
F. C. Weiskopf: roo PROCENT
(Poznámky k otázce poetismu. Poznámky: nikoliv metodologická studie)

Ana l  o  g i  e

Velká francouzská revoluce naplnila i dusnou světnici ně-
mecké rn|ádeže nadějí a odvahou: měly i na pravém bňehu
Rfna vyrrist stromy svobody. Poezie vytyčila prapoly revo-
luce. Pak -když Metternich nahradil Stromy svobody šibeni-
cemi _ utekla německá poezie do rytíŤsky-romantick ch sto-
letí stňedověku a opila se snem o krásné minulosti, aby ne.
viděla bídnou pňítomnost. Romantika na začátku devatenác-
tého století, toé Litěk mládeže odsouzené k politické impotenci
z rea\ity do báchorky, toé poetická parafráze společenské
, rop ice  

t t .

A v době nejpustší reakce, několik rokri pŤed rínorovou
revolucí, žije v Německu mlady rebelantsky básník - a píše
exotické verše plné palmov ch hájri, slonri, černochri, jižních
hvězd a pestr ch kytek: Ferdinand Freiligrath, budoucí básník
revolučního proletariátu r. 1B4B! První f,áze Freiligrathovy
poezie, toť rítěk bezmocné mládeže z pŤedbieznové Evropy
do orientu, toé exotická parafráze potitického bňichabolení
tehdejší společnosti.

,,Dejte rni zbraĎ. ať mo]ru také státI
největší kokardu mně dejte udělat
Něco mne pŤesahuje a něco mi chybí
a Komunistick1i manifest ten se mně strašně líbí.....
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Nedostalo se mu zbraně do ruky a kokardu už měl pŤiprave-

nou; byl mlady básník a rebe lantské energie v něm proudily.

Na slovo ,,organizovat,, nelze najít rfm a ,,jednotná fronta..

není žádrr m pŤedmětem pro lyrika. Tragédie? Ano - zcela
rlaIá tragédie a těk do nárr-rčí krásné Virginie:

,,Na Ďadreclr seclají mně lfrovci
a orr je básníkerrr té clrladné končirry

N'ÍilLrje nrěnící se placlré kolibňíky
z Jlarer,nÝcl.r obrázk
jc revolucionáň a mír rácl slaclké fíky
a myslí na lásku... . .

Později ani není revolucionáňem:je detektivem nebo telefon-
ním abonentem a miluje Rosinu Lodollu. Nezazlívám. Chápu:
revoluce, toé ,,ohiíostroj. . .  Lenin, toť ' ,moderní Dion sos.. . . .
a tak se stal Nezval poetistou.

An t i t e z e

,,Správrrě konstruované umění je jen díIem života, korunou
existetlce a Ťádně Sestavené společnosti. Je potieba pŤeclevším
nové společnosti, proto je potňeba revoluce, proto je snad
aktuálnější tvorba konstruktivní než poezie..... (Karel Tcige).

,,Socialistickj, proletaridt musí u2t2čit lteslo stranické literatttry.
Musí u2uijet tuto 1tisadu, musí ji uskutečnit u fiuotě, a to ueJormě co
nejsemknutější a nejkonsekuentnější. Pry,č s bezpartijnírui liter(íU!
Pryč s literdt2-nadčtouěk1! Věc literatur2 musí se stdt dílem ušeobecné
prolettíŤské uěci, ,,šroubkem a kolečkem,, onoho uelkého jednotnéIto
komunistického mechanismu, jen! je uudděn do po|rybu uuědolnělou
auantgardou celého proletari tu.,.,, ( I,enin).
Antiteze? Ano ..- ale pouze pokud se tyká vykladu pojmu
,,potlzig..... a cesty myšlenkového vyvoje k poznáni nutnosti
rel'olnce. pouze !
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Tvorba konstruktivní je aktuálnější než poezie: proč? Pro-
tože Karel Teige sice postavil pravidlo, že ,,estetika stroje
musí bft směrodatná.pro všecka umění.. (ričelnost!), ale r,y-
tvo i| zároveĎ vyjimku _ poezii ! Antiteze se tedy jeví v tei-
govské teorii samotné.

CUKRoVÁ PoCHoUTKA LUKRECIE |JEŽ]
Z PAPEŽ1KÝCH NEHTÚ

nÚŽovÉ MANDE,LINKY VYPoUŠTÍ
je barokním nebo rokokor,fm medailÓnkem,

ktery by architekt Teige dal strhnout zkaždého nového domu.
Literární architekt ho strhne taktéž.

Af r i ka  na  Ž ižkové

Jaroslav Seifert pŤišel z periÍěrie: líbilo se mu kino, karusel,
baltick1i sleď (vulgo herink), měl rád vyleštěné sváteční boty
a Celetnou ulici.

,,Poezie (čist lyrismusje jejím vťrdcem) stoupá pŤes doposa-
vadní bŤehy, objímá cel dnešní mnohotvarf život moderního
světa... (BedŤich Václavek.)

Pražská pŤedměstí by|a malá a Seifert si vyjel do dalekého
světa... Totiž: on neodejel, on vlastně zristal zde a pňetŤel
Žižkov pouze orientálskfm lakem. A hle, Celetná ulicej:e nyní
rue de la Paix, ovocnf trh Eiffelovkou, sleď se stal zmrz|fm
ananasem, dva milenci už nešli jarním parkem, nlbržjeli ve
wagons-lits a wagons-restaurants.

Chápu metamorÍÓzu Seifertovy geografie - nechápu však
teoretika, kterj,označuje novou Seifertovu poezii za poetismus.
Pravda je, že v ,,Městě v slzách,, nebyl cely svět, ale také nová
kniha Seifertova neobsahuje celf svět: neboť telasa kavárny,
byť i paňížské, není cel1im světem a život se neskládá pouze
z paprskli a květin, v-edle Miss Gada-Nigi žije ještě bezrukf
invalida a dělník z Českomoravské.

Bo

Tedy:
Se i f e r t  n ení  poe t i s t ou

neDo:
Poe  t i smus  není  t ím ,  čím ho  dě l a j í

j  e ho  t e o r e t i k o vé
Úče l no s t
E konom i e
Pohyb
K r e v

Nechť duní v poezii lomoz života 20. století. Nechceme
pouze lremisféru idyl a dobrodružství: chceme celou země-

kouli. Rokoko patňí do vitríny. Technická ričelnost tvaru vy-
žaduje si jako nutnf doplněk a zdokonalení sociální ričel-

nost a potŤebnost obsahu.

o r gan i z a ce  myš l enek  a  f o r em

organizace myšlenek. Ano: myšlenek, neboé i poetismus
Seiferta a Nezvala není tak zvaÍIou čistou lyrikou, nezprostil
se reflektivního lešení a zjednodušil si pouze svět. Nemluvím
o tendenčnosti poetismu - nechám zde mluvit jeho vlastního
teoretika Bedňicha VácIavka :

,,Cely intimní objatf svět a moderní velkoměsto jsou zdro-
jem jeho (Seifertovy) poezie, poezie to cestování, sportu,
moderního pňepychu a moderních změkčilostí.. .

Poetismus je tedy tendenční a jeho anatéma proti tzv.
tendenční poeziije buďto bojrázu ryze kvantitativního, anebo
boj rre proti tendenčnosti poez\e vribec, nlrbrž proti ideovému
obsahu tendence.

A  no vo s t ,  mode r no s t

Novost tvaru a obsahu? Píše.li Honzl o Nezvalovi, že
u něho je modernost ve funkci, nikoli v námětu, pak zužuje
pojem modernosti, právě tak jakoVáclavek zužuje pojem revo.
lučnosti, když praví o Seifertovi, že jeho nová kniha lidsky
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neznamená r1těk od proletáňské linie, že ho pouze zajimaji
nyní jiné, hlubší problémy, problémy tvarové. Avšak tvarová
revoluce je pouze

starf flašinet a nová klika.
Noud, noutÍ, noutí je poug reuoluce společenskd a nad ni

není tnodernosti.

Formální rer'oluce dnes již rrikoho nezastraší, moderní buržoa
se jí nebojí, ba naopak - on ji akceptuje:

MIKADo U ŽENY
PRAMPoLINI V JÍDELNĚ

NoVÝ CoCTEAU NA NoČNÍu storru
(VÝRoBA WEIMARER BAUHAUS)
STRAVINSKIJ NA PRVNÍM MÍsTĚ

V MUZIKÁrivÍtvl CREDU,

toť odpověď modernílro měšťáctva na tvarovou revoluci. on
ne peut pas épater le bourgeois. Jedinou jeho slabinou je
bankovní konto. ÉCRASER LE BoURGEoIS - toť nové
Jres lo  také v  umění.  

A  proto:

akceptujeme-li teorii novélro umění (u -y ji akceptujeme
plně a do dúsledkri), nechceme žádnj,ch štukatérsk1ich orna-
mentŮ, Boucherovych obrázkri a cukrov1ich prripletkri, nlbrž
strojouou, čelnou, elegantní staubu betonem neb slouem.

Nechceme loule:
PaŤíž a Afriku

jaTlband

waggons-lits
neděle a sutítk2

černoclry a Š1lanět2

8,2

nj,brž také:
ostatní Europu, ušechny peunin1l,
ultelné retlí,r1l, moŤe a toudrn2

lotnol strojú a ex\lozi bojú a sign tú

pancéŤoué ulak2 reuoluce
celé tj,dn2 a měsíce

ušecltryl ras1l a tŤíď2

Chceme víno, nechceme stňik
a proto:

žddnou 10o/o nd,hraiku! Dejte ndm pln h 100 %!
alespoĎ v teorii.
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(Avarrtgarda l, č.4, duben 1925)




