
kacíňsky a s neporozuměním o době, jako by se nám jevila jen
číškou baru a temnosvitem filmu. Neboé načas a začas bude
tŤeba pro tuto bídu, politickf ritlak, věznění odvážnfchrebelri,
odpírání platu a chleba _ dobytí státu a změnyjeho stavby,
uspoŤádání a tendence, abY zhasly projekční pŤístroje kin
a umlkly džezbendy; a učiníme tak. Radosti se vždy vrátí
a osvobozená tňída je prožije riplněji.

(Sbornlk Devětsil, podzim 1922, str. 136-l42)

Karel Teige: UMĚNI DNES A ZÍTRA

pŘnoNĚ: krajní stručnost je nezbytna, je-li ríkolem

článku podat rlplnf a pŤehlednf obraz dnešní umělecké pro.

dukce, naznačii, jakfm zprisobem a za jaklch pŤedpokladri

i okolností vyrťrstá umění budoucnosti z dnešní práce, z pÍi-

tomnfch tea\izac{, a pŤipojit k tomuto obrazu několik po.

známek: vy-čerpat dané téma by mohla kniha nebo brožura.

Několikastránková staé musí se spokojii snáznaky aukázkami.

Bylo by možno pňehlédnout dnešní uměleckou, kulturní, myš.

lenkovou a sociáhí situaci, cetf běh světa v jakémsi mnoha.

epochovém seriálu, dlouhém jako Andy a Kordillery.,Tuto

viak mrižeme podat toliko fragmentární a zhuštěnf článek,

cosi jako ,,Gaumontriv tfden.., jenž v pestrém a rychlém sledu

p,o,.,ít.'" volební kampař v Anglii, události na Rusi, aviatickf

iekord, boxing-mač o mistrovství světa, nejnovější vynáLezy,

politické zptilvy atd., a kterf ostatně, abychom driďedně vy.

užili pŤirovnán1 z kina, také vždycky pŤedchdzl vlastnímu
programu. PŤedstavení bude následovat.

D,Íle: Dnešní umění bude nás tuto zaměstnávatjen potud,

pokud v sobě taj|živé prvky pŤíštích tvar , a umění budouc.
nosti nebudeme prorokovat, ale pokusíme se poukázat na
jeho charakter a směr potud, pokud lze jej vyčíst ze zkuše.

ností aktuálních.
UMĚNÍ A OBECBNSTVO. Rozchod umění sobecenstvem

4 se společností, počavší se v minulém století po ukončení
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empírového slohu, vyrostlélro z francouzské revoluce, pokračo.
val v posledníclr desítiletích s neobyčejnfm urychlením a dnes
je do očí bijícím faktem. Umění, pro umění, jež bylo pŤed lety
heslem a cílem (a žádné heslo nemíní obyčejně doslovně to,
co proklamuje!), je dnes skutečností, a tato skutečnost je
kletbou. A pňece nemá unrěrrí smyslu Samo o sobě, má svťrj
smysl, ričel a poslání toliko v životě a jako stroj je strojem,jen
pokud funguje, tak i umění je uměním jen, pokud plní své
funkce. Vfvojová linie uměni doznala v posledních desíti.
letích mimoňádně silné a četné otňesy, hluboké a intenzÍvní
transformace, náhlé pňesuny dominujícíclr směrri: impresio.
nismus, fauvismus, expresionismus, kubismus, futurismus a
mÓdnÍ novoklasicismus se vystňídaly, ale tyto změny vesměs
zristaly bez dúraznější ozvěny v životě. Umění šlo svou cestou
a život šel svou cestou : obě se rriznily a k iži|y. Jen jedna cesta
je pravá a plodná. A rozcházi-li se cesta umění se směrem
konkrétního života a jeho zájmu, je vribec možno se domnívat,
že by omyl a nepravda byly na straně života?

ZatLmco umění a umělci, odŤíznuti od skutečného života,
utonuli ve falešném artismu, stupĎujícím formovou esoterič.
nost, v špatně prorlětrané atmosféňe ateliérri, knihoven, obklo-
peni.$rstkou zasvěceneckého či snobistického diváctva, h|taj|-
cího knížky básní a prÓz, navštěvujícího divadla a koncerty
o premiérách a v1istavní salÓny o vernisážích, šel život lidstva
nezadržitelně svou cestou vpŤed, zcela mimo oblast umění
a umělecké kultury. V široširém světě je oblast umění a ,,umě.
lecké kultury.. pŤíliš uzoučká. Spojení mezi uměním a divákem
bylo pierušeno. Umění usídlilo se ve svfch rezervacích,
v knihovnách, galériích, pompézních divadlech; v bytě malo.
měšéákově a venkovanově naleznete však pouéové barvotisky
či běžn1i k1ič, odporny a serrtimentální, Aloise Jiráska,
K. V. Raise, Sv. Čecha, RUR, Ze žwota hmyzu, Bourgeta,
Claudela atd., podle stupně jeho vzdělanosti a osobního vkusu,
v proletáňskfclr a studentskfchjizbách reprodukce z časopisú,
za zrcad|em zastrkány fotografie z kina či sportovních vfievťr,
kouzelné, pŤestože někdy ,,nevkusné.. pohlednice z ce|ého
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světa. Jedni se nadclrnou Brožíkem adruzí Sakim, Chaplinem
nebo čtou Sherlocka Holmesa, Verna, Londona nebo Haška;
málo lidí chová tak upŤímnf, nepŤedstfuan,f a žbavf podiv
pro Picassa, Braqua či Verlaina'

Publikum tak otevŤeně vyslovuje svrij vkus a své zá|iby:
tím pronáší i svrij soud nad dnešním uměním, jež odsuzuje na
vymŤení i tenkrát, dává-li mu stát subl'ence. Ano, pokud
jsou v dnešním Ťádu peníze měŤítkem hodnot a užitečnosti,
kino a sport nepotŤebuje subvencí, rovněž umělecky imorální
autoŤi pracující podle pŤání tupého měšéáctva nikoliv, bez
subvencí by do roka vymŤela divadla a umělecké korporace.
Nejde nám zde pňirozeně o měšéáckou kastu v sentimentál.
ním kfči utopenou, a právě tak málo zájmu chceme věnovat
umění i zdánlivě revolučnímu, pokud se uzav1rá v prázdn!
artismus a infikuje dutou ideologií pŤedstírající spiritualismus.

Jde nám o zdravéjádro obecenstva a onu společenskou tŤídu,
jíž pŤísluší z|tíejíí svět: o proletaridt a pokrokovou inteligenci.
Dosud se tato vrstva obešla ve svém životě bez umění, a zce|a
právem, poněvadž má srdce a mysl otevňeny mohutnějším
krásám skutečnosti. Bez snobismu pÍiznává svou lásku k tomu,
eo ji skutečně poutá. Její zájem míjí ateliérové a literátské
problémy anachán|zadostiučinění v kinu, pŤi nedělním fotba-
lovém mači, v cirku, ve varieté, pňi lidové slavnosti, vidí ve
skutečnosti krásy, které mají živou sílu. Poněvadž umění je

na 'světě pro obecenstvo a ne obecenstvo pro umění, je tňeba
pŤedevším obnovit kontakt s tímto zdravlm jádrem lidu, nosi.
telem pŤíštích životních forem. Reformní lidovfchovná čin-
nost je zde marna: marno vysvětlovat lidu umění, marno lid
umělecky vzdělávat; nakonec by se vidělo, že lidu nemriže nic
pod sluncem bft vzdálenějšího než ono umění' ku kterému by
ho chtěli pŤiblížit. Nikdy nešla hora k Mohamedovi; i tento.
krát je Mohamedovi pňijít k hoŤe.

Zatimco v oblasti umění zápasilo množství směrri a indivi.
dualit, vytvoŤilživot nové skutečnosti, nové tvary krásy, proti
níž krása dosavadního umění, krása muzeá|n1 a klasická,
ukazuje se nevfraznou, nudnou, suchopárnou a nedostateč.
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nou. Dnešní svět není totiž ani zahradou dětství, ani zapráše-
nfm skladištěm historickfch rekvizit, a krása se mu nerodí
ani z plané hry, ani ze sentimentality, ale z ptáce vedené ve
smyslu jasného názonl, vědomé cíle a konkrétního poslání.
A tak pŤed našima očima vyrristá nová krása, tak moderní, že
pňed ní vyhlriži i dfchavičnf futurismus estétsky a konvenčně,
tak svrchovaně dokona|á, že m:&že bft měňena nejvznešeněj.
šími pÍíklady.

ÁRCHITEKTURA. Od empíru není slohu, nenÍ architek.
tury. Senilní nemohoucnost stŤídá historické slohy, neschopna
vytvoňit nové skutečnosti. Revoltuje secesí, sleduje čistě
umělecké, tj. pitoreskní a dekorativní ríčely v kubismu.
Zplošéuje v uměleckém prrimyslu, jenž místo aby vnesl umění
do života (což není tak nutné jako vnést život do umění),
vnáší uměleckou bezradnost a estetick1i zmatek do vfrobkú
prrimyslovfch, sloužících denní potŤebě života. Zatímco se
umělci-architekti marně namáhali vytvoÍit novf sloh, praco-
vali modernl technikoué a inženj,Ťi: bez uměleckfch vedlejších
zámyslri a piedsudkri vyvodili z dobovfch požadavkri ve
smyslu pŤesné konstruktivnosti a riplné ričelnosti a z piedpo.
kladri strojové vfroby tvary tak dokonalé, okouzlující svou
nahou, čistou a pŤísnou krásou; ne z tvúrčích horeček a extází
literátťr, nevyléčitelně propadlfch poetickému deliriu, ale
z tozumné ptáce, smělé a drikladné i pŤi mechanické vfrobě
typové rodí se nová krása. Americkf inženfr zvttězil nad,
dekorativizujícím architektem, protože jeho dílo více odpoví.
dalo dobovfm požadavkúm. Jen slepec popŤe, že aeroplány,
automobily, moderní továrny, telefonick1Í aparát, lokomotiva
jsou krásnfmi plastick1imi fakty: z proporcí, pňísného mate-
matického Ťádu line se zvláštní soulad, kter nepotŤebuje
pÍísady dekorace, aby se dotkl estetického citu. A pŤece tito
inženfňi myslili toliko na konkrétní svrij rikot a ričel vyráběné
věci, nikoliv na umění. Dokázali pravdu estétúm nepňípustnou,
že krdsa není, ujhradnou ajlsadou tzu. umění. Jsou tisíce krásnfch
věcí na světě, jejichž porodní babičkou nebylo umění. Málo-
která historická architektura (zejména ne architektura dnešní)

cbová tolik vfrazné síly a plastického zdtav|jako aeroplán

Goliath, newyorské doky, transatlantiky, nové modely aut

atd. Jejich formy podrobené ričelu jsou nality životem, i jsou-li

typy, 'tu''dardy a ne unikáty. Jejich kázei vnucuje jim

ušlechtilou uniformitu.
Architektura dnešní musí se učit u těchto skutečností,

k nimž pŤidruží se i některé pňípady slohri uměleckfmi histo-

riky dosud víceméně pomíjenfch (architektura mexická,

aztécká, tibetská, africká), spíše než u gotiky či baroku a

rokoka. To vědí dobŤe ti, kdož jsou vpravdě moderními stavi-

teli: Behrens, Wright, Perret, Tony Garnier, někteŤí architekti

holandští a Corbusier.Saugnier (Jeanneret) , iniciátor purismu,

směru, jenž svou logicky jasnou estetiku vyvozuje umělecky
z kubismu a z Cézanna, konstruktivně z rea|izac1 soudobé
techniky a jenž pro architekturu má dnes obrovskf obrodnf
vfznam. Tato architektura je pňesvědčena, že gotická kated.
rála či renesanční palác nemají monopol na veškeru vftvarnou
krásu.

DIVADLO zažilo podobnf pŤevrat intervencí novfch tech-
nickfch vymožeností v době své hluboké umělecké krize
a stagrrace. od delší doby vyhfbali se všichni rozumní lidé
zdravého životního smyslu divadlu velmi drisledně: moderní
život evakuoval hlediště právě tak jako kostely. Zatímco na
prknech, jež dávno pÍestala znamenat svět, uměIeckf esteti.
cismus inscenoval reformy a revoluce, někdy dosti zajímavé,
ale vždy stejně bezvfsledné, vyrostlo a zdokonalilo se KINO,
nejmocnější fakt dnešní kultury a civilizace. Zrodilo se jednak

z tradice opomíjeného a neuznávaného umění cirku, varieté,
café.concertu, lidového baletu, melodramatu, pantomimy,
jednak z technického vynálezu Daguerrova, Edisonova a
Lumiěrri. Ne jevištní patos, a|e obtazy kinoplátna mluví
dneska k davrim; nahrazují zvetšelé divadlo. Namísto senilní
ibsenovštinypodává smělé kovbojské vize. Na troskách ''umě.
leckého.. a akademického divadla provolává světu svťrj po.
zdrav. Ano, kino pohltilo akademické divadlo. Ale obrodilo
a k uznání pŤivedlo vlastní podívanou lidu: balet, vaudeville,
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melodram, Ír abaret,iidovou ďavnost, cirkus, Ýarieté,music-halÍ
a dancingy, které píi participaci publika na dějové akci jsou
nadále jedinfmi možnlmi formami divadelního projevu.

KINO je pravfm naučnfm slovníkem nového umění,
univerzální podívanou a univerzální lekcí: radujme se a vesel-
me se v kinu: je Betlémem, z něhož vzcházi spása modernímu
umění. Z kina, které je dnes jedin1ím lidovfm uměním (jsme
si vědomi, že slovo umění není zde pŤesnfm v!,razem), vzejde
umění budoucnosti, umění proletáŤské. Urnění!! Umění!!
Nezáleží nétm na loĎském, tak pozdním dobrozdání paííž-
ského Podzimního salÓnu, kterf vyhověl pŤání zesnulého
Guillauma Apollinaira a pŤiŤkl biografu místo desáté mťtzy,
abychom nevzdali největší chválu jeho obzvláštní světské a
pÍece záztačné kráse, která skutečně není již druhu umělec.
kého v tradičním smyslu. Milujeme vášnivě tyto moderní
tantazmagorie, které skÝtají našim očím svobodnf a aktivní
integrální život ve všech jeho manifestech, a pŤece bez opis-
ného a popisného cizopasného naturalismu; pŤímf realismus
kina je bližší umění budoucnosti než díla dnešních klasicistri,
futuristri, už proto, že není ani futuristick , ani klasicistickf.
Zrodil se nedávno, a pňece mriže s chloubou uvést Ťadu slav.
nfch jmen: Charlie Chaplin, největší a nejslavnější duch doby,
Fairbanks, Pickfordová, William Hart (Rio Jim), Dustin
Farnum, Pearl Whiteová, Fatty (Roscoe Arbuckle), Coogan,
Hayakawa aj. aj.,jež piiŤadí budoucí historie po bok ostatním
hrdinrim lidstva. PŤed filmy Douglase Fairbankse, tohoto
Herkula piítomnosti, zdravého sportsmana, žoviálního a sym.
patického dobrodruha, jehož risměv na kinoplátně i na návěští
pŤímo míií do vašeho srdce, apoštola moderní Íyzické kultury,
pocítíte neužitečnost a neživotnost vládnoucího individualist-
ního umění. Kino prozrazaje činem nové pojetí ,,umění..,
které pŤekračuje vlastní tradiční lrranice umění a je ne uměním
ze života a pro život, jak povídají ideologové, a|e životem
samfm. obsáhne cel1i svět, dramata, frašky, tragédie, denní
události, poučnf či tendenční kus; věda, sport, akrobacie,
zkrátka vše mriže b}'t pŤedmětem fi'lmu. Sláva našeho století
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na|ézá filmem svúj nejpregrrantnější a nejbujnějšl vfraz, jak

praví francouzskf spisovatel Louis Delluc, estetik kina a smělf

á nebojácn! moderní duch. A to je nejcennějším poučením,

které kino poskytuje veškerému umění, literatuŤe, vftvar.

nictví i hudbě.
Film je básní uprostÍed světa. V něm je ryzí síla moderní

paezie, Má svou pňesnou formu, která funguje dokonaleji než

klasicistní stance a sonety básníkťr, má svou tradici, ale nestará
se o ni, poněvadž je to tradice žwá, a ne muzeální; je prostě
studnicí bohaté zkušenosti, z nlž čerpá poučení zcela bezděčně
a jejíž poklad rozmnožuje den co den. Zatímco stagnace se
usídlila v pracovnách většiny básnÍkri, sochaŤťr a malíňťr a žere
červotočem prkna jevišé, vznika11na pláních Arizony a Kali-
fornie, v Los Angeles i v New Yorku zázraky zázraki.

Film, jenž je básní uprostŤed světa, jenž je zdrojem síly
moderní poezie, spojí opět nové umělce s diváctvem. Má
drivěru téměŤ bezpodmínečnou a nadšenf potlesk davu. Svfmi
motivy: typy Far Westu, ulice, prérie, tropy, dancing-rooms
a bary Ameriky, pňístavy, tisícerfmi skutečnostmi světa,
smyslem pro zdravou odvahu a dobrodružnost, jemnou senzi.
bilitou a klauneskní ironií Charlie Chaplina, jehož smutnf
smích je srdečnějši a zdravějš|než paradoxní smích Shawriv,
dobromyslnou něhou Mary Pickfordové, jež je hlubší než něha
Marie Laurencinové, svou tradicí vládnoucím kulturním
vkusem zneuznaného umění a zneuznané krásy (varieté,
music.hall, cirkus etc.) a svfm privodem z optického vynálezu
chronofotografie a mechanické i chemické vfroby je pŤíkla-
dem a pŤedobrazem všemu novému umění, které bezpodmí-
nečně musí obsahovat všeckyjeho prvky a pňedpoklady. Bylo
správně Ťečeno, že je pro nás vyná|ez kina tak driležitf jako
vynález knihtisku pro člověka renesance z i zde strojová vfroba
rozšiŤuje umění mezi diváctvo. A co více: hrdinové kina
fotografií promítnutou na plátně dobfvají věčnosti a nesmrtel.
nosti. Desky gramofonri pŤežijí hlasy zpěvákťr.

_ Ano, ušecka rnoderní uměIeck,i kultura spočíud a musí. spočíuat
na strojoué ajlrobě.
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LITERATURA A POEZIE, kterou žije kino a již klade
velitelsky jako pŤíklad moderní tvorbě, je právě tak málo
salÓnní, klasická, akademická, právě tak málo symbolická,
futuristická či smrdutě naturalistická jako film sám: JULBS
VERNB, JACK LONDON, MARK TWAIN, BRET
HARTE, JENSEN, SINCLAIR, LEBLANC, NICK CAR.
TER etc. jsou spŤízněni s kinem, jsou často v nejednom ohledu
pŤedchridci poezie kína. Americkd l1rika, jejímž otcem je WALT
WHITMAN, básník, kterf také se nebál široce piekročit rizké
meze ,,poetického umění.., dobrf vodič dramatické energie
glÓbu, nepotňebující slov, hudby či rfmu, žádné recitace,
žáďné zděděné konvence, ani nejlepší nikoliv, jehož hymny
jsou právě tak žurnalistickfm lyrick1im fejetonem jako rižas.
nfm filmem - tato lyrika plevzala z kina svou divokou a
ridivnou všednost a konkrétnost, jež pŤedčí každou Íarttazii.
Nejvf značněj ší moderní b ásníci usiluj í r ozmanit! m zprisobem
o sepětí literatury s kinem: ROMAINS, CENDRARS, MAX
JACOB, IVAN GOLL, P. ALBERT-BIROT, EPSTEIN,
P. HAMP. Dobrodružné romány, napojené prudk!.rni esen.
cemi kina, píší Pierre Mac.Orlan a částečně i K. Edschmid.
Vidíte jasně, že charakteru naší doby více než básně deka.
dentri či futuristri odpovídají produkty kolportážní literatury,
detektivky, indiánky, bufalobilky a dL|a zde jmenovanj.ch
autorri.

HUDBA ptož|vá téměŤ t!ž vlvoj jako divadlo. Piedešlé
století ji oloupilo o driležitost a velikost, jaké měla v minulosti.
Klasická a církevní hudba byla vystŤídána muzikou \,vagne.
rovskou, naturalistickou a impresionistickou. V mlžinách
debussyanismu nastalo oslabení tvárné síly a vfvojové opož.
dění: hudba, právě tak jako divadlo, nedovede udržet krok
s dobou a s ostatními uměními. Koncerty a komorní seance
jsou opravdu hnijící vodou kapŤího rybníčku; jsou událostí
buržoazně společenskou, nic více; jako premiéra v divadle
a svatba či kŤtiny v kostele. Obroda hudby (právě tak jako
obroda divadla kinem) děje se z popudri zevních i světskfch.
Zatlmco zemŤela v koncertech, žije hudba ve světě. Vášnivá
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láska k živé skutečnosti, která dá v architektuŤe pňednost

mechanické produkci pŤed planfm dekorativním lžiuměním,

kinu pŤed antickou tragédií, kutálce a hudbě v kavárně,
v restaurantu, kapele na náměstí pŤed koncertní hudbou,
nebude se bát ani zavrhnout nástroje a interprety, kteňt
v hudbě dosud platl za tabu. Džezbend! Harmonika! Barbar-
skf kolovrátek! Kapela Armády spásy, zpěv doprovázen!,
bubnem, prozranfiíci zdtavé vlivy exotické ! Rag-time ! Jako
ve vltvarném umění ruční reprodukce grafická (rytina, lept
atd.) byla posléze zce|a zat|ačena fotomechanickou repro-
dukční technikou, zv|téz|i v hudbě posléze stroj: gramofon,
orchestrion, pianola apod., hr za vlasat1ich šumaÍri, jsou veliko.
lepfmi elementy, skr vajícími nové a značné v,frazové bohat-
ství a jejich mechanismus pŤináší neosobní jistotu a pŤesnost.
NěkteŤí moderní autoŤi, IGOR STRAVINSKIJ' ERIK
SATIE, dále členové paŤížské skupiny SIx (: 6) aj. bez
pŤedsudkri a s obdivuhodnou vitalitou činí dosti slibné a zaj|-
mavé pokusy o obrodu hudby (propadlé snobismu, impresio.
nismu a akademismu) právě tímto směrem. -

Právě tak TANEC, kterf se stal v ruském baletu aristokra-
tickfm a svébytnfm uměním Karsavinové, Nižinského aj.,
p icházi dnes na nové cesty: k tanci aarietnímu a kabaretnímu,
jenž je někdy akrobacií a jenžpouživá i optickfch efektri (Loie
Fullerová), k tanci, jehož poslán| je fulgienické a tě|ocvičné,
téměň sportovní (Dalcroze), a k tanci, jenž je lidovou demo-
kratickou zábavou, poezií neděle. Tu pozorujeme vlivy mo-
derní a vlivy exotické: vliv jihoamerickfch tancri, černošskfch
cake-walks: starobylé mazurky, valčíky a polky pomalu mizí,
a snaží.li se [je] nejnověji jistá paŤížská skupina sentimen-
tálních tanečních mistrri marně obnovit, je to špatná, bieder-
meierovská mÓda, cosi jako novoklasicismus v dnešním umění:
two-step, foxtrot, boston, shimmy, nové tango atd. dobyly
již svého místa. A nevadí, že jsou někdy tak trochu excen-
trické: vždyť tanec sám je velmi rozumnou v stŤedností.

MALÍŘSTVÍ. Nové malíŤství nezrodí se ani v galériích,
ani v salÓnech zato v dílnách s okny do světa široce rozevňe-
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nfmi. -. Nejprve tŤeba se probrat z hlubokého estetického
zmatku dosavadního. A pak bude rovněž tÍeba precizovat
porněr k produkci mechanické, k fotografii, která rovněž pfinesla
chaotické v!,tvarné estetice určité ujasnění. PŤedně: znemožnila
naturalisrnus prostě t1m, že pŤi soutěži s naturalistickou malbou
prokáza|a se fotografie, i nebarevná, dokonaIejší, krásnější;
věrnější. Rozumní lidé chápou, že kde jde o vyobrazení doku-
mentární, je na místě fotografie a ne kresba: zeměpisné a vě.
decké publikace se nesvěŤují grafikrim, ale fotografrim. Je
ovšem v lidstvu určitá nerozumná setrvačnost: proč se dnes
ještě dávají pošetilí lidé portrétovat? Yždyt foto jim zde
v každém ohledu vyhoví lépe ! Proč šli někteŤí čeští malíŤi
malovat pro Památník odboje bojiště legií, když fotografie
poskytla by mnohem krásnější a dokumentárně cennější
obrazy?

V2ndle 1em fo n graf e p o ab2 lo zp o do b ou ací repre pntuj tci rnalíŤstuí
suého čelu. Pravda fotografie na tomto poli bude vždy pravdi-
vější, bude tedy pravdou silnějšího.

Ale jako extrém malby naturalistické, tak i opačnf extrém
malby abstraktní a absolutní je nezdrav!: prvf dotfká se
fotografie, druhf hudby: byla by to špatná dělba práce.
Ať malíŤstuí je praudiué tam, kdefoto lže,.at je pŤehledné, názorné
a syntetické tam, kde foto je mnohomluvné, roztŤíštěné a
rinavně obšírné. Aé není ateliérovou hračkou či galanterním
zbožlm pro buržoazní pŤíbytek či relikvií pro obrazárnl,
tŤebas moderní. Aé je plakátem, n uěštím naší radosti ze žiaota.
At je pohlednic{. ze širého suěta, p|nouJyriky dálek, jež z stane
fotografii odepŤena!

Zatímco figurálně alegorické malování chŤadne zároveťt
s klasicismem, zatímco koupající se ženy, akty v pŤírodě,
mytologie i historické motivy, i moderně malované, stávají se
modernímu duchu, kter1í spíše favorizuje obrozenou krajino.
malbu a hlavně malbu zátiš|, nesnesitelnou banalitou _v(dá-
nre pŤečasto na nárož| ulic, na nahfch stěnách domri, upro-
stŤed vŤele pulsujícího velkoměstského života plakáty, které
jsou zhusta nejkrásnějšími manifestacemi vftvarné síly dneška.
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Minulost měla své mozaiky, fresky, tabulové abtazy: dnešek
a zítŤek má plakát, pohlednici, karikaturu a novinovou
ilustraci. Všecko ostatní umění vyh|Lží nudně vedle těchto děl,
která vznikla jako ailplnění konkrétního tlkolu. NetŤeba sem za.
nášet mor artismu. Krása plakátu nen| závislá na akademii
ani na antické tradici. Dokonce: plakáty, jichž autory byli
znám| a uznan| umělci, snad byly obstojnou kresbou a obra-
zem, a|e nikdy nebyly dobrfm plakátem. Dobrf plakát je
vždy uměním, ale umění nemusí bí,t vždy dobr m plakátem,
a to ve světě,jenž zd tazhuje ričelnost, oprávněnost, konkrétní
rikol a poslání, jenž má smysl pro ekonomii a jenž dá pÍednost
konkrétní věci pŤed vágním pojmem, znamená velmi mnoho.
Plakát nen1vždy bez ušlechtilosti, i když je vtirav,fr, brutální,
je pŤece elegantní a osvěží tváňnost ulice jako prapor na nej.
vyšším bodě světa, odevšad viditeln1i, vyzfvavy, pestrf a pro-
vokativní, nefalšovaně velkoměstskf : poučí o moderní pale tě
mladé malíňe lépe než studium Rubense a zvěstuje novou
vftvarnou estetiku', popírá rezolutně sentimentálně literární
koncepce dosavadní.

MalíŤství není náboženství; proto dosud je a bude nadále.
Je pŤedevším Ťemeslem. A jako Ťemeslo nesmí se uzavírat
pÍed zasažením mechanické vfroby. Lze se domnívat, že
jednou v socialistické egalitáŤské společnosti budou obrazy
rozmnožovány strojem; částečně se tak děje i dnes reBroduk-
cemi, které zprostŤedkovávaji spíše než originály vytvarně
kulturní styk dneška. MalíŤ je Ťemeslníkem, žádn!, ,,akade-
mickf malíŤ..,,,artiste.peintre..,,,Kunstmaler.. : malíŤ krajin
a zátiši vedle malíňe reklamy a plakátri.

FOTOGRAFIE pŤinesla, jak jsme pravili, určitá cenná vy.
jasnění malíŤské estetice i tím, že některé druhy malíiství
zpodobivého nadále znemožnila. Zato malíŤství a zejména
grafika nebyly fotografii k valnému štěstí. Zanesly do této
polochemické produkce pseudouměleckf zmatek s požadavky
klamné hezkosti a apartnosti. Krása fotografie spočívá zcela
jinde, než se domnívá tzv. fotografie ,,umělecká... Její krása je
jiná než krása malíňství, jako krása kina je jiná než krása
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divadla. Má i jiné poslání. Pianola: klavíru Paderewského :
fotografie: malíŤství : kino: divadlu : budoucí fotoplastika:
sochaÍství. Fotografie ztráci svou vlastní, ňekl bych, rodnou
krásu, stáváJi se uměleckfm prrimyslem. Stává se dekorací :
zbytečností, místo aby by|a driležitou skutečností. Míjí se
svfm ričelem' pro nějž by|a vyna|ezena, a poněvadž krása
v dnešním světě je podňízena logice ekonomie, stává se oškli-
vou, je.li zbytečnou a neričelnou, Ťemeslně nedokonalou.
Fotografie mriže bft uměním, ba mriže za jistj.ch okolností
téměŤ pňestat b1it fotografií a stát se malíňstvím a grafikou
(neboé na technice nezá|ež|), právě tak jako film někdy mriže
bft pŤekrásnfm divadlem; prvé dokáza| americk1i fotograf
na Montparnassu žijlc| Man Ra.y sv!.mi abstraktními foto-
grafickfmi listy, jež lze pÍirovnat ke grafice Georgese Braqua
čiJuana Grise; druhé americkf kinorežisér Grffith. Ale nikdy
nesmí b1it fotografie uměleckfm prrimyslem, ustrnuvším
ostatně na impresionistick ch efektech, jež jsou fotografii zcela
cizí, a prostituujícím ctnosti malíŤství, právě tak jako ctnosti
fotografie, zločinně nemorální zrridou měšéácké nepodstatné
a zdob(cl dekorativní kultury.

SochaŤstuí. Jeho budoucnost je závis|á na vzniku pŤíští
architektury. Lipchitz, Archipenko, Laurens, Zadkine aj.
očekávají moderních architektri.

Nové umění, o němž zde mluvíme a o něž nám jde, pŤedpo-
kládá a má za podmínku novou sociální organizaci života,
novou konsolidaci společnosti, slovem sociální reuoluci, aby se
stalo slohem a obecností. Dnešní sociální život nespo člvát na
rovttováze, ale právě na nerovnováze si|, a tu otázky politické
více než kterékoliv jiné zaměstnávaj|mysl lidstva.

- Nol,Í svět se však ustavičně rodí z mnohostranné práce.
Revoluce nespí. Je tu.

Je tŤeba pŤedevším rozhodně odejít ze starého světa i ze
staré ztrouchnivčlé kultury, i ten prach vyrazit z obuvi své.
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Není jiné báze pto umění, pro kulturu, pro sloh, kromě
sociální. Bez sociologickfch pŤedpokladri zhroutí se nejkrás-
nější estetická stavba vniveč. Proto pňedčasně zahynul kubis.
mus, proto je bez budoucnosti senilní novoklasicismus. Toto
umění, tyto ismy zhynou a hynou s tŤídou a kastou, z nilž a pro
niž vzniklry.

NoVÉ UMĚNÍ, REVoLUČNÍ, PRoLETÁŘSKÉ, LI-
DoVÉ nesmí znát v!,Iučnosti a soběstačnosti umění dosavad-
ního. Bez snobismu. Bez akademismu. Cizí zá|ibám umělec-
kého esoterismu, postaví se doprostŤed dramatu skutečností,
ne divák, ale lrerec, bude součást|života jako kino nebo žurnál,
nebude relikvií muzea či zbytečnou ozdribkou. Vfstavy v ka-
várnách a foyerech kin, beletrie v denních listech, hudba na
ulici etc. !

Je.li dtíno: moderní život, jeho sociální struktura boje dvou
tÍíd, revoluce a rudf risvit budoucnosti, jenž se dostaví diíve
či později, ale je stejně krásny jako nepochybnf ; dále proleta-
riát, nositel a tvrirce novfch ritvarri společenskfch a politic.
kfch, kterf jasně již vyslovil svou duši svfmi činy _ je nalézt:
umění tohoto světa, tohoto prostŤedí, určené této tŤídě a tím
určené Novému Člověku. NoVÉ, PRoLETÁŘsrÉ UMĚNÍ.

Bude hanbou nového umění, bude.li tak dúsledně proletáŤ.
ské, jako nové kdysi umění holandské a empírové bylo selské,
měšéanské a demokratické?? Proleéte v mysli jako v kinu a
panoramatu cel1im světem a máte na tomto světě pohromadě
elementy nové krásy a nového umění: jsou součástí každoden.
ního i slavnostně svátečního života. A nové univerzální umění
aé je riplnfm repertoárem života na glÓbu. Kdo tu bude
tomuto vpravdě mezinárodnímu a světoobčanskému umění
vytfkat nemístnf exotismus?

NovÉ UMĚNÍ PŘESTANE BÝT UMĚNÍM!

Tento plakát, obsahující slova ruského modernisty llji
Erenburga (v knize A pÍece se točí), bylo by radno nalepit na
dvéŤe všech dosavadních chrámri a stánkri umění. V nouérn
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sadtě je nouá Junkce uměnt. NetŤeba, aby bylo ornamentem a
dekorací života, neboé krásu života, holou a mocnou' netŤeba
zastlrat a hyzdit dekorativními pŤívěsky. Není tieba umění
ze života a pro život, ale umění jakožto součást života. Je to
jiná než artistní koncepce. Neché je umění duševní hygienou,
právě takjakoje sport hygienou fyzickou. Nechéje rovnocen.
no a souměŤitelno spíše se sportem nebo popŤípadě s akrobacií
fiež není než potencovanfm a idealizovan1ím sportem) než
s mystikou, metafyzikou, náboženstvím, když rovnocennost
kultury psychické i fyzické není dnes heslem, ale faktem.

spoRT, spoRT, Tour N'EST Q*UE SPORT!
LE PRoGRĚs coNsrsTE A BATTRE DES

RECORDS!
(Paul Dermée)

Tendence moderního umění je dána jeho čelnosÍl. Je drisled-
ností, opustí-li muzeální atmosféru a bude.li dfchat siln1i,
zdrav,f vzduch země. Nechť je krásnou zábavou a cennfm
potěšením, právě tak jako film, pŤedstavení v cirku či'fotba.
lovf mač. Neché pŤivlastní si touž technickou dokonalost a
pružnost, jež je vlastní atletu či akrobatu, naprosto neomylnou
funkčnost, vlastní stroji. Nechť je široce srozumitelné a lidové:
ale touto lidovostí nemíníme svéráz, národopis etc. Lid je
jeden od pÓlu k p6|u: moderní proktaridt. A moderní proletariát
nenosí tyrolácké, slovácké či zulukaferské kroje, ani nezp|vá
koledy. Otokar Bňezina jistě není lidovfm autorem' tím méně
však Svatopluk Čech.

Tendence nového umění daná ríčelností nemriže b1ít ideo.
logickou zevní náplní. Tendenci plakdtu je bjt ptak ten.. co nej.
drirazněji lidem něco oznámit. Je sám o sobě tendenční sku.
tečností. Báseí i obraz musí byt tendenční skutečností o sobě,
integrálně; jeho tendence je pak rodná, nutná, jednoznačná.
obraz nem že nikdy mít tendenci satirickou, moralistní, po-
litickou etc., poněvadž mravouka, satira, politika není jeho
rikolem a ričelem: ríkol obrazu je jinf než rikol mravoučné
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knihy, karikatury či politického rivodníku; není proto však

méně konkrétn1 a driležitf. Tendencí obrazu je b1it širokou

podívanou obsáhlejší než plocha plátna, ušlechtilou zábavol

a svátečním osvěžením mysli. Vnucovat zevně a neorganicky

básni, románu, soše či obrans, tendenci je zrovna tak pošetilé

jako zdobit holou, ričelnou a krásnou konstrukci leteckfch

Langárri národním vyšíváním. Tendencí novin je bft riplnfm

a hbitfm i spolehlivfm zpravodajem. Tendencí školy j. uy-

chovávat a popularizovat vědu. Tendencí slavností lidovfch,

cirku, sportu etc. je jednak zábava,jednak fyzická i psychická

hygiena: proto jsou sourodé s uměním. - -

Zajisté, toto umění je věcí budoucnosti. PŤedpokládá, jak

jsme pravili, k svému zdárnému rristu novou konsolidaci po.
revoluční společnosti. Dnes však ve smyslu této nové koncepce
umělecké i životní pracuje na všem světě ňada autorri a jejich

vltěžky, experimenty jsou druhdy v(c než zajímavé. Chcete-li,
tož několik jmen:
KINO: Chaplin, Fairbanks, Hayakawa, William Hart (Rio

Jim), Mary Pickfordová, Pearl Whiteová, Eatty etc. etc.
ARCHITEKTURA: pŤedchridci: Behrens, Perret, Tony

Garnier, holandská moderní škola, američtí inženfŤi.
DNES: PURISMUS. Jeanneret (Corbusier-Saugnier).

MALÍŘSTVÍ: pŤedchridci: HENRI ROUSSEAU + GBOR.
GES SEURAT. DNES: částečně Juan Gris, L. Survage,
rrraLlÍ z lidu Maurice Utrillo, a hlavně bezejmenní malíŤi
plakátťr etc. etc.

SOCHAŘSTVÍ : pŤedchridci : exotická plastika. Dnes : Archi-
penko, Laurens, Lipchitz, Zadkine.

LITBRATURA: pŤedchridci: Rimbaud, Baudelaire, Whit.
man, Apollinaire z jedné, a dobrodružná, tzv.,,obskurní..
literatura z druhé strany. Dnes: Cendrars, Cocte au, Max

Jacob, Reverdy, Paul Dermée, Ivan Goll, P. Hamp,
P. Mac-Orlan, Romains aj.

HUDBA: Méně určité pokusy obrodit akademickou hudbu
prvky hudby světské: Stravinskij, Satie, Honegger, Milhaud,
Auric, Poulenc, Migot aj.
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U nás píedstavují novou generaci s nov1ími tendencemi
a s novfm pojetím ve ujtuarnictuí: Krejcar, Šíma, Feuerstein,
v literatufe: Černík, Nezval, Seifert, Schulz, Vančura. Y hudbě:
0, v diuadelnictuí: Honz|.

Noví umělci nejsou než jedni z četn,frch dělníkri krásy na
zeměkouli. Krásy nové, životní, ričelné a proto všudypňítomné.
Uvidíte ji na světě a ne jen v galériích a salÓnech, naučíte se
jí na světě a ne na akademiích. A vězte, že urnění je jednou

z tudŤí moderní kr yl, té mnohohlavé hydry modernosti a revo.
luce, jež straší ve snech lidi posedlé historismem a falešn1im
artismem. Tato krása ovšem existuje i mimo oblast umění:
a nové umění, jdoucí za touto krásou, pňekročí v drisledku
toho rovněž své klasické hranice. NoVÉ UMĚNÍ NEBUDE

JIŽ UMĚNÍnnttt Ano, zajisté. Bude cosi zbrusu nového a
odlišného. Možno však též Íici, že teprue noué umění bude upraudě
uměním, proti němuž všechno dosavadní umění objeví se írzké,
v1ijimečné, zrridné či nedokonalé. Revoluce zpúsobuje tu zá-
kladní pŤeměnu, jejíž obsáhlost a velikost ostatně těžko dnes
vyjádňit slovy. NoVÁ rnÁse rodí se z práce a konkrétního
tLkolu, ne z p|ané hry, drirazně opakujeme. Tendence umění
: konkrétní rikol umění. Divoši vytvoŤili krásné plastiky, které
moderní umělecká kritika bez váhání pŤirovnala k nejzralej.
ším v tvorrim klasickfch kultur. A pňece tito divoši nejsou
a nechtějí bft umělci, je jim neznárr' sám pojem umění, jenž
je ostatně jednou z neblahych vymožeností evropské civilrizace.
Chtěli vyrobit krásnou a dokonalou sochu sloužící ričelrim
nábožensk m, vhodnou pro svrij ťrčel. Vyplnili svrij rikol a my
shledáváme, že jejich vfrobek je uměním. Inženfr stavě
viadukt myslí toliko na požadavky konstrukce, ekonomi,e,
čelnosti: hotovy viadukt bfvá často více uměním než dekora.

tivní architektura. Lidovf obrázkáI nemyslí na umění, rovněž
skladatelé ,,světské.o hudby nikoliv. MalíŤ plakátri nemyslí na
umění. Je-li produkt jejich práce dobrf, je uměnim, tají
v sobě zv|áštn1 mohutnou krásu, která však, opakujeme, není
vfhradní vfsadou umění. Podívaná na noční iluminaci a
světelné reklamy velkoměstské tňídy, napŤ. Broadwaye v New
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Yorku, v kinu čí v obrázkovém časopise poskytuje kouzlo

temnosvitu prisobivější a diváka [více] podmaĎující než kouzlo

obrazi Leonardovfch či Rembrandtov}ich. Stěna polepená

plakáty je často podívanou více osvěžující svou vftvarnou

ivzosti než některé pozdně renesanční sály v Louvru.
KRÁSA nového tlmění je z tohoto světa. Úkolem umění

(jejž ostatně už něktetá odvětví víceméně pŤesně plní: kino

zejména) je vytváŤet analogické krásy a vyzpívat závratnj,mi

obrazy a netušenfmi rytmy básní
VŠECKY KRÁSY SVĚTA.

(Sborník Devětsil, podzim 1922, str. |87_202)
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