
tÍebaže sílu myšlenky ne|ze tak snadno změŤit jako sílu zájmu.
Píša konečně pochybuje, zda|i básníci, kteňí manifest po.

depsali, v něj věňí, zdali se jim stal osou vrile tvoÍivé. Řekfi
jsme, že manifest je jen vfkŤik na poplach, že je pŤehlídkou
cílri. Nic víc. Seskupili se za ním lidé, kteňí manifest vytvoŤili,
poněvadž je jim čistou nutností jejich srdce, intimním vyzná-
ním. Seskupili se kol něho i básníci, kteŤí se v něm dodatečně
našli. VěŤíme, že tento programovf projev nás sblíží. Manifest
nikdy není dogmatem. odchyln!, názor v té oné jednotlivosti
je možnf. Děje se to i u komunistri a sám Píša měl leckdy
názory, nad nimiž by si zoufal ortodoxní marxista. Mohl bych
jen citovat z jeho korespondence. Nebudu obhajovat svyich
druhri, jež tolik podceĎuje Píša. Není toho tieba. Naše nové
básnické dílo vykoná tuto obhajobu líp než tisíc polemickfch
vfpadri. Píša hodnotí pňíliš ukvapeně: všechen k|ad nacház|
na básnících Devětsilu, všechen zápor u nás. Na tyto soudy je
ještě tak dvacet let dosti času. Jsem jist, že za tuto dobu mnohf
slibnf veršovec, jenž dnes začíná s velkou revolučnosti, ukáže
se plevou _ zatimco mnohf tichf básník, jenž se nijak nedere
do popÍedí, pronikne opravdovymi hodnotami. Což platí
právě tak o Devětsilu jako o Skupině.

(Host II, str. 126-128, leden 1923)
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JiŤí Svoboda a Karel Teige: MUSICA A MUZIKA

Yj,tah z pŤednášky, pňi níž, kdyby se byla skutečně konala,
zacpa|í by si asi bohem pomazaní muzikanti, koncertní
šumaŤi a kritici své aristokratické a akademické uši.

Ladies and gentlemen.
Piednášky, články, studie, eseje, traktáty, tozptavy a po.

jednání o moderní hudbě oplfvají jmény: DEBUSSY, DU.
KAS, CHARPENTIER, RICHARD STRAUSS, GLA-
zuNov, MUSoRGSKIJ, RIMSKIJ-KORSAKOV, SUK,
NoVÁK, RAVEL, RoUSSBL, FL. SCHMITT, PIERNÉ,
BUSONI etc. Naše pojednání o nich nemluví vťrbec, nebo
velmi málo. Zato má|okde (téměÍ nikde) pŤi esejích o moderní
hudbě věnuje se pozornost oněm skutečnostem' na něž dnes
chceme drirazně obrátit vaši pozornost| DŽEZBEND, RAG.
TIME, FoxTRoT, SHIMMY, ŠANSoN, KUPLET,
,,KUTÁLKA.., HUDBA v KINU etc., zkrátka na světské
a moderní elementy a fakta hudební.

Jsou na světě určité skutečnosti, které jsou, jak moderní
čIověk (bez pŤedsudkri a bez zkaženosti pseudokulturního
akademismu) vidí, pŤímo akumulátory richvatné, světské,
moderní, ryzi a lidové krásy, která v této intenzitě zistala až
dosud umění odepŤena a která se také ve svfch projevech bez
uměleckého pŤednesu a koturnu zcela obešla. Užitkové tech-
nické konstrukce dneška jsou krásnější, životnější a richvat.
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nější než ne ivá dekorativní architektura. PŤedstavení
v kinu, cirku, varieté povznese mysl moderního diváka, č1o.
věka z lidu, neskonale více než měšéácké drama na oficiálních
scénách. Moderní malíŤi považujÍ za svého patrona Henriho
Rousseaua, kouzelného diletanta, prostou duši, malíŤe z lidu,
a obdivují se dnes nešéastnému synu Montmartru' rovněž
lidovému malíŤi Maurici Utrillovi, jehož obrázky jsou tak
rozkošné jako kolorované pohlednice. Básníci a spisovatelé
rovněž snaží se opustit jakfkoliv akademismus a jakoukoliv
ideologičnost: více než u Baudelaira či Verlaina a BÍeziny
hodlají se naučit novému světskému smyslu poezie u tzv.
literatury obskurní, jediné dnešní literatury lidové: Jules
Verne, Jack London, Sinclair, Sherlock lfolmes, Nick Carter,
Buffalo Bill etc. Děje se cosi: REVOLUCE V UMĚNÍ.
Nižší, podňadná a pŤezlraná dosud produkce se hlásí o své
místo na slunci. A HUDBA?

HUDBA je dosud nejméně dotčena touto revolucí. Nepro-
dělala dosud z největší části ani nutn1ich proměn formov/ch,
které literatuŤe (Apollinaire) a vftvarnictví (Picasso { Bra.
que) piinesl kubismus. Vfvojově je opožděná. Je dosud nej-
věrněji oddána komornímu, kabinetnímu akademismu a
esteticismu, snobismu, jehož žaludek stejně dobŤe stráví
Mozarta jako SchÓnberga. Naproti tomu existuje už velmi
mnoho světské hudby, která není uměním, ale která zaljimá"
sociálně místo mnohem větší a driležitějšI a která je náhtaž-
kou za pravou hudbu proletariátu a lidovfm vrstvám. Této
pravé, skutečné HUDBY dnes není: proti hudbě klasické a
církevní znamená dnešní hudba nejen esteticky, ale i co do
sociálního vlznamu rozhodné minus. Kabinetní, komorní
hudba koncertní je uměním ryze měštáckfm, jehož formy
zaniknou pádem dnešního Ťádu. Ze světské hudby, která žije
mimo akademickou atmosféru koncertri, která je lidskému
Životu užitečna a potŤebna, vznikne HUDBA ZÍTŘKU,
HUDBA PRoLETÁŘsrÁ.

Revoluce v hudbě bude revolucí formovou i radikální
změnou charakteru (osvobození se od akademismu), ričelu

a poslání. Ne revolucí programovou a ideologickou. Z ideo.
logie se žádné umění nerodí, ale lmftá na ni.

Proletariát nepŤiblížíte hudbě,,uměleckou lidovfchovou...
Směšná banálnost. Myšlenka pp. profesorťt a sentimentálních
kantorri. Lid má svou hudbu, muliku,lid ví nejlépe, co chce,
a vL, co se mu líbí. Muzika je živelná, pestrá, bohatě barevná,
mocně dojemná, pracuje novymi neakademickfmi nástroji,
je citová a bezprostŤední: toto prf není umění. Ale musí bft
umění věčně nudné, akademické, esoterické?

SoUDoBÁ REVoLUCE kácl tisíce mode!. Za to platí jí
náš dík. Rozbíjí staré pŤedsudky filosofické, vědecké, moralist-
nl, náboženské, estétské, akademické. Dík. Vynáší umění
z muzeí, galerií, v/stav, salÓnri, kabinetních komorních seancí,
oficiálních divadel, literárních soirées atd., ze všech podobnfch
hŤbitovri a páchnoucích stagnantních vod. Dík. Soudobá Re-
voluce staví umění do stŤedu dramatu skutečnosti, v ohnisko
pňítomného, opravdu žívého života. Moderní malíŤi vystavují
v kavárnách a foyerech kin. Moderní spisovatelé tisknou v den-
ních listech, ba píší žurnalistické fejetony. Moderní kritika
stává se žurnalismem. Moderní architekti purističtí chtějí bft
prostě staviteli a inženfry, ne dekoratéry a ornamentálními
umělci.

Hudbu slyšíme, kdož málo navštěvujeme koncerty, v ka-
várně, v restauraci, v kinu, na ulici, v parku, v nedělní tan.
čírně, pŤi kapele Armády spásy, pouliční kutálce atd. Bylo by
veliké neštěstí, kdyby tato kutálka hráIa nádherné moderní
,,marše.., kdyby náš domácí gramofon nám pŤednesl nejen
Beethovena a Bacha, ale i Vycpálka, Vomáčku, SchÓnberga,
kdyby orchestrion vesnické hospody měl válce Smetany, Dvo-
ňáka, Nováka, Suka atd.?

Moderní doba rozšiŤuje mezi diváctvo znalost obraz.il a
soch dobrou, dokonalou mechanickou reprodukcí, která nutně
musila zv|tězit nad reprodukcí rukodílnou, grafickou. Knih-
tisk ochudil knihu o unikátní privab stŤedověkfch iluminova-
nfch rukopisťr, ale pŤece už od dlouhfch století zvitězilna celé
čáŤe. V tzv. uměleckém prťrmyslu boj mezi produkcí ruko.
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dílnou a strojovou bude nezbytně rozhodnut pro produkci
mechanickou. Jak dlouho ještě budou se hrozit muzikální
akademici pŤed orchestrionem, pianolou, gramofonem etc.,
mechanickou reprodukcí, která zaručuje (právě tak jako foto.
mechanická reprodukce obrazri) neosobní pŤesnost, technic.
kou dokonalost a trvalost, standardnost pŤednesu? Že je bez
citu? Není bez barvy! Ano, koncert na Eiffelově věži lze pro.
stŤednictvím radiotelefonie poslouchat v paŤížskfch kavár.
nách. Proč však nelze učit se z gramofonové reprodukce d'In.
dyho, Paderewského, Kubelíka, Českého kvarteta etc.?
A proč by se měla hudba bránit novfm, akademií nesankcio.
novanfm nástrojrim _ džezbend, harmonika, barbarskf kolo.
wátek etc. - když architektura se nebrání moderním vymo-
ženostem materiálu? SMETANA, DVOŘÁK, MAHLER
nejsou proto špatnfmi umělci, že se nebáli vulgárních po-
pěvkri, sentimentálních melodií, banálních pochodri a soused.
sk1ich tancri. Rovněž BACH i BEETHOVEN.

Ano,
RAG-TIME, DŽEZBEND, KAPELA ARMÁDY SPÁSY,

FoxTRoT, SHIMMY, EXoTICKÁ HUDBA, KUPLET,
CAKE.WALK' HUDBA KINA, OPBRETA, to jsou vesměs
krásné hudební skutečnosti, které děsí paséistní akademiky,
ale v nichž moderní člověk správnfm tušením a vkusem na.
|ezI za|Lbení. Tyto skutečnosti nemusí bft o nic inferiornější
než symfonie, opera, kvarteto, klavír, varhany, komorní
hudba a kostelní zpěv.

Je dokonce pravděpodobno, že moderní cítění proletáŤ.
ského obecenstva a dobovf kolektivní vkus bude favorizovat
operetu proti opeťe, právě tak jako dá pÍednost kinu či v tomto
pŤípadě kabaretu pŤed oficiálním divadlem. Voln1i pŤístup do
koncertri a divadel, zavedení hudby do škol a učilišť, toé po.
žadavky reformní lidovfchovy a mnoho se jimi nedocílí. Na
Mánesovu rn./stavu, která měla neobyčejnou reklamu (či
pardon, propagandu), nepňišlo i pŤi nízkém vstupném za
tňi měsíce ani tolik lidí, kolik jich jde v neděli na Letnou na
fotbalovf mač. Proletariát nebude hledat hudbu v koncer.

tech: chce hudbu v sadě, v lidové zahradni restauraci, hudbu
k tělocvičnfm a jinfm slavnostem, eventuálně pŤi sportu; dá
pňednost gramofonu, z něhož uslyší dokonalf orchestr, pÍed
šumaŤskou cháskou, která z něho dnes žije. A zejména po.
tňeba je hudby v kinu. Skutečně KINO a SPoRT v tak mno-
hém ohledu jsou pÍíkladem modernímu proletáŤskému umění:
ony mají a zasloužl si lásku a dúvěru proletáŤského obecen.
stva. Nikoliv ,,umění.. zesnulá na Akademiích!

ŽIVOT A sVĚT budiž jedinou školou, která mriže umělce
učit a vést. Toto jsou základy revoluce v umění a v hudbě,
pňedpoklady a prvky proletáŤské hudby. Z marxistické socia-
listické ideologie a ze zevn| rétorické tendence nezrodí se pro-
letáŤské umění. Tendence umění je v jeho ričelnosti, dokona-
losti a podání, ne ve filosofičnosti, moralismu a ideologické
vodnatelnosti. Tendence hudby, tendence umění je právě tak
neideologická, nefilosofrcká a právě tak zdravá a samoziejmá
jako tendence sportu: zde hygiena psychická, zde hygiena
fyzická.

MoDERNÍ, NoVÁ, PRoLBTÁŘsrÁ HUDBA ve
smyslu těchto pŤedpokladťl DOSUD NEEXISTUJE!!! Tím
povzbudivější situace pro mladé, revoluční odvážné umělce:
vytvoňitji. PRoZATÍMjsou tu toliko některé více nebo méně
driležité náběhy a experimenty, které, tÍebaže velmi zajlmavé
o sobě, pÍece jen z největší části zristávají kabinetní, komornÍ 9
koncertní hudbou, tÍebaže velmi smělou a divokou, pÍece jen
akademickou a měšťáckou. Kubismus pňinesl i hudbě cenná
obohacení a rozšíňení obzor , futurismus zde jako jinde pŤinesl
několik zdravlch impulsri a velmi maloučko rea|izacL.

Máme na mysli umění tzv. románské moderny, paÍtž.
ské skupiny SIX : 6 a několika modernistú vlašskfch.
Jména: SATIB, MILHAUD, MIGOT, sl. TAILLEFERRE-
oVÁ, L. DUREY, AURIC, PoULBNC, MALIPIERo,
HONEGGER, BALILLA PRATELLA, RUSSOLO, SKR.
JABIN, SAVINIO, BARTÓK a jiní. Němečtí modernisté _
Schonbergova škola, Schulhoff etc. propadaj| nezáživnému
anarchickému expresionismu. Nelze se zde o jednotlivcích ší-
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ňit. Formově, aé jsou jakkoliv revoluční, píinášejí prostě vf.
těžky, jež jsou konsekvencí dlouhodobého vfvoje pŤedchozího,
právě tak jako kubismus v literatuňe a vftvarnictví.

KUBISTÉ paňížské skupiny SIX, která se pŤidružila k ma-
líňské skupině Section d'or, jejímž mluvčím a propagátorem
je zejména mlady nadan,f básnik Jean Cocieau, estetikem Švfcar
MIGOT, dáIe AlbertJeanneret, Collet etc., postňehla vfvo-
jové opoždění hudby, lváz|é dosud v impresionismu a inti-
mismu, snažila se dohnat vfvoj a stanula dnes skutečně na
téže ploše co francouzská literatura a malíŤství. NěkteŤí do-
konce zde hovoŤí o puristické hudbě azajlmavo je, že E.J. Dal-
croze (viz l'Esprit nouveau) považuje puristickou estetiku
za vhodnou pro moderní hudbu. To však jen mimocho-
dem.

BRIK SATIE, dnes více než padesátník, jenž prožil s mont-
martreskou bohémou období wagnerismu, duch velice inicia-
tivní, jenž inspiroval Debussymu jeho hudební maeterlinckov.
štinu, vtipn! ahrav! umělec, jenž zkomponovalŤadu valčíkri
a cake-walkti, stanul svfm baletem La Parade, stvoŤenfm za
spolupráceJeana Cocteaua a Pabla Picassa, mezi umělci nej-
modernějšími. Je to komik, humorista a primitivista: těmito
svfmi vlastnostmi měl značny vliv na ostatní.

Pro francouzskou moderní hudbu, jak její tendence vyložil

Jean Cocteau v knize Le Coq et l, Harlequin, by| rozhodující pňí.
chod Ruského baletu do PaŤíže. STRAVINSKIJ, tento nej-
větší mezi všemi hudebníky dneška, zdravf barbar bez kla-
sické latinské tradice, vedl pŤímo moderní hudbu, ostatně již
pŤedtím značné vystavenou slovanskfm vlivrim, k divokos.
tem, k divošství, k exotismu, k exotismu v moderním, kosmo.
politickém smyslu. NebálJi se džczbendu' nebál se ani triviál.
ních melodií; láska k vulgárnosti a světskosti jde zde ovšem
dále než u Suka, jenž lidovf motiv zabarvi| zcela irnpresio.
nistickfm zprisobem.

Petruška, Pribautki, Sacre du printemps, scénicky vypra-
veny Larionovem a Gončarovovou, staly se v umění Ruského
baletu nejkrásnějším vftvorem soudobé hudby, právě tak
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jako jeho Rag.piano, které tlumočí cosi z exotického citu artre.
rickfch černochri. MOSKVA-NEW YORK by vskutku
mohlo bft ochrannou značkou tohoto modernisty.

GEORGES AURIC, následovatel Stravinského, složil
modernistick1i foxtrot Adieu, New York ! a jiné kousky, které
by mohly bft hrány na kolovrátek. Vyhledává groteskní a
veselé, chce hudební karikaturu. FRANCIS POULENC je
autorem Negerskfch rapsÓdií a rozkošné, vtipné, veselé hudby
k Apollinairovfm verš m Bestiaire ou Cortěge d,orphée a
HONEGGER k Apollinairovlim Alkohohim; DARIUS
MILHAUD' autor Soirées de Petrograd a zajlmavého baletu
le Boeuf sur le Toit, skládá dnes Cinéma-Symphonies a
partitury k Chaplinovfm filmrim. Kolektivním dílem fran.
couzské hudební moderny je doprovod ke Cocteauově hŤe
Snoubenci |zf EiÍeloul aěžc.

Jak patrno, je tato románská moderna a zejména ovšem
Stravinskij vfvojově relativně nejpokročilejší a nutno s uzná-
ním konstatovat, že jeji snaha vybňednout ze stávaj(c| muzi.
kální stagnace, dohonit vfvoj ostatních odvětví uměleckfch,
a dále zejména snaha o zesvětštění, zcivilněnl, zmodernizo-
vání hudby pŤinesla některé zaj(mavé i cenné vymoženosti
a popudy. Rozhodně pro nás je dritežitější tato hudba fran-
couzská než expresionismus Němcri a futurismus Vlachri,
kdyžtě himotiče (gli intonarumori) Pratellovy a Russolovy
pŤekonal dnes džez, jenž pŤinesl novější tinrbre a větší obo.
hacení orchestrového ansámblu. odmítat a priori a tvrdo.
šíjně tuto hudbu, jako činí napň. česká kritika a ,,hudební
obec.., svědčí o konzervatismu, pošetilosti a malodušnosti,
která se bojí těchto smělfch novot.

Leč pňece tyto novoty nejsou ještě dosti smělé ani dosti
nové. Toto veselí a humor je poněkud pŤíliš duchaplně ar-
tistní, než aby mohl bft upŤímn1ím lidovfm smíchem. Někdy
se nebezpečně blíží tyto blagues a plaisanteries dadaismu.Toto
ještě není NoVÁ HUDBA. Tato revoluce dosud nepŤekročila
oblast a hranice artismu a snobistické kultury.

o NovÉ PRoLETÁŘsrÉ" SVĚTSKÉ. LIDovÉ HUD-
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BĚ, která posud neexistuje, možrro Ťíci jen velmi málo. A to
málo, co |ze iici, bylo už Ťečeno. Vypsali bychom soutěž na
tuto hudbu, a|e ze soutěží se bohužel nové umění nenarodí.

(ŽivotII, str. 86-89, konec roku l922)
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Josef Šíma: REKLAMA

První, co vybaví se z mysli pňi slově ,,Tek1ama.., je plakát,
oznámeni, afiš. A ihned otázka: Má bÝt plakát dílem grafic-
kj,m, má b1it obrazem? Reklama však není jen plakát, ne -

mriže se tedy jednat jen o malíňství. Reklama zmocĎuje se
stejně prvkri malíňskfch jako sochaňskych, stejně fotografie,
kinematografu a světla jako zvuku. Ale jakfm zprisobem?
Proč? Reklama má jedinf ričel, jehož si je vždy vědoma, a
tento ríčel je jedině a jedině neustále reklamovat určitou věc
zprisobem měnícím se danymi okolnostmi. Nápadné _ je
disproporciáIní v nejširším smyslu tohoto slova, opakující
se _ je zveličující.

Mnohdy je to vyhledání jediného slova, které vysvětluje,
anebo rraopak, které nic neŤíká. NapŤíklad: V paňížskych
pŤedměstích celé štíty několikapatrovfch domri jsou popsány
obrovskfmi písmenami slova Dunlop. Jediné ohromné slovo
Dunlop na štítu tňípatrového domu. Dunlop se opakuje sto.
krát, tisíckrát, v ulicích vnitíního města rovněž, aniž by Ťeklo
více než záhadu svého vfznamu. Konečně v některé ulici
spatŤíte krám s nápisem Dunlop a ve vfkladních skňíních
pyramidy pneumatik od největší k nejmenší. Dunlop jsou
pneumatiky. Drobně tištěné prospekty a ceníky vám dodatečně
detailně vše vysvětlí. Dunlop však svou záhadou a opaková-
ním se stalo nezapomenutelnym.

REKLAMU není možno pojímat malíŤsky ani jakkoli
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