
Novf život ž4e z laciné kritické negace, jež chce bÝt
duchaplná, aby zakry|a svou formulkovost, a básnicky ž|ie
z materiá|u, jenž by| z Hosta vyhoštěn, poněvadž nedostačo-
val. Což je.opravdu ''nekompromisnost hodná Nového
života.

(Host III, str, 127-128, rinor 1924)
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Karel Teige: MODERNÍ UMĚNÍ- 
A SPoLEČNoST

Z nedorozumění vzešlého z ohromné izolační distance,
kterou sociální vfvoj položil mezi umělce a společnost, volá
se do světa svridné, ale klamné heslo: ,,IJmění pro umění...
Lartpourlartismus je nesprávně pochopenou autonomií umě.
ní. Vždyé pŤece umění nemá smyslu samo o sobě, má svrij
ričel a smysl toliko v životě, a jako stroj je strojem, jen pokud
pracuje, tak i ono je uměním, jen pokud plní své funkce.
Umění stalo se interní ateliérovou zá|ežitosti a jeho forma-
listické napětí posléze manfou. Romantické iluze a pŤed.
sudky o cÍli a smyslu umění u diváctva i umělcri dovršily
rozluku umění od publika.

Umělec vyrostlf z ideologie měšéanského století tvoŤí pro
hrstku znalcri a zasvěcencri, která hltá eseje, knížky básní
a pt6z, navštěvuje divadla o premiérách a vfstavy o verni.
sážích.

Umění nezná světa a života, zná jen umění a znalce či
snobské amatéry, kteŤí právě tak jako ono neznalí světa a ži.
vota žijí vfhradně uměním. Tito znalci jsou muzejní riŤedníci,
spisovatelé, nakladatelé, kupci, sběratelé, ne už amatéŤi, ale
téměŤ profesionálové: množí se umělecké revue jako houby
po dešti a pŤi naprosté ignoranci a neričasti širokfch vrstev
nastává u této kasty hypertrofie umělecké vzdělanosti, která
zejména v Německu stala se velice povážlivou. Tu pociéují
umělci tragiku konstelace. Volají po životě. Nikdy nebylo
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tolik manifestri a proklamací o tom, že život a umění mají bft
v pŤímé souvislosti; jindy nebyly vydávány proklamace
o samozÍejmostech. A tyto proklamace nebyly by tak zmatené,
kdyby situace byla méně chaotická. Umění dusí se v izolaci,
ve vakuu.

Koncepce l'art pour l'art není méně bludná a své době ne-
konformní než koncepce l'art á thěse umění tendenčního,
kterou nadšeně potlrá.Yznícenf vzdor proti obecné hlouposti,
malodušnosti, rizkoprsosti, pokrytectví a moralismu měšťan.
ského publika píše ohnivfmi písmeny na prapor uměleckfch
směrrl z konce století, dekadentního konce světa, hesla amora-
lity, satanismu, v'.fstŤednosti, v'flučnosti, aristokratičnosti, ne.
ričelnosti, a lartpourlartismus sám je praktikován jako velmi
určitá a radikální tendence. Chesterton správně podotfká, že
lartpourlartisté nenávidí Ruskina pro jeho zásady, ale měli by
se mu obdivovat, kdyby byli opravdu upňímní, pro jeho skvěl1i
sloh. L'art pour l'art bylo dobov}ím bojovnfm heslem, cri
de guerre symbolismu; ostatně žádné heslo nemíní obyčejně
doslovně a pŤesně to, co proklamuje.

Heslo umění pro umění zrodilo se z nedorozumění. Z nedo.
rozumění o poslání v životě. Každé lidské dílo, každé
zÍ(zenÍ má svrij ťtčel, nevzniklo samo pro sebe. Ovšem není
tŤeba, aby to byl vždy ričel praktick . Všecko je potŤebou.
A nejnutnější potŤeby, zejména potŤeby pudové, jsou zároveř
i největším potěšením. I umění je v jistém smyslu téměŤ
,,praktickou.. potÍebou a sublimním potěšením právě tak jako
gymnastika, sport. Je spirituální gymnastikou. Nesnáší se
s ideologickfmi obsahy' s tezovou tendencí. Nemá pražádné
tendence: má však určité rodné funkce, které jsou mu integrál.
n1, bez nichž by nebylo tím, čím je. Pojmy funkce a tendence
tieba jasně rozlišovat. Funkce umění jsou zároverl čiŤe
fyziologické (primární) i  čiŤe spir i tuální (sekundární).
Nikdy ne intelektuální. Umění hovoÍí ke smyslrim, instinktu,
citu a k duchu, nehovoŤí k vašemu intelektu, ačkoliv samo je
intelektuálnl pracl či intelektuální hrou. 19. století svou
básní individualismu, jak je zve Faure, pŤineslo zjemnění

intimního a subjektivního života. Senzibilita je definicí

žívota .  -  Raf inovaná  c iv i l i zace  duchová  a  c i tová

i e  ne j en  p r oduk t em ,  n l b rž  i  n e zby t nou  p r o t i v áhou

imo tné  t e chn i c ké  c i v i l i z a c e ;  be z  n í  neby l o  b y  | z e

ve stole tí páry a elektŤiny vťrbec žtt. v tomto století

uchyluje se někdy všecka senzibilita, vfua a láska do umění
jako do Noemovy archy, ale' toto umění, dŤíve podivuhodně

ei'te,.1" někdy zaslouženo iadou poctivfch dobrodružství. -

Umění žije ,,b1|! život zami|ovaného bláznovství.. (R. Deh.

mel). Ve století industrie, vfpočtu, burzy, ve století politic.

kfch otňesri vyrristá veliká potŤeba, žasná žlze ' po čirém

lyr i smu.  Či rá  l y r i ka  je  jed in fm uměním doby.  Je
jedno umění o mnoha formách, a tímto uměním je čirá lyrická
poezie i ve formě vftvarné. Je-li poezie, jak Ťekl správně
Tristan Tzara, prostňedkem sdělit určité množství elementri
lidství aživota,jež máme v srdci, nemťrže se stát ani tendenční,
ani (jsouc prostŤedkem) samoričelnou. Lyrismus : lidství'
definuje Paul Dermée. Čím kdo je více lyrikem, tím více je

člověkem, a vice veÍsa. Senzibilita, imaginace a emotivnost
jsou pro tento lyrismus conditio sine qua non. Tento lyrismus
je sdílnf, poněvadž je lidsk1i. Je téměň soudružskf a kolektivní
jako láska, a jako láska osobní a intimní. HovoŤí ke každému,
i když nehovoŤí ke všem. - Nejen kladnf poměr ke světu,
ale téměŤ milostnf poměr ke světu. Je projevem i satisfakcí
senzibility, a senzibilita tkví v jedinci a ne ve společnosti.

Umělecké dílo je ukončeno a pŤedstavuje jen sama sebe.
Není zobrazovacilm' vychovávacím prostŤedkem, nlbrž pro.
stŤedkem dojetí. Má svrij Ťád, svou vlastní ieč, nezávislou
a samostatnou, rípln1i a specifickf vfraz. - Umění není ztěles.
něním světového filosofického názotu, ani volebním kortešem,
ani stávkovfm agitátorem, ale kulturou instinktri, satisfakcí
zvláštních, lidstvu vrozenfch sklonri a nedefinovatelné potÍeby
lyrismu, a tak je poněkuďodlišné od ostatní lidské produktivní
práce. Nepeče chleba. Nesnaží se změnit svět a ovlivnit prak-
tickf život. Je-li někdy větrnou korouhvičkou doby, je jisto,
že nedělá vítr, jejž ukazuje.
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,,JakÝ' je ričel písně, kterou zp|vá zpěvačka: zvuky, zvuky
tryskající z její hrudi, zvuky umírající v okamžiku, kdy zj.
zně|y. Jestli místo toho, abyste se jimi těšili, budete hledat
j eště cosi jiného, pátrat' po r1čelq dočkáte, až zpév ačka zmlkne,
že vám'zristane pouze vzpomínka a lítost nad tím, že místo
abyste ji poslouchali, cosi marného jste očekávali..... (A. Ger-
cen.) Nesmyslnf je blud těch, kdož snaž|se umění povfšit na
ctnost a heroismus. Berme je za to, čím ve skutečnosti je, za
zá|ibu ,za|oženou na smyslech a Íizenou duchem, která ne.
piedpokládá pražádné podněty ideové a nezavazuje k váž-
nosti, slovem za zátbavn-f rozmat, jenž nezávisí zcela od nás
a jenž posléze mriže podlehnout znechucenosti a nudě. Umění
činí nebezpečné určitá pŤedstava nadsvětské vznešenosti,
kdežto ono je pouze zábavou,již nutno ocenit. Je květem nej.
vzácnějším v Epikurově zahradě. Tato pravda vyhlíží snad
idealistrim a estétrim ponižující, ale je nicméně pravdivá.
Nikdy nepňekročilo umění toto vhodné pojetí, aniž vkročilo
do nesmyslu. Je spirituá|ni zábavou a hrou, cosi jako sport
anebo akrobacie. Je duševní hygienou právě tak, jako sport
hygienou fyzickou. ,,Sport, sport, tout n'est que sport,.. volá
Paul Dermée.Jeho prostŤedky stávají se čím dále tím syntetič.
tější, nabfvají druhdy téměň okultního esoterického charak.
teru, stávají se grafickou konvencí, šifrou, uměním zktatkyi
jeho zákony jsou tak pňesné, tak autonomní a tak kompliko.
vané jako zákony hry v šachy. Umění podobá se ekvilibristice,
spirituálnímu klaunismu. Funkcí umění je zjemřovat, ostŤit
a saturovat senzibilitu, a až jednou vypěstěná senzibilita do.
vede žit svět bezprostŤedně, bez pÍísady umění, dospěje umění
své vlastní abolice a jeho dnešní formy \,Tmrou. Jsouc vitálním
zpěvem, nepotŤebuje, aby bylo rozumu srozumitelné.

Umění pro umění, toé heslo, a nikoliv umění. Umění ten.
denční, toé literatura či ideologie, a nikoliv umění. Bludné
kruhy spojené v Ťetězec nesmyslu.

Umění funkční není ani soběričelné, ani tendenční. DobŤe
a jasně postavená otázka po ričelnosti umění vylučuje obě
nesprávné a protichridné koncepce.

Takové je poslání, taková je zhruba načrtnutá povaha a

estet ika nového moderního umění. Adjekt iv nové a mo.

derní bylo naduž|váno a zneuživáno, z epiteton ornans stalo

se epiteton constans a posléze. se obé pŤipravilo o drivěru.
NedrivěŤuje se prostě novotám, vždyé instinkt obecenstva je

konzervativní, a moderní byIo ne zce|a právem identifiko.
váno s mÓdním. Dokonce některá mÓda velela bft nemoder.
ním: mnoho klasicistri snažilo se bft mermomocí staromÓd.
ními. Nic nestárne tak rychle jako modernost, poznalo se,
a místo aby v drisledku tohoto poznán|byla modernost usta.
vičně obrozována, znovu a znovu napájena aktuálností a
inervována aktivní životností, by|y vzaty domněle věčné hod-
noty za rítočiště. Naše stoická epocha však ví, že každ! lidskf
čin je provizÓriem, že věčnost ná|eží jen kosmickfm silám
a my se o ni nemúžeme starat' že věčnost uměleckého díla je
velmi omezená a problematická a nespočívá koneckoncri než
na náhodě. Snad není ostatně jiné pravdy, kromě pravdy
efemérní. Snad všecka tzv. věčná díla byla ve své době krajně
moderní; soudobost je jednou z pŤedpodmínek té toužebné
věčnosti a soudobf, aktuální, mÓdní a moderní Seurat má
tuto věčnost spíše zajištěnu i tenkrát, zčernají-|i barvy jeho
obraz , než Bouguereau, nečasovj, a povznesen . Je tňeba
Ííc i ,  že modernost  není  prázdn! ,m s lovem,  a|e  v ! , -
sadou a  vymožeností .

NetŤeba toto tvrzení obšírně dokazovat. Každá, kterákoliv
skutečnost světa je ověŤuje, vše je argumentem pro. Aeroplán
Goliath je cosi dokonalejšího než kŤídla Ikarova i než první
montgolfiéry. Red Star Line cosi dokonalejšího než plavidla
argonautri. Jezdlte rozhodně raději v Pullmanovych vozech
expr.esu než v idylickém dostavníku. Radiotelegrafie je více
než signalizování pochodněmi, píesnější a spolehlivější než
poštovní holubi. Moderní medicína je cosi, o čem staré
mastičkáiství a ranhojičství nemělo tušení. Ano, modernost,
jsouc vymožeností a vfsadou, je prostě vzestupem a pokrokem.
Není pouhopouhou marnou efemérností, alé obsahuje vfvoj
směŤující k víceméně absolutnímu zdokonalení, k standardi.
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zaci' k ustavičné živoucnosti, chcete-li, tedy k ,,věčnosti...
A modernost takto chápaná mriže se stát kritériem
umění. Je-li jen dvojí uměníl dobré a špatné, lze tlmž
právern Ťíci: moderní a. nernoderní, pŤičemž druhá eventua.
lita: špatné, nemoderní -'není vribec urnění. .

Racionální modernost je relativistická. Má o věčnosti a abso-
lutnu velmi ironické smfštení. Moderní uměnověda, jež zkou-
mákažd! uměleckf zjev,rozebírá jej na jeho podstatné prvky,
bez ohledu nazevníoznačení, pod nímž se vyskytuje, ptajíc se,
jaké možnosti jsou v něm skryty, jaké jsou jeho podmínky,
musí se pŤedevším tázat, čLm byl, než se stal tím, čím j.. Je
včdou o vfvoji uměleckfch druhri. Tu poznává, že ani
v umění není absolutní pravdy, když jeho duše je v neustálém
pŤerodu: pojem pravdy je vyloučen nabytfm pojmem v voje.
Aje.li svět ve vfvoji, je ve vfvoji i člověk, jenž není nikterak
ukončenou bytostí, a|e tozmach za dokonalfm typem' usta.
vičnf pokus o nového člověka, a člověk jedné generace ne.
utváŤí a nepožaduje již takového umění jako pokolení pŤe.
dešlá. Není věčného :.rvánlr, ale je věčná obnova: nové, aktiv-
ní, dynamické pojetí věčnosti. Dospívá se poznání nemožnosti
absolutní, normativní estetiky a pragmatismus buduje na.
místo estetiky velkfch entit estetiku drobnfch pravd. Rapidní
a pŤevratnf vfvoj posledních desetiletí vyléčil lidstvo z názottl
o nehybosti a strnulosti vžitfch forem a tradic: vše je možné
a pŤizprisobitelné, co se ukáže b1it ričeln)im a žádoucim. Umě.
leck1i ismus je tedy ukazatelem cesty' na niž by umělecké
i životní skutečnosti mohly b}'t čelně a ke svénru prospěchu
změněny a obohaceny, je určit1ím programem. Není tieba
modernímu umění vytfkat této programové jistoty: bez Íád-
ného programu není mysliteln}í žádn! zábavní podnik.

Moderní estetika nesmí znáttradičních pŤedsudkŮ a legend.
Aé je riplně životní. Ať pňipustí každou slibnou hypotézu, aé
sympatizuje s každou logickou revolucí, s každ m konsekvent-
ním experimentem; musí uvážit každ! očividny, byé nejprovo-
kativnější fakt. Analyzujíc a určujíc možnosti umělecké
obrody, nesmí se bát pohlédnout tváŤí v tváŤ eventuálnímu
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zánikl umění. Uměleckou emfázi a aktivitu nutno posunout

z atmosťéry muzei a ateliérri směrem k aktuálnímu životu.

Neexistují historické, tradiční ideály a normy estetické, není
zděděného kánonu. Moderní umění je faktem o vlastních zá.

konech a zprisobech, ale byla a budou jíná rrmění' Dokazuje.li
některé dílo , navzdoty panujícím estetickfm názorrim vyrosťlé,
svou živoucnost, není proč je ,odsuzovat; Dokáže.li soudobf
antiartismus, že je živou náhradoazavy,mírající druhy umění,
uvítáme jej s nadšením. Nebudeme popírut žádn! názot.,
ukáže.li se' že by pravděpodobně mohl provést potŤebné
Ťešení. Helénská krása ani krása stŤedověká není souměŤitelná
a homogenní s krásou dnešní, i ne|ze ji umění pňedpisovat.
Často zdrirazřuje se marně věčnf Ťád umění. Ale tento do-
mněle věčny Ťád, ostatně dedukovanf z uměleckf ch rea|izac|
ve skutečnosti ex post, musil logicky existovat a priori. Díla
však nejsou principy, ale vfsledky vyrostlé z mnohfch a vše.
strannfch zkušeností. Zrod(-|i se nová fakta na poli umění,
potŤebuje kritika automaticky novfch sudidel a měŤítek.
Dnešní pragmatistické estetice je pravda i krása určitfm dru-
hem dobra, není tedy samostatnou kategorií, což v jistych
mezích je správné; jde tedy o určitou užitečnost umění, v níž
je étos umělecké tvorby. Funkčnost umění, ne tendence, je tu
prvním, nejdriležitějším. . .

Pod pojmem moderní umění sluší se tedy rozumět umění
funkční, inter-nacionální, netradiční, neideologické, ekono-
mické a ričelné, stojící v pŤíkrém odporu k soudobé společnosti
vládnoucí a v pňímém souhlasu se soudobou civilizací, horce
aktuální, civilní, relativistické, správně chápajícl své poslání
a dobové potňeby. Nové vymoženosti, nové lidské rikoly, ná-
zory a životní zprisoby da|y zajit některfm zpúsobrim a dru.
h m dosavadní tvorby, nebo je pŤetvoňily a pŤeměnily. Veliké
sociální i životní pŤeměny plodí vždy nové tvary a nové ideály.
MÓda nezná historismu, sportovní či cestovní oblek není zdo.
ben archaick mi či svérázovymi ornamenty, její estetickf
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jemnocit je precizní a univerzá|ní. MÓda je ovšem jen pro.
jevem vkusu. Umělecká forma je slohem: standardizací vkusu.
Vědecké vymoženosti a potŤeby moderního života pÍinášejí
plnou zkázu tradičním a.romantickfm estétskfrn pňedsud-

krim; v .naší době události šly ovšem mnohem rychleji za
sebou než umělecké objevy. Žijrc se pŤíliš rychle. Strojová
vfroba žáďaj(c( normalizaci, standardizaci, typovou produlrci
vykáza|a architektuŤe zcela nové rlkoly a pravidla,ježji staVÍ
téměŤ mimo tradičnÍ oblast umění, v ntžby|a vždy uchovatel-
kou slohové jednoty doby. Stroj ovlivřuje všecky ostatní
oblasti umělecké. Naše estetika je estetikou stroje. Zanikl typ
.uměleckfch Ťemeslníkri - byl nahtazen strojem. Zanikly nebo
zanikají určité druhy divadelní, nahrazeny strojem: kinem.
Naturalistické umění nemá raison d'étre od dob vynalezení
fotografie. Mechanická reprodukce, možnost rozmnožit umě-
lecké dílo tiskem v desetitisících exempláňri nahradí kopisty
a epigony. obstará zlidovění umění ve velkém a bezpečně.
Mechanická reprodukce zpíevrací i hudební kulturu koncert-
ní: gramofony, pianola, radiokoncerty.

Grafika, zvlášté lept, pŤejala kompozice tendenční a fantas.
tické, aby pak stala se žurnalistickou kresbou, fotografie obsta.
rává všecky r1koly dokumentární' zdokonalená, zlevnéná foto.
mechanická reprodukce umožřuje pak rozkvět ilustrace, re.
portérské a žurnalistické kresby. Doména vlastního čistého
vftvarnictví se zuži|a, ale toto omezení znamená objektivní
zríčelnění a zisk: osvobodila se forma. Fotografie rozdrtila
naturalistickou malbu, poskytnuvši věrnější obtazy vyluču.
jící každou ,,rukodílnou.. konkurenci, a je esteticky lhostejno,
jde.li o produkci strojovou, zá|ežíjen na vfsledné rcalizaci,
ne na pracovní metodě. V tomto století, jehož umění, když
jakákoliv možnost naturalismu byla vyloučena, snažilo se najít
svrij samostatn! vlraz na optické skutečnosti nezávis|j,, zto-
dila se karikatura, v n[ž poprvé setkáváme se s novfm
poměrem ke skutečnosti a jež je poslední dnes možnou formou
umění reprezentujícího a tendenčního, zrodil se i z obchodní
nezbytnosti plakát, usilující o agresívní ríčinek obsahu i for.
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my. Plakát je uměleckou manifestací autenticky moderní. Je
čisto nejryzejším projevem moderního malíŤského cítění. Je
často skvěl1fm pŤíkladem moderní malbě právě svou stopro.

centní moderností.

(Pásmo l, č. l, str. l-2, bÍezen 1924)
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