témateclr,nybržv zprisobujeho básnicképráce. Dovršil vÝvoj,
jímž se od renesance osamostatĎujeestetická funkce poezie.
Vytvoňil konformní stavebnou metodu (asociační)a formu
nenaturalisticképoezie. Je velkfm obnovitelem ňeči,propra.
covávaje vlastní emotivní jazyk, odlišnf od Ťečisdělení.Jsa
zásadné proti apriorní formě jakožto postulátu, věnoval se
intenzívnípráci laboratorní a experimentální,vypracovávaje
si elementárnízprisob stavebnf. osvobodil tvoňivouimaginaci,
postoupiv od fantazie zprvu pňíliš ozdobnické k fantazií
exaktní. Položiv driraz na metodičrrostpráce, pŤiblížil se
velmi vědeckosti básnické práce. Páttal v neprozkoumanfch
oblastech psfchy, prohledával bílá místa na mapě estetiky,
snažese vylžít pro poezii všech prostňedkri,jež j1 dává mo.
derní civilizace, věda, prťrmysl,technika. Usilovalo syntetic.
kou poezii, která by básnila nejen všemi prostňedkytechnické
kultury, ale i všemi va|éry,auditivními, optick1imi, taktilními,
kinetickfmi, čichov..fmia gustativními, která by ritočila a pri.
sobila na všecky smysly člověka a jejich prostňednictvim zaujala celou komplexní lidskou bytost, o poezii pro všecky
smysly. DošeIk poznání, že poezieje jenom jedna, že všecky
proudy inspirace jsou kvalitativně totožny. Touto hypotézou
o jednotném,komplexním tvrirčímpudu lidskémstává se ne.
jen teoriía praxí slovesnou,ale teorií,,čistého..
uměnívribec _
a pÍekračujeposlézei obor ,,umění.. (,,Poeziejakožto umění
žit, poezie jakožto funkce života a zároveí naplnění jeho
smyslu, poezie jakožto modrrsvivendi.., Teige), chovaje víru,
že se umění skončí,až lidská senzibilita bude tak artificielní
a otganizace světa tak dokonalá a emotivní, že nebude tŤeba
psát básní, a že blt básníkem bude b t ciceronem tohoto
světa (Nezval).
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Václavek:,,NoVÁ VĚCNOST..
BedŤich
ESTETICKOU PARALELOU KONSOLIDACE

STARÉHoŘÁou

V čIánkuNová věcnost ritěkem z rea|tty v posledním čísle
Indexu podal H. Luedecke dobrou kritiku hesla ,,novévěcnosti.. po stránce sociologicko-ideologické.Chtěli bychom
pŤipojit k jeho článku několik poznámek po stránce tvárné,
opírajícese i pŤitom o podklad sociologicky.
Y!,značnj.m rysem moderního umění, tj. umění, kterévedlo
vfvoj v posledních desítiletíchpied válkou, za ni i po válce,
byl ťrtěkod realismu (naturalismu) jakožto principu co
možno nejvěrnějšíhozpodobování skutečnosti (tak užívárr'
i nadále ve svfch vfvodech termínu ,,realismus..,nemysle tím
na určitf směr toho a onoho desítiletí19. století,ale na princip). Tento vlvoj začalimpresionismus, rozkládaje pŤedmět
v Ťadu drobn1ich skvrn na obraze, v iadu dojmri v literárním
díle nebo na divadle. Analyzoval skutečnosta rozkládal ji.
Tento vfvoj dovršila pak ňada směrri (neoimpresionismus,
expresionismus,kubismus, futurismus, po válce suprematismus' surrealismus aj.), pokračujícvždy energičtějiv ana|,ze
pňedmětu, pňírodnískutečnosti,,,ničíc..pňírodníjev a vy.
tváňejícz prvkri prožitéskutečnostivždy nové, samostatné
celky. Probíhalo pŤitom procesri více: napň. pŤekonávání
subjektivismu, vypracovávání objektivní metody pracovní aj.
Budeme mít ještě pŤíležitost
se k někter m z nich vrátit. Poznamenáváme zatim jen, že se tento v1ívoj u nás vidí často
pod jednostranně německfm zňetelem, tj. naz!,vá se a pak
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taky pokládá" každénenaturalistickéumění za ,,expresionis.
tické., a operuje se proti němu námitkami, které právem
stíhají německ1i expresionismus,jako rrapŤ. kiečovitost,
poválečn katastrofalismus, deformace' obludnost, subjekti.
vismus apod. Tu se nesmí zapamínat, že německ1i expresio.
nismus nebyl jedin m nenaturalistickfm uměním, že naopak
byl jeho nejslabšícelkem složkou,že tu byl napŤ.francouzsk1i
kubismus, směr velmi vyrovnan , harmonicky, kten.í čistě
experimentálně vytvoňil nové pojetí umělecké práce a zce|a
rozdrtil pracovní metodu realistickou. Abychom se však vrátili k perspektivě poválečnfch uměleckfch srněrri a jejich
vfsledkrim: Vyvodivše nejzazšídrisledky z principu novodobéhoumění,kterése soustŤeďovalo
stále vícena rikoly čistěestetické, došli zastánci těchto směrri poslézek poznání o rizkosti
tohoto zprisobu práce. Neznamenalo to ovšempro ně, pokud
byli drisledni, návrat k umění starému,nediferencovanému,
které pracovalo esteticky a zároveĚ sloužilo nejrozličnějším
potňebám životním (mimoestetick m), nlbrž opuštěníprincipu umění vribec, zaÍazeni do ríčelnépráce konkrétního
života. A tak vidíme, jak nejpokročilejšíumělci opouštějí
umění..,v němž vyvrcholil staletf vfvoj umění, a za.
,,čisté
Íazuji se do vfrobY, politiky, zktátka do vitálně ričelového
života.
Za několik let po světovéválce nastal všakv zkésouvislosti
se stabilizací staréhoŤádu, po válce silně otňeseného,epidemickf návtat k realismu. PomiĚme tu vliv obchodníkriuměním
(v nejširším
smyslu), kteií favorizova|i staréumění realistické
pro jeho snazšíprodejnost, a jiné pŤíčinydruhotného rázu
a všimněme si jen velk ch souvislostí sociálně estetick1ich'
Podíváme-li se do historie, uvidíme, že realismus jakožto
tvárn!,princip se objevuje v urněnív novédobě s konstituováním novodobéspolečnostiindividualistické (měšťanské).
Primitivní společnostiagrární ani společnostfeudalistická ho
nezná: ne ze zaostalosti, ale z hlubokych souvislostísociologickych, jichž zde nemrižemezevrubně. rozvádět. Realismus
je konformnim v,frazem individualistické, měšéanské
společ.
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_ na vyššímstupni sociální
nosti. Objevuje se až s ni a s ní
organizace - taky zmizí. V realismu krystalizuje měšéanskf
fetišismus,neomezená ricta k věcem' které ovládají člověka,
umělci
místoaby člověkovládal věci. Jev věci je měšéanskému
soběťrčelnf,proto usiluje ze všech sil podávat v díle iluzi
skutečnosti.Pňitom hraje v realismu (naturalismu) velkou roli
subjektivismus.Osobnost umělcova ovlivřuje vidění věcí, je
nutná v realistickémumění, neboéjedině lomem skutečnosti
v jejím osobním médiu vzniká za realismu umění, jedině
osobnostsvou kvalitou tvoŤía je udržuje.Vidíme proto napň.,
že teoretikové,kteŤíprogramově htásají estetickou paralelu
konsolidace měšéanskéhoŤádu (u nás nejvlrazněji Gtitz),
wacejí se také drisledně k realismu a individualismu, hlásajíce,
žejedině osobnostje poslednírozhodujícísilou umění.
Než vystupĎováním industrialismu, kterf podkopal základy individualistické kultury a stvoŤil (a tvoŤídenně) pŤedpoklady kultury kolektivistické,nastal nezadržitelny rozkIad
realismu, jak jsme jej letmo sledovali na ,,směrech.oumění
posledních desítiletí pňedválečnfch i poválečnfch. Tohoto
vfvoje nelze oddisputovat žádn.!'mkŤíšením
individualistické
ideologie, tím méněnějak1imi ftázeml Stav je dnes takovf, že
na jedné straně existuje ,,čistéumění.. surrealistické(opět ve
smyslu obecného principu, ne konkrétního,,směru..), které
se soustŤedí
na práci čistěestetickou, čistfmi, elementárními
prostŤeclkyuměleckfmi, za c1l'ijedině estetickfmi, na druhé
straně nastává pŤekročení
hranic ,,umění..,pŤipravujesejeho
pŤíští
likvidace jakožtoizolovaného fenoménu_ Íečenopopulárně: dělá se život, ne fiktivní ,,umění...Do tohoto stavu
pŤicházejíteoretici i tvoŤícíumělci, kteŤíby rádi tento stav
oddisputovali.
Mnozí tak činí z uvědoměle měšťanského
stanoviska, nechtějíce uznat vfvojovfch dťrsledkri,které ukazují pňes individualistickou kulturu dále k budoucí kultuŤe kolektivistické,
v umění pak od realistickéhoumění k,,surrealistickému..,po.
pŤípaděk opuštěníprincipu izolovaného umění vribec. Jiní
prostě z napodobivosti, konjunktury nebo proto, že jejich
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osobní dispozice jim nedávajÍ píedpokladú pro pochopení
umění nerealistického.opět se ,,dělá umění.., ale prostŤedky
umírněnéhorealismu, kterf se vyhlašuje za ,,nov!(!) realis.
mus.., ,,novou(!) věcnost.. atd., ačkolivje to prostě ťrstup
pňed vfvojovfmi dúsledkyke stadiu staršímu.Zdeby mi mohl
právem někdo ukázat na ,,realismus.. v SSSR, kde se pŤece
tvtdi, že vzniká společnostkolektivistická. PomiĎme zde rozdlI
ponrěrně málo industriaIizovanéhoSSSR a vysoce industrializovanfch,zemízápadních:musímepŤedevším
mít na mysli, že
mnoho z toho, co - od nás viděno - vypadá v SSSR jako
,,realismus.., je ťrčelnáptáce, která, zÍetele estetickéklade
zce|a stranou, co není již vribec ,,uměním.. v západoevropském slova smyslu. Jsou ovšemi tu uvědomělí hlasateléná.
vratu k realismu a jsou to, bohužel, pŤedevšímtakzvanl
proletáŤštíbásníci; ale vidíme tu také velikf rozmach napň.
,,literatury faktu.., která budí mnohem vÍcezájmu nežfiktivní
,,romány.., vidíme, že Mejerchold pracuje svfm divadlem
a Ejzenštejnfilmem na socialistickévfstavbě a tomuto cíli
podŤizujecelou svou práci bez nějak1ichzŤetelri,,uměleckfch..
aj. aj., čili i zde pro žísi cestu vyvoj, námi zde naznačeny.
Pro ,,čisté
umění..není ovšemv tétonově se ustavujícíspolečnosti sociálních pŤedpokladri. V zemích starého íádu však
tyto pňedpokladyještějsou a nezblxá pro tvoŤivého,vpravdě
moderního umělce jiného vfchodiska, pokud vribec cítíještě
potŤebuesteticképráce, než tvoŤitumění ,,čisté..,
ane nějakf
realismus..,
věcnost..
apod.
,,novy
''novou

Nyní ještědodatek více méněbrněnskf. V Brně se postavil
Ťadou článk , publikovan!,ch zejména v Divadelním listě
(piedtím již, na zač'átkllsezÓny 1929-30, i v Lidovfch novi.
nách) na stanovisko,reprezentovanéu nás Gtitzem, J. Honzl.
Činil a činítak umírněněji, než celkem se stejnfmi á.i't.dky.
Pokud se tfčejím zastávanéhostanoviska o ,,básnické pohodě
nového kulturního vzduchu evropského..,o stavu (cituje ze
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Giraudouxe) ,,jakéhosicitovéhoklidu a básnickérovnováhy..,
kterf prf je stavem básnickéhovnímání, duševnínálady kulturního diváka (oba citátyjsou z Honzlova článku v Divadelním listě, č. 19, roč.V), odkazujeme prostě na staéLuedecko.
vu, kde v prvnírn odstavcije toto pojetíse zaslouženlm zahro.
cením satirickfm probráno. Mnohf návštěvníkHonzlovfch
premiér byl asi udiven poměrnou realističnostíjeho režií
i u kusťrtak nerealistickfch, jako byl napŤ. Vančurriv Učitel
ažák. V článcícho bilanci sezÓny v Divadelním listě č. 19 a
20 zastává se Honz1 tohoto pojetí ,,novorealistického..(tŤeba
ho tak nejmenuje) velmi zŤejměa dťrrazně, ďocházeje do nutnfch drisledkri: čímprf jsou všeckyohromivosti světa a společnosti proti (osobnímu ovšem, intimnímu) pocitu štěstí?
A dále: ,,IJmění stojí jen na osobnostech,na individualitách básnickfch, režisérskfch,hereckfch, hudebních, vftvatnickfch.. (hle, jakápak objektivní kritéria, co je nové a co
není? Nejde o metodu práce, ale o osobnost,a je-li ta silnou
osobností,co dělá, je dobré).,,Neboťumění dělá vždyjen ta
odvážná tvoŤivá sílaosobnosti,která za sebou strhává čtenáňe,
cliváky a posluchačetím, co má jedinečného,co má nového..... (tu jsme již u pojetí Karla Čapka, že k umění vede
,,cesta ze všeclrnejprvnější,a to je byt osobnosti,jež každou
částečkou
díla podává o sobě svědectvípraniternéajedinečné.
A to je vše.Alláh je velik. Velikéje umění..).A,,konec koncťr
zťrstanekaždédivadlo věcí formy, věcí tvarové dokonalosti
v scénickémztělesĎování..(tirkézdrirazĎování formy jakožto
raison d'étreumění patií k tomuto ťrstupuod umění vpravdě
tvoiivého k umění umírněnému nebo prostŤedky nového
umění zbystŤenémurealismu).
Považovaljsemzanutno upozornit na toto pojetÍHonzlovo,
aby věci byly jasné a nemátly se. Obávám se, že Honzl, tŤebaže opatrně a zručně navazuje ve svfch nynějšíchčláncích
na svéstaršíteoreticképrojevy, opouštídivadlo, kterépropagoval a tvoŤil kdysi, Že se vrací k iluzionismu a psychologii,
k závaznosti námětu, proti nimž kdysi energicky vystupoval,
Že opouštíelementárníprostňedkytvárné a vrac|se k divadlu,
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,,kterési chtělo hrát na žíyot,,.Byl bych rád, kdyby nám do.
káza| dalšímisvfmi realizacemi, že nemám pravdu. Jeho rea.
Iizace v právě minulé sezÓně, zv|áště však jeho teoretické
projevy (a žádná realita divadla, v němž pracuje, žádny kom.
promis, k němužje poměry snad nucen, neomlouvajírístupkri
teoretick1ich) |ež| ptozatím na linii návratu k realistickému
principu tvárnému, návratu, proti němužjsem považoval'za
nutno se ozvat.

FrantíšekSpitzer: FAŠISMUSA KULTURA

Nelze dobŤe bojovat proti fašismu na kulturním poli,
jestli dobŤeleznámejeho podstatu. Lehce se zvrhne boj proti
fašismuna silácké frazérstvi,ještě lehčejina pouhou diskusi
s některymi policejními ťrŤedníky.Proto musí byt vítána
snaha Tvorby po anketě o fašismuvzhledem k revolučníkultuie . Proto je tato anketa krajně časová.Bez mučeníse píizná.
me,je těžká,I(ulturasama o soběje věc velmi složitá.Lehkost
simplistri, s kterou prohlásí kulturu za věc náramně jednodu.
chou, že totižje kultura kapitalistická a kultura proletáňská,
a basta,je v našichŤadách- a dnes - trestuhodná. Na druhé
straně fašismusje takévěc velmi složitá.Když se pak stŤetnou
kultura a fašismus,věru nastáve hk komplikovan! chaos
problémťr,že není divu, když ,,kulturník.. od ní utečetím,
ž,es|ožipísničkupro Antifu.
Nejdriležitější
tudížje, abychom pŤi vykladu toku fašismu na kulturu nelekli se složitosti materiálu. Za žádnj,ch oko|nostínesmímechápat fašismusanebo kulturu jako věci samo.
statné. Vyklad by byl sice snadnější- ale ríplně falešnf.
N e s m í m e , s t r u č n ěŤ e č e n oz a, ž á d n ! , c h o k o l n o s t í s t a .
vět ,,ku1turní frontu... V době, kdy hospodáŤské
boje
ani v1ijimkou neopominou bft zároveí bojem politickfm,
v době, kdy hospodáŤskáfronta naprosto srťrstás politickou
frontou, nelze pÍipustit postavenítŤetí,kulturní fronty. Ale co
3e to, že hospodáŤskáfronta srristá s politickou frontou? To
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