Karel Teige: S NOVOU GENERACI
(PoLEMICKÉ PozNÁtnlryt

Historie českéhov}itvarného umění v posledních sv ch
periodách poskytuje zajimavj. pohled tradice každou generací
|ámané,pŤerušované
a popírané,a touto reakcí a negacíopět
samočinněseobnovující: v tomto smyslu mohlo by se tedy ňíci,
že tradičníje u nás revolučnínástup nov1ichgeneracíajejich
radikální odboj proti myšlenkovémusvětu pŤedcházejícímu.
Je to ostatně tradice svědčícío nevypotÍebovanémladosti
a živosti našich v tvarn ch sil, a právem mrižemena ni bft
hrdi. A tu je dvojnásob pŤirozeno,žeje rídělem každénově
nastupujícígeneTace umělecké polemicky souboj s generací
pňedcházející,neboé,,každénové uměn| má zŤejměctnosti
dobyvatelské,poctivost a nesnášenlivost,bojovnost a vfluč.
nost.. (Šalda). Sotva kádr staršíchčlenri Má.,.,u prosadil
u nás impresionismus, musil již v defenzívěčelitnové expre.
sionistickégeneraci Osmy, Skupiny a nynějšíchTvrdošíjn1ích
_ a dnes hlásí se již opět nová malíŤskáfalanx, jejížposlání
oproti Tvrdošíjnyma jimblízklm autor m je opětně charak.
teru nepopirate]ně reaktivního a revolučního.
Nutno pňedem podotknout s d razem, ženemluvíme zd'eza
generaci celou, n: btž za její avantgardu, veňejnosti posud
sice pramálo známcu: nemluvíme zde o pravici a za pravici
této generace, usídlenou v Umělecké besedě, která se také
staví v odpor proti kubismu Tvrdošíjn ch, ale to asi jedině
proto, žeje vfvojově opožděná.Yždyt chce teprve dodatečně
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_ navracejíc se k venkovskému
,,pŤekonatimpresionis6g3..
realismu ! Jejich malba je jakfmsi rustikalismem a provincialismem, a tňebas některfm členťrmneupŤeteočividnéhonadání, nepadá pro svou v1ivojovouopožděnosta chatrnost své
názorové zák|adny (pan Jareš, jenž horlí proti kubismu, je
autorem lrrrizně kubistickfch architektur, rovněž kubizující
sklony se jeví, byt zce|a vnějškově, v architekturách Voňechovfch!!) v dnešnímhledání novfmi směry vlastně vribec
na váhu. Není tedy ani tŤeba se o jejich obrazech šíňit,ani
s jejich náhledy, intencemi a ''programem.., jak je vyčítáme
z jejich maleb i teoretick ch článkú,zde polemizovat.
opakujeme, žemluvíme zde toliko za avantgardu dnešního
pokolení vftvarnického atéžza pŤedvojtěch několika slovesn1ichpracovníkri,kteŤís nimi drží'toužfrontu. Není pohŤíchu
možno definitivně a pŤesněstanovit poměr těchto novfch
malíŤrik umělcrim generace bezprostŤedněpŤedcházej1c(,Ííci,
v čemse obě pokolení sbližujía v čem se rrizní. Neboéobé,
i určitásouvislost,jež spojujenovéumění s epochou pŤedešlou,
i velmi radikální opozice a reakce novfch dobovfch tendencí
proti risilíbezprostŤední
minulosti, jsou nepopiratelnfmi fakty.
Kdežto prvé, určitá vfvojová souvislost,je něčímspíšetradičnědanym a samozŤejmfma není proto tŤebaji zdrirazrlo.
vat, je druhé, ona opozičnost a reaktivnost vzcházejÍclho
umění, podstatnfm a vfmluvnfm znakem revolučnínovoty
jeho, a zde právě intervenuje moment tvrirčí obnovy, jehož
vfvojová driležitostje tak značná, Proto nezdá se nutno opakovat ustavičně,že život nedělí se tak snadno na včerejšek
a dnešek,neboév tétopravdě nacházej1vždy za|ibenípňede.
všímlidé včerejška,a nikoliv mládí.
Za tuto vftvarnou avantgardu měl jsem již pĎíležitostveŤejněŤíciněkolik slov a pokusil jsem se o nárys jejích zák|ad'ních tužeb a risilí a naznači| teoretickou bázi jej| práce.
Stalo se takv ivaze obrazy a pňedobrazy,otištěné
v Musaionu
I.I,a v pozdějšímčlánku Novym směrem, publikovanémv poslednímročníkuKmene. V obou článcíclr.mluviljsem o ideálech a sm1išlení
nové generace, tak nepokrytě se odlišujících
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od toho' co bylo ideálem kubisticko-futuristickéhocivilismu
tvorby pňedválečné,
a nebylo divu, že vzbudily, zejménastať
z Musaionu,k n!ž už i redaktor Čapek byt jaksi nucen pŤipsat
stručnoupolemickou glosu, některévíceméněostréprotesty.
S názory vyslovenfmi v těchto článcích,které,opakuji, nejsou jen vyznán|m pisatelovym, ale i všechjeho kamarádri,
zablvá se studie pana dr. V. Nebukého,otištěná v Tribuně
(27. 3. l92l), nadepsaná Uměleckf defétismus.
Pomíjímjeho
dosti obšírnf,ale nedostijasnf rivod, abych pŤikročilhned ad
medias res; tu je tňebakrok za krokem vysvětlovat čivyvracet
tvrzenídr. Nebeskéhoa rozebrat tuto směs pravdy a nepochopení, nejasnostia nedorozumění.
Ještě toto: aby bylo ve všemjasno. Nejsem v Obrazech a
pÍedobrazech mluvčím skupiny několika vftvarníkri a bás.
níkri,seskupenfch kol Orfea, jak napsal P. V. N., nlbtž mluvčímskupiny zv, Deuětsil,jež,patrně notoricky deÍětistická,chová se defétistickyi vriči Orfeu. To jen mimochodem, aby snad
nynější okruh spolupracovníkri orfea, stejně proměnlivf
a nestál1ijako charakter listu, neprotestoval,kdyby mu měly
bft imputovány našerevolučníteze, ježjsou mu cizí.
l. Pan dr. V. Nebesk1í cituje nejprve z mého článku
z Musaionu (ostatněpodobně jsem psal i ve Kmeni) : Na včerejšímhorizontu skvěla se souhvězdí: Cézanne,Matisse, Bra.
que, Delaunay, Metzinger, Gleizes, Verhaeren, Marinetti,
Apollinaire, Jacob, velicí tvrirci a mistŤi nové formy. Dnešní
žeťtztajepod jin1imi znameními: van Gogh, Seurat, Derain,
Henri Rousseau, Chagall, Dostojevskij, Ch. L. philippe,
Vildrac, Arcos, Duhamel, Romains _ umělci jednoty života.
- A tu p. dr. V. N., tŤebaže,jak z dalšíhovidno, považuje
tento moment vcelku za podružnf, pŤipustiv subjektivnímu
vkusu liberum arbitrium, nam1tá,že souhvězdí,jež se skvěla
na horizontu včera,až nahvězdy, kterése ani včerana něm
neskvěly (za takovéoznačujeDelaunaye, Metzingera a Marinettiho), skvějí se na něm i dnes, a některé,jako Matisse a
Braque, z1skávají,prozatim ovšemjen ve Francii, |ety na záÍivosti. Hvězdy, jež by měly jej ovládat dnes, sr,ítilyjasně už
Í-
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včera, některé dokonce, jako Arcos, z včerejškana dnešek
prf trochu PobledlY.
změny umělecké konstelace
Uvádět široce drivody Ťečené
rnožná skutečně, že jistou,
místa
a
mnoho
pŤíliš
zabra|o by
byéne dominujícírilohu mohla by zde hrát subjektivnízá|iba
a individuální vfběr. Ale je ostatně alespoř zhruba naznačeno
a Ťekněme:,,humanismus..
dělidlo:',Formalismus.. včerejší,
z hlediska požadavku
Z
hlediska,
tohoto
a
poezie.
malby
nové
umění vždy bližší
života,
bude
novému
a
jednoty umění
Gogh jako protipÓl Cézannriv než Cézannesám, a stačínapŤ.
jen srovnat hluboce lidské Goghovy dopisy, podávající svě.
vykládajícíjeho obradectvío člověkua díle, tak pŤesvědčivě
s vfroky Cézannonapětí,
duševním
v
nejvyšším
zy, tvoÍené
jen
pochopili,
abychom
formy,
vfmi, věčněse točícími kolem
proč.Kdežto napň.Matisse, byťby postupem let dospívalojeho
umění čímdále tím většídokonalosti, má novému malíňství
málo co ňíci.Je ostatně,jak je čímdále tím patrnější,pozdním
impresionistou, což je možno zjistit pňesnfm rozborem jeho
formov ch elementri a prostiedkri, a od Moneta vede k němu
pÍímá cesta, která pak od Matisse pokračuje,zabočivšipŤechodně k orfismu, k absolutní malbě takovéhoKandinského,
aby zde vristila do prázdna a v nicotu, dávno již skutečné
malbě v klasickém smyslu slova nepodobná. Že Braqueriv
a také Picassriv vliv není dnes již aktuální, je pŤirozeno pŤi
obecnémodklonu novéhoumění od kubismu, kter je nepo.
piratelnf. Kubistickfch obrazri vzniká dnes čímdále tím méně
a jsou, jak se múžemedenně pňesvědčit,čímdále tím nudnější.
Dnes téměŤobecně se uplatůujícímvlivem Ingresovym a tou.
hou po klasicismu nezústalnedotčenani sám Picasso. Podo.
t)ikám, že tento klasicismus není ještě oním novfm slohem,
o nějžjde soudobémurisilí,žeje pouze pŤechodnf; poněkud
jednostranně prrichodní stadium cesty, jako na druhé straně
tzv. infantilismus. I klasicismus i infantilismus jsou driležité
jenom jako raženícesty z interregna pozdně kubistické dez.
orientovanosti, formové bezradnosti a holého stylismu a obé
je svědectvím(svědectvímve smyslu pozitivním,poněvadžjsou
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tu zastoupeny novécesty) rozvratu kubismu a expresionismu.
Kdežto pozdní, pŤehnané,nerozumné a nesmyslnévfhonky,
jako hnutí DADA, dále slepá ulička man rismu a formalismu
(v nejhoršímsmyslu slova, neboéexpresionistick1ia kubistick1i
pozdní a pňečetn1i
k!č, jenžvás dnes už strašína všechnáro.
žíchv plakátech, knižníchobálkách, také architektuŤeetc.,
pramálo dbá' kázně a věčn}íchzákonú umění), jsou opět nezvtatn!,m svědectvím (v negativním smyslu) o konci onoho
umění kdysi nového, jež po léta bude nudně a nevlznamně
živoÍit, než dohasne docela. Zatlm žiwf vfvoj bude se drát
dále svou cestou vpŤed.
Snad namítnete,že tento kubistickf kfč, o jehož nezměrné
a nezdravérozšíŤenosti
nelze se pŤít,není dokladem zániku,
nfbrž prostě prrivodním zjevem celéhohnutí, které bude asi
pokračovats jist mi nepňedvídan1imi
obměnami nadále a jež
posud není v koncích.Vždyépr1i i pňi vznikajícíchsměrech domněle tedy nov ch a pokubistickych _ setkáváme se s kfčem: infantilismus v Německu, kdež jeho otcem je Chagall
a Klee, je rozšíŤen
skoro epidemicky, rovněž v soudobémklasicismu lze pr! znamenat mnoho akademické dutosti, a v literatuŤe,filosofii a etice mluví dnes kdekdo o novém spiritua.
lismu a idealismu _ právě tak jako kubistická malba, reprezentovaná Picassem a Braquem, byla ptovázena hneď od
svfch prvopočátkri legií rozmělrlovačria druhoŤadfch dekoratérri, za něž p. dr. V. N., pŤijímaje patrně někdejší názor
pánri Filly, Benešea dr. V. Kramáňe z Uměleckého měsíčníku, prohlašuje Gleizese, Légera, Metzingera, Severiniho,
Juana Grise, Delaunaye etc.; v poezii kňiklouna Marinettiho.
My všakproti tomu soudíme,žezploští-liněkdy obecn1isměr
doby v kÝč'b\Íváto vždy symptomemjeho degene.u".. M.t.
zinger, Gleizes a dtuz|kubisti, byťby nemohlase jejich práce
rovnat dílu Picassovu, měli ve svédobě, v době onoho kubofuturistického civilismu, svou cenu a byli právě pro tehdejší
atmosféru a myšlenkov1i stav euroamerického světa velmi
vfznačnt,kdežtodnešnípozdníjejich obtazy,ale hlavně práce
bezčetnfch abezhlav,fch jejich nohsled isou naprosto nesne-
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sitelné.Není také tak docela pravda, že s novfm hnutím zá.
roveí vzniká novf kfč. Vezměme pŤíkladv našíliteratuŤe:
Miroslava Rutteho a jeho následovníky z Cesty. Je to prostě
zjev, kter!,nepadá na váhu a nic neprokazuje. PŤedvčerejší
šrámkovskf senzualista a hédonistapodrodekadent, včerejší
spiritualistické floskuli poslední mÓdy.
pokorně
se
dnes
buje
trosečníkemstarého než pŤíslušníkem
spíše
Je právě daleko
nového proudu, a utopen v Národních listech a Cestě, jen
omylem by mohl blt zachráněn na novf bŤeh. Což je vidno
i z ťaktu,že nová moderna jej co nejrozhodněji odmítá (viz
v tomto listě otiskovanf pronikav!, rozbor jeho Strachu
z duše,psanf A. M. Píšou),kdežto generacekubistická u nás
je vričiněmu a podobnfm zjevrim plna shovívavosti,používajíc
a zneažívajícjich dokonce i k propagaci apod. (vzpomerlme
jen, že kdysi i Moravan p. Tučnf byl pŤibrán na pomoc!),
a nikdy nevystoupila ostŤeproti soudobémukfči, poskytla mu
naopak pohostinně místa i na sv1ichvfstavách.
Není posud mnoho uměleckfch děl vysloveně novfch, a
pŤece mezi nimi je hojně děl nezdai'enfclr. Ale není mezi
nimi jediného kfče. Provázel.li k1ičněkteréhnutí od prvo.
počátkri,bylo to nutně symptomem jeho impotence, mrtvého
zrodu a latentní vnitŤníchoroby.
2. Nemínil jsem v článku obrazy a pÍedobrazypŤeceĎovat
vlivu války na umění, kter! zejména u nás nebyl skutečně
velik . Nemínil jsem rozhodně postavit se sv'.fmi slovy do
jedné Ťadys těmi, kdožjako pp. Beneš& Nejedl napň. a všichni jejich kritičtíkombatanti, kteÍíza jejich regenerovanf,
domácí, českypseudoimpresionismuslámali kopí, anebo jako
Vysocekompetentní pan Arnošt Procházka hlásali konec kubismu (jenžjim byl tak tuze nepohodlnf a nebezpečnf' vrh.
nuv ve svémmladém elánu trochu ostréhoa jasnéhosvětla na
jejich chatrnézbožíi umění) jen proto, aby rehabilitovali své
dávno odsouzenéa pohŤbenépauměníčkoa ohŤáli jeho studené ostatky na tehdejšímžáru národního cítění a života.
V článku Novfm směrem napsal jsem: ,,Nové smfšlenínení
vydedukováno z každodenní podívanésvěta, jež je ovšem
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dotvrzuje a ověňuje, n!.brž zrodilo se z nitra, z života snu,
myšlenky, touhy a viry, života tak nevyzpytatelného a tajem.
ného, v némžzapočaty veškeréduchovní hodnoty, zrodilo se
dokonce dŤíve,pŤedčasněpŤed touto všestrannoua zevrub.
nou pŤeměnou světa. ChceteJi pŤíklady,tož Gogh, Seurat
a otec Rousseau, Ch. L. Philippe, Romains, Duhamel, Vil_
drac, které možno snad označitjako umělce jednoty iivota
a skutečné,
byénetendenčnívěrozvěsty novéhosvěta, prostého
náboženství a velikého blahoslavenství života, chudobv a
čistoty srdce - tito velicí tvrirci existovali zde, sice cizorodí
a vymyka11císe poněkud z proudu minulého století (podotf.
.ii",
káme, že pro nás končí minulf věk válkou), již po
nlz
deset let. Což ostatně Ííkámejen těm, kdož musi zrod myš.
lenky registrovat letopočtem a piem1íšleto vlivu prostŤádt
na umění...
Yá|ka rozhodně neobrodila ani neomladila umění a nese.
sadila kubismus, avšak tozryvně a bolestně pietváŤela po
dobu svého trvání trpící lidství a ztuži|a sociálně mravni)á.
kladnu; posílivšitouhu po osvobozenílidstva a jisté naděje,
demaskovavšizločinn1icharakter světa a vyvrátivši lidem jišté
iluze, byla platn1im součinitelemna změně morálního sávu
lidstva. Yá|ka nezrodila nového umění, avšak, jak tvrdil
i Duhamel ve své pražsképŤednášce,válečné
ferturbace
morální i hmotné rovnováhy musily mlt zabarvující vliv na
umění. Válka mriže změnit charakter člověka, dát lidské
povaze jinou, novou modelaci, mriže.byt pňíšernouškolou,
pŤetěžkouzkouškou a hrriznym ponaučením.Sb'tá hluboké
a děsivézkušenostiživota, smrti a bolesti. Leč pouhé citátv
z Barbusse a Duhamela v studii obtazy a pŤedobrazy, kter,é
t.a\é pŤiměly p. dr. N., aby svou repliku pokňtil Uměleck1i
1i
defétismus,svědčí,ženemíniljsem ňíci,žeby snad válka měla
spasit a obrodit umění.
3. Mnohem spíšemi šlo o kritiku doby, o kritiku starého
světa, jehož poslední etapou je onen žasn!,rozvoj mechanické euroamerickécivi|izace,toho staréhosvěta, proti němuž
dnes bojuje veškerotvoňícílidstvo. Myslím, žejsem měl, posta-
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viv se na novéstanovisko,z hlediska novémystiky a podložení
obtazu psychick1im děním, právo označit kubistické, orfistické
a futuristické umění za formalistní. o formalistické esoteričnosti expresionismu a hysterickém novotáÍském deliriu futurismu není pŤece sporu. Proto zaměstnával jsem se v obou
žeumění
článcíchméněartistní stránkou umění, a pŤesvědčen,
je funkcí života, nikoli jeho smyslem a cílem, nemluvil jsem
umění jako o světě a duchovním
tolik o formě pŤicházejícÍho
stavu, z něhož vyrristá a odkud čerpá svéobsahovépŤedpo.
klady. Jen proto mluvil jsem o vá|ce aještě více než o vá|ce
o soudobépňeměně světa, a u vědomí souvislosti a jednoty
všeho dění pokusil se odvodit jisté drisledky pro uměleckou
teorii i praxi. Muncha jsem vribec nejmenoval a Picassa sám
p. dr. N. vlastně vyÍazujez onoho širokéhoproudu kubismu,
o němžjsem hlavně mluvil; mystická hloubavost tohoto, ani
hluboce lidsk1i, byé dekadentní expresionismus onoho nevy.
vracejí piece vftky formalismu a esteticismu, kteréjsem vznesl
proti souboru kubofuturismu. Nikde nepravím, že Picasso
je čímsi pňekonanfm ; vždyt již správně Šalda a po něm
K. Čapeknás poučili,že,,žádn! velikf, opravdovy a cel1i čin
nemrižeb1itpŤekonánnikfm a ničím,stojípo věky celf a do.
konalf ; v tom právě je sama krása a samo mystériumumění..
(Boje o z1tÍek,Násilník snu) - a Muncha bych dokonce mohl
jmenovat v Íadě těch, kteréjsem zval umělci jednoty života.
Spíšenež pňi kubismu piipustil by p. dr. N. vftku formalismu pňi futurismu a orfismu, jenž koneckoncrije jistou kontaminací elementri kubistickfch a futuristickfch, ač í zde
možno pr1i mluvit o humánních ričincíchčisté,pouhé formy.
NemluÝme o podružnějšímorfismu, není-li dosti času probírat se v nuancích, avšak zdá se mi naopak, že kubismus
byl vždy formalističtějšínež futurismus a futuristé ze svého
hlediska měli pak plnou oprávněnost vyt)ikat mu, ževe chvíli,
kdy oni pňinesli nová obsahová, iekněme lyrická i formová
bohatství, nepŤinesli kubisté, vyjma Picassa a Braqua, již
téměňničeho.Futuristé,pŤesvědčeni
o nutnosti syžetu,malovali modern| v!,tvatná dramata, kdežto obrazy kubistri jsou
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ve formě i v koloritu ryze tradičnl, až historicky akademické
(ostatně tento historismus a akademismus je v!,značn!,m
rysem francouzsképrodukce), aby se poslézeutopili v ledové
či pŤebarvenékompozici abstraktních obrazov1ich schémat,
bezkrevn ch a zce|a neživotn!,ch. A je skutečně ptavd'a, že
mnohá, pro svou dobu ,,civilismuo. p íznačnádíla kubistická
vyš|az premis evidentně futuristickfch, zpronevěŤivšese vlast.
nímzásadám a zprisobivše, že zbytky impresionismu, zdánlivě
už definitivně kubismem ,,piekonány.., dostaly se opět do
malíňství:že se tak stalo vlivem futurismu, jenžv mnohém
pŤímočinepŤímo,obsahově i formově,je pokračovánímimpresionismu, nemriže bft pochyby. A právě toto pozno,,.' 'e
uplatřující impresionistické bezvládí dekompozice a bezformovosti, tento terciární impresionismus, zlá takovina záka.
nitéhotvaru, vyvo|ávájisté dnešnírísilíklasicistní.Dnes jako
druhdy za Cézanna (v impresionismu), za Girieuda i Deraina
a jinj,ch (ve fauvistickém postimpresionismu, kdy ovšem definitivní a rozhodujícíčin pŤinášíteprve Picasso)je klasicismus
a škola muzeálnosti nutnou obranou proti pňílišné
rozbÍed.
losti, proti impresionismu.
4. Nyní pŤistupujeme k jádru rozporu a polemiky. Zásadné
rozcházíme se s p. dr. Nebeskj,m v otázce sepětí umění se
světem a životem, v němž nutně tkví sv1imi koŤeny a jemuž
určenyjsoujeho plody. Na jiném místěv Musaionu, pojedná.
vaje o moderním umění a ruské revoluci, vyslovil se p. N.
pŤímoa nepokrytě pro lartpourlartismus (,,...jen a jen uměním v ryzím a absolutním slova smyslu, jak msi uměním dle
pojmu; dle názorného pojmu, nejpňesvědčenějším
,uměním
pro umění., které by o své svrchovanéumělosti nenechávalo
diváka více v pochybnostech.....) nebo alespori pÍizna|, že
moderní umění lartpourlartistní bylo. Umění pro umění, ro.
dícíseve slonovfch věžíchod životahermeticky odloučen1ich,
není prostě vribec uměním, n!,brž toliko patologickfm produktem degenerujícíhostarého světa,pro '.ě.1z*oá..''í člávěk
nemťržem|t pražádnéhozájmu. Absolutní odpor, kter1i mladí
u mělci chovajípro ti l artpo url artismu,j e téžzárove dokladem,
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ž:ejim nejde v prvéŤaděo nějakf neoklasicismus,v němž bylo
by hodně pouhého a mrtvého artismu, nlbrž že jde o to, ž1t
intenzívně Se svou dobou, rozumět jejímu smyslu a práci,
pŤijímatji s drivěrou a pokorou a do stňedu zájmu postavit
Elověka. A ,,má-li doba nějakf svrij v1iznačnf charakter
(revoluční!),tu lze doufat, žei jejíumění bude mít svou povahu, které, jak to u umění blt má, dá v!,raz zákonit!.
Dohadovat se této povahy, ukazovatji v nejrriznějšíchpro.
jevech moderní kultury a pokoušetse o stanoveníestetick/ch
složeka Ťádri,jež fi již živéa ričinněprisobí,je velmi vděčnou
rilohou. . ..., a jde proto ',o vše,co souvisís moderním životem
a vyjadŤuje jej formami pozoruhodnfmi, v!.značn!,mi a privodními, neboése ďějeněco, co je moderní kultura...Íí _
Tento citát mohu vybrat rovněžz Musaionu II, z redaktorova
referátu v kronice. Není pravda, že bychom činili z uměleckéhoprocesujev povftce mravní a sociální povahy, a eo ipso
pt!, zanedbávali formu; spínáme toliko svénázory umělecké
v nezlomnou souvislost s názory mravními, filosofickymi,
eventuálně náboženskfmi a sociálními v to, čemu se Ťíká
revolučnínázot světovf ! Jde skutečněo novf uměleckf etismus' jak mi v soukromémdopise p. dr. N. označilnašidiskusi.
Nuže, píiznávám, žeje dosti nebezpečnoo tom hovoŤit, poněvadž zqména v Čechách jisté umělecké kruhy a ženské
literární salÓny požadavekten zdepravovaly na pustou etickou
pÓzu a frázi, organizovaně šíňenou,a byl jim opět pouze
estétsk1im
žvastem.Ale nutno piesto opakovat, že umělcova
velikost je podmíněna jeho velikostí lidskou, že jen dobrf
a velikf člověk mriže biit dobrfm a velikfm umělcem - juk
to napsal Jan Zrzavj,v Musaionu I, a nebyl to pŤecedefétismus!
(Možno tak snadvysvětlit i jistou nedostatečnost
všehomo.
derního umění vriči umění starfch mistrri, napÍ. nedostateč.
nost Cézannovu proti Poussinovi, jak se o to pokoušíMax
Kaphael v závětu své knihy Von Monet zu Picasso. TkvÍ
pr1i asi v tom. že staÍl mistŤi bvli obdaŤeni iistou vnitŤní
bezpečností,
jež poskytova|a dostí klidu pro dá"rání, a pak
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hlavně v obsáhlém a velikém vědění a v hlubokém porozumění světu.)
Vnáší-li se politika do umění, vede to k právě tak špatn1im
konc m, jako plete-li se umění do politiky, upozorř'uje nás
pan dr. Nebesk1i,a podobnou v/tku vznesl proti nám i p. Rada
ve Veraikonu. Jsem bohužeipoliticky velmi negramotn , než
abych věděl, kdy se pletlo umění do politiky, nejde.li totiž
o onu u nás tak katastrofálně rozšíÍenouuměleckou politiku
a kariérnictví,ježvskutku s uměním nemajíco činit,-áu"h"'né, zlovolné a nemorální, prosáklé intrikami a chytrostí;
že bych pak vnášel se svfmi kamarády politiku do umění,
o tom mi teprve není nic známo. Má-li mrij článek, v němž
se několikrát vysk1Ításlovo: revoluce a jednou slovo: socia.
lismus, politicky táz, pak odvažuji se Ťíci, že i BÍezinova
Hudba pramenri je knihou eminentně politickou, a poněvadž
zde básník pletl politiku do filosofie a umění, vedlo to k tak
žalostnfm koncrim. Či snad nikoliv?
Nešlo mi o politiku ani zdaIeka, pŤenechávámji miterád
politikrim. Ale mluvil jsem v obou článcích o reuolučním
poslání
mlad1Ích:jsme revoluční,poněvadž našesm šlení,vysládnice
našich vztahri ke světu, soubor našich názofit uměleckych,
filosofickfch, nábožensk1ich,sociálních a etick1ichje prononcovaně revoluční.
Jsou umělci zapověděny jiné názory nežjen umělecké?Je
mu zapověděno byt člověkem a stát uprostŤed skutečného
života?
se naopak, že tato politika, jak tomu ňíká p. dr. N.,
'Zdá
čili toto ričastenství
na veškerépráci člověkověa dění světovém,jak bychom to nazva|i mY, je pro umění a pro vznikající
sloh conditio sine qua non. Nebylo by napŤíkladani možno
zriplna vyložit dnešní proměnu uměleckou, kdybychom ji
nezapja|iv souvislosts pŤeměnouceléhosvěta, neboťumělecká
revoluce neexistuje osamocena, je podepŤena všestrannfm
odbojem veškerépráce (nejen umělecké) proti pňežilému
Ťádu.
Což pŤece neznamená' že pŤenášímeumění mimo umění
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a že proto zanedbáváme formu.* Mám dokonce za to, že
mladí umělci pÍem šlejía pracují o své formě s intenzitou
a pílí většínež tak mnoz|kubisté, žejim jde nejen o dobrou
formu, ale i o solidní techniku, a nenávidí tak mnohé lakfrnicky natírané a mechanicky, čistě vnějškově kubizované
obrazy moderních vfstav. Nutno také Ťíci, že nezdtrazíljl
revolučnost a sociální cítění umělcovo v témž smyslu,
v jakém vznesla u nás válečná doba protiumělecképostuláty
národnostní,jsouce si vědomi, že revolučníduch dlla zá|ež(
vždy v koncepci, nikoliv ve vnějškor,ěpňilepenétendenci či
rudém zabarvení, a opovrhují tak mnohymi pouze zevně
socialistickfmi produkty,,umění.. vftvarného i slovesného,
kteréovšemuměním nejsou.
Také pan redaktor K. Čapek, glosuje m j článek, dl, že
nena|ézádnešnístav umění tak jednoznačně vytčen, a ani
jemu nedělíse život tak snadno na včerejšek
a dnešek,azejména dnešnírevolučnírisilí nezdá se mu b t tak svatéa zce|a
niterné a povznášející,poněvadž on, typickf maloměšéákse
silně zpátečnickfmi sklony (viz RUR a Kritiku slov), nevidí
pňirozeně revoluci všestrannou:pro něho zá|ež|jen v hospo.
dáňsko-politickémboji, prf tuze neomaleném, brutálním a
zavrženém.Nejde mu o ňád světa, ale o ňád malíňství,a tu
vyslovuje se souhlasně s lartpourlartismem dr. V. N. Horšíje,
že není zcela dťrslednlr,že zapominá na slohové tendence,
neboésloh je vždy produktem kolektivity a musí vyrristat
z nejširšízák|adny své pŤítomnosti;součinízde podstatnou
měrou i Ťád světa, a proto o něm hovoŤíme.A tu několik vfše
citovanfch ňádek z refetátu o l'Esprit nouveau usvědčuje
* V článku obtazy a pŤedobrazy se čte:
,,Jde pÍedevším o člověka
a o nové prostŤedí životní, proto je zdtrazť'ovál požadavek obsahovosti
a duševníhodění obrazu, jejž klademe nad piedpokladÍorm1.,,S|ova,,pÍedpoklad formy.. jsou ovšem myšlena ve smyslu kritickém,že totiž k tomu,
aby mohl obraz něco ze svého obsahového bohatství sdělit divákovi, nutno
pňedpokládat, žeje formově dokonal!.a většíči menšíformová dokonalost
zptrsobuje většíči menší platnost, prisobivost a vfznamnost toho kterého
djla - nikoliv ve smyslu genetiekhn,ve smyslu preexistence formy pŤed
obsahem. Neboť forma rodí se teprve z obsahu, zpětně v něj opět vrristajíc.
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redaktora K. Č. z naprosténedrislednosti.Jin1i citát z K. Č.
(Neznám}i mistr) : ,,...pťedeuším
vidět je v hromadě a myslit na
všecko,co se s nimi a lidmi děje, k čemujsou, jak žijt,a potom
vzít jednu tváň nebo jednu věc a dobŤeji namalovat. Toto
malíÍskévidění je veliké vidění a poznánl1celf mozek stává
se okem pohŤíženm do podívanésvěta, okem moudrj,m a
jasnfm, jež ušemu
ro4umí.,,
Zapominá-li a zapírá-li některá umělecká skupina či generacejednotnost veškeréhodění světovéhoa nezrušitelnousouvislost, a tím spíše,nastane-li podobné babylÓnské zmatení
jazyk , je to vždy známkou chabosti a toho, že se pak točí
bezcílně v bludném krulru. ,,Neruš mi mé bludné kruhy!..,
timto zvo|áním v Kritice slov se p. K.Č. upÍímně pŤiznal.
MalíŤovfm ríkolem zistává nadále dobŤe malovat. Ale aby
maloval dobré obrazy, nestačíučit se v galériích,nlbrž nutno
učit se u života; vedle dokonalé a svědomitépráce formové,
již se tak mnozí kubizující rn.ftvarnícichlubit nemohou, je
tieba i hodnot obsahovfch, jež jsou dány lidskou, životní a
mravní velikostía prozÍetelnostíautorovou. Vždyéi sám pan
Josef Čapek, alespoř teoreticky, je toho mínění: ,,dobrf
obraz s veškerfm jímajícím kouzelnictvím života. Souuislost
,áhrnné poznáni v pokojném citu !..
a jednotaušeho,
Slohov1imi součinitelinejsoujen činitelérizce umělecképovahy. Neklamme se, pňítomná umělecká práce, jako veškerá
práce produktivní, touží vymanit se z nedristojné závislosti
na dnešnímspolečenském
ňádu: jde nadále o dobré iemeslo,
ale opovrhuje uměleck1im obchodním prostňedím,nehodlá
pracovat pro amatéry a snobské znalce, hnusí se jí ta dnešní
umělecká burza stejně jako celé dnešní zŤizenl. Uměleckou
prácijako veškeroupráci člověkovuvysvobodí teprve sociální
pŤeměna,která se uskutečnídŤíveči později. Umělecká práce
stane se dílem, směr slohem jen v onom novém světě, za radostné spolupráce všeho osvobozenéholidstva. MalíÍovfm
rikolemje tedy téžpracovat o pŤedobrazenovéhosvěta, svou
prací spoluvytváňet novf svět.
Pújde tedy vskutku také mladé vftvarné generaci o nové
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formy, které by vfše zmíněnfm obsahovfm a vlrazovlm
poti'ebám doby vyhovovaly. Nechce vyjadŤovat nov svět
formami, pievzatlmi ze slovníku starého,a nové cbrazy m|adého umění v cizině i u nás jsou pŤecejasnfm svědectvím
nového tvárného risilí, zároveĎ toužícíhopo obohacení i po
oproštění,rozdílného velmi od strojovfch forem kubismu.
Skutečníumělci opustili již piíkrosti a nehoráznosti futurismu, pozdního kubismu i expresionismu a pŤenechali je
epigonrim.
Doufáme, že postupem časubude možno mnohem jasněji
a zevrubněji doložit ?ozitiuně vše to, co je zde naznačeno
polemick1l,
tím spíše,bude-li to ilustrováno vytěžky nové vftvarnépráce, která čímdále tím radikálněji se odlišíod minu.
lého umění kubisticko-futuristického.
Uměleckf defétismus: revoluce?
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pozntÍmka.
Dodatečná
Čta dnes pokračovánístudie A. M. Píši,
v Červnuotiskované,mohu s radostíkonstatovat skorem riplnou shodu jeho tvrzení s našimi názory na novf Étosa nov1i
svět; i on konstatuje, že moráIní prvek pŤi tvorbě netkví jen
v odpovědnosti tvárné péče,jak tvrdí p. K.Č., a|e již jako
nezbytná, podmiĎujícísložka v samém početítvrirčíhočinu,
i on požaduje spolupráci umělcovu na stavbě nového Ťádu
životníhoa vyt!,ká generaci pňedcházejícínaprosténeporozumění době, povaze a zákonrim životníi uměleckéskutečnosti,
zplisobené vžilou a pŤežilou buržoazn1 individualistickou
ideologií,těmto autorrim vlastní.Vítám tuto shodu jeho studie
s tím, co jsem hleděl ňícive sv ch statíchz Kmene i Musaionu,
pi'esvěclčen,
žetato jednomyslnost není tak zcela náhodná a že
sama o sobě je opět nov/m drikazem a potvrzením našich
slor,.
Tg.
(Červen
IV, str.l06-l08, str' l24-t26 a str' l39_l4l, květen_červen
1921)
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