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Abstrakt (česky) 

Práce se bude zabývat vlivem Marinettiho poetologických manifestů na český poetismus. 

Nejprve nastíní myšlenkové zázemí a poetiku Marinettiho poetologických manifestů, 

především pak Osvobozených slov. Dalším východiskem této práce bude kontaktologická 

část, mapující Marinettiho působení v Praze a hlavní uzly vzájemného kontaktu futurismu 

a Marinettiho s českým prostředím, zvláště pak s Devětsilem.  Práce si klade za cíl 

poukázat na jisté podobnosti a charakteristické rysy spojující italský futurismus s českým 

poetismem, a to metodou pars pro toto na vrcholných dílech českého poetismu – konkrétně 

se bude jednat o díla Na vlnách TSF J. Seiferta, Zlatými řetězy K. Biebla a Papoušek na 

motocyklu V. Nezvala.  

Abstract (in English): 

The work will deal with the influence of Marinetti's poetological manifestos on Czech 

poetism. In the first instance it will outline the background and poetics of Marinetti's 

poetological manifestos, especially the Words In Freedom. Another outlet will be the 

contactological part, mapping the activities of Marinetti in Prague and the main nodes of 

mutual contact between the futurism and Czech environment, especially Devětsil. The aim 

of the work is to show the similarity of the form and characteristic features connecting 

Italian futurism with Czech poetism on the top works of Czech poetism – it will be a work 

On the Waves of TSF of J. Seifert, The Golden Chains of K. Biebl and The Parrot on 

Motorcycle of V. Nezval. 
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I 

1 Úvodem 

Celá práce se bude zabývat tím, v jakém vztahu jsou spolu Marinettiho futuristická 

poetologie s koncepty a tématy odrážejícími se v zásadních textech českého poetismu. 

K tomu budeme využívat následujících postupů: 

V první části se zaměříme na samotné Marinettiho poetologické manifesty, přičemž 

nejprve prozkoumáme jejich historické zázemí, prostředí, ve kterém vznikaly – atmosféru 

Itálie na přelomu dvou staletí. Dále zjistíme také, jaké okolnosti a klíčové momenty vedly 

Marinettiho k jeho „dráze“ futuristy a programového vůdce futurismu, jakou roli v tomto 

vývoji sehrál fašismus a jisté ideologizující tendence. Poté se budeme věnovat již 

samotným textům, ustanovujícím futurismus v jeho poetologické koncepci – zaměříme se 

na formu Marinettiho manifestů, na témata a motivy, které jsou pro futurismus 

charakteristické, a zvláště pak na Marinettiho manifest Osvobozená slova, který 

shledáváme klíčovým textem pro chápání vztahu mezi českým poetismem a italským 

futurismem. 

Další část se bude věnovat vzájemným kontaktům českého a italského kulturního 

prostředí, zvláště pak českého poetismu a italského futurismu. Nejprve se pokusíme 

vymezit styčné body a vzájemné prolínání se italské a české, potažmo československé 

literatury a kultury, následně nastíníme, jak byl futurismus přijímán v českých kulturních 

kruzích. Následovat bude pokus o rekonstrukci recepce Marinettiho a futurismu 

v Devětsilu, a to v obecné rovině, ale i v tom smyslu, v jakém jej reflektovali Teige, 

Nezval, Seifert, Černík a ostatní osobnosti pojící se s Devětsilem. V neposlední řadě se 

pozastavíme nad devětsilskou recepcí futurismu, tak jak ji popisují někteří literární vědci, 

nad Marinettiho pobytem v Praze a vydáváním Marinettiho v Československu.  

Poslední částí bude část interpretační, která bude sledovat, jakým způsobem 

v dílech českého poetismu dochází ke konceptualizaci futuristických principů, motivů i 

formálních aspektů, vycházejících z Marinettiho poetologických manifestů. V rámci 

interpretace se tyto možné analogie mezi oběma avantgardními směry pokusíme metodou 

pars pro toto ukázat na následujících textech: Na vlnách TSF J. Seiferta, Papoušek na 

motocyklu V. Nezvala a Zlatými řetězy K. Biebla.  
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2 „Bezdrátová obrazotvornost“ 

2.1 Poetika Marinettiho manifestů  

Tato část se bude věnovat kontextu doby vzniku Marinettiho manifestů, formě 

manifestů a motivům, kterým se Marinetti ve svých manifestech obecně věnuje, speciální 

pozornost pak bude věnována analýze manifestu Osvobozená slova, který vyšel v daném 

období v Československu ve dvou vydáních, a je tedy pro tuto práci podstatný. 

2.1.1 Atmosféra v Itálii na přelomu 19. a 20. století 

„Jako vdova po duchu, který odešel – ležela Itálie před futuristy.“1 

Atmosféra v Itálii na přelomu 19. a 20. století se nám dnes jeví jako ambivalentní. 

Na jednu stranu je to Itálie stále poznamenaná risorgimentem, které skončilo v roce 1870 

poté, co Itálie připojila Řím a zvolila si ho za své hlavní město, a doba, kdy „počalo v zemi 

rašit plno mladých a dychtivých sil“.23 Na stranu druhou „Itálie – toť bylo veliké muzeum, 

kde minulost žila intenzivněji než živí lidé“.4 V Itálii se v této době začíná projevovat 

industrializace a modernizace, které zásadně proměňují pohled lidí na současný svět, 

naproti tomu italská společnost v těchto dobách stále ulpívala v minulosti, setrvával tu vliv 

její vlastní historie, kult italského starověku, který byl ještě posílen spoustou přijíždějících 

cestovatelů z celého světa.5  

Tato kultura 19. století, založená na antické historii, se nezdála být inspirující pro 

italské umělce. Složitá situace risorgimenta a obrození národa také dané situaci 

nenapomáhaly, umění setrvávalo hluboko v minulosti. Snad proto se tu často objevovaly 

různé nápodoby: „Také macchiaoli (malíři skvrn), kteří svou vitální, uvolněnou malbou 

představovali uměleckou paralelu ke klíčícímu italskému nacionalismu, vytvářeli jen něco 

více než nápodobu francouzského impresionismu, který jim bezprostředně předcházel.“6 

Přelom staletí byl (nejenom) v Itálii poznamenán atmosférou fin de siècle, 

především v umělecké komunitě. A tak na Itálii působí také tento umělecký diskurz, který 

                                                 
1 Teige, K.: F. T. Marinetti + italská moderna + světový futurismus, in RED 2, 1929, 6, s. 185. 
2 Rutte, M.: F. T.Marinetti a comp., in Národní listy 62, 1922, 308, s. 1. 
3 Citace upravujeme na současnou pravopisnou normu, v souladu s Havel, R. – Štorek, B.: Editor a text, 

Praha–Litomyšl, Paseka 2006.   
4 Tamtéž, s. 1. 
5 Velký vliv na tento jev měl například Johann Wolfgang Goethe a jeho kniha Italská cesta. 
6 Martinová, S.: Futurismus, přel. Kňourková, J., Praha, Slovart 2007, s. 6. 
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dle definice „souvisí s literárním a uměleckým klimatem konce 19. století, charakterizuje 

či připomíná ono klima sofistikovanosti, úniku před skutečností, extrémního estétství, 

únavy světem a módního zoufalství“7. 

Byla tu tedy patrná touha po nějakém novém impulzu, novém směru, který by 

překonal současné tíživé klima, atmosféru únavy a skepse. Zdá se, že především mladí lidé 

cítili potřebu nějak se vyvázat ze současného paradigmatu, protestovat proti současnému 

měšťáctví, revoltovat: „[Z] mnoha biografických dokumentů a korespondence, ale i 

uměleckých děl lze usoudit, že tehdejší revoltující mládež pociťovala silnou potřebu nejen 

dosáhnout něčeho v budoucnosti, ale také uniknout z něčeho ve své současnosti – totiž z 

atmosféry stabilizovaného, všestranně zajištěného a hustou sítí konvencí a zákonů 

sevřeného měšťanského řádu: uvedené atributy, které se z hlediska toho, co přišlo po roce 

1914, mohou zdát spíše pozitivní, vnímala mládež kolem roku 1910 jako jednoznačně 

negativní.“8 

Mezi nové impulzy, které ovlivnily atmosféru těchto časů, bychom mohli počítat 

například následující vědecké počiny. V roce 1899 byl například vydán Freudův Výklad 

snů, který zpochybnil víru v lidské bytosti, když vyslovil tezi, že existuje „id“, naše 

podvědomí, které má zásadní vliv na naše chování. Společnost v těchto časech také zasáhla 

například teorie relativity Alberta Einsteina, která zásadně proměnila vnímání světa jako 

takového. Ale byl to také výše zmíněný rozvoj techniky, vynález telefonu, filmu, rozhlasu, 

rozmach masmédií a reklamy, co silně zapůsobilo na ducha Itálie té doby, na futuristy pak 

především.  

 

2.1.2 Marinettiho cesta k futurismu 

Marinetti se narodil 22. prosince 1876 v Alexandrii v Egyptě jako syn Enrica 

Marinettiho, italského právníka, a Amalie Grolliové, dcery milánského profesora literatury. 

Jako chlapec navštěvoval francouzskou mezinárodní kolej, na které vyučovali jezuité. Již 

od mladých let se projevoval jeho zájem o psaní poezie, v patnácti letech pak založil 

                                                 
7 The Editors of Encyclopaedia Britannica: Fin de siècle, in Encyclopædia Britannica, Encyclopædia 

Britannica 2014 [cit. 10.1.2019]. Dostupné z https://www.britannica.com/art/fin-de-siecle-style. (relating to, 

characteristic of, or resembling the late 19th-century literary and artistic climate of sophistication, escapism, 

extreme aestheticism, world-weariness, and fashionable despair.) 
8 Stromšík, J.: Avantgarda a revoluce, in Svět literatury 17, 2007, 35, s. 56–7. 

https://www.britannica.com/art/fin-de-siecle-style
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literární list s názvem Papyrus.9 V roce 1894 začal studovat v Paříží, poté odjíždí do Itálie, 

aby se tam jako jeho otec věnoval studiu práv. V roce 1899 dokončuje studium práv, ale – 

zdá se –, že jeho největším zájmem byla poezie, a tak se nikdy právníkem nestal.   

Již jako student vedl Marinetti aktivní kulturní život. Když pobýval v Paříži, 

několik časopisů publikovalo jeho poezii, například La Pume, La Vogue or La Nouvelle 

Revue.10 Od roku 1904 vydával v Miláně časopis Poesia, který již „připravoval půdu pro 

futurismus“.11 Působil také jako kritik a publikoval několik polemických a kritických 

textů: „Marinettiho dílo z této doby demonstruje jeho hluboké přesvědčení, že velké 

pokroky moderní civilizace by také měly být reflektovány v dobovém umění a 

literatuře.“12 Když Marinetti přijel do Itálie, považoval tuto zemi a její umělecký život za 

zastaralý, nemoderní. V milánském Caffé Savini dává posléze dohromady skupinu 

bohémských umělců, kteří vytvořili novou, moderní filozofii umění.  

Marinetti byl jejich vůdcem a v roce 1908 se rozhoduje pro založení nového 

uměleckého hnutí, které chtěl nejdříve pojmenovat Elettricismo nebo Dinamismo a které 

mělo Itálii vyvést z její fascinace vlastní minulostí. V roce 1909 Marinetti publikuje 

Manifest futurismu v časopise Le Figaro, čímž zakládá futuristické hnutí. Následně 

Marinetti spolu se svými přáteli-futuristy napíše celou řadu futuristických manifestů a 

uspořádá spoustu uměleckých události, které bychom dnes mohli považovat za umělecké 

happeningy.  

2.1.3 Marinetti a fašismus 

Futurismus se s italským fašismem shodoval v mnoha rysech. Bylo jimi například 

nacionalistické směřování obou hnutí – sám Marinetti, přestože se narodil v Egyptě, 

k italskému nacionalismu tíhl. Futuristé byli, stejně jako fašisté, militantně založeni, 

Marinetti byl velkým zastáncem války, „jediné hygieny světa“13. Futurismus tedy směřoval 

                                                 
9 Tegie, K. F. T. Marinetti + italská moderna + světový futurismus, in RED 2, 1929, 6, s. 185. 
10 Viz Berghaus, G.: Introduction, in Marinetti, F. T.: Critical Writings [e-kniha], ed. Berghaus, G., New 

York, Farrar, Straus and Giroux 2006.   
11 Tegie, K.: F. T. Marinetti + italská moderna + světový futurismus, in RED 2, 1929, 6, s. 185. 
12 Berghaus, G.: Introduction, in Marinetti, F. T.: Critical Writings [e-kniha], ed. Berghaus, G., New York, 

Farrar, Straus and Giroux 2006.  (Marinetti´s writings from this period demonstrate his deeply felt conviction 

that the great advances of modern civilization also ought to be reflected in the art and literature of his time.) 
13 Marinetti, F. T.: Critical Writings [e-kniha], ed. Berghaus, G., New York, Farrar, Straus and Giroux 2006, 

s. 13. (the sole cleanser of the world) 
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nejen k tomu být hnutím uměleckým, ale také hnutím, které zasahuje do života každého 

člověka, a tedy se i politicky vyjadřuje k fungování společnosti jako takové.  

Marinetti se, stejně jako ostatní futuristé, vymezoval vůči parlamentnímu systému, 

vládnoucí třídě a politickým stranám, podporoval válku proti Rakousku. Stoupenci 

futurismu byli také prvními dobrovolníky v první světové válce: „Velká válka byla 

považována za ‚futuristickou situaci‘, která představovala celý národ v krvavém obřadu 

kolektivního přijetí moderního života.“14 

Futuristické hnutí mělo také spoustu charakteristik politické strany. Futuristé 

vyhlašovali revoluci, zrození nového člověka, nové Itálie. Věřili, že válka nebo revoluce 

mohou přinést nové uspořádání světa a pomoci prosadit jejich program. To všechno byly 

styčné body, které nakonec zapříčinily propojení fašismu s futurismem, když dokonce 

„[v]e volbách do parlamentu v listopadu 1919 figuroval Marinetti na volebních seznamech 

hned za Mussolinim“.15 

V roce 1918 byla založena Futuristická politická strana. Její existence ovšem 

neměla dlouhého trvání, ale „byla to první politická strana zrozená přímo z uměleckého 

hnutí a jejím cílem bylo prosadit umělce do vedoucí pozice revoluční transformace státu a 

společnosti“.16 V těchto letech se Marinetti stal členem Fasci di combattimento, jehož 

program byl v těchto dnech také založen na futurismu: „Fašismus převzal z futurismu, ale 

také z jiných zdrojů, taková témata jako mýtus modernosti, posilování životaschopnosti 

prostřednictvím bitvy a dobývání, dobývání, kult mužnosti, rychlosti a stroje, nepřátelský a 

násilný způsob boje, oslavování elitářského vůdcovství a pohrdání pacifismem a 

parlamentarismem.“17 
                                                 

14 Gentile, E.: Political Futurism and the Myth of the Italian Revolution, in International Futurism in Arts and 

Literature, ed. Berghaus, G., New York & Berlin, Walter de Gruyter, 2000, s. 7. (The Great War was seen as 

a ‘Futurist situation’, which involved the whole nation in a bloody rite of collective initiation into modern 

life.) 
15 Stromšík, J.: Avantgarda a revoluce, in Svět literatury 17, 2007, 35, s. 69. 
16 Gentile, E.: Political Futurism and the Myth of the Italian Revolution, in International Futurism in Arts and 

Literature, ed. Berghaus, G., New York & Berlin, Walter de Gruyter, 2000, s. 8. (it was the first political 

party to be born directly of an artistic movement, with the aim of putting artists in the driving seat of a 

revolutionary transformation of State and society) 
17 Ibidem, s. 9–10. (Fascism assimilated from Futurism, but also from other sources, such themes as the 

myth of modernity, the enhancement of vitality by means of battle and conquest, the conquest, the cult of 

masculinity, speed and the machine, the antagonistic and violent style of combat, the exaltation of an 

elitist leadership, and scorn of pacifism and parliamentarism.) 
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Futuristé a fašisté společně také organizovali protisocialistické akce (například útok 

na budovu Avanti!). Ale poté, co byli fašisté poraženi ve všeobecných volbách v roce 

1919, došlo k proměně fašistického ideologického směřování – opustili liberální a 

protiklerikální směřování. V květnu 1920 Marinetti a Carli vystoupili proti Mussolinimu, 

když nazvali fašismus zpátečnickým hnutím. V roce 1926 pak byl Marinetti označen 

policií za antifašistu, jelikož vystupoval proti usmíření se s Vatikánem a fašistické rasové 

politice: „V průběhu dvacátých a třicátých let začalo být naprosto jasné, že fašistický stát 

nemá naprosto nic společného s futuristickou demokracií, jak Marinetti načrtl v takto 

pojmenované brožuře z roku 1919.“18 19 

 

2.1.4 Forma manifestů 

Historie a definice manifestu 

Jako manifest bývá označován text, který obsahuje program skupiny, která sdílí stejný 

světonázor nebo stejné myšlenky. Můžeme rozlišit dva typy manifestů: politické 

manifesty, z nichž se poté zrodily manifesty uměleckých hnutí. Manifesty uměleckých 

hnutí jsou například v The Princeton Encyclopaedia of Poetry and Poetics 

charakterizovány takto: „Manifest, který má fungovat, musí být přemrštěný, hlasitý, 

dramatický, a především musí přitahovat pozornost. Dílo je přesvědčivé, tón je jistý a 

přesvědčení naprosté.“20 Vidíme tu tedy značnou snahu naplňovat především apelovou 

funkci textu. 

Přestože vzniklo několik manifestů již v dřívějších dobách, Martin Puchner považuje 

komunistický manifest za první svého žánru: „Za manifesty byly po staletí označovány 

                                                 
18 Gentile, E.: Political Futurism and the Myth of the Italian Revolution, in International Futurism in Arts 

and Literature, ed. Berghaus, G., New York & Berlin, Walter de Gruyter, 2000, s.  12. (During the course 

of the 1920s and 1930s it became abundantly clear that the Fascist State had nothing in common with 

Futurist democracy as outlined in Marrinetti´s 1919 brochure of the same name.)  
19 Na tomto místě je nutné poznamenat, že rozhodně nechceme obhajovat Marinettiho příklonnost a 

propojenost (a snad i kolaboraci) s fašistickým hnutím, které jsou z našeho pohledu – v rámci dobového 

kontextu – snad pochopitelné, avšak neomluvitelné, podobně jako je neomluvitelná spolupráce Vítězslava 

Nezvala s komunistickým režimem. 
20 Caws, M. A.: Manifesto, in The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics [e-kniha], ed. Stephen 

Cushman, et al., Princeton, Princeton University Press 2012, s. 842. (The manifesto must be at once 

declamatory, loud, dramatic, and, above all, attention-seizing, if it is to work. The work is persuasive, the 

tone is certain, and the conviction, entire) 
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rozličné texty, ale Marxův a Engelsův manifest znamenal vydělení samostatného žánru“.21 

Pokud budeme pracovat s tímto pohledem, můžeme manifesty považovat za žánr revoluce, 

s níž byl komunismus neodlučitelně spojen – a jako značně revolučním žánrem se 

manifesty jeví i v té formě, v jaké jich užívají různá umělecká hnutí, futurismus pak 

především. 

 

Forma Marinettiho manifestů 

Marinettiho manifesty představují krátkou, účinnou formu. Byly nejčastěji vytištěny 

v novinách nebo šířeny jako letáky. Ze způsobu jejich distribuce vychází také jejich styl – 

připomínají styl reklamy, usilující o upoutání čtenářovy pozornosti: manifesty měly 

chytlavá motta a nápadné, do očí bijící nadpisy. 

Je třeba zmínit, že reklama, plakáty atd. byly v dané době navýsost moderní, téměř 

revoluční záležitostí – v užití takovéto formy textu či distribuce se tedy značí i další rys 

typický pro Marinettiho manifesty jako takové – snaha být absolutně moderní: 

„Futuristická literatura se hodlá skutečně vyrovnat masmédiím, které na nás působí 

mnohovrstevnatě, simultánně, hlučně, vizuálně, synteticky a intuitivně.“22 

Martin Puchner v knize Poetry of Revolution upozorňuje i na jiné okolnosti 

vydávání Marinettiho manifestů: „Navíc teď dostáváme adresu podniku: ‚Direzione del 

movimento Futurista, Corso Venezia, 61 Milano.‘ Nyní tu za manifesty stojí organizace, 

hnutí, adresa a systém distribuce, ne pouze autor, ale autorita.“23 Tato dodatečná informace 

může ovšem také ukazovat na kolektivní charakter futuristického hnutí a zdůraznit sílu 

obojího – textu i hnutí jako takového a posílit tak apelativní funkci manifestů, která se 

zračí i v jejich „reklamním“ charakteru. 

Dalším pozoruhodným aspektem, týkajícím se formy Marinettiho manifestů, je 

fakt, že Marinetti velmi často používá první osobu plurálu: „Systematicky ničíme literární 

                                                 
21 Puncher, M.: Poetry of the Revolution. Marx Manifestos, and the Avant-gardes, Princeton, Princeton 

University Press 2006, s. 2. (Scattered texts had been called manifestos for centuries, but Marx and Engel´s 

Manifesto gathered these texts into a distinct genre.)  
22 Salarisova, C.: Literární teorie futurismu, osvobozená slova a osvobozené obrazy, in Literární noviny 5, 

1994, 46, s. 4.  
23 Puncher, M.: Poetry of the Revolution. Marx Manifestos, and the Avant-gardes, Princeton, Princeton 

University Press 2006, s. 72. (In addition, we now get a corporate address: ‚Direzione del movimento 

Futurista, Corso Venezia, 61 Milano.‘ Now, there is an organization behind the manifesto, a movement, 

an address, and system of distribution; not just an author, but authority.)  
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‚já‘“,24 „Obětovali jsme všechno pro úspěch futuristického konceptu života“25 nebo 

„Chceme zpívat o lásce k nebezpečí, o využití energie a lehkomyslnosti“.26 Tímto 

způsobem psaní Marinetti opět dosahuje posílení naléhavosti textu, text, který vytváří 

zdání, že za ním stojí nějaký kolektiv, přesvědčí čtenáře snadněji než text jediného, 

samostatného autora. Apel se tu tedy stává ještě důraznějším.   

S apelovým charakterem Marinettiho manifestů souvisí také další aspekt: manifesty 

jsou plné různých příkazů, rozkazovací způsob a modální slovesa vyjadřující nutnost jsou 

velmi častá: „Musíme bojovat proti Gabrielu D´Annuziovi“27 nebo „naše lyrická intenzita 

musí být osvobozena, aby mohla rozebírat a znovu přetvářet slova“.28 Nejenže se tu staví 

Marinetti do pozice vůdce, který dává rozkazy, ale jeho styl má až jakousi náboženskou 

platnost – připomíná biblická přikázání. Marinetti tu není dalek toho učinit futuristické 

hnutí novým náboženským směrem. 

Spousta pasáží v Marinettiho manifestech je rozdělena do jednotlivých bodů – 

takovéto uspořádání připomíná technické návody, kde je v několika snadných krocích 

zdůrazněno, co je třeba udělat. Tato techničnost, podpořena faktem, že se tu objevují často 

číslice a různé technické značky, zapadá do celého konceptu Marinettiho manifestů, do 

jejich proklamací a výzev k větší technologizaci umění, projevujících se také v adoraci 

technických vynálezů, automobilů, letadel apod. 

Tyto rysy Marinettiho manifestů jsou zároveň projevem jiných Marinettiho 

požadavků na umění – požadavků na propojení umění a života. Marinetti svým technickým 

stylem, naléháním na čtenáře, formou reklamy (tedy formou jinak neuměleckou) činí své 

texty čitelnějšími, dostupnějšími pro čtenáře, zajímavějšími pro „obyčejného“ člověka, a 

zároveň se tak vzdaluje učencům a jejich komplikovaným textům, proti nimž bojuje.  

Marinetti používá drsný a někdy i vulgární jazyk, především když mluví o 

nepřátelích futurismu a jeho uměleckého programu: „Zbabělá lůzo! Zbabělá!... Kvůli čemu 

skučíš jako kočka stahovaná z kůže zaživa?“29 Tento agresivní způsob psaní také zrcadlí 

Marinettiho program, který se vymezuje vůči akademickému prostředí, které považuje za 

                                                 
24 Marinetti, F. T.: Critical Writings [e-kniha], ed. Berghaus, G., New York, Farrar, Straus and Giroux 2006, 

s. 135. (We are systematically destroying the literary ‘I’ […]) 
25 Ibidem, s. 43. (We have sacrificed everything for the success of this Futurist concept of life.) 
26 Ibidem s. 13.  (We want to sing about the love of danger, about the use of energy and recklessness) 
27 Ibidem s. 44. (We must fight against Gabriele D´Annuzio […]) 
28 Ibidem, s. 130. (our lyrical intensity must be free to dismantle and remake words […]) 
29 Ibidem, s.  22. (Gutless scum! Gutless!... What are you howling about, like cats being skinned alive?...)  
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náležící do minulosti, za zastaralé a neživoucí. Marinetti také prohlašuje: „Statečně 

přinášíme ‚ošklivost‘ do literatury a hubíme její obřadní okázalost, kdekoli ji 

nalezneme.“30 Tyto momenty se nám tedy opět jeví jako snaha vtáhnout do umění veškeré 

aspekty života, neodlučovat umění a život samotný a zároveň odstranit starou estetiku, 

prahnoucí po kráse. 

Můžeme si všimnout, že forma Marinettiho manifestů podporuje sdělení, 

prohlášení, které manifesty přinášejí: „Tyto hodnoty […] nejsou nikde uplatňovány víc než 

v Marinettiho přímém, agresivním, zhuštěném a stručném manifestu samotném.“31 

Důležitým aspektem formy Marinettiho manifestů je pak samotné slovo „manifest“, které 

se nachází v názvech manifestů a referuje tak k politické tradici tohoto žánru, čímž pak 

zdůrazňuje revoluční vyznění manifestů.  

Pozoruhodný je i pohled Martina Puchnera na futuristické manifesty: je toho 

názoru, že Marinetti objevil žánr manifestu pro umělecké prostředí a přizpůsobil mu tento 

druh díla: „Jakmile se projevila sebeopravňující síla manifestu, spustilo to řetězovou 

reakci. Celá Evropa chrlila futuristické manifesty, ohlašující příchod nového žánru. 

Futurismus všechny učil, jak manifesty fungují, a všechna pozdější hnutí budou z této 

lekce profitovat.“32 

2.1.5 Témata a motivy v Marinettiho manifestech 

Následující část se pokusí zachytit hlavní témata a motivy, týkající se teorie umění, 

které se v Marinettiho poetologických manifestech vyskytují. 

 

Novost, znovuzrození 

Marinetti je fascinován budováním zcela nového světa. Toto téma jeho manifestů je 

často spojeno s motivem ničení všeho minulého a pohrdání minulostí: „Hanba těm, kdo 

                                                 
30 Marinetti, F. T.: Critical Writings [e-kniha], ed. Berghaus, G., New York, Farrar, Straus and Giroux 2006, 

s. 113. (Bravely, we bring the “ugly” into literature, and kill off its ritual pomp wherever we find it.)  
31 Puncher, M.: Poetry of the Revolution. Marx Manifestos, and the Avant-gardes, Princeton, Princeton 

University Press 2006, s. 74. (These values […] are implemented nowhere as clearly as in Marinetti´s direct, 

aggressive, condensed, and brief manifesto themselves.)  
32 Ibidem, s. 73. (Once the self-authorizing power of the manifesto was launched, it became addictive. 

Hundreds of Futurist manifestos suddenly appeared all over Europe, announcing the coming to itself of a 

new genre. Futurism taught everyone how the manifesto worked, and all subsequent movements would 

profit from this lesson.) 
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obdivují a napodobují minulost!“33 Vyhlašuje válku všemu, co má nějakou spojitost s 

minulostí, všem tradičním institucím: „Přejeme si zničit muzea, knihovny, akademie všech 

druhů“.34 

V opozici k minulosti Marinetti zmiňuje sílu mládí, zde ho dokonce nacházíme v dost 

překvapivé situaci, kdy se chce vzdát své role, až bude „starý“: „Nejstaršímu z nás je třicet; 

takže máme nejméně deset let na dokončení toho, co jsme začali. Až z nás budou 

čtyřicátníci, přijdou jiní, mladší a odvážnější mužové, kteří nás odhodí mezi odpadky, jako 

zbytečné rukopisy. A to je to, co chceme!“35 

Jeho program se vyslovuje proti všem tradicím. Ale nejenže chce zničit, odstranit 

minulost, také prohlašuje: „Čas a prostor zemřely včera. Teď už žijeme v říši Absolutna, 

protože jsme již vytvořili nekonečnou, všudypřítomnou rychlost.“36 Je tu tedy také patrná 

snaha směřovat do budoucna, zrušením časoprostoru se dostat dál, snad k čemusi vyššímu. 

Luca Somigli v knize Legitimizing the Artist: Manifesto Writing and European 

Modernism 1885–1915 poukazuje na rys Marinettiho manifestů, kterým ustavuje nový 

svět: „Od začátku Marinetti vytváří kulturní projekt hnutí na základě otázky času: čas jako 

historie, čas jako kulturní tradice, jinými slovy čas jako zápletka minulých událostí nebo 

jako narativ, který se pokouší dát minulosti význam a koherenci a kromě toho také slouží 

jako osidlující projekt pro budoucnost, plán pro to, jak by věci měly být.“37 Zrušení 

časoprostoru tedy pak pro Marinettiho vytváří podklad pro stvoření něčeho nového a v této 

snaze pak mají napomáhat rychlost a technologie, které jsou považovány za nástroje, které 

mohou přinést nový svět a osvobodit lidstvo nebo národ z otroctví minulosti – ovšem tato 

                                                 
33 Marinetti, F. T.: Critical Writings [e-kniha], ed. Berghaus, G., New York, Farrar, Straus and Giroux 2006, 

s. 82. (Shame on anyone who admires and imitates the past!) 
34 Ibidem, s. 13. (We wish to destroy museums, libraries, academies of any sort […]) 
35 Ibidem, s. 15. (The oldest among us are thirty; so we have at least ten years in which to complete our 

task. When we reach forty, other, younger, and more courageous men will very likely toss us into the 

trash can, like useless manuscripts. And that´s what we want!) 
36 Ibidem, s. 13. (Time and Space died yesterday. We are already living in the realms of Absolute, for we 

have already created infinite, omnipresent speed.) 
37 Somigli, L.: Legitimizing the Artist: Manifesto Writing and European Modernism 1885–1915, Toronto, 

University of Toronto Press, 2003, s. 113. (From the beginning, Marinetti constructs the cultural project 

of the movement around the question of time: time as history, time as cultural tradition, time, in other 

words, as an emplotment of past events or as a narrative that not only attempts to provide meaning and 

coherence to the experiences of the past but also serves as a colonizing project for the future, a blueprint 

for the ways things should be.) 
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revoluční povaha, představa nového počátku, je také jistým mýtem, který Marinetti vytváří 

– Marinetti tento koncept netvořil z „ničeho“, v této snaze zbořit starý svět je patrná určitá 

(ač nepřiznaná) inspirace např. Nietschem, ale i dobovým kulturním klimatem: „Půda, z 

níž avantgardy vzešly, nebyla žádná kulturní tabula rasa, jak samy chtěly věřit, nýbrž 

všeobecný pocit nebo vědomí kulturní krize kolem roku 1900: zdálo se tehdy, že tradice od 

renesance platných principů zobrazování světa je pro generaci nastupující před rokem 1910 

již zcela vyčerpaná, neplodná, neschopná již dalšího rozvíjení, a rovněž reakce estetické 

moderny z konce 19. století na tuto tradici se mladším umělcům zdála málo důsledná, málo 

radikální.“38 

Marinetti tedy užívá gesta boření a znovuobnovy světa k překonání atmosféry fin de 

siècle – rychlost, násilí a technologie by měly být použity k tomu, aby ukončily zvrhlou, 

marnou minulost a začaly novou budoucnost: „Rychlost je centrem všech alegorických 

konstelací, které umožňují Marinettimu přetvořit a v jistém smyslu nalézt řešení dvou 

zápletek dominantní poetiky fin de siècle: dekadentního tématu kulturního úpadku a 

symbolistického hledání absolutna.“39 

Pro Marinettiho je minulost synonymem nemoci, čímsi, co ohrožuje zdravý lidský 

rozum: „Vážně chcete plýtvat svou drahocennou energií na tuto nekonečnou, zbytečnou 

úctu k minulosti, z které vybřednete smrtelně vyčerpaní, omezení, zašlapaní?“40 Zdravé a 

životné je tedy jen to, co se – nejlépe nekontrolovatelnou rychlostí – blíží budoucnosti. 

 

Rychlost 

Rychlost je v Marinettiho pojetí základní hodnotou, na které lze postavit budoucnost a 

nový svět, ale také hodnotou s jistou estetickou platností. Marinetti požaduje novou poezii 

plnou akce a rychlosti: „Hodláme uctívat agresivní, neposlušnou probuzenost, život 

poklusem, facku a vrážející pěst. Věříme, že tento nádherný svět je obohacován novou 

                                                 
38 Stromšík, J.: Avantgarda a revoluce, in Svět literatury 17, 2007, 35, s. 51–2. 
39 Somigli, L.: Legitimizing the Artist: Manifesto Writing and European Modernism 1885–1915, Toronto, 

University of Toronto Press, 2003, s. 111. ([S]peed is the centre of an allegoric constellation that allows 

Marinetti to recast and in a sense provide a solution to the two nodes of the dominant poetics of the fin de-

siècle: the decadent theme of cultural decline and the symbolist quest for the absolute) 
40 Marinetti, F. T.: Critical Writings [e-kniha], ed. Berghaus, G., New York, Farrar, Straus and Giroux 2006, 

s.  14. (Do you really want to waste your best energies in this unending, futile veneration for the past, from 

which you emerge fatally exhausted, diminished, trampled down?) 
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krásou, krásou rychlosti.“41 Tento aspekt je opět založen na Marinettiho ustavičném 

požadavku po tom, aby poezie vstřebala všechny moderní výdobytky, aby se otevřela 

skutečnosti moderního světa. 

Forma poezie by také měla být přizpůsobena rychlosti, Marinetti chce vytvořit novou 

dynamiku poezie, kde slovesa jsou použita pouze v infinitivní formě („Sloveso v infinitivu 

= božstvo činu“42) a adjektiva jsou omezena na minimum: „Musíme se zbavit adjektiv, tak 

aby si prostá substantiva ponechala své esenciální zabarvení. Protože adjektiva mají 

odstiňovací tendenci samy o sobě, značí pauzu, moment kontemplace, je jejich použití v 

naší dynamické vizi nemyslitelné.“.43  

Marinetti tedy rychlost ve své poezii přetavuje do požadavku jisté simultánnosti 

poezie. Aby dosáhl nového dynamismu v poezii, volá po používání nejvzdálenějších 

analogií, neomezených představ k zničení prostoru mezi věcmi: „Objevováním nových 

analogií mezi věcmi, které jsou si vzdálené a zdánlivě si navzájem odporují, bychom je 

mohli hlouběji pochopit.“44 Tyto analogie jsou tedy tím, co má spojit nejvzdálenější – 

docílit tak dojmu rychlosti, teď již v imaginární rovině, nejedná se tu o překonávání 

vzdálenosti časové a prostorové, jako spíš o překonávání vzdálenosti naší mysli, našeho 

myšlenkového rozpolcení.  

Tento nový dynamismus, který překonává hranice vzdálenosti, prostoru, by mohl být 

inspirován výkladem, který byl v Marinettiho době velmi aktuální, moderní – Einsteinovou 

teorii relativity, hovořící o relativizaci hranic prostoru.  

 

Násilí  

Marinettiho manifesty jsou plné násilných a brutálních momentů, glorifikace násilí. 

Agresivita a útočnost se objevuje jako podtón téměř všech manifestů, jeden z jeho 

manifestů je dokonce nazván „Nutnost a krása násilí“. Je tu značná jistá revolučnost, daná 

                                                 
41 Marinetti, F. T.: Critical Writings [e-kniha], ed. Berghaus, G., New York, Farrar, Straus and Giroux 2006, 

s.  13. (We intend to glorify aggressive, a restive wakefulness, life at the double, the slap and the punching 

fist. We believe that this wonderful world has been further enriched by a new beauty, the beauty of speed.) 
42 Ibidem, s.  137. (Verb in the infinitive = divinity of action) 
43 Ibidem, s. 107. (We have to get rid of adjectives, so that the unadorned noun retains its essential color. 

Because adjective carries a nuancing tendency within itself, its use is thus inconceivable in out dynamic 

vision, for it implies a pause, a moment of contemplation.) 
44 Ibidem, s. 124. (By discovering new analogies between things that are distant from, and seemingly 

opposed to, each other, we shall appreciate them even more deeply.) 
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jednak samotným žánrem manifestů, který, jak bylo zmíněno, vychází z manifestů 

politických s jejich hlavním představitelem – komunistickým manifestem Marxe a 

Engelse, ale také souvisí obecně s Marinettiho snahou vyvázat se z minulého, vytvořit 

nový řád, svět a člověka. Násilí by tedy dle Marinettiho mělo být užito právě pro 

vybudování nového světa, nové budoucnosti. V zájmu tohoto nového světa se pak 

Marinetti nebojí oslavovat revoluci a prohlašovat: „Přejeme si uctívat válku – jedinou 

hygienu světa – militarismus, patriotismus […]“.45   

Ovšem kromě koncepce nového světa, kvůli které má být násilí užito, jsou tu násilí, 

válka a boj chápány také v jiných konturách: „Fascinace násilím, bojem a destrukcí je 

konstantní součástí nejen futuristického světového názoru a způsobů chování, nýbrž i 

estetiky.“46 V Marinettiho pojetí je umělecká tvorba svým způsobem jistou bitvou, 

násilným činem, kdy násilí je – podobně jako rychlost – novou uměleckou hodnotou: 

„Není již žádné krásy kromě boje“.47  

Je třeba podotknout, že Marinettiho fascinace válkou – z dnešního pohledu tak 

nepochopitelná – nebyla v jeho době nejspíš ničím abnormálním – zdá se, že celková 

dobová atmosféra společnosti byla válce nakloněna, což se z dnešního pohledu jeví jako 

jedna z příčin vedoucích k první světové válce.  

 

Technologie 

Marinettiho nová estetika je estetikou nových technologií. Obdivuje auta, stroje, 

letadla, elektrické osvětlení, veškeré výdobytky moderního světa: „[…] prosazujeme lásku 

ke stroji – lásku, která jako první rozzářila tváře strojvůdců, ačkoli byli sežehnutí a pokrytí 

uhelným prachem“.48 

Tento obdiv někdy nabývá až náboženských rysů – například v jednom manifestu 

lyrickému mluvčímu (umělecký) program napoví vrtule helikoptéry, vrtule je tu tedy tím, 

co umožňuje kontakt s vyšší entitou (s bohem), technologie Marinetti povyšuje na nové 

božství.  

                                                 
45 Marinetti, F. T.: Critical Writings [e-kniha], ed. Berghaus, G., New York, Farrar, Straus and Giroux 2006, 

s.  13. (We wish to glorify war – the sole cleanser of the world – militarism, patriotism […]) 
46 Stromšík, J.: Avantgarda a revoluce, in Svět literatury 17, 2007, 35, s. 64. 
47 Marinetti, F. T.: Critical Writings [e-kniha], ed. Berghaus, G., New York, Farrar, Straus and Giroux 2006, 

s.  13. (There is no longer any beauty except the struggle.) 
48 Ibidem, s.  85. ([…] we are promoting love of the machine-that love we first saw lighting up the faces of 

engine drivers, scorched and filthy with coal dust though they were.) 
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Marinetti moderní technologie často uctívá jako prostředky, které jsou schopné 

člověka, především díky rychlosti, proměnit ve vyšší bytost: „Nový vztah člověka a 

techniky se zde chápe jako reciproční vliv: člověk ovládá techniku a současně je 

proměňován tím, že s ní zachází, ale obecněji i tím, že zaujímá nové postavení ve 

výrobních vztazích (v marxistickém slova smyslu). Ta proměna se nemusí chápat jen jako 

deformující ‚zvěcnění‘ člověka (tak je tomu v Kaiserově Plynu), ale i jako pozitivní 

rozšíření jeho sensibility (to zdůrazňoval – z úplně jiných světonázorových pozic – i 

Marinetti).“49 

S touto tendencí také souvisí nový hrdina futuristů, kterým je například aviatik či 

automobilový závodník, přičemž „[n]ejdál byla tato tendence dohnána ve futuristickém 

fantomu ‚multiplikovaného‘, popř. ‚mechanického člověka s náhradními díly‘“.50 Je tedy 

vidět, že Marinettiho texty dospívají v novou technologizaci na několika úrovních – zaprvé 

na úrovni formy textu (viz výše), na úrovni estetického zázemí, kdy technologie a stroje 

jsou zdrojem nové krásy, ale také na úrovni samotného zázemí textu, kdy hrdiny se stávají 

stroje, popř. lidé ovládající stroje.  

 

Antisentimentalismus 

Marinetti bojuje proti symbolistům a jejich poezii, která je podle něho plná minulosti, 

nostalgie, legend a historie. Do protikladu k této poezii věčnosti a k tradiční estetice 

Marinetti staví poezii modernity, strojů, aut a letadel: „[…] přetransformujeme Poeovo 

‚nevermmore‘ v intenzivní radost a budeme učit, jak milovat krásu emocí a citů, protože to 

je jedinečné a předurčené k nenávratnému zániku.“.51  

Marinettiho antisentimentalismus je také proti (pro něho) zastaralým tématům lásky 

k ženě a ženské krásy. Marinettiho manifesty jsou tedy v mnoha rysech šovinistické – volá 

po pohrdání ženou, tím, co obdivuje, je mužná síla a prohlašuje, že „[r]ychlost odděluje 

mužskou buňku od ženské. Rychlost ničí lásku, tu neřest usedlého srdce“.52 

                                                 
49 Stromšík, J.: Avantgarda a revoluce, in Svět literatury 17, 2007, 35, s. 59.  
50 Ibidem, s. 59. 
51 Marinetti, F. T.: Critical Writings [e-kniha], ed. Berghaus, G., New York, Farrar, Straus and Giroux 2006, 

s.  44. ([…] we shall transform the nevermore of Edgar Poe into intense joy, and we shall teach how to love 

the beauty of an emotion or a sensation inasmuch as it is unique and destined to disappear irrevocably) 
52 Ibidem, s.  258. (Speed separates the male cell from the female cell. Speed destroys love, that vice of 

sedentary hearth […]) 
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Tento boj proti sentimentalismu, symbolismu, tedy opět proti tomu minulému, je 

ovšem i jistým simulakrem – existuje spousta interpretací Marinettiho manifestů, které 

poukazují na to, že čerpá i z autorů symbolismu, např. je zřejmá určitá inspirace 

Mallarmého Vrhem kostek, ale také připomínajících vliv jiných uměleckých směrů a hnutí 

– od romantismu přes dekadenci a prokleté básníky po impresionismus. 

 

Život a umění  

Velmi moderním aspektem Marinettiho manifestů je fakt, že je v Marinettiho dílech 

patrné jisté úsilí, které se snaží o setření hranic mezi životem a uměním – bojuje především 

proti umělosti umění. V této souvislosti si můžeme povšimnout, jak volá po činu, rychlosti, 

násilí v poezii, čili po něčem nestrnulém a životném.  

Život by měl dle Marinettiho proniknout jak do formy, tak do obsahu díla. Co se 

týče formálního hlediska, v tom má být nápomocná nová poetika onomatopoie – 

napodobování zvuků z reality, „které slouží k obohacení poezie o brutální realitu a 

zabraňuje, aby se stávala příliš abstraktní, vyumělkovanou“,53 ale i Marinettiho 

typografická revoluce, která protestuje proti harmonii a jednotnému stylu stránky, přináší 

více životnosti, pokouší se zrušit tradiční pravidla, vyvázat text a grafiku ze zaběhnutých 

schémat: „Měli bychom proto na jedné stránce používat tři nebo čtyři různé barvy 

inkoustu…“54 

Marinettiho manifesty se zcela vymezují vůči harmonii, a to za tím účelem, aby 

poezie byla více expresivní, více vyjadřující život. Marinetti propojuje umění s životem 

také prostřednictvím zahrnutí ošklivosti do poezie: „Statečně přinášíme do literatury 

‚ošklivost‘ a hubíme její obřadní okázalost, kdekoli ji nalezneme“.55 Je zde tedy patrná 

jistá tendence zahrnující do literatury – v boji proti akademismu – i to nízké, tak aby byly 

do literatury vtaženy všechny aspekty lidského života.  

 

                                                 
53 Marinetti, F. T.: Critical Writings [e-kniha], ed. Berghaus, G., New York, Farrar, Straus and Giroux 2006, 

s.  139. (which serves to enrich poetry with a brutal reality and stops it becoming too abstract and arty.) 
54 Ibidem, s.  127. (We shall therefore use three or four different colors of ink on single page…) 
55 Ibidem, s.  112. (Bravely, we bring the ‘ugly’ into literature, and kill off its ritual pomp wherever we find 

it.)  
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2.1.6 Osvobozená slova56 

Zrušení syntaxe 

Důležitým požadavkem Marinettiho Osvobozených slov je zrušení syntaxe. Tato 

část Marinettiho poetologického konceptu je uvozena zajímavou situací – nacházíme 

lyrického mluvčího v letadle, kdy se najednou v jeho mysli objevuje cosi, co bychom 

mohli nazvat vnuknutím: „[…] z nenadání pocítil směšnou malichernost staré syntaxe, 

zděděné po Homérovi“.57 Následně Marinetti upozorňuje na jistou omezenost staré 

syntaxe, latinských period, které „nikdy nebudou mít křídel“.58 Následuje pasáž samotného 

programu zrušení syntaxe, který lyrickému mluvčímu prozradí „vrčící vrtule za letu nad 

milánskými obrovitými komíny ve výši dvou set metrů!“.59 

Ačkoli tato pasáž působí nejprve jako poetický rámec celého programu, který má 

snad za úkol pouze zaujmout recipienta a přidat samotnému programu na důležitosti, 

nacházíme v něm i hlubší souvislosti, které jsou podstatné pro celkové chápání daného 

díla.  

Zaprvé je to zjevná mytizace samotného programu a okolností jeho vzniku. Ta 

probíhá na několika rovinách: je možné si povšimnout, jak je tu využíváno biblických či 

jiných mytologických motivů – lyrický mluvčí je tu v roli „proroka“, kterému bůh 

v podobě vrčící vrtule vyjevuje svá proroctví, a to ve výšce 200 metrů nad Zemí – objevuje 

se tu tedy tradiční dichotomie mytologických diskurzů využívající opozici nahoře–dole, 

kde nahoře je to božské, vyšší a dokonalé. Zadruhé je tu samotný program, diktovaný 

vrtulí, který je rozdělen do 11 jednotlivých bodů – zde také nalézáme jistou spojitost 

s biblickou mytologií – máme tu futuristický program nových jedenácti přikázání. 

Tento mytologizující moment je zajímavý především ve vztahu k tomu, co 

Marinetti přináší dále – a to je snaha o oproštění se od pout náboženství, totálně 

antiklerikální program, který je ovšem založen a ukotven v mytologii – sice zcela nové, 

založené na moderních technologiích a touze po rychlosti, ovšem vycházející z nejstarších 

evropských náboženských diskurzů a principů.  

                                                 
56 V této části citujeme z českého překladu Osvobozených slov J. Macáka, Praha, Petr a Tvrdý 1922, a to 

z toho důvodu, abychom nahlédli autentickou podobu textu, která byla k dispozici v daném období 

v Československu.  
57 Marinetti, F. T.: Osvobozená slova, přel. Macák, J., Praha, Petr a Tvrdý 1922, s. 11.  
58 Ibidem, s. 11. 
59 Ibidem, s. 11. 
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Samotný program zrušení syntaxe je tedy uspořádán v jedenácti bodech. Tyto body 

vyzývají především k zrušení skladby a náhodnému umisťování podstatných jmen, užívání 

slovesa jen v infinitivu, odstranění přídavného jména, příslovce, užívání podstatných jmen 

v analogiích, zrušení interpunkce, užívání co nejširších analogií, odstranění dichotomie 

vyšší–nižší,60 vyjádření pohybu řetězem analogií, řazení představ v „největším neladu“61 a 

zrušení „já“. 

Toto radikální uspořádání formy uměleckého díla Marinetti opodstatňuje několika 

koncepty. Prvním z nich je snaha o co největší přiblížení se životu a zároveň odchýlení se 

od starého „uměleckého/umělého“ písemnictví tak, aby text samotný byl určitou analogií 

života: „Jen sloveso v neurčitém způsobu může vystihnout smysl soustavnosti života a 

pružnost názoru, který jej proniká“.62 Jedná se tedy opět o úsilí odstranit dichotomii vyšší–

nižší, o potřebu, která předznamenává například postmodernu druhé poloviny dvacátého 

století, kdy se umění otevírá formám i tématům do té doby považovaným za „nízké“ či 

neliterární. 

K této tendenci se pak přimyká další koncept, ze kterého vychází program 

manifestů – potřeba větší dynamiky a barvitosti literatury. Je tu zároveň i zvláštní vztah, 

pro literaturu do té doby netypický, kdy právě stroje a technika přinášejí onen 

dynamismus, který přibližuje životu – čili skrze něco neživého je možné posílit životnost 

díla.  

Dalším prostředkem přibližujícím poezii životu jsou pak pro Marinettiho typické 

analogie, které mají „obsáhnout život hmoty“.63 Analogie, spojení nejvzdálenějších 

představ, je pro Marinettiho základním stavebním kamenem poezie. Právě prostřednictvím 

analogií je možno vyjádřit pohyb, propojit nejvzdálenější věci či vystihnout 

nevystihnutelné.  

Takováto forma, která je zbavena „já“ a psychologie, je symbolem boje proti 

historii, tradicím – jak říká Marinetti – proti muzeím a knihovnám, „které jsou podrobeny 

hrozivé logice a moudrosti a nejeví již pro nic zájmu“.64 Kromě boje proti minulosti a 

tradici Marinetti revoltuje i vůči dalšímu jevu, který spojuje s historií – proti obřadnosti, 

nad kterou Marinetti staví – ošklivost: „Podporujme tvrdošíjně  ‚ošklivost‘ v literatuře a 
                                                 

60 Které ovšem Marinetti tak obratně hned v úvodní pasáži využívá! 
61 Marinetti, F. T.: Osvobozená slova, přel. Macák, J., Praha, Petr a Tvrdý 1922, s. 16. 
62 Ibidem, s. 11. 
63 Ibidem, s. 13. 
64 Ibidem, s. 16. 
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zbavme se obřadnosti.“65 Marinettiho výzvy jsou mnohdy až provokativně radikální, 

například když píše, že „musíme plivati na Oltář Umění“.66  

 

Odpověď na námitky evropského tisku 

V této části Marinetti odmítá vliv Bergsona na svůj koncept a zároveň se hlásí k 

odkazu Danteho a Poea: „Již dávno před Bergsonem, tito dva tvořiví géniové shodovali se 

s mým duchem, hlásajíce svoje pohrdání a nenávist vůči plazící se, chabé a osamělé 

inteligenci, a přiznávajíce veškerá práva názorné a předvídající obrazotvornosti.“67 

 

Futuristická vnímavost a volná obrazotvornost 

V této části Marinetti rozlišuje mezi vnímavostí futuristů a „ostatních“, přičemž 

upozorňuje na obrodnou sílu futuristické vnímavosti, kterou dle něho tvoří dynamismus, 

enharmonická hudba, umění hluku či osvobozená slova. Moderní svět dle něho 

futuristickou vnímavostí vybaveným pozorovatelům přináší nové možnosti – zde se jedná 

především o urychlení života, hrůzu před starým a klidným, lásku k nebezpečí, hlubší 

poznání jedince, rovnoprávnost a znehodnocení lásky, nové chápání vlastenectví a války či 

zmnohonásobení člověka strojem. 

Marinetti dále jako procesy rozšiřující futuristickou vnímavost uvádí například 

sport, rekordy, turistiku, plavbu zaoceánských parníků, lásku k městu, světovost či 

zrakovou syntézu (kdy díky rychlosti vidíme více věcí pohromadě) – jedná se tedy o 

záležitosti z oblasti nižší kultury či volnočasových aktivit, které Marinetti povyšuje na 

„cosi“ vyššího, co je schopné futuristického básníka inspirovat.  

V části nazvané Osvobozená slova pak vystává hlavní cíl poezie a lyrismu – totiž 

opojení životem. Poezie je tedy chápána jako určitý nástroj, který k tomuto opojení vede a 

který má tu moc proměnit naše vnímání.  

Marinetti také charakterizuje ideálního vypravěče, kterým je dle něho člověk 

v mezní situaci – zasažený překotnými událostmi, jehož vnímání je mimo jeho běžný stav. 

Takovýto vypravěč pak tvoří sloh, jehož forma má několik charakteristických rysů: jedná 

se o zničení syntaxe, interpunkce, důraz na smysly (zrak, sluch, čich), shluky analogií či 

stručnost.  

                                                 
65 Marinetti, F. T.: Osvobozená slova, přel. Macák, J., Praha, Petr a Tvrdý 1922, s. 20. 
66 Ibidem, s. 21. 
67 Ibidem, s. 23. 
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Pro futuristickou vnímavost je také důležitá „volná obrazotvornost“, což je dle 

Marinettiho „úplná svoboda představ nebo analogií, vyjádřených nespoutanými slovy, bez 

vedoucích nitek syntaxe a bez interpunkce“.68 Skrze tento princip chce Marinetti docílit 

přiblížení slohu hmotě či přírodě, které probíhá – paradoxně – na podkladě ztechničtění 

slohu, kdy poezie funguje jako nástroj, či dokonce stroj. Tento princip je možné vysledovat 

například ve výrazech, které Marinetti používá v souvislosti s poetickými prvky: má se 

jednat o „telegrafické představy“, „uzly myšlenek“ či „[a]nalytické vysvětlovací tyče, na 

nichž jsou zavěšeny nitky názoru“.69 V tomto „technickém“ vnímání tvorby a poezie se 

značně odráží vliv Edgara Allana Poea a jeho Filozofie básnické skladby.  

Volná obrazotvornost pak technicky či formálně spočívá především ve vyhýbání se 

přivlastňovacímu přídavnému jménu, používání slovesa v neurčitém způsobu,70 

napodobení přírodních zvuků a použití matematických značek. Společným jmenovatelem 

účelu všech těchto principů je pak opět dosažení větší rychlosti – „telegrafického lyrismu“, 

strojovosti, nespoutanosti či přiblížení se životu, a to vše v protikladu k tradici, 

klerikalismu, umění minulosti.  

 

Revoluce tisku, volný výrazný pravopis 

Marinettiho revoluce tisku je opět vedená v zájmu vymanění se tradičním 

tendencím, historizujícímu pojetí tisku, proti „pojetí knihy ‚passéistických veršů‘“71 či 

proti harmonizující formě. Marinetti revoltuje proti tradičním principům tisku a vyzývá tak 

k používání více barev, více druhů písem na jedné stránce. Východiskem i cílem této 

revoluce je pak opět snaha přiblížit se co nejvíce životu, jak se jeví – napodobovat přírodní 

zvuky apod. Na podobných principech je založen i Marinettiho volný pravopis – ten ovšem 

podle Marinettiho vychází z historické nutnosti.  

 

Geometrická a mechanická průzračnost 

Další část textu se ostře vymezuje vůči symbolům romantismu a sentimentalismu, 

jejichž místo mají dle Marinettiho zaujmout geometrická a mechanická průzračnost. Ta se 

pak zakládá na protikladných prvcích oproti těm romantizujícím – je to například „Slunce 
                                                 

68 Marinetti, F. T.: Osvobozená slova, přel. Macák, J., Praha, Petr a Tvrdý 1922, s. 34. 
69 Ibidem, s. 35–36. 
70 Zde si opět všímáme pozice, kdy je poezie vnímaná jako nástroj a její části jako její součástky, když 

například Marinetti připodobňuje sloveso v neurčitém způsobu ke kolu vlaku. 
71 Marinetti, F. T.: Osvobozená slova, přel. Macák, J., Praha, Petr a Tvrdý 1922, s. 39. 
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roznícené Vůlí, hygienické zapomnění, naděje, touha, nebezpečí smrti, život jepice“72 

apod. Podstatným prvkem pro geometrickou a mechanickou průzračnost je topos 

velkoměsta – opět tedy topos, který byl obecně podstatný i pro Marinettiho předchůdce, od 

kterých se snaží jinak odpoutat.73 Za předchůdce, řídící se principy geometrické 

průzračnosti, sám Marinetti považuje „provazolezce, gymnasty a šašky v cirku“ – opět tu 

je tedy patrná jakási inspirace prostředím „nízké“ kultury.  

Technicky pak lze geometrické mechanické pružnosti docílit zničením literárního 

já, odstraněním přídavných jmen a osamostatněním podstatných jmen. Marinetti také opět 

apeluje na použití slovesa v neurčitém tvaru – a zde také zdůrazňuje jistý dynamismus, 

neurčitý tvar je tu výrazem pohybu a podstatné jméno je připodobněno k vozu, který je 

uvedený v pohyb slovesem. Sloveso v neurčitém způsobu je tu dokonce pojato jako 

vyjádření samotného života, životní energie či „zbožnění činu“.74 Přídavnými jmény 

v závorce či na okraji je pak možné naznačit atmosféru.  

 

Současnost, synoptické tabulky lyrických hodnot 

Marinettiho koncept tvorby synoptických tabulek poukazuje na dvě obecné 

tendence celého jeho programu – zaprvé je to snaha o technizaci procesu tvorby, která již 

byla zmíněna. Tabulka jako nástroj exaktního, vědeckého uvažování je pak jistým 

symbolem ztechničtění tvorby.  

Druhou tendencí, která se projevuje v celém Marinettiho programu, je potřeba 

simultánnosti – synoptické tabulky, které ukazují současně více lyrických hodnot, jsou 

vyjádřením tohoto konceptu. Simultánnost je také u Marinettiho spojena s další hodnotou, 

na které si i futurismus obecně zakládá – totiž s rychlostí. Při simultánním ztvárnění 

dochází totiž ke stejnému efektu jako například při rychlé jízdě – vnímáme více věcí 

najednou. Zároveň je tento způsob vyjádření i prohloubením jiné (již zmíněné) tendence – 

totiž snahy o co největší propojení literatury se skutečnostmi života. 

 

 

 

                                                 
72 Marinetti, F. T.: Osvobozená slova, přel. Macák, J., Praha, Petr a Tvrdý 1922, s. 42. 
73 Jako jeden příklad za všechny stačí vzpomenout Baudelaira a jeho báseň Jedné kolemjdoucí, která uvádí 

ruch velkoměsta do literatury. 
74 Ibidem, s. 46. 
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Napodobení přírodních zvuků a abstraktní verbalizace 

Také napodobení přírodních zvuků je vyjádřením snahy o „zživotnění“ literatury. 

Marinetti rozlišuje mezi přímým, nepřímým a abstraktním napodobením přírodních zvuků, 

přičemž první dva napodobují zvuky reálné, abstraktní napodobení přírodních zvuků je pak 

vyjádřením duševních stavů.  

 

Citlivost vůči číslům  

Citlivost vůči číslům charakterizuje Marinetti jako koncept, který má za cíl co 

nejvíce upřesnit vyjádření, tato tendence se zároveň prolíná s onou snahou o „zživotnění“ 

poezie. Marinetti tu považuje technickou přesnost vyjádření za prostředek, kterým je právě 

možné přenést život do literatury.  
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3 Kontaktologická část 

Tato část bude sledovat vzájemné kontakty českého75 a italského prostředí, české a 

italské kultury, speciálně pak kontakty futuristů – a především Marinettiho – s českým 

literárním prostředím, kde podstatné bude sledovat jeho recepci v umělecké skupině 

Devětsil. 

3.1 19. století: Risorgimento – národní obrození 

Jedním ze společných rysů české a italské historie, který ovšem – z našeho pohledu 

– silně ovlivnil i atmosféru a společenské tendence v první polovině 20. století, je boj za 

národní osvobození, případně sjednocení. Ačkoli měly italské risorgimento76 a české 

národní obrození rozdílný charakter – v Itálii šlo o sjednocení77 spousty rozdrobených 

států, v českých zemích pak především o osamostatnění se – lze sledovat také některé 

společné jevy. 

Zaprvé je to protirakouský a protihabsburský charakter obou nacionálních hnutí – 

české země jako součást habsburské monarchie tento boj začínají již v poslední třetině 18. 

století, Itálie tímto hnutím reaguje na uspořádání po Vídeňském kongresu a je to poté 

především severní Itálie v čele s Lombardií,78 „jejíž obyvatelstvo bylo silně protirakousky 

naladěno“79 a kde se v letech 1847 a 1848 konaly protirakouské demonstrace.80 

                                                 
75 Pro zjednodušení používáme adjektivum „české“ pro všechna sledovaná období – období Rakouska-

Uherska, Československa apod.  
76 Kromě podobností, které nalézáme při srovnávání obou hnutí, se tu vytvářely také personální kontakty – 

maršál Radecký bojuje v Itálii, v Brně jsou vězněni italští povstalci Silvio Pellico, Pietro Maroncelli 

a Federico Confalonieri. Viz Šebelová, Z.: Stručné poznámky k Úvodu do dějin a kultury Itálie, Brno, 

Masarykova univerzita 2010, s. 97. Dostupné z 

https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/131727/monography.pdf. 
77 První pokusy o sjednocení Itálie se datují hluboko do historie – pro tuto práci je především zajímavý fakt, 

že mezi první zájemce o sjednocení patřil například F. Petrarca, který udržoval také kontakty s českým 

králem Kralem IV., se kterým komunikoval svůj návrh na sjednocení Itálie. 
78 A tedy i Milánem jako působištěm Marinettiho. 
79 Šebelová, Z.: Stručné poznámky k Úvodu do dějin a kultury Itálie, Brno, Masarykova univerzita 2010, s. 

97. Dostupné z https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/131727/monography.pdf. 
80 Procacci, Guiliano: Dějiny Itálie, přel. Janderová, D., Klípa B., Vinšová, K., Praha, Nakladatelství Lidové 

noviny 1997, s. 245. 

https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/131727/monography.pdf
https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/131727/monography.pdf
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Druhým společným jevem je pak také liberalismus a protiabsolutistický charakter 

těchto hnutí, společně s nově se vyvíjejícím dělnickým hnutím a počátky komunistických 

uskupení, které spojují národní obrození v českých zemích a risorgimento v Itálii. 

3.2 Technologizace 

Dalším zásadním historickým posunem, který zasáhl jak Československo, tak Itálii, 

byla industrializace a druhá průmyslová revoluce přelomu 19. a 20. století, přinášející nové 

technické vynálezy, ale také nové vědecké objevy. 

Zásadní změny, vynálezy a objevy, které tato revoluce přinesla, připomeneme 

pouze výčtem: elektřina, výbušné motory, nově vymezené vědecké obory, vědecké 

instituce, vynálezy nových barviv, hnojiv, léků, výbušnin, periodická tabulka prvků, 

Darwinova teorie přirozeného výběru, objev buňky, dynamit, telefon, Edisonova žárovka, 

Einsteinova teorie relativity, morseovka, psychoanalýza, Roentgenovo záření, radioaktivní 

záření, elektrické lokomotivy, vzducholodě, automobily, letadla, obnovení olympijských 

her... 

3.3 Počátek 20. století 

Vztahy českých zemí (případně Československa) a Itálie na počátku 20. století 

nastíníme skrze jeden málo známý (snad i zamlčovaný) fakt, totiž skrze tu skutečnost, že 

Benito Mussolini je od roku 1926 držitelem československého Řádu Bílého lva. 

Na počátku této události stála Mussoliniho kniha Jan Hus, muž pravdy, kterou 

Mussolini napsal ještě jako horlivý socialista s antiklerikálními sklony v roce 1913 a která 

prý „nevyvolala žádný zvláštní ohlas. Povědomí i zájem o ní se zvýšil ke konci první 

světové války, kdy sílila myšlenka čechoslovakismu a snaha o vytvoření samostatného 

československého státu“.81 

A právě myšlenku samostatného československého státu Mussolini (který již dříve 

udržoval kontakty například s českými socialisty i protiklerikální Volnou myšlenkou)82 

podporoval a také se „zasloužil o propagaci vzniku československých legií“83 – tento fakt 

                                                 
81 Krčmová, M.: O nejméně známém zaalpském kacíři (nejen o knize B. Mussoliniho Jan Hus, muž pravdy), 
Český rozhlas 2012. Dostupné z: https://www.rozhlas.cz/cro6/dokument/_zprava/o-nejmene-znamem-
zaalpskem-kaciri-nejen-o-knize-b-mussoliniho-jan-hus-muz-pravdy--1081374 , citováno dne 17. 01. 2019. 

82 Vrána, K.: Benito Mussolini – držitel řádu Bílého lva, Reportéři 2008. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/208452801240043/, citováno 17.01.2019.  
83 Vladimír Nálevka, in Vrána, K.: Benito Mussolini – držitel řádu Bílého lva, Reportéři 2008. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/208452801240043/, citováno 17.01.2019. 

https://www.rozhlas.cz/cro6/dokument/_zprava/o-nejmene-znamem-zaalpskem-kaciri-nejen-o-knize-b-mussoliniho-jan-hus-muz-pravdy--1081374
https://www.rozhlas.cz/cro6/dokument/_zprava/o-nejmene-znamem-zaalpskem-kaciri-nejen-o-knize-b-mussoliniho-jan-hus-muz-pravdy--1081374
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/208452801240043/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/208452801240043/
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tedy bývá udáván jako opodstatnění důvodů, proč je Mussolini vyznamenán Řádem Bílého 

lva. 

Na základě této skutečnosti tedy vyvozujeme některé z důležitých cest styků Itálie a 

českých zemí na počátku 20. století – je to socialismus, antiklerikalismus, italská fronta 

v první světové válce a československé legie. 

3.4 Recepce italské literatury a kultury v Čechách 

Česká recepce italské kultury sahá hluboko do historie. Již od středověku se 

v českých zemích objevují překlady italských děl.84 Velký zájem Čechů později také 

zaznamenala díla „ze slavného trojhvězdí Petrarca, Boccaccio, Dante“,85 ale zájem o 

italskou kulturu neutuchal ani v průběhu novověku, přestože situace v českých zemích byla 

mnohdy v této době poznamenána přerušením kontaktů s jinými zeměmi, cenzurou či 

jinými nástroji absolutistické vlády. 

Důležité kontakty (pro naši práci) těchto dvou kultur se objevují v období, kdy 

Italové usilovali o národní emancipaci, kterou „[č]eští vzdělanci […] sledovali s velkou 

pozorností a sympatiemi“.86 Je známá vzájemná náklonnost jak českých (např. Karel 

Havlíček), tak italských (karbonáři) osobností té doby. 

O českou recepci italské literatury se v pozdější době v mnohém zasloužil Jaroslav 

Vrchlický – připomeňme například jeho Poesii italské nové doby (1885) či jeho 

významnou antologii Itálie starší a nová (1907) – ale i další z literátů okolo týdeníku 

Lumír (J. Zeyer, J. V. Sládek), který měl „povznést českou literaturu na světovou 

úroveň“87 a díky němuž se českému čtenáři otevřela brána k západní Evropě. 

Na tomto místě by mohl následovat dlouhý výčet děl italských autorů, která byla 

v české kultuře recipována a setkala se se značným zájmem. Zmíníme ovšem jen taková, 

která pokládáme za významná pro téma tohoto textů: jsou to díla veristů, Pucciniho opery 

a především pak Manon Lescaut,88 díla Gabriela D´Annunzia a Giuseppa Ungarettiho.89 

                                                 
84 Např. překlad Trojánské kroniky, který byl dlouhou dobu považován za první česky tištěné dílo. Viz 

Křesálková, J.: Předmluva, in Italská literatura v Čechách a na Slovensku, Praha, Filozofická fakulta 2017, s. 

8. 
85 Křesálková, J.: Předmluva, in Italská literatura v Čechách a na Slovensku, Praha, Filozofická fakulta 2017, 

s. 8. 
86 Ibidem, s. 16. 
87 Ibidem, s. 16. 
88 Přebásněna V. Nezvalem! 
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Co považujeme za důležitější, je společný jmenovatel, který měl vliv na obě kultury 

na počátku 20. století (ale ovšem i ke konci století devatenáctého a v Itálii již dlouho 

předtím) a kterým byla Francie. Francie jako tradiční nepřítel habsburské monarchie, 

Francie s její Velkou revolucí, Francie jako kolébka moderního umění, Francie s jejími 

prokletými básníky, symbolisty, dadaisty, Apollinairem. 90 

3.5 Recepce futurismu v české kultuře 

Futurismus byl v českém prostředí reflektován již od jeho prvopočátků. Dosud 

nejpřehlednější studii na toto téma napsal František Šmejkal, je nazvána Futurismus a 

české umění a z té také bude vycházet tato část textu, ačkoli se pokusíme o její rozšíření, a 

to především se zaměřením na české literární prostředí. 

Šmejkal ve své práci poukazuje na význam Františka Kupky jako „nezávislého 

souputníka futurismu“.91 Kupka je dle něho umělcem, který futurismus předjímá a v jeho 

díle se objevují (ještě před publikováním Manifestu futuristických malířů) dva 

charakteristické rysy, které nejsou cizí ani futuristům – simultánnost a dynamismus – 

ovšem nachází také podobné inspirační zdroje futurismu a Kupky – Bergsonovu filozofii. 

Dalším umělcem, u kterého Šmejkal hledá spojnice s futurismem, je Oto Gutfreund a jeho 

snaha „aktivovat okolní prostor a vtahovat jej do nitra sochy, dále v celkové rytmizaci a 

dynamizaci hmoty“.92 

Manifestů a jiných počinů futuristů si poprvé povšimla (a převážně negativně 

hodnotila) především dvě periodika – jedná se o Národní listy (text Václava Hladíka) a 

Moderní revue, kde „[m]anifest byl údajně poprvé citován a krátce kritizován v bloku 

recenzí K. Fialy, kde byla rozebrána i kniha Enrica Cavacchioliho Le Ranocchie Turchine 

(Milano 1909), jež obsahovala i Marinettiho text“.93 

                                                                                                                                                    
89 Jeho dílo Pohřbený přístav přeložený Zdeňkem Kalistou s ilustracemi Toyen. 
90 Z recepce francouzské kultury v Čechách zmiňme například Čapkovy překlady poezie a vzpomeňme také 

na Francii a Paříž jako místo pobytu F. T. Marinettiho a francouzštinu jako jazyk, který Marinetti také 

používal při psaní svých manifestů.  
91 Šmejkal, F.: Futurismus a české umění, Umění 1, 1988, s. 20. 
92 Ibidem, s. 22. 
93 Catalano, A.: Hledání nového umění před první světovou válkou. Dostupné z: 

.http://souvislosti.cz/clanek.php?id=1568. Citováno 22.01.2019. 
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Text Václava Hladíka v Národních listech s názvem Nový Mesiáš94 – jak z názvu 

vyplývá – hodnotí (snad trochu posměšně) futurismus jako nové náboženství, Marinettiho 

poté jako nového Mesiáše, který se ovšem nevyvázal z vlivu svých předchůdců, mezi které 

Hladík řadí například Huga, Zolu, symbolisty či naturalisty, ale i Nietzcheho: „S patosem 

Zarathustry vystupuje milánský mladíček na vrchol země a vyzývá hvězdy. Modlí se k 

svaté Nespravedlnosti, neboť dle něho svět bude ovládán jen násilím, krutostí a 

nespravedlností.“95 Hladík dále kritizuje a ironizuje Marinettiho revoluční étos přiměřuje 

jej k anarchismu: „Pan Marinetti hodil svůj manifest do světa jako anarchistickou pumu. 

Nadělala mnoho hluku, ale velkou pohromu nezpůsobila. Jen trochu zápachu po ní 

zbylo.“96 Ovšem u zápachu jako odkazu futurismu Hladík nezůstává, pro Hladíka, zdá se, 

je futurismus čímsi nebezpečným, co má potřebu vytěsnit používaje přívlastek „chorobný“: 

„Jeho manifest je úžasné kuriozum, a zajímavý důkaz, kam až může dospět zoufalá, 

chorobná snaha po originalitě a vášeň ohromit, oslnit svět.“97 

Přelomovým rokem pro českou recepci futurismu je pak dle Šmejkala rok 1912, 

kdy v Paříži začíná putovní výstava futuristických malířů, jejíž katalog se dostává k Josefu 

Čapkovi, který na jeho základě píše do Uměleckého měsíčníku stať Postavení futuristů 

v dnešním umění. Josef Čapek v této práci upozorňuje především na neinformovanost 

české společnosti a snahu českého publika skrze zahraniční umění hodnotit umění domácí: 

„S novými pojmy a názvy, jež k nám občas docházejí jako bludné ohlasy nového umění 

cizího, známého u nás z větší části jen z pověstí postupných nesoustavných zpráv, zachází 

se s obzvláštní neodůvodněností; příčinou této nekritičnosti je jednak nedostatečná 

informovanost a  nepochopení nových stránek, úkazů a konečně i tzv. výstřelků 

vyrůstajících ve vývoji moderního umění, jednak skutečný nedostatek dobré vůle: je tu 

začasto úmysl poukazováním na cizí výstřednosti zesměšnit domnělé výstřednosti umění 

domácího.“98 Dále upozorňuje na důležitost nacionální stránky ve futurismu, obdivuje jeho 

dynamismus a píše také o inspiračních či vlivových zdrojích – o Picassovi, 

neoimpresionismu, secesi. Čapek ovšem již v úvodu ospravedlňuje to, že se vůbec 

„odvážil“ o futurismu psát – mluví o futurismu jako o směru mimo hlavní proud 

uměleckého vývoje, kterému je třeba se věnovat a vytvořit přesnou terminologii. Tato 
                                                 

94 Hladík, V.: „Nový Mesiáš“, Národní listy 49, 1909, č. 195, s. 1. 
95 Hladík, V.: „Nový Mesiáš“, Národní listy 49, 1909, č. 195, s. 1. 
96 Ibidem, s. 1. 
97 Ibidem, s. 1. 
98 Čapek, J.: Postavení futuristů v dnešním umění, in Umělecký měsíčník, 1, 1911–12, č. 6, s. 174. 
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opatrnost byla dána nejspíše negativním postojem Uměleckého měsíčníku k futurismu99 i 

ortodoxní části Skupiny výtvarných umělců, která si za svůj vzor vzala pouze Picassa a 

Braqua. 

Polemika s futurismem na stránkách Uměleckého měsíčníku byla ostatně hojná – 

vůči futurismu se vymezuje například Filla, Winter či Vincenc Kramář a „[n]eslavným 

vyvrcholením této polemické kampaně byly dva články v posledním dvojčísle druhého 

ročníku Uměleckého měsíčníku, Benešova recenze Kubistická výstava v Mánesu a Fillova 

stať Jak se píše, v nichž se generační diskuse o rozdílné pojetí moderního umění zvrhla do 

nechutných osobních invektiv“.100 

Byli to tedy až bratři Čapkové, kteří v rámci české reflexe futurismu přinesli snad 

méně předpojatý náhled, který byl založen na dobré informovanosti: „Bratři Čapkové měli 

možnost seznámit se s italským futurismem díky knihám, které si přivezli z Paříže, díky 

německým časopisům a také na základě putovní výstavy z roku 1912.“101 Čapkové 

přinášejí českému čtenářstvu například zajímavé reflexe výstavy futuristů, ale i první 

překlady Marinettiho textů. V některých odborných pracích je pak také zmiňován vliv, 

jaký měl futurismus na Josefovo umělecké dílo.102 A byl to Karel Čapek, který již 

v poměrně brzké době navázal písemný kontakt se samotným Marinettim. Na počátku 

tohoto kontaktu byl Čapkův překlad Monoplanu du Pape, který později zahrnul do své 

antologie Francouzská poezie nové doby (vidíme tedy opět, jak je kontakt s francouzskou 

kulturou důležitý pro kontakty Československa a Itálie). Na základě toho pak Marinettimu 

zasílá číslo Lumíru, kde byl tento jeho překlad otištěn, a Marinetti mu odpovídá a zasílá 

některé své knihy a manifesty futuristů.103 

                                                 
99 Tento článek i přes veškerou Čapkovu opatrnost jej nakonec připravil o místo redaktora Uměleckého 

měsíčníku a dovedl k odchodu ze Skupiny výtvarných umělců, viz Šmejkal, F.: Futurismus a české umění, 

Umění 1, 1988, s. 23. 
100 Šmejkal, F.: Futurismus a české umění, Umění 1, 1988, s. 24-5. 
101 Catalano, A: Hledání nového umění před první světovou válkou, in Souvislosti 4, 2003. Dostupné z: 

http://souvislosti.cz/clanek.php?id=1568. 
102 Šmejkal – v návaznosti na Jiřího Opelíka – zmiňuje jisté stopy reflexe futurismu v Události, ale také 

v Čapkově ilustraci k Neumannovu Novému zpěvu, viz. Šmejkal, F.: Futurismus a české umění, Umění 1, 

1988, s. 25. 
103 Catalano, A: Hledání nového umění před první světovou válkou, in Souvislosti 4, 2003. Dostupné z: 

http://souvislosti.cz/clanek.php?id=1568. 

http://souvislosti.cz/clanek.php?id=1568
http://souvislosti.cz/clanek.php?id=1568
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Dopis, který na to konto Karel Čapek odesílá Marinettimu, se zachoval a je uložen 

v Yale University Library. Čapek předně oslovuje Marinettiho jako „kolegu“104 a na 

počátku tohoto dopisu následují slova: „Živě lituji, že jsem mohl přeložit z vašeho 

básnického díla pouhý zlomek.“105 Zajímavé je, v čem Čapek shledává paralely mezi 

italskou a českou společností – je to jistá nepůvodnost či neživotnost obou kultur: „Často 

jsem už zmínil futuristickou teorii jako zářný příklad moderní energie, stavějící se proti 

jakémukoli eklektismu, jenž u nás škodí neméně a je neméně zakořeněn než ve vaší 

vlasti.“106 Ke konci pak Čapek Marinettiho varuje, že Lumír není natolik moderním a 

pokrokovým periodikem, jak by se mohlo zdát, že „je to velmi starý, nicméně úctyhodný 

časopis“,107 a ať tedy vše o futurismu zasílá přímo jemu jako člověku, který se moderní 

literaturou hlouběji zabývá.108 

Viděli jsme tedy, jaký zásadní vliv měli bratři Čapkové109 na recepci futurismu 

v české kultuře a jeho uvedení do odborné diskuse. Skrze Čapky se pak futuristická teorie 

dostává i k další významné osobnosti české literatury, totiž k Stanislavu Kostkovi 

Neumannovi,110 který se tedy díky nim začíná přiklánět k moderním uměleckým směrům – 

kubismu a futurismu. Kromě díla básnického, kde je vliv futurismu patrný především v 

Neumannových Nových zpěvech, můžeme sledovat Neumannův příklon k futurismu také v 

jeho fejetonech, publikovaných v Lidových novinách (1913–1914), které byly po válce 

shrnuté v knize Ať žije život! František Šmejkal v nich sleduje zejména tato základní 

futuristická témata a motivy: velkoměstský život, obdiv k technologiím, novou pozitivní 

sensibilitu moderního člověka, zájem o přítomnost, vliv Bergsona. 

Pozastavíme se nyní u toho Neumannova textu, který se nám zdá být pro vývoj 

recepce futurismu v Čechách nejzásadnějším. Jedná se o fejeton Otevřená okna z 9. srpna 

1913. Fejeton Otevřená okna byl například Uměleckým měsíčníkem považován za český 

                                                 
104 Čapek, K.: „Živě lituji, že jsem mohl přeložit z vašeho básnického díla pouhý zlomek“, in Souvislosti 24, 

2013, 4, s. 147. 
105 Čapek, K.: „Živě lituji, že jsem mohl přeložit z vašeho básnického díla pouhý zlomek“, in Souvislosti 24, 

2013, 4, s. 147. 
106 Ibidem, s. 147. 
107 Ibidem, s. 147. 
108 U Karla Čapka by pak také bylo možné nalézt vliv futurismu i v jeho díle beletristickém –například téma 

robotů v R.U.R. apod. Postupně ovšem toto nadšení překlápí spíš ve skepsi co se týče nových technologií. 
109 Kromě jiného pak také Josef Čapek vytvořil obálka k českému vydání Marinettiho Osvobozených slov. 

110 Šmejkal, F.: Futurismus a české umění, in Umění 1, 1988, s. 27. 
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futuristický manifest.111 Otázkou ovšem zůstává, zda vychází především z italského 

futurismu, nebo je tu spíše přítomna inspirace francouzskou recepcí futurismu, totiž 

především Apollinairovým manifestem Futuristická antitradice112 – který Neumann 

zmiňuje.113 Obecně tento Neumannův manifest (budeme jej tedy tak nazývat) zakládá na 

velké kritice domácího prostředí a vlastního národa, který dle něho „od jisté doby zapáchá 

povážlivě plísní“.114 V tomto smyslu Neumann upozorňuje zejména na pohodlnost či 

epigonství, projevující se v české společnosti, a neschopnost vyvolat silnou reakci. 

Pozoruhodný je také jeho pohled na záležitosti duchovní – Neumann zde upozorňuje na to, 

že toto zpátečnictví či epigonství není způsobeno nedostatkem talentu Čechů, ale tím že 

„většina věří v nějaké věčné pravdy“.115 Neumann tu tedy především bojuje za to, aby 

česká kultura neulpívala jen ve své národní povaze, která je utopena v historismu,116 ale 

otevřela se světu, vstřebávala a vnímala i to, co se děje za hranicemi, a především v této 

době, tedy aby se otevřela futurismu. Ten ovšem Neumann nepřijímá dogmaticky, dokáže 

se také k některým jeho tendencím vymezit – například moc nesouzní s oním apelativním 

charakterem futuristických manifestů, označuje je za „reklamní kozelce“.117 Také 

upozorňuje na to, že umělci nebyli prvními futuristy, ovšem že lidé, věnující se byznysu 

apod., už zakládali na futuristickém étosu. Konečně se snaží futurismus zařadit do české 

kulturní tradice a upozorňuje na to, že v Čechách bylo futuristické ovzduší již dávno před 

Marinettim: „Nevzpomínáte si na jakéhosi Jaroslava Hilberta, který volal ‚Dosti Husa!‘, 

snil o jasných třídách na místě staropražské sentimentality a napsal Rytíře Kuru“.118 

                                                 
111 Ibidem. Ovšem na to, že je tento text právem považován za český futuristický manifest, upozorňují také 

současní literární vědci, viz Gwóźdź Szewczenko, I.: Skrytá tvář futurismu v Čechách, in Česká literatura – 

rozhraní a okraje, Filip Tomáš – Akropolis, Praha 2010, s. 90. Dostupné z: 

http://www.ucl.cas.cz/edicee/images/data/sborniky/kongres/%C4%8Cesk%C3%A1%20literatura%20-

%20rozhran%C3%AD%20a%20okraje/008_ilona_gwozdz_swewczenko.pdf. 
112 Stromšík zmiňuje, že Apollinaire a Marinetti jsou tu chápáni jako protagonisté jednoho hnutí. Stromšík, 
J.: Recepce evropské moderny v české avantgardě, Svět literatury 23, 2002, s. 27. 
113 Stromšík zde upozorňuje, že „je zřejmé, že tehdy již znal, stejně jako bratři Čapkové, také program 
italského futurismu. Jeho formulace více či méně parafrázují řadu hesel Marinettiho manifestů, především 
z Technického manifestu futuristické literatury (11.5.1912) a Osvobozených slov (11.5.1913)“. Stromšík, 
Jiří: Recepce evropské moderny v české avantgardě. Svět literatury 23, 2002, s. 30. 
114 Neumann, S. K.: Otevřená okna, in Ať žije život!, ed. M. Chlíbeová, Praha, Svoboda 1971, s. 31. 
115 Ibidem, s. 32. 
116 Ibidem, s. 36. 
117 Ibidem, s. 36. 
118 Ibidem, s. 37. 
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Zajímavá je interpretace tohoto textu a Neumannova postoje k futurismu od 

Stromšíka. Ten spatřuje u S. K. Neumanna souvislosti i rozdíly s futurismem, hlavním 

rozdílem je dle něho to, že u Neumanna, na rozdíl od italského futurismu, nenalezneme 

v takové míře opěvování násilí, ale moderní technologie a dráty jako jejich symbol jsou tu 

tím, co spojuje, tím, co odkazuje spíše na demokratickou komunikaci ve smyslu 

Whitmanově, nikoliv Marinettiho.119 

Dalším umělcem z českého prostředí, v jehož umění se futurismus odráží, je 

Bohumil Kubišta, jenž své dílo (dle Šmejkalovy interpretace) zakládal na „pochopení 

podstaty moderního života“120 a dynamismu,121 ale s futuristickým étosem jej spojovalo 

také například nadšení z války či snaha o simultaneitu.122 

Při analýze kontaktů českého prostředí a italského futurismu bychom neměli 

opomenout zmínku o „jediné české autentické futuristce“123 – malířce Růženě Zátkové. 

Dlouhou dobu v českém prostředí neznámá, teď už znovu připomenutá124 umělkyně 

Růžena Zátková se narodila v Březí u Českých Budějovic. V roce 1901 se i s rodinou, 

která Růženě zajistila dobré vzdělání, především v oblasti hudby a malířství, stěhuje do 

Prahy, kde začíná poznávat velkoměstský život a navazovat kontakty s uměleckým 

prostředím – velký vliv má v této době na Růženu především spolek Mánes, Antonín 

Slavíček jako její učitel malířství či Vítězslav Novák jako učitel hudby. Zásadním 

přelomem v jejím životě je pak rok 1910, kdy si bere ruského diplomata Vasilije 

Chvoščinského, který v té době působil v Římě, a stěhuje se tedy i s ním do Itálie, kde jí 

její manžel zasvěcuje jednak do diplomatických kruhů, jednak – jako sběratel umění – i do 

italské či ruské kultury. V roce 1913 pak probíhá futuristický útok na Řím, do kterého se 

„futurismus dostával postupně a zprvu s obtížemi“,125 a tak se s futurismem dostává do 

kontaktu také Růžena. Kdy přesně Zátková navázala kontakty s futuristy, není jisté. Je 

možné, že viděla Nezávislou mezinárodní futuristickou výstavu z roku 1914. „Nenavázala-

li Zátková kontakty s futuristy už v roce 1914 v Římě, pak zřejmě rok nato. V dubnu roku 

1915 je zaznamenána její účast na proslulém Večeru hřmotičů (Serata degli intonatumoti) 
                                                 

119 Stromšík, Jiří: Recepce evropské moderny v české avantgardě. Svět literatury 23, 2002, s. 27.  
120 Šmejkal, F.: Futurismus a české umění, Umění 1, 1988, s. 30. 
121 Ibidem, s. 30. 
122 Ibidem, s. 31. 
123 Ibidem, s. 32. Ačkoli toto označení je spekulativní, jak uvidíme dále. 
124Nejprve díky stati Františka Šmejkala, v současnosti díky publikaci Růžena od Aleny Pomajzlové. 
125 Pomajzlová, A.: Růžena, Praha, Arbor Vitae 2011, s. 31. 



 

XXXI 

 

v Marinettiho bytě na Corso Venezia v Miláně.“126 Dále Zátková udržuje kontakty 

především s Giacomem Ballou a Marinettim, se kterým byla také v písemném kontaktu – 

Marinetti jí například psal dopis z fronty během první světové války, ovšem písemné 

kontakty Zátková udržuje také s jeho ženou Bendettou.127 Zátkové kontakty 

s futuristickým hnutím se utužují především počátkem 20. let, kdy si bere za muže Artura 

Cappu, „kterému se říkalo ‚Marinettiho rudý švagr‘“.128 Samotný Marinetti pak stál také za 

organizací několika Růženiných výstav a byl „[h]lavní osobou, která nad ní držela 

ochrannou ruku“.129 Kromě obrazů a maleb, které vycházejí z některých futuristických 

principů a inspirací (především ovlivněny futuristickým dynamismem, případně 

manifestem taktilismu), je Zátkové dílo zajímavé také tím, že portrétovala Marinettiho, 

jenž sám její portréty (jeho samého) hluboce obdivoval. Počátek dvacátých let je také 

obdobím, kdy Zátková upírá svou pozornost směrem k domovu a kdy chce, aby tedy její 

dílo bylo reflektováno také v Čechách, zajímá se také o dění v Praze, například o reflexi 

Výstavy moderního umění italského, která se v Praze odehrává v Domě umělců od 8. října 

do 6. listopadu 1921,130 o které následně píše Marinettimu: „Četla jsem kritiky výstavy 

italského moderního umění – k pláči“.131 „Cestu  ‚domů‘ jí svým způsobem připravoval i 

Marinetti, který jel v prosinci roku 1921 do Prahy na premiéru futuristických divadelních 

syntéz ve Švandově divadle.“132 Viděli jsme tedy, že Růžena Zátková byla nejen 

významnou umělkyní pohybující se v Marinettiho okruhu (dokonce s Marinettim příbuzná) 

– ačkoli zůstává otázkou, do jaké míry je možné ji nazývat futuristkou,133 ale také jak 

zásadní byla její role pro zprostředkování kontaktů futuristů s pražskou uměleckou scénou. 

Podstatnou se nám ovšem zdá býti také její role v jiné oblasti – totiž v jisté kritice 

futurismu, kterou se nebála otevřeně, nadčasově a duchaplně projevit v jednom svém 

dopise Marinettimu: „Jsem beze jména, bez náboženství, bez rodiny a vlasti, bez 

jakýchkoli zábran v myšlení. Vám, který jste typ shodně či téměř shodně ustavený, to říkat 

                                                 
126 Ibidem, s. 35. 
127 Pomajzlová, A.: Růžena, Praha, Arbor Vitae 2011, s. 112. 
128 Ibidem, s. 97. 
129 Ibidem, s. 122. 
130 Ibidem, s. 127 
131 Ibidem, s. 127.  
132 Ibidem, s. 127.  
133 Ibidem, s. 137.  
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nemusím, ale Vašemu ‚stádu‘ ano. Vy žijete ve své tvorbě, Váš život je důsledný v každém 

detailu, svobodný, bez hranic a tvůrčí, ale ti ostatní se jen přidávají.“134 

Pro českou reflexi futurismu jsou pak zásadní především dvě výstavy, které se 

konaly v Praze. První z nich je Výstava italských futuristů (12/1913), druhou je pak již 

zmíněná Výstava moderního umění italského. Výstava italských futuristů se konala 

v prosinci 1913 v Havlově galerii v Mozaretu, vystavovali na ní italští futurističtí umělci, 

konkrétně pak Boccini, Carrá, Russolo, Severini. Pro naši představu o recepci futurismu 

v Čechách budou důležité novinové články, které tuto výstavu reflektují – konkrétně se 

jedná o články Karla Čapka, Josefa Čapka, Miloše Martena, Otakara Marvánka a Vincence 

Beneše. Josef Čapek publikuje svou recenzi s názvem Výstava futuristů v Lumíru. 

Upozorňuje na důležitost této výstavy pro české prostředí v tom smyslu, aby především 

domácí publikum pochopilo, že „futurismus je hnutím lokálním, čistě italským, a že by 

tedy konečně snahy mladého českého umění přestaly být s ním ztotožňovány, kde se u nás 

ustálil špatný zvyk dávat etiketu  ‚futurismu‘ všemu, co na lidi působí nezvykle a 

divoce“.135 Druhý přínos této výstavy spatřuje pak v pochopení vývoje, který futurismu 

předcházel a který jej ovlivnil – v další části textu pak analyzuje směry, ze kterých 

futurismus vychází, jedná se dle něho o naturalismus, verismus, symbolismus či 

postimpresionismus. Z našeho pohledu je pak především zajímavá Čapkova reflexe české 

recepce futurismu – upozorňuje na jistou omezenost domácího publika, na potřebu 

jakéhosi epigonství domácího prostředí.136 Také Karel Čapek recenzoval výstavu futuristů 

v Praze, a to v České revui v článku s názvem Výstava maleb italských futuristů. Stejně 

jako jeho bratr se Karel snaží vyvrátit snahy o propojení českého moderního umění 

s futurismem: „[…] každý konečně může poznat, že moderní umělecké myšlení u nás 
                                                 

134 Ibidem, s. 173.  
135 Čapek, J.: Výstava futuristů, Lumír 42, 1914, s. 140. Dostupné z: 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LumirIII/42.1913-1914/3/140.png. 
136 „U nás stalo se zvykem odsuzovat futuristy jen proto, že nadělají mnoho křiku a že nejsou velikými 

umělci; skoro to už tak vypadá, že jsou pro nás špatní jen proto, že si od nich nemůžeme nic vypůjčiti a že 

nás nepřišli spasit. Při tomto odmítání a ‚překonávání futurismu‘ zapomíná se však na to, že toto hnutí není 

vůbec naší záležitostí, že má lokální a velice vlastenecký význam pouze ve své vlasti v Itálii, kde koná svou 

úlohu“. Následně Josef upozorňuje na to, že podstata futurismu ovšem není v umění – že se jedná mnohem 

spíše o jakési hnutí či nový životní styl: „Zapomíná se také i na to, že futuristé se nikdy neprohlašovali za 

velké umělce; jsou a chtějí být jen demonstranty, a také sami vyslovili tuto časnost a přechodnost své práce 

mnohem dříve a jadrněji, než jim byla odjinud namítnuta.“ Čapek, J.: Výstava futuristů, Lumír 42, 1914, s. 

140. Dostupné z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LumirIII/42.1913-1914/3/140.png. 
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nemá zcela nic společného s futurismem, že futurismus je hnutí nacionálně a povahově 

italské“.137 Stejně tak se snaží nalézt propojení futurismu se symbolismem či 

impresionismem, zkrátka objevit ve futuristickém umění stopy po spojitosti s předchozím 

vývojem. Opět naráží na jisté neporozumění domácího publika, ale zároveň se trochu sám 

od futurismu distancuje: „Nám je futurismus umělecky vzdálen; to ale nemusí nás vést 

k levnému odporu a posměchu, jenž by byl zbytečným nedorozuměním.“138 

Kromě výtvarné oblasti měl v Čechách futurismus velký ohlas také v divadle, 

především pak v oblasti improvizačního a kabaretního divadla. Mnohé osobnosti na 

počátku 20. století v Čechách vytvářely kabaretní komiku, ne nepodobnou futuristickému 

divadlu – zmiňme například Longena či Vlastu Buriana.139 Zajímavá je pro naše zkoumání 

především postava Ference Futuristy, vlastním jménem Františka Fialy, jehož samotný 

pseudonym svědčí o značné recepci futurismu v českém prostředí: „Futurismus byl tedy 

pozorně sledován, vážen, ale většinou kritiků shledán umělecky příliš lehkým. Pro jeho 

tehdejší přijetí v Čechách je příznačné, že si jeho název zvolil asi v roce 1913 za 

pseudonym jeden z neosobitějších komiků, František Fiala – Ferenc Futurista. Nebyl to 

patrně náhodný nápad: jeho komický styl působil skutečně ‚futuristicky‘ divoce, výstředně, 

tendoval k černému humoru, grotesce a absurditě…“140A V. Just také upozorňuje, že po 

nějakou dobu byl mezi pražským publikem znám nejspíše pouze „Ferencův futurismus“: 

„[…] je dokonce dost pravděpodobné, že pražské kabaretní publikum se poprvé s pojmem  

‚futurismus‘ seznámilo skrze Ference a jeho umělecký pseudonym“.141 Ovšem i v dalších 

oblastech se uplatňovala jakási móda zvaná futurismus – Tribuna například přeje 31. 

prosince svým čtenářům „veselý futuristický silvestr“. Josef Skupa uvádí hru Kašpárek 

futuristou.142 Národní divadlo pak v prosinci 1922 uvádí ve Stavovském divadle 

Marinettiho hru Osvobozený buben. 

                                                 
137 Čapek, K.: Výstava maleb italských futuristů, Česká revue 3, 1913–1914, s. 191. 
138 Čapek, K.: Výstava maleb italských futuristů, Česká revue 3, 1913–1914, s. 191. 
139 Kodíček, J.: Marinetti v Praze: Syntetické divadlo ve Švandově divadle, Tribuna, 1921, s. 3. 
140 Stromšík, J.: Recepce evropské moderny v české avantgardě, Svět literatury 23, 2002, s. 30. 
141 Just, V.: Ferenc Futurista, Lidové noviny 4, 1991, s. 7. 
142 Šmejkal, F.: Futurismus a české umění, Umění 1, 1988, s. 41.  
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3.6 Recepce Marinettiho a futurismu v Devětsilu 

Vliv futurismu na umělecké sdružení Devětsil sledují mnozí literární vědci. Je 

patrné, že mnozí stoupenci Devětsilu se s futurismem setkali již v mládí – skrze poezii S. 

K. Neumanna – a jejich recepce futurismu pokračovala i v dalších letech.143  

Teige 

Karel Teige byl významnou osobností, která zprostředkovávala moderní zahraniční 

umění svým současníkům a tím ovlivnila celou generaci Devětsilu. Teigova role, jako role 

tvůrce uměleckého programu a ideologického zázemí Devětsilu, a především pak 

poetismu, je tedy podstatná i pro naše zkoumání: „Hned na počátku roku,144 po shlédnutí 

futuristických divadelních syntéz, publikoval Karel Teige shrnující informaci F. T. 

Marinetti a futurismus, v níž oceňoval jeho předválečnou iniciativní roli, ale upíral mu 

téměř jakýkoli vliv na poválečnou tvorbu“.145 Teige se futurismu a Marinettimu věnuje i 

nadále, v mnoha jeho statích z této doby nalezneme alespoň letmou zmínku o futurismu.146 

V prvním manifestu poetismu,147 nazvaném prostě Poetismus a publikovaném roku 

1924 v časopise Host do domu, je možné spatřovat tendence, které se projevovaly i ve 

futurismu. Především již na počátku svého textu měl Teige potřebu vymezit se vůči 

minulosti – a to především vůči umění 19. století, ale i vůči umění modernímu, 

avantgardnímu, které bylo rozdrobené do spousty různých skupin. V následujících řádcích 

Teige stanovuje hlavní cíl a záměr poetismu, který by měl být především uměním žít a 

užívat, „musí být posléze tak samozřejmé, rozkošné a dostupné jako sport, láska, víno a 

všecky lahůdky“148 a uměním pro všechny, neboť „[p]rofesionál-umělec je omyl“.149 Dále 

můžeme pozorovat nadšení pro podobné aspekty života, jako jsme viděli výše u futuristů a 
                                                 

143 „Daleko důležitější […] bylo dlouhodobé působení futurismu na českou poválečnou avantgardu 

sdruženou v Devětsilu. Mnozí její příslušníci se s futuristickými myšlenkami seznámili už ve studentských 

letech, mimo jiné prostřednictvím St. K. Neumanna, jehož futuristicky zabarvený civilismus měl zásadní vliv 

na formování jejich názorů na umění.“ Šmejkal, F.: Futurismus a české umění, Umění 1, 1988, s. 41.  
144 Myšlen je rok 1922. 
145 Šmejkal, F.: Futurismus a české umění, Umění 1, 1988, s. 41.  
146 Například v jeho článcích Novým směrem, Obrazy a předobrazy, Marinettiho jméno zazní ovšem 

například i v práci O expresionismu či ve stati Malířství a poezie.  
147 Teigeho manifestům se budeme věnovat hlouběji nejen kvůli sledování recepce futurismu, ale také 

abychom pochopili teoretické zázemí poetismu.  
148 Teige, K.: Poetismus, Avantgarda známá a neznámá, Praha, Svoboda 1971, s. 555. Dostupné z 

http://www.ucl.cas.cz/edicee/antologie/avantgarda-znama-a-neznama/79-avantgarda-znama-a-neznama-i.  
149 Ibidem, s. 555. 

http://www.ucl.cas.cz/edicee/antologie/avantgarda-znama-a-neznama/79-avantgarda-znama-a-neznama-i
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Marinettiho – nadšení pro vědu, velkoměsto, technologie, stejně jako potřebu inspirovat se 

sférami umění, které by se v klasické uměnovědě považovaly za ty „nižší“ – oblastmi 

cirkusu, kabaretního umění, sportem apod. Jak již bylo zmíněno, ostrá je jeho kritika všeho 

minulého, veškerého paséismu, která se prolíná i s kritikou konzervativního umění, sférou 

vzdělanosti a inteligence, když Teige píše, že poetismus „[n]ení světovým názorem […]  

ale životní atmosférou, a to jistě ne atmosférou pracovny, bibliotéky, muzea“.150 Pro 

Teigeho poetismus není literaturou, malířstvím, uměním, ani dalším -ismem. Poetismus je 

především „modus vivendi“, který „[h]armonizuje životní kontrasty a protiklady“.151 

Poetismus je také optimismus, opojení se životem,152 které se nutně musí tedy – stejně jako 

futurismus – vymezit proti „depresivnějším“ směrům – Teige se tak vymezuje proti 

expresionismu, romantickému estétství, ale zároveň i vůči chápání poezie jako řemesla, pro 

poezii je potřeba „svobodného a žonglérského ducha, který nehodlá poezii aplikovat na 

racionální poučky a infikovat ji ideologií; spíše než filosofové a pedagogové jsou klauni, 

tanečnice, akrobati a turisti moderními básníky“.153 Stejně jako Marinetti se Teige ve svém 

manifestu uchyluje také k násilnějšímu tónu, připomínajícímu Marinettiho „jedinou 

hygienu lidstva“: „Přistoupil k regulérní likvidaci dosavadních uměleckých odrůd, aby 

nastolil vládu čisté poezie, skvící se v nesčíslných formách, mnohotvaré jako oheň a jako 

láska.“154 Text Poetismus pak také obsahuje jeden přímý odkaz na Marinettiho, a to, když 

Teige píše: „Jak poezie zvýtvarněla (v díle Apollinairově, Marinettiho a v Birotově ‚poezii 

plenéru‘ i v jeho filmech) […]“155  Šmejkal také upozorňuje na fakt, že poetistická 

inspirace futurismem se postupně prohlubuje a že „[d]okonce i první manifest poetismu byl 

do značné míry inspirován, jak Teige sám později přiznává, Sofficiho teoriemi o umění 

jako dezinteresované hře a kultuře instinktů, teoriemi publikovanými dávno před válkou ve 

futuristickém časopise Lacerba“.156 

                                                 
150 Ibidem, s. 557 
151 Teige, K.: Poetismus, Avantgarda známá a neznámá, Praha, Svoboda 1971, s. 557 
152 Důraz na opojení životem je u Teigeho obzvlášť častý: „Poetismus je, opakujeme, v nejkrásnějším smyslu 

slova uměním žít, zmodernizovaným epikureismem.“ Teige, K.: Poetismus, Avantgarda známá a neznámá, 

Praha, Svoboda 1971, s. 558.  
153 Ibidem, s. 558.  
154 Ibidem, s. 559. 
155 Ibidem, s. 558.  
156 Šmejkal, F.: Futurismus a české umění, in Umění 1, 1988, s. 42.  
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Také v další programové stati poetismu, v Teigeho Manifestu poetismu, otištěném 

v ReD v roce 1928, můžeme sledovat ozvěny futurismu. Teige zde popisuje odklon 

poetismu od proletářského umění, které „nemajíc kdy vytvořit si nové tvary a vlastní 

systémy, ustrnulo v naivní táborové rétorice a zapomínalo ve víru třídního boje příliš na 

sebe samé“.157 Zároveň se trochu mění Teigeho radikálně ahistorický tón – tento manifest 

je napsán jako jakýsi přehled inspiračních zdrojů poetismu, ve kterém se Teige vzdává 

českých literárních zdrojů158 až na jedinou výjimku, kterou je Karel Hynek Mácha, a hlásí 

se k moderní kultuře evropské, v čele s Paříži jako moderním centrem evropské kultury. 

Počátek moderní poezie pak Teige hledá u Baudelairea, Poea a romantismu, kde došlo 

k jakési očistě poezie, uvolnění formy a oproštění se od racionalismu, nacházela se 

příbuzenská pouta s hudbou a malířstvím. Nové možnosti pak také otevřela estetika 

Wagnerova (Gesamtkunstwerk) a Shopenhauerova.159 Dalšími podnětnými momenty jsou 

pro Teigeho Rimbaudovy „samohlásky“, které vnáší do poezie propojení smyslů, Verlaine 

jako básník, který přináší hudbu oproštěnou od intelektu, podobně jako Mallarmé, jehož 

poezie je také předzvěstí Marinettiho typografické revoluce. U symbolistů Teige oceňuje 

volný verš a zmiňuje také důležitost Whitmana, „jenž básní básně, jimž gramatika nemá co 

říci“.160 A tak se Teige dostává k Marinettimu. Marinettiho pak vidí jako revolucionáře, 

který „proklamuje radikální reorganizaci básnické formy, anuluje interpunkci, ruší syntax; 

namísto interpunkčního členění zavádí tam, kde slohové tempo a pravidla čtení to 

vyžadují, matematické a hudební značky,“161 čímž ve svých Osvobozených slovech dovršil 

osvobození verše, dále Marinetti „[ž]ádá básně ‚bezdrátové imaginace‘, nesčíslných 

metafor a analogií, jež spojují vizuální valéry s auditivními, olfaktivními a taktilními.“162 

Ale také upozorňuje na Marinettiho roli jako předchůdce dalších směrů – nedůvěrou 

v intelekt a v apelech na intuici a podvědomí dle Teigeho Marinetti předznamenává 

dadaismus a surrealismus. Teige dále pokračuje analýzou, která popisuje, čím přispěly i 

                                                 
157 Teige, K.: Manifest poetismu, Avantgarda známá a neznámá, Praha, Svoboda 1972, s. 558–559.  
158 Ibidem, s. 562. „Naši předchůdci otevřeli okna do Evropy. Vyvodili jsme z dokonale internacionální 

povahy moderní civilizace ten důsledek, že jsme opustili provinciální a regionální horizonty nacionální a 

státní příslušnosti, odcizili jsme se dějinám literatury české a zřekli se dědictví českého malířství. Historický 

odkaz domácích hodnot nenabízel nám ostatně nic, co by mělo platnost pro přítomnou evropskou chvíli. 
159 Teige, K.: Manifest poetismu, in Avantgarda známá a neznámá II., Svoboda, Praha 1972, s. 565. 
160 Ibidem, s. 567.  
161 Ibidem, s. 567.  
162 Ibidem, s. 567.  
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další směry vývoji směrem k poetismu – navazuje kubismem, kde vyzdvihuje především 

Picassa a Braqua a jejich „výtvory čisté fantazie“, básnění barvami a tvary a optickou 

hudbu, báseň. Velkou pozornost pak z kubistů věnuje Apollinaireovi, kterého označuje 

jako „[p]rv[ého] kubistick[ého] poet[u]“.163 U Apollinairea pak sleduje a oceňuje jeho 

důraz na optickou, grafickou a typografickou stránku básně, na zrak, plakát a simultánnost 

a vidí jej jako následovníka Marinettiho, jelikož Marinettiho chaos a hřmot uspořádal a 

sjednotil optickým měřítkem (např. v Kaligramech). Dále pak Teige sleduje, jak dochází k 

zoptičtění poezie, jelikož „soudobá civilizace ze všech smyslů nejúplněji vykultivovala 

zrak“.164 Nalézáme tu i ohlas jeho prvního manifestu a myšlenky, že dnes již není potřeba 

chápat poezii jako řemeslo.165 A na tomto místě také navazuje na Marinettiho a dává důraz 

na jeho úlohu při oproštění se od těchto tendencí: „Naproti tomu Marinetti zdůrazňuje 

naprostou anarchii slova a slovesnosti, kterou nesluší se prý kolonizovat optickým řádem: 

užívá typografické volné sestavy jen k ilustraci zvukových valérů; tučná písmena ilustrují 

fortissima, štíhlá řada písmen je staccato, kurzíva legato, slabé typy pianissimo. Futuristé 

pokračují ve fonetické básni, nahrazujíce debussyánskou hudbu symbolistů hlukem 

průmyslových měst. Marinetti důvěřuje dokonce prokázanému bludu onomatopoie, a tato 

poezie vrcholí ve zhudebnělé poezii…“166 Na tomto vývoji moderního umění Teige 

zakládá svoje požadavky, dle něho je třeba: požadovat čistotu poezie (estetický účel, 

emocionálnost, uspokojovat lidskou žízeň po lyrismu), vyřadit poezii z oblasti kategorií a 

pojmů, zakládat spíše na primárnějších psychických zdrojích (psychoanalýza), dosáhnout 

revize slovesného materiálu, přerodit slova z nositelů pojmových obsahů ve skutečnosti, 

snažit se o větší emocionálnost, smyslovost a tvořit tak poezii pro pět smyslů: „básnit 

barvou, tvarem, světlem, pohybem, zvukem, vůní, energií“.167 Mezi další tendence, které 

by se daly řadit k futuristickým, patří v tomto manifestu také zájem o nové formy umění 

(Teigeho koncepty kinografie či radiotelefonie) či nadšení pro možnosti moderního světa – 

poetismus má „zbásnit vesmír všemi prostředky, které dnešek vědy a průmyslu jí může 

                                                 
163 Ibidem, s. 568. 
164 Teige, K.: Manifest poetismu, Avantgarda známá a neznámá II., Praha, Svoboda 1972, s. 571. 
165 „Rytmus a rým, paralelismy a refrény sloužily v době před Gutenbergem jako technické pomůcky. V 

symbolismu mohly již odpadnout (volný verš) nebo musily nabýt nových (opticky či akusticky) 

emocionálních funkcí.“ Teige, K.: Manifest poetismu, Avantgarda známá a neznámá II., Praha, Svoboda 

1972, s. 571.  
166 Ibidem, s. 571.  
167 Ibidem, s. 585.  
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poskytnout“.168 Teige také dále velmi často zdůrazňuje dynamismus v poezii a především 

– jak již bylo vidět výše – poezii pro všechny smysly, poezii založenou „na smyslové, 

fyziologické abecedě, na infinitesimálních záchvěvech smyslů a nervů, těchto ‚strun 

duše‘“,169 mezi jejíž předchůdce – v poezii pro hmat – pak patří právě Marinetti a jeho 

taktilismus. Teige zdůrazňuje i to, že již neexistuje žádná hranice mezi uměním a 

neuměním, poezie je tu jednota těla a ducha, vyšších a nižších stylů, založená na duševní 

harmonii, v poezii „[m]izí tragičnost, tento estetický sadismus,“170 je to „svět harmonie a 

štěstí“.171 

V dalším textu se pak Teige zabývá přímo Marinettim a futurismem – jedná se o 

text s názvem F. T. Marinetti + italská moderna + světový futurismus, který byl otištěn 

v periodiku ReD v únoru 1929 k 20. výročí vydání prvního Marinettiho manifestu 

futurismu. Teige zde na Marinettim nejvíce oceňuje jeho boj proti minulosti, revoltu, 

útočnost, radikálnost, modernost, zakládání jeho umění na technických vynálezech, spojení 

umění se strojem, životem ve velkoměstě.172 Mezi další klady futurismu Teige počítá 

dynamismus futuristického malířství, Marinettiho typografickou reformu – která 

předznamenává poetismus, „bezdrátovou imaginaci Marinettiho ‚Slov na svobodě‘ jako 

předzvěst volných asociací surrealismu a poetismu“, Marinettiho divadelní syntézy, 

Marinettiho taktilismus, poezie pro hmat jako předzvěst „poezie pro všecky smysly“. Je 

patrné, že to, co Teige vyzdvihuje na futurismu, je především dílo Marinettiho, jeho 

osobnost a hlavně manifesty a teoretické zázemí, které pro futurismus vytvořil – a ani sám 

Teige toto nepopírá: „Součet těchto kladných vymožeností futurismu nutí nás dnes, dvacet 

let od prvního signálu tohoto hnutí, říci obdiv a uznání tvořivé sile, která jim dala vznik, 

tedy především — F. T. Marinettimu.“173 Podle Teigeho také Marinettiho velikost spočívá 

spíše v řečnictví a rétorice než v básnictví. Marinetti pak byl dle Teigeho také inspirátorem 

poetismu i dalších směrů: „Ale pročteme-li bedlivě jeho manifesty, vidíme, že je tu zdravé 

a revoluční jádro, které se ukáže býti oplodňujícím pro aktuální poezii; uvidíme, že tu jsou 

                                                 
168 Ibidem, s. 587 
169 Ibidem, s. 587–8. 
170 Teige, K.: Manifest poetismu, Avantgarda známá a neznámá II., Praha, Svoboda 1972, s. 592.  
171 Ibidem, s. 593.  
172 „Největší obrodný význam a největší kulturní zásluha futurismu spočívá především v jeho radikální, 

stoprocentní modernosti. Prohlásil modernost za význačnou kvalitu, za conditio sine qua non veškeré 

tvorby.“ Viz Teige, K.: F. T. Marinetti + italská moderna + světový futurismus, ReD 2, 1929, 6, s. 193.  
173  Teige, K.: F. T. Marinetti + italská moderna + světový futurismus, ReD 2, 1929, 6, s. 204. 
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v náznaku a zárodku obsaženy tak mnohé teoretické předpoklady básnického orfismu, 

dadaismu, surrealismu a poetismu. Marinetti zatroubil z Milána hallali starému světu.“174 

Svým způsobem tak Teige řadí poetismus k jistým následovníkům futurismu – jak to 

předpověděl Marinetti: „Proroctví, které potkal podivný osud! Opravdu, přišla mladší a 

statečnější generace, která zdědila zlato futurismu a zahodila jeho strusku, přišli dadaisté i 

poetisté a konstruktivisté.“175 Ovšem Teige se také k Marinettimu vyjadřuje kriticky – 

odmítá to, jak Marinetti při vydávání svého manifestu Světového futurismu poukazuje na 

české umělce – „Teige, Neumann, Feuerstein, Filla, Hoffmann, Spála, Čapek, Krejcar, 

Seifert, Muzika“176 – neprávem jako na futuristy, soudí, že jediným umělcem, který je 

v Čechách přímým následovníkem futurismu, je S. K. Neumann. Kriticky se Teige také 

staví k sepětí futurismu s kapitalismem, když píše, že „futuristické modloslužebnictví 

civilizace je modloslužebnictvím kapitalismu, jehož rozvratné síly zároveň civilizaci 

ničí“.177 

 

Nezval 

Nezval se k futurismu vyjadřuje a vztahuje vícekráte, ve své tvorbě básnické, 

literárně historické, ale zmínka o Marinettim padne také v jeho vzpomínkách. Zajímavé je 

v tomto ohledu heslo „Futurismus“ v Nezvalových Moderních básnických směrech. 

Futurismus zde Nezval řadí k literárním a uměleckým směrům, ale je patrné, že zvláště 

hodnotí jeho přínos pro poezii, a to především teorie, které vycházejí z Marinettiho 

Osvobozených slov, jeho boj „proti všem tradičním básnickým a uměleckým výrazovým 

prostředkům, jako je rým, rytmus, básnická skladba, a dokonce i proti syntaktické větné 

vazbě“.178 Dále si všímá futuristického nadšení pro moderní vymoženosti, pro rychlost či 

telegrafické dorozumívání, technicismus obecně. Italský futurismus podle Nezvala také 

ovlivnil všechny moderní básnické směry, především pak ruský futurismus. Spojitosti 

ovšem Nezval vidí také mezi futurismem a dadaismem či surrealismem. 

 

Seifert 

                                                 
174  Ibidem, s. 186–187.  
175  Ibidem, s. 189.  
176 Teige, K.: F. T. Marinetti + italská moderna + světový futurismus, ReD 2, 1929, 6, s. 204.  
177 Ibidem, s. 197.  
178  Nezval, V.: Moderní básnické směry, Praha, Československý spisovatel 1989, s. 103. 
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K Marinettimu a futurismu se ve svých pamětech vztahuje také další významná 

osobnost Devětsilu – Jaroslav Seifert. Také on vzpomíná, jak významnou roli ve 

zprostředkovávání moderního umění českým umělcům hrál Karel Teige, v jehož bytě (kde 

se během své návštěvy Prahy objeví i Marinetti) bylo po nějaký čas i „ústředí“ 

Devětsilu.179 Seifert dále vzpomíná, jak byli on i Teige zcela pohlceni novým uměním.180 

Ovšem přidává i jistý odstup – který také (přes veškeré zaujetí) zaujímal i Teige, když se 

nepřidal k Marinettiho návrhu „italské vládě, aby prodala všechny slavné obrazy svých 

galérií bohatým Američanům a nakoupila za ně obrazy futuristické“.181  

 

Černík 

Dalším ze spoluzakladatelů Devětsilu, který nějakým způsobem recipuje 

futurismus, je Artuš Černík, který se futurismem zabývá ve článku Rub a líc futurismu 

z roku 1922. Marinettiho Černík v tomto článku uznává jako „geniálního člověka, básníka, 

individua mužného a pracovitého, jednoho z lidí, který je s to dirigovat vědomě a pevně 

kolektivní dílo skupiny lidí, dát mu program a uzavřít je v rámec, jako známé letáky.“182 

Dále se Černík věnuje Osvobozeným slovům, přičemž shledává, že u Marinettiho 

„[p]odstatnými prvky poezie jsou odvaha, smělost a revolučnost. Jeho literatura nahrazuje 

oslavu zamyšlené nehybnosti, vytržení a spánku nadšením nad útočným pohybem, 

tělocvičným krokem, nebezpečným skokem a ranou pěstí. Je to zpěv o velikých davech, 

                                                 
179 „Ve své pracovně sedal Teige poněkud nepohodlně. Pokrčil si nohu a sedl si na ni na židli. A tak bez 

únavy četl nám a hned překládal verše Apollinairovy. Tak jsme poznali nejen Alkoholy, ale i Kaligramy, 

verše Jacobovy, Cocteauovy, Cendrarsovy i básně Reverdyho a ostatních moderních básníků, když 

Vildrakova krásná Kniha lásky, kterou jsme milovali předtím, ustoupila do pozadí, protože se k nám, a 

hlavně dík Teigovi, hrnul kubismus, futurismus i Tzarovo dada.“ Seifert, J.: Všecky krásy světa, in Dílo 

Jaroslava Seiferta, sv. 15, Praha, Filip Tomáš – Akropolis 2015, s. 453. 
180 Seifert, J.: Všecky krásy světa, Dílo Jaroslava Seiferta, sv. 15, Praha, Filip Tomáš – Akropolis, 2015, s. 

637. Totiž uměním, které „rodilo se spíše v manéži cirku, na plátně kin, a všude tam, kde se objevilo něco 

nového. Třeba na ulicích v záři světelných reklam. Neboť co bylo krásnějšího než bulvár zaplavený žhavými 

slovy písmen i elektrických obrazů pod střechami. Rozuměj: pod střechami Paříže. Praha byla na tyto optické 

senzace strašně chudá. Hledali moderní umění v tanečních barech při zvucích jazzbandů, v kavárnách a 

music-hallech.“ 
181 Seifert, J.: Všecky krásy světa, Dílo Jaroslava Seiferta, sv. 15, Filip Tomáš – Akropolis, Praha 2015, s. 

451. 
182 Černík, A.: Rub a líc futurismu, Život 2, 1922, s. 90. 
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zmítaných prací, rozkoší anebo revoltou“.183 Futurismus sám shledává uměleckým 

směrem, který bojuje proti minulosti, morálce, pedantismu, konzervatismu, klerikalismu a 

reakci. Futurismus pak „[o]mezuje, ba vylučuje a opovrhuje v literární tvorbě spekulací, 

pokud nezbytně k rekonstrukci tvůrčí teorie nepřisvojuje si něco poznatků. Futurista nazírá 

intuitivně. Postřehuje. Diví se.“184 Černík se pozastavuje i nad anti-vzdělanectvím 

futurismu.185 Ovšem také dochází ke kritice futurismu a popisuje jeho rub: futurismus je 

tedy dle něho při vší modernosti reakční, je nelogický při vší logičnosti, je futuristicky 

nedomyšlený, je pokusem a námětem, je opřen o Bergsona (ne o Marxe, jak by si Černík 

přál, a tudíž je špatným příkladem pro proletářské umění), je přijatelný jen pro intelektuály, 

není mezinárodní a „konečně už vůbec není“.186 

 

Ostatní 

Ovšem i další členové Devětsilu se o futurismus zajímali – zmiňme například 

Josefa Šímu, Bedřicha Feuersteina, Jaroslava Roesslera či Zdeňka Pešánka. Jasná spojitost 

mezi futurismem a Devětsilem se pak odkrývá již v názvu Osvobozeného divadla – a jeden 

z jeho představitelů, Jiří Voskovec, již v roce 1923 píše svou první báseň Jízda na 

motocyklu, jež „jednoznačně navazuje na Marinettiho synoptické tabule osvobozených 

slov“.187 Další z uměleckých vůdců Osvobozeného divadla, Jindřich Honzl, již roku 1922 

píše článek Marinettiho manifesty, kde vzdává poklonu Marinettiho obrodě divadla ve 

formě music-hallu.188 Ozvěny futurismu jsou pak slyšet i v jeho dalším článku Nestavte 

divadla.  

3.7 Devětsilská recepce futurismu v literární vědě 

Podíváme-li se na reflexi vztahu Devětsilu a futurismu v literární vědě, vidíme, že 

hlavní, co literární vědci zaznamenávají, je ambivalence – především Teigeho – vztahu 

                                                 
183 Ibidem, s. 90. 
184 Ibidem, s. 90. 
185 „Vylučuje alegorii, do které pohodlným a okrášleným opisem a deskripcí lze podprůměrným pisálkům 

vtěsnat každou malou i mohutnou ideu bez nebezpečenství, jež riskuje autor, mluvící konkrétně. Tento krok 

ke konkrétní poezii našich i příštích spisovatelů je z dobrodiní futurismu a znamená více než naturalisté Zola 

i Maupassant s Arcybaševem aj. dohromady.“ Černík, A.: Rub a líc futurismu, Život 2, 1922, s. 90. 
186 Černík, A.: Rub a líc futurismu, Život 2, 1922, s. 91. 
187 Šmejkal, F.: Futurismus a české umění, Umění 1, 1988, s. 45.  
188 Ibidem, s. 42:  
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k futurismu. Šmejkal například upozorňuje na fakt, že Teige u futurismu „oceňoval jeho 

předválečnou iniciativní roli, ale upíral mu téměř jakýkoli vliv na poválečnou tvorbu 

…“189 

Zajímavý příspěvek ke zkoumání ozvěn futurismu v české kultuře přináší Ilona 

Gwóźdź Szewczenko, nazývá se Skrytá tvář futurismu v Čechách. Autorka také sleduje 

Teigův zvláštní vztah k futurismu, když upozorňuje na snahu o zapomenutí (či vytěsnění) 

futurismu jako inspiračního zdroje poetismu: „Podotýkal, že směr, stejně jako jeho 

předcházející tendence (expresionismus, kubismus, neoklasicismus), nezanechal 

v literatuře žádný ohlas. I když Teige futurismus popíral, využíval jeho stylistickou úpravu 

a odvolával se na Marinettiho jako na autoritu.“190 Gwóźdź-Szewczenko velmi důvtipně 

přehodnocuje Teigovo prohlášení, že futurismus je v Čechách zastoupen pouze 

Neumannem, poukazujíc na kolektivní založení Devětsilu oproti Neumannovu 

samotářství.191 Gwóźdź-Szewczenko dále poukazuje na jasnou devětsilskou inspiraci 

futurismem, která byla způsobena také příklonem k proletářské poezii, jejíž diskurz „v 

sobě nesl podkožní vrstvu jiného literárního systému, jímž byl právě futurismus“.192 

Upozorňuje také na to, že poetismus nebyl žádným spontánně vzniknuvším hnutím, ale ve 

svém programu i ve svých dílech zahrnul mnoho různorodých zdrojů a inspirací 

z moderního umění, futurismus mezi nimi nechyběl.193  

                                                 
189 Ibidem s. 41. 
190 Gwóźdź Szewczenko, I.: Skrytá tvář futurismu v Čechách, Česká literatura – rozhraní a okraje, Praha, 

Filip Tomáš – Akropolis 2010, s. 93. Dostupné z: 

http://www.ucl.cas.cz/edicee/images/data/sborniky/kongres/%C4%8Cesk%C3%A1%20literatura%20-

%20rozhran%C3%AD%20a%20okraje/008_ilona_gwozdz_swewczenko.pdf.  
191 Ibidem, s. 92–93. „Neumann byl ve svých literárních snahách zpočátku velmi izolovaný. Futurismus 

naopak nesnášel samotu, skupina mu dávala sílu a dovolovala prosazovat i kontroverzní nápady. Velmi dobře 

si toho byli vědomi básníci z Devětsilu, kteří kladli důraz na společné akce a zdůrazňovali, že ‚jednotlivec 

sám o sobě organizačně, ba ani umělecky ničeho velkého nedosáhne‘.“ 
192 Ibidem, s. 93. 
193 Dokonce že „[n]ěkteré pasáže v programových prohlášeních Devětsilu se zdají být přímo okopírované 

z manifestů ruských či italských futuristů. Porovnejme například část výpovědi Karla Schulze: ‚Anténový 

stožár radiotelegrafického aparátu je krásnější než Diskobolos nebo Apollón Belvederský. Či Venuše 

Miloská‘ (Vlašín 1971: 527) s nejpopulárnějšími slogany futuristů. Marinetti hřímal, že ‚řvoucí auto, jehož 

motor připomíná kartáčovou palbu, je krásnější než Níké Samothrácká‘ (Marinetti 1909: 467–468)“. Gwóźdź 

Szewczenko, I.: Skrytá tvář futurismu v Čechách, in Česká literatura – rozhraní a okraje, Praha, Filip Tomáš 

– Akropolis 2010, s. 93. Na stejný problém poukazuje také italský bohemista Giuseppe Dierna u Teigeho, 
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Zajímavou reflexi Teigova přijímání futurismu podává také italský bohemista 

Giuseppe Dierna ve svém článku Karel Teige a italský futurismus: odmítnutí a dluhy. 

Dierna shledává, že pro Teigeho jsou při kritice futurismu zásadní dvě polohy – jednak 

poloha, která mluví o futurismu jako o již dávno „mrtvém“ hnutí, jednak poloha kritizující 

estétství futurismu, jeho nefunkčnost a odtrženost od společnosti. Shledává, že Teige již na 

počátku 20. let zaujímá z těchto důvodů k Marinettimu ironizující postoj a přiznává 

futurismu pouze vliv na umění S. K. Neumanna: „Na rozdíl tedy od francouzské poezie, 

kde – podle Teigových slov – nejen Apollinaire, ale i Cendrars, Cocteau, P. A. Birot, L. 

Aragon a jiní básníci jsou bez vlivů futurismu nemyslitelní“, Teige silně podtrhuje, že 

‚futuristické české umění nikdy nebylo a nebude‘. Což jasně vyjadřuje pevné distancování 

se české avantgardy od vynikajícího italského deklamátora, ale současně i (nepřímé) 

uznání nepřímého rodu.“194 Dierna také upozorňuje na jednu ze zásadních tendencí 

Devětsilu, kvůli které se může Teige vůči futurismu právě takto vymezovat – příklon jeho 

členů k levici a komunistickému hnutí – kvůli levicovosti se Devětsil snaží „popřít 

jakoukoliv názorovou spřízněnost obou hnutí (a upřít futurismu jakoukoliv hodnotu a 

věrohodnost), i když tím zároveň připouští občasné a očividné kontradikce a rozpaky, tak 

jako v dopisu Seifertovi ze srpna 1922 svěřuje Teige zoufale příteli: ‚Marinetti mi taky 

zase jednou psal a chce mermomocí fotografie. Nevím, co si s tím bláznem počít.‘“ 195 

Dierna si dále všímá, jak Teige zaujímá opozici vůči futurismu ve stati Nové umění 

proletářské z roku 1922, kde si všímá snahy Teigeho vystupovat proti optimismu vůči 

civilizačnímu světu, jak ho vnímá futurismus, zaujímat kolektivní hledisko, opozice vůči 

nesrozumitelnosti futurismu. Teigeho vnímání mýtu stroje, jak ho vnímal futurismus, 

Dierna pak shledává také ambivalentním – na jedné straně je Teige dle něho pln obdivu ke 

kráse stroje založené na jeho funkčnosti, na straně druhé Teige kritizuje toto futuristické 

zbožňování stroje, které je dle něho „romantickým mašinismem“. V Poezii pro pět smyslů 

si pak Dierna všímá Teigeho kritiky Marinettiho Osvobozených slov a toho, že za hlavní 

zdroj inspirace v tomto směru Teige považuje Apollinairea. Dále Dierna naráží na Teigův 

manifest Foto kino film (1922), který dle něho stojí na počátku vzniku Teigeho teorie 

smíchu a radosti, „světa, který se směje“ a je základem pro Manifest poetismu z roku 1924 

                                                                                                                                                    
který ve svých článcích o futurismu podle něho využívá parodických odkazů na Marinettiho, viz Dierna, G.: 

Karel Teige a italský futurismus: odmítnutí a dluhy, Umění 43, 1995, č. 1–2. 
194 Dierna, G.: Karel Teige a italský futurismus: odmítnutí a dluhy, Umění, 43, 1995, č. 1–2. 
195 Ibidem. 
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a tvrdí, že i tento manifest silně ovlivnil Marinetti, a především pak jeho Manifestu divadla 

rozmanitostí svým vzýváním cirkusu, varieté, music-hallu apod. Ke konci dvacátých let se 

pak dle Dierna Teigova inspirace Marinettim a futurismem odvíjí od třech tendencí – teorie 

smíchu, pohybu a dynamismu.  

3.8 Marinetti v Praze: „kopanec do dveří, za nimiž lidé v klidu spí“196 

Marinettiho pobyt v Praze byl rámován zajímavými společensko-politickými 

okolnostmi. Jednalo se především o ten fakt, že Itálie se na počátku 20. let snažila více 

prosadit v zahraničí, ve střední Evropě a po „vzoru Francie tak činila prostřednictvím 

kultury.“197198 

Původně měl Marinetti navštívit Prahu již při příležitosti otevření Výstavy 

moderního umění italského, kterou organizoval Enriko Prampolini v říjnu 1921, nakonec 

ovšem přijíždí do Prahy až u příležitosti uvedení futuristických divadelních syntéz ve 

Švandově divadle.199 V Praze pak pobývá od 8. do 18. prosince 1921. Víme již, že na 

zprostředkování jeho návštěvy Prahy měla také velkou zásluhu Růžena Zátková: „Zátková 

mu posílá adresy svých sester, Zdeny a Slávy, a na základě toho mála informací, které se jí 

zatím o českém umění dostaly, ho upozorňuje: ‚Praha je až velmi úzký okruh povýtce 

konzervativní. Četla jsem kritiky výstavy italského moderního umění – k pláči.‘“200 

Marinetti v Praze také navazuje osobní kontakt s Devětsilem, úspěch divadelních 

představení pak vede k inscenaci jeho Ohnivého bubnu ve Stavovském divadle v režii 

Karla Dostála v prosinci 1922.  

Praha na tento „kopanec do dveří, za nimiž lidé v klidu spí“,201 jak Marinettiho 

návštěvu Prahy nazvala v jednom dopisu Růžena Zátková, rozhodně nezapomněla přes 

noc. Důkazem jsou četné reakce osobností z kulturní scény. Nejzásadnějšími se jeví být 

                                                 
196 Zátková v dopise Marinettimu, viz Pomajzlová, A.: Růžena, Arbor Vitae, Praha 2011, s. 178. 
197 Bernard, M.: Praha, město evropské avantgardy. Praha, Argo 2010, s. 262. 
198 Z tohoto důvodu byl také do Prahy vyslán Enrico Prampolini, „aby v Rudolfinu zorganizoval výstavu 

italského avantgardního umění. Do českých uměleckých časopisů přispěl Prampolini několika články o 

„absolutním malířství“. Především však vnesl futurismus s geometrickými tvary kostýmů a dekorací do 

českého divadla. Ve Švandově divadle použil otáčecí jeviště. Stýkal se s Bedřichem Feuersteinem a Jiřím 

Frejkou, zakladateli Osvobozeného divadla, které se po roce 1926 stalo jednou z nejvitálnějších odnoží 

Devětsilu.“ Bernard, M.: Praha, město evropské avantgardy, Praha, Argo 2010, s. 262. 
199 Šmejkal, F.: Futurismus a české umění, Umění 1, 1988, s. 40.  
200 Pomajzlová, A: Růžena, Praha, Arbor Vitae 2011, s. 127. 
201 Zátková v dopise Marinettimu, viz Pomajzlová, A: Růžena, Praha, Arbor Vitae 2011, s. 178. 
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reakce dvou členů Devětsilu, kteří se ovšem k Marinettiho návštěvě Prahy vrací až ve 

svých vzpomínkách – vzpomínky Jaroslava Seiferta a Vítězslava Nezvala. Jaroslav Seifert 

vzpomíná, jak Marinetti byl pozván k Teigemu a recitoval v jeho pracovně.202 Vítězslav 

Nezval naopak reflektuje především Marinettiho vystoupení ve Švandově divadle.203 

Další osobností, která přináší reflexi Marinettiho pobytu v Praze, je Otokar Fischer 

ve stati Divadlo a hudba: F. T. Marinetti, která vyšla v Národních listech, jedná se o 

referát o syntetickém divadle představeném ve Smíchovském divadle 12. prosince 1921. 

Fischer obdivuje především Marinettiho teorie a jeho osobnost: „[…] přišel se svými 

teoriemi někdy před 14 lety, kdy opravdu bylo na čase, aby někdo vykřikl, byť zdánlivě 

sebe bláznivěji. Ovšem jeho teorie nejsou nic, odmyslíme-li si od nich jeho plnou, silnou, 

strhující osobnost. Jsou výrazem jeho africko-románského temperamentu, u papouškujících 

napodobitelů staly by se pouhou blagou“.204 Dále mluví o Marinettiho schopnosti 

improvizace.205 Shledává ovšem, že dnes již futurismus nepřináší nic nového, ovšem 

oceňuje jeho původnost a prvenství ve snaze revoltovat proti minulosti.206 

                                                 
202 „V této pracovně byl při své pražské návštěvě i Marinetti. Pochlubil se nám také, že po nějakém 

příbuzném zdědil v Káhiře sedm nevěstinců. Byly to vesměs lukrativní podniky. Z jejich výnosu financoval 

prý také futuristické hnutí v Itálii. Recitoval nám také svá Osvobozená slova. Při recitaci procházel pokojem, 

mával rukama, poskakoval i sedal do dřepu. Byl to nesmírně živý a sympatický Ital. Obdivoval češtinu. Byl 

to jediný jazyk, ve kterém měl Marinetti několik jmen. Jednou zřetelně zaslechl Marinettiho, jindy 

Marinettimu. To se mu upřímně zamlouvalo, není to v žádném jiném jazyce. Žel, proslavil se pak smutně v 

habešské válce, které se zúčastnil jako letec. Odpadl nám pak od srdce. Seifert, J.: Všecky krásy světa, in 

Dílo Jaroslava Seiferta, sv. 15, Praha, Filip Tomáš – Akropolis 2015, s. 247. 
203 „Přece však nemohu se nezmínit o nezapomenutelném představení, které uspořádal ve Švandově divadle 

F. T. Marinetti. Bylo to ještě v dobách, kdy jsem nepatřil k básnické avantgardě, a neměl jsem tedy k 

Marinettimu žádný zvláštní vztah. Jeho futuristické syntézy, které jsme později s Honzlem rovněž uváděli na 

scénu, měly atmosféru a samo dramatické jiskření. Marinetti dovedl uspořádat dokonalý humbuk, a zatímco 

recitoval excentrické básně plné citoslovců, tančila na jevišti, na němž prováděl svou produkci, jakási 

tanečnice za doprovodu rozladěného piana, které hrálo známý valčík Herkulesbad. V obecenstvu se našli 

lidé, kteří hvízdali, jiní se postavili na obranu futuristického představení, takže docházelo v obecenstvu k 

pokusům o rvačky. Když šlo do tuhého a hlasy proti Marinettimu nabývaly převahy, provolával jsem mu 

slávu proti těm, kteří by byli představení rádi rozbili. Vždyť za nemálo let poté začali jsme dělat s Frejkou, E. 

F. Burianem a Honzlem divadlo, které vzbuzovalo v obecenstvu rovněž dvojité pocity.“ Nezval, V.: Z mého 

života, Praha, Československý spisovatel 1965, s. 72–73.  
204 Fischer, O.: Divadlo a hudba: F. T. Marinetti, Národní listy 61, 1921, 343, s. 4. 
205 „Měl jsem po divadle příležitost býti zasvěcen do jeho deklamace. Ale ty rébusy, ty dětské čmáranice jeho 

básnických textů jsou pouze jakousi partiturou, ze které on čerpá popud k improvizacím: to, co 
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Další osobností, které přináší recenzi futuristického divadla, je Josef Kodíček 

v článku Marinetti v Praze: Syntetické divadlo ve Švandově divadle z 15. prosince 1921. 

Kodíček shledává, že o futuristické divadlo byl velký zájem,207 přičemž publikum podle 

něho bylo uvolněnější než obvykle. Přináší také srovnání Marinettiho s českými 

kabaretními umělci – s Ferencem Futuristou, Longenem, Burianem Vlastimilem – kteří dle 

něho mají větší fantazii, ale zároveň nejsou schopní vytvořit mezinárodní hnutí, tak jako to 

dokázal Marinetti, kterého Kodíček vnímá i vcelku kriticky, jako „obchodníka“ s uměním. 

Dále Marinettiho pozoruje skrze rozpor umění a života.208 

V článku Futurismus, dnešek a my přináší ohlas futuristického divadla v Praze také 

V. Nebeský: „Konečně tedy byl tu mezi námi, po celém světě známý postrach rozvážných, 

idol vezdy revoluční mládeže – fanatický nenávistník minulosti a duchový strážce a 

praktický organizátor hnutí, jež by nejraději všechno postavilo na hlavu, jen aby svět, jenž 

vznikal na troskách zestárlých pravd a otřelých krás, mohl býti zbrusu nový, jak zázrakem 

poprvé vzešlé slunce a prvý sám sebou udivený den.“ Z Marinettiho osobnosti je nadšen i 

Nebeský, upozorňuje na jeho řečnické, improvizační i divadelní schopnosti.209 Trochu 

                                                                                                                                                    
napodobováno, je ubohý nesmysl, má u něho význam a vervu, ba průkaznost a půvab.“  Fischer, O.: Divadlo 

a hudba: F. T. Marinetti, Národní listy 61, 1921, 343, s. 4. 
206„… tento futurismus nám dnes, dík leckterému kabaretu (o vtipných biografech ani nemluvě), není už nic 

ohromujícího. Což je to něco nového, chtít épater le bourgeois? chtít publikum strhnout, aby hrálo s sebou? 

Mnichovská secese byla zde futurismu spřízněna. A také styl momentek známe teď z leckterého dramatu 

‚expresionistického‘. Jenže zde nutno spravedlivě uznat: Italové s tím přišli dřív, jejich gesto bylo původní a 

pravé.“ Fischer, O.: Divadlo a hudba: F. T. Marinetti, Národní listy 61, 1921, 343, s. 4. 
207 „Přeplněné Švandovo divadlo. České, německé, francouzské, italské, ruské vrstvy, které se zajímají o 

umění, tvoří malou ukázku mezinárodní Prahy.“ Kodíček, J.: Marinetti v Praze: Syntetické divadlo ve 

Švandově divadle, Tribuna 1921. 
208 „Společenský život jest blbou mašinou a honbou za penězi, duch a umění dekadentním, umělým, od 

života odpoutaným, „paséistickým“ květem. Marinettiho futurismus cítí a projevuje tento fundamentální 

rozpor naší kultury. Ježto jest neschopen překlenout jej poznáním a duchovní legislativou, překlenuje jej: 

plivnutím na dosavadní umělecké hodnoty, upjetím zraku k budoucnosti, vědomím, že vše jest lepší než žít 

život ducha, který ztratil půdu pod nohama a jest komický.“ Kodíček, J.: Marinetti v Praze: Syntetické 

divadlo ve Švandově divadle, Tribuna 1921. 
209„Zakladatel a vůdce futurismu Marinetti hostoval ve Švandově divadle jako vrchní aranžér nepřehledné 

řady dvou minutových divadelních her, futuristicky tak dokonale syntetických, že pravidlem dostalo se nám 

jen uzlu synteze bez článků jednocených, jako skvělý řečník, jenž a priori nestrpí odporu, jako 

nenapodobitelný imitátor bitev na horách, v dolinách a na moři, jako autor jednoho ze braných syntetických 
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skeptičtější je ovšem Nebeský ve vztahu k futurismu jako hnutí – upozorňuje, že 

„Marinetti jistě talent má, ale futurismus není Marinetti“.210 A pokračuje: „Futurismus je 

invence bez talentu.“211 I přesto se ovšem táže, zda můžeme ve futurismu vidět spásu, „ve 

futurismu jako soustavě obecné obrody ducha a smyslů“.212 Další hodnocení zakládá na 

divadelním představení ve Švandově divadle – jako výhodu i nevýhodu vidí futuristickou 

touhu po rychlosti (tj. časové úspoře), ovšem připomíná také význam klidu, pomalosti.213 

Jeho kritičnost k futurismu je vidět i v dalších řádcích – kritizuje například (z trochu 

konzervativního pohledu) futuristický princip simultaneity.214 

  

3.9 Vydávání Marinettiho v Československu 

Ačkoli jsme viděli, že Marinettiho manifesty byly v Čechách již poměrně brzy a 

poměrně hojně reflektovány, s jejich vydáváním a překladem to bylo komplikovanější. 

Marinettiho manifesty se již v poměrně brzké době objevovaly na stránkách Moderní 

revue, jak upozorňuje například Gwóźdź Szewczenko.215 Dalším Marinettiho dílem, které 
                                                                                                                                                    

dramat – a především jako – zjev sám pro sebe, jenž stojí za to, aby byl viděn a slyšen.“ Nebeský, V.: 

Futurismus, dnešek a my, in Tribuna 1921. 
210 Nebeský, V.: Futurismus, dnešek a my, in Tribuna 1921.  
211 Ibidem. 
212 Ibidem. 
213 „Moderní život je jenom proto tak rušný a hbitý, že jsou v něm lidé, kteří, za všech okolností dovedou 

zachovat klid. O tento klid k pohybu potřebný chce nás futurismus připravit.“ Nebeský, V.: Futurismus, 

dnešek a my, Tribuna 1921. 
214 „Býti futuristický, znamená v programu Marinettiho sát současnost všemi póry těla a hltat všemi branami 

smyslů. Ve skutečnosti znamená to dát se životem smýkat, nikterak býti jeho právem. V moderní ulici je 

podle futurismu velmi těžko jít svou cestou. Tisíce věcí a lidí plete se nám stále mezi nohy i v naši mysli. V 

starém dramatě směl se člověku do života plést jenom osud. V moderním třeba, aby se mu pletlo do něho 

cokoliv, co náhodou probíhá touže chvíli a tímže místem. Toť futuristický princip simultaneity. Je otázka, je-

li, platí-li v životě, záhodno, aby platil také v umění, tož jenom ten, aby z velké dálky, ale za to do tím větších 

hloubek reguloval život. I v životě dojde se moderní ulicí dále, nedá-li se člověk splést a jde-li svou cestou – 

přes všechnu současnost dojmů… Splete-li člověka umění, nebude brzo cest, kterými bude vůbec možno 

někam dojít.“ Viz Nebeský, V.: Futurismus, dnešek a my, in Tribuna 1921. 
215 „V téže době se ujal slova také autor a prekurzor směru Filippo Tommaso Marinetti (Marinetti 1909), 

který teze svého programu publikoval na stránkách Moderní revue, časopisu, jenž byl 

formován modernisticko-dekadentní konvencí. Periodikum tehdy přineslo také recenzi na nově vydanou 

knihu F. T. Marinettiho Osvobozená slova (1909).“ Gwóźdź Szewczenko, I.: Skrytá tvář futurismu v 

Čechách, Česká literatura – rozhraní a okraje, Praha, Filip Tomáš – Akropolis 2010, s. 91. 
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bylo do češtiny přeloženo a v Čechách vydáno, byl už zmíněný Čapkův překlad 

Monoplanu du Pape. Dosud asi nejrozsáhlejším překladem Marinettiho díla, je překlad 

jeho Osvobozených slov od Jiřího Macáka z roku 1922, který vydán v nakladatelství Petr a 

Tvrdý, s obálkou od Josefa Čapka. Tuto knihu pak v Národních listech recenzuje například 

Miroslav Rutte.216 Některé z Marinettiho textů pak byly publikovány (ovšem v originálu) 

také v periodiku ReD z roku 1929.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Metodická odbočka 

V této části si pokusíme ustanovit metodu, skrze kterou posléze budeme 

přistupovat k interpretaci. V tomto hledání nám bude nápomocna Renate Lachmann 

jako teoretička intertextuality a dialogičnosti,217 která ve své práci nabízí nový 

pohled na vliv v literatuře. Její úvahy se vztahují k textu, případně ke čtenáři – jak je 

obvyklé pro vědce vycházející ze školy recepční estetiky.  

                                                 
216 Tuto knihu pak v Národních listech recenzuje například Miroslav Rutte. Rutte, M.:  F. T. Marinetti a 

comp., Národní listy, 62, 1921, 308, s. 1–2.  
217 Navazujíce na Bachtina a Kristevu.  
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Lachmann se dlouhodobě věnovala zkoumání mnemotechniky, při kterém se 

vracela k „antické ars memoria, tedy tradici, která na rozdíl od současného běžného 

pojetí není založena na ukládání a transformaci dat, ale na modelování paradigmat 

kulturního rozumění a porozumění“.218 

Lachmann ve stati Mnemotechnika a simulakrum vychází ze tří modelů psaní 

– modelu participace, tropiky a transformace, ve kterých „se skrývají do-pisování, 

opakované-psaní; psaní »proti« a pře-pisování“.219 Participace je pak pro 

Lachmannovou dialogickou účastí na textech kultury prostřednictvím psaní, která 

souvisí či je totožná s procesem vzpomínání. Tropiku pojímá – podobně jako Harold 

Bloom – „jako odvracení předchůdcova textu, jako boj, tragický boj proti cizímu 

textu“.220 Transformací je pak míněn proces „osvojení cizího textu prostřednictvím 

odstupu, suverenity a zároveň usurpujících gest“.221 Definujíc takto základní pojmy 

intertextuality Lachmann upozorňuje, že se vzájemně prolínají a v jednotlivých 

intertextových textech jsou často přítomny všechny. Zároveň je „s jejich rozdílným 

důrazem na metonymické a metaforické postupy nelze ve vztahu ke konstituci 

smyslu od sebe zřetelně oddělit“.222 

Lachmann zmiňuje také konkrétní prvky, ve kterých se „cizí“ texty 

v intertextovém textu vyjevují: jedná se například o citát, anagram, sylepsi, skrytý 

citát, repliku, opakování, hyperbolu… Lachmann také hovoří o zkušenosti ztráty, 

která paradoxně vede k potřebě vytvořit si techniky pamatování, zachování paměti. 

Upozorňuje, že neexistuje „žádné definitivní vymazaní, žádné zahlazení znaků, jež 

by nemohlo být znovu vyvoláno četbou, recollectio, rekonstrukcí“. 223 224 

                                                 
218 Holý, J.: Paměť a literatura, in Lachmann, R.: Paměť a literatura, Česká literatura 42, 1994, č. 1, s. 3. 

Dostupné z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php. 
219 Lachmann, R.: Paměť a literatura, Česká literatura 42, 1994, č. 1, s. 6. Dostupné z: 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=CesLit/42.1994/1/6.png. 
220 Ibidem, s. 7.  
221 Ibidem, s. 7. 
222 Ibidem, s. 8.  
223 Lachmann, R.: Paměť a literatura, Česká literatura 42, 1994, č. 1, s. 11.  
224 „Recollectio skrytých znaků vede k obnovení paměti, kterou reprezentuje celý text. Hra mezi 

manifestovaným a latentním, kterou hraje text a v níž čtenář (ten, kdo čte znovu) vystupuje jako spoluhráč, 

není hra o vítězství, nýbrž hra z radosti nad ztrátou. Jestliže se hry textu mezi manifestovaným a latentním 

účastní intertextuální četba, nemůže pak přistoupit na její diskursívnost, lineránost. Spíše je vždy bude mařit. 

Tím se maří i sémantická nadhodnota, která vznikla posloupností. Není to hra o vítězství, neboť smysl textu, 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=CesLit/42.1994/1/6.png
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V eseji Intertextualita a dialogičnost se pak Lachmann – v návaznosti na 

formalismus – věnuje „dělání“ literatury. V intertextuálních textech pro Lachmann 

dělání literatury „znamená především dělání z literatury, to znamená do-pisování, 

psaní «proti» a přepisování. To se týká jak vnitřního členění jednotlivého textu, tak 

textu jako celistvosti a «totality». Zde opět zmiňuje význam smyslu: „[…] je tu 

proces smyslu jako vytvářeného komplexu, který vyplývá z interference textů a 

předpokládá konkrétní korpus těchto textů.“225 Lachmann dále zakládá na 

Bachtinově teorii dialogu, která hodnotí román pro jeho nemonologičnost, díky jeho 

střetávání se dvou smyslů, přičemž Lachmann zmiňuje možné pozadí této teorie – 

snahu vyvázat se ze soudobého diskurzu „jedné pravdy“, na kterém zakládal 

například socialistický realismus, jakousi protiideologickou tendenci.  

Lachmann zmiňuje také Adorna, který zkoumaje „intertextovost“ hudby, 

pokládá za důležitý vztah „uměleckého díla k jeho rozpadu“226 pro další existenci 

umění, přičemž Adorno také budoucnost vidí v otevřeném díle, ve fragmentu.  

Pro Lachmann pak na základě této interpretace „text sám je vytvářen 

intertextuálním procesem, jenž absorbuje a zpracovává předlohy smyslu dané 

v jiných textech a vyžaduje akt čtení, který s textem nikdy nemůže dosáhnout 

jednomyslné shody“.227 Ústředním pojmem v rámci intertextuality je pojem 

palimpsest (popř. předeterminování, dvojí kódování, anagram apod.), jenž je 

metaforou samotného intertextového textu, který pak čtenáři sugeruje latentnost či 

dokonce přítomnost cizího textu a zároveň odkazuje ke střetávání se dvou smyslů 

různých textů.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
který vyplývá z manifestovaného znakového souboru a jeho syntaxe, v aktu četby stále uniká. Ustupuje totiž 

zřejmě na pozice smyslu textových fólií, které leží pod ním, aniž by prvotní smysl kdy obětoval. Zužovat 

četbu na identifikaci a determinaci smyslu by znamenalo vymezovat její proces sofismaty. Lachmann, R.: 

Paměť a literatura, Česká literatura 42, 1994, č. 1, s. 14. 
225 Lachmann, R.: Paměť a literatura, Česká literatura 42, 1994, č. 1, s. 15–16.  
226 Ibidem, s. 18.  
227 Ibidem, s. 20.  
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5 Interpretace 

Tato část se bude věnovat interpretaci stěžejních textů českého poetismu a 

konceptualizaci umělecko-estetických postulátů futuristické poetiky a estetiky v daných 

textech – půjde o texty Na vlnách TSF Jaroslava Seiferta, Zlatými řetězy Konstantina 

Biebla a Papoušek na motocyklu Vítězslava Nezvala.  

5.1 Na vlnách TSF 

 Zásadní odkaz na futurismus a Marinettiho spatřujeme již v samotném názvu 

sbírky – Na vlnách TSF, přičemž obvykle se uvádí, že zkratka TSF vychází 
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z francouzského „Télégraphie sans fil“ – bezdrátová telegrafie či telegrafie bez drátu. 

Vidíme tedy, že již touto zkratkou Seifert odkazuje na základní postuláty Marinettiho 

futurismu – na technické vynálezy moderní doby, na rychlost a simultánnost, na 

bezdrátovou obrazotvornost. Otevřenost modernímu světu se také manifestuje v použití 

oné zkratky vycházející z francouzštiny – Francie jako mekka moderního světa je tu tedy 

také zastoupena. Ovšem i toto je spekulativní – nemohl Seifert vycházet z italštiny a 

„telegrafia senza fili”? Ostatně za možného vynálezce bezdrátového telegrafu je kromě 

Tesly považován Ital Guglielmo Marconi.  

 Simultánnost a rychlost pak také v názvu sbírky pramení z odkazu na bedrátový 

telegraf – přístroj, který dokázal přenést lidský hlas na velké vzdálenosti, takže byl zvuk 

lidského hlasu zároveň na dvou různých místech – simultánně tady i tam. Další zajímavostí 

týkající se vynálezu je, že při používání bezdrátového telegrafu bylo využíváno morseovky 

– tedy jistého způsobu šifrování. Vzpomeneme-li na Renate Lachmann a její dvojí 

kódování jako znak intertextuálních textu, jak tedy máme sbírku s takovýmto názvem číst? 

Jako ludistickou hru? Hádanku? Šifru? Jako dílo, které užívá mnemotechnických pomůcek 

k šifrování dalšího, skrytého významu? Může být zkratka TSF šifrou Marinettiho jména 

Filippo TommaSo? Či Teige – Seifert – Futurismus?  

Při analýze názvu díla je ovšem třeba nezůstávat jen u zkratky TSF, ale 

vzpomenout si také na to, co předchází – tedy ono Na vlnách. V odkazu na vlny se také 

skrývá jakýsi další význam – vlny, na základě nichž funguje právě bezdrátová telegrafie, či 

vlny moře, jezera? Vlny Máchova Máje? Sousloví „na vlnách může být také vnímáno jako 

snaha básníka působit na naše smysly (hmat)  či jako básníkova tendence používat 

lyrismus jako možnost „opojiti se životem a život opojiti námi“.228 

Vraťme se ještě nyní k obálce Seifertovy sbírky – jak již bylo zmíněno, vytvořil ji 

Karel Teige. Na obálce čteme nejprve jméno autora – Jaroslav Seifert, poté je tam vytištěn 

nápis „Na vlnách TSF“, přičemž písmena TSF se dvakrát opakují, jako by se odrážela, či 

vytvářela vlny? Je i v tomto pokus o zdůraznění onoho dvojího kódování? Dále je mezi 

dvěma ukazujícími prsty letopočet 1925 a na straně nakreslen gramofon (či jeho část?). 

Gramofon zde může být vnímán jako poukaz na multimedialitu – je nakreslen (odkaz na 

obraz), ovšem gramofon je nástroj či technický vynález vydávající hudbu (odkaz na zvuk). 

A opět – je také jistým symbolem moderního světa a moderních technických vynálezů.  

                                                 
228 Marinetti, F. T.: Osvobozená slova, přel. Macák, J., Praha, Petr a Tvrdý 1922, s. 32. 
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Dalším faktem, u kterého bychom se ještě v souvislosti s obálkou měli zastavit, je 

ta skutečnost, že se jedná svým způsobem o dílo kolektivní – obálku a typografii tedy 

vytvořil Teige, text Seifert – jedná se tedy opět o jistý znak avantgardního (a 

futuristického) umění – kolektivnost.  

Na další straně (zboku) pak čteme: „NA TVÁŘI LEHKÝ ŽAL HLUBOKÝ 

V SRDCI SMÍCH“229 a ve spodu „Teigemu Nezvalovi Honzlovi“. Na tváři lehký žal… 

Zjevný odkaz na Máchův Máj (který jediný Teige ve svém manifestu poetismu uznával 

z domácí literární tradice) – ovšem převrácený – je tu tedy přítomna opět jakási hra, 

ludistické uchopování světa, parodická parafráze. V této parafrázi bychom ovšem také 

mohli nalézt jiný smysl – snahu „odstřihnout“ se od předchozí tradice, jak píše Renate 

Lachmann, jako tropiku, „jako odvracení předchůdcova textu, jako boj, tragický boj proti 

cizímu textu“.230 

Guillaume Apollinaire 

První báseň sbírky je nazvaná Guillaume Apollinaire. Je jasným intertextuálním 

odkazem na Apollinairea a jeho poezii, která se nám v této básni vyjevuje v několika 

pasážích. Název Guillaume Apollinaire sám o sobě je odkazem hned na několik 

futuristických postulátů – jednak Apollinaire sám jako autor futuristický, jednak jako 

odkaz na Francii – jak jsme viděli výše, Francii fungovala jako zprostředkovatele jistého 

kontaktu mezi Československem a Itálií, ovšem také na Francii a Paříž jako vlajkovou loď 

moderního umění, v podstatě jako představitelku modernosti samé…  

Báseň začíná slovy „Neradi vzpomínáme“231 – čili jistým vymezením se vůči 

historii, tradici, sentimentu… Pokračuje: „zapomeňme“232 a „oči obraceje vzhůru“233 – 

vidíme zde dělení prostoru na základě dichotomie nahoře–dole, lyrický mluvčí tedy oči 

obrací vzhůru (k Bohu?), ale při tom vzpomíná („na Vás jsem přece vzpomínal 

básníku“234) právě na Apollinairea – je tu tedy básník novým božstvem? A kde je ono 

zapomnění na minulost, přerušení tradice, pokud již v prvních slovech vidíme odkazy na 

křesťanskou mytologii (jakkoli futuristicky pojaté)? Ale Seifert vzpomíná nejenom na 

křesťanskou mytologii – „jak šel jste před lety kolem a s úsměvem řekl: Pastýřko Eifelko“ 
                                                 

229 Seifert, J.: Na vlnách TSF, Praha, Akropolis 2011, s. 5.  
230 Lachmann, R.: Paměť a literatura, Česká literatura 42, 1994, č. 1, s. 7.  
231 Seifert, J.: Na vlnách TSF, Praha, Akropolis 2011, s. 7.  
232 Ibidem, s. 7.  
233 Seifert, J.: Na vlnách TSF, Praha, Akropolis 2011, s. 7.  
234 Ibidem, s. 7.  
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– skrze citaci z Apollinairova Pásma (kde tedy díky několika intertextovým vrstvám 

dochází k výbuchu smyslu, jak to zmiňuje Lachmann) se tedy dostáváme k tradici řecko-

římské – idylickým pasteveckým zpěvům. A dále nacházíme další odkaz ke křesťanství: 

„hvězda betlémská Étoile“ 235  a poté přirovnání psaní k válce: „Učím se psáti básně jak 

voják učí se troubit“236 – ale také básnické působení na smysly a přirovnání psaní k hudbě 

– tedy multimedialita jako jeden ze základních postulátů futuristické estetiky. „[A] je to 

k smíchu neboť všecky věci na světě jsou krásné“ – smích jako důraz na jakýsi životní 

optimismus, opojení se životem… A dále nám lyrický mluvčí objímá „kamenná ňadra 

sfingy v přízemí Louvru“ – ovšem, pokud mluvíme o této sbírce jako o futuristické, neměl 

by být již Louvre jako symbol tradice, jako symbol muzeí již dávno zničen? Ovšem, 

„zlatožlutá raketa umírá rychleji než vzplála“ – opět odkaz na moderní vynálezy, 

skutečnosti moderního světa, ale také na aviatiku – a po vzoru Apollinaireově tím pádem i 

na Ježíše Krista: „Toť Kristus který k nebi lépe než letci vzlétá“237 či na ikarovský motiv…  

Žhavé ovoce 

V další básni se Seifert dostává k manifestaci exotična – žhavé ovoce jako závan 

dálek. Skrze tuto báseň se dostáváme do Yellowstonského parku, do Paříže, obeplujeme 

Afriku, posloucháme černošské lýry, dozvídáme se, že „Kartagina je mrtva“,238 dostáváme 

se i do Ruska, slyšíme ozvěny dobytí Bastily… To vše v naprosté simultánnosti! Seifert se 

dostává od věčnosti k první světové válce, zpět do starověku, na počátek 19. století a ke 

konci století sedmnáctého – to vše naprosto přirozeně, plynule a simultánně přechází 

z jednoho verše do dalšího. 

Na konci básně čteme trojverší „ale poesie / medový měsíc kape sladké šťávy / do 

kalichů květin“239 a nemůžeme si nevzpomenout na „pražskou“ pasáž z Apollinaireova 

Pásma: „Hledě na mandelinku spící v růžovém kalichu / V achátech Svatovítských zříš 

zděšen své vlastní rysy“.240 Kromě toho tato Seifertova pasáž může být – konkrétně slova 

o tom, jak kapou šťávy do kalichů – chápána i freudovsky, jako symbol oplodnění – kdy 

poezie je oplodnitelem… V básni dále nalézáme odkazy či paralely s marinettiovskou 

touhou po opojení se životem z Osvobozených slov. Jednak se nám tu rýsuje 
                                                 

235 Ibidem, s. 7.  
236 Ibidem, s. 7.  
237 Apollinaire, G.: Pásmo [online]. Citováno dle:  http://www.ceskaliteratura.cz/translat/apollin.htm. 
238 Seifert, J.: Na vlnách TSF, Praha, Akropolis 2011, s.  8.  
239 Seifert, J.: Na vlnách TSF, Praha, Akropolis 2011, s. 9.  
240 Apollinaire, G.: Pásmo [online]. Citováno dle:  http://www.ceskaliteratura.cz/translat/apollin.htm. 
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všudypřítomná snaha po působení na recipientovi smysly, namátkou: „umírám žízní“,241 

„vůně horkého vzduchu“242 či „vítr hraje na cukrové třtiny / tisíc klarinetů“.243 Jednak je tu 

samo opojení se zhmotněno ve slovech, „jak chutnávalo asi víno v Kartagině“.244 

Svatební cesta 

Další oddíl Seifertovy sbírky Na vlnách TSF je nazvaný Svatební cesta – tento 

název se při vydání z roku 1938 dostal do titulu celé sbírky – obsahuje básně „inspirované 

cestou do Francie a Itálie (Marseille, Přístav, Moře, Hȏtel Cȏte d´Azur, Má Itálie)“.245 Již 

z historie vydávání této sbírky je vidět, že tento oddíl měl speciální místo v celé sbírce. 

Shledáváme jej mimo jiné nejvíce sentimentálním, nejvíce romantizujícím, nejvíce 

vycházejícím z domácí tradice – a především pak z Máchy, což může potvrzovat i zmíněný 

fakt, že se označení „Svatební cesta“ dostalo do názvu celé sbírky těsně před druhou 

světovou válkou, kdy se mnozí čeští autoři snažili – ať vědomě, či nevědomky – o 

podpoření domácí tradice. Ovšem zároveň tento oddíl předznamenává také období „konce 

karnevalu“ (konec 20. let), kdy „[b]ásníci, kteří vyšli z poetismu, si uvědomili, že 

bezstarostná hra k životu nestačila, každodenní realita nebyla idylická, proto se v poezii z 

takového způsobu života nedala radost a optimismus těžit neustále. Bezstarostnost a veselí 

sice zpočátku představovaly účinné prostředky, jak si nepřipouštět všednost a poválečnou 

bídu, nicméně s postupujícími roky se proměnila i životní realita, společenská a politická 

situace.“246  

Ovšem již samotný název „Svatební cesta“ může odkazovat k jisté futuristické 

simultánnosti – nota bene cesta vlakem, cesta vlakem do Itálie, vlakem, za jehož okénky se 

věci míhají tím způsobem, že je vidíme všechny najednou, simultánně. A (níže) nalezneme 

i další momenty, které by se mohly stýkat s futuristickou estetikou…  

Svatební cesta 

                                                 
241 Seifert, J.: Na vlnách TSF, Praha, Akropolis 2011, s. 8 
242 Ibidem, s. 8 
243 Ibidem, s. 8 
244 Ibidem s. 9.  
245 Macura, V.: Na vlnách TSF, Sbírka básnických knih, Praha, Československý spisovatel 1990, s. 163. 

Dostupné z: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/prirucky/obsah/SBK/53.pdf. 
246 Bílková, P.: Konec karnevalu (diplomová práce), Praha, Ústav české literatury a literární vědy FF UK 

2012, s. 42.  
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„Kdyby nebylo těch pošetilých polibků / nejezdili bychom na cesty svatební / 

kdyby však nebylo svatebních cest / k čemu by potom byly Wagons lits?“247 Opět zde 

vidíme poukaz ke skutečnostem moderního světa, k moderním technologiím… Ovšem 

moderní technologie – wagons lits – existují jen kvůli tomu, že se jezdí na cesty svatební, 

existují a potřebujeme je jen kvůli lásce…  

Zároveň v této básni vidíme dosti prvků působení na smysly, na senzualitu: 

„Nádražních zvonků věčný strach“248 či „medový měsíc se naklání“,249 ale také „vůním 

dokořán“250 nebo „hle cukr sněženek lilijí věčný sníh“, kde tyto prvky odkazují nejen na 

futuristickou estetiku smyslovosti a opojení se životem, ale také na smyslovost 

rimbaudovského typu – na synestetické vnímání světa. Ovšem i mezi těmito navýsost 

moderními rysy poezie zaznívají i sentimentální, romantizující tóny: „být věčně jejich 

hostem a pak snít“,251 ačkoli jsou následované citací nápisu „POZOR SKLO! POZOR 

NEKLOPIT!“.252  

V poslední sloce básně vidíme Seifertovu charakteristiku či definici poezie. Co je to 

kniha básnická? „[M]ůj jízdní řád“.253 Kniha básnická jako příručka potřebná k pohybu 

v prostoru a čase v moderním světě, kniha básnická jako pomocník při hledání a plánování 

cesty (života?), kniha básnická jako něco absolutně moderního!  

 

odjezd lodi 

Další báseň intertextově odkazuje také k mnohem starší tradici – k tradici řecko-

římské. Sám odjezd lodi nás upomíná na odyseu, kromě toho slyšíme ohlasy elegií: „jak 

pastýř ovečku s rolničkou“,254 ale také další sentimentální tóny: „také jsem šátkem mávat 

chtěl“,255 někdy také propojené s osudovými motivy, hrou, riskem: „pastýři hrají na 

šalmaje / v kostkách se může vyhrát víc“.256 I zde u Seiferta zaznívá předehra „konce 

                                                 
247 Seifert, J.: Na vlnách TSF, Praha, Akropolis 2011, s. 13.  
248 Ibidem s. 13.  
249 Ibidem, s. 13. 
250 Ibidem, s. 13 
251 Ibidem s. 13. 
252 Ibidem, s. 13. 
253 Ibidem, s. 13. 
254 Seifert, J.: Na vlnách TSF, Praha, Akropolis 2011, s. 14. 
255 Ibidem, s. 14. 
256 Ibidem, s. 14. 
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karnevalu“, ozvěny karnevalové kultury: „mávaly šátky zkrvácenými / červenou barvou 

líčidel“,257 ovšem zároveň propojené s čímsi moderním, s futuristickým světem „nižší“, 

cirkusové kultury, se světem hry, vidíme tak například „kabaretní“ „kraječky krásných 

tanečnic“258 apod. Mimoto si můžeme povšimnout i zpřítomnění světa exotiky, propojené 

se světem sentimentu: „Jíte rád mandle? Tyto chvíle / jsou hořkou mandlí loučení“.259 Na 

konci básně, v poslední sloce čteme intertextový odkaz, zpřítomňující nám konec prvního 

zpěvu Máchova Máje. Nejen, že se v druhé sloce opakuje ozvěna „vlny jak strmé stráně 

jsou“, ale také čteme: „Nad mořem strážník stojí a váhá / také se možná loučit chtěl / skála 

se v moři koupala nahá / a on ji tenkrát neviděl.“260 Vzpomeneme-li na závěr prvního 

zpěvu Máje: „Tiché jsou vlny, temný vod klín, / vše lazurným se pláštěm krylo; / nad 

vodou se bílých skví šatů stín, / a krajina kolem šepce: ‚Jarmilo!‘ / V hlubinách vody: 

‚Jarmilo! Jarmilo!!‘“, vidíme nejenom podobné významové sekvence, ale taktéž podobnou 

architekturu prostoru celé básně. Skála, která se sklání v jezera klín.  

MÁ ITALIE 

Za totálně futuristickou považujeme báseň Má Italie. Nejenom název odkazuje 

k recepci italské kultury – základ básně tvoří vyčasovaná italská nepravidelná slovesa: 

„STO STAI STA STIAMO STATE STANO […] FO FAI FA FACCIAMO FATE FANO 

[…] DO DAI DA DIAMO DATE DANO […] VO VAI VA ANDIAMO ANDATE 

VANO“.261 Jednak tímto Seifert – podobně jako Nezvalova Abeceda – odkazuje 

k jakémusi obnovujícímu principu – báseň můžeme nahlížet tak, že je tvořena větami 

z učebnice italské gramatiky – tedy čímsi, co je na počátku, když je člověk ještě „tabula 

rasa“, co vytváří základ kultury, co je výchozím bodem – který Seifert zajímavě přepisuje.  

Jednak tu čteme čtyři nepravidelná slovesa, které Seifert zajímavě překládá. STO – 

zůstat překládá těmito slovy: „Na střechy hangárů padají andělé na vzdory zlomenému 

křídlu / střemhlav jak meteory prázdná jsou renaisanční nebesa“.262 Uvádí tu tedy v potaz 

aviatiku – hangáry – jako oblíbený motiv futuristické estetiky. Ovšem tyto motivy 

zpodobňující technické vynálezy moderního světa opět proplétá s křesťanskými motivy – 

s anděly se zlomeným křídlem. Vidíme tedy, že andělé jako symbol křesťanství, potažmo 
                                                 

257 Ibidem, s. 14. 
258 Ibidem, s. 14. 
259 Ibidem, s. 14. 
260 Ibidem, s. 14. 
261 Ibidem, s.  21.  
262 Seifert, J.: Na vlnách TSF, Praha, Akropolis 2011, s. 21.  



 

LVIII 

 

historie, padají – umírají? A poté – prázdná jsou renesanční nebesa… Minulost je pasé a 

nebesa jsou teď pro nás tabula rasa – je možno znovu psát, přepisovat, vytvořit nová 

nebesa. Ovšem proč zrovna těmito slovy překládá Seifert sloveso zůstat? Co zůstane? A 

zde se opět vracíme k Renatě Lachmann – i při vyškrábání palimpsestu zůstane odraz 

starých textů, které kultura do nekonečna přepisuje. Možná, že také navždy zůstane „Má 

Italie“ – Itálie zůstane Seifertovou, případně Itálie zůstane kolébkou naší kultury a 

civilizace?  

Na dalším řádku pak čteme překlad italského slovesa FO – dělat: „Po Foru Romanu 

jede Mussolini na motocyklu / hle moderní báseň italské gramatiky čtyři nepravidelná 

slovesa“.263 Opět vidíme moderní vynálezy – ovšem v jiném kontextu: „Mussolini na 

motocyklu“, Mussolini jako představitel radikálního hnutí jede po Foru Romanu – po 

místě, které je tedy naopak spjaté s antickou historií. Minulost a přítomnost se simultánně 

propojují v entitu absolutně moderní. A tou absolutně moderní entitou je „moderní báseň“ 

– poezie jako simultánní propojení modernity s historií, jako výbuch smyslu minulého, 

současného i budoucího.  

Další slova jsou překladem slovesa DO – dát: „Možná že není to báseň ale ať je to 

cokoli / ať je to třeba ledová limonáda která se jmenuje Frappé“.264 Co si tedy dáme? 

Dáme si báseň – báseň jako limonádu. Báseň jako opojení se moderním světem, lyrismus, 

ve kterém se opět spojuje vyšší a „nižší“ kultura – to, co bývalo vznešené (literatura), 

s všedními skutečnostmi moderního světa.   

A nakonec Seifert překládá sloveso VO – jít: „aneb vyznání lásky v zahradě 

Boboli.“265 Jít, anebo vyznávat lásku v zahradě Boboli, v zahradě, která je spojena 

s vojenskou základnou. Láska se tu opět propojuje s motivy války – války, kterou tak 

vyzdvihoval Marinetti oproti lásce. Ale pokud přeskakujeme tučně vytištěná italská 

slovesa a čteme báseň bez nich – čteme, že „Možná že není to báseň ale ať je to cokoli / ať 

je to třeba ledová limonáda která se jmenuje Frappé / … / anebo vyznání lásky v zahradě 

Boboli.“266 Čili srovnání básně a poezie s vyznáním lásky, milostného citu, který se 

„vyjevuje“ hned vedle vojenské základny v zahradě Boboli.  

Zmrzlé ananasy a jiné lyrické anekdoty 

                                                 
263 Ibidem, s. 21.  
264 Ibidem, s. 21. 
265 Ibidem, s. 21.  
266 Seifert, J.: Na vlnách TSF, Praha, Akropolis 2011, s. 21. 
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Posledním oddílem Seifertova Na vlnách TSF je oddíl „Zmrzlé ananasy a jiné 

lyrické anekdoty“. Zmrzlé ananasy – název sám o sobě je jistým oxymóronem, tedy 

propojením dvou vzdálených skutečností – chladu, mrazu a tropického ovoce, které naopak 

je spojené s počitkem tepla. Toto propojování vzdálených věcí vychází také z futuristické 

estetiky – z touhy po užívání nejvzdálenějších analogií, z touhy učinit poezii simultánní 

záležitostí. Dalším futuristickým „příznakem“ tohoto názvu je jasný odkaz k exotičnosti 

v podobě ananasů.  

Cirkus 

Báseň Cirkus poukazuje na několik futuristických estetických konceptů – jednak tu 

máme cirkus jako prostředí „nižší“ kultury obecně, jednak „zaměstnance“ cirkusu jako 

osoby, které Marinetti považoval za předchůdce jeho konceptu geometrické průzračnosti, 

v neposlední řadě je pak báseň propojením textu a Teigovy typografie, odkazující 

k Marinettiho typografické revoluci – báseň střídá čtyři různé druhy písem (báseň, která 

má asi 40 slov!) – a uprostřed nalezneme základní geometrický obrazec – kruh. Z toho 

plyne, že lyrický mluvčí na nás nepůsobí jen textem – nýbrž také obrazem, v němž dochází 

k multimediálnímu propojení skutečností a významu.  

Žárovka 

I další báseň odkazuje k moderním vynálezům Seifertova současného světa. Začíná 

slovy „Kolem studeného světla žárovek“,267 studené světlo – jakési oxymorónní spojení ve 

stylu máchovského verše „zborcené harfy tón“ – nás upomíná také na Marinettiho, na jeho 

snahu spojit dvě nejvzdálenější skutečnosti – chlad a světlo, které je primárně spojováno 

spíše s teplem, se propojují v jedno a vytváří tak spojení na bázi – řečeno s Marinettim – 

jisté „telegrafické představy“. Zároveň ovšem báseň pokračuje jistým „poetistickým“ 

poetismem, jakýmsi laskavým humorem Seifertovi vlastním: „A pan EDISON / zvednuv 

své oči z knihy kterou čet / se usmívá / Jakému množství nočních můr zachránil život!“268 

Futuristická touha propojit umění se skutečnostmi moderního světa, s moderními vynálezy, 

s opojením životem se tedy překlápí v laskavé smíření se s malichernostmi života, ale také 

s jakousi vírou v to, že moderní technologie mohou tento svět učinit lepším místem pro 

život – mohou spoustu můr zachránit. Ovšem z jiného pohledu, z jiné perspektivy 

interpretace by bylo možno říci, že právě zde se projevuje i jistá skepse k moderním 

vynálezům, které právě zachraňují život něčemu nutně temnému – nočním můrám.  

                                                 
267 Ibidem, s. 38.  
268 Seifert, J.: Na vlnách TSF, Praha, Akropolis 2011, s. 38.  
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Objevy 

Báseň Objevy je další básní spojující text a obraz dohromady – „Roku 1492 objevil 

Janovan Krištof Kolumbus neznámé ostrovy“269 – následuje mapka Kuby a amerických 

ostrovů – „Děkuji pane! // Já kouřím cigarety!“270 – a vytváří tak multimediální dílo 

v souhlasu s futuristickou estetikou. Zároveň tu opět vidíme odkaz ke skutečnostem 

moderního světa spojený s odkazem k „opojení“ se životem – cigarety jako něco zároveň 

moderního i opojujícího. Další zajímavostí této básně je její spojitost s Itálií – „Janovan 

Krištof Kolumbus“ jako zprostředkovatel cigaret, tedy skutečností moderního světa i 

opojení.  

Počítadlo 

Také v básni s názvem Počítadlo můžeme odhalit několik motivů spjatých 

s futuristickou estetikou – zaprvé je to samotný název básně – „Počítadlo“ – jako nástroj 

technického myšlení, ovšem také jako nástroj, který stojí na počátku školní výuky, kdy je 

dítě ještě „tabula rasa“, je možné tedy jej poprvé nějak „popsat“… Seifert se tedy snaží 

změnit a pojmout jinak prvotní a základní principy kultury – spočítat je jinak. (Podobně 

jako Nezval ve své Abecedě.) Dále vidíme také odkazy k – pro české prostředí – 

exotickému světu: „jablko z Australie“,271 ovšem zvláštně se propojující s křesťanskými 

motivy – jablko ve spojitosti s erotikou jako symbol dávného Evina pokušení… Zároveň si 

můžeme také povšimnout, že báseň spojuje v analogii dvě vzdálené věci – konkrétní 

substantivum počítadlo (jako technickou věc) a abstraktum láska jako věc náležící jakési 

Marinettim zmiňované sentimentální kultuře… 

 

 

New York 

„TO NENÍ PANNA Z ORLEÁNU / TO JE TA SLAVNÁ SOCHA SVOBODY / 

JEŽ VZNÁŠÍ POCHODEŇ A AEROPLÁNU / PŘIPÁLÍ KŘÍDLA“272 

Báseň New York opět propojuje několik velmi vzdálených věcí – Pannu 

Orleánskou se sochou svobody – to znamená: Francii s USA, středověk se Seifertovou 

současností, skutečnosti moderního světa v podobě aeroplánu s obrazy z historie, a vytváří 
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tak obraz na základě simultánnosti, ve kterém je ukryté rychlé přepínání jednotlivých 

obrazů (velkoměsto New York – hořící Johanka z Arku – socha svobody – letadlo – 

připálená křídla), které se slévají v jeden obraz, jeden rychlý filmový skeč… Kromě této 

futuristické rychlosti a simultánnosti nalézáme také další odkazy na futuristickou estetiku – 

zaujetí skutečnostmi moderního světa, velkoměstem, technickými vynálezy, aviatikou 

apod. – ovšem v protikladu i jistý odkaz k minulosti, evropské tradici – kdo by při obrazu 

připálených křídel nepomyslel na Ikara?  

Útěcha 

„slečno slečno vy se mračíte / že po celý den vám pršelo / co by měla říkat tamhle 

ta / malá jepice / které pršelo po celý život?“273  

V této básni slyšíme jakousi ozvěnu Marinettiho Osvobozených slov, který v části o 

geometrické průzračnosti píše, že futuristy bude zajímat „[s]lunce roznícené Vůlí, 

hygienické zapomnění, naděje, touha, nebezpečí smrti, život jepice“.274 Jedná se o 

parafrázi, či „jenom“ o synchronicitu? Nicméně i jiné futuristické koncepty jsou v této 

básni patrné: především připodobnění života jepice k jedinému dni v životě slečny – jakási 

simultaneita, kdy celý jeden život uplyne tak rychle jako jediný den. Ovšem takovéto 

futuristické vnímání Seifert opět překračuje – a to především zajímavou pointou, vtipným, 

něžným a překvapivým závěrem básně, jakousi poetistickou hrou.  

Slova na magnetu 

V názvu další básně vidíme další odkaz na koncepty futuristické poetiky – slova na 

magnetu jako reprodukovaný zvukový záznam, který může přiblížit slova skrze celý svět, 

ovšem také v časovém posunu – na gramofonu můžeme slyšet slova, která byla pronesena 

před spoustou let, opět se tu tedy setkáváme s futuristickou simultaneitou a jejím nástrojem 

– technickým moderním vynálezem. Princip simultaneity Seifert zpřítomňuje i ve verších: 

„Až k rovníku spí bílý medvěd na plujícím ledovci“275 – přenáší nám ledního medvěda 

k rovníku a pokračuje: „pták z tropů na polárním kruhu zmírá“276 – a naopak tropického 

ptáka posílá k polárnímu kruhu. Vytváří tak jistou propojenost všech koutů světa, je 

zároveň tady i tam – a navíc opět vyvolává obraz exotiky jako jednoho ze základních 

obrazů, které využívá poetismus.  

                                                 
273 Ibidem, s. 49.  
274 Marinetti, F. T.: Osvobozená slova, přel. Macák, J., Praha, Petr a Tvrdý 1922, s. 42. 
275 Seifert, J.: Na vlnách TSF, Praha, Akropolis 2011, s. 52.  
276 Ibidem, s. 52.  
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LAWN-TENNIS 

Báseň LAWN-TENNIS je tematicky založená na oblasti, kterou Marinetti 

zahrnoval do procesů rozšiřujících futuristickou vnímavost – tematicky se věnuje sportu – 

tenisu. Seifert píše: „Zapomeňte na své černé myšlenky / a těžké srdce / Vzpomeňte na bílý 

lawn-tennis / a lehké gumové míče“.277 Tedy: zapomeňte na pesimismus a sentiment – 

vymezuje se tedy vůči symbolům sentimentalismu a romantismu – podobně jako Marinetti 

v Osvobozených slovech – a proti nim staví sport jako cosi „lehkého“, životného, žijícího. 

Seifert pokračuje: „Ó staré kytary a mandoliny / jsou mrtvy historie a potulní rytíři / 

Poslouchejte lkající struny raket / v proutěných lenoškách“.278 Zde tedy popisuje smrt 

historie přesně v Marinettiho futuristickém stylu – historie je mrtvá, je třeba se oddávat 

opojení životem – poslouchat lkající rakety, přičemž slovo raketa může odkazovat ke 

dvěma konkrétním věcem, k raketě jako aviatické záležitosti a raketě tenisové – objevují se 

nám zde tedy dvě záležitosti opětované futurismem (sport a aviatika) v jediném slově.  

Býti rybářem 

V poslední básni (či lyrické anekdotě) sbírky Na vlnách TSF užívá obvyklých 

futuristických principů, jakých jsme si již všímali výše – simultánnosti a rychlosti („Býti 

básníkem na Sahaře / a kapitánem lodi která nemá dna“279) – které vedou až k absurdnímu 

spojení těch nejvzdálenějších představ, k téměř nesmyslným analogiím. Seifert nám také 

předestírá analogické spojení fotografií mrtvých milenek s obrazem „pohřbených“ 

Pompejí: „Říkáme: fotografie mrtvých milenek / to bývá smutnější než Pompeje“.280 

Jednak zde máme fotografii – jako předmět spojující futuristický princip lásky k moderním 

vynálezům a technologiím, ale také jako slovo sugerující nám obraz – čili opět jako jakési 

zastoupení multimediality v básní, spojení obrazu s textem. Jednak se nám předestírá obraz 

pohřbených Pompejí, ve kterých ustrnul život, zastavil se v jediném okamžiku – podobně 

jako se život zastaví na fotografii, jako se život zastaví ve smrti či v pohřbených Pompejích 

a my pak „Říkáme: všechno je mrtvo“.281 Vidíme tedy, že zde se jaksi ztrácí koncept 

futuristické rychlosti a simultaneity z první strofy básně – ačkoli smrt a zánik je zde 

naznačen skrze něco absolutně moderního a futuristického – skrze fotografii, za níž ovšem 

opět vyvstávají hlubší, smutnější tóny a skrze níž se Seifert opět propracovává 
                                                 

277 Ibidem, s. 60. 
278 Ibidem, s. 60. 
279 Ibidem, s. 68. 
280 Ibidem, s. 68.  
281 Seifert, J.: Na vlnách TSF, Praha, Akropolis 2011, s. 68. 
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k podobnému postoji jako ze Svatební cesty, k sentimentálnějším tónům, a píše: „A to je 

vše co nám zbývá // Tyto blekotavé rýmy / jsou mé poslední / Každý rok máme své 

obvyklé rýmy / a pláčem celé dny“.282  

 

5.2 Zlatými řetězy 

Sbírka Konstantina Biebla Zlatými řetězy vyšla roku 1926 v nakladatelství Čin 

s obálkou, třemi dřevoryty a výpravou Josefa Čapka. Obsahuje celkem tři oddíly – Škály, 

Vlny, Barvy – k nimž byly přiřazeny právě zmíněné Čapkovy dřevoryty. Celá sbírka je 

věnována „Olze“, k čemuž Jiří Holý k tomu podotýká, že by se mohlo jednat o Olgu 

Trunečkovou, „která později provázela básníka při cestě na Jávu“.283  

Škály 

Již samotný název oddílu Škály by mohl odkazovat na některé futuristické tendence 

– jednak tu máme škálu barev, v momentě, kdy je tedy takto nazvaná básnická sbírka, se u 

Biebla opět dostáváme k propojení poezie, literatury s malířstvím, k jakési multimediální 

konceptualizaci díla. Zadruhé tu máme škálu jako jakousi stupnici, uspořádání některých 

technických záležitosti, a dostáváme se zde tedy skrze pojmenování oddílu sbírky 

k ztechničtění poezie v podobném smyslu, jak jej nastiňuje Marinetti ve svých 

manifestech.  

Zlatými řetězy 

Úvodní báseň nese název celé sbírky – Zlatými řetězy. Takovýto název se nám na 

první pohled zdá být záležitostí dosti nepoetistickou, ba i nefuturistickou – asociativně nám 

vytane na mysli řetěz jako prostředek k připoutání, jako věc, která nás zbavuje svobody, 

jakýsi příbuzný „zlaté klece“, řetěz jako protiklad volné obrazotvornosti. A tak i Biebl 

začíná svou sbírku: „Zlatými řetězy k lampě přikován“.284 Ovšem pokud se na tento název 

podíváme trochu jinou perspektivou – poučenou ohledně recepce futurismu v Devětsilu – 

vidíme také jinou polohu tohoto názvu: řetěz jako – dle SSČ – spojitý sled jednotlivých 

osob, předmětů nebo jevů, čili navýsost futuristicky simultánní záležitost, řetěz jako řetěz 

silničního kola (SSČ: ohebně spojený sled (kovových) článků pro tah, pohon a držení) či 

                                                 
282 Ibidem s. 68.  
283 Biebl, K.: Básně, ed. J. Holý, Brno, Česká knižnice 2014, s. 340.  
284 Biebl, K.: Básně, ed. J. Holý, Brno, Česká knižnice 2014, s. 123.  



 

LXIV 

 

„jen“ jako ozvěna Marinettiho slov: „Bezprostředně za sebou následující pohyb nějakého 

předmětu, musí se vyjádřit řetězem analogií, který onen pohyb vyvolává“.285 

Toliko k názvu sbírky a úvodní básně – v básni samotné pak vidíme hned několik 

prvků používaných také futuristickou poetikou – důraz na exotično („jak černoch 

v smutku“286), zahrnování nižší kultury do poezie („Tropickou loutku.“287) či spojování 

poezie a božstva s aviatikou („Básník, / pak pilot / Sám bůh ví, co nakonec.“288). Co je 

ovšem pro nás nyní podstatnější, je jakýsi filtr, skrze něhož Biebl futuristickou estetiku 

přehodnocuje, filtruje – tím je jeho melancholický náhled: vidíme černocha v smutku, stín, 

„melancholické ruce“,289 že „v přístavní krčmě umírá Malajec“290 apod. 

 

Škála 

Báseň Škála vyjadřuje básnický popis škály barev – Biebl nám básnicky popisuje 

bílou („Tyčinky v tichých i bílých liliích“291), zelenou („ve světlezeleném světle 

zeleně“292), zlatou („tma padá na jantar jak zlatá harfa / v barvách sálá“293) i žlutou („žluť 

smutku purpur strun“294). Vidíme zde tedy opět silnou tendenci intermediálně propojovat 

poezii s výtvarným uměním, ovšem i jakýsi ohlas propojení poezie s hudbou – báseň je i 

v technickém smyslu silně zvukově založena – vidíme zde aliterace („Tyčinky v tichých i 

bílých liliích / ve světlezeleném světle zeleně“295), máchovský diftong ou („Jdou loukou 

tmou“296) i jakýsi příklad kakofonie/eufonie na r: „purpur strun“297 – opět jako příznak 

jistého zromantičtění či zmelancholičtění Bieblových ozvěn futuristické estetiky. 

Klekání 

                                                 
285 Marinetti, F. T.: Osvobozená slova, přel. Macák, J., Praha, Petr a Tvrdý 1922, s. 14.  
286 Biebl, K.: Básně, ed. J. Holý, Brno, Česká knižnice 2014, s. 123.  
287 Ibidem, s. 123.  
288 Ibidem, s. 123. 
289 Ibidem, s. 123.  
290 Ibidem, s. 123. 
291 Ibidem, s. 124. 
292 Ibidem, s. 124. 
293 Ibidem, s. 124. 
294 Ibidem, s. 124. 
295 Ibidem, s. 124. 
296 Biebl, K.: Básně, ed. J. Holý, Brno, Česká knižnice 2014, s. 124. 
297 Ibidem, s. 124. 
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Báseň Klekání představuje další propojení ozvěn různých médií, ztělesněné 

v poezii, vidíme tu například důraz na hudbu: „Nad pianolou letí eroplán“,298 „V oblacích 

harfa zvučí“,299 „dívčí hruď zvoní v soumraku na poplach“,300 ovšem také na čichové 

počitky recipienta („květy šeříků“301) a verše, které se zdají být napsané pod vlivem 

Marinettiho manifestu taktilismu, vyvolávající ve čtenáři hmatové počitky: „Na závoj stín 

rukou kladu“302 či „stále, ach, stále nedovedu – // nejtěžší prstoklad“.303 Kromě těchto 

principů futuristické estetiky ovšem v této básni nacházíme i další analogie s futurismem – 

fascinaci technologickými vynálezy (eroplán!) a opět propojení aviatiky s „čímsi vyšším“, 

s křesťanskými (či obecně mytologickými) motivy – čteme: „V oblacích harfa zvučí / a 

pilot / hází vám dolů z oblohy květy šeříků, / zvolna se šeří.“ A vidíme tedy, že pilot se 

nachází na místech, kde harfa, jako atribut andělů, zvučí. Celou báseň je ovšem také možné 

číst s milostným vyzněním: „Hra lásky, hra na klavír, noci černý vodopád, / stále, ach, stále 

nedovedu – // nejtěžší prstoklad.“304 Ovšem milostné tóny i jakási poetistická hravost jsou 

tu také podrobeny Bieblově melancholickému filtru, však vidíme, že „zvolna se šeří“,305 že 

„dívčí hruď zvoní v soumraku na poplach“306 nebo že hra lásky je „noci černý 

vodopád“.307 

Varieté 

Báseň Varieté patrně již svým názvem odkazuje k „nižší“, kabaretní kultuře, ovšem 

nejedná se o pouhou poetistickou hříčku slov, ovšem o báseň, která odkazuje k hlubším 

kořenům kultury, k antické tradici, o báseň, ve které je klaunem faun a kde „z tmy vyšly 

nymfy“.308 V této básni si opět můžeme povšimnout důsledné eufonie a onomatopoického 

skládání slov, které můžeme považovat jednak za důsledek poetistické touhy po hravosti, 

jednak ovšem také za tendenci vycházející z futuristických estetických konceptů, 

konkrétně z Marinettiho Osvobozených slov a jeho nové poetiky onomatopoie.  
                                                 

298 Ibidem, s. 127. 
299 Ibidem, s. 127. 
300 Ibidem, s. 127.  
301 Ibidem, s. 127.  
302 Ibidem, s. 127.  
303 Ibidem, s. 127.  
304 Ibidem, s. 127.  
305 Ibidem, s. 127.  
306 Ibidem, s. 127.  
307 Ibidem, s. 127.  
308 Biebl, K.: Básně, ed. J. Holý, Brno, Česká knižnice 2014, s. 128.  
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Ruská 

Ovšem poetika onomatopoie je především patrná v další básni s názvem Ruská. 

Vidíme zde například, jak si Biebl pohrává s písmenem R: „U krbu rus v Rusku u 

Rusů“,309 ale využívá i citoslovcí: „aj!“. Také opět tematizuje hudbu, skrze zmínku o 

hudebním nástroji: „Balalajka  Baj – kaj – laj“310. Celá báseň tak vyznívá jako jakási 

poetistická hříčka, hraní si se slovy a jazykem, ovšem i s melodií a hudebností celé básně.  

 

Vlny 

Druhý oddíl je – jak podotýká Jiří Holý – inspirován „Bieblovou cestou ke 

Středozemnímu moři v září 1925, kdy navštívil mj. Paříž, Marseille, Monte Carlo“.311 I 

přes jistou inspiraci touto Bieblovou zkušeností bychom ovšem mohli vidět i jiné 

souvislosti, které nám utvářejí jakýsi smysl, ovšem v rovině spíše poetologické, nežli 

faktografické. Soustředíme-li se například na název druhého oddílu, nutně nás napadá jistá 

souvislost s názvem jiného významného díla českého poetismu, vyšlého jen o rok dříve než 

Zlatými řetězy – Seifertovy sbírky Na vlnách TSF… 

Na cestu 

Název první básně tohoto oddílu předznamenává tematicky celý oddíl, který, jak již 

bylo řečeno, reflektuje Bieblovy zážitky z cesty po Středomoří. Pomineme-li tu skutečnost, 

že samotnou cestu a cestování Marinetti – jako zcela moderní záležitost – zmiňuje ve 

svých Osvobozených slovech jako záležitost, která má stejné charakteristiky jako volná 

obrazotvornost, všudypřítomnost, stručnost a současnost, napadá nás, že cesta a cestování 

– v onom moderním slova smyslu – je také jaksi spojena s futurismem, a to ve své 

simultánnosti, kterou nám (jak již bylo výše naznačeno) sugeruje například cesta 

(rychlo)vlakem. Kromě toho vidíme styčné body spojující tuto báseň s programem a 

uměleckými koncepty futurismu i dále. Je to například – i Marinettim zmiňovaný – důraz 

na opojení se životem, v Bieblově básni taky vidíme, že „stín u zdi dopil sklenku“312 nebo 

že „kapitán zapaluje lulku“.313 Dále v této básni opět nacházíme tematizaci exotických 

motivů, podobně jako u Seiferta v jednom obraze propojených s toposy domova, například: 

                                                 
309 Ibidem, s. 130.  
310 Ibidem, s. 130,  
311 Holý, J., in Biebl, K.: Básně, ed. J. Holý, Brno, Česká knižnice 2014, s. 343.  
312 Biebl, K.: Básně, ed. J. Holý, Brno, Česká knižnice 2014, s. 133.  
313 Ibidem, s. 133.  
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„Kapesní šátek z Petřína vlál. / V jednom cípu moře vyšitou hvězdu.“314 I v této básni 

ovšem zaznívají melancholicky temné tóny, když čteme, že „Loď jede tmou, noc je zlá“315 

– Biebl tu tedy podobně jako Seifert v Na vlnách TSF předznamenává jakési potemnění 

poetistické hravosti, ludistického experimentu a vnáší do poetismu ozvěny noci, tmy, 

pesimistické pojetí světa.  

 

V expresu 

Futurismem oblíbená cesta vlakem se také odráží v další básni. Kromě tohoto 

poukazu k moderním technologiím, rychlosti a simultánnosti, který pro poetismus i 

futurismus představovala jízda vlakem, nacházíme i jiné motivy futuristické estetiky: je 

jimi jednak odkazování k prostředkům futuristicko-poetistního opojení se životem: „Celou 

noc černé pivo vaří v Bavořích“,316 ale i „Pod rusou hlavou milenky“.317 Simultánnost se 

pak odráží také v jiném kontextu, a to v používání těch nejvzdálenějších analogií, při 

propojení motivu smrti se symbolem skutečností moderního světa, jakou je jízdenka na 

vlak: „Jsou na smrt bledé jízdenky“ – v tomto případě zároveň prolínající se s pro Biebla 

typickým působením na smysly skrze obrazy barev, které se line celou básní, když Biebl 

popisuje „černé pivo“, „Den na růžích“, rusou hlavu, jak svítá „v bílém polštáři“ či „Černý 

les“. Kromě tohoto smyslového působení báseň odkazuje k modernitě a avantgardně 

futuristické estetice například poukazem na Francii jako symbol modernity.   

Monte Carlo 

Báseň Monte Carlo opět odkazuje k toposu moderního města, tentokrát s poukazem 

k nočnímu životu, hazardu a atmosféře kasina, kteréžto motivy jsou také 

charakteristickými rysy poezie poetismu. Zde je potřeba podotknout, že takováto tematika 

se zdá býti inspirována jinou estetickou koncepcí než tou futuristickou – totiž estetikou 

dadaismu (ke které se v manifestu poetismu hlásí i Teige), s jejím důrazem na nahodilost, 

kterou Biebl postuluje skrze poukazy k hazardním hrám: „Všechno jsem vsadil na jedinou 

kartu, / vsadil jsem modrý barvínek / a srdcová dáma čeká v parku.“318  

Květy zla 

                                                 
314 Ibidem, s. 133.  
315 Ibidem, s. 133. 
316 Ibidem, s. 134.  
317 Ibidem, s. 134.  
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Další báseň odkazuje opět na inspiraci postulovanou Teigem v manifestech 

poetismu – na poezii Charlese Baudelairea. Kromě těchto intertextuálních odkazů 

nalézáme v básni také motivy připomínající prostředí „nižší“ kultury, cirkusového 

prostředí: „Nahoru v cirku šplhá akrobat“,319 které zmiňoval i Marinetti jako prostředky 

k rozšíření futuristické vnímavosti. Dalším motivem, skrze který se Bieblova báseň hlásí 

k avantgardnímu pojetí poezie a umění, je motiv, jenž poukazuje k recipientovi, k publiku: 

„Nikdo nedýchá dole v publiku“320 – takovéto vtahování publika do hry by mohlo být 

považováno za typický rys avantgardy právě proto, že v avantgardě (a tedy i v její 

futuristické odnoži) dochází k jakémusi přehodnocování vztahu autor–recipient, kdy 

recipient již není tím pasivním, který jen dílo recipuje, ovšem svým způsobem dílo také 

dotváří a stává se zčásti také autorem, ocitá se ve světe, kde poezii píše každý.  

Barvy 

Další oddíl opět poukazuje již svým názvem k jakési snaze o multimediální 

propojení různých typů umění – zde tedy především k umění výtvarnému a vizuální 

zkušenosti.  

Léto 

V básni Léto Biebl opět přináší simultánní vnímání skutečnosti, kde se dva 

(zdánlivě vzdálené) procesy dějí zároveň: „a vrabci umějí v letu se milovat“321 – vidíme 

zde tak zároveň simultánnost, když se dvě vzdálené věci propojují a uskutečňují v jediný 

časový moment, vnášení do poezie oblíbeného futuristického motivu letu a rychlosti – 

ovšem zde s nádechem poetistického pojetí světa, kde letí vrabci, nikoli nějaké výdobytky 

moderního světa a moderních technologií, a dále také ono Marinettim požadované 

propojení dvou (zdánlivě) vzdálených skutečností, náležející do sféry bezdrátové 

obrazotvornosti, když píše: „Spisovatelé až doposud se vyhýbali bezprostřední analogii. 

Ku příkladu přirovnávali zvíře ke člověku nebo k jinému zvířeti, což se téměř podobá 

fotografii. Přirovnávali dejme tomu foxteriéra k malému plnokrevnému koníčku. Jiní 

pokročilejší mohli větřícího foxteriéra přirovnat k malému Morseovu přístroji. Já ho 

přirovnávám k vařící vodě. Jest možno neobmezené stupňování analogií širších a 

širších, hlubokých a přesto velmi vzdálených vztahů.“322  

                                                 
319 Ibidem s. 139.  
320 Ibidem, s. 139.  
321 Ibidem, s. 143.  
322 Marinetti, F. T.: Osvobozená slova, přel. Macák, J., Praha, Petr a Tvrdý 1922, s. 13.  
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Dalším důležitým momentem v básni Léto je Bieblova snaha působit na smysly 

recipienta – v souladu s Marinettiho manifestem taktilismu – a především pak vyvolat u 

čtenáře dojem hmatových počitků, tak například čteme, že „bílá růže svléká se na 

klavír“323324 – v tomto verši nám Biebl nejenom zpřítomňuje hmatové prožitky, ovšem 

působí také barevností na náš zrak a vzdáleně přináší skrze symbol klavíru také zvukové 

vjemy, čímž dává opět důraz na jakési intermediální propojení celého umění, které je 

ovšem zahalené v háv poezie, která je tou nejvyšší hodnotou, hlavním cílem pro poetisty.  

V dalších verších Biebl propojuje všech pět smyslů a vytváří v teigovském smyslu 

„poezii pro všecky smysly“: „Ve vašich vlasech zrají pomeranče. / Jsou žhavé a zlaté. / Ve 

vašich vlasech trhám si pomeranče, / vy se usmíváte.“325 

Proroctví 

Název další básně odkazuje k proroctví jako k jednomu ze symbolů (křesťanské, 

ovšem i antické) mytologie – vidíme zde tedy opět v jakémsi ambivalentním vztahu 

prolínání se avantgardních přístupů a konceptů, které se chtějí zbavit historie a minulosti, 

s poukazováním k přístupům a motivům tradičním, historizujícím. Biebl v této básni 

zároveň opět – v souladu s Marinettim a jeho manifestem taktilismu (ovšem i 

Osvobozených slov!) – působí na smysly a fyzické vjemy recipienta – důležitý je tu tak 

dotek, počitek hmatu: „Dychtivé ruce slepého mládence / ohněm tvou hlavu věnčí“,326 

který je zde ještě umocněn negací zrakového počitku. Biebl se může mezi následovníky 

Marinettiho a futurismu počítat i díky dalšímu konceptu, který v této básni používá – 

v jisté hříčce nám podává obrácení děje, když píše: „čteš ráda staré romány od konce“,327 

tento postup by ovšem ve svém absurdním vyznívání mohl být inspirován také jinou 

avantgardní estetikou – například dadaistickou či expresionistickou. Estetika smyslovosti a 

opájení čtenáře skrze smyslové počitky je prodchnuta celou básní: „Na atlasovém polštáři / 

vydechuješ kroužky polibků.“328 – ve dvou verších, v podstatě ve třech slovech, Biebl 

totálně zaujímá čtenářovu smyslovost – vydechovat kroužky polibků – je zde připomenut 

čich, neboť obvykle se vydechuje cigaretový dým se specifickou vůní, ale i dotek, hmat 

skrze obraz polibků, který může čtenáři zpřítomnit zároveň i chuťové počitky.  
                                                 

323 Biebl, K.: Básně, ed. J. Holý, Brno, Česká knižnice 2014, s. 143.  
324 Zajímavé je, že motiv klavíru se i v jiných Bieblových básních pojí s milostnými motivy.  
325 Biebl, K.: Básně, ed. J. Holý, Brno, Česká knižnice 2014, s. 143. 
326 Ibidem, s. 149.  
327 Ibidem, s. 149.  
328 Ibidem, s. 149. 
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V posledních verších pak jako by se Biebl hlásil i k Marinettiho požadavku, ve 

kterém se domáhá zničení muzeí, knihoven apod. – čili nastolení takové situace, kdy by 

kultura byla na úrovni „tabula rasa“, kde by došlo k vymazání vlastní historie. Tento 

(futurizující) moment ovšem Biebl poetizuje a přenáší na historii jedince, osobnosti, 

konkrétně milenky: „svlékám tvou celou minulost // Musíš být jiskřivě nahá, / nežli ti 

povím – / budoucnost.“329 Futuristický koncept je tu tedy zniterněn a převeden do 

romantizující a milostné roviny. 

Pohřeb 

I další Bieblova báseň odkazuje na tradice a rituály – tentokrát ovšem na ty 

z domácího kontextu, konkrétně na svátek svatého Martina. V této básni navíc Biebl 

zajímavě proplétá různé obrazy, symboly či motivy a analogie, a tvoří tak určitý řetězec 

vzájemně propojených představ – který odkazuje k samotnému názvu sbírky – zlatými 

řetězy. Jedná se především o obraz koně, který Biebl připomíná jednak skrze odkaz na 

svatého Martina, jehož důležitým atributem byl právě kůň (kterého Biebl ovšem zprvu 

vůbec nezmiňuje), jednak skrze samotnou postavu kováře, jenž ková podkovy pro koně, 

kterýžto symbol Biebl opět připomíná skrze obraz svatomartinských rohlíčků, ke kterým 

podkovy připodobňuje. Kůň se nám zde objevuje pak také skrze poukaz k šachovým 

figurkám a černému koni – což je zajímavý aspekt, vzpomeneme-li, že důležitým 

momentem poetistické poetiky je právě hra – zde tedy šachová hra.  

Ani v této básni pak Biebl nezapomíná působit na smysly recipienta, například 

když píše: „tiše hasnou růže“,330 a pokračuje také v tvoření obrazů různých barev: „Na 

růžové schody padá soumrak prosincový“,331 „a výheň chrlí pivoňky a fialovou síru“.332 

Biebl ovšem tuto avantgardně futuristickou poetiku taktilismu a bezdrátové 

obrazotvornosti překračuje svým tragickým životním pohledem, depresivnější atmosférou: 

přeci jen se báseň jmenuje pohřeb, hovoří o smrti člověka, o situaci, kdy „[n]a stuhách 

věnců tiše hasnou růže“333 a kdy „černý kůň / z podkovy cestou ztratil hřeb. // Neb umřel 

kovář“334 – takovýto životní pocit, tento pohled je pak v jistém ambivalentním vztahu 

k teigovskému světu, který se směje, ovšem i k Marinettiho neskeptickému pojetí 
                                                 

329 Biebl, K.: Básně, ed. J. Holý, Brno, Česká knižnice 2014, s. 149. 
330 Ibidem, s. 152. 
331 Ibidem, s. 152. 
332 Ibidem, s.152. 
333 Ibidem, s. 152.  
334 Biebl, K.: Básně, ed. J. Holý, Brno, Česká knižnice 2014, s. 152. 
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budoucna, které chce trasformovat „Poeovo ‚nevermmore‘ v intenzivní radost“ 335. 

Futurismu se naopak Biebl přibližuje zahrnutím jiných poetických figur do svých básní – 

je jimi opět snaha o propojení co nejvzdálenějších obrazů a jejich vpletení do nejširších 

analogií – které, jak již bylo řečeno, jsou propojené a linou se celou básní jako určitý 

řetězec obrazů, např.: „V kovárně zůstal sirotek, / i šroub může osiřet, když ztratí svou 

matku.“, „Ale co úder, to polární zář!“,336 a jsou vzájemně simultánním obrazem 

propojujícím celý svět od rovníku k severnímu pólu, k tomu ke všemu ještě ozvláštněné 

barevnou obrazotvorností, působící na zrak recipienta.  

Pytlák 

Poslední báseň Bieblovy sbírky opět tematizuje motivy spjaté s futurismem, jednak 

vidíme důraz na tělesnost, v obrazu pohmožděného těla – modřin: „Modřiny rostou do 

modra dálek“,337 které se zároveň proplétá i s motivikou barevnosti – tento obraz pak Biebl 

rozšiřuje a vytváří jakési simultánně vzdálené analogie, propojující se právě na základě 

barevné podobnosti. V dalších verších pak vidíme opět tematizaci předmětů a vynálezů 

moderní doby – konkrétně zápalek: „Dává je zpátky do krabičky švédských zápalek.“338 či 

poštovních známek: „Už ve škole býval pirátem na palubě / poštovních známek.“,339 které 

se také pojí s motivy exotična a dobrodružného světa, ale dále tematizuje také symboly 

opojení: „Mráz pálí jako uherský tabák“,340 které se opět proplétají s působením na 

recipientův hmat a čich. Ovšem i v obrazech těchto motivů Biebl přináší záchvěvy 

melancholického a tragického životního pocitu, tematizaci smrti: „Pod vlajkou smrti na 

cizí půdě / též dobýval mnohý zámek.“341  

 

                                                 
335 Marinetti, F. T.: Critical Writings [e-kniha], ed. Berghaus, G., New York, Farrar, Straus and Giroux 2006, 

s.  44. ([…] we shall transform the nevermore of Edgar Poe into intense joy, and we shall teach how to love 

the beauty of an emotion or a sensation inasmuch as it is unique and destined to disappear irrevocably) 
336 Biebl, K.: Básně, ed. J. Holý, Brno, Česká knižnice 2014, s. 153. 
337 Ibidem, s. 154. 
338 Ibidem, s. 154. 
339 Ibidem, s. 154.  
340 Ibidem, s. 154. 
341 Ibidem, s. 154.  
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5.3 Papoušek na motocyklu čili o řemesle básnickém 

V Nezvalově textu Papoušek na motocyklu shledáváme opět již v samotném názvu 

jisté principy futuristické estetiky: zaprvé je jím simultánnost, a to v tom smyslu, že Nezval 

v tomto názvu vytváří jisté propojení dvou vzdálených představ – papouška, který je jistým 

symbolem exotična, a motocyklu, který je oproti tomu symbolem jízdy a moderních 

technologií, přinášející do této slovní hry také jisté aspekty rychlosti. V druhé části názvu 

tohoto textu čteme, že má býti „o řemesle básnickém“ – zde tedy vidíme také jakousi 

snahu o odmytizování poezie, kdy se nejedná o vnuknutí, náhlou inspiraci, ovšem hovoří 

se o aktu psaní poezie jako o řemeslu.   

 Dále shledáváme, že po formální stránce se Nezval nejvíce z předchozích textů 

přibližuje podobě Marinettiho poetologických manifestů. Celý text má značně apelový 

charakter – jednak dán již samotným nadpisem, který jako by se snažil svým neobvyklým 

spojením připoutat čtenářovu pozornost, dále se apelovost připomíná za pomoci 

rozkazovacího způsobu, kterého Nezval užívá: „Otažte se tanečnic a polykačů ohně.“342, 

modálních sloves („Je třeba vidět elektrické květiny a cítit vůni v odporné tlačenici.“343) či 

používáním různých zdůraznění, například vykřičníků: „Hú, jaká práce!“.344 Podobně jako 

Marinetti má Nezval sklony vytvořit ze svého textu text ne nepodobný reklamním letákům 

a textům spíše komerčního charakteru – tento aspekt se projevuje například v typografii, 

kdy Nezval užívá jak kurzivy, tak kapitálek, ale například i proložení písmen. 

Dalším aspektem, ve kterém se Nezval shoduje s Marinettim, je – i přes příklon 

k avantgardě – jistá mytologizující rovina jeho textu. Ta se objevuje především v rámci 

rámce celého textu: V úvodu se objevuje jistá vizionářská představa, když lyrický mluvčí 

píše: „Marně jsem čekal na příchod jasnovidné stenotypisty, když horečka, vysvobodivši 

se z lékařských encyklopedií, obsáhla ohňostroje a tančí.“345 Vidíme tu tedy nejenom 

odkaz k jasnovidci/jasnovidce jako nadpřirozenému subjektu, ovšem také mýtus 

osvobození se – osvobození horečky, která je snad tím, co lyrického mluvčí probudí 

z letargie: „Ten, kdo přišel z nenadálého klidu nemocnice anebo z bulvárů minulého století 

                                                 
342 Nezval, V.: Papoušek na motocyklu, in Avantgarda známá a neznámá, sv. 1, red. V. Kubín, Praha, 

Svoboda 1971, s. 569. Dostupné z: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/antologie/avantgarda/AVA1/92.pdf. 
343 Ibidem, s. 567. 
344 Ibidem, s. 566. 
345 Ibidem, s. 566.  

http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/antologie/avantgarda/AVA1/92.pdf
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a naklonil ucho k mé hlavě, uslyší zvonění třiceti budíčků.“346 V úvodu se tedy jedná o 

mytologizující motivy spíše z oblasti okultních praktik, magie – v závěru se tato motivika 

ovšem překlápí, když Nezval píše: „V den posledního soudu bude mi třeba vrhnout před 

tvář stvořitelovu místo cynické mrtvoly, tohoto žalostného spáleniště, 2 nebo 3 básně.“347 

A odkazuje tak spíše ke křesťanské mytologii, k jakési apokalyptické vizi posledního 

soudu – kde bude snad člověk souzen ne dle hříchů tělesných, dle cynické mrtvoly, ale 

spíše dle toho, co dokázal vytvořit, dle poezie.  

Dalším shodným momentem, ve kterém se Nezval přibližuje Marinettiho 

manifestům, především pak Osvobozeným slovům, je jeho důraz na poetologické a 

lingvistické záležitosti. V Papoušku na motocyklu čteme jeho definice představy, asociace, 

rytmu, rýmu, asonance, metafory, umění, práce, múzy, básně.  Zároveň nám je ovšem 

Nezval předkládá poetickým způsobem jemu vlastním – jako malé básně v próze. 

Například definice rýmu: „Rým: Sbližovat vzdálené pustiny, časy, plemena a kasty 

souzvukem slova. Vynalézat podivuhodná přátelství.“348 

Zajímavě se kromě formální stránky Marinetiiho poetologickým manifestům 

podobá také motivika a tematika Nezvalova textu. Nezval tematizuje různé skutečnosti 

moderního světa – máme tu například obraz stenopisky, reflektoru, umělých květin, rádia, 

pudru, …  Zároveň se také u tohoto Nezvalova textu projevuje, podobně jako jsme to 

viděli již u Biebla a Seiferta, snaha o působení na smysly recipienta, například když čteme: 

„Jsem v neustálém kontaktu se svým trávením.“,349 „Je třeba vidět elektrické květiny a cítit 

vůni v odporné tlačenici.“350 či „obsáhla ohňostroje a tančí“.351 

Nezval se také – podobně jako Marinetti – obrací proti minulé kultuře, proti té 

kultuře, literatuře a poezii, která zakládá na myšlence, filozofii: „Básníci minulého času 

holdovali filosofii. Myšlenka. Její nenadálé odstupňování. Dedukce, indukce, rozvedení 

syžetu, závěr. Logika pojmů všacených do slavnostního hávu. Hú, jaká práce! – Plesnivé 

                                                 
346 Nezval, V.: Papoušek na motocyklu, in Avantgarda známá a neznámá, sv. 1, red. V. Kubín, Praha, 

Svoboda 1971, s. 566. 
347 Ibidem, s. 566. 
348 Ibidem, s. 568.  
349 Ibidem, s. 566. 
350 Ibidem, s. 567. 
351 Ibidem, s. 566. 
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nevlídno pracoven. Myslitelé.“352 Pří této příležitosti vidíme, že Nezval – opět 

marinettiovským způsobem – předkládá obraz jakési „vyšší“ kultury, té staré, patřící 

minulosti, jako čehosi, co je svým způsobem nemocné, v rozkladu, co je „plesnivé“. 

A podobnými pojmy i Marinetti ve svých Osvobozených slovech popisuje minulou kulturu: 

„Již doprovodili jsme na hřbitov groteskní pohřeb ‚paséistické‘ Krásy (romantické, 

symbolistické a dekadenční), jejímiž podstatnými prvky byly: Osudná Žena, Svit Luny, 

vzpomínka, touha po domově, věčnost, nesmrtelnost, mlha legendy, přivedená na svět 

vzdáleností časů, exotické kouzlo, jehož otcem byla prostorová vzdálenost, pitoresknost, 

neurčitost, venkovské zátiší, divošská samota, strakatý nelad, polostín soumraku, zub času, 

patina = šlem času, trosky zřícenin, vzdělání, vůně stuchliny, pocit hniloby, pesimismus, 

závrať, sebevražda, koketnost bezvědomí, estetická stránka neúspěchu, uctívání smrti.“353 I 

u něho vidíme, že skrze pojmy pojící se s obrazy rozkladu, zmaru, nemocnosti, smrti 

popisuje kulturu či umění, které považuje za minulé – čili mrtvé. Pro Nezvala pak tedy 

cílem poezie není vynalézt nějakou novou myšlenku, novou filozofii, nýbrž vyvolat emoce, 

opájet se životem a život opájet námi, řečeno s Marinettim.  

 Také další motivy, které Nezval vtahuje do hry, bychom mohli v jistém ohledu 

spojovat s futurismem. Například si všímáme jisté fascinace novými technologiemi, když 

Nezval vzývá: „má rádiová holubice“,354 další technizující momenty se objevují, když 

Nezval popisuje jakousi zvláštní básnickou senzibilitu: „36 antén a instinkt věčně 

protékající“,355 ovšem některé záležitosti pojící se obvykle s moderními technologiemi 

Nezval také propojuje s přírodními motivy, například, když provolává: „Je třeba vidět 

elektrické květiny a cítit vůni v odporné tlačenici.“356 Tyto technologizující momenty se 

pak dále spojují také s aviatikou, automobily, motocykly apod., v kterýchžto motivech 

spatřujeme kromě toho aspektu, že se jedná o technologické vynálezy, také ten charakter, 

že se jedná o dopravní prostředky, které se pojí s rychlostí. Ovšem i v obrazech dalších 

moderních technologií nalézáme jakési futuristické principy: rádio jako technologie, která 

simultánně přenáší zvuk, ale i hudbu (jako poukaz na multimedialitu) či reflektor jako věc 

                                                 
352 Nezval, V.: Papoušek na motocyklu, in Avantgarda známá a neznámá, sv. 1, red. V. Kubín, Praha, 

Svoboda 1971, s. 566. 
353 Marinetti, F. T.: Osvobozená slova, přel. Macák, J., Praha, Petr a Tvrdý 1922, s. 42. 
354 Nezval, V.: Papoušek na motocyklu, in Avantgarda známá a neznámá, sv. 1, red. V. Kubín, Praha, 

Svoboda 1971, s. 566. 
355 Ibidem, s. 566. 
356 Ibidem, s. 567. 



 

LXXV 

 

spojená s divadelním či i koncertním prostředím – ale také s oblastí showbyznysu jako 

jakési novodobé „nižší“ kultury.  

Dalším rysem, spojujícím tento Nezvalův poetistický text s futurismem, je – 

podobně jako u Seiferta a Biebla – snaha o zapojení pěti smyslů do poezie, u Nezvala také 

nalézáme působivé motivy tělesnosti: „Marně jsem čekal na příchod jasnovidné 

stenotypistky, když horečka, vysvobodivši se z lékařských encyklopedií, obsáhla 

ohňostroje a tančí.“357  V této časti ovšem i snahu o působení na recipientovy smysli 

zrakové a sluchové (obraz ohňostroje a tance), což se projevuje i v dalších částech: 

„Neustálé hučení promenád.“358 Tělesnost se u Nezvala vyjevuje i v jiných částech, 

například: „Jsem v neustálém kontaktu se svým trávením.“359 Zde Nezval spojuje poezii 

přímo s tělesnými procesy, pro nového básníka, novou poezii je důležité vnímat vlastní 

tělo a tělesnost.  

Dalšími motivy u Nezvala, které by mohly být pojímány jako odkazující 

k futurismu a Marinettimu, jsou motivy odkazující k jisté životnosti poezie a literatury, 

k vtahování života do umění: „RYTMUS: Síla, jež přetrhává souvislost tepu.“360 

Pozoruhodné je také to, že v tomto Nezvalově textu se až nápadně často vyskytuje 

adjektivum „neustálé“, např.:  „Neustálá přítomnost nových zahrad a vinobraní, mých 

ptáků.“, „Neustálé pronikání.“, „Je třeba neustále naslouchat tomuto zákonu.“ či „Je třeba 

neustále vynalézat.“.361 Je to jakási protipoloha vůči tomu, co vidíme u futurismu – vůči 

jakési tendenci k rychlosti, aktualitě, adjektivum „neustále“ naopak poukazuje k tomu, že 

je vše třeba „neustále“ opakovat, vše znovu připomínat, jedná se tu snad spíše o jakési 

cyklické chápání času, které je v kontrastu k tomu, jak se domníváme, že Marinetti jako 

hlavní teoretik futurismus pojímal čas a svět – tedy jako místo, kde vše směřuje k jistému 

cíli, vše směřuje k budoucnosti.  

 

 

 

 
                                                 

357 Nezval, V.: Papoušek na motocyklu, in Avantgarda známá a neznámá, sv. 1, red. V. Kubín, Praha, 

Svoboda 1971, s. 566. 
358 Ibidem, s. 567. 
359 Ibidem, s. 566. 
360 Ibidem, s. 568. 
361 Ibidem, s. 566–570. 
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6 Závěrem 

Cílem této práce bylo probádat, jaký (vlivový) vztah fungoval mezi dvěma 

avantgardními hnutími – mezi italským futurismem (konkrétně pak futurismem 

definovaným a proklamovaným Filippem Tommasem Marinettim, především v jeho 

poetologických manifestech) a českým poetismem. 

Základní východisko pro nás představovala analýza Marinettiho poetologických 

manifestů, které jsme sledovali nejprve z hlediska jejich historického a kontextového 

zázemí. Zde jsme shledali, že potenciální vliv, který tyto manifesty (spolu)utvářel, mohl 

spočívat v některých obecně společenských a kulturních tendencích a v jistém dobovém 

paradigmatu, na které působily například procesy industrializace a modernizace přelomu 

19. a 20. století, zasahující takřka celou Evropu, či vědecké vynálezy a nové vědecké 

teorie, prolamující staré a vymezující nové paradigma společnosti.  

Konkrétně v italském prostředí pak svou roli mohlo hrát jisté nadšení pro 

historizující a tradiční uspořádání společnosti (které pak bylo Marinettim překonáváno) 

v některých společenských kruzích, dále pak memento risorgimenta a s ním související 

nacionální tendence a v neposlední řadě (především pak v uměleckých kruzích) atmosféra 

konce století (fin de siècle), která ovlivnila mnoho předchozích uměleckých směrů, a 

počátku století nového.  

Z hlediska našeho bádání byla důležitá i další skutečnost, pojící se s Marinettiho 

životem (ovšem i obecně se protínající s tendencemi a charakteristickými rysy futurismu 

jako takového), a tou je určité propojení futuristických teorií (ovšem i význačných 

osobností) s italským fašistickým hnutím. K příznačným spojitostem těchto dvou hnutí 

jsme přiřadili militarismus, antiparlamentarismus, adoraci násilí a síly či protirakouskou 

rétoriku. 

Dále jsme analyzovali formu Marinettiho poetologických manifestů, kterou 

z našeho pohledu charakterizují především tyto rysy: přiblížení se formě neliterárních 

textů, takové formě, která bývala do té doby spojována především s reklamou, uměním 

„nižší“ kultury, využívání nových médií – takováto forma je pak také propojena s obsahem 

manifestů, s jejich voláním po využití co nejvíce moderních prostředků. Mezi další 

tendence charakterizující formu Marinettiho manifestů – a v jistých ohledech se prolínající 

také s formou reklamy – jsme zařadili také apelovost těchto textů, snahu o vytvoření 

představy, že za těmito texty stojí kolektiv, či mytologizující a zbožšťující rovinu těchto 
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textů. Dále mezi typické rysy Marinettiho manifestů počítáme techničnost, přiblížení se 

„všednímu“ životu, agresivitu a stručnost. 

Následující část se zabývala tím, s jakými motivy a tématy Marinetti ve svých 

poetologických manifestech pracuje. Povšimli jsme si v tomto aspektu značného důrazu na 

novost či znovuzrození, kteréžto náměty Marinetti zpracovává v několika rovinách: jednak 

se jedná o revoluční oproštění se od minulosti, tradice a předchozí kultury, totální revoltu 

vůči všemu starému, vůči paséismu, který je jím popisován jako cosi nemocného, 

neživotného, až chorobného, jednak Marinettiho motivy novosti, potažmo modernity, 

pojící se s mytologizující, kultickou snahou o vytvoření nového světa a člověka.  

Mezi další motivy, které se často objevují v Marinettiho díle, jsme zahrnuli ty, které 

určitým způsobem tematizují rychlost a simultánnost, přičemž i tyto pojmy a koncepce se u 

Marinettiho propojují s jinými základními principy jeho textů – například s modernitou 

(rychlost jako záležitost moderního světa). Dále jsme jako na motivy, které podstatnou 

měrou vytvářejí smysl Marinettiho textů, poukázali na ty, které nějakým způsobem adorují 

násilí či moderní technologie, kteréžto principy jsou pro Marinettiho také novou 

uměleckou hodnotou. V neposlední řadě pak Marinettiho manifesty charakterizuje kritika 

antisentimentalismu, jako tendence, která je spojována se starým světem, a specifické 

propojování života a umění, kdy život je Marinettimu jistou inspirací pro umění a Marinetti 

se tedy nebojí vtahovat do svých uměleckých koncepcí i umění považované předchozími 

směry za to „nižší“ a povýšit jej na nový umělecký směr. Dále jsme analyzovali 

Marinettiho manifest s názvem Osvobozená slova – manifest, který se nám jeví jako velmi 

podstatný pro recepci futurismu v českém prostředí –, ve kterém jsme se zabývali 

především Marinettiho programem, tak jak volá po zrušení syntaxe, futuristické 

vnímavosti, volné obrazotvornosti, typografické a pravopisné revoluci, geometrické a 

mechanické průzračnosti, současnosti, napodobení přírodních zvuků či důležitosti čísel. 

Druhé zázemí pro interpretační část nám poskytl kontaktologický rozbor 

vzájemných vztahů jednak českého a italského prostředí obecně, jednak vzájemných 

souvislostí a propojeností české a italské kultury, především pak styčných bodů spojujících 

prostředí Devětsilu a české avantgardní scény s italským futurismem.  

Shledali jsme také, že k vzájemnému protínání mezi českou a italskou kulturou 

docházelo skrze následující tendence obou národností/společností: skrze nacionalismus, 

odpor k Rakousku, technologizaci, modernizaci, vědecké objevy. Pozastavili jsme se i nad 

zvláštním propojením představitelů obou států, zapříčiněné Mussoliniho zájmem o českou 
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historii (Mistra Jana Husa), které gradovalo, když Masaryk udělil Mussolinimu Řád Bílého 

Lva. Na druhou stranu jsme si také povšimli jistých protichůdných tendencí, které 

ovlivňovaly tyto kultury – a to například větší inklinaci české společnosti (a inteligence) 

k levicovému extrémistickému hnutí, komunismu, a v protikladu k tomu inklinaci italské 

společnosti k pravicovému fašismu.  

Práce se dále věnovala recepci italské kultury v českém prostředí, přičemž jsme 

registrovali význam Vrchlického překladů italských textů a působení periodika Lumír, 

které mělo jisté zásluhy i obecně při seznámení českého čtenářstva se zahraniční moderní 

tvorbou. Také jsme v tomto ohledu popsali, jakou roli hrála Francie, francouzská literatura 

a kultura, která fungovala jako zprostředkovatel vzájemných kontaktů mezi českou a 

italskou kulturou a literaturou. 

Následující část se věnovala konkrétně recepci futurismu v českém umění, přičemž 

reflektovala, jakým způsobem futurismus recipovali například Kupka, Oto Gutfreund, 

Národní listy a Moderní revue, dále také bratři Čapkové, kteří hráli zásadní roli pro 

seznámení české společnosti s futurismem (který se také v některých bodech protínal 

s Josefem Čapkem oblíbeným kubismem), ale byli také mezi prvními českými umělci, 

kteří navázali kontakt s Marinettim. Skrze bratry Čapkovy se futurismus také dostal ke 

Stanislavovi K. Neumannovi, který se pokusil futurismus zařadit do české národní tradice a 

také ve svých manifestech požadoval jistou otevřenost domácího prostředí vůči světu a 

futurismu. Jako zprostředkovatelka kontaktů pak sehrála svou roli i malířka českého 

původu Růžena Zátková a svůj význam v tomto ohledu měly i výstavy uspořádané v Praze 

v roce 1913 – výstava italských futuristů a výstava moderního umění italského.  

Následující část se věnovala recepci Marinettiho futuristických koncepcí u českého 

hnutí Devětsil. Sledovali jsme, jaký ambivalentní postoj k futurismu zaujímal Karel Teige, 

jak se k němu vztahovali Nezval, Seifert, Černík a další osobnosti působící v Devětsilu. 

Dále jsme analyzovali, jak literární vědci pojímají vztah futurismu a Devětšilu, případně 

jisté možnosti ovlivnění Devětsilu ze strany futurismu, pokusili jsme se zrekonstruovat 

Marinettiho pobyt v Praze a také sledovat, jak byla Marinettiho díla v Československu 

vydávána.  

V poslední části jsme se zabývali interpretací podstatných děl českého poetismu – 

Seifertova Na vlnách TSF, Bieblova díla Zlatými řetězy a Nezvalova textu Papoušek na 

motocyklu – kde jsme sledovali, na jakých úrovních, v jakých tématech, formálních 

aspektech a ideových konceptech se v těchto dílech odráží Marinettiho koncepce 
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futurismu, ztělesněná v jeho poetologických manifestech, především pak v díle 

Osvobozená slova. K interpretaci poetistických textů jsme přistupovali skrze teorii 

intertextuality a dialogičnosti literární vědkyně Renate Lachmann, která vytvořila i jistý 

kontrast k Marinettiho konceptu futurismu a díky níž jsme mohli na texty poetistů 

pohlédnout s jistým odstupem, zapříčiněným tím, že se jedná o teorii literatury, která byla 

vytvořená v jisté polemice s (ruským) futurismem.  

Jako první jsme přistoupili k interpretaci Seifertovy sbírky Na vlnách TSF. V té 

jsme nalezli následující shody a podobnosti s Marinettiho manifesty a jeho koncepty 

futurismu: Jsou jimi častá tematizace a adorace technických vynálezů moderní doby, důraz 

na rychlost a simultánnost (časová i prostorová), na bezdrátovou obrazotvornost. Seifert 

také pracoval s jistou otevřeností se modernímu světu, pokoušel se – ve shodě 

s Marinettiho manifestem taktilismu – o působení na smysly recipienta, přičemž tento 

koncept se v jeho sbírce často propojoval také se snahou zahrnovat do poezie opojení se 

životem, jak o něm psal také Marinetti. Pro Seifertovu sbírku bylo také charakteristické 

určité multimediální zpracování, které se nám jeví být v souladu s Marinettiho požadavky 

(například s jeho typografickou revolucí apod.), ovšem multimediálnost jsme shledali i 

jako koncept vyjevující se v tematické rovině dané sbírky. Dalšími principy nápadně 

shodujícími se s Marinettiho futuristickými stanovisky je pojetí sbírky Na vlnách TSF jako 

kolektivního díla, jako díla, za kterým stojí určitá autorita. S tím také souvisí jistá 

mytologizující rovina, která se projevuje jak v obsahové, tak ve formální stránce tohoto 

díla, stejně jako na základě popření minulosti vyjevující se tendence k vytvoření nového 

řádu, nového světa a snad i člověka. Za frapantní pak považujeme také Seifertovo 

propojování vyšší a „nižší“ kultury, často se objevující spolu s motivy exotična či kabaretní 

a cirkusové kultury. 

Věnovali jsme se také interpretaci Bieblovy sbírky Zlatými řetězy. I v této sbírce 

jsme nalezli motivy, které se zdají být inspirovány Marinettim – jedná se například o 

fascinaci exotikou, o tendenci tematizovat multimedialitu či o nadšení z technických 

výdobytků moderního světa. Z našeho pohledu i Biebl propojoval poezii s tématy 

spojujícími se spíše s oblastí kultury tradičně pojímané jako „nižší“. Povšimli jsme si také 

mytologické roviny Bieblových textů, především v tematické rovině, kde Biebl často užívá 

motivů spojovaných v literatuře především s antikou či křesťanstvím, ovšem zapojuje také 

témata z českých tradic a folklóru. Za další shody s Marinettiho konceptem futurismu 

v této sbírce považujeme také tematizaci obdivu k rychlosti či simultánnost, která se 
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projevuje po formální i obsahové stránce, ovšem i jistou fascinaci všedními skutečnostmi 

moderního světa. I u Biebla jsme si povšimli futuristicko-poetistického principu, 

vycházejícího z Marinettiho manifestu Osvobozená slova, kterým je úsilí zatáhnout do 

poezie princip opojení se životem. Ten se pak projevuje také v Bieblově horečnaté snaze 

působit na smysly recipienta (a především pak na hmat, čehož si lze povšimnout také skrze 

časté motivy tělesnosti), která se nápadně podobá konceptům vystiženým v Marinettiho 

manifestu taktilismu. 

Posledním textem, k jehož interpretaci jsme přistoupili, byl text Papoušek na 

motocyklu Vítězslava Nezvala. I v tomto textu jsme si povšimli nápadných analogií 

s Marinettiho poetologickými manifesty. Mezi tyto analogie jsme zařadili takřka totální 

simultánnost proplétající se celým textem, dále důraz na exotično, moderní technologie či 

ludistické principy a fascinaci skutečnostmi moderního světa. Nezvala jsme taky nahlédli 

jako následovníka Marinettiho par excellence, a to především díky jeho důrazu na 

poetologii a lingvistiku, které vtahuje ve svém textu do hry, ale také díky formě manifestu, 

které užívá. I u Nezvala je patrné úsilí působit na smysly recipienta, popsali jsme také, 

jakým způsobem Nezval konceptualizuje motivy tělesnosti a smyslovosti ve svém textu a 

jak zahrnuje marinettiovský princip opojení se životem do poezie. Mytičnost se pak u 

Nezvala projevuje skrze motivy z okultních, ale i křesťanských tradic, což vytváří jistou 

ambivalenci se způsobem, jakým Nezval tematizuje určitý odpor ke všemu minulému, 

které je u něho pojímáno jako cosi nemocného až chorobného. Ani Nezval neopomíná 

futuristický princip multimediality a snahu zahrnout do poezie motivy z oblasti „nižší“ 

kultury.  

Ovšem nacházíme i určité rozdílnosti mezi Marinettiho koncepcí futurismu 

ustanovené v jeho poetologických manifestech a tím, jak se odrážejí v díle českých 

poetistů. V Seifertově sbírce Na vlnách TSF si například můžeme povšimnout jisté 

romantizující tendence, skrze kterou jsou odkazy futurismu poetizovány a Marinettiho 

mnohdy agresivně surové proklamace zjemňovány a „zněžňovány“. Zaznamenali jsme 

také, že Seifert se často uchyluje k jistým sentimentálním tónům, které jsou v jasném 

protikladu vůči Marinettiho pojetí futurismu. Také Seifertovo pojetí dvou velkých témat 

poezie – lásky a války – se značně odlišuje od toho, jak je definuje Marinetti (válku chápe 

jako jedinou hygienu světa a namísto lásky k ženě prosazuje pohrdání ženou), kdežto 

v Seifertově sbírce jsme popsali spíše tato dvě témata propojená, láska se projevuje právě 

v kontaktu s válkou, láska je v některých momentech také postavena nad moderní 
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technologie, tolik opěvované Marinettim, stejně jako Seifert přetavuje Marinettiho 

revoluční étos v tóny jemu vlastní – totiž v laskavost a humor.  

I u dalšího z poetistů, jejichž poezii jsme analyzovali, Konstantina Biebla, jsme 

zaznamenali kromě shod s Marinettiho postuláty futurismu také rozdílnosti. Biebl ve své 

sbírce futuristické koncepce a futuristickou estetiku přehodnocuje skrze pro něho typický 

úhel pohledu na svět, který zakládá na melancholii či depresivním a pesimistickém vidění 

reality. To u něho spočívá především v tematizaci smrti, vyvstávajících temných „tónech“ 

jeho básní a s tím souvisejícím zromantičtěním jeho poezie.  

Pokud bychom teď měli nahlédnout zásadní shody a rozdílnosti futurismu a 

poetismu (jak jsme tato dvě hnutí sledovali v rámci celé práce) v obecné rovině, shledali 

bychom u poetistů (oproti italskému futurismu) větší důraz na hravost, více motivů 

exotična, dále jisté ovlivnění dadaismem a netoliko důrazné rozrušení formy jazyka, jako 

jsme jej viděli u Marinettiho – především poetisté nenaplňují Marinettiho požadavek 

zrušení syntaxe. Dále shledáváme poetistická díla méně agresivními, méně prahnoucími po 

násilí, než jak po něm volal Marinetti, a více zakládajícími na tradičních motivech, 

hlásícími se k odkazu svých předchůdců.  

Otázka, která bohužel v rámci této práce – a možná vůbec v rámci možného 

zkoumání literatury – zůstává nedořešená, je, z jakého důvodu poetisté (a především Teige) 

– přes všechny shody s Marinettim formulovanou koncepcí futurismu – zaujímají vůči 

Marinettimu a futurismu ambivalentní postoj (na jedné straně Teigeho popření jakéhokoli 

vlivu Marinettiho na poválečnou tvorbu, jeho ironické poznámky komentující Marinettiho 

pobyt v Praze, na straně druhé notné odkazy na Marinettiho jak u Teigeho, tak u básníků 

poetismu). Mezi možné příčiny takovéto rozporuplné recepce počítáme: 1. ideologické 

pohnutky, kdy jakákoli spojitost Devětsilu, jako levicově (až v komunismu) ukotvené 

umělecké skupiny, s futurismem, jakožto hnutím velmi úzce propojeným s italským 

fašistickým hnutím, nebyla žádoucí. 2. možnou snahu o intertextuální boj proti cizímu 

textu v tom smyslu, jak jej charakterizuje Renate Lachmann, jako tropiku, propast, či jako 

úzkost z ovlivnění, jak tyto procesy popisuje Harold Bloom, jisté vytěsnění rodičovského 

(Marinettiho) vlivu. 

Nakonec je třeba podotknout, že stanovený rámec práce převyšuje následující 

otázka, která by si také jistě zasloužila pozornost: do jaké míry jsou poetistické texty 

ovlivněny také jinými směry, ne nepodobající se tomu, co jsme charakterizovali jako 

Marinettiho estetiku futurismu: Whitmanovou poezií, obecně francouzskou avantgardní 
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scénou, především pak Apollinairem, kubismem a dadaismem a v neposlední řadě ruským 

futurismem.   
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