve' ieiíž
univerzální moc nad lidskf m duchem by|a iiž podlomena.
Míchelangelo odvažuie se stňetnout se s papežem Ju-
liem III. v prudkém sporu. Tento konflikt, zaznamenan!,
Vasarim, ie historicky prrikaznf : poprvé žádá na|iÍ pto
svou tvorbu ieií vlastní Ťád, neodvis$ na Íádu církve.
oko vítězí nad modlitbou. Holandská zátiší a drobné kra.
iiny v xvII. stol. isou malíŤskfm ansámblem tematicky
lhosteinfch a banálních věcí; pÍedmět iižnenítak drile.
žitf iako barevná a tvarová kompozice: na místo, kde
kompozice žáÁá' č,erveř' ie položena Íepa, na místo pro
bílou ubrus nebo talíí. Syžet ie nositelem barevné osnovy.
Kraiinomalba a zátiši' obory ztozené v měšťáckém Ho.
landsku, stávaií se nositeli vfvoie dalšího emancipování
malby ve francouzské škole batžoaznLho XIX. století.
U impresionistri syžet a pŤedmět ie ieště menší dťrleži-
tosti: nov;f triumf zraku a barevného básnění. Impresio-
nismus pod záminkou syžetu maluie iasné, svítící a kve.
toucí barevné mlhoviny, homogenní v koloritu i v osvět.
lení. Kubisté posléze, vzdaluiíce se do krainosti syžetu
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a ieho zobtazení (prvotní utilitární funkce malíňství)'

ažívajl forem bez iakéhokoliv pÍedmětného vfznamu'

maluií tvafy a barvy ien pro emoce' které v dívákovi

vzbazuii, pro ieiich kvality estetické' emotivní a nikoliv

ikonické. Tyto obrazy isou optickfmi, fyzickfmi urnělfmi

organismy,iežnavozuií urěité senzace u diváka a doiímaií

podle intencí umělcovfch prostŤednictvím fyziologickfch'

smyslovfch a nervovfch cest ieho senzibilitu. Kvalita

tohoto doietí ie kvalitou obrazu.
Zárovei s tímto osvobozením.malíňství, které činí

z obtazu nositele ěistě optickfch' neliterárních valér
lyrickfch, dálo se zdokonalení fotografie, kinematografie,
rychlotisku a novfch fotochemigrafickfch metod, které
pŤevzaly od malíňství ieho dokumentární, ilustrativní
a imitativní funkce. Mimo to ve chvíli' kdy vyhrařoval se
ideál malííství iako svébytného a čistého urnění, uskuteč.
řuiícího se soustavou vlastních forem, ukázalo se, že
pŤíkladem nesmírnf div vzblzuiícím mriže tu bft ne-
gerské sochaÍství, plastická poezie kmen , které děiiny
nedonutíly, aby lidskou' vrozenou, animální básnivost a
hravost podrobily po dlouhá staletí nevolnickfch civili.
zací potŤebám praktického, utilitárního a racionalistic-
kého hladu.

V epoše kubismu prohlašuie Picasso období malíŤství za
definitivně ukoněené. - Nyní bylo tÍeba postavit nově
problém obrazu. Uěinili isme vfchodiskem svfch
ana|fz a experirnent kubismus iakožto soustavu linií'
barev a forem urěen;fch prostňednictvím zraku doimout
divákovu senzibilitu. V kubismu ziistili isme historickf
moment' kdy estetická aktivita zraku odděluie se od prak-
tické (zobrazuiici), aby napÍíšté ži|a vlastním žívotem.

Vycházeiíce z kubismu, definovali isme obtaz iako rov-
nováhu barev, iako barevnou symfonii, iako barevnou
báseř. Základním a konstitutivním elementem, mateňšti.
nou a krví mďíňství, ieho vfhradnfm realizaěním pro.
stŤedkem uěinili isme barvu.
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Definovďi isme tedy obtaz iako dokona$ barevn}? rád
v ploše nebo prostoru (socha!) či v časoprostoru (film!),
realizovanf iakfmikoliv technickfmi prostňedky. Hledaií-
ce zákony barevné harmonie, ziistili isme analfzoU foZ-
maďtfch malíňskfch směrri a děl iednotlivfch autor , že
každá soustava má své vlastní zátkony o komplementár-
ních barvách a takÍka vlastní spektrum, takže rozpor
(psychologickfch) estetickfch zákonri vztahťr barev a zá.
konri barevné optiky zistává neznámou v teorii barevné
tvorby.

Světlo' faktor, kterf nás zpravuie o barvách, nebylo
dosud v malíŤství užito ďrektně. Bylo vyiadŤováno píg.
mentovou barvou, hmotnou a kalnou. Všude tam, kde se
mďíňství snažilo o větší světelnost, než iakou snese
pigment' používalo materiál světlo reflektuiících, kovri,
drahokamri, pozlacování: okenní obtazy katedrál byly
prvním primitivním pokusem pracovat proiekcí barev-
ného světla. Moderní technika dala možnost promítat
reflektoricky konkrétní barevná světla, reflektorické ba.
revné hry' pohyblivé rítvary, souvislé dynamické světelné
a barevné symfonie, iež otevíraií nové možnosti barevné
tvorbě: proiekění pohybl ivé obrazy, zbavené stmu.
losti stíedověkfch rukodílnfch technik, rodící se ze světla,
fo togra f i cká  báse ř

Vyšedše z kubismu' ieiž považuieme za batiéta mezi
starobylfm malíňstvím a novodobou barevnou tvorbou,
bariéru, zaníž není iiž návratu k atavisticklnzobtazaií.
cím zprisobrim, dospěli isme k definitivnímu pňeko-
nání tradičního tabulového obrazu: na ieho místo
nastupuie tu proiekční, světelnj obraz dynamickf
(reflektorické hry' film, ohřostroi) a knižní foto - a
typomontážní,  sér iově  vyráběnf  v  t i sících 8xeÍr-
p láŤích obtaz  s ta t i ck f ;  obrazová  poez ie  - -  kn iž.
ní foto a typomontážní obtaz, s nímž se ztotož.
n i la  báse ř ;  a  barevnf '  pohyb l i v f ,  ry tmick f 'časo.
pros torov!  obtaz ,  i enž se  z to tožřu ie  s  hudbou.
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Zanechavše historikrim a konzervátorrim péči o zdě.

děné a odumíraiící tvary umělecké, o malíňství' litera.

turu a ostatní umělecká Ťemesla, pokusili isme se od.

sffanit tyto vyžité a promlčené rítvary, konformní minu.

lfm spoleěnostem a civi|izacím, ale nepŤiměÍené naší

mechanické civilizaci a nepŤiiatelné moderním nervrim

a psychisrnu soudobého člověka, a na ieiich rnísto dosadit

formy, které dnešní době a dnešnímu ělověku lépe odpo.

vidail, Pokusili isme se tedy nikoliv o obrodu, ďe o vy-

nalezení novfch rítvarri, protože nové světy, nové

oblasti, nové reakce, echa podvědomí a imaginace nad.

vědomí, infrarudá a ultrafialová, nezbádané koněiny a

bílá místa na mapě estetiky pÍítahuií náš záiem

a provokuií tvoňivou vynalézavost k experimentrim: po.

kusili isme se, daleko od dosavadních koncepcí umělec-
kfch a estetickfch, rozsvítit nové umění' novou báseř
barev, zvuk, světel, v ní a pohybu, p o e z í i p r o v š e c hny
smys ly .

Epocha naší civilizace ie stadiem, kdy iednotlivé druhy
a obory umění se vybavily z kolťr, iirnž v minulosti
sloužily, kdy estetická aktivita odpoutává se od utilitár-
nosti někdeiších ňemesel, aby žila samostatnfm životem'
a kdy tyto emancipované obory umělecké sbližuií a snoubí
se spolu navzáiern,žene|ze ie napŤíště rozdělovat a toz.
lišovat podle kategorií iněkdeiších estetickfch systémri;
v době, kdy nové vědecké a technické vymoženosti vedou
k zcela novfm oborťrm a r1tvarrim estetick]ím, rozžettaie
s e  i d ea  ko r e spondence  a  i e dno tno s t i  umě l e c ké
emoce.

viděli isme, iak moderní poezie, datuiící se od roman.
tismu, vzdaluie se ,,literatuŤe.. a stupřuie fyziologíckou'
vizuální ěi auditivní efektivnost svfch prostÍedkri. Bau.
delaire, ienž pochopi|, že poezie napňíště nemriže mít
iiného poslání než vzbuzovat v ětenáŤi specifické pocity
harmoníe a že se proto musí napÍíště odloučit od nauěné
tendenční literatury, vytváŤí poezii ieií vlastní emotivní
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iuyk, odlišnf od íeči sděIení, spoiuie básnickou hru slov
s hrou barev a zvuk , tuší možnost nové, vyšší poezie,
poezie bez poetiky, báseř osvobozené imaginace; první
pŤedzvěst poezie pro všecky smysly. Toto tušení bylo iistě
podepÍeno Wagnerovou estetikou. Wagner pfiichází
s pňedstavou: ,,Gesamtkunstwerk.. (totiž v tvor vznika.
iící kooperací tÍí, ptj zák|adních, uměn: tance' hudby a
básně) iako troiiedin! vltaz lidské umělecké tvoŤivosti.
Touha po syntéze a f zi iednotlivfch uměn žiie, poěínaie
Baudelairem, v celém dalším vyvoii poezie. Už pňed
Baudelairem spoiovali romantičtí básníci adiektivem
a substantivem zvuk a barvu, mluvili o iasném hluku,
o temnfch hlasech apod. Idea vyšší iednoty iednotlivfch
uměn, koncepce iednoho umění v mnoha formách (ars
una, species mille) ie ostatně téměí dávnověká. Zeianéna
korespondence mezi senzacemi zraku a sluchu, dvou poďe
klasickfch estetik vfhradně nobilizovanfch smysl , má
prastarf rodokmen. Goethe, ienž ve Faustovi píše: ,,Die
Sonne tiint nach alter VYeise.., pokouší se ve Farbenlehre
o formulaci vztahu mezi barvou a zvukem a uvedení iich
na společnou vyšší formuli. Píed Goethem Johann Leon.
hard Hoffmann (r. 1786, Versuch einer Geschichte der
malerischen lrarmonie íiberhaupt und der Farbenhar.
monie insbesondere) zkoumá souvislosti malíňství a
hudby, stanoví Ťád paralel barev a t6nťr.

U Balzaca v Seraphitě čteme: ,,Zahtady, kde květiny
hovoňí, kde vzduch ie bílf, kde mystické kamení ie nadáno
pohybem, experiment nebesk ch pravd, iichž lze se ptát'
neboť ony odpovídaií variacemi světel, světy, kde barvy
zpívaií detikátní koncerty a kde slova plápo|aii...,,

Baudelairovské korespondence rczvíieii se v lyrice
Verlainově, zeiména ve Fétes galantes; v básni A cty.
měne Verlaine píše: v ně své bledosti - tvtii hlas, podivné
vidění, tvá bytost, pronikavá hudba. Paul Fort, hovoÍe
o Verlďnovi' podotfká, že napŤ. pleť ženy m že v nás
s barevnfm poěitkem vyvolat i ozvěnu v ně, kte iI
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odpovídá, žeieilhlas ienom svfm timbrem a modulacemi

mt e v nás vzbudit zrakové pňedstavy a obrazy, bft po.

cítěn iako vize, že krásu milenčina zievu vnímáme iako
budbu. PŤed Baudelairem nebyla ovšern báseř s to za-

chytit a realizovat tyto senzace iasnou a syntetickou

formou, která by zároveř spoiovala pňíěinu s ríěinkem

a smysloqf viem s iluzemi, které se k němu dtuží.
Rimbaud v halucinaci slov vynalézá nové hvězdy'

obievuie barvu souhlásek apiiznává, že se stal,,báiečnou
operou... Y znárnérnsonetu o hláskáeh: ,,A noir, E blanc'

f  rouge,  ( J  ver t ,  O b leu ,  voye l les ,  i e  d i ra i  que lque

iour  vos  na i ssances  la tentes . . . "  evoku ie  barvu
každé samohlásky podle ie!ího zvuku. René Ghil ve
svfch vědeckfch a estetichÍch anallzách i ve své básnické
praxi ukazuie, že neien samohlásky, ale i souhlásky maií
své korespondence, že každé slovo má vztahy hudební
a instrumentální a chápe báseř iako orchestraci, která
má vyvolat barevné i zvukové harmonie. Mallarmé sní
o sloučení hudby, básnictví a malíňství v iedinou symfonii
slov, pŤedstav, barev a t6n . Camille Mauclair (r. 1902
v Revue bleue) uvažuie o možnosti uskutečnění této syn.
tézy. PŤipouští, že lze sloučit malíňství, drama, zpěv,
orchestr a mimiku v iedno vyšší umění,, a|e že ie tu tňeba
kritické rozvahy, opŤené o vědu o vztazich mezi rozlič.
nfmi proievy ducha, chápaiíc v to geometrii steině iako
malíňství...

Věda o vztaz7ch mezi daty iednotlivfch smyslri.. . a ná-
sledovně o pŤíbuzenství mezi uměnami: neprozkoumané
oblasti psychologie a estetiky. Soudobrí psychologie m že
poskytnout neivíce rrrateriálu k otázce souvíslosti barvy
a zvuku. Frarrtišek Kreičí v Základech psychologie (n. díl)
tvrdí sice ieště, že audition colorée ie ríkaz abnormální
a chorobnf. Avšak moderní psychologie ziistila, že barev.
né slyšení ie schopnost latentní v každém člověku. Je to
více či méně živoucí a probudilá schopnost pňekládat
spontánně t6ny, h|asy, hŤmot a iiné akustické doimy do
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optickfch. Pro vědeckou arralfzu ievil se zvláště vhodnfm
a duležitfm vztah barev a t6nri, kterf mohl bft pňezkou-
šen vfpočty, které prováděli matematikové H. Hein a
E. Hacault. Došlo se k pňesně stanovitelnfm poměrtlm:
zá&<|adní barvy Ťadí se analogicky k hudebním t6n m od
hloubky k vfšce - oktáva barev. finá akustická zkoumání
o vibračním pňíbuzenství senzací auditivníclr a barevnfch
vkáza|a, iak určitá vibrace tlumočená zvukem nebo bar.
vou se redukuie v tytéž aritmetické zlomky, a tak škáIa

ut . re . Íni . fa . sol - la - si . ut dávázlomky,
1 e/8 615 8i3 312 sl} 16/e 2

(ěerveř' oranž, žluť, zeleř, modŤ, indigo, fialová),

iež isou totožny v barevnfch vibracích spektra. Zákon
analogie barev a t6nri dá se graficky znánotnit ve tvafu
kubické paraboly. Avšak ani tento ufznamn! poznatek
a zákon nevysvětluie dosud všecky ievy barevného slyšení
v ieho komplexním smyslu, tím spíše, že barevné pŤed.
stavy' hudbou vyvolané, neisou u všech lidí steiné, nlb
individuálně rozmanité. (Shtedáváme zde dokonce tjž
fakt rozporu mezi zákonem fyzikálním a zákonem psy.
chologickfm a estetickfm, iako mezi optickfmi a psycho-
logicko.estetickfmi zátkoly barev.)

Zdá se, že píi anal!,ze barevného slyšení dobí.
ráme se hlubokého zákona všel idského, platného
i pro rozmanité iiné ievy a zprisoby lidského myšlení.
Psychologické experimenty ukázaly, že v optické obrazy
mohou se pŤekládat i doimy čichové, chuťové' hmatové,
pokožkové' doimy tělesného blaha i bolesti; že |ze pÍi.
Ťknout barvu ěíslicím, tfdenním dnrim, vokál m (Rim-
baud) a iin;fm systémrim. Bylo dokonce i ziištěno, že
onirické (snové) obrazy vizuální mohou bft vzbuzeny
senzacemi auditivními či taktilnímio což opět ukazuie na
urči tou korespondenc i  a  na  urči tÝ  funkc ioná lní
sup lementar i smus a  senzor i á lní  ekv iva lenc i .
Bergson konstatuie, že hmatov;fm senzacím ie, pÍedevším
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ntávé ve snu' imanentní tendence vizualizovat se a uplat.
^'.i. 

'" v snovém obraze optíckém. častf ie též tento ziev

suplementarity mezi obrazy vizuáIďmi a daty hmatu

a tělesnfch, pohybovfch smyslri. Zai7rnavé ie' iak psycho.

technické zkoušky vždy znovu a znovu konstatuií pŤevahu

zraktt a zrakového typu mezi dnešními lidskfmi charak.

tery. Akustické názorové pÍedstavy vyskytuií se u dneš-

ních lidí v poětu asi desetkrát ňidším než optické. Hmato.

vé pŤedstavy isou así právě tak ěasté iako optické; pÍed-

stavové obrazy chuti, v ně, pohybu nebyly dosud pÍesněii

zkoumány.
Estetickfm drisledkem těchto fyzikálďch a psychotech.

nickfch fakt ie vzáiemná souvztažnost, poznatek, že auto.
nomie uměleckfch druh nemriže pňekročit urěité ÍIeze
a dospět rríplné izolace. Naopak. Tyto vzáiemné vztaby

iednotlivfch uměn, odpovídaiící senzoriálním ekvivalen.
cím, stávaií se ěím dále tím intenzívněii pŤedď záimovou
oblastí soudobé estetické tvorby. Impresionismus spoiuie
zrak s ostatními orgány v novou iednotu, a to pňedevším
i s tzv. nižšími smysly, které zasnoubeny se zrakem zievuií
neihlubší taiemství životního byti. Ztak obsahuie i i ž svf m
pohybem funkce dvou smyslri: viděď a hmatání, vnímání
ěasu a pfostoru. Snad pohyb ie základem pro ínherenci
všech smyslovfch orgánťr. Aěkolív všecky smysly maií své
vlastní energíe, což necítíte z Monetovfch obrazrl vítr'
z iinfch vrini lesri čí moŤe? Či''''ost zraku ie právě tak
komplexní životní proces iako myšlel7 a vize ie funkcí'
na níž ie prostě ríčasten ce$ čIověk. Vkďdém smyslovém
orgánu spolup sobí i všecky ostatní a poskytuií našemu
psychismu svá specifická data, a tak pouhé vidění mriže
uvést v ěinnost ostatní smysly a rozechvět všecky struny
moderní duše. Moderní oko bylo charakterizováno iako
orgán, v němž žiií všecky smysly; ,,ztak, kterf myslí
a cítí... Právě tak komple-ní funkce plní ucho, které' iak
známo, není orgánem vfhradně akustickfrn' nfbrž ie
ve svém celkovém zaÍízení iaksi orgánem seismickfm'

58r



za|oženfm' pro ustaviěné registrace záchvěvri a vlnění.
(Fakt ekvivďence iednotlivfch uměn možno ostatně do-

|ožit i analfzou psychického života rmnohÝch umělcti, iíž
ziíšťuieme, že umělci často cítí určíté tvťrrčí impulsy
dÍíve, než vědí' ke kterému umění se maií obrátit, a mož.
nost této volby vfrazu pro určité pocity sama ukazuie na
analogie a souvislost uměn, iakoŽiza povrchním a pomoc.
nfm rozdělením uměn na iednotu funkce a iednotu tvrir.
čích sil.)

Praktickfm pokusem o exploataci analogií mezi barvou
a tÓnem a ievri barevného slyšení byl orfismus. Guil.
laume Apollinďre,ienž v Bestiďre ou Cortěge d'orphée
í v Calligrammech pokusil se interpretovat reciproké
vlivy senzací hudebních na plastické tvary a barvy, pro-
h|ásil na pňednášce, poňádané sdružením Section d'Or
(několik rokri pŤed válkou)' pŤíští nového mďíňství rríplně
oďišného od kubismu, iež bude žít barvou, rytmem á álr8-
logiemi s dílyhudebními akterému dal iméno,,orfis'nus..,
spatŤuie v orfeovi, ienž pňipoiil dvě stfuny k lyŤe' vy-
smívaie se obligátďmu a proslavenému poětu sedm, vzor
tv rčí nezávislosti a odvážné obnovy, vynálezce rytmri
a tvrlrce novfch forem. Když roku 1912 Frank Kupka
vystavoval obrazy nazvané Fuga o dvou barvách nebo
Teplá chromatika' Apollínďre pozdravil zrod orfistické
malby, k níž se pŤičlenili i Delaunay, Bruce, Kandinskii.
orfisnrus, vytěžuiící zeiména subiektivní, náladové, mu.
zikáin[hodnoty barvy, však zristal estetickfm omylem,
polotovarem, ritvarem nečistfm, pleonastickÝm a odvo.
zenfm.leho obrazy byly vlastně ien transpozicí a ilus-
trací melodie: hudebnost byla tu primum; v druhé Ťadě
nastupuie snaha zachytit ii graficky a barevně. orfismus,
právě tak iako barevná hudba (Skriabin, Lász| ), ie
vlastně právě tak neěistfm rítvarem iako wagnerovslif
,'Gesamtkunstwerk..; ie sepětím malíňství s hudboul
uvedením barevné tvorby pod diktát rytmu a melodie
a transpozicí určitfch hudebních viemri do malíŤské kom.

pozice, a to zptisobem zcela individuálně libovoln;fm

a náiadovfm (,,introspekčním.. zaposloucháním se do

,,hudby duše..). Spoiení hudby a malííství neděje se tu

zp sobem absolutně souěasnfm, ie to směs, nikoliv identi.

fikace, ie to ilustrace a interpretace, nikoliv plnoprávná

a tyzi tvorba. Mimoto statická malba plošnfch barev

mriže se spŤíbuznit s hudbou gregoriánskou, kde tÓny po.

stupuií parďelně, sváuány lavzáiem' iako těžké sloupy
románskfch architektur; aby se dospělo k složitému kon.
trapunktu' bylo by tíeba kinematické proiekce' iežby da|a
obrazu tozvoi v čase, míru v ťytmu' kadenci v pohybu.

Úsilí podobné a vrstevnické Apollinairovu orfismu pro-
zrazuie i futuristickf manifest Pittura dei suoni, rumori,
odori, podepsanf C. D. Carrá (1913). Tento manifest tuší

iiž,byt ieště konfrrízně, možnost totální poezie, která
žádá aktivní kooperaci všech smyslri. Carrá hledá
nové možnosti malíňství; ukazuie, že ticho ie statické,
zvuky, hluky a vrině dynamické, že zvuky, bluky a vrině

isou tvary rozmanité vibrační intenzity, že každf sled
zvuk , hlukťr a vriní vtiskuie se v ducha určitou arabeskou
tvar a barev, že sama vrině m že sugerovat a determi.
novat v našem duchu hru tvar a barev, že v temné
komoŤe vrině květin, pudr , benzínu probouzeií v duchu
barevné kompozice.

V tušení korespondence a iednotnosti umělecké emoce'
v pokusech o f zi, syntézu a identifikaci iednotlivfch
uměn navzáiern spatňuie poetismus známku hlubokého
uměleckého pňerodu, svítání nové univerzální poe.
z ie  iakožto nového komple tního umění devít i
M z, iakési ars maio r, tozvilieiící se po odlímrtí histo.
rickfch uměleckfch ňemesel. Poetismus po dlouhé Eeta.
morf ze poezie a umění v podmínkách naší spoleěnosti
a civilizace,zapoéaté romantismem a vrcholící kubismem,
hlásí novou syntézu, která, mluveno slovy Apollinairo-
vÍmi,,,ie věcí budoucích století a bude se déle uskutečřo.
vat než baika o létaiícím lkarovi... A iako od Ikara píes
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Montgolfiera a Aderova netopÝra nebo Santos.Dumonto.
va draka se dospělo k air.expressu Farmanovu' k Blério.
tovu spadu a Lindberghovu vítězství nad Atlantikem, tak
od romantickfch snri o ,rGesamtkunstwerk", od touhy po
spoiení verše, recitace, mimiky, tance' hudby a dekorace
v kompilačnl tvar operního divad|a, po spoiení malíŤsM,
sochaŤství a stavitelství ve slohové monumentální archi-
tektuŤe' po obohacení verše daty všech smysl , což |ze
konstatovat u Baudelaira a symbolistri, dospívá poetismus
k problému a postulátu absolutni, univetzální poezie pro
všechny smysly, k nové,,afs una.., iednotné a mnohotvaré.

Zde otev1taií se pÍekvapuiící a rížasné perspekti.
vy. Aby bylo možno realizovat tuto totální a univerzální
poezii, syntézu pro všecky smysly, která byla nedosažite|.
nfm absolutnem' vzdálenou utopií pro minulé období
děiin' ie tŤeba pÍedevším pŤesně formulovat ieií podmín.
ky' proěistit a prozkoušet ieií vltazové pfostŤedky a pro-
bádat ieií mnohonásobné odezvy v divrákově psychismu,
opňít ii zktátka o solídní vědeckf základ. Je tŤeba dále
zííci se nedokonalfch historickfch a Íemeslnfch materiá-
lr1 a technik, vytvoÍit nové náÍadL, obievit a realizovat
nové vlrazové prostňedky, zmocnit se k tomu ěelu všech
pŤístroiri a vymožeností, iež soudobá věda a technika nám
dává k ďspozici. Lze skutečně pňedpokládat, že děiiny
umění a civilizace riezuzlnarrnenávaií ien pouhf sled slohri
a směrri, nlbtž že vypracovárvaií skuteěnf pokrok. Lze se
domnívat, že osobnost' která dnes ovládá své pracovní
prostŤedky steině dokonale, iako ovládal své pfostredky
Rembrandt, ie s to produkovat ďla mnohem vyšších
emocionrílních potenciálri, prostě pťoto' že ovtádá steině
dokonale prostňedky tisíckrát dokonďeiší.

ZÍeHri isme se historickfch tvar malíňskfch a verzifi.
kačních. ZÍeknuvše se slovníku poimri, zmocnili isme se
slovníku skutečnosti. Ukázali isme na možnost básní beze

slov, na možnost básnit materiálem spolehlivěiším, kon-

struktivním a vědecky zkontrolovanfm: básnit barvou'

,ou"",,,, světlem, pohybem, zvukem' vriní, energií.

Sledovali isme postupné odpoutání se poezie od litera.

tufy a zátovei' s tímpokraěuiící zoptičtěnl poezie aŽ

t' ri"i s malíŤstvím v obrazovou báseř. Řekli isme,

že optická stránka vkána|a svou nadňazenost a větší ži.

voucrrost, konstatovali isme, že anezi vrstevníky ie na.

prostá pŤevaha zrakovfch typri, patrně vlivem soudobfch
."i'iti""roí"h 

konkrét, které pÍinesly s sebou velikou kď-

turu zraku. Značnou rrílohu hrála zde fotografie a kine.

matografie.
VyŇoíili isme obrazové básně: kompozice skuteč.

,,o.ií b"""o a tvarri v Íádu básně. obrazová báseř uvedena

do pohybu: fotogenická poezie. Kinografie. Pokusili

isme se vypracovat návrh nového filmového umění, ěisté

i.ioog"afi"ffotogenické poezie, dynamického obrazu, iakf
o"*á v minulosti obdoby. Básně světla, které se vlní'

svítivé a skvoucí; v nich spatÍili isme vridčí umění doby'

velkolepou a syntetickou chronospaciální báseř, vzrušuiící
prostŤednictvím zraku všecky smysly a všecky senzibilní
oblasti divákovy. Film isme definovali iako dynamickou
obrazovou báseř, živou podívanou bez děie abez litera.
tury' rytmus ěerné a bílé a popŤípadě i rytmus barev'

iakfsi mechanickf balet tvarri a světel, ienž ukazuie svou
rodnou povahovou pÍíbuznost s barevně světelnfmi re.
flektorickfmi hrami, s čistfm tancem' s uměním ohřo-
stroie (i s uměním gymnastiky a akrobacie. Umění po.
hybu, umění časoprostoru, umění živé podívané: nové
divadlo).

Sluch, tento druhlf de facto a de iure za estetick uzn6'
van smysl, vykazuie ve vrstevnickém psychismu poten.
ciál dokonce mnohem slabší než ostatní tzv. nižšímimo.
estetické smysly iako hmat, čich ai. Dá se však oěekávat'
že pod vlivem radiotelefonie bude rehabilitován.
Dnešní rozhlas ie ovšem ve stadiu, v iakém byl donedávna
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fiIm: ie reproduktívní, tlumoěící. Ate nám ide o to zmoc.
nit se radiotelefonie iako elementu prodiktivního. Jako
iest filmem reďizovat básně zosnované z dént."cát .
pohybrl' tak iest vytvoŤit radiogenickou poezíi iakonové umění zvukri a hlukri, steině vzdálenou od lit"""i.,"y
a recítace iako od hudby. Realizovat tu dokonaleii a ra-
cionál.ěii to, oč usiloval Russolo svfmi ,,bňniotiěi...
Poetismus vyna|ézá novou radiogenickou poezii, obdob.
nou obrazové poezii fotogenick é, ieiímž audiioriem ie pro-
stor kosmu a ieiím publikem mezinárodď davy. naaio.
poezie, auditivní, bezprostorová, má široké a iivé mož.
ností. Dosavad realízovaná radiofonická dramata isouauďtívním divadlem, asi tak, iako mnohé filmy isouopticky tlumočenfm divadlem. Jako ěistá kinogiafie a
fo.togenická poezie, tak i radiofonické a radiJgenícké
básně musí pracovat toliko elementárními proštÍedky
(tam světlem a pohybem, zde zvukem a hlukem) a od.
poutat se od literárnosti a divadelního děie. Radiogenická
poezie iako kompozice zvukrl a hlukri ,unr^n,"rrí,anfch
ve skutečnosti, ale zosnovanfch v básnickou syntézu, nemá
nic společného ani s hudbou, ani s recitací, ani s líieratu.
fou' a také ani s verlainovskou slovní zvukomalbou. Jetaké poezií beze slov a není slovesnfm uměním. K hudbě
pak stoií v témže poměru iako fiIm k malíÍství. Prvé
rádiové scenário Mobilizace, iež zkotnponoval Nezval,
ukazuie konkrétně možnosti takové radiofonické poezie.
' Vytěžit analogie barvy a zvuku, to, oě se pokoušela
barevná hudba a orfistické mďíŤswí, umožřuie vynález
hudebního mluvícího filmu. Tohoto vynálezu bylo nei-
prve používáno k vytvorení operního divadelního fil'''.',
ohavně naturďistického. Nicméně tento duležitf tecl.,,,ig11í
vynález mťrže bft využit k netušenfm, novfm, zcela nena.
turďistickfm kompozicim. Mluvící a hudební frlrr. za-
kládá se na myšlence pomocí zvláštních pŤístroirl pie.
vádět zvuk ve světlo a naopak; iežto akuJtická, optická
i elektrokinetická energie se |iší podstatně kmítottem,

frekvencemi záchvěvri, lze tedy měnit energii akustickou'
světelnou a elektrickou iednu v druhou. Tento obiev mriže
se stát bázl nového umění optofonetického. Roz-
poime postup pÍevodu zvuku ve světlo a zpét světla ve
zvuk ve dva samostatné procesy, použiime ien pÍevod
světla ve zvuk. Světelné paprsky promítnuté na kino-
plátno vyvolaií v pffstroiích indukční proudy a zvláštní
ielefon pÍevede ie ve zvuky. obrazec promítnutf na plátno
musí se v pffstroii ohlásit zvukem. Čtverec patrně vyvolá

iinf zvuk než troirríhelník a lze tedy kombinovat akordy
světelnfch geometrickfch tvarťr. A naopak: iakf tvar a

iakou světelnost vezmou na sebe určité soustavy zvukri?
Pňevádět světlo ve zvuk anebo naopak zvuk ve světlo
nikoliv v reproduktivním slohu hudebního filmu, nlb
v dírektním a samostatném umění optofonetickém' iež
ie obievem novfch funkcionalit obrazu (světla) a hudby
(t6nu), toť obsáhlá oblast, která múže dát nes$chané
estetické emoce.3

Poetismus pňináší návrhy nové poezie, která chce
zbásnit svrii vesmír všemi prostredky, které dnešek vědy
a pr myslu ií mriže poskytnout, která se chce zmocnit
celého vesmíru lidského ducha doietím všech člověkovfch
smyslri. Svatá a zdravá žízeř našich moderních smyslťr
a nervti, hlad naší osobnosti, chtivost těla i ducha, oheř
života v nás háraiilcí - élan vital, libido či tropisme vital
- nedovedou se spokoiit s tím, co dosavadní umění na.
bízí. Náš zrak prahne po iíné podívané' než iakou mu
poskytuií nudné obrazy vÍstav a galerií, náš hmat chce
bft kuttivovrín a okouzlován bohatfmi senzacemi, dosa-
vadní hudba nevyhovuie našemu sluchu, naše chuť naide
ukoiení snad ien neilepší kuchyní světa, kuchyní Francie
(iež nikoliv náhodou byla zemí neižívěiší civilizace a kul.
tury). Hledáme poezii hovoŤící ke všem smyslrim člověka'
saturuiící ďvákovu senzibilitu, bavící a proiasřuiící ieho
nitro. A chceme tuto poezii zz|ožit na smyslové,
fy z i o l o g i c k é a b e c e d ě, na infinitesímálních záchvěvech
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smyslri a nervri' těchto ,,stfun duše... Poetismus chce
mluvit ke všem smyslrim - ien pŤíležitostně a z vfvoio-
vfch drivodr1akcentovď optičnost - protÓže chce mluvit
k celému ělověku, člověku moderní kultury a rovnováhy
ducha a těla.

Natnísto starfch kategorií umění, odpovídaiících vyš.
ším smysl m estetickfm (zraku a s|uchu), in1gtgftfu4lni6
a praktickfm potňebám člověka, iimž dnes lépe vyhovuií
iiné obory a tea|izace, vytváií poetismus poezii pro
všecky smysly.a

Poezie pro zrak čili,,osvobozené mďíŤství..: 1. dy-
namická: kinografie, ohřostroie, reflektorické hry a
veškerá živá podívaná (: 99osvobozené ďvaďo..), 2. sta.
tická: obtazová báseř typomontážní a fotomontážď'
nov;f obraz iakožto barevná báseř.

Poezie pro sluch: hudba hŤmotri, džez, tailiogenie.
Poezie pro ěich: poetismus koncipuie nové olfak.

tivní básnictví, symfonie vť'ní. Vrině maií hlubokf vHv
na náš ,,nižší.., instinktivní psychismus: vrině krve,
prachu, parfém , květin, živočišné pachy a pachy benzínu,
oleie' lékťr a drog nás mohou mocně a nevfslovně doiímat.
Baudelaire ieště filtroval shluky vriní do systému básnické
íeči. Nechť vťrně p sobí esteticky pŤímo, tak iako zvuky
a barvy. Řeě v ní silné erotické vzrušivosti znaií asi nei.
lépe milenci: květinové dary, parfémované milostné do.
pisy isou prvním krokem k olfaktoriální poezii. ostatně
mistrní zahradníci znali ieilabecedu a ieií citové odezvy,
právě tak iako ii znaly liturgie rozmanitÍch náboženswí.
Nuže: básnit vriněmi tak direktně, iako lze básnit barvou
a zvukem!

Poezie pro chu ť: Jestliže nepochybuieme u iistfch
individuí o bezprostňedním spoiení zraku se senzibilitou
a iádrem osobnosti, mrižeme se též domnívat, že velcí
iedlíci a gurmáni historie, dokonďí gastronomové a toz-
košníčtí pantagruelisté mohou se těšit dokona|ou komrrni.
kací chuti a duše. Že radost bytosti, iak pravil De|teil'

mttže se rozvíiet z dobrého trávení iako z dobré modlitby.

Ňuia" fu o poezii opoinfch nápoiri a narkotik, o alkoho-

ii"íe n"lo"inace, ieŽ toditéměŤ samočinně lyrická napětí.

Radost dobrého dlner není méně vznešená a méně este.

ii"t,á, n"ž kterákoliv iiná, kdyžtě vribec radost ie na nei.

vyššírn stupni tidskfch hodnot, měňenfch cílem životaz

sicstím. Liiuieme, že dnes netěší se kuchaňské umění té

vátžnosti,iakou mu prokazovďy stÍedověké estetiky a iaká
mu pÍísluší. Poezie pro chuť, kuchaňské urnění (o němž

psal Apollinaire v Poěte assassiné) veďe vlastních valérri

iustationí"h má formami, barvami, variacemi vriní pri.

sobit na celf koncert smYsl .
Poezie pro hmat: ieiím obievitelem ie Marinetti'

ienŽ ii r. 1921 nazval tactilismem. Tactilismus byl

ostatně pÍedtušen iiž v La Jongleuse a v Hors.nature od

Rachildové. Jestliže plastické umění pracuie také elementy

taktilními, Marinettiho hmatové básně, lltaktilní obtazy,,,

nemaií naprosto nic společného s mďíÍstvím ěi sochaÍ.

stvím; tnailzacíl realizovat taktilní harmonie. Náš hmat

ie civilizací velmi vycvičenf co do obratnosti, avšak ie
dosud esteticky nezkultivovanf co do impresionability'
často senzace zrakové pŤi pohledu na hmoty rozličné
hebkosti či drsnosti vzbuzaií v nás asociační pŤedstavy
hmatové, naproti tomu pouhÍ dotek v temnu nerozehraie
intenzívně naše nitro. Taktilní poezie, komponovanáz de.
likátních, hebkfch, drsnfch, teplfch či studenfch látek'
z hedvábí, veluru, kartáě , lehce elektrizovan;fch drátrl
apod., mriže vytrénovat naši taktilní emocionálnost a
poskytnout maximum smyslovfch a spirituálních rozkoší.

Poez ie  in tersenzor i á lních ekv iva lencí:  opto .
fonetika, ,,osvobozené divadlo(., barevná světla a zpěv
fontán.

Poez ie  tě lesnf  ch  a  pros toťovf  ch  smys l r i  ( smys lu
orientace, smyslu rychlosti, časoprostorového smyslu
pohybu): sport a ieho rozmanité druhy: automobítismus'
aviatika, turismus, gymnastika, akrobacie z žizeš' po re-

5BB 589



kordech, vfozenou naší mentalitě, sytí atletika, vášeř ví.
tězství propuká ve fotbalovfch zápasech zároveř s radost-
mi kolektivní souhry, s pocity napiaté harmonie, preciz-
nosti a koordinace. Báseř sportu' záŘilcínad vfchovnfmi
a ortopedickfmi tendencemi těIocviku, rozvfiil všecky
smysly, dává ěisté senzace svalové aktivity, rozkošá
obnažené pokožky ve větru, krásnou fyzickou exaltaci a
opoiení těla. - osvobozenf tanec, svéprávná dyna-
mická tělesná poezie, nezávislá od hudby, literatury a
plastiky' otevíraiící brány smyslnosti, umění geniálních
těl' neifyziětěiší a neiabstraktněiší umění, iehož médiem
ie hmatatelná tělesnost z masa a krve, která dává svfm
pohybem vznikat dynamickfm a abstraktním formám
taneční básně.

Poezíe smyslu komična: Grock, Fratellini, Frigo,
Chaplin etc.

Závéry, rezultáty a postuláty:
Analfzy posledních kapitol malíÍství a poezie obnažily

limity toho, co se zve uměním. Prohlási|i isme zánik
umění v ieho zděděnfch formách, pochopivše, že děiinné
pŤedpoklady, které ie uváděly v život, neisou dnes platny.
Slovo,,umění.. (z nedostatku pÍesněišího označení i námi
dosud užívané) ie dnes prosto obsahu a smyslu. To, co se
zve uměním, doznávalo podstatnfch změn co do poslání,
co do materirílri, technik a forem. Zobtazuiicí malííství
a epické veršovnictví isou pŤežitkem v civilizaci, která má
kodak a rotaění rychlotisk. Tradiční klasifikační zprlsoby
uměnovědy ukazuií se bft provizorními a zastara$mi:
sedmero umění, devět Mriz, troiiednota vftvarnfch uměn
apod.

Reviduiíce zastaralé normy a poimy estetické, zÍí.káne
se práva nahrazovat ie novfmi, steině papírovfmi, deduk.
tivními a odvozenfmi z metafyzik. Chápeme nemožnost
apriorních noťem iako postulát žídáme z fakt vyvozené
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zákony iako rezultáty ana|fz a experimentťr. Dnešní bio-

logicko.psychologické vědomosti o procesech' v nichž ie
celá podstata estetické produktivnosti a receptivnosti,

neisou dostatečné, abychom rnohli vytvorit ríplnou teorii

umění. Jako odpověď na otázku po smyslu umění a pod.

statě produktivity vyslovuieme hypotézu o iednotném
produktivním pudu l idském. Tato hypotéza o ied-
notném tvoíivém pudu ve všech proievech spirituálních

i životních stoií v protikladu se základními pravdami

kantovské estetiky. Psychologové rozělenili ,,ars una..
podle prostŤedkťr, technik a rozlišné smyslové fecepce na

,,artes... |Jzná*aiíce iednotnou tvoŤivou sílu' idoucí svou
typickou cestou funkce, znárrne opět ien ,,ars una.. a do.
mníváme se, že pŤes veškero dělení prvotní pud tvorby
poslouchá něiaké dosud bíologicky temné zákonitosti.
Tv rčí pud, komplexní a složenf z mnoha faktorrl' ie
s i lou ži iící na hranic i  oblast i  duševní a tělesné;
koíeny tv rčího instinktu sluší se spatŤovat v pudu
par excellence životním a tvoňivém: v sexualitě. Umění
bylo definováno iako dezinteresovaná hra, ale hra ie
právě kulturou a tréninkem urěitfch instinktri, ie pŤi.
zprisobená k ieiich funkcím.

Jevy  in tersenzor i á lní  korespondence a  ekv iva .
lence a iednotnost estet ické emoce ukazuií znovu
na ''ars una..: že poezie ie ienom iedna. Všechny
proudy inspirace isou kvalitatívně totožny a lišl se ien vf-
razov mi, kvantitativními prostÍedky. opouštěiíce poiem
,,umění.., chápeme slovo ,,poezie,, v ieho prvotním ňec.
kém smyslu: poiesis, svrchovaná tvorba. Poezie ne-
ukládá se dnes ien do knih,lze básnit barvou, světlem, zvu.
kem, pohybem, básnit životem. Poezie iako epifenomén
harmonie hmotn;fch, životních, duševních fakt, poezíe
iako svrchovanf lidskf a umělf Íád. Poezie, ktetá záÍí
i tam, kde není stopy po ,,umění...

Dospíváme.li bodu, z néhož mrižeme pňehlédrrout veš.
kero pole umělecké aktivity iako bilanci minulosti, vidíme
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nutně množství novÍch možností a neprobádané oblasti.
Spoiovací cesty mezi senzacemi smyslrl dávaií iednotlLvfm proiev m životním a estetick;fm pŤíliv i"a"ot"e
a všeobecné tvrlfčí energie. - Poetismus likviduiá ai.n"'-
monie těla a ducha, nezná rozdílu mezi tělesnfm a du.
chovfm uměním, mezi vyššími a nižšími smysty. Zde
končí kŤesťanská a asketická diktatura duše. Mizí iragiě-
nost' tento estetickf sadismus. Fyzická a psychická euforie.
Poetismus zmocřuie se světa direktně všerni smysly
a-cítí neiiemněiší záchvěvy organické hmoty a ieii zákony ;
Yil':!Í tozvtat pňivodila nerovnováha tŤí primorai.ernící
lidskfch potencí, smyslnosti, inteligence a aktivity. čím
byty by estetické emoce bez radosií smyslrl, bez záÍení
inteligence abez mocnosti činu? Štěstí poezie rodí se ze
souladu všech smysl pod vládou svrchovaného smyslu
života a lásky, což dokazuie supremacii poezie nad iinfmi
rikony ávotními nebo pocitovfmi.

Velikf obiev poetismu ie štěstí. Neštěstí, toťkonflikt na.
šich atavistickfch aspirací s aktuáIními možnostmi. Re.
viduieme tidskf ideál štěstí. Štěstí Ťádu, harmonie a díla.
Stěstí ie v tvorbě. Filosofie poetismu nebere život a dílo
za dvé rozlišnfch věcí. Smysl života ie šťastné dílo:
uěiřme svrii život dílem, básní dobÍe otganizovanou a
prožívanou, která ie bohatou satisfakcí naší potňebě
štěstí a poezie. Poetismus, toť ,,náruě štěstí, v něilž celf
svět se soustŤeďuie iako kolibňík... Hledaiíce štěstí, usilu.
ie1ne o pocity harmonie a rovnováhy. Vypracováváme
Iád, a umění šťastného života, nezatiyoaiIie skutečnost
iluzemi. Prosti metafyzickfch starostí, pokračuieme
v linii iediné nescholastické filosofie epikureismu a áate.
rialismu. Ptožit svou,,lidskou báseři znamená, poslech.
nout principu vfběruz naiít pťavou radost. zae pricaázl
poetismus s otázkou, ieiíž odpověď byla už odevždy polo-
ž.911, ,,že život stoií za to, abychom iei žili, ie ne|neityt.
něiší z pňedpokladri, a nebft pÍedpoklad"*, tyt-by nei.
nemožněiš7 ze závértt.. (Santayana). A: ,,netňeba se ptát,
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proč člověk touží po štěstí; štěstí ie iiž konečná odpověď..

(Sokrates).
Jestliže stňedověká umění sloužila, probouzí poetismus

pšeziiv čistém a neaplikovaném tvaru a buduie ieií novf

3vět, svět harmonie a štěstí.

1' Tak charakterizuje poetismus Šalda. _ 2. Podrobnějši obraz-ulvoje

viz Teige: Svět, kterj, voní. Nakladatelství odeon, a Teige.: Charles

á.u.,a"tu.i.. (ve íanfarlb' vydáno v odeonu). _ 3.Yíz Teige: Fi1m (v ka-

;t,;l. ; optofonetice). - 4. vi, Teige: Poezie pro pět smyslrl (Pásmo. II,

íozo1. l""upark jakožto vlastní prostiedí'univerzálni poezie pro všechny

ffi.íy. Ne".,a1o.'á město bludičék, zázrakl3,, akrobatri a básníkri (Akro-

la . Ú*ctí,, ale neiluzívní, skutečnjz ráj básně. _ Poetismus buduje svou

estetit.u .'.od,'i'I. od Bremondovy teorie o,,poésie pure.. a od surrealismu,

jež obě jsou novějšího data než poetismus. -

(ReD 1, č. 9, červen 1928)
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