
Karel Teige: l{oVÝM SMĚREM počátky cesty pŤipraveny impresionismem a symbolismem.

Bylo však tňeba forem pňekvapujících, strojovlch a ostrych,

podobajících se založení velkoměsta s širokfmi obchodními

tňídami, továrnami a mrakodraPY, a v obrazech točily a sví-
jely se spirálovitě podoby nějakfch gigantickfch, obludnfch,

nelidskfch pístri, transmisí a pák; v uvolněnfch verších frkaly

trubky aut, hučely pyšné vrtule dvojplošníkri a rozlohou pádit

ohniv)i rychlík. Tvary, tvary' tvary' nebyvalé a zv|áštní,

strohé a geometrické, rozvíjely se, okouz|ujice smys|y, aniž
ušak se mnohd1 dotk$l člouěka u stŤedu jeho b2furtL opravdu, pro
toto umění existoval továrník, aviatik, inžen,fr, boxer, žurna-
lista, atlet, civilizovanf a ,,fashionable.. člověk měst: ale ke
člověku, kterémukoliv, ale nepodmíněné, vědomé a náhodné
existence mluvilo jen má|o anepňímo. Tak byly obrazy pouhy.
mi souhrny tvar , interpretací syžetu a v1ipravou prostŤedí,
zatimco nám tanul na mysli lidskf a věčnf smysl umění,
složitost, chvatnost a tajemství duše.

obrazy a básně stejně železné a ocelové jako dynama a
mitrailleusy zrodily se z téže doby, z télnož morálního stauu,
z téže závratné a zločinné agÓnie duše a myšlenky, která
v demokratickém, optimistickém orchestru celého světa dala
zazn\t kontrabasu proklaté války. Umělci a vědci nastoupili
cestu za svfmi vzdáLenlmi a zdán|iv!,mi cíli' když tu v této
tragické chvíti viděli, že se pŤiblížili nezbytně ke zničení.
Malíňi, kteňí se vydali za stavbou obrazu,jak je vedla vfvojová
kázeř, dostali do rukou vše, čeho bylo tŤeba, aby obraz byl
nadobro znemožněn a roztŤíštěn: pod rukama vyrristaly jim
tvary aobjemy elasticity a napětí neovládatelného, které uza-
vŤenou jednotu obrazovou nenapravitelně a srázně prorážely.

V rozvratné, bezeslohové dnešní .době, jež popírajíc starf
svět snuje nad jeho zŤíceninami již své sny nového budování,
v době, z níž se rodí obrazy, které chtějí b1it pŤedobrazy
zítŤka, k němuž směňuje veškerá revoluční práce a snaha
lidská, dovolte nám, abychom hovoŤili jen o umění, myšlence
a kultuňe: tozptávíme tak již nikoliv o prostoru, skladbě,
koloritu, dynamice, verši a rfmu, nlrbtž o člověku a o životě.

Mladí umělci, stojící na prahu díla, pŤehlížejí širok1i okruh
vftvarné a slovesné práce, Za nimi |eži nejchaotičtější
období dějin umění. Impresionismus, vyvrcholiv duchovy
i myšlenkov svět naturalistického století, započa| ,árovei
jeho rozklad. V mezidobí po impresionismu a dňíve než po-
čaly krystalizovat nové tvary a otevírat se nové obzory, kdy
pŤedešl1i směr, nemohoucí a vysílenf již, má b!,t naitazen
uměním nov/m, kdy pŤijírnány jsou pevné, sevŤené kontury,
subjektivní zákonitost vnitňního vjryazu, p\icházi,. , .*p.á.
sionismem, záhadn!,m heslem, jež je velmi těžko uvési na
pravou míru a vymezitjeho skutečné rozpětí a nosnost, když
se dnes pod touto etiketou kryjí všecky nejdisparátnější prouáy
a zejména v severském a v/chodnínr umění spise vily nel
P.rludy _ toto expresionistické hnutí ohlašuje radikálni opo-
zici proti impresionismu už pŤed desítiletim, apŤece impresio.
nismus pokračuje a prisobí ve sv)ich drisledcích ve futurismu
a v některfch větvích kubismu. (Barevné zvuky _ colori-toni
- 

ťo' i formor,Ým dozvukem impresionis.''u.i)
Futuristicko.kubistickf civilismus. Zde by| vlastně Vystup-

Ďován impresionistick1i duch v jakysi světáck a patetickf
materialismus a dynamismus. Čistá malbu (t,,. painturl
pure) stejně jako apollinairovská simultánní poezie, obe našly

* Yiz Sffici, Cubismo e futurismo.
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o smyslu umění stejně jako o smyslu života a o jeho posvěcení.
Změny od impresionismu až po včerejší civilní, technické,

amerikánské a světoobčanské období pŤinášela doba. Stojí-
me-li dnes ve fázi, kdy, jako již nejednou, vÍvoj za|oženj, na
minul ch pŤedpokladech se prudce a intenzívně naplřuje a
ukončuje, nastává lidskému duchu hledat směr a vyhled pro
vyvoj další. V revolučních těchto časech je nezbytně nutno
upnout veškeren bytostny zájem na člověka, jeho práci a boj
a rozhodnout se pro drisledné, jednosměrné a bezvj,hradné
ňešení zák|adnich otázek života. Neboé není pochyby, soudí-
meJi podle vzmáhaj(cich se a nepietržit ch krizí všech oborri
práce, že jsme stanuli na ro1hrani duou suětú. A že tímto Ťešením
je Revoluce.

Krize tkví i v umění. Včerejší tvorba - a vnější, hluchf
stylismus, směrová bezradnost, slepá ulička formaljsmu, v niž
se ocitla, když kult formy byl dokonce zneužit ke tvoŤení
krásy kruté, neŤestné a z|é,* jsou neklamnfmi doklady jeho
soumraku _ dospěla ad absurdum: k noetickému, krajně
formovému Ťešení a k zákonitosti volné, individuální, po-
v/tce subjektivní. Liberalismus sebevědomého civilismu exal-
toval uměleckou tvorbu, aby doháněla Evropu expresních
vlakri a automobilri ; v záměně umělce s vynálezcem (Mari-
nettiho aviatika) vynoňila se otázka pro rozklad doby pŤí-
značná: co je umění a jaké má bj,t? Faktick1í nihilismus civili-
zovaného člověka blrzy, riŤadu, města a společnostirozvráti|
tak riplně svět, že nezbylo jediné určitosti, na níž by spočinula
duchová konstrukce života a dl|a a jež by vymezova|a též
cíl a ričel tvorby. Ne marně soudí se proto o 4končení kultur1l,
kultury,(ápadu** a ciuilizace Euroamerik2, kultury rozumu a klasi-

* Dr. Tajtauer.. Kališníky socialismu: ,,IJmění, pokud je pouhou hrou,
zvrhá se v prostituci smyslri. Yycbovává zločíncé moráiníl od nichž já
pouze krok k zločinrjm sociálním... (Str. 52.) V Lidské duii .,'iz téz pá-
dobné názory v pasážích o umění a náboženjtví a o vítězství duse. To1éz
je v -Gorkélo N9časoajch yhd,ell na str. 8: ,,IJmění budí chtivost krve,
vraždy a ničení; věda, militarismem znásilněná, slouží pokorně hromad.-
nému ubíjení lidí...

** O. Spengler.. Untergang des Abendlandes.
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cismu formy; a nelze též ve vzcházejíclm umění nepostŤeh.
nout žhauého souuztahu k ujchodnimu žiuotu duše.

Zakončen| kultury ,znamená konec světa. Pro nás však
teprve jeho počátek. Proto je tedy stavět budovu morálního
a myšlenkového obrazu nového světa a ryzího lidství (neboť
nic než člověk nemriže bft obsahem * nikoliv pouze pŤed.
mětem _ nového umění), proto chceme stavět novou práci
ve smyslu věčnfch pŤíkazri dobra, principri ríčelnosti a určení'
jež jsou prazákony ukázněného a harmonického složení no-
vého života z zákony umění velmi, velmi vzdálené ateliérovfm
anekdotám a hŤíčkám rfmu a metriky!

Je piirozeno, že dnes, kdy jsou stavěni pŤed rikoly, na
něž by osamocené individuální síly nepostačily a musily by
ztroskotat, marné a bludné, ve chvíli, kdy práce je dvojnásob
odpovědná a znesnadněna chaotičností času' v němž duchovf
i hmotn1i vfvoj směŤuje revolucí k dobytí veškeré nedozírné
budoucnosti, sdružují se k sobě svymi názory a činností si
blízcí umělečtí a kulturní pracovníci na základně, kterou si
odvodili pro sebe z nevÝwatné pravdy zítÍejšího života, slabí
zkušenostmi, ale síleni vírou a snad také odhodláním.

Pro člověka není jin1ich plodnfch a kladn1ich vztahri ke
skutečnosti, než jakje prožil za drivěrného a b|izkého styku.
Svět těchto vztahú', vlastně stejně svět pŤedstav jako věcí, je
podkladem jeho osobnosti: o nich piem šlí, s nimi, mezi nimi
a v nich žije. Pročež vznikají na tom podkladě jednosměrné
duchové celky, jejichž prozatímní vztah je lidská vzájemnost
a vznikající solidarita pospolité vrile a rilohy. Žrjte dobŤe v cel-
cích a budete žít dobie jako lidé. Nadosobní harnonickd prdce je
v,|rtazem jednosměrného světa, re4ultantou, k níi spěje aše lidské.

Se svfmi názory a náhledy o pŤítomné krizi ajejím iešení
m žeme bft u nás zce|a izolováni a osamoceni. Avšak pokud
vidíme pŤi práci mladé síly Itálie, Francie, Ruska a Německa,
vyčítáme z jejich silí q'ž společnf smysl i rimysl, t!ž zápa|
reuoluční unělecké práce, ktetá nemriže bft lhostejna k duchov-
nímu a mravnímu pŤerodu člověkovu a odmítá b1it jako dopo-
sud jen matoucí hrou zbavenou čelu, zábavičkou serrzuality.
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Nepňicházíme rušit zákona a tradice, nlbrž chceme je na.
plnit. Nové smfšlení není vydedukováno z každodenní po-
dívané světa, jež je ovšem dotvrzuje a ověŤuje, nlbrž zrodilo
se z nitra, z života snu, myšlenky, touhy a víry, života tak
nevyzpytatelného a tajemného, v němž započa|y veškeré du.
chovní hodnoty, zrodilo se dokonce dŤíve, pŤedčasně pňed
touto všestrannou a zevrubnou pŤeměnou světa. - Chcete-li
pňíklady, tožvan Gogh, Seurat azejména prost celník paÍiž-
ského pňedměstí, otec Henri Rousseau, stejně jako Charles.Louis
Phitippe, Jammes, Arcos, Romains, Duhamel, Vildrac, které
možno snad označit jako umělce jednoty života a skutečné,
byé netendenční věrozvěsty nového světa, prostého nábožen-
ství a velikého blahoslavenství života, chudoby a čistoty srdce
_ tito velicí tvrirci, kteŤí jsou pňedevším našimi pňíklady a
vzoTy) existovali zde, sice cizotod| a vymykající se z proudu
minulého století (podotfkáme, že pro nás končí minu věk
teprve válkou), kter udávala jména: Cézanne, Matisse,
Braque, Picasso, Metzinger, Gleizes, Léger, Delaunay, Seve-
rini, Whitman, Verhaeren, Apollinaire, Marinetti, Palaz-
zeschi, Cendrars a Max Jacob - již po více než deset let. Což
ostatně Ťíkáme jen těm, kdož musí zrod myšlenky registrovat
letopočtem a pŤem!šlet o vlivu prostŤedí na umění.

Nedožadujeme se také nikterak patronace a protektorátu
české generace pŤedcházej(cí, která nám wtÝká to a ono,
která nám wt ká dokonce velmi mnohé, ačkoli plna pŤed-
sudkri a strnulosti nikdy se s námi blíže neseznámila. Není
divu, že je zde těžko myslitelné dorozumění a shoda, když
propast mezi oběma světy se tu, jako všade, prohlubuje
každj,m dnem. Akaždá' generace si pŤináší svrij citově i myš-
lenkově odlišně asimilovan svět.

Proto kdybychom polemizovali s nimi, stejně jako s ostat-
ními svfmi odprirci, kteňt by pro nás tŤebas měti jen v1isměch,
hněv a nadávku, bylo by to, ne že clrceme s nimi zápasit, a|e
že polemikou měŤíme vzdálenost. _ Toto osamocení mohlo
by se zdát vyvrácením našich názori o kolektivitě práce,
veškerenstvu etc. Je si však tňeba uvědomit, že je pouze pŤe.
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clrodné, a zejména že v době dnešní, která ve všem pi-ináší
separování, tňídění a krystalizaci, je avantgardě prozat1m
nemožno pokusit se o sjednocení celé nové generace a o akční
tavázáni stykri se širok m komplexem obecenstva. Těžko
bychom se mohli sejít na společné cestě s ostatními mladfmi
umčlci, k nimž necítíme vztahri, a kteňí, vyslovení formalisté,
zdají se nám ve své většině posud impresionisty a naturisty,
vycházejice někdy nedosti samostatně z Alše, Preislera a Sla.
víčka i z pseudoimpresionistického krajináiství poslavíčkov-
ského (nebo jindy jsou dogmatickfmi epigony posledních
kubistickfch pouček) _ jako v literatuŤe z Tomana, Šrámka
a jeho následovníkri, někdy ze Sovy, jindy z Neumanna a
apollinairovské lyriky francouzské. ostatně jistě blíže než nám
stojí toto kŤídlo naší generaci pňedcházející, která s ním také
nepokrytě více sympatizuje než s našimi pochybnfmi a revo.
lučními teoriemi. _ Ale ad vocem vftek teoretičnosti, jež
ještě dnes už jen neradi korigujeme i anl, telrie tazrbě pťedch zí,
ale pŤeďeušín také tuorbu proud{: u!, Leonardo Ťíkdual, že mnoho se
mj,lí, kdo mtÍlo m1slí. A naše pŤísloví dí: Dvakrát měň a jednou
Íež... a... pczdě bycha honit! _ Rovněž forma se rodí teprue
i obsahu, zpětně u něj opět urústajíc. Kdo tvrdí opak, usvědčuje se
z prázdné, krátkozraké a bezzákladné hry.

Není-li možno, abychom vás zde podrobně seznámili se
sviimi náhledy a situací uměleckou, jak ji utváŤí naše chvíie,
musíme alespoĎ ještě zdriraznit blÍzkost prim rní tuorful: lido-
uého uměni, dětské malúuly a ruÍroďní pímá ve chvíli zrodu nového
uměleckého proudu, jehož hybnou silou je vědomí pospoli.
tosti všeho živoucího, z dnešního antropocentrismu vyvíjející
se biocentrismus. Tím chcem vyslovit svou domněnku _
anebo naději ? _ že nebude napŤíště již tzu. uelikého unění na rozdíl
tlď ďruhoíadé a oďuo1ené produkce liďoué, {e bude jednonj, peťt umění,
nesoucí nové obrazy, neakademické a obsažnější než plocha
pomalovaného plátna, symboly doby pro všecky žijici a věIíc|
lidi.* Že zkrátka beze stopy zaniknou dnešní individualistické

* Iuan Goll: Úber Kubismus. v Kunstblattu 1920.
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formy uměleckého projevu,* když umění, obecní i ancnymní
jako kdysi v gotice, nebude, jak věŤíme s Duhamelem' pouze
zprisob hfbat štětcem, pérem nebo dlátem, anitajn:!, technickf
vtip, ale nejprve modus vivendi osvobozeného lidství. Svrcho-
van!, dar, kter1i si lidé činí sv1imi objevy a svfm bohatstvím.

UveÍejřujeme ochotně a loajálně tento programovf článek, tÍebaže
s některjmi detaily nesouhlasíme. Trvajíce ia iázo,u, kterf jsme stručně
vyslovili v poznámce o Devětsilu (Kmen, č. 46), jsme na.áruhé straně
ráďi,.že nová m|áďež, pŤekypujíc životem, snaží-se myslit samostatně
a,odlišit-se i od srnfch bezprostŤedních pŤedch dc&. Zejména tu však
vítáme ideovou snahu revoluční, jejilmž cilem je ,,jednotnf peĎ umění..
v osvobozeném lidství'

Redakce [Kmene].

. 
* Josef Hora.. K novému.umění (Kmen III). z ostatníliteraturyviz:

!7nÍant et Jeannzret: Aprěs le cubisme, l9|8, Daniel Henryl:Weg aes ru-
li:.}'. o{o Grantof: Die franzÓsische Malerei seit l9l4-a jakř jeji pro-
tějšek .E. Kiippers: Der Kubismus. Rovněž Íadu článkrl ve Ýalori ňt'.ti"i
|920 a Max Raphael: Von Monet z. Picasso. A v neposled ní Íadě Duha-
rneloaa Possession du monde.

(Kmen IV, str. 569-571, 24.2. ly2|)

Karel Teige: OBRAZY A PŘEDOBRAZY

Všechno se bude muset udělat! Tak dobrá, udělá se to.

DŮm? Je ten tam. Zahrada? Je pryč. Nu dobrá, Postaví se

znovu drim. Uděl á se zahrada. Čím méně toho zbude, tím

více se toho postaví. Koneckoncri je to život a jsme tu proto'

abychom stavěli znovu, no ne? Postauí'me také znotlu společnj

žiaot a štěstí, uděltine znlau dn1l a 1nouu nlci _ vykládá Barbussriv
Poterloo v ohni. Tak stojí veškerá tvrirčí práce člověkova

dnes pÍed ohromnfm rikolem znovu vybudovat svět, lépe

ňečeno: vybudovat novf svět. NepŤichází takéjiž nikdo s ná-

vrhy na moderní umění, ale s plány nového života, nové

organizace světa ajeho posvěcení. V spojitostije práce vftvar.
níkova, básníkova s prací rolníka a dělníka, myslitel a vědec
stojí vedle vojáka revoluce: jejich rikol je tfž. Nerealizují
teorie, avšak tvoňí novf svět. Jediná je cesta, jež vede k zítŤku.

Že vfbuch války pohŤbí v sutinách svět, kterf ji vyvolal,
nebo rozkotá alespoĎ jeho základy, bylo jasno již dŤíve, než
jsme viděli, na kterou stranu se vposled skloní vítězství. Svět
industrialismu a techniky, civilizace, továren, transatlantikú
a aeroplánú, jenž nás kdysi udivoval a exaltoval, prožili jsme

nyní v požárnfch dnech evropského krveprolití až do nemož.
nosti a rozvratu, když vzal na se zkáznou podobu civilizace

96 97




