Karel Teige: POETISMUS

V bezeslohovémlg.:.:l".i
1oďly se lsmy, težérněiší
a méně závazaé náhražky slohri.
Dles není 'laaooouío
lsmu, po kubismu stali isme se svědky soupečství
pŤečet.
nfch u'něleckfch škol a vyznání. umĚnr po}tyb;J-i"
a do krainosti rozindiviflrra|izgyáno drob.í
.";;.k
i"y,
které se zvou avantgardami. Není ismu,
ie
ien
,i;;é
uměď.., ,,neimladší umění.., které se t..to
ír"av
starfmi iako svět, ffkaiíc
"nr"tr
iim: věěnépravdy.
o"g"o"'""!
ismri ie prostě symptomem oěivídné -a"g".""'"""
dosavadních druhri umění.
A pŤecevzniká novf sloh a s ním nové umění,
které
pň.estalo bft uměním; neznaiíc tradiční"h
pÍ"JJdk.r;
pŤipouštíkaždou slibnou hypoiézu, sympatizu'e
.
-"ltY a i9ho zprisoby isou tak vtíoné,.zaro|" "*p"'i.
mrá.e
nepňebenréiako život sám.
"
Tímto uměním budou
pravděpodobně nadále zab!9e.
vat duchové méně titerátšií
a piofesionální, ale zaío
-nohea živěišía veseleiší.v
iehJkvětech nďeznete tolik
omamné vrině života,ževámto dá zapomenout
umělecké
problematiky.
Uměleckf profesionalismus nemriže nadále
trvat. Je-li
nové umění a to, co nazveme poetism"*o
o*ěií*
ztvota,
uměním žlt a užívat,
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nusí bft posléze tak samozŤeimě1 rozkošné a dostupné
z'1iako sport, láska, víno a všecky tahridky. Nemrlž9.bf1
-e'toa"t-,
ie spíšeobecnou potňebou. ŽaalÝ inďvidurál.
bft prožit morálně, to iest: v rísměvech'
má.ti
život,
lí
drlstoinosti,
neobeide se bez něbo. Profe.
lásce
a
štěstí,
sionál-umělec ie omyl a do iisté míry už dnes anomálie.
Na paŤížskouolympiádu 1924nebyly pŤipuštěnypro|es|o-.
náIské kluby. Proě bychom neměli rovněž tak fezorutne
odmítnout profesionátní cechy mďuiících, píšícíchlmo.
deluiících a cizeluiících obchodníkťr?Umělec1{ dílo není
obchodní spekutaění artikl a nemrlže bft pÍedmětem
koženéakademické diskuse. Je podstatně dar aebo hra
bez závaz'aosti a následkrl.

Nová, bezčetná a skvoucí krása světa ie dcerou a*tuál.
ního života. Nezrodila se z estetické spekulagp9 foÍIl&tl.
tické ateliérovémentality9 ďe ie prostfm agzďkátemcíIevědomé, discipllnované a pozitirzní produkce a životní
aktivity lidstvá. Neusídlila se v katedrálách 6i gďériích;
ven do ulic, v architektuÍe měst, v osvěžuiíclzeleliparkrl'
v ruchu pŤístavrla ve vfhni prrimyslu, ienžživínašepri.
mární potÍeby,našla svrli domov. NepŤedepsďa sr':T-..
listních feceptťr: moderní tvaťy a rítvary isou rezuttatem
cílevědomépráce, vyrobeny dokona$m provedentm rrod
diktátem rÉčelu
a ekonomie. obsáhla inženfrťrv wpocet
a naplnila iei básnickoavizí. Věda o stavbě g1ěst, urba.
nismus, po.t.ytt. tak díta rríchvatnáa básnická; íaďsovrín
pridorys života, pŤedobraz budoucnosti, utopiel iiž 9s|u.
teění rudá budoucnost. teií produkty isou stroie blahobytu a štěstí.
Nová krása zrodila se z konstruktivní ptáce2 iež ie zá.
kladnou modenrího života. Triumf konstruktivíí metody
(zánik manufaktury, potlačenídekoradvního ggrěď9 pro.
dukce v sériích, typizace a standardizase) ie umožněn
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ien hegemonlí ostrého intelektualismu, ienž se proievuie
v soudobém technickém materiďismu. Manismus. Konstruktivní princip ie tedy principem podmiřuiícím samotnou eristenci moderního světa. Purismus ie estetická
kontrola konstruktivní práce, nic více, nic méně.
Flaubert napsal prorockou větu: ,,Umění zítška bude
neosobní a vědecké... Bude to tedy ieště uměď? Dnešní
architektura, stavby měst, prrimyslové umění ie vědou.
Není to uměIecká tvorba tryskaiící z romantického nadšení'ale prostá intenzívní civilizaění práce. Sociální
technika.
Poetismus ie korunou života, iehož bází |e konstruk.
tivismus. Relativisté, isme pÍesvěděeni o skryté iracionalitě' kterou vědeckf systém nepostÍehl a nepotlaěil.
Je
v zá|mu života, aby vfpoěty inženfrťr a mystitetri byiy
racionální. Ale kďdf vfpoěet racionďizuie iracionďitu
...nÍch
ien na několik 6959
míst. Vfpočet každéhostro|e

má ze.

V dnešní době ie tŤeba zvláštní dispozice k zažití pÍ1.
.
krfch psychologickfch kontrastri až paradoxně zahrocenfch. Kázeř celku. Žfunírre po .oob-odě inďvidua.
,,Po
š'esti dnech práce a budování světa ie krása sedmfm
dnem duší.*Touto větou z o. BÍeziny byto by opravdu
možno vystihnout poměr poetismu a konstruktioi.-o.
Když črověkžil iako pracuiící občan, chce žít
iako osoba,
iako básník.
Poetismus ie neien protiklad, ďe i nezbytnf doplněk
.
konstruktivismu. Bázuie na ieho pridoryse.

Umění' které pŤináší poetismus, ie ležérnÍ,dováďvél
fantaskní, hravé, neheroické a milostné. Neď v něm ani
špetkyromantismu. Zroďlo se v atmosféÍeiarédružnostil
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ve světě' kterf se směle; co na tom' slzí-li mu oči.
PŤevládá humorná letora, od pesimismu bylo upÍímně
upuštěno. Posunuie emÍáni směrem k požitkrim a krásám
života, ze zatuc\$ch pracoven a ateliérri' ie ukazatelem
cesty' která odnikud nikam nevede, točíse v nrádherném
vonném parku' neboťie to cesta života. Hodiny tu pŤiiíž.
děií na rozkvet$ch rrižích.Je to vrině? le to vzpomínka?
Nic. Nic než lyricko.plastické vzrušení pŤed podívanou
moderďho světa. Nic než milostná náklonnost k životu
a k ieho vfievrtm, vášeř modernosti, moder:nolatriel
abychom rtžili slova Umberta Boccioniho. Nic než štěstí9
láska a poezie' raiské věci' kterfch nelze zakoupit si za
penilze a iež nemaií té závažnosti9 aby se pro ně lidé
vraždili. Nic než radost, kouzla a znásobená optimistická
dťrvěrav krásu života. Nic než bezprostÍední data senzibility. Nic než umění zttácet čas. Nic než nápěv srdce.
Kultura zázraélého oslnění. Poetismus chce udělat ze
života velikolepf zábavnl podnik. Excentrickf karneval,
harlekynádu citťr a pŤedstav, opilé fiImové pásmo, zá.
ztaénj kaleidoskop. leho mrízy isou laskavé, lléž;nié
a
smavé,ieiich pohledy isou tak fascinuiící a nesrozumitel.
néiako pohledy milenet.
Poetismus ie bez filosofickéorientace. PŤiznď by se asi
k diletantskému, praktickému, chutnému a vkusnému
eklekticismu. Není světodm názorem - tím ie nám
marxismus1 ale životní atmosférou' a to iistě ne atmo.
sférou pfacovny' bibliotéky' mt|zea. Mluví patrně ien
k těm, kdož isou z nového světa, a nehodlá bft pochopen
a zneužit paséisty.Harmonfuuie životní kontrasty a proti.
klady a vfznačno na něm |e, že poprvé pŤinášípoezii,
která nepotrebuie slova, hudby či dmu, po nížtoužil už
Whitman.
Poetismus není literatura. Ve stňedověkuse vef.
šovďy i zákoďty a gramatická praviďa pro školní po.
tŤebu.Tendenčníideologickéverše s ,,obsahem a děiem..
isou posledním pÍežitkem tohoto básnění. Krása poezie
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iebez intencí, bez velkfch ftázl, bez hlubokfch rímyslri9
bez apoštolátu. Hra krásnfch slov, kombinace pÍedštav,
pňedivo obrazri, a tÍeba beze slov. Je k ní tíeba svobod.
ného a žonglérskéhoducha' kterf nehodlá poezii aplikoYat na racionální poučky a infikovat ii ideologií; spíšenež
filosofové a pedagogové isou klauni, taneěnice, akrobati
a turisti modenrími básníky. Sladkost umělosti a sponta.
neita citu. Sdětení' báseř, dopis, milostnf rozlovo",
improvizace flámri, causerie, fantazie a komika, vzdušná
a lehká hra karet, vzpomínky, báiečná doba, kdy se lidé
směií: tfden v barvách, světlech a vriních.
' Poetismus není malíÍství. MalíŤství,
zavrhnuvši
anekdotičnost a vyhnuvši se nebezpečenství dekorati.
vismu, nastoupilo cestu k poezii. Jak poezie zvftvarněIa
(v ďle Apollinďrově, Marinettiho a v Birotově
o,poezii
plenéru.. i v jeho filmech), tak matíŤství,osvobodivši
v kubismu formu a barvu, pňestalo imitovat skutečnost,
neboť by nemohlo konkurovat s feportérskou fotografií,
a ialo se básnit optickfm tvafem. Ve vlaikovéňeěi
vytvoÍena optická slova. Rovněž v mezinárodních
doprarmích značkách. Abstraktivismus a geometriěnost,
dokonalf a neomylnf systém nadchne moderního ducha.
Emancipace od rámu obrazu, zapoěatá Picassem a Bra.
quem' vede poslézek popňení tabulového obrazu.
Poetickf obraz ie obtaz knižní, fotografickf, fotomon.
tážni.
Nová básnická Íečie heraldikou: íeěí znakťr. Pracuie
se standardy. (NapŤ. Au revoir! Bon vent, bonne mer!
Aďeu! zelenf disk: cesta otevÍena, červenf disk: cesta
zavŤena.)
Poetismus není ismem, totižismem v dosavadním
rízkémslova smyslu. Neboédnes není uměleckéhoismu.
Konstruktivismus ie metodou veškeréproduktivní práce.
Poetismus ie, opakuieme' v nejkrásněiším smysďslova
uměním žlt, zmodernizovanfm epikureismem. Nepňi.
náší estetiku, která by cokoliv zakazovala a nakazovala.
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Nerad by utváŤeldnešníi pňíštíživot podle abstraktních
pravidel. Není kodifikované morálky; morálka utváňí se
ien kamarádskfmi vztaby soužití, od člověka k člověku,
rozkošnf nerrízkoprsfbontÓn. Ismy ostatně isou ne zcela
píesnfm poimeuováďm' neznamenaií to, co ffkaií, a
vykládat ie doslovně' téměň etymologicky a filologicky,
byla by někdy zuÍivá pošetilost (napŤ.kubismus). Poetis.
mus ani konstruktivismus nesluší se chápat iinak než
iako označenímetody, lázotu, vyznán7, iako prosté po.
imenování (iako v píípadech: socialismus, komunismus,
liberalismus etc.).
Poetismus není umění, ti. není umění v dosavad.
ním romantickém smyslu slova. PÍistoupil k regulérní
likvidaci dosavadních uněleckfch
odrrid, aby
nastolil vládu čistépoezie, skvící se v nesčíslnfch formách' mnohotvaréiako oheř a iako láska.Je mu k dispozici film (nová kinografie) i aviatika, rádio, technické,
optické i akustickévynálezy (optofonetika), sport, tanec'
cirkus a music-hall, místa každodenních vynálezrl a per.
petuální improvizace. odpovídá plně našípotŤebězábavy
a aktivity. Dovede právě dát umění pfavou míru, ne.
pŤeceřuie ieho duležitosti, ví9 že není zaiisté drahocenněiší než život. Klauni a dadaisté naučili nás tomuto
estetickému selfskepticismu. Neukládáme dnes poezii
ien do knih a památník . Plachetní lodi isou takémoderní
básně, nástroje radosti.
Je iisto, žečlověkvynašel si umění iako všeostatní pro
své štěstí,potěchu a zábava. Dílo' iež neobštastřuie a
nebaví, ie mrtvo, i kdyby ieho autorem byl llomér;
Chaplin9 Harold Lloyd, Burian, dirigent ohněstroie, ví.
těznf boxern vynalézavf a dovednf kuchaň, rekordní
alpinista - oě víceisou básníky?!
Poetismus ie pŤedevším modus vivendi. Je
funkcí života a zároveř naplněním ieho smyslu. Je str i.
cem obecnéholidskéhoštěstía krásné pohody, beznáročně
pacifickf. Štěstímie komfortní byt, stŤechanad hlavou,
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ďe i láska' vfborná zábava, smích a tanec. te vznešenort
vfchovou. Dráždidlem života. Ventiluie deprese, staťosti,
rozmrzelost. Je duchovní a morální hygienou.
I
Život sám o sobě, v rinavě práce a iednotvárnostl .|níi
byl by prázdnou nesmyslnou formou, kdyby mu chybělo
oživuiící srdce, pruž t senzibilita' tak stala se poezío
života.
ieďnfm ríěelem soběríčetného
Nepochopit poetismu znamená nepochopit života!

Z války vyšlo lidstvo znaveno' znekHdněno, hoŤce zba.
veno iluzí, nemohoucí toužit, milovat a vést novf' lepší
život. Poetismus (v mezích svfch možností)chce vyléěit
tuto morátní kocovinu a mentální otÍesy i choroby z ní
plynoucí' iimiž se vyznaěoval napÍ. expresionismus. Vy. .
r stá z konstantních potŤeb člověka' bez ptetenz7 8 UEě; :
leckéhohumbuku. Yí,že neivětšíhodnotou lidstva ie pŤe'.
devšímělověk sám, ieho individuátní svoboda podffzená
kázni kolektivní sounáležitosti' ieho štěstí' harmonig
vnitíního života. Reviduie historickf ideál štěstí. Revi"
duie hodnoty a v době soumraku model postavil lyric:
kou hodnotu iako svrii vlastní a pravf zlatf poklad. l
Je tíeba žít moderní životní názot až do posledních
konsekvencí. Jen vpravdě moderní ělověk ie celÝ člověk.
Romantiětí umělci isou defektní individua. Etre de son
temps. A umění ie bezprostŤednímrukopisem života.

Svět ie dnes ovládán penězi' kapitaHsmem. Sociďismus
znamená, že svět má bft ovládán rozumem a moudrosd,
ekonomicky, cílevědomě, užiteěně. Metodou této vlády ie
konstruktivismus. Ale rozum by pŤestal bít moudrÍ'
kdyby' ovládaie svět, potlaěoval oblasti senzibilitys místo
znásobení znamenalo by to ochuzenl života,neboťiediné
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bohatstvíokteré má pro našeštěstícenu' ie bohatství po.
citri, obsáhlost senzibility. A zde intervenuie poetismus
k záchraně a obnově citového života, radosti' fantazie.

Těmito iádkami pokoušíme se poprvé zhruba formu.
lovat hnutí, které oživuie několik českfch moderních
autorri. Zdá se, že bylo na časeňíci, co to poetismus ie'
neboťtoto slovo, iežza rok svéhotrvání se iiž vžilo' bylo
často r.lžívánoa zneužíváno kritiky' kteňí často neměli
tušení,oě ide.
Poetismus zrodil se pÍi vzáiemné spolupráci některfch
autorťr z Devětsilu. Byl pŤedevšímreakcí proti u nás
vládnoucí ldeologické poezii. odporem proti romantic.
kému estétství a tradicionalismu. opuštěním dosavad.
ních tvarri,,uměleckfch... Možnosti' iež nám neposkyto.
valy obrazy a básně, iaH isme se bledat ve filmu, v cirku'
sportu' turistice a v životě samotném. A tak vznikly
obrazové básně, básnické hádanky a anekdoty'
lyrické filmy. AutoÍi těchto experimentri: Nezvď'
Seifert, Voskovec, a s dovolením, Teige chtěli by obsáh.
nout všecky květy poezie, zcela odpoutanéod literatury'
iiž házíme do starého žeteza,poezie nedělních odprildní'
vfletťr, záÍícilch kaváren, opoinfch alkohol , oživenfch
bulvárri a lázeřskfch promenád i poezii ticha, noci, klidu
a míru"

(Host III, str. 197_204,červerrec
1924)
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