
Karel Teige: NoVÉ UMĚNÍ A LIDOVÁ rvonge

Lidové umění? Ach ano, naše nádherné národní kroje,
jež by nám, Ť|káme si' měl vlastně celf svět závidět, kroje
slovácké a moravské, h!Ííci pestrymi a červenfmi barvami,
nejvlastnějš| vÝ'těžek v,frtvarné práce československého lidu !

Jaká pastva očí, když vlají národní a slovanské prapory, jimiž
všecka jindy šedá a nevlídná prričelí vysokfch domri jsou
ofáboňena, a širok1?mi tÍídami Se sype prrivod šohajri a ga|á.
neček pŤi kterékoliv slavnostní pÍíležitosti, neboé je zvykem
projevovat národní vědomí a husitsk1i rys naší kmenové po-
vahy tím zprisobem, že na se navlékneme slováck kroj. Když
slunce svítí, tu volá takov1i obraz pňímo po bohaté a žhavé
paletě Joži Uprky a není možno nevzpomenout jeho kňikla-
vého malíňského tyátru. Vždyť i sám velmistr Mucha sladí
ornamentálními motivy v šivek svou nevyčerpatelnou a ne.
vftvarnou limonádu ! - Nebo jindy': za v kladni skŤíní praž.
ského r,elkoobclrodu s nábytkem vidíme zaŤízen1 ložnice
,,moderně praktické.. fazony, a kde se vza|, ttt se vzal, zpod
Ťímsy na skŤíni, na pelesti |ižka a opěradle židle směje se na
nás slováck1i vfšivkovf ornament! Ta1;. až vede mÓda a vlas-
tenčící, zcela protiumělecká horečka ! Vida to, Ťekl bys, že je
to umění spíše zneužité lež použité ! Vskutku svétázová mánie
znechutila mnoha lidem zdobu našich krojťr. A nemriže bft
ani divu.

Lidové umění! Vyrristajíc z radostného života, z klidu a
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pokorné ptáce, z idylického života našeho venkovského lidu,
kdysi, dávno je už tomu, bylo pŤekrásnou a vroucí písní,
šéastnfm chvalozpěvem vlídného stňídání dní, ajako ztracená
radost minulého, čistšího, celistvějšího života konzervováno
v rakvi národopisného muzea, stále ještě se mocně dotfká naší
vnímavosti. Vedle bohatství krojri, které však jsou zajímavy
více etnograficky než umělecky a dušeslovně, nalézáme zde
ryzi a upŤímné obtázky, svěž1 a jasné malúvky, napojené
cize jímav!'m kouzlem prostoty a poklidnosti minulé rustikální
české idyly. Barevné a velmi intenzívní lidové malby, stejně
prostoduché a |Lbezné jako národní píseĚ, toto venkovské
umění lidu, tak jak zde v muzeu dovolává se vaší pozornosti
a dojímá vaši citovost, vykouzluje vám pŤed očima nějakf
slavnf a minulf život, takov1i rok na vsi pŤed více než sto.
letím; ale ňekli jsme již, v rakvi rrrvzea' samo jsouc minulostí.

- PŤed muzeem tyčí se široké a holé tovární budovy s ko.
míny, prrimyslová čtvré velkoměsta; stačí pňekročit práh a
jste uprostŤed chaotického, udfchaného dneška, pŤeplněného
nespočetnfmi tvary a bezprostňedními skutečnostmi. Nemáte
vlastně ani pokdy změŤit vzdálenost mezi oním blažen1im
tichem minulé idyly a lomozem civi|izace pŤítomnosti. Umě.
ním této pŤítomnosti jsou prf směry názorově a psychicky
vycházejic| z impresionismu, jenž započa| onu ,,technickou
revoluci..; tvárně snaží se právě odvodit svrij povrch z pňekot.
ného kvasu tohoto industriálního a amerikánského světa: mo-
derní malí}i malovali obrazy stejně geometrické a strojové
jako vše, čím jsme dnes ve městech obklopeni. Druhdy vysmí.
vané obrazy f Umberta Boccioniho, snažící se zvláštní, na
naturalistickém vidění holé reality se nezakládající metodou
interpretovat životní rytmy a siločáry velikfch zalidněnfch
avenuí, jejichž formy udivují svou hybností a náhlostí, jsou,
jak vidíme, nejvlastnějším a věrnfm otiskem onoho prostňedí.
Je to cosi-.od základri odlišného a nepŤátelského, vzdáleného
svěžesti lidového umění selského, a není divu; v této době
všeobecně zav|ádl názot, že lidové umění je mrtvo nebo že
vymírá, a|e že nutně bude dobou ne stupné tovární civi|izace
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a prrimyslové vfbojnosti a rozpínavosti posléze riplně vy-
hlazeno.

Dnes, kdy umění prožívajici kritické mezisměrové a me-
zislohové interregnum chystá se čerpat právě u primární
a lidové tvorby zák|adn| a p|atná poučení a posilu pro
novou práci, kdy v Rusku Lunačarskij ziizuje státní organi.
zaci k podporování lidové tvorby, o niž se v tak mnohém
ohledu mladé ruské malíňství opírá (jak se dovídáme z knihy
K. Umanského: Nové umění na Rusi) _ dnes malráknlžka
Josefa Čapka o ,,nejskromnějším umění.. ukazuje nám, že
lidové umění je stále živo,byt snad těžce živoňilo na horech
života i kultury, a pokouší se je vňele docenit, darovat mu,
což jeho jest, vzdát ctu, j1ž, jak krásně praví Vildrac, jsme
povinni k nejmenší kráse. Nejde mu o ono minulé selské umění;
piítomná lidová tvorba u nás je daleko spíše uměním měst-
sk m a píedmčstskfm, mnohdy nepružná, neelegantní a
drastická jako běžny vulgární popěvek či anekdota, již si na
ulicích lidé vypravují. Mluví napŤ. o malíŤích v1ivěsních štítri,
které jsou často slavnfm dílrim galérií bližší a toho srovnání
hodnější nežběžná salÓnní malba: lze pňed nimi vzpomenout
primitivri, nebo trochu malby gotické a empírové, a ovšem
v neposlední ňadě Henriho Rousseaua. Stejně vňel1i zájem vě.
nuje pak autor i v1itvarné práci mimo hranice (tradicí uznané
hranice) v1itvarného umění: fotografii, filmu, Ťemeslnickému
nábytku a náÍadí, zdánlivě nevkusnému a ,,neuměleckému...
Mimo vytvarně uměIeckou krásu shledáváme krásu práce a
obecnou krásu světa. - Tato knížka upozorĎuje na práci
opomíjenou, trvaj1cí v melancholickém odloučení od života
a ruchu vfstav, na umění zhtoužené ve svou samotu, které
však nicméně vystupuje mlčky, ale činorodě jako aktivní
složka v dnešním vzniku a zrodu nového umění.

Neboé žijeme v pňítomném okamžiku soumrak jednoho ve.
likého umění, jímž vyvrcholilo naturalistické století 19. Po
impresionismu nastalo rozštěpení na rozmanité, někdy i proti.
kladné proudy a směry, které byé se formově tŤebas stavěly
impresionismu v protivu seberadikálnější, názorově a obsa.
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hově, jak jsme Ťekli, z něj nutně vyplfvají, ba jsou leckdy jeho

vystupůováním. Av tomto individualistickém umění pňekvapo.
val svou záhadnou a nepochopitelnou osamoceností klasik
lidové produkce, prostÝ celník paŤížského obvodu, ryzl muž

z lidu, otec Henri Rousseau. Na rozdíl od obrazri v salÓně
Neodvisl)ich, kde jedině bylo mu možno vystavovat, které
byly pouhfmi souhrny tvarri ostré moderní chuti, dynamickou
interpretací syžetu a vfpravou prostňedí, hovoŤila jeho upŤím.
ná, skromná, srdečná (tak zce|a neimpresionistická !) veledíla
o věčném lidském smyslu umění, sama chvatnost, základ-
nost a tajemství duše. Jeho doba, jeho generace, jeho vrstev-
níci nemohli ovšem Rousseaua cele pochopit; estetikové stáli
pŤed ním poněkud bezradně, kritika clt1|a, že selhávají jí

měŤítka. Jeho monografista Wilhelm Uhde správně soudil, že
generace' která se má k moci a násilí a ktetá měla pro malíŤe
Lásky a Dobroty jen v'.fsměch, mriže seznat jeho vfznam
pouze neríplně. Dnes už je jméno Rousseau slavné, ale jeho

pravf čas nadejde snad až tenkrát, až bude lze vytknout smysl
století ve slovech: Na zemi pokoj lidem dobré vrile !, jimiž |ze
opsat celf jeho život, podobnf legendárním životrim svat ch.

Mlčelivé jakési dorozumění, v(tézná a nezvtatná vnitŤní

.jistota, jež spíná Ý kolektivní celek všecky tvoŤící síly světa,
vládne umění. Vzniká cosi jednotného, stejnorodého, pŤes
rasové individuální nuance sobě pŤíbuzného, novf duch vy-
bavuje se ze všech podob. Ze zouÍa|é hmotné a duševní bídy
dneška rodí se v mysli trpícího lidstva neklamnf sen budouc-
nosti. Mlčení smutku, bolesti a drivěry je stavem světa i umění.

Utajená odvaha všech pracujících duchú pramení stejně
z touhy jako z potŤeby po vybudování nového světa. Nutno
opravdu revidovat všecky hodnoty, válečnfm vírem tak
prudce pŤehodnocené, a uvést je na ptazák|adní smysl a
v umění zejména. Nutno ve všem vycházet od počátku, od
prazákladu a ptazákona, a odtud lze vysvětlit více než formo.
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vou pozornost' již věnuje soudobé umění všem projevrim pri.
mární tvoŤivosti. MalíŤi malují, jak slyšíte, ne už jen pro
umění, ale pro člověka. Ne samoričelná, skvělá a okázalá
díla, ale básně nového svobodného a pospolitého života a jeho
hluboké a věrné shody. Snad, věŤí, budou moci b1it opět lido.
vfmi umělci;vzcházi vskutku slohová doba, taková' jakábyla
v dějinách naposled v gotice, kdy existoval jedinf jednotnf
peř umění, kdy nebylo rozdílnosti tzv. velikého umění vlád.
noucího azapominaného umění lidového, druhoňadého a pod-
míněného.

V odpovědné a rozhodující chvíli, kdy starf myšlenkovf
a duchovf svět klesá do hlubin jako obrovskf a nestvrirnf
transatlantik a kdy pracně a risilně je vytváŤen znak a obraz
zltÍka a sv(tán1, je platnou oporou v'.Ítvarníkrim, pracujícím
na ríkolech, jež si pro své dílo odvodili z charakteru doby,
lidová umělecká tvorba, umění neskrblící teplem své až
biblické prostoty, jehož smyslem asi také je : ,,Pojďte ke mně
všichni, kteňíž pracujete a obtíženi jste... !..

(Červen IV, str. 175_|77,23. 6. l92l)
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Vladislav Vančura: TVARY vĚCÍ

obtazová skutečnost je pomysln svět, ttvá a je dána jen
tvarem. Více než popis a vtce než určení prostoru je zprlsob,
jenž činí na prázdnotě něco a z má|a mnoho, jenž svádí
plynoucí mohutnosti v místo činu, živou sílu v prisobení.

Vznikající obraz poprvé se pohne kŤivkou, jež stoupá a
náhle klesne z potŤeby spádu pŤedstavy, tepu vroucnosti a ly.
rické tíže.

Sklenice, kterou vidíš, je určena plochami dokonale kŤivf.
mi. Vnitňek je kužel na vrchol postavenf, sleduj jeho plášé,
souvislost kruhri menších a menších, jejich uzavňenost.

Jestliže nádoby uživáš a jestliže si na ni vzpomeneš, zastŤeš
tyto její dokonalosti směŤující dvakrát k nekonečnu posláním,
skloníš je k ričelu jako slovo, jež je jménem a slouží k do-
rozumění. Pak ta věc bude více sklenicí a méně broušenfm
sklem, více dílem a méně zpracovanou hmotou.

Kdybys byl malíŤem, vytvoŤil bys jinou sklenici na ose
básně, čiňe a pŤíznačně pro svoji žLze .

Ale nikdo není sám, nic není samo a kažďá privodnost
zázračnj,ch dětí páchne zapomenutou všedností. Co bych si
pňimfšlel, mohu.li méně, než musím.

Řád, pravda doby, veliké jako stěhování národri a jako
genesis, je vítr, jímž se hfbe všechna současnost dosud stmělá
stínem civilizace. Z jejlho vŤení seskupují se zákonné tvary
jako krystal z roztoku. To nebo ono, ale hranice určitelnosti

r55




