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Zučtovat s poetizmom radikálnym spÓsobom znamená
z hladiska marxistickej sociolÓgie jeho najdiraznejšie popretie
ako dobovéhokultrirneho prejavu meštiackych svetov, ktoré
sa nachádzaji v mÍtvolnom rozklade. Lebo znamená i on
sríčasé
toho poslednéhoumeleckéhor,ypátia, ktorévo vftvarníctve sa zadusilo v špinavejmláke kubofuturizmu, Suprematlzmu a ostatnfch papierovfch Smerov, ktoré sa nafukovali
v prázdnotách formalizmu, konštruovali svety pre seba a
s podmalovanfmi očami blabotali nezrozumitelne slová. Je
takrečeno smrtelruy'm vfkrikom tej bezradnosti a kultrirnej
krízy, ktorá zal.ah|a na prekultivované mozgy inteligentov
západnej EurÓpy ako londfnska hmla a z ktorej vfchodiskom
je len Untergang des Abendlandes. Správne. Ortiel, ktorf si
sama 'uyriekla,sa splniémusí,a tieto poslednéumeleckéa smrtelnékfče, ktoré vraj spejri,,k dosiahnutiu novej, intenzívnej
názornosti, novej básnickej reči, novej predmetnosti, ktoré
vraj vnášajrido poézienovríenergiu, primárnu, elementárnu..
a boh vie ešte akri, dokumentujri najvfraznejšie ritek od
drsnej reality skutočna,lebo r,yplazuj ' jazyk tragike sociálneho zápasu v dobe, ktorá vyžaduje nie grimasy clownov,
vzruchy a emÓcie rozz retf.ch barov, ale trí najkonštrukt í v n e j š i ua č i s t er o z u m o v r i u m e l e c k r i p r á c u a t v o r b u v z m y s l ei d e í r e v o 1 u č n o s t is o c i á l n e j a t r i e d n e j .
Áno. Poetizmus je dobovfm básnením. Zachycuje priamo
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so stenografickou vernosťou prejavy a vfkyr,y vitality našich
dřov. Ale tento ')synchronistick1ipanglobizmus((, toto bezrozumové (i keď zo stanoviska dynamickej psycholÓgie to
vÓbec neobstojí)hromadenie spontánnych duševnfch hnutí,
táto objektivizácia zážitku básnika, ktorá je v podstate iba
vylripením a vykradnutím zoologickfch záhtad a fantastickfch cestopisov, ničím infm než najvernejšímobrazom tej
absolritnej bezmyšlienkovosti a duševnej lenivosti dnešnej
buržoázie. Končí v džungliach špiritizmu, v kokaínovom a
nacionálnom besnení, v povfšeníkoitu a bordelu na o|tát,
kde predtfm stál mystickf obraz rmmaculaty, a končív imperialistickom n3renl, v Raub und Morde.
Zatlačte preto mítvole oči! Nech sa rozkričído zrífalstva
meštiackej kultriry rísvit nového dĎa !
II.
Ich tvorba mábytvtaj ,,barbarskfm vpádom.., zd&azíruje
vraj zák|adné pudy a prosté city ludské atď. My sa pftame:
odkedy vtrhujri ,,barbari" poliati parfumom Houbigant, na
ušiach s rádiotelegrafickfm slrichadlom, odkedy miešajrí
v baroch Moulin Rouge farebné cocktaily, žuvaji ragout a
snivajri o bruselsk1íchčipkách ženskfch nohavíc? Hm! Či
odstránenie etického kritéria, ktoré riplne chlba v spoločen.
skom zriadení dneška, skutočne priblížilo t)ichto ,,umelec.
k1ich revolucionárov.. s detskfmi trribkami a píšéalami
nie na
kultrírne niveau barbarov, ale poloopíc? Len tomuto druhu
božíchstvorení chlba tá nenávidená rozumovosťa prevláda
inštinkt, elementárne pudy a hnutia, ktoré majri podla poetizmu znamenat nové zmÍtvychvstanie dohasínajriceho dejinného umeleckého poslania triedy, ktorá prežíva svoje
stareckéchvílky.
Zvláštne. Toto hnutie przní takfm skvelfm apačskfm
spÓsobom dnešnťrdynamickri psycholÓgiu za|ožen., Jamesom, Htiffdingom, Bechterevom, Forstrom vo svojich kritickfch pojednaniach tak, ako dosial nikto. Chce vynášat na
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povrch elementy fyziologického diania, chce ako maximálnu
tižbu ,,objektivaci zážitkové surovinyo., ktorá jedine mÓže
vytvorié sugestívny a hodnotn1Í umeleckf r,ftvor metÓdou,
,,která se pňímoobrací proti rozumovosti... Nuž nem lme sa.
Rozumovosénie je žiadnym apriori danfm duševnfm fenoménom. Podlieha práve tak zákonom tvorčiehovfvoja ako
inéjavy a nie je v podstate in!,m než vfsledkom skrisenosti,
podmienenej samozrejme recepčnfm aparátom fyziologickfm. Znamená to, že poetizmus nielenže neodstránil rozumovosé,ale táto hrá pri Ďom rílohu dominantn . Ba priamo
dokazuje, že to z|iepanie rÓznorodfch elementov vyžaduje
zv!šent' a zintenzívnen rozumovosé. Či snáď konštrukcia
novéhovftazw, ktorf chce vyvolať ,,emoci.., mÓže byť spontánnym prejavom hypotéz á la podvedomie, ktoré mátali
v natura|izme a boli zahodené dávno do haraburdia prežitkov? Či samotná,,objektivace zážitktť,,to vzájomné preni.
kanie subjektu v objekt a naopak, nie je procesom v podstate
čisteintelektuálnym? Zdá sa, že v tejto otázke ani samotní
derviši poetizmu nie sri dostatočner,yrovnaní. Stačícitovat
dva vfĎatky:
,,Jeho umění (novéhobásníka)je radostné,smírné,hravé,
kouzelněprostéa čisté,
nekonstruoVané, bez metafysiky.....
(Gotz, Host č.4.)
,,Umění jako zvláštní odvětví v roby je podrobeno všem
principrim industrializace, ňešenímkter chž problémri je
p r á v ě k o n s t r u k t i v i s m u s . . . . . ( T e i g e ,H o s t č . 2 . ) - A k o
vidno, chaos vskutku nádhernf a konštruktivistickf.A mohli
by sme postupovaéz riadka na riadok a spozorovali by sme,
že je to budova vystavená na piesku, fantasmagÓria par1žskych barbarov, ktorí majri hrdlo opásané najmodernejšou
kravatou, holf pupok a v ruke 10o/odenaturovanf poetizmus
(Weiskopf)' ktorf má nahradzovať vodku tupfm nervom
buržuov. Miesto senzibilnéhovzruchu s v stave vyvolaéiba
srístrasé.
Zmilujte se nad žobrákmi cirkusovej reality !
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rrÍ.
Podobná koncepcia umenia nem6že vi'esé.anípo stránke
formálnej, ideovej a obsahovej k qisledkom pozitívnym. Jej
vfvojová línia sa šinie po kolajniciach neistfch experimentov
a dnešná jej fázaje ovládnutá optickfm ponímaním zhmot.
rlovania duševnfch stavov básnika. Ukazuje sa to príznačne
po stránke vonkajšej i vnritornej. Architektonické elementy,,
teda prvky eminentne optické,zabili riplne myšlienkov a
ideovri náplĎ. Vlastne dÓsledné prevádzanie teÓrie poetizmu
by to vyžadovalo. Z toho lryp|fva, že i typografické usporiadanie básne bude sformované v srilade s vnemami vizuá|nymi.
A len táto hrana poetizmu dala sa zvládnué konštruktivisticky v zmysle Teigeho. Lebo teoretici poetizmu zabudli na
to, že i slovo má svoju vlastnrí architektoniku. Nielen fvziologickrí,ale i ideovri. Že biogenetika určitejrečije rezultátom
nespočetnch storočí,že slovo i pri všetkejsvojej nedokonalosti v dnešnej svojej podobe je drsnfm symbolom, ktorf
organicky s visí s duševnfm a myšlienkovlm žitlm dnešného
človeka.Jeho prapodstata se skladá z primárnych elementov
hudby: z artikulovarrych rytmov' ako sa na to správne po.
ukazuje. Prisudzovaéteda živémuslovu konkrétnu funkciu je
najmenej šialenstvoalebo originalita znásilnená do tej najkrajnejšej miery.
Po stránke vnritornej je to už tá spomínaná ,,objektivace
zážitk o,, ktorá vytvára nové obrazy zv|ádnuté pomocou
vnemov a prvkov optickfch. Nakolko to však zodpovedá r,yslovenej požiadavke,je iná vec, ktorá by t,yžadovalapodrob.
nejšírozbor.
Konečnepodla Charlesa Teiga má umenie,ated,ai poetizmus, ako odvetvie v1írobypodliehaézákonom modernej indu.
strializácie, má podliehat notma|izácii, štandardizácij a typizácii, teda požiadavkám priemyslovej ekonÓmie, ktorri vytvoril Taylor a zásady ktorej sri uplatrlované v Spojenfch štátoch
v každejtovárni na margarín a pri ,,sériovejvfrobe.. patent-
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nfch gombíkov a hlinenfch sošiek Panny Márie a všetk1ich
svátfch.
Slovom: non glossant glossas,sed glossarum glossas,fakt,
ktorf je veÍmi dÓležitf pre správne pochopenie tohoto epigÓnstva epigÓnov, ktoré oblieka ošrichanéšaty a handry
odhodené parížskym dandym _ a pri všetkom zdiraziovan1
nevidí,že mu trčia hnáty a na lakovfch črieviciachmá slamu
z domácej maštale.
Podobá sa náš poetizmus psovi, ktorf bol ostrihanf á la
,,lev, král p šte..,kto{ chce svojímhlasom vyvolaťplamenné
emÓcie, evokovaé životnrí radosé, a miesto ohlušujriceho
revu ,,koktá... (od Cocteau, Weiskopf.) A zab da, že pohár
šaratice m6že vyvolaé omnoho intenzívnejší fyziologickf
vzruch.
IV.
,,Tendenční umění je heslo zcela měštácké a ideologické' Pocház1 z torrlar'.
tického pojetí umění. Pro komunistu
umění není než tvar zrozen! z určíté,
pŤesně určenéfunkce.!.
Teipe

Tisíckrát niel Každ! umeleckf ftvor má určitrítendenciu,
určitrisnahu. V poetizme sa táto tendenčnostzvrb|a v cézarl'neovské:,,La fin est délectation...Chce vzbudzovat pomocou ,,názoru, pudu, citu, volnfch pŤedstava rychlé asociace..
impresionistické zážitky v čitatelovi. Veď umenie má byéiba
,,rozlaškovanouhrou... Hádam chcieťbyéhrou nie je už samo
osebe tendenciou? A vzbudzovať emÓcie je beztendenčnoséou?
Chápeme, na akri tendenčnostnaráža Teige. Chce odstránié v umení tendenčnosé
triednej ideolÓgie. Chce odlomiťjej
agitátorskf a propagačnf hrot, ktorf by mohol vari
vzbudiésvedomie v luďoch, ktorí si ho zavieruj do nedobyt.
nfch pokladníc alebo hádžu medzi smeti. Poetizmus, ako sme
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videli, rozumovosťouchce zabit i ideolÓgiu. (Nezbadal však,
že sa medzit1im vtlačila na jej miesto nová, ktorá je vlastne
deckom konkubinátu.) Chce byénezávis|! nakažd'ejmyšlienkovitosti a fi|ozofii,myslí a namfšIasi, žeexistujrinejaké,,ele.
menty.. psychickéalebo fyziologické,a nechápe, že veci najjednoduchšie, najelementárnejšie sri zárovefi najkomplikovanejšími, že v duševnom žití každf nepatrnejší zážitok a
vnem je z|ožitouapercepciou,,,psychischer Gesamtzustand...
A že popieranie problému neznamená jeho odstránenie!
odvrhuje teda vlastne iba ideolÓgiu svetonázorov, medzi
ktorfmi sa dnes odohráva zápas na život a na smré,stavia sa
-na stanovisko celkom romantického,,nadrealizmu.., zdÓrazIluje neustále princípy animálneho hedonizmu, ktoré dokazujri dostatočnejeho ripadkovf charakter. Naťahuje si na
tvár clownskrí grimasu, r,yradiésa chce z tej najreálnejšejrea|ity, a to všetko preto, lebo chce byé životom sam1ím,ktorf
síce tvorčie prvky zbiera po boulevardoch, oceánoch, prale.
soch a námorníckych krčmách, ale chce byé zároveĎ sám
sebou. Žié vlastn1imživotom. Byé,,Ding an sich...
Poetizmus je teda i tendenčn1i,má svoju ideolÓgiu (nerozhoduje, či hraničís blboséoualebo rozumnoséou),a ako sme už
poukázali, jeho sociologická podstata svedčí dostatočne
i o jeho triednej povahe.

jedinfm kritériom, ktorého etickf regulatív,lepšie povedané
ideolÓgia revolučnéhoproletariátu , mábytiba častoupodruž.
nou alebo dokonca zamazanou slrižkou?
Nikdy!
My žiadamesociálny funkciona1izmus od každého
odboru umenia. Jeh o racionalizmus je danf eo ipso, lebo bude
vyrastaéz vedeckej teÓrie marxizmu-leninizmu. Jeho ríčelnosé bude zá|ežat vo zvyšovaní revolučnej aktivity. Bude
tryskaéz tej životnej vitality robotníckych davov, ktorá žiada
radikálne riešenievšetkfch problémov kultrirnych práve tak,
ako i hospodárskych.
Detailnf program si bude tvoriť samotnf vfvoj !
A formálne a vlrazové vfdobytky poetizmu a smerov, do
ktorych vyristi, budrí iba hlinenfmi nádobami, do ktorfch
bude vliaty ten filozofick1i a ideovf obsah, usmerťrujriciteraz
zápas triedne uvedomelého proletariátu. Bude prejatf, ako
sri prejímanéa zdokonalované vydobytky modernej techniky.
Dosial sa diali iba pokusy. AspoĎ u nás.
vfvoja
Ale cítime všetci,že i v terajšejfáze spoločenského
pretékajri sa jednotlivci až k samotnfm, elementárnyrr' zák|a'
dom a princípom životnéhodiania, ktorého najskutočnejším
prejavom a hybnou silou je triedny zápas. ,,PŤesněurčená
funkce" umenia je teda v tejto oblasti.
odstráĎte mítvoly!

v.
,,Kvalita umění spočívá
v pŤesnémplnění rikolu...
Teige

Poetizmus, ako sme už opakova|i, má i svoju rilohu. Táto
riloha má byť vyjadrená akousi ríčelnoséou.
Jeho ričelnosť
spočíva,,v racionelním funkcionalismu.., ktoréhoobsah sme
analyzovali hore. Stačí nám vÓbec racionálny funkcio.
nalizmus poetizmu? Stačínám elementárna emÓcia' ktorá
nás má ,,obšéastnié..?
Má intenzita senzibilnéhozážitku bvé
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(Avantgarda t', č.2, rinor 1925)
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