
Uvidíte (v 2. čísle Disku) oBRAZoVÉ nÁswĚ, které jsou
Ťešením prob lémr i  spo lečnfch ma lbě  u  po . " i i .  tu to
fuze pravděpodobně vyvo|ádňíve či později likvidaci, tieba
pozvolnou, tradičních zprisobri malíňsk)ich a básníckfch.
ob r a zové  bá sně  j s ou  z c e l a  kon f o rmn t  a k t u á l í tm
požadavkťrm. Mechanická reprodukce umožrluje knižní
formu obtazu. Bude nutno vydávat knihy oaíu,o,y"i
básní. Mechanická reprodukce obstará zlidovění .,-ěoi v"
velkém a bezpečně. Tisk je prostňedníkem mezi uměleckou
produkcí a diváky, ne muzea a v!,stavy. Starf typ v/stav je
na vymňení, pňíliš se podobá galerijnímu mauzoleu. Moderlrt
vlstava musí byt bazarcm (veletrh, světová vfstava) moderní
produkce, manifestací elektrického, strojového stoleíí. Mecha-
nická reprodukce a tisk učiní posléz, ,byt,tni,^i originál|
vždyt pňece rukopisy házíme po otištění do košl.

Konstruktiuismus
Architektura dneška, Í'zenásměrnicemi puristické e ste-

t iky, je konstrukt iv ist ická, je stavebním, ne dekorat iv.
ním a apl ikovanfm uměním. Z moderních konstrukcí
a' materiálri (beton, sklo, železo), podŤízenfch zákonrim
ekonomie a ričelnosti, vytěži|a soulad dispázic, harmonii
proporcí, vznešenou poetickou krásu hodnou své dobv.

Poetismus
MalíŤství i básnictví, druhdy ideologické, dospělo zásluhou

kubismu k čisté Poezii.Yzniká oBRAŽoVÁ poBzrn. 
---

Umění bioskopické

^ 
Biomechanika je jedinou dramatickou podívanou dneška.

Sport, kino.

N-ové umění pŤestává bft uměním. Rodí se nové oblasti
a PoEZIE rozšiňuje své hranice, r,ystupuje z bŤehri a spájí se
s mnohotvarfm moderním životem gl bu.
(Disk I, str. 19-20, prosinec 1923)

Vladislav Vančura: NovÉ UMĚNI

V. Vančura pŤednášel v lednu o novém umění a probral několik zá-
kladních problémtl dnešní poezie. Tyto všeobecné části jeho pŤednášky
otiskujeme v Hostu jako pŤíspěvek k diskusi o principech nové poezie,
o nichž jsme sami často uvažovali.

Umění je organizace práce. Nemyslíme tedy jenom na
devět mriz, nlbtž na všechnu tvoiivou činnost. Nejde o ne.
obvyklost, nejde o novotu, nejde o sličnost, jde o organizaci,
ustrojení, zákonnost tvoŤivé práce. V tomto smyslu dílo je

tvar, a umění není se starat o nic jiného než o rikoly tvárné,
o ristrojnost vznikaj1c|skutečnosti' jež nakonec nemá hodnot
jen etick/ch nebo estetickfch, nlbtžje matérií i tehdy, ztstá.
vá.li básní.

V současné společnosti mimo tvoŤivost pracující tŤídy, mimo
proletariát, není hodnot. Místo práce se obchoduje a ze všech
vymožeností lytloukají se peněžní zisky. Dnešní společnost
lze právem nazvat ripadkovou. Jedině dělnictví a dělnická
práce je mimo strašnf stav degenerace a smrti. TŤída proleta.
riátu již jenom sama znamená lidstvo, život a svět. Většina
mladfch básníkri se proto bezpodmínečně rozhodla pro komu-
nismus. Komunistická otganizace života a práce bude jedním
z velikfch slohri právě tak a z těchže drivodri, jako jím byla
gotika. Řtt<a;t.ti socialismus _ komunismus ve smyslu svého
odboru, myslí na styl.

Dělnictví je jedinou chválou a jedinfm kladem tohoto ob.
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dobí, a protože umělecké dílo doposud je nejčistším typern
dila, tyto práce (tak dlouho rozlišované) nemohou než
demonstrovat svoji starou jednotu. Moderní umělci tvoŤÍ
Ťemeslně, jsou dělníci, jsou dělnickf odbor a v tomto smyslu
pŤedevším jsou komunisty. V dobovém seku, v němž žijeme
a jenž beze sporu se sklání k revoluci' komunističtí malíri
a Literáti, bohužel, nemohou b t více komunisty než dělníci
odborri ostatních. Stejně jako kováŤi nerozvrátÍ spojené stro-
jírny a nevystaví továrnu od základu jinou, neudělají noví
umělci totéž s uměním.

Byli by špatnfmi marxisty, kdyby si musili d,okazovat, že
hospodáŤské poměry jsou nejzákladnější pňíčinou všech stavri.
Umění vyrristá ze zápasu mezi kapitálem a proletariátem,
jak1i tedy div, je .li jim pŤedevším potírat pahodnoty ripadkové
buržoazie, takže i jejich umění více popírá , rrež tv;dí. Jakír
div, že jeho tvar je pŤechodn/. Posláním básníka není pro-
roctví. Básník jako každ! jinf tvrirce nevykonstruuje bez ne-
zby tné součinnosti a ustavičného doplĚování společnos t i zho|a
nic a tím méně něco nového. Každá velikost, každé umění,
každá myšlenka je nutně podložena kolektivitou, v mnoha
pňípadech ovšem utajenou a anonymní. Neprohlašujeme tedy
kolektivitu za znak moderního umění, n!,brž za znak umění
vúbec a za znakkaždé zdárné práce. A právě takjako kolek-
tivismus není znakem pouze moderního umění, ani revoluč.
nost. Nuže, čÍm se od ostatního toto moderní umění liší?

Yycházeje z marxismu pravím: Modernost je kladná od-
pověď stávajícím poměrrim. Modernost nespočívá v novém
zprisobu vyjadňováni, nj,brž v názotu a stanovisku. Proto
nem žeme považovatza moderního umělce napŤíklad Chester.
tona, ale dozajista jím je Sinclair. Z tohoto pojetí modernosti
ovšem plyne určité zaujetí, tendence tohoto umění. Každf
soud je zaujat!,. Duch a zásady modernismu samy o sobě jsou
tendenční a není naprosto tŤeba pohnut}'ch piíběhri z prole-
táŤského žívota, pňíkladri, jež pŤipomínají starod ávné idy|y
literatury probuzenecké, aby jejich tend.enčnost byla vyslo.
vena. NepotŤebujeme komunistick}Ích Brodsk1ich ani komu-

nistickfch Hašlerri, ale je nám tŤeba komunistick ch dělníkri

i v literatuňe. Pokud proletariát bude tŤídou bojující, jeho

literatura bude bojovná, avšak tento znak není pňíznačnfm

znakem, zaujatost ano. Nikdo nenazve gotickou katedrálu

tendenční, a pŤece tendenční byla. Dnes je jen zaujatá pro

svoje nebe.
Ze všech ismri, jež jsme za poslední desetiletí absolvovali,

neukázaI se ani jedin1i tak mocnfm, aby pŤestoupiv hranice

svého odbornictví vešel do žívota. Kdyby tomu tak bylo, byl

by to zázrak, neboé styl nemriže bft vymyšlen jednotlivci,

vcházi v dílo teprve tehdy, když byl již žit, Tak tomu bylo

se všemi slohy. Po velké revoluci francouzské, jež mimo

empír a několik občanskfch vymožeností skončila bohužel
sama V sobě, v kladném smyslu neudálo se nic, co by spojilo

národnosti v nové bratrství práce a stylu. Lze uvést zdokona.
lení technická pro vysloveně internacionální povahu, a pňece
i jich bylo zneažíto. VěŤíme, že tomu bude jinak po revoluci
světové, tehdy z novj,ch poměrri vyroste nové umění. Dnes
mrižeme vytknout leda několik znakri, jež pravděpodobně
budou nejvfznačnější.

Těžisko socialistickfch akcí bylo pŤeneseno na tovární vf-
bory. Tento fakt uvádím ve spojitost s principy standardizace,
kterou nové umění tolik akcentuje, abych dokázal, že se na-
prosto nerozcházejí se stanovisky marxistické praxe. Továrna
je pracovní formací, jež v našem prostŤedí nejdokonaleji pŤed.
stavuje produkující kolektivum. Tam vzniká definice nové
krásy. Není to již pňičiněná práce ozdobnická a pňedměty
napohled sličné, nlbrž vyrobek ekonomického, ričelného
tvaru, jenž v podstatě je dán funkcí. Ve zmatku, z něhož
se rodí všechny věci, postihujeme správnf tvar jenom z uče|-
nosti. Za krásu platí pŤedevším správnost, ta ovšem pťedpo-
kládá vědění a dobré ňemeslo. Zde by se hodila zminka
o tématech. Ve snaze bft poutavfm jako detektivka a indiánka
autor si vymfšlí pŤíhody senzační a exotické, a činí to tím
spíše, neboé se mu zdá, jako by viděl lidi od pÓlu k pÓlu ve
stejné sociální bídě a v stejnfch poměrech politickfch. Zdá se
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m| že tato snaha je na škodu, pokud jde o věcnost a stavbu.
Konečně mluvilo se proti tomu, když se nové umění rozhodo-
valo pro relativitu.Je nutno pracovat všedně, po dělnicku,
soustavně abez improvizací. Je nutno držet to, co bezpečně
víme, to jest prototypizaci, Vysok1i uměleck1í prri'měr zna.
mená více než několik děl, jež |ze nazvat geniálními. Tovární
vfroba a standardizace jej umožĎují již snadnym zprisobem
reprodukce, ekonomicky, bez zftát energie, a jak doufáme,
ibez mrzačení lidí. PŤistupujeme-li na továrni v'.frobu a na její
vazbu tvaru, na rikol, tím ještě nepŤisvědčujeme zvrácené
a nesmyslné civi|izaci. Znowl se vracím k definici umění.
Umění je organizace práce. Naproti tomu mrižeme Ťíci o civi-
tizaci, že je organizací prospěchu. V rukách dělnictva, v ru.
kách produkující tŤídy budou pietvoňeny všechny dosavadní
hodnoty civilizace a mnohé pravděpodobně zavrženy. Nepo.
divujeme se amerikanismu, architektuÍe měst, konstrukcím
mostri atd. z toho drivodu, že jsou velikolepé, že ostŤe kontras.
tují s našimi mal/mí poměry, nezdťrrazĎujeme jejich exotič.
nosti, tempa a ruchu, ale hodnotíme po zás|uze inženfrskou
práci. Všechno ostatní je i pro nás spíše drivodem, abychom je
nenáviděli, než je obdivovali. Avšak toto inžen1irské
Ťemes l o  j e  do s t i  d ob ré ,  aby  n á s  moh l o  pouč i t ,
a naopak tehdy, když vza|o v potaz hlediska socialistická,
vytvoŤilo díla tak dobrá, jako je návrh města budoucnosti
v revui Stavba. Je zajímavo, že ve všech pŤípadech lze doku.
mentovat' jak nové umění co nejrižeji souvisí se socialismem.

Není sporu o tom, že hodnoty, jež propagujeme, jsou po-
měrné. To vypt/vá z marxistického názoru, od něhož vychá-
zíme. Absolutno, toé šílenství, jehož jazykem obhájíte všechno,
či lépe nic. Jeho Íeč, jež zní nejpatetičtěji, není lidská. StŤedem
nové soustavy bude člověk. on je jednotka nové váhy a miry.
otrocká práce nestane se rudější novou krví, hmota bude
stažena v služebnost. Tedy nám jde o novf humanismus?
Ano, avšak o humanismus, jehož metody jsou operativní na
rozdíl od metod paliativních a exspektativních.

Jde nám o piítomnost, o práci v tom a z toho, co již je.
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opět se vracím k tvrzení, že princip ríčelnosti, tak jak je

prakiikován pňi tovární v/robě, doposud je nejdri1ežitějš1. Zde

isme došli ke skutečnosti, že forma _ a nám jde pŤedevším

t fo.*,' _ je vázána na r1kol a sama o sobě není. Principy

této vazby dají se demonstrovat.

(Host III, str. 119-123, rinor 1924)
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