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Úvod
Tato práce si klade za cíl vyložit stěžejní projevy poetismu skrze hledisko soudobého
výzkumu popkultury i dřívějších přístupů z dvacátých let, které uvažovaly o využití
soudobých prvků populární kultury při realizaci vize „nového“ avantgardního umění.
Poetismus jakožto metoda specifického nazírání světa se rozvinul na našem území v první
polovině dvacátých let v uměleckém svazu Devětsil. Prvky populární kultury této umělecké
metody mají svou roli a funkci v novém ztvárňování skutečnosti a demokratizačním procesu
v literatuře. Za klíčové postavy bývají považováni Karel Teige a Vítězslav Nezval. V prvním
oddíle se text zaměří na pojetí a výzkum populární kultury zejména od druhé poloviny 20.
století a poté na hlavní teoretická východiska Karla Teiga především z období první poloviny
20. let. S vědomím Teigova mnohostranného, interdisciplinárního zaměření však zohledníme
statě související s literaturou a kinematografií. V následujícím oddíle se pokusíme rozpoznat a
interpretovat konkrétní literární vyjádření a rozvíjení těchto východisek především
v básnickém díle Vítězslava Nezvala, Jaroslava Seiferta a Konstantina Biebla, ve všech
případech s větším ohledem na jevy inspirované dobovou populární kulturou.

Vzorce populární kultury v poetismu (abstrakt)
Tento text si klade za cíl popsat základní projevy poetismu skrze hlediska aktuální vědy o
popkultuře a předchozího přístupu z 20. let 20. století. Poetismus jakožto specifická metoda
nazírání světa se rozvinul v oblasti Československa v první polovině 20. let (umělecky svaz
Devětsil). Populárně kulturní elementy mají svou vlastní roli a funkci v novém vyjádření
reality a demokratizačním procesu v literatuře. Karel Teige a Vítězslav Nezval jsou
považováni za klíčové postavy tohoto konceptu. V prvním oddíle text poukazuje k výzkumu
populární kultury především ve druhé polovině 20. století a také poukazuje k Teigovým
základním teoretickým východiskům z první poloviny 20. let. S vědomím Teigova
mnohostranného a interdisciplinárního zaměření tento text klade důraz na jeho statě o
literatuře a kinematografii. Závěr tohoto oddílu je, že termíny popkultura a populární kultura
nejsou totožné, první je zdrojem nových prvků a témat ve 20. letech ještě ne plně teoreticky
popsaných. Druhý termín označuje socioekonomický a kulturní komplex plně integrovaný
v kapitalistické společnosti a obvykle propojen s tzv. „vysokým uměním“. Teigův koncept je
založen na básnické rekonstrukci reality, rovněž s pomocí prvků populární kultury (populární
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hudba, sport, film, exotika, cestování atd.) náležících k sociokulturní periferii, vše na
marxistickém třídně bojovém pozadí.
V dalším oddíle se text snaží identifikovat a interpretovat konkrétní literární reprezentace a
rozvíjení teoretických východisek zejména v básnických dílech Vítězslava Nezvala, Jaroslava
Seiferta a Konstantina Biebla, ve všech případech s větším důrazem na jevy inspirované
soudobou populární kulturou, zejména na exotické elementy. Nezval je charakteristický
svými revolučními vizemi a sny, Seifert pro unikátní „filtrační“ pohled a Biebl pro dostupnou,
přesto však relativní exotiku a menší experimentálnost. Závěr je, že bylo obtížné propojit
experimentování nového konceptu a skutečnou srozumitelnost poezie pro proletářského
člověka uvyklého soudobé populární kultuře.
klíčová slova: poetismus, popkultura, populární kultura, exotika, Teige, Nezval, Seifert, Biebl

Popular Culture Patterns in Poetism (abstract)
This text aims to describe fundamental manifestations of poetism through the perspectives of
actual pop culture science and previous approach of the 1920s. Poetism as a specific viewing
method of the world developed in the region of Czechoslovakia in the first half of the 1920s
(artistic union Devětsil). Popular culture elements have their own role and function in the new
rendering of reality and democratization process in the literature. Karel Teige and Vítězslav
Nezval are considered as the key figures of the concept. In the first section text points to the
research of popular culture mainly in the second half of the 20th century and also points to the
Teige´s essential theoretical bases from the first half of the 20s. With awareness of Teige´s
multilateral and interdisciplinary orientation, this text stresses his essays about literature and
cinematography. The conclusion of this section is that the terms pop culture and popular
culture are not the same, the first is a source of new elements and themes not fully
theoretically described in the 1920s. The second terme is a socioeconomic a cultural complex
fully integrated in the capitalistic society and usually interconnected with the so called „high
culture“. Teige´s concept is based on a poetic reconstruction of reality, also with help of
popular culture elements (popular music, sport, film, exoticism, travelling etc.) belonging to
sociocultural periphery, all with marxist class war background.
In the next section text attempts to identify and interpret concrete literary representations and
development of the theoretical bases especially in the poetical pieces of Vítězslav Nezval,
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Jaroslav Seifert and Konstantin Biebl, in all cases with greater accent on the phenomena
inspired by the contemporary popular culture, especially on the elements of exoticism. Nezval
is characteristic for his revolutionary visions and dreams, Seifert for his unique „filtering“
viewpoint and Biebl for his available, yet relative exoticism and less of experiments. The
conclusion is that it was difficult to interconnect both the experimentation of the new concept
and the genuine intelligibility of the poetry for a proletarian man accustomed to the
contemporary popular culture.
key words: poetism, pop culture, popular culture, exoticism, Teige, Nezval, Seifert, Biebl
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1 Uvažování o populární kultuře ve 20. a 21. století
V tomto úvodním oddíle nastíníme některé názory a poznatky vzešlé z teorií zabývajících se
kulturní oblastí společnosti 20. století. Přesné vymezení popkultury není jednotné, většinou se
však míní určitý soubor artefaktů. Populární kulturu/popkulturu si definujeme jako široce
vyhledávané, oblíbené a provozované aktivity performativního charakteru (umělecké žánry,
sportovní disciplíny), rekreačního a terapeutického charakteru (turistika, sport, lázeňství), ale
také užívání předmětů denní potřeby, módu či stravování, z širšího odstupu se tedy jedná o
souhrn široce vyhledávaných, poptávaných a akceptovaných, člověkem vyrobených artefaktů,
ať už hmotných či duchovních. Těsnou souvislost pak s ohledem na současný kontext
spatřujeme mezi populární kulturou a vědecko-technickým pokrokem, především v oblasti
dopravních a komunikačních technologií.
Strinati například uvádí některé významné směry a přístupy hlavně z druhé poloviny
dvacátého století zabývající se problematikou: teorii masové kultury, Frankfurtskou školu,
strukturalismus a sémiologii, marxismus, feminismus a postmodernu (Strinati, 2004).
Popkulturu tak lze chápat například jako nástroj a techniku moci vládnoucí vrstvy či soubor
zboží nalézající se uprostřed tržních vztahů nabídky a poptávky.
Teorie masové kultury si všímá momentů industrializace a urbanizace, které destabilizovaly a
narušily tradiční společnost a její hodnoty (ibid). Za klíčové období pro studia a rozvoj
populární kultury považuje 20. a 30. léta 20. století charakterizovaná příchodem
kinematografie a rozhlasu, masové produkce a konzumace kultury, vzedmutí se fašismu a
dozrávání liberální demokracie v části západní společnosti. Dle východisek tohoto přístupu
došlo k atomizaci společnosti na snadno manipulovatelná individua oddávající se falešným
potěšením. Masovou kulturu pak klade do opozice vůči folklóru a umění elit; folklór totiž
vznikl zdola, masová kultura shora. Publikem se zde stala anonymizovaná masa konzumentů,
přičemž hlavní produkční a distribuční motivací se stal zisk. V masové kultuře vidí tato
koncepce určité ohrožení pro folklór i umění elit. Rovněž poukazuje na postupné zjemňování
rozdílů mezi Hollywoodem a Broadwayí, kinematografií a divadlem, zapříčiněné vznikem
zvukového filmu. Uměleckou avantgardu konce 19. a první třetiny 20. století považuje za
obránce stojícího mimo trh a uchovatele uměleckých standardů. Vyslovuje pesimistický
názor, že masová a populární kultura budou monolitickým a homogenním fenoménem,
k čemuž má dopomoci i rozmáhající se amerikanizace (průnik kulturních, ale i vzdělávacích a
politických modelů do evropské společnosti).
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Frankfurtská škola přišla s pojmy, jako jsou komoditní fetišismus nebo kulturní průmysl.
Produkci popkultury kulturním průmyslem vidí jako nástroj k zabezpečení stability a
kontinuity kapitalismu, jako manifestaci dominantní ideologie. Adorno upozorňuje na princip
komoditního fetišismu, kde je hodnota děl nahlížena skrze peníze, čímž se do popředí dostává
směnná hodnota kultury.
Strukturalistický přístup předpokládá existenci univerzálních mentálních a kulturních struktur,
sémiologie univerzální struktury nepředpokládá, za významy spatřuje vždy nějaký účel.
Autentická reálná zkušenost objektivního světa neexistuje, a tak je jeho srozumitelnost závislá
především na kódech významu a znakových systémech. Kódy a znaky teorie považuje za
neuniverzální, historicky a sociálně podmíněné. Postupuje od denotacím ke konotacím.
Strinati uvádí Barthesovu tezi o nástupu buržoazní hegemonie charakterizované zastíráním
existence samotné buržoazní třídy. K tomu má dopomáhat práce s mýty těsně souvisejícími
s popkulturou.
Marxisticky orientované teorie akcentují představu třídní nerovnosti, která se odráží i
v kontrole dominantní třídy nad materiální i mentální produkcí. Zdůrazňují nemalý vliv
masmédií na utváření názorů pracující třídy. Masmédia tak ukazují soudobý stav jako
přirozený a nutný.
Feministické přístupy se rovněž opírají o koncept popkultury jakožto určitého projevu
hegemonie specifické společenské skupiny, tentokrát však determinované pohlavím. V rámci
feminismu existují různě radikální stanoviska, jak upravit obraz, společenské postavení a roli
žen v popkultuře. Objevuje se zde zajímavé pojetí kritiky masové kultury jakožto feminního
principu (charakterizovaného hlavně konzumaci, volným časem, emocemi, pasivitou a
četbou) a „vysoké“ kultury jakožto maskulinního principu (produkce, práce, intelekt, aktivita,
psaní) (ibid).
Postmoderní ideje se do zkoumání popkultury promítají přisouzením velké úlohy masmédiím
a tvrzeními o proměně hledisek a měřítek, podle kterých jsou díla produkována a
interpretována. Dochází tu k poměrně radikálnímu stanovisku, že v postmoderním světě
dominuje hledisko povrchu, stylu a vzhledu (atraktivitě, speciálním efektům atd.) na úkor
autentického věcného obsahu a intelektuální hloubky. Rozdíly mezi „vysokou“ kulturou a
popkulturou se pozvolna stírají. Postmoderní popkultura je tak charakterizována pohybem od
potřeby produkce k potřebě konzumace, stává se oslavou konzumerismu, hedonismu a stylu.
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Z uvedených nástinů hlavních myšlenkových proudů uvažování o populární kultuře vyplývá
častý důraz na sociální, ekonomickou a politickou úlohu popkultury. Popkultura je zde
prezentována především jako nástroj k upevňování a stabilizaci pozic vládnoucích vrstev
v kapitalistické společnosti s těsnou vazbou na komerci a zisk, což může způsobit určitou
degradaci dosud platných uměleckých či společenských hodnot.
Bílek charakterizuje popkulturu jako představu díla, „které si říká o přiřazování spíše
v prostorových než časových souřadnicích“ (Bílek, 2006). Přiznává, že popkulturu lze
vymezovat různě. Nicméně ji považuje za cosi komplexnějšího než je masová či lidová
kultura. Stejně tak připouští, že je obtížné nalézt zřetelnou dělicí čáru mezi popkulturním a
„vysokým“. Estetická funkce popkultury neleží v nějaké dynamice či generování mnoha
významů, ale naopak spíše v „potvrzování a dodržování stabilizovaných a kolektivně
sdílených rámců rozumění“ (ibid). Mezi označeními populární kultura a popkultura dává
přednost druhému kvůli méně vyhroceným konotacím, označení pop rovněž postihuje
substantivní, adjektivní i verbální význam. Dále poukazuje na to, že výrazu pop bylo původně
od konce 40. let 20. století užíváno především v hudební oblasti, přičemž od poloviny let 60.
začalo docházet k přenosům do oblastí grafiky, filmu, literatury, reklamy, masmédií, módy či
životního stylu (ibid). Zásadní vlastností popkultury je tendence rezonovat s aktuálním
společenským diskurzem, hlavním proudem, což se následně odráží v její podobě. Je totiž
silně zakotvena v dobovém kontextu a dá se tím pádem snadno časově zařadit, je specifickým
odrazem „ducha doby“. Nevyzařuje významy s nadčasovou, univerzální platností, ale zato se
u ní předpokládá snadná mezinárodní přenositelnost. Z hlediska recepce se popkultura
vyznačuje snadnými cestami k dešifrování sdělení, vnímatel v tomto případě sehrává roli
konzumenta, spotřebitele. Dané dílo je tak definitivně uchopeno a přibližuje se funkci
spotřebního zboží. Patrná je rovněž snaha dobývat co nejširší publikum skrze nejširší
spektrum mediálních nosičů. Počítá se i s hluchými místy, například ve filmu, která jsou
následně doplněna knižní, komiksovou či seriálovou podobou (ibid). V současné době také
znatelně vyrůstá těsná propojenost popkultury s reklamními a marketingovými strategiemi.
Zahrádka vychází z poznatků aktuálních výzkumů a definuje populární kulturu především
jako sociologický pojem, nikoliv estetický. Dále prezentuje poznatek, že došlo k určitému
posunu v přístupu sociálně vyšších vrstev k populární kultuře. Ve druhé polovině 20. a
počátku 21. století totiž došlo k tomu, že vrstvy s vyšším kulturním kapitálem svými
volnočasovými aktivitami obsáhly a obsahují široké spektrum, tedy i populární kulturu.
Zatímco příslušnost k populární kultuře byla zhruba před rokem 1950 záležitostí především
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sociální, kdy vyšší třída dbala více o svou výlučnost, došlo kolem tohoto období k obratu.
Jako nosné pojetí je uveden model obrácené pyramidy amerických sociologů Petersona a
Simkuse z 90. let, kde se vyšší vrstva nachází v největší části pyramidy jakožto třída
s mnohostrannými aktivitami (Zahrádka, 2012). Tím se do určité míry oslabilo i estetické
normativní hledisko kladoucí přímou úměru mezi socioekonomickou pozici a estetickou
hodnotu děl. Estetická hodnota pak spočívá především v individuální recepci podmíněné
mnoha faktory a také v individualitě daného uměleckého artefaktu, ne jeho příslušnosti k
vysoké či populární kultuře (ibid).
V této úvodní kapitole jsme tedy nastínili současný pohled na popkulturu, respektive pojetí
několika posledních dekád. V době Karla Teiga, o které budeme pojednávat následující
kapitola, je však ještě termín popkultura neznámým pojmem, prvky populární kultury v jejich
vztahu k uměleckému dění a společenskému kontextu dosud neprošly patřičnou teoretickou
reflexí, tak jak tomu posléze bylo v době po druhé světové válce. Proto budeme používat
spojení populární kultura.
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2 Karel Teige a teoretická východiska
2.1 Nové umění proletářské
Zárodky poetismu se objevovaly počátkem dvacátých let minulého století na základě
domácích i zahraničních podnětů primárně jakožto metoda nového ztvárnění světa, která
v sobě zahrnovala koncept nové estetiky, specifických motivů a funkcí. Pro vymezení jeho
pozice v literárním, popřípadě v širším kulturním a uměleckém poli zohlední následující text
některá východiska hlavního teoretika poetismu, Karla Teiga.
Roku 1922 byl v Revolučním sborníku Devětsil publikován jako úvodní stať Teigův text Nové
umění proletářské. Na počátku vkládá naděje do ruské revoluce z roku 1917 vnímané jako
osvobození lidské práce a tvorby včetně té umělecké od přežitého řádu starého světa, který
určovala měšťanská třída. Prostředky a nástroje pro další hmotný a duchovní rozvoj byly
předány proletariátu. Jako podstatnou závadu starého systému vidí to, že se v poslední době
dosavadní umění příliš vzdálilo a odcizilo své třídě, společnosti a jejímu běžnému životu a
fungování. Stalo se izolovaným ostrůvkem umělců tvořících bez vědomí nějakého poslání
nebo konkrétní funkce. Tato akce se však dočkala i své reakce; třída se zákonitě musela
odstřihnout od umění. Tím došlo dle autora k určité stagnaci a degradaci dalšího směřování.
Teige vítá názory vzešlé z ruské revoluce, které kladou umění a život do pevného svazku.
Osvobození tvorby spočívá paradoxně v těsném sepětí s vybranou třídou, s uvědoměním si
vlastní role, funkce a pozice uvnitř nějaké konkrétní socioekonomické a ideologické
konfigurace. Dále autor kritizuje převládající koncepci pokantovské filosofie interpretující
okolní svět jako soubor smyslových vjemů manifestujících se jako objekty až v mozku
vnímatele. Místo toho se staví za „prostou existenci konkrétní skutečnosti“ (Teige,
1966/1922a). Je žádoucí, aby filosofie poskytovala jasné, neproblematizující odpovědi a
výklady reality. K tomu má dle Teigova stanoviska dopomoci marxistická ideologie, z jejíž
základů vyvstane nová kritika a estetika. Éra proletářského umění se má stát protipólem
období buržoazního na společné dějinné horizontále. Pro konstrukci nové estetiky je zapotřebí
vzdát se klasického antického pojetí umělce jakožto prostředníka mezi přirozeným a
nadsmyslovým světem. Teige vidí nutnost v „odpsychologizování a odmystičnění“ estetiky
spočívající především v jejím posunu k sociologii. Umění klasifikuje jako tvořivou činnost
srovnatelnou s vědou i řemesly, přestože má větší potenciál do sebe vstřebávat i lidské pocity.
Vývoj autor spatřuje v dynamické dialektice tezí a antitezí. To s sebou nese i přirozený jev,
kdy v sobě nastupující generace nese zárodky generace předešlé, což Teige dokládá
přítomností klasicistních prvků v impresionistickém umění. V textu jde i dále do minulosti,
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orientačním bodem se mu stává francouzská revoluce, přičemž z charakterizace jednotlivých
slohů vyplývá skutečná, více či méně nápadná přítomnost prvků předcházející (i časově dosti
vzdálené) éry, na kterou aktuální styl zároveň reaguje. Může se jednat o přesun spíše
nevědomý, ale i o zřejmý kalkul. Elementy se adaptují, modifikují, aby se tak mohly plně
začlenit do nového kontextu. Teige v návaznosti na to vznáší důležitou poznámku; proletářské
umění nebude dítětem v jeho případě primitivní tvorby. Spíše v něm nalezne určitý vzor,
zdroj východisek hodných nového využití. Povstane ze základů buržoazního umění, které
bylo dle Teiga završeno avantgardními směry: kubismem a futurismem.
Období devatenáctého století Teige hodnotí velmi nelibě. Kvůli rostoucímu individualismu
společnosti zapříčiněném měnící se ekonomickou situací nevidí vhodné podmínky pro vznik
autentického slohu, který by odrážel nějakou kolektivitu. Nutně tak muselo dojít k reakci;
k romantickým, historizujícím tendencím v umění. Teige vidí v těchto tendencích převažující
odpor umění k měšťácké společnosti jakožto hierarchizované sociální struktuře. Avšak jako
umění skutečně protiměšťácké spatřuje autor v projevech, které se za umění považovat nedají.
Nutností je změna samotné názorové základny, ne pouhé programové přihlášení se
k favorizované ideologii. Principem je v podstatě odmítnutí tradičních pravidel hry soudobé
kultury, která je postavena na víceméně iluzorním souboji pouhých módních nálepek
reprezentujících různé „ismy“. Důležitost autor spatřuje v pozitivním vymezení se vůči
starému uspořádání společnosti, tedy v nových návrzích a vizích namísto pouhého otáčení
znamének již známých hodnot. Skutečně nový směr či metoda, sofistikovaně přetvářející a
rekonstruující stávající hodnoty se totiž stává něčím, co má větší potenciál vyvázat se
z určitého sevření dobových konvencí a předsudků.
Teige si všímá, jak již bylo naznačeno výše, rostoucí izolovanosti a zároveň privatizace
umění. To se obrátilo zády k širším vrstvám populace a stalo se obětí tržních a burzovních
spekulací, věcí náležící do úzkého okruhu estétů z horních vrstev společnosti. Jak dále
upozorňuje, je třeba připomenout umění jeho pravé poslání, a tím je práce pro široké
publikum, člověka a to s pevným zakotvením ve světě. Tuto úzkou svázanost považuje za
zcela samozřejmou, avšak v současnosti přesto opomíjenou. Obrat do světa, obnovení spojení
s autentickými projevy života je důležitým východiskem ze slepé uličky. Určitou naději vidí
v předválečných snahách avantgard, avšak těsná vazba avantgard na kapitalistickou civilizaci
otřesenou světovým konfliktem se jim posléze stala osudnou. Individualismus a sociální apatii
je dle autora potřeba nahradit kolektivismem a sociální tendencí. V Teigově vizi se však
nejedná o tendenčnost v tradičně chápaném slova smyslu, tedy o revoluční, centrálně řízenou
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vnějškovou agitaci a propagaci, nýbrž o inherentní vlastnost díla. Kolektivismus pohybující se
na úzce vymezeném prostoru politickém by mělo nahradit širší pojetí, vzešlé od smýšlení a
cítění celé proletářské třídy. V tomto případě by se tedy neměl stát pouze tendencí časově
omezenou, sloužící k aktuálním politickým cílům, nýbrž projevem vycházejícím ze samého
nitra společnosti, záležitostí jejího „kolektivního vědomí“ – proletářské třídy jakožto „širší
rodiny“. Pro takové souznění s početnou vrstvou společnosti je zapotřebí určitých postupů a
metod, jak se k ní co nejvíce přiblížit. Základy těchto postupů vidí Teige v lidovosti, tedy
zábavnosti a srozumitelnosti, z čehož pramení otázka, co je pro danou třídu atraktivní a
oslovení schopné?
Teige si je vědom, že běžný recipient netouží jen po politické agitaci a propagandě utvrzující
jeho vlastní třídní postavení a úděl. Cíleného diváka a čtenáře charakterizuje spíše něco
jiného:
„Nejsou to patrně jen tužby po bojovných fanfárách, ale i touha po umění srozumitelném a
poutavém. Indiánky, bufalobilky, nickcarterovky, sentimentální romány, v kinu americký
seriál či groteskní chaplináda, komedie ochotnického divadla, žongléři ve varieté, potulní
zpěváci, krasojezdkyně a klauni cirku, lidové veselice fidlovaček, nedělní fotbalový zápas, toť
téměř vše, čím proletariát ve své zdrcující většině kulturně žije.“ (ibid: 58).
Je zkrátka přirozené s nimi počítat z toho důvodu, že jsou odrazem periferního postavení
proletáře v buržoazní společnosti. Slouží k alespoň chvilkovému povznesení se nad vlastní
úděl, pozapomenutí vlastní nezáviděníhodné pozice, představují dočasný únik z tíhy sociální
determinace a určitou náhradu neexistujícího, nového, utopického světa a řádu. Teige
připouští, že jde o jakýsi „odpad industrielního kapitalistického velkoměsta“ (ibid), ale
vzápětí dodává, že se i v tomto v podstatě neproletářském spektru slovesného i jiného umění
musí nacházet určité kvality mající dopad na citový život běžného člověka. Kvality spočívají
v dobré korespondenci s tužbami proletářského člověka, tedy tužbami po „činorodém, plném
a aktivním životě“ (ibid). Teige dokonce odvážně upřednostní jako vzor populárního
amerického herce Fairbankse před českým komunistickým literátem Fráňou Šrámkem.
Běžného člověka náležícího proletářské třídě je potřeba pobavit, uhranout exotickými
dálkami, oslnit hrou se smysly a představivostí, ne sdělovat mu útrapy a tíhu proletáře nebo
politicky motivované fráze. Tímto přístupem se Teige a jeho ideoví souputníci, „poetistické
křídlo“ Devětsilu, jasně vyhranili vůči tradičněji a více epicky pojatému konceptu
proletářského umění, jemuž byli zase blíže například Jiří Wolker či S. K. Neumann. Na konci
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statě Teige dodává, že skutečné a autentické proletářské umění či sloh vlastně ještě neexistují,
protože ještě neproběhly nutné revoluční společenské změny.
Pohledem na Teigův výčet uměleckých žánrů a volnočasových aktivit se nabízí souhrnný
pojem patřící, jak bylo uvedeno v úvodní kapitole, diskurzu posledních dekád – popkultura,
tedy souboru člověkem vytvořených hmotných a duchovních hodnot masově přijímaných a
oblíbených. Tím se postupně začínáme přesouvat k jednomu z pilířů poetismu jakožto
specifické metody a životního principu.

2.2 Poetismus (první manifest)
V prvním manifestu poetismu, uveřejněném roku 1924 jako programové stati se Teige nejprve
pozastavuje nad přílišným rozdrobením umělecké sféry viditelném již od 19. století.
V dosavadním vývoji tak spatřuje určitou anarchii, ve které chybí program, jasný směr.
Avantgardy vnímá jako do krajnosti dovedenou individualizaci umění. Akademické a
profesionální přístupy se vyčerpaly a nejsou tak schopny hlásat nové pravdy. Dle Teiga ale
vzniká nový sloh a nové umění, které však ve své podstatě uměním být přestalo (Teige:
1966/1924). Obrodu má v Teigově vizi představovat oproštění se od tradičních předsudků a
otevření se novým teoriím a experimentům. Takřka reklamním dojmem působí Teigova
prezentace nového umělce; ne tolik profesionálního, ale zato schopného člověka omámit a
opojit „vůněmi života“. Poetismus pak definuje jako životní princip, až hédonistický přístup
k bytí jakožto „umění žíti a užívati“. Pro podporu svého přesvědčení Teige využívá poznatek
ze sportovního odvětví: z pařížské olympiády roku 1924, kam nebyly připuštěny profesionální
kluby. Snaží se tak zachytit určitý trend a aplikovat jej i na oblast tvorby. Demokratizace
umění má spočívat v uvědomění si vlastní skutečné funkce v životě člověka, tedy opuštění
akademického a obchodního pojetí a zařazení se do žebříčku lidských potřeb. Původ podoby
moderního světa Teige vidí v konstruktivní a účelné činnosti založené na typizaci a
standardizaci, v „intenzivní civilizační práci a sociální technice“. Důležitost klade utopickým
vizím nové „rudé“ budoucnosti, které přirozeně vedou k precizně realizovaným,
intelektuálním plánům. Z urbanistických směrů vyzdvihuje konstruktivismus, čistě rozumový
a funkční přístup k produkci.
Zároveň však připouští existenci skryté a potlačené iracionality obsažené v matematických
výpočtech. Poetismus má představovat protiklad, „nezbytný doplněk konstruktivismu
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bázujícím na jeho půdoryse“ (ibid). Akademistické a pesimistické umění má nahradit metoda
naivistická, humorná a sentimentální, zaměřující se k životním krásám a zážitkům, „nic než
lyricko-plastické vzrušení před podívanou moderního světa“. Teige prezentuje poetismus jako
životní princip aktivního odpočinku s konkrétní funkcí a to podněcovat a trénovat lidskou
senzibilitu a imaginaci. Racionalita je již primárně obsažena v konceptu konstruktivismu a tak
se může v poetismu jako další složky života a světa naplno projevit oslnění pocity a
představami. V další části stati Teige vymezuje poetismus negativně: neopírá se o konkrétní
filosofii, nejedná se o světonázor ani literaturu, malířství či umění.
Zábavní a populární kultura tu má své nezastupitelné místo, protože nejlépe vyhovuje
požadavkům antiakademičnosti, pacifismu a nadšenému zaujetí životem oproštěným od
striktních pravidel a hesel ideologií, dává nejvhodnější podněty pro oslovení smyslovosti a
fantazie běžného člověka. Za básníky moderního věku autor považuje klauny, akrobaty a
tanečnice. V těchto tezích lze u Teiga spatřit skrytý odstup i od marxismu jakožto
zaštiťujícího světonázorového rámce, spontaneita a zábavnost zakládají určitou nezávislost
koncepce na jakékoliv ideologii či angažovanosti. Inovativní práce se slovy si dle Teiga
vyžaduje žonglérského ducha, místo tradičního fabulativního pojetí literatury upřednostňuje
hravou projekci výjevů všedního života s umocněnou smyslovou a pocitovou složkou jejich
prožitku. Nová básnická řeč se rozchází s mimetickým pojetím zobrazování, které
v technologicky pokročilém věku pozbylo smyslu. Dle Teiga má promlouvat spíše znaky a
symboly náležícími do umělého a neomylného systému, pro ilustraci vybírá semaforová
světla. Poetismus také definuje jako „modus vivendi“, příčinu lidského štěstí, které vidí
v materiálním blahobytu i duchovní očistě od úzkostí a starostí, pacifistickou představu života
v míru a kolektivní spokojenosti (události následujících dekád však samozřejmě těmto vizím
za pravdu nedaly). Metodou vlády racionality je tedy konstruktivismus, metodou vlády
iracionality poetismus. Z hlediska marxistické platformy, o kterou se Teige opíral, lze tyto
metody zároveň považovat za možné nástroje k vybudování harmonické, utopické
komunistické společnosti, přestože jsou v podstatě na dané ideologii nezávislé, jak bylo
uvedeno výše. Závěrem Teige prezentuje svůj charakteristický odpor k estétství a tradici
umění v akademickém a metafyzickém slova smyslu klade do uvozovek a nahrazuje ho za
umění skutečné, tedy konkrétní techniku tvorby a vyjádření životního principu.
Doba, ve které Teige psal tuto stať, byla pro zrod popkultury v dnešním slova smyslu
důležitá. Epocha nebývalého rozkvětu vědy a techniky vedla mimo jiné k rozvoji
komunikačních technologií, dopravních prostředků, masmédií a tím ke vzniku nově
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vyhledávaných a široce přístupných zážitků, zakládání nových zábavních a volnočasových
podniků a institucí. Jako jeden z příkladů jmenujme nejprve rok 1919, kdy bylo založeno
první významné hollywoodské studio s názvem United Artists D. W. Griffithem, Charliem
Chaplinem, Mary Pickfordovou a Douglasem Fairbanksem. V desátých a dvacátých letech
došlo také u nás k rozvoji filmového průmyslu. Umění se tak postupně stávalo masovým a
obohaceným o multimediální možnost přenosu. Nezahálelo ani odvětví služeb, konkrétně
cestovního ruchu, roku 1920 byla v ČSR založena Česká dopravní kancelář. V oblasti sportu
postupně získávaly stále větší prestiž a podporu obnovené olympijské hry, roku 1920 se
konalo první mistrovství světa v ledním hokeji. O tři roky později začal také vysílat Český
rozhlas. Z faktů uvedených v oddíle o současném myšlení o popkultuře vyplynulo, že
v Teigově době spotřeba vysoké či populární kultury více odpovídala třídnímu postavení
konzumenta. Ve druhé polovině dvacátého století došlo k posunu, vysoká a populární kultura
se do určité míry vzájemně kontaminovaly a příslušníci vyšších společenských vrstev se
zároveň začali obracet i k popkultuře.
Jak již bylo poznamenáno výše, odlišují se pohledy Teiga a Neumanna na využití prvků
soudobé populární kultury v plánovaném „čase transformace“, tedy přechodu od tradičního
pojetí umění k novému, proletářskému, náležícímu společnosti ideálně vybudované dle
marxistických měřítek. Již Josef Čapek operuje s obdobnou představou obratu k primitivním a
dosud okrajovým formám umění jakožto určitého restartu (Holanová, 2014). Nezatíženost
přebytečnými významy, čistota funkce, prostota, infantilní naivita a imaginace umožňují
vystavět nové základy a obejít tak dosavadní formy vytvořené civilizací, kapitalismem.
Období přechodu věnuje pozornost Neumann i Teige (ibid), avšak ve způsobu, jakým tuto
transformaci uskutečnit, se liší. S. K. Neumann preferuje agitačnost a jasnou tendenčnost,
populárně kulturní jevy je v jeho pojetí nutno od proletáře odstřihnout, představují totiž určitý
odpadní prostor buržoazního světa degenerující vkus lidu. Proletariát tak musí podstoupit
jakousi „odvykací kúru“, na konci které bude plně připraven na umění nové. Teige si je
rovněž vědom z optiky tradiční estetiky mnohdy pokleslejší umělecké kvality populárně
kulturní produkce, avšak zároveň se nad toto hledisko povznáší a pragmaticky připouští
zjevnou atraktivitu pro proletariát a skrytý potenciál těchto žánrů. Pro Neumanna je tak
transformační proces reprezentován pohybem od stranického aparátu směrem k lidu, pro
Teiga je orientace opačná – vyvstává tu tedy dvojice opozičních představ: indoktrinace lidu
proti indoktrinaci lidem. V následující podkapitole se zmíníme o Teigově přístupu k dobově
nadějnému novému médiu, filmu.
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2.3 Teige a film
Pro nástin Teigových názorů na film zmíníme některé teze z textu Foto kino film z roku 1922.
Teige vidí slabinu soudobého umění v neschopnosti invence a v touze být určitým
transcendentním prvkem společnosti přesahujícím historický čas, život a svět. Ideu
modernosti považuje za oslabenou až vyprázdněnou. Klade důraz na dynamickou, neustále se
proměňující progresivitu vývoje a touhu směřovat k vytčené ideální představě. Pokrokové
umění je takové, které se osvobozuje z prostředí ateliérové mystické estetiky; stává se tak
součástí světa a života. Nadějným druhem umění se tak Teigovi stal film. Vzešel totiž
z nejnovějších objevů vědy a techniky a již samotná povaha média ho předurčila stát se
záležitostí širokého významu. I přes marxistickou platformu, o kterou se opírá, je patrné, že se
Teige obrací k západnímu světu jakožto hlavnímu strůjci nových poznatků a vynálezů na poli
fotografie a filmu. Je si vědom inovativnosti a novoty nastupujícího média, avšak zároveň ho
definuje jako přirozené vyústění postupného mezikulturního přejímání a technologického
zdokonalování již od dob čínských stínových obrazů (Teige, 1966/1922b).
Největší potenciál kinematografie dle Teiga leží „v popularitě, lidovosti, naprosté
internacionálnosti“ (ibid). To je, jak bylo uvedeno již výše, rovněž klíčovým faktorem
Teigova pojetí tendenčnosti proletářského umění. Za důležité považuje schopnost filmu
syntetizovat a obsáhnout široké spektrum uměleckých aktivit (literárních, výtvarných,
hudebních, tanečních). Pro to, aby se mohla zrodit vhodná filmová estetika, definuje Teige
vztahy kinematografie k výtvarnictví, literatuře a divadlu. Vztah k výtvarnictví
zprostředkovává fotografie. Pro to, aby se stal film skutečně nosným médiem pro nadcházející
plánovaný vývoj společnosti a světa je však zapotřebí oprostit se od mimetického pojímání
fotografie a zaměřit se na její fotogenický potenciál. Ten netkví v akademickém či
impresionistickém přístupu, v uměleckosti fotografie, ale v důmyslném zacházení se světlem
a stínem, v zobrazování tvarů objektů a jejich linií, dokazování jejich materie a hmatatelnosti
– upřednostňováním těchto postupů či východisek tady Teige znovu prezentuje svůj despekt
vůči idealistické filosofii. Film uvádí specifické obrazy do pohybu, pomocí zohlednění
principů fotogenie je pak dle Teiga schopen vyvolat žádoucí vjemy a zachytit svět v jeho
vizuální dynamice a rytmu nové doby. Ve filmové produkci dává přednost Spojeným státům,
ve které si cení například zobrazování atmosféry velkoměst či rozlehlých přírodních scenerií.
Ve vztahu k literatuře Teige klade důraz na inspiraci „četbou lidu“ a schopnosti poskytovat
moderní zábavu. Poetiku kina spatřuje v umění zobrazovat a vyvolávat různorodé vjemy a
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pocity, zachycovat světové dění na plátně tak, aby docházelo k údivu a podněcování fantazie
a smyslu pro dobrodružství. Film má v Teigově pojetí totalizující funkci umožňující zmocnit
se všech skutečností, zprostředkovat i s pomocí náznaků a malých prostředků ucelený obraz
dané skutečnosti (ibid). Podstatnou roli Teige přisuzuje i exotismu, avšak pojatému poněkud
jinak, než jak tomu bylo u moderních francouzských básníků a malířů. Místo úniku před
západní civilizací do odlehlých oblastí Orientu a Oceánie má představovat prezentaci
kosmopolitního prizmatu kinematografie (ibid), tedy exotismus globalizující se planety, na
níž se vzdálenosti mezi různými geografickými body zmenšují, exotismus komfortních
dopravních prostředků, cestopisných deníků a obrázkových časopisů. Někteří moderní literáti
pak z filmu přebírají simultánní dějovou techniku a inspirují se senzační literaturou, Teige
mimo zahraniční autory zmiňuje například i Nezvala, Seiferta nebo Vančuru (ibid).
Divadlo dle Teiga již ztratilo svou původní schopnost oslovovat co nejširší vrstvy populace
jako se tomu dělo v antice. Otázku samotné existence divadla těsně spojuje s jeho těsnou
vazbou na buržoazní třídu, po nastolení nového řádu by tak nutně zaniklo. Jinak je tomu u
filmu, který alespoň v Teigově preferovaném pojetí přebírá starou funkci divadla a má tak
možnost zaujmout davy, početné vrstvy, které ztotožňuje především s proletariátem. Teige
uznává, že se kinematografie inspiruje i divadlem, avšak v ideálním případě pouze takovými
formami, které zahrnuje pod zastřešující pojem „podívaná lidu“, tedy formami zohledňujícími
technický pokrok civilizace, široce oblíbenými, přístupnými a srozumitelnými běžnému
člověku – z dnešního pohledu tedy popkulturními. Pro Teiga tyto formy reprezentují
například cirkus, varieté, music-hall, balet, pantomima, melodrama, café-concert, kabaret,
lunapark, lidové slavnosti, předměstský dancing, sport atd. (ibid). V době přítomnosti
konstruktivistické racionality účelně zaměřené na materiální produkci je třeba přijmout do
života i elementy spolehlivě odkrývající potlačovanou iracionalitu. Teige rozlišuje lidové
divadlo od „měšťáckého“ divadla stále lpícím na tradici, psychologii a akademismu. Vkus
běžného diváka však spatřuje v uhranutí dynamickým a atraktivním zobrazováním životního
dění v globálním měřítku.
V případě sportu a filmu Teige zdůrazňuje společný rys kolektivity, všímá si amerického
trendu najímat herce z řad sportovců. Kinematografii tak vidí jako určité moderní vyjádření
antického principu kalokagathie, kdy má docházet k harmonii duševních a tělesných sil.
Hudební doprovod má být dle autora účelným doplňkem, a to pokud možno co nejlépe
vystihujícím rytmus moderního světa, nejvhodnější se mu zdá mechanická, reprodukovaná
hudba novou audio technikou. Teige si cení amerického pojetí herectví, ztělesněného
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především osobnostmi jako jsou ve své době Fairbanks a Chaplin. Pestrostí rolí, sportovním
založením, vitalitou spirituální i fyzickou, ukazováním senzačnosti světa takřka ideálně
vystihují kosmopolitní a demokratizační ráz nové umělecké koncepce budoucnosti, kterou se
Teige pokouší definovat. Na konci textu Teige věří, že se kinematografii podaří uzavřít relikty
tradičních a oficiálních forem umění jako jsou výstavy, divadla, obrazárny, čítárny, kostely
atd. (ibid).
Petr Král si ve své předmluvě k Teigovým filmovým statím všímá postupné změny autorova
postoje k filmovému médiu. V první polovině dvacátých let je, jak již bylo naznačeno výše,
charakteristický především důrazem na fotogenii, tedy fyzickou a materiální stránku. Teige je
do jisté míry svazován konstruktivisticko-poetistickou koncepcí, všímá si především
technického provedení a upozaďuje dějovost, příběhovost. Následným směřováním
k surrealismu koncem desetiletí je schopen spatřovat a rozlišovat hlubší významové složky
filmových děl (Král, 1966). Zároveň spolu s dalšími souputníky se i přes svůj
avantgardistický profil stále pohybuje v pojmech tradiční, elitní estetiky spojené s klasickými
formami umění, vycházející filmové hvězdy stříbrného plátna Chaplin či Fairbanks jsou pro
něj „novými básníky a tragédy“ (Hanáková, 2011).

2.4 Manifest poetismu (druhý manifest)
Roku 1928 se Teige vrací k teoretickým východiskům poetismu, na poválečná léta však již
pohlíží s určitým odstupem. Pokouší se detailněji vyložit konceptuální rámec poetismu, jeho
estetickou povahu a směřování. Upozorňuje, že zakladatelům poetismu šlo především o nový
filosoficko-estetický koncept, nikoliv o vytvoření nového směru či školy institucionální
povahy. První polovinu dekády charakterizuje jako období rychlých změn a nejistoty.
Možným východiskem se jevila bolševická revoluce. Tradičně pojímané proletářské umění,
které si vytklo za cíl stanout ve službách revolučních idejí, včlenit se do nové společenské
reality, se však dle Teiga ukázalo nefunkčním. Pragmaticky poznamenává, že proklamace a
agitace skutečné poezii nepřísluší. K takovému způsobu oslovení člověka jsou k dispozici
vhodnější prostředky (Teige, 1966/1928). Poezie by měla být osvobozena od nánosů
ideologických či didaktických. V těchto tezích se již plně projevuje Teigovo deideologizující
pojetí umění, přestože se zároveň stále snaží pohybovat v určitých mezích marxismu.
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Tradičně vyzdvihává úlohu Vítězslava Nezvala, v textu jej samotného označuje za „akrobata“
a „podivuhodného kouzelníka“, kterému se podařilo autentické básnictví znovu uvést v život.
Jako mezníky vnímá roky 1922 a 1924, tedy léta uveřejnění sborníku Devětsil, Manifestu
poetismu a Pantomimy. Teige ve druhém manifestu považuje tematizování původně
metaforických charakteristik nové umělecké koncepce, inspirovaných mimo jiné i populární
kulturou, za jeden z projevů nežádoucí institucionalizační tendence (ibid). Dále se oproti
prvnímu manifestu snaží ohlížet na některé umělecké pokusy z minulosti. Teige zde již
nevystupuje tak radikálně proti předešlým uměleckým snahám, ale pokouší se prezentovat
vybrané momenty uplynulých dob jakožto zárodky určitých tendencí. Počátek linie spatřuje
zejména ve Francii, konkrétně v osobě Baudelaira. Jako rozhodující faktory ve vývoji
moderní poezie považuje postupné „očišťování“ poezie od vlivů etiky, ideologií atd.,
uvolňování formy a obrat k vnitřnímu psychickému světu člověka a rozvoj myšlenek
týkajících se analogičnosti jednotlivých smyslových senzací. Například Rimbaudova technika
Teigovi imponuje, cení si osvobozování tvůrčího procesu, ozvuků podvědomí a synestezie.
Výsadní postavení v nové poezii tedy dle Teiga zaujímá pozvolné probouzení senzibility
autora i recipienta. V ideálním případě pak prostřednictvím díla dochází k rezonanci mezi
oběma subjekty. Teige se obrazně dostává až k rádiu. Tento ideální průběh interakce, model
komunikace nápadně připomíná princip rádiového vysílání, na jedné straně s vysílačem a
přijímačem na straně druhé. Marinettiho futurismus Teige vnímá jako předzvěst dadaismu a
surrealismu, opět se koncentruje na potřebu osvobozování veršů, slov a obrazů z jejich
tradičních funkcí. Rovněž si všímá Apollinairova typografického novátorství v kaligramech
otevírajícího cestu k „typografické a fototypografické montáži“ spojující obraz a text. Teige
přiznává, že současný technologický vývoj ze všech smyslů nejvíce rozvinul zrak
prostřednictvím fotografie a filmu. Dále srovnává Nezvala s Rimbaudem, dochází u nich
k objevu nových kvalit jednotlivých liter, a to asociačních v případě Nezvalovy Abecedy a
barevných u francouzského autora.
Od moderní poezie Teige očekává co největší přilnutí k estetické funkci, konkrétně ve snaze
vyvolávat emoce na úkor rozumových procesů. Oporu hledá v aktuálních objevech na poli
psychologie a psychoanalýzy. Lexikální význam slov je dle Teiga příliš svazován nocionální
složkou, pojmovostí. Místo toho se má slovo stát určitou součástkou rozsvěcující v člověku
příslušné emoce. Jako primární účel nové poetistické koncepce uvádí vytvoření poezi pro pět
smyslů, přičemž má být využito analogií mezi senzacemi a následné možnosti navodit
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ucelenou komplexní emoci. Od Mallarmého a Apollinaira se Teige dostává ke kinografii,
„dynamické obrazové básni“, která má být schopna čistě lyrického vyjádření.
Aktivizaci estetickou i sexuální chápe Teige, opírající se o Freuda, v součinnosti s primárními
funkcemi lidské vitality. Je tedy zapotřebí „ofenzivy“ na lidskou smyslovost a imaginaci,
zaujmout člověka samotnou existencí vybraných tvarů a barev, Teige si bere za příklad
kubismus i primitivní umění. Klade důraz na znovunalezení (v moderní civilizaci ztracené,
pozapomenuté) původní „animální básnivosti a hravosti“. K tomu mohly alespoň v poetismu
ze soudobě dostupných inspiračních zdrojů jistě sloužit i populárně kulturní motivy.
V populární kultuře, masové zábavě je totiž dosti zřetelný odraz jedné z důležitých lidských
potřeb relativně nezávislé na jakékoliv ideologii – potřebě bavit se.
Teige dává nové pojetí emoce do souvislosti se soudobým stavem vědy a techniky. Díky
tomu, že se jednotlivé umělecké směry vyvázaly ze svých původních určení, se uvolnila cesta
k jejich postupnému propojování. Teige sleduje možnosti vizualizovat sluchové a další
smyslové vjemy. K tomu upozorňuje na důležitost identifikace mezi uměními, tedy
skutečného propojení namísto pouhé momentální interpretace. Poetismus pak má být určitým
předznamenáním nové syntézy mezi uměními, univerzální poezie. Teige se dovolává nových
prostředků a nástrojů pro vytvoření působivých děl schopných překonat i staré mistry. K tomu
lze využít i rozvíjející se filmové médium, které se Teige i v této době snaží chápat hlavně
skrze básnivost a optičnost pro vytvoření fotogenické poezie. Sluch Teige rehabilituje jako
potenciálně využitelný estetický smysl s ohledem na dosavadní technologický pokrok,
definuje radiogenickou poezii vytrženou z tradičních konceptů spjatých s narativností a
reproduktivností. Poetismus tedy alespoň teoreticky uvádí do oběhu zrakovou poezii
dynamickou a statickou, sluchovou poezii hřmotů, jazzu a radiogenie; čichovou olfaktivní
poezii umělých i živočišných pachů, chuťové básnictví spojené s gastronomickými požitky a
taktilismus čili poezii pro hmat, který je dle Teiga nedostatečně esteticky vytříben. Teige
připouští, že je zapotřebí experimentů a zkoumání lidské psychiky pro nalezení „jednotného
produktivního pudu lidského“ (ibid). Důležitou úlohu přisuzuje sexuálnímu pudu.
Teige zde redefinuje poezii jako techniku, pomocí které lze v moderním člověku vytrénovat a
vykultivovat jisté instinkty a zároveň harmonizovat jeho tělesnou a duševní stránku. Technika
má pak v praxi vypadat jako básnění skrze písmo, barvy, zvuky, světlo a pohyb. Nová poezie
dle poetistického konceptu má představovat multimediální konglomerát zušlechťující citový a
následně i tělesný život člověka. Mimoestetické funkce, které přináležely v preindustriální a
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předkapitalistické civilizaci umění, je nutné přenechat novým technologiím. Filosoficky
navazuje na epikureismus a materialismus. Za konečný a vrcholný projev lidského snažení
považuje nalezení „pravé radosti“. V tomto pojetí se již Teige zdržuje hlubší sociální analýzy
dané doby, třídní rozlišení na buržoazii a proletariát nezohledňuje a místo toho se koncentruje
na postupné objevování a rozkrývání smyslových analogií a následné propojitelnosti dříve
separovaných druhů umění. Zmínky o psychoanalytickém Freudově přístupu a sexualitě
zřetelně naznačují nadcházející Teigovo směřování k surrealismu. Zříká se jakékoliv
agitačnosti a didaktičnosti přítomné v tradičním proletářském umění, stejně tak jako
povinnosti poezie sloužit specifické ideologii či řádu. Poetismus lze na základě uvedených
statí chápat jako určitý přechod mezi proletářským uměním, které Teige roku 1922 reviduje a
ohlašujícím se surrealismem roku 1928.
Závěrem lze k této kapitole konstatovat, že zatímco v kapitole první je populární kultura ve
druhé polovině století pojímána již jako systém pevně včleněný do kapitalistické společnosti,
jako kulturně a sociálně-ekonomický fenomén (popkultura), v době Teigově se jedná ještě o
ne pevně uchopený zdroj jednotlivých prvků pro nový estetický model. Teige by měl v
současné době k populární kultuře jistě mnohem rezervovanější postoj, místo periferní lidové
zábavy a podívané proletářů se již jedná o celý komplex prvků a jevů, které se s „vyšší“
kulturou vzájemně kontaminují a prostupují. A navíc oblíbený prakticky u všech sociálních
vrstev obyvatel (tedy včetně „buržoazie“).
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3 Realizace konceptů – vybraní autoři
V podkapitolách této části se zaměříme především na praktické realizace výše uvedených
poetistických představ a koncepcí s důrazem na přítomnost prvků populární kultury
(především exotických). V této úvodní pasáži v krátkosti zmíníme některé vybrané teoretické
statě, které se touto problematikou zabývaly již dříve. S vědomím těchto dřívějších
badatelských počinů a obecných tezí o zkoumaných dílech se posléze v analytické části
pokusíme o vlastní interpretaci a komentář.
V době první republiky se k poetismu vyjádřovali kritici a literáti jako František Götz, Josef
Knap, Bedřich Václavek i F. X. Šalda. Nyní se zaměříme především na hlavní teze posledních
dvou jmenovaných, kteří se k Nezvalovi, Seifertovi a Bieblovi souhrnně vyjádřili koncem
dvacátých let. Václavek ve svém textu Od umění k tvorbě u Seiferta reflektuje vývoj od
„služebného umění proletářského k funkční čisté poezii“ (Václavek, 1949/1928).
Charakterizuje jej jako autora radikálního, jdoucího cílevědomě za vytčenýmí cíli. Od prvních
proletářských sbírek se dle Václavka básník posunuje k čistému lyrismu v Na vlnách TSF.
Seifert zde odhaluje iracionální a neúčelné významy věcí a uchopuje svět zpřítomňujícím
pohledem na veškeré světové dění, přičemž jeho tehdejší techniku a poetiku Václavek celkově
pojmenovává jako „simultánní panglobismus“ a „polyfonii krás“ (ibid). Dále registruje
princip asociací a nevinného humoru. Nezvala Václavek prezentuje jako „výbojný proud nové
poetické energie“ (ibid). Za důležitý moment považuje podvědomí a sny. Dále rovněž snahu
vytvářet nové skutečnosti, rozbíjet tradiční formy a naplňovat je koncentrovaným,
simultánním komplexem zážitků. Na druhou stranu připouští, že se Nezval v jazyce příliš
zaobírá syntézou namísto skutečného tvoření nového (ibid). Nezvalova Pantomima pak dle
Václavka naplňuje Teigovu koncepci nejlépe. Přínos poetismu pro Václavka spočívá
především ve vymezení „čisté poetické funkce“ (ibid). U Biebla se Václavek pozastavuje nad
menší intenzitou básnické energie způsobené jeho mnohostranností. Biebl se mnoho zaobírá
tématy a problémy, místo „opilecké poezie“ více střízlivě formuje (ibid).
F. X. Šalda komentuje poetismus ve stati O poetismu. Přisuzuje mu klad v tom, že přinesl
českým básníkům metodické uvědomění. V dalších letech předpovídá zánik samotného pojmu
poetismu, ale přetrvávání jeho podnětů a síly (Šalda, 1972/1927). Negativně hodnotí Teigovo
popírání uměleckosti poezie a její zrovnoprávnění se životem. Tento akt považuje za Teigem
kritizovaný romantismus:
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„V tom je jediný omyl páně Teigův. Toto kladení rovnítka mezi umění a život, toto popírání
poezie jako umění je právě čirý romantismus – týž romantismus, který pan Teige zatracuje tak
ostentativně (‚Romantičtí umělci jsou defektní individua ‘)“ (ibid: 491).
Ve stati O nejmladší poezii české se Šalda snaží prezentovat poetismus jako výsledek
kontinuálního procesu a pokračování proletářské poezie. Seiferta definuje jako primitivistu
podobného malíři Rousseauovi. Ironizuje autorovy touhy po dálkách tím, že jde jen o pohled
vzdálený a povrchní. Ne úplně odlišně od Václavka charakterizuje Seifertovu poetistickou
metodu jakožto „zpívání věcí z jejich nitra“, vyrážení esence z věcí, nikoliv opisování jejich
formy, dále i umocňování skutečnosti, souběžné vidění všeho v jednom čase (Šalda,
1961/1928). Seifertovo Na vlnách TSF charakterizuje jako „rozkmitanou poezii“ světa
podobnou filmu (ibid). Riziko vidí v „křížovkářské“ podobě některých básní, které mohou ve
čtenáři aktivizovat spíše rozum než imaginaci. Nezvala Šalda vnímá jako složitějšího
polyfonika, než jím je Seifert. Považuje jej za autora „horečného a rozkošnického“, jehož
obraznost vyvěrá ze sexuality, podvědomí i snu, u něhož nestojí žádná věc osamoceně (ibid).
Jako Václavek Šalda zdůrazňuje i příznačnou, až filmovou koncentrovanost zážitků. U Biebla
se Šaldovo stanovisko přibližuje Václavkovi nejblíže. Považuje ho za nepříliš důrazného a
intenzivního, za autora rozeklaného, který se nicméně ve S lodí jež dováží čaj a kávu ocitá
blízko čisté poezie. Stále v něm však vidí plachého a nevýbojného jedince, nerozhodně
rozkročeného mezi dálkou a domovem (ibid).
Po tomto období se zmíníme o pojetí Pešatově. Přínosným jistě stále zůstává jeho příspěvek K
pozapomenutým domácím předpokladům poetismu. Jako Šalda vidí v proletářské poezii a
poetismu kontinuální vývoj. Všímá si zde projevů obdobných poetismu především
v poválečné poezii členů Devětsilu Josefa Friče, Františka Němce a A. M. Píši, kteří se však
od samotného poetismu distancovali. Na přelomu desátých a dvacátých let u nich totiž do
poezie prosakuje hravost, mísení stylových rovin a motivy populární kultury (např. sport),
čímž vytvářejí určité podhoubí pro umění následujících let. Takovéto projevy označuje jako
„poetický naivismus“ spjatý s malířem Rousseauem (Pešat, 1985). Píšu prezentuje jako autora
pravděpodobně prvního českého básnického textu bez interpunkce a s přeskakujícími pohledy
příznačnými pro apollinairovskou linii poezie.
Na závěr této části se ještě krátce pozastavíme nad současnými studiemi Binarové a Veberové
zaměřenými na jeden z konkrétních a nejviditelnějších projevů poetismu, zálibu v exotismu.
Ta má svůj původ vedle některých formálních postupů rovněž u Apollinaira. Binarová ve své
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studii Vztah básnického díla Guillauma Apollinaira a exotického umění zrod těchto zálib blíže
popisuje. Záliba v primitivním a negerském umění je dána především nesouladem mezi
označujícím a označovaným, tedy momentem důležitým pro nastávající avantgardní (hlavně
kubistické) snahy upouštějící od tradičního mimeticky pojatého ztvárňování skutečnosti a
obratem ke svobodné konstrukci nové reality. Důležitou je i umělecká snaha určitým
způsobem obejít moderní křesťanskou civilizaci návratem k prapůvodnímu (Binarová, 2008).
Veberová sleduje stopy exotismu v následujících letech v avantgardě (především poetismu,
expresionismu) popřípadě v poezii Kalisty a Hory. Konstatuje, že v pojmu exotika byly
zastřešeny geograficky vyloženě odlehlé oblasti Dálného Východu a Oceánie, ale někdy i
území Evropy. Exotika dobře reprezentuje avantgardní snahy bořit hranice a překračovat
limity, v tomto případě vnitřního subjektivního světa. Poetismus si exotické motivy dle
autorky „renesančně“ přivlastňuje a postupně „domestikuje“. Expresionisté si na rozdíl od
poetistů exotické motivy nepřivlastňují a nepřetvářejí pro vlastní cíle (Veberová, 2011).
Poetisté se po světě často pohybují diskontinuálně, pomocí filmových střihů, zároveň dochází
i k relativizaci pojmů známé a neznámé. U Seiferta je exotickou i samotná básnická forma.
Dále poznamenává, že ne nějaké konkrétní záznamy cest, ale abstraktní touha po vzdáleném
je hnacím motorem vybraných básníků. Ve třicátých letech následuje temnější podoba
exotiky, fascinaci postupně střídá motiv útěku, exotika spočívá více v bizarních polohách jevů
a věcí (ibid).
O vztahu avantgardy a modernismu i o vztahu Devětsilu k proletářskému umění se píše
v teoretické

části

reprintu

Revolučního

sborníku

Devětsil.

Avantgarda

je

spolu

s modernismem proudem modernity, popřípadě je podmnožinou modernismu (Kavalír, 2010).
Avantgarda se dá dělit různými způsoby dle převažujících tendencí či užívaných metod.
Směřuje k očišťování formy a také reflektuje bergsonovské nové pojetí času.
Charakteristickými vlastnostmi pak jsou radost z dobrodružství, akce, popř. války, dále
vzpoura proti tradici, ničení a posouvání limitů, snaha objevovat i za cenu obětí, utopické
vize, vyzdvihování média a osvobozování gest, slov, barev atd (ibid). Mezi jednotlivými
směry existovaly čilé kontakty. V Devětsilu měla radikálnost a revolučnost u různých členů
různou intenzitu. Rusko představuje spíše mýtický prostor, praxe ovšem směřuje k Západu
(Vučka, 2010). Individualismus je redukován a nacionalismus odmítnut. Odklonem od
estetismu a akademismu se pak skupina postupně obrací k pokleslým uměleckým žánrům
(populární kultuře). Exotické motivy napomáhají rozvíjet smyslově plastické představy a
přenášet krásy z exotického do všedního (ibid).
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Nejdříve obecně charakterizujeme vybrané dílo a následně se zaměříme na určené, zejména
exotické motivy a jejich pojetí u Nezvala, Seiferta a Biebla. Exotika totiž prostupuje vybrané
texty nejvíce, v takto pojaté poezii mají tyto motivy pochopitelně své nepřehlédnutelné místo.
Ve dvacátých letech, kdy se cestování do dalekých krajin mezi běžnými občany teprve počalo
rozvíjet, byla primárním zdrojem exotických prvků zejména dobrodružná literatura dotvářející
vkus běžného moderního člověka. Zároveň byla vhodným „skladem“ nezvyklých slov a
obraznost podněcujících objektů. Dle poetismu se však později měla stát exotickou a hodnou
objevování i ta nejprostší skutečnost, každodenní život. Exotické motivy tak mohou plnit
funkci prostředku v přípravné a přechodné fázi vedoucí člověka k novému vnímání a
prožívání reality jako celku. V závěrečné části kapitoly jednotlivé přístupy srovnáme.

3.1 Vítězslav Nezval: Pantomima
Důležitou reprezentací tohoto období je Pantomima Vítězslava Nezvala z roku 1924. Na
grafické úpravě se podíleli Karel Teige a Jindřich Štyrský. S vědomím, že se poetismus
promítal i do jiných uměleckých forem, v textu zacílíme na poezii, která byla ve dvacátých
letech stále nejdostupnější většinovému publiku. Vybraní autoři rovněž hojně cestovali po
Evropě, ale i po vzdálenějších a exotičtějších krajích (Biebl).
Již na obalu knihy vidíme zřetelnou inspiraci populárně kulturními elementy. Jako celek je
různorodá, stejně tak jako svět, jejž se snaží obsáhnout a uchopit rozličnými způsoby a
prostředky. Nepřehlédnutelnou část tvoří podobizna hollywoodské filmové hvězdy. Poetismus
je ohledně tématu kinematografie obrácen především na rodící se filmový průmysl v USA,
který

Teige

považuje

za

perspektivní

ohledně

uplatňování

principu

fotogenie,

neakadamických přístupů, využití multimediality a oslovování senzibility širokého publika.
Ikonické obrázky vzešlé z rozmáhajícího se kultu amerických filmových star v sobě totiž mají
potenciál vytvářet kolem sebe početnou komunitu diváků, z marxistického hlediska Devětsilu
zejména proletářů a přispívat tak skrze takovéto symboly k lepší vzájemné komunikaci mezi
umělci a lidem, k budování určitého „kolektivního vědomí“, potřebného pro nadcházející
přerod společnosti. V typografii nadpisů, jejich barvy a rozložení se nabízí paralela
s reklamními nápisy, především s přicházející technikou neonových poutačů přítomných
hlavně u zábavních podniků. Plachetnice, výřez mapy světa zacílený na vzdálené krajiny
kolem Indického oceánu a exotické rostliny přináší téma rozvoje dopravní techniky a
následných proměn distancí mezi odlehlými kraji. Jedná se o svět, ve kterém je technika
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užívána k mírovým účelům, zbavena cejchu likvidátora a využívána ke vzájemnému
poznávání a komunikaci. Kolážovitou obálkou tak celkově prostupují ideje kosmopolitně
založeného či vnímaného světa.
Jako úvodní část Pantomimy Nezval volí Abecedu, vytvořenou již dříve. Hlavními rysy textu
jsou asociace, syntetické spojení principů konstrukce a poezie, přenos exotických prvků do
všedního světa, propojování imaginace s běžnou skutečností (Vojvodík, 2011). Stejně jako
musí dojít k osvobození proletáře z područí kapitalistického systému, je zapotřebí osvobodit i
jazyk samotný, jak již dříve programově určil hlavní představitel futurismu Marinetti.
Upuštěním od interpunkce, zanášením exotických motivů z populární kultury, lze vyjádřit
tvůrčí uměleckou svobodu a určitou „rozevlátost“ umožňující obracet se k nejrůznějším
skutečnostem světa a zároveň se jich specifickým způsobem zmocňovat pro vytváření nových
konstrukcí. Již samotná grafická podoba písmen abecedy je schopna navozovat asociace
představ (například C jako měsíc, g jako laso atd.), jednotlivé litery tu jsou v roli magických
tvarů a linií, Teigových „optických tvarů“ vyvolávajících rozmanité obrazy. Zároveň jsou zde
přítomny rýmy i asonance, čtyřverší a dvojverší, což poukazuje na povědomí o
konstruktivistické bázi, předpřipraveném plánu, na kterém je následně uplatněn nový
budovaný životní princip nespoutaného, až dětského vnímání světa a vstřebávání smyslových
senzací. Postupný výčet od A do Z připomíná varietní představení, rychle se střídající
výstupní čísla. Tento efekt je dále umocněn právě v pozdějším choreografickém ztvárnění.
Nezval užívá mnoha exotických i obecně populárně kulturních motivů, které lze nalézt
v populární dobrodružné, cestopisné četbě či americkém filmu: palmy, kapitán chystající se
do Ameriky, indián a prérie, Fairbanks, klaun, tanečnice, břehy Nilu, planiny Černé Indie a
krotitel hadů, pyramidy, faraon (Nezval, 2004/1924).
To vše představuje snahy vtisknout poezii globální rozměr, kosmopolitní charakter. Uvedené
motivy pomáhají zvýraznit princip svobody a volnosti jednání, životní vitality, pohybu napříč
světem. Nezval se zde vyhýbá „artové“ metafyzičnosti, psychologičnosti, jak požadoval
Teige. Písmeno G je užito jako jediné v malé formě, v té totiž Nezval využívá podoby s lasem
herce Fairbankse. Tato hvězda amerických dobrodružných filmů pro poetisty představuje
určitý vzor harmonie mezi duchovními a tělesnými silami. Tělo jako správně nastavený stroj a
spolu s ním v symbióze poetická duše promítající do něj svou vůli. Obdobná představa
vystupuje u tanečnice Mayerové, se kterou byla roku 1926 k textu Abecedy nacvičena taneční
sestava. K jednotlivým písmenům se tak přiřadily fotografie jednotlivých pozic
zkombinované s Teigovou typografií. Tímto projektem je do textové abecedy zařazen další
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element – performativnost (ibid). Jedná se o další prvek související s tématem populární
kultury, rozmanité pohybové kreace a akrobatické pozice mají své místo v cirkusu, varieté,
sportu, kde je běžné publikum uchvacováno možnostmi lidského těla. V případě choreografie
Mayerové je vidět i specifická snaha poetismu o navázání nového typu komunikace skrze
experimentální pojetí znaku (ne jen jejich kombinace, ale již samotná podoba znaků může
stimulovat představivost). Jasná geometričnost v typografii písma doprovázející fotografie
dokládá avantgardistické zaujetí jednoduchými a strohými tvary a upřednostňování
minimalistického dekorativismu. Tímto projektem je také podtržena snaha o multimedialitu,
tedy pokus zmocnit se skutečnosti (včetně jazyka) a následně její podobu přenést k pozornosti
diváka všemi dostupnými prostředky.
Po obecnější charakteristice Pantomimy a úvodní části Abeceda se nyní zaměříme na
konkrétní projevy vybraných populárně kulturních motivů v textu. Jelikož sbírkami dalších
autorů, Seifertovou Na vlnách TSF a Bieblovou S lodí jež dováží čaj a kávu nejvíce
prostupuje motiv exotiky a cestování, se tedy i u Nezvala pozastavíme u tohoto momentu.
Již v Abecedě Nezval uplatňuje exotický a cestovatelský motiv, u písmene A subjekt
apostroficky sní o přenesení rovníku palem nad Vltavu. Jeden ze symbolů dalekých krajin je
tak přičleněn k důvěrně známé lokaci, verš působí jako pomyslný skok od prosté chatrče
nacházející se v tropickém pásmu až k fauně typické pro tuzemské prostředí. I na takto
nevelké

textové

ploše

lze

tedy

registrovat

poetistickou

snahu

o

kosmopolitní,

„globetrotterovskou“ všeobsáhlost a těsné sbližování prostorově vzdálených a blízkých prvků.
Je takřka lhostejno, kde se zrovna nacházíme, domovem je celý svět, dřívější rozdíly a
propasti padají, autor zde jedním veršem staví imaginární most. U písmena C rovněž najdeme
apel vybízející k daleké cestě, od gondolierů ztělesňujících inspiračně vyčpělou Evropu vede
linie až k Americe představující nový zdroj zážitků. U g, jak již bylo zmíněno výše, vystupuje
postava tehdejší filmové hvězdy Fairbankse lovícího buvoly, subjekt poté tato zvířata pojídá
v podobě argentinského řízku, i tyto prvky náležící filmu či dobrodružné literatuře lze (z
pohledu tuzemského publika) jistě přiřadit k exotice také. Naznačena je tu exotika, která je
určena primárně ke zkonzumování, napomáhá k uspokojování, stimulaci a kultivaci lidských
smyslů. U dvojice písmen J a Q se nepokrytě vyjadřuje idea světoběžnictví, dudák pluje
s měchy přes Německo do Francie zpívaje při tom chodské písně. Překonávání větších
vzdáleností je zde však jako v případě písmena A více snem než realizovatelnou možností. U
písmena R, pojatého narozdíl od ostatních liter především zvukomalebně, je prezentován
Devětsil jako spolek komediantů jdoucích na pochod až k božskému Nilu. Skupina odvážných
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průzkumníků, odpovídající umělecké pozici avantgardy, jde přes „devět mostů a přes sedm
vod“ a podniká tak pomyslnou a až mytologizovanou cestu do dalekých krajů, kde se ihned
zabydluje. Písmeno S je také přiblížené prostřednictvím exotických prvků, konvenční
asociace s hadem je u této litery rozvinuta do takřka epické šíře, subjekt popisuje fatální
důsledky vztahu krotitele hadů z „Černé Indie“ k hadí tanečnici. U V najdeme juxtapozičně
spojený fata morgánový „odraz pyramidy v žhoucím písku a konstruktivní báseň hodnou
Disku“, tento exotický tvar odkazující ke kaligrafickým básním je v některých poetistických
výtvorech skutečně uplatněn. W je připodobněno k souhvězdí Kasiopeji kroužící nad hlavou
mocného faraona. Pohyblivou hvězdnou oblohu tu je možné vnímat jako vhodný prostředek
ke snadnému a rychlému přemisťování na velké vzdálenosti (bezúhonný letec), několika
pohyby očí lze lehce překonat miliony kilometrů, pohled na noční nebe je vlastně také jednou
z podívaných, která je navíc univerzálně přístupná i sebevíc odlehlým a exotickým krajinám.
V části Panoptikum v Rodině harlekýnů nalezneme obdobný motiv jako u písmena R
v Abecedě. Komedianti podnikají dlouhou cestu, tentokrát směrem na východ. Subjekt tu
k sobě klade vzdálený prostor Texasu a Třebíče (Nezvalova rodného kraje). Stejně tak
evokuje i další zahraniční destinace proprii italského původu Frančesko, Isabela,
Herculaneum, Pompeje nebo motivem mexické drožky či města Rousseau. Autor vše
propojuje do souvislého a až samozřejmého celku, který odráží svět, ve kterém prostorová
distance pozbyla dřívějšího významu. V Jarmareční písničce o nevěrné lásce se přenášíme do
blíže nespecifikované africké kolonie nad rovníkem, kde subjekt vypráví epický příběh o
osudech letce a jeho družky z kantýny. Utečou a přistanou v lůně černé Afriky,
nepoznamenané kolonizací, kde nalézají ztracený ráj a osvobození od zákonů platných v
„civilizovaném“ světě. Na závěr básně subjekt opakuje v Abecedě užitý motiv tropických
palem sloužících jako most mezi dvěma světy. Název jarmareční píseň jistě vystihuje
formální ráz textu, který pojetím verše odpovídá domácí tradici, zároveň se ale tematicky
aktualizuje a prezentuje jako moderní a novátorská symbióza i jako napětí časem prověřeného
s novým a netradičním, exotickým. Zmenšování vzdáleností ve dvacátém století boří klasická
spojení formy a obsahu a umožňuje obvyklými postupy zobrazovat v minulosti neobvyklé
skutečnosti. Tento text je příznačným dokladem snahy autora vyjádřit novou dobu, ve které
došlo k nebývalému nárůstu v umění nově uplatnitelných a srozumitelných prvků. Poetismus
se tyto prvky snaží zakomponovat a „kontaminovat“ jimi všední realitu.
Ve hře Depeše na kolečkách rovněž nalezneme exotické motivy, jako v Jarmareční písni je
děj situován do blíže nespecifikované kolonie, patrně jedné z evropských v Africe.
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Naivistickou perspektivou je tu vyobrazen revoluční vývoj, černoch se osvobozuje z otroctví a
obchodníci, kteří jsou ztělesněním burzovního kapitalismu, zažívají krach a pád. Stará kolonie
se bortí a na místě dřívější civilizace vyrůstají palmy, návrat k prapůvodu je šancí ke
znovuzrození. Zvláštní postavení má radiotelegrafista s hlásnou troubou, ovlivňuje dění a
zprostředkovává informace. Na konci je ústřední milenecké dvojici umožněn pobyt a setrvání
na místě. Umění v podobě cirkusového paňáci vítězí, vězení je pryč, svět se v radosti otevírá.
Poetistická vize další revoluce, a to světových rozměrů, je transformována do takřka
varietního a cirkusového vystoupení. Text blížící se pohádce a využívající exotického
prostředí vyjadřuje převrat, jehož dalekosáhlost a jednoduchost spočívá v univerzalitě
lidského smíchu a veselosti. Kapitalisté jsou pak vůči takovému boji bezmocní, protože jsou
příliš zaujati fakty a čísly. Lidová zábava a idea veselí skrývají netušené možnosti, kterak lze
osvobodit lidstvo z rukou starého řádu. Exotické motivy zde sehrávají roli univerzality a
kosmopolitnímu založení nadcházejícího nového umění pomáhají dotvářet idealizovaný
model. Světová revoluce tohoto ražení je však již koncem dekády vnímána jako nereálná a
neuskutečnitelná.
V Podivuhodném kouzelníkovi rovněž vystupuje idea revoluce, ústřední postava prochází
různými vývojovými stadii, zázračně se narodí a později se stane svědkem převratu. Zejména
ve druhé polovině skladby se kumulují exotické prvky i motivy populární kultury obecně.
Postava kouzelníka se zabydluje v rozmanitých končinách a v různých fyzických podobách,
po smrti se stává sochou Buddhovou v Zadní Indii. Náboženství a klanění se modlám tu však
představuje stejnou nesvobodu jako politický režim, bronzová socha padá a vystupuje z ní
armáda černochů. Vedle sebe klade subjekt černochy táhnoucí světem a horníky táhnoucí
doly, exotické i známé jde během revolučních dní zákonitě ruku v ruce za společnými cíli.
V Intermezzu subjekt promlouvající v ich formě sděluje svou utopickou vizi nového světa,
pomyslným pásmem osvětlujícím temnotu se stává východní směr, orientován k Moskvě.
Vysněný globalizovaný svět je ztělesněn partnerstvím Evropana a mulatky uprostřed prérie.
V šestém zpěvu s podtitulem Nový zrak dochází ke vzkříšení kouzelníka, který putuje
společně s Apači. Následují poetisticky vděčné motivy filmových hvězd Fairbankse a
Chaplina. První z nich dokazuje určitou nadřazenost nad staršími uměleckými formami
v podobě Apollinaira a Picassa, které pomyslně chytá do lasa. V závěru zpěvu subjekt vidí
básníky bavící se jako „černoši při řvoucím Jazz-bandu“, nestarající se o peníze. Básník se
zde začleňuje do davu, k masám, se kterými si může porozumět přes dříve značnou
prostorovou či kulturní vzdálenost. Stává se řadovým dělníkem již neopovrhujícím lidovou
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zábavou, otevřeným radostem života běžného člověka kdekoliv na světě. Poezie se stává
životem a život poezií, jak o tom uvažoval Teige.
V Pantomimě je exotika tematizována již v samotném názvu u skladby Exotická láska.
V úvodní části Na cestu je vyjádřena touha po dalekých afrických krajích, objevení
ztraceného ráje, kde bude hojnost plodů a štěstí. V části Exotická láska, věnované Seifertovi,
subjekt vytváří imaginativní rozhovor vysněné metaforické černé růže/dámy s měsícem.
Tomu vyjevuje svůj vztah k básníkovi žijícímu v odlehlých a chladných krajích. Básník je tu
vylíčen jako autor, který dokáže zaujmout svou exotickou poezií zejména chudé. Exotika je
zde složkou ideálního, vysněného oázového světa schopného fyzicky a emocionálně nasytit
hladovějící. Teige ve svých teoretických úvahách hovoří o náhle se objevivší poválečné
potřebě po nových senzacích, „hladu po lyrismu“, jako chudí zde tedy mohou být zastoupeni
lidé nejen ze sociálního, ale i z uměleckého hlediska. Snová exotika je dovedena nejdále
v poslední části Exotické lásky Zátiší v peřinách. Společníkem dívky ulehající na lože se ve
snu stává míšenec z Jávy schopný postavit se krokodýlu i šakalovi, přičemž dívka má
obdobné vlastnosti vzhledem k mužům. Za bílého dne poměrně všední vlastnosti se mohou
v noci během snění osamostatnit a nabýt rozmanitých, až exotických podob.
Exotické prvky se poté nejnápadněji vyjevují v Cocktaillech. Subjekt se nachází ve stavu
jakéhosi deliria a jindy běžný moderní bar se mu proměňuje v pásmo rozmanitých postav a
situací. Technikou nevšedních asociativních spojení se prostředí „přelévá“ do různých forem
s prvky exotiky a antické mytologie (žlutá láhev „sladkou Japonkou“, vidlička „trojzubcem
Poseidona“ atd.). Dochází k podivuhodnému mísení jinak i dosti vzdálených jevů, alkoholové
opojení se tak stává zdrojem nové, kaleidoskopické perspektivy. Subjekt požívá koktejl a
následně míchá koktejl vlastní, jakési opilé pásmo, a to pomocí běžných ingrediencí, které mu
poskytuje každodennost. Svět je tedy přetvářen tak, aby se stal básní, jak je to vyžadováno
v poetistickém programu Teiga i Nezvala.
Jak jsme nastínili výše, exotická poetika Nezvalovy Pantomimy je především snová, zakládá
se na rozvinuté autorově imaginaci. Tato exotika je vědomí a smyslům v neexcitovaném stavu
v podstatě nedostupná. Po konkrétní stimulaci se však částečně materializuje, promítá se i do
obyčejných jevů a vztahů, klade se na jejich úroveň a tak je ozvláštňuje. K tomu se rovněž
přidružuje Nezvalovo ideologické a politické zakotvení, v té době značně ovlivněno a
inspirováno ruskou říjnovou revolucí. V prvních poválečných letech ještě převládalo
přesvědčení, že se revoluce rozšíří a nabyde globálních rozměrů. Z obecnějšího hlediska je
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poetistický svět zabydlován prvky z populární kultury a vyjadřuje tím ztotožnění se
s estetickým citem běžného, především proletářského člověka, vkusem, který má ve stále více
se globalizujícím se světě potenciál stát se jedním ze stěžejních pojítek nepřehlédnutelné části
lidstva, která vyhlíží revoluci.
Jelikož bereme vedle exotiky v potaz i jiné populárně kulturní motivy, zmíníme se i o
fotogenické básni Raketa. Teige ve fotogenii spatřoval především úsilí o technickou
vytříbenost děl oproštěnou od tradičního akademismu a teatrality. V kinematografii měly na
sebe upozorňovat již samotné obrazy věcí, jejich materiál, osvit atd. Bylo žádoucí, aby
dějovost ustoupila hře pohyblivých obrazů. Nezvalova Raketa je v podtitulu charakterizována
skutečně jako fotogenická báseň. Text se více podobá scénáři, avšak kladoucímu důraz na
vizuální efektnost, klasický popis dialogů zde nenajdeme. Jednotlivé obrazy jsou očíslovány,
skládají se ze stručných popisů dějů a lokací, v závorce jsou uvedeny příkazy týkající se práce
s kamerou a střihem, prostřihy a montážemi, takovýto sled jednotlivých operací připomíná
počítačový algoritmus. Děj je minimalistický, klade se důraz na detaily. Název Raketa
odkazuje k vizuálnímu efektu rámujícímu celý text (osvětlená ruka s revolverem se prolne do
briliantu a v prskavkovitý výbuch podobný raketě). Mezi těmito dvěma výstřely se odehrává
ne zcela jasný děj s různými postavami. Popis jednání postav je značně zkratkovitý a
redukovaný, je zde naznačen příběh o nevěře a sledování páru najatým detektivem. Po
„raketovém“ efektu se však dramatická zápletka proměňuje v pouhou účast postav na
pouťové střelnici. Redukovaný děj a důraz na technicitu provedení, střihy a montáže, je
příznačný zejména pro sovětskou avantgardní filmovou školu, fabule je pro změnu bližší
západní populární literatuře. Dle Teigových požadavků v tomto poetickém scénáři skutečně
došlo k redukci tradiční epičnosti, oproštění od tradiční divadelnické dialogičnosti
(samozřejmě s přihlédnutím k tehdejší ještě němé éře filmu) a místo toho ke koncentraci na
formální stránku díla a rafinovanou pointu.
V následujících podkapitolách se text zaměří na exotické a populárně kulturní jevy ve
vybraných dílech Seiferta a Biebla.

3.2 Jaroslav Seifert: Na vlnách TSF
Nyní přesuneme pozornost k význačné poetisické sbírce Jaroslava Seiferta z roku 1925, Na
vlnách TSF. Knihu věnuje kolegům z Devětsilu; Teigovi, Nezvalovi a Honzlovi. Již na
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samém počátku prosvítá neortodoxní grafická úprava, nad níž měl jako u Nezvalovy
Pantomimy patronát Teige. Celý text je vystavěn z různých druhů písma, někdy i o různých
sklonech, takže již při letmém nahlédnutí lze vypozorovat snahu o rozmanitost a maximální
využití dostupných formálních prostředků. Na počátku Seifert modifikuje známé Máchovy
verše, „na tváři lehký žal, hluboký v srdci smích“ (Seifert, 2011/1925). Následuje úvodní
báseň věnována stěžejnímu inspiračnímu zdroji, Apollinairovi. Formálně je vystavěna jako
promluva k již zemřelému umělci, který se stal účastníkem válečného konfliktu. Eiffelovu věž
přirovnává k harfě a „lodi nadouvající plachty“, se kterou lze na vlnách TSF objevovat nové
události a krásy. Svět, který dříve spojovaly boj a smrt, se nyní pomocí technologického
pokroku a v míru zceluje vizemi všudypřítomné krásy čekající na své nálezce. Eiffelova věž
ve dvacátých letech začala sloužit k experimentálnímu radiovému vysílání, vlny TSF
(Télécoms Sans Frontières, resp. La télégraphie sans fil; česky bezdrátová telegrafie) se
stávají novým informačním kanálem s velkým potenciálem do budoucna.
Na rozdíl od Pantomimy je v Seifertově sbírce exotika ještě viditelnější, je jedním ze
stavebních kamenů. Nezval vytvářel působivé pásmo různých formálních postupů, do kterých
v určitých momentech zakomponoval exotické prvky. Tematický okruh exotiky a cestování je
zde vyjádřen již v názvech dvou oddílů knihy, Svatební cesta, Zmrzlé ananasy a jiné lyrické
anekdoty. Ještě před otevřením prvního oddílu je představena úvodní báseň Žhavé ovoce.
Tento text i texty následující je charakteristický vysokou koncentrací exotických motivů,
spojování vzdálených prvků a důrazem na smyslovost podněcující sdělení. Proti „střílejícím
dělům Paříže“ a „napjatým bubnům revolucí“ stojí „věčný vodopád poezie“, „medový měsíc
kapající do kalichů květin“. Exotika rozsvěcuje smysly a imaginaci, vzdálené motivy, dříve
náležící proměnlivému, nevyzpytatelnému a nebezpečnému světu moderní civilizace, se nyní
stávají „majetkem“ poezie s určitou autonomií na běžné realitě otevřenou hře a přesto
nepřehlédnutelnou součástí této reality. Básník se zmocňuje věcí a buduje s nimi novou
podobu skutečnosti, nastává přechodný stav, kdy je ovoce ještě „žhavé“, ještě příliš
v kontaktu se starou podobou skutečnosti. Subjektem prezentované vjemy mají rozechvět
„vlnový přijímač“ posluchače, poezie se vlastně stává ještě dokonalejším vysílačem,
pomyslnou nadstavbou radiového přenosu schopnou sugerovat i pachy, vůně a dotyky. Takto
pojatá poezie umožňuje plnější a intenzivnější vnímavost a možnost zakusit bezstarostné
trávení volného času.
Po tomto úvodu již následuje první oddíl Svatební cesta. Ve stejnojmenné první básni oddílu
je ústředním tématem otevírání se zbásněnému světu plného krás oslňujících smysly (výzva
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otevřít okno „vůním dokořán“, „medovému měsíci“, „cukru sněženek“, za zavřeným oknem
však nalézáme „pouhé“ hory Alp). Další básně oddílu jsou exotickými, cestovatelskými
popřípadě i jinými motivy populární kultury plně prostoupeny. Na počátku básně Odjezd lodi
si subjekt nasazuje „krásné brýle, které ho moudrým nečiní“. Exotika tu tedy nebude primárně
záležitostí snu či vyjádřením světovosti revolučního nadšení jako u Nezvala, ale spíše
součástkou jednoho z použitelných „filtrů“, přes které lze nazírat na svět tak, aby se stal básní,
jak tomu má v poetismu být. Chvíle loučení s odjíždějící lodí přirovnává k „hořké mandli“,
dívky mávají šátky „zakrvácenými červenou barvou ličidel“. I malý náznak utrpení, možná
reminiscence válečných útrap, je ihned radikálně zjemněn na pouhou stopu kosmetického
přípravku. Seifertův „filtrační“ postup je v následující básni Marseille uplatněn ještě více,
stoleček v kavárně je připodobněn k „plameňákovi na jedné noze“, ruce černochů k „černým
pavoukům“ atd., míra exotičnosti je metaforou rozšířena či naopak tlumena („oči přístavních
ryb očima dřevěného koníka z mládí“). Atmosféra do noci se halícího moderního přístavního
města nabízí bohatý repertoár motivů (ryby, chobotnice, průzračná voda, černoši, nevěstky,
jazzbandy). Básně s ucelenou typografií jsou vystřídány dvojicí přístav a moře. Stěžejní,
nosné motivy jsou graficky zvýrazněny. Celou sbírkou samozřejmě prostupuje i motiv vln,
vlny bezdrátové telegrafie jsou schopny unášet do dalekých krajin stejně tak jako vlny
mořské.
Pocity idyly, bezstarostnosti a luxusu jsou tlumočeny v celém oddíle, poezie zde s čerstvě
„ulovenými“ motivy skutečně podniká „svatební cestu“, přičemž v oddílu Zmrzlé ananasy a
jiné lyrické anekdoty jsou již plně integrovány a subjekt si může dovolit i rafinované a vtipné
pointy. Prostředí kolem Hotelu Cote d´Azur je nahlíženo se značnou sentimentalitou, subjekt
vzpomíná na lásku a jeho obraznost stimuluje smysly, červený ananas a žluté banány, vlny
jako „hřbety hořkých ryb“, „lastura večera“ atd. Metaforičnost užívá exotických obrazů, ale
zároveň neodbíhá nikam daleko, jednotlivé prvky zvolené lokality se vzájemně prostupují a
doplňují. Vhodným prostředím pro trávení volného času a obdivu krás světa je i park, ve
stejnojmenném textu se zahradník stává „básníkem milujícím své růže“, jejichž jména jsou
označena výraznými literami. Dle principů poetismu se básník stává jedním z dělníků
usilujících zhotovit co nejkvalitnější výrobek, stejně tak jako se řemeslníci i jiní umělci stávají
básníky. Dřívější bariéry se hroutí a umění si tak podává ruku s každodenností. Má Itálie má i
formálně experimentálnější charakter, celý text je otočen o devadesát stupňů, pro italštinu je
užito velkých písmen. Aliterace uvnitř cizojazyčných veršů i mezi nimi navzájem, zvukové a
rytmické variování připomíná i v souvislosti s názvem sbírky mnemotechnické pomůcky pro
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Morseovu abecedu, zvolený typ liter je podobný písmu tesanému na renesanční sochy.
Referencí k Itálii a Mussolinimu subjekt poukazuje k italskému futurismu, avantgardnímu
směru snažícímu se mimo jiné o osvobození tradičních jazykových útvarů, poetismus pak
báseň včleňuje do běžného povědomí, může být „ledovou limonádou“ i „vyznáním lásky“.
Večerní světla připomínají na první pohled Nezvalovu Abecedu, variuje tu několik motivů,
bouřlivý noční život města kontrastuje s klidem u rodinného krbu. V závěrečné básni oddílu,
Verších o dvou utopencích, nalezneme rovněž kontrastní tematické polohy, loď s utopenou
dívkou a námořníkem blížící se k lázeňské restauraci, s motivem smrti kontrastuje výběr
barev (bílá, stříbrná, křišťálová, zlatá). Posly smrti se tu netradičně stávají zvonící příbory a
lesní roh, „obrácený chobot sloní“ a „krvácející“ zlatý meloun, „Angličana čtoucího DailyMail“ se náhle dotkne ukončená existence, memento mori tedy vstupuje i do idylické
atmosféry rekreační stavby.
Druhý oddíl je započat básní Večer v kavárně. Vize subjektu jsou představeny jako snové,
básník má štěstí, že je vybaven očima podivína. S obratem k exotismu souvisela v poetismu i
obnovená dětská perspektiva, která je jedním z vhodných nástrojů k přebudování stávajícího
světa ve svět básně, exotika nabízí nejen vzdálené scenerie, ale i exotický lexikon: „zmrzlé
ananasy“, „chocholy chrysantem“ na sebe upozorňují už neobvyklou zvukovou stránkou.
Oproti žhavému ovoci a revoluci v úvodní básni tu stojí zmrzlé ananasy jakožto součást
vzpomínky. Sentimentální vzpomínky prostupují i Výstředníka, i zde je uplatněna
dialogičnost, forma promluvy, interpunkce je redukována pouze na otazníky a vykřičníky.
Postava pierota z francouzského lidového divadla je pro subjekt symbolem dvojakosti pocitů
na povrchu a uvnitř, tedy určitým znázorněním úvodního máchovského motta sbírky, v tomto
případě se však podobá neupravenému Máchovu rozervanci („studený pláč pod trojí maskou
smíchu“). Následující Všecky vůně tematizují lázně pro ženy jako ztracený ráj („kolonádová
fauna hudebních nástrojů“ a „do rytmu se kroutící had“), filtrační postup zde spočívá i
v synestezii („krasavice koupající se ve stříbře zrcadel“, „med plavých vlasů“).
Zrcadlo čtverec uvádí postavu podobnou gejše, jejíž jméno rovněž zaujme už svou zvukovou
stránkou (Omaki Vani). Opět je užito tradičního „přetékání“, v tomto případě „šumivé
limonády hvězd“. Dříve vzdálená a exotická skutečnost je nyní na dohled, a na omak. Pro
subjekt je láska esenciální jako dříve dráty pro telegrafii a motory pro letadla. Miss Gada-Nigi
je výrazná cirkusovou tematikou, která s exotismem do jisté míry souvisí, subjekt zde vedle
sebe staví akrobatku a klauna předvádějící své vystoupení, avšak náhle vytržené různými
„odrazy věčnosti“. Proti tomu klade „osud sevřený v čarách ruky“ upomínající na lidskou
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konečnost. Není čas se hluboce zamýšlet nad nekonečnem, nýbrž plně a aktivně prožívat
přítomný okamžik. Báseň Cirkus zaujme grafickým a typografickým provedením
připomínajícím reklamní plakát. Král Herodes upozorňuje na zvukovou podobnost hlásek. Ve
Zmrzlině poesie subjekt opět používá „filtru“ k ozvláštnění skutečnosti, odcházející zima je
připodobněna k „odlétajícím andělům“ a „sladké zmrzlině ležící na střechách“. Subjekt
promlouvá k recipientovi a snaží se mu přiblížit svou perspektivu, popírá povrchní
jednoznačnost vjemů a pomocí smyslovost zažehujících motivů přetváří realitu na cosi
exotického, něco, co je potřeba znovu objevovat a „ochutnávat“.
Po této básni následuje pásmo lyrických anekdot s pointami, hravými asociacemi a
víceznačnými slovy, první z nich se stává následující Moudrost. Moudrost pro mluvčího
představuje uvědomění si pošetilosti minulých lásek a objev kouzla v obyčejné dýmce, která
se po pomyslném nasazení zvláštních brýlí proměňuje v „černou labuť“. Dále například
v Objevech nalezneme výřez mapy zobrazující Karibik. Subjekt si s objevením nového
kontinentu spojuje opět smyslový požitek a neřest. Kolumbovi přes časovou i prostorovou
propast sděluje, že místo doutníku dává přednost cigaretě. V Ulici je po recipientovi opět
požadováno nasazení pomyslného filtru, s přimhouřenýma očima lze spatřit „dlouhé vlasy
lamp“, tedy senzuálně aktivnější vjem. Počítadlo je typograficky jednou z nejlépe
rozeznatelných lyrických anekdot a hříček, subjektu se ženská hruď stává „australskými
jablky“, běžná anatomie těla je aktualizována dětinsky exotickou perspektivou.
V básni New York je představen obraz s prvky typické moderní skutečnosti a navíc s
humorným vyústěním, Socha Svobody „připaluje křídla aeroplánům“. Hra se slovy se někdy
podobá hře s magnetem, kdy jsou k sobě přitahována jako opačné póly slova vzdálená, právě
ve Slovech na magnetu se v jednom verši vedle sebe mohou ocitnout „rovník s bílým
medvědem“ nebo „pták z tropů na polárním kruhu“. Dům je z dálky „fialovým krystalem“,
sklenice zimy je plna „fialkové vůně“, mluvčí vybízí čtenáře k tvorbě veršů, které jsou
doslova na dosah. Pro subjekt poezie představuje především hru slov, která má nechat
vyprávění o hrůzách a světové válce na samotných dějinách. Poezie je aktivitou příbuznou
moderním lidovým volnočasovým aktivitám, která míchá radosti „jako cocktaily a karty“,
stává se spojencem nových technologií (podpírá člověka v nouzi podobně jako gramofon), jak
je tomu v básni !!HALLO!!. Vynálezem naznačený konstruktivismus se svým racionálním
jádrem slouží člověku stejně jako poetistická poezie s iracionálním základem.
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Poezie se pro poetisty stává uměním ztrácet drahocenný čas, víceznačností slov subjekt
naznačuje vyvázání se moderního člověka z náboženských konceptů a do popředí klade sepětí
s technikou; boží vedení je nahrazeno vedením elektrickým (Zloděj a hodiny). Evropa je
místem umělé exotiky a dobrodružství („palmy z papíru“, „lastury prázdných ulic“), ještě ne
plně připraveným na poslech „smyčce“ nové poezie (Koncertní kavárna). Role samotné
poezie je výslovně tematizována v Dýmu cigarety, mluvčí ji charakterizuje jako nemoc i lék,
„podušku nudy pijící hvězdy“. Motiv nemoci je zesílen v následující Horečce, na hranici snu
a bdění je pacientova fantazie opatřena filtrem měnícím všední na exotické, vhodné
povšimnutí a objevování, podobně jako v dětské obraznosti (měsíc „žlutým krabem“, koberec
„z kokosu“). Nemoc nabývá monumentálních rozměrů, subjekt k sobě opět klade jindy
vzdálené motivy („změřte teplotu Afriky“, „ďáblové v pekle zimnicí umírající“, „ledovce
mají horečku“), opaky se prostupují, lék a jed jsou totožné.
V názvu jedné z následujících básní najdeme název pařížské třídy s luxusními obchody (Rue
de la Paix). Uprostřed exoticky pojaté krásy renomovaného bulváru s nabitými výkladními
skříněmi („rosa démantů“, „divá zvěř zkrocena ve skle“) se ocitají žebráci čekající na slzy
lítosti, „parfum duše“. I oni si tak nakonec mohou dopřát luxusu, tentokrát se skrývajícího
v jindy běžném lidském citu. Lidský život subjekt dále přirovnává k neustále se
vzdouvajícímu moři. Aktualizuje jazyk k obraznému sdělení, význam mořeplavce posunuje
do obecné roviny, k „životaplavci“, jenž cestuje mezi dvěma přístavy, životem a smrtí. Život
samotný se stává plavbou, během které lze objevovat nové skutečnosti a vztahy mezi věcmi
(Hřbitov v Janově). Věci jsou však přesto prchavé a těžko uchopitelné, básník je „rybářem na
Sahaře“ či prohlíží fotografie mrtvých milenek, zaznamenává již uprchlé vjemy, zbývají mu
jen vzpomínky, které lze v poezii alespoň „okořenit“ a oživit nasazováním různých druhů
pomyslných brýlí opatřených vybraným „filtrem“.
V případě dalších prvků z oblasti populární kultury je vhodné v textu upozornit na báseň
Lawn-tennis. Černé myšlenky běžného člověka lze zahnat dle Teigových slov o poezii
„tělesnou i duševní hygienou“, v tomto případě sportem. Sport, jenž je vedle například
kinematografie, cirkusu či varieté další z podívaných, nahrazuje staré „kytary a mandoliny“ a
promlouvá novým „rytmem raketových strun“. Bělost oděvu a lehkost míčů představují
optimismus a vitalitu probouzející aktivity. Ty jsou v konceptu poetismu vítány jakožto
nezávazná hra probouzející vnímavost a smyslovost v divákovi, stejně jako tomu má správně
být u poezie.
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Nezvalova exotika v Pantomimě se dá zjednodušeně charakterizovat jako záležitost snů, tužeb
či revolučních vizí, Seifert exotiku více včleňuje do běžného světa, často do vzpomínek.
Ozvláštňuje tím realitu a podtrhuje nezapomenutelnost a jedinečnost obrazů. Na vlnách
imaginace „loví“ vybrané motivy a snoubí je s poezií (motiv svatebních cest). Na rozdíl od
Nezvala zde Seifert svou levicově revoluční politickou orientaci takřka „neventiluje“.
V následující a zároveň závěrečné analyzující podkapitole si u jedné Bieblovy sbírky
ukážeme, kam až zevšedňování exotiky dospělo.

3.3 Konstantin Biebl: S lodí jež dováží čaj a kávu
Konstantin Biebl se jako jediný z vybrané trojice autorů plně účastní bojů první světové
války, v polovině dvacátých let pak podniká cesty do jihozápadní Asie a severní Afriky.
Čerstvě nabyté zkušenosti posléze reflektuje v jedné ze svých nejvýznačnějších sbírek, S lodí
jež dováží čaj a kávu. Sbírka vyšla roku 1927, opět s typografickou úpravou Karla Teiga.
V tomto období se poetismus pozvolna chýlil do své další, méně naivistické a objektivistické
fáze.
V úvodním oddíle Začarovaná studánka ještě subjekt exotické motivy příliš nevnáší,
vzpomíná na minulá léta prožitá ve Slavětíně na Lounsku (Bieblovo rodiště), na rodinu,
některé spoluobčany a okolní přírodu. Vybrané momenty jsou monumentalizovány, obraznost
však není rozvita do takové šíře jako v Seifertově případě. Přesto je však mluvčí svými
zážitky z cest zjevně ovlivněn a tak v tomto oddíle do všední skutečnosti rodného kraje
podobně jako Seifert implementuje exotické prvky a smyslovost. Podobně jako v Pantomimě
či Na vlnách TSF Biebl upouští od interpunkce, avšak menší měrou. V krátké básni Na bílém
polštáři promlouvá k dávné lásce, přičemž v ní vidí mulatku s vlasy „vonícími jako vzácné
koření“ (Biebl, 2014/1927). Je pak snadné stát se již po prvním přivonění kuřákem opia. Jindy
vzpomíná na svého otce zubaře při práci, navždy však přerušené jeho sebevraždou na haličské
frontě. Otcova účast ve válce je ve verších pouze naznačena (Pacient). Návrat z konfliktu do
domoviny je tematizován v Cestě k lesu. Místo Seifertova „zmrzlinového sněhu“ zde
nalezneme zvětšený místní hřbitov rozlévající se až k Sibiři a Piavě, „modrošedý sníh
mrtvých těl“ jako stále živé memento dřívějšího bojiště a utrpení. V Orientu motivy
odkazující k východní válečné frontě prostupují domovskou vánoční tematikou („Vánoce, ty
mohamedánské svátky“; z pomeranče „dvanáct tureckých šavlí“ atd.).
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Následující oddíl již nese název celé sbírky. Ve stejnojmenné básni subjekt sděluje svůj plán
cesty vedoucí z Janova na Jávu, informuje budoucí spolucestující o „jízdním řádu“ a místech
nalézajících se podél trasy plavby, vystupuje jako průvodce. Významnou okolní lokací mají
být pyramidy, mluvčí k nim přidává náboženský motiv Mojžíšova putování. Následující báseň
Yorck popisuje počáteční trasu stejnojmenné lodi vedoucí Středozemním mořem. Verše mají
formálně více dialogický a zpěvnější charakter, jsou prostší, méně hutné, bez „přetékající“
seifertovské obraznosti, text je spíše poetickým, lyrizujícím cestopisem či reportáží.
Recipientovi mluvčí sugeruje obraz místních přírodních krás a snaží se ho zjasnit srovnáním
s domovinou („viděl jsem Etnu, vše vonělo a kvetlo jako u nás v květnu“).
Báseň Tulácká je stejně jako některé další formálně blízká lidové jarmareční či kabaretní
písni, subjekt skrze tuláctví vyjadřuje kosmopolitní založení mladého člověka, v tomto
případě syna, na kterého v noci čeká nezodpovědná matka. Člověk zde vyobrazený je schopen
nalézat štěstí kdekoliv na světě, v Tibetu, na moři, přičemž poznává všechna tři významná
světová náboženství (křesťanství, buddhismus a islám). Poznávání cizích kultur a postupná
aklimatizace jsou ještě více rozvedeny v následujícím textu V Africe. S humorem je tu vylíčen
kontakt cestovatelů s primitivním domorodým černošským kmenem. Mluvčí se stává novým
náčelníkem a dává ultimátum své společnici. Text je oproti Seifertovi epičtější, neklade tolik
důraz na impresionisticky laděné a barvitě obrazné popisy prostředí, ale soustředí se více na
akci postav. Svým dynamickým, akčním i humorným pojetím připomíná báseň filmovou
grotesku. Rozvitější a lyričtější je text Na oceánu, mluvčímu se stýská po pevné rodné zemi a
sugestivně popisuje vratkost a závrať z plavby. Idyličnost a opojení vzdáleností od domova
jsou zde relativizovány.
Báseň S očima k nebi zobrazuje zkázu zaoceánské lodi, utrpení je tu na rozdíl od Seiferta
prožitkem samotného mluvčího, který si uvědomuje bezvýchodnost nastalé situace.
Promlouvá k druhému prostřednictvím řečnických otázek, zachází až do eschatologických
úvah, nebe je pro něj zábavním podnikem „s biliárem a moderními tanci“. Záblesky naděje,
vize idyly posmrtného života jsou však rázem uzemněny krutou přítomností, místo cesty
nahoru nastává neodvratný ponor do hlubin, subjekt však neztrácí nadhled a s černým
humorem situaci komentuje („musíme dál a hloub, s očima k nebi a v sloup“). Seifertovi je
věnován následující oddíl Protinožci. Mluvčímu se v úvodní básni nedaří zdolat vysoké
palmy a dostat se k plodům, vzpomíná při tom na své dřívější a úspěšné domácí pokusy
z dětství, kdy lezl na vesnické stromy. Skutečnost, i sebevíc exotická, je vždy složitější než
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představy. Prostředí tu na rozdíl od Seiferta klade určité nástrahy, není již idylickým rájem
plným snadno dostupných požitků.
Jen relativní dostupnost věcí je dále tematizována v básni Na hoře Merbabu (jedná se o
indonéský stratovulkán). Subjekt si vypůjčuje pro českého adresáta už jen po zvukové stránce
exotická slova z místního jazyka (manga, pisang – indonésky banán, tropický strom
mangistan). Na stromech lze nalézt rozličné plody, jejichž chuť mluvčí srovnává s uherským
vínem, výdělek ze sběru však neputuje k běžnému člověku.
Výrazně sugestivní charakter mají verše dvojdílné básně Amín. Mluvčí se snaží co
nejnázorněji recipientovi přiblížit tamější podmínky, vzduch je „těžký jako zahradnická
hlína“, z hloubi pralesa se ozývají „rabínovy žalmy“ a „moravský chór“, vtipnou pointu
konstruuje pomocí inspirace tradičními pohádkovými motivy (mluvící žába). Stejně tak do
obrazů vtahuje konkrétní reálie (po stromech zvoní gamelang – indonéský orchestr bicích
nástrojů). I z tohoto textu je patrná snaha přiblížit daleké krajiny tuzemskému čtenáři, snaha o
lyrizující cestopis, přirovnání zde mají ani ne tak estetickou, jako především praktickou a
reálně dorozumívací funkci. Kombinace domácích a známých motivů s místními reáliemi je
patrná i v textu Toké. V těsné blzkosti nalezneme lokální flóru, faunu a božstvo (kapok,
rambutan, lombok, opice a ještěrky, Momo) a ještěrčí „Viktorčin hlas“. Lyrizující reportážní
popis životního stylu tamějších žen lze najít v básni Javanky.
Závěrečný text Protinožci je subjektivním líčením únavy ze zevšednělé exotiky a stesku po
exotice domova. Touha po vzdálených, na druhé polokouli se nacházejících Čechách je
tlumočena skrze erotiku a klimatické podmínky. Krásu pestrosti a barvitosti věcí lze
objevovat i v nejbližším okolí.
Bieblova exotičnost spočívá v sugestivitě sdělení, v cestopisecky pojaté epizované lyrice
přibližující reálie dalekých končin. Je přízemnější a nepříliš blízká Seifertovu naivistickému
okouzlení vším dalekým vedoucímu až ke křečovité obraznosti, stejně tak jako Nezvalovým
snovým a revolučním vizím. S odhlédnutím od formální stránky má Bieblův text nejblíže
k dobrodružné próze, bedekru, reportáži či deníku. Exotičnost a všednost se zde relativizují,
stejně tak jako rajská hojnost a dostupnost všech krás. Ze všech tří sbírek je tato nejméně
experimentální. Metafory jsou úspornější a srozumitelnější. Přestože takovýto druh obraznosti
již nemá ony ambice stimulovat lidskou senzitivitu a imaginaci takřka za každou cenu, tak je
patrně právě proto nejvhodnější k masově pojaté a populární četbě. Tomu jistě dopomáhá i
posun ke klasičtější dialogičnosti, písňovosti a subjektivitě textů. Bieblův humor je
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konvenčnější, neobrací se tolik jako Seifert k samotnému médiu jazyka, ale k přirozenějšímu
vtipu vyplývajícímu z bezprostřední reality.
Experimentálnější pojetí Nezvala a Seiferta mohlo patrně oslovit spíše užší okruh čtenářstva,
Bieblovo popularizační pojetí bylo pro publikum uvyklé četbě zábavné literatury a filmovým
groteskám jistě vhodnější. Zejména pro redukci dříve až přebujelé a někdy hůře „stravitelné“
obraznosti a naivistické snaze probudit v co nejširším okruhu recipientů obdobné vnímání
světa.
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4 Závěr
V úvodní kapitole jsme nastínili pohled na populární kulturu (resp. popkulturu) především ve
druhé polovině dvacátého století. V následující kapitole jsme prezentovali jedny ze
základních Teigových teoretických východisek stěžejních pro nový estetický koncept
poetismu a jeho souvislosti s populární kulturou. Ze srovnání obou období pak vystupuje
posun, který populární kultura za desítky let prodělala, jak v estetickém, tak i
socioekonomickém smyslu. Třetí kapitola pak na vybraných autorech, kteří prošli
poetistickým stadiem, poukázala na praktická rozvíjení teoretických představ (zejména na
exotické motivy).
Poetismus byl nepřehlédnutelnou etapou české poválečné avantgardy. Vyvinul se ve
svébytnou metodu se základy v proletářském umění. Vedle již dříve se uplatňujících
formálních jazykových inovací (u futurismu, resp. kubofuturismu) se tu prosadily i specifické
motivické a tematické tendence. Karel Teige oproti Neumannovi pragmaticky usoudil, že
přestože vyvěrají moderní lidové zábavy a volnočasové aktivity v širším slova smyslu
(populární kultura) z kapitalistického podloží, tak jsou neopomíjitelnou a nepodcenitelnou
složkou života moderního, především proletářského člověka. Proto bylo nezbytné se vkusu
cílového publika přizpůsobit namísto prosazování dogmatické „převýchovy“ s nejistými
výsledky. Stejně tak bylo vhodné kultivovat smysly, vnímavost a představivost vybrané části
populace.
Z motivů populární kultury ve výše představených dílech jednoznačně dominovaly exotické
prvky a tematika, v té době pro „proletariát“ přístupné stále především z populární
dobrodružné literatury či filmů. Hlavním důvodem byly především smyslovost a fantazii
aktivizující prvky a scenerie, kterými exotika oplývá. S Teigovou tezí rozvíjení senzitivity a
imaginace publika se důkladněji vypořádali Nezval se Seifertem. S tezí přístupnosti,
zábavnosti a srozumitelnosti nově pojatého umění více Biebl. Lze se tak právem domnívat, že
bylo obtížné tyto dvě tendence (experimentální a popularizační) efektivně skloubit.
Kromě Seiferta, který šel po poetistickém období vlastní cestou, se všichni ostatní členové
Devětsilu analyzovaní v této práci uchýlili k surrealismu. Poetismus tak představuje i jakousi
přechodnou etapu vedoucí od proletářské poezie k surrealismu, snoubí se v něm ohled na
sociální i psychologický aspekt člověka.
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