
JiŤí Wolker: UvtĚNI VŠEDNÍ ČI NBDĚLNÍ?

Je to otázka stará a natrápi|a se již mnoho generací. Co je
obsahem umění? Nedělnost? Všednost? Či obo.jit Neleží
šedivost všedního života mimo okruh umění? Nezačíná jeho pri.
sobnost až tam, kde člověk, vyprostiv se zpod bŤemene povin.
ností a nutností, na několik světlfch okamžikri povznáš1se nad
skutečnostl Nebylo byuměnívšední,které tak snadnovede k ten.
denčnosti, .jen násobením toho, co už tu je v míŤe svrchované?

Tak a.jinak bylo nadhazováno, když se pŤem šlelo o obsahu
a čelu umění. Kdysi bylo možno utéci od těchto otázek
poukazem na svrchovanost tvrirčí. Dnes však tak nelze. Umění'
sestupuje z nezodpovědného nebešťanství k zodpovědnému
lidství. DŤíve tyto otázky nebyly také tolik citelné, neboé
umění měšéácké, rostoucí z měšéáckého tfdne, neznalo tak
ostrého pŤechodu mezi nedělí a dnem všedním. Podívejme se
na ty životy takovfch d'annunziovsk ch hrdinri! Ti ve svém
životě nedělaIi nic jiného, než že od neděle do neděle sváděli
paničky, poÍádali dostihy nebo pitky, chodili po obrazárnách,
čtli krásně vázané knihy a z pňejedení trápili se nad svou duší
a nad světem, kter1i svou všedností jim nevyhovova|. Zde by|o
by snadno dokázat, že tito lidé, kteňí chodili od krásy ke kráse,
nepoznali krásu, ale plané estetičtění. Majíce všechny dny
sváteční, žili ubohf všední život. Vždyť svátekv duši i v t/dnu
potŤebuje šest dnri všedních, šest dnri práce, nesnází a pŤe.
máhání, aby uzrá|.
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Umění měšťácké odumírá. Nastupuje umění proletáňské.

V tomto, jako v samé jeho tŤídě, pojem neděle vedle dne

všedního vystupuje mnohem ostňeji. Básník jeho zná tíhu

práce a svátečnost odpočinku. To jsou znaky vnější. Vnitňním

znakem pak je: víta a boj o novf lepší svět. Umění zasvěcuje

se této víŤe i tomuto boji. otázka všednosti či nedělnosti pŤe.

vádí se pak na to, zda má umění proletáŤské dělníku b t

zbran|pro tento boj, nebo uklidřujícím obvazem na rány.

Tu umělec, vědom si svého rikolu pňi stavbě nového světa,

páttá po tom, jak by mu dostál co nejlépe. Individualistickf
lartpourlartismus padl; umělec nechce jen psát, ale hlavně:
bft s lyšen. Dnes má b t s lyšen dělníkem-bojovníkem.

Kam však spadá prisobnost umění v životě ďělníkově? Kdy
dělník čte? Kdy jde do divadla, kdy sáhne po obraze? A od-
povědí bude: po práci. Umění tedy pŤíchází k němu, když
shodil bŤemeno všedního dne a zasedl k tichému stolu. Jeho
svaly jsou vyčerpány železnj,mi stroji, jeho nervy podrážděny.
Dnešní práce je těžká, tvrdá a dělník ví, že pracuje víc proti
sobě než pro sebe. Všední skutečnost je pro něho nejhorší,
vždyé právě on hledá z ní cestu k jiné, spravedlivější. Proto
právem ptají se mnozí teoretikové nového umění: Má umění
znovu ho strhovat do tohoto všedního života? Má mu zase
stavět pŤed oči jeho poníženost a bídu? Má tímto ho po.
noukat k boji? Má ho pŤesvědčovat tím, čLm lž ho cel1í
život dávno pŤesvědčil a co stavěno znovu aznovu píed něho
vzbuzuje spíše jeho nechué než sílu?

Je mnoho pravdy v těchto otázkách. Méně však by jí bylo
v závěrech, které by z nich vyvozovaly jedinečnost nedělního
umění. Neboé tyto otázky i závěry hodí se jen na takziané
sociální romány a básničky, jejichž autor nezmohl se na nic
jiného než na jakfsi oficiální soucit, sentimentálně stňižen
dle všech pravidel bontÓnu. Tato ,,díla.., nepatňí vribec do
umění. Čtu-li takovou knihq, zd,á se mi vždy, že altor ponížil

:T:tié hrdiny a ozáÍil je papírovou svat,ozáŤ1mučednictví
Jedlně proto, aby sám mohl nad nimi okázale soucítit, tj. aby
se kochal na sobě něčím, co obecně se za ,,dobrou vlastnost.í
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považuje . Nebo taková sociální dramata v kinu ! PŤirozeně
lid to nebavt a dává, raději pňednost hrabatťrm bravurně pŤe.
skakujícím každou propast a miliardáŤrim podnikajícím krko-
lomné cesty v automobilech pŤed ubohfmi dělníky, kteŤí po
ce ch šest dílri nedělali nic jiného, než trpěli bezprávL, a které
nakonec vysvobodí nějaká ministrova dceruška nebo jinf
deus ex machina. Bylo by však klamné vyvozovat z toho (jak
se šmahem děje)' že lid miluje měšéácké a aristokratické. Vše
je zaviněno omylem filmovfch spisovatelri, kteŤí bohaté
a mocné štědieji obdaiují energií než ostatní. Lidu se hrabě
a milionáŤ líbí proto, že jsou pŤedstavováni jako lidé smě ch
činťr, odvážnfch rozhodnutí, kteŤí si sami razí cestu ku svému
štěstí; je chladnf k chuďasrim, protože jsou zkreslováni co lidé
pasívní. I{le, když pojednou se objeví film, kter1i r,ypadá
z obvyklé konvence, když zabouňí na plátně Edy Polo, ani
hrabě, ani milionáŤ, ale americkf kovboj, kten.i dovede těchto
svfch darri také oslnivě užívat, zda nezlská srdce piedměstí
za jedin! večer?

Toto je zjev hlubší, než se na první pohled zdá. Edy Polo,
toé živoucí osud tohoto lidu. PÍepadán ze všech stran bandity,
vystaven hrrizám a nesnázím, stotisíc piekážek v cestě _ to
není jen Edy Polo, ale i nadšen1i jeho obdivovatelpod samou
plachtou pŤedměstskfch kin. Ale proč nadšenf obdivovatel?
Protože Edy bandity rozmlátí napadré, nesnáze a p ekážky
piekoná a nakonec dosáhne toho, po čem toužíjeho statečné
a nezmarné srdce. To chce divák. Vždyé pŤece hlavním
znakem utiskovaného lidu není jen ritisk a utrpení, ale ne-
zd'o|ná, snaha z r1t isku a utrpení se vymanit.

Tento poznatek budiž nám klíčem k iešení všednosti či
nedělnosti. Když pÍijdou ti, kteňí budou tvrdit, že obsah
umění má bft jenom nedělní, že má bft koupelí, procházkou
do polí, květinou a Ptákem' dejme si pozor, zda jejich umění
nezaván| pŤíliš idylou. Hálka. dnes kŤísit netieba, neboé
bojující dělník světa nepojímá svět jako idylu ani
v neděli. Kdyby tu byly květiny, pole, lesy a ptáci, budou to
jiné květiny a jiní ptáci, bude to vribec jiná neděle, než jak
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si ii v měšéáckém umění pŤedstavovali. Sto.jt v ní jinf člověk.

ŇĚ"n." romantického vytržení z konkrétna a zapomnění.

c r , " " to ' ' t rétnízměnukonkrétna.Jehokažd!svá teční
J"*zit těsně pojí se s těžkfmi hodinami, které ho do něj

oiiu"ab a které ho z něj také vyvedou. Tento člověk za čímsi

íJ" u 
"t'"" 

toho docílit. Neděle a všední den jsou u něho zevně

iat rozaeteny, a pŤece tolik se prostupují. Jsoué mu podoben-

stvím jeho boje a jeho vítězství. Jako kdysi sváteční štěstí

unáše fidi kamsi na nebesa a bylo jim zapomněním tohoto

světa, tak dnes svátek je nejvyšším uvědoměním si jeho.

A umění? Velké umění má do sebe vždy cosi nedělního.

Zn| v něm zvony, ale i polnice. Docílí však toho umělec jen

tlm, že bude obsah svfch dět stavět ze šéastnfch a vybojova.

nyc.h jevri neděle?Jevy jen samy o sobě spadají do oblasti

'uatm nebo všedního dne. ony však v umění nerozhodují.

Rozhoduje tu mohutnost umělcova. V ristech paumělce i nej-

světější jerry jsou blátem. V šedivfch rikonech denních nalézá

umělec-jiskru boží. Neděle _ květ na stvolu všedních dnri,

vítězství _ ovoce na haluzích bojri, tento věčnf poměr, vztah

a prostupovánl zachytí srdce umělcovo na všem. Dnes ne ve

znamení stavu, ale ve znamení rristu.
S v á t ečnos t  j e  z nakem umě l e c kého  d í1a ;  s v á .

t eční  j " u y  však  ne j s ou  j ed i n fm  pÍedpok l adem
umělecké tvorby .

(Var I, str. 251-254, 15. 3. 1922)
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