
Eduard Urx: PANTOMÍMA*

V posledn1iclr dvoch rokoch stal sa v mladej českej poézii,
ktorá debutova|a sympaticky Seifertouj,m Městem v slzách,
Wolkerouou Těžkou hodinou, knihami HoŤejšího a Horu,dÓkladnf
zvrat. S vervou proklamované manifesty o proletárskej poézii,
kde išlo iste o rimyseldobrf a riprimnf, pre určitťr časé poetov

chytro zostareli. LenWolker, ktorému boio proletárske umenie
záležitoséou srdca, vytvoril naozaj dielo, v ktoroni nejde o Tah-

ky žvast, ale kde hovorí srdce _ srdce celkom robotnícke, pro.

letárske. Taktiež Hora, Vančura a HoŤejší. Inakšie Seifert a

Nepal, ktorí so svojím vodcom K. Teigom z odporu k civilizácii
a ospevovania revohicie (Seifert) dostali sa k priarnemu proti-
kladu: inšpiruje iclr polroda krásy cirkusov, barov, kaviarní,
lahkfch nuancií pasívnej skutočnosti zrnyslovej. Chcri sa

r,enovať čistej puédi, ich Mťrza nevie nič o všednotn dni, je to

láskavá a usmievaváMuza nedele, barov, klaunskfclr atrak.

cií, nezmyslov. K. Teige ozrračil toto usi|\e Deuětsilu ako
poetiumus. (HOST III, č. 9-10) Kniha Nezuahua je prvym
konkrétnym dokladom tohoto ťrsilia o čist krásu.)

Splesnivelfm kritikom, ktorfnr nie je krása vedla v tvorov
z Akadémie vied a umelria, je táto kniha pásťou medzi oči,

estétom skytá najvyššie orgie krásy. Isté je : Pantomima nie je

kniha každodenná svojou náplĎou absolťrtnej modernej krásy.

* Nová kniha poézie Víta Nezvtla, vydaná nákladom Študentského
kníhkup. a nakl. v Prahe. Úprava: Štyrskf a Teige. Cena: 36 Kč.
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Nezual, tento mladf boh pln1i radosti a smiechu (je v Ďom

skutočne niečo anticky, homéricky božské), je pcdaren1i hun-
c t. Mení sa ako kaleidoskop aaniv. tom najkratšom momente

nie je ani približne definovatelrry. Je.klaunom svojho srdca,
smádného po kráse, je bláznom, skákajťrcim'cez priepasti
nemožností, ktorf, podnika lyrické dobrodružstvo za ,Iyric-
kfm dobrodružstvom s podivuhodn}tmi možnoséarni, danfmi
Ien velkfm básnikom. Básnik vidí všetko, ale nepoučuje nikoho
(Cocteau).

Nezual je básnik mornentu, čerstvej bezprostrednej krásy,
ktorá mu prebielra ani elektrická vlrra svalstvom, očami,
srdcclm. Táta, táta a tára, blridi svo.jím krásnym Svetom
plnfrn cyklistov, klaunov, komediantov a žien, ide ako bez
cie,Ia, b|ázon-re1ativista, ktor!- sa podobá susedovi zo svojej
anekdoty, ktor neverí ani v boha, ani v sricnosé duše, ani
v absolritne nič, ale ktorf verí, ž:e 13 je nešéastné číslo !

Každá Nezvalova báseĎ je preplnená krásou. Opi1iva bohat-
stvom ťantázie a prepychom formy. Každá báseĎ je krásrry,
pestr a zázračnj,vták, papagáj na rnotocykle, smiešny a pre-
Ííkan!; vec ako vořavé mydlo, permrrtovy nožík či aeroplán.
Niečo, čo bezprostredne pijete a c1tite .-l)ziologicful cítite. Keď
čitate Pantonlimu, tu sa všetko c}rveje, vibruje a sveticlkuje
znryslovfm životom. Rozum? V lrlave rnu hučí 30 budíčkov,
jeho srdce horríčkovite pije z krás sveta, ktoré nachytali antény
jeho citlivfch zmyslov. Myšlienka? Tá znásilĎuje krásu. Patrí
do filozofie. Poézia nech je beztématickát. Nezual ani trocha
nemyslí; 'ieho slová prestali byé logick mi, aby sa moh1i stať
ma-gicklimi.

Ano: Nezvalor'a báseř' nie je (ako povedal K. Teige) patazi.
tom skutočnosti, ale je sebestačná a autonÓmna; toto umenie
3e, rnusí sapriznat, pretudraním zmyslovej skutočnosti a nie pred-
stavovaním, a síce par excelence' ono neiniituje, ale vždy tvorí.

. Popudy, infikujrice Nezvalovu fantáziu, sťr čiste fyziologic.
kého pÓvodu. A jeho báseĎ dojíma zasa |en senzibilitu, nie
tntelekt. Je to hra predstáv voln ch asociácií, ktorá predpo.
kladá duševnri p,užnosť, klaunizmus.
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To nie je inteligencia rozumu, ale inteligencia zmyslov,
srdca.

obsah? Harlekfni, nedelné odpoludnia, cyklisti, piloti,
bratia Fratellini, námorníci, rádiotelegra.fisti, . exoti' klauni,
akrobati, títo moderní. hrdinovia civilizácie .20.. storočia,
bludní rytieri so smiechom.na líci a sm tkom v sdci. Je.to
romantika; avšak prečistená od temna stredovekfch cigánov,
táborovfch ohřov lupičskfch, od šerosvitu'lripežníckych
myslov, zrircanTn, je to romantika s novfm mysticizmoin,

avšak celkom samozrejmfm a pozemskfm, kotviacim v rozkoš.
nfch nezmysloch.
- 

Poézii Vítězslava Nezuala chfba však akákoÍvek široko za.
Iožená životná podstata. Je to uj,sek, ten krajší, a preto mdÍ,o
hoaoriaci. Povedal som, že Nezr'al pretvára zmyslovr1 skutoč.
nosé; áno, ale treba dodaé, že nie ce|u, v celej jej šírke' troj-
rozmernej a najskutočnejšej, ako ju vidíme ažt1eme v 7 dřoch
tfž.dÍ;a, Je to loézi,a nedele, ktorá nevie nič o uplynulfch
šiestich lopotnfch dfioch.

Nekričíme a nevoláme, nevydáváme manifesty, aby sa stoj
čo stoj veršovalo proletársky, nec}rceme, aby to, čo sa tvorí
v umení, bolo len a len agitačnou, tendenčnou poéziou, hoci
aj tej je dnes treba; vieme, že táto rimyselná snaha často
končí násilnfm rfmovaním na rud1i.chudf medzi črepami
insignií a rekvizlt á la: neviestka, proletár, ba kády, bieda,
revolrlcia. Je treba tuorb1t a r1primnfch sídc. Je treba zžit sa
s dnešnou skutočnoséou. Je možné, aby básnik, rczonančná
doska, ostal nedotknutf dnešn1imi sociálnymi bojmi, všednfm
dfiom práce, boja a biedy? Nezval sa však nedá zahlušié
krikom z frontu práce a triednej vojny, ale kťuďne mieša dblej
svoje koktaily.

A toje anarchizmus.
Nič - len poéfia,jemná a prelietavá. Básnivosé, poetizmus.

Silnf lyrizmus, základn! t6n známy z otca modernej poézíe
Apollinaira, potom Blaise Cendrarsa a z infch Franc zov.
Známy aj z Kass,ika. Čudné vyznievanie vecí a lyrické chá.
panie sveta. Kfm je Kassák zataženf faktami, vážnejší a hut.
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neiší - Nezvalova poézia je tahkd' ako pena, uzdušná ako fiÓr,
oržIietauti, ako motj,ť. Je silne osobitá. Samá fantázia.

Stačí to?
Nám je Pantomima anarchizmom a anachronizmom, ak

chápeme umenie a jeho socidlnej funkcii hlbšie a hlbšie.

(Dav I, č. l, str. 32_g3, zima |924)
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