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KoNKURSNÍ PoDSTATY
BXPRESIONISMU

reklamováno pro umění bezpŤedmětné, absolutní. Znamenal
částečně něco živého ve vftvarnictví a v poezii. Němci do
něho zahrnují i kubismus, tňebas se kubismus od něho lišil
jako právě duch francouzskf od německého. Kubismus mate.
maticky komponující, prost/ konstruktér tvaru i slova. Expre-
sionismus v metafyzice hledající možnost básnické divinace.
Kubismus syntetickf - expresionismus analytickf.

Měšéáckf svět zbortil se světovou válkou. Expresionismus
jevfrazem této katastrofy (německ chiliasmus!)' kÍečí zmíra-
jícího měšéáckého světa, odklízením trosek a nanejvfš snad
prvním tušením nové stavby. Vše, čím věŤil, že pŤináší světu
hotovou spásu, zhyne s ním.

Expresionismus bylbezmocnf rítěk z mechanizace a racio.
nalizace naší doby (Tatlin). Nenáviděl reality, obklopující jej,
utíkal pŤed ,,materia1istickou.. dobou. A prchl do naprosté
duchovosti. Útek není vítězstvÍm, nlbrž ritěkem. Expresio-
nismus cítil potÍebu nové syntézy ducha a neduchové reality.
Tváňil se spasitelem, spojuje obé v jeden beztvátn!,, tekutf
celek. Pro mechanické směšování obou nedosáhl jejich syn.
Lézy. (Izo|ace - zaruč,í jedině syntézu.) I prchl do naprosté
duchovosti, jež neměla obsahu sama o sobě. Dal revoltovat
duchu proti světu, prohlašuje ducha za sílu určující hmotu.
Nezamfšlel toho zpočátku, ale vzrostl k trvalému zakotvení
v nadsmyslnu (Hausenstein). Na věcech hozajímájen meta-
fyzičnost, transcendentno. Problémem se mu (místo
pŤírodních věd, jež zajfima|y naturalismus) stává náboženskost
(ale ne imanentní, materialistické náboženství kolektiva).
objevuje staré kŤeséanské umění. Je nevědeckf, nedbá o pŤí.
činnost. Místo psychologické logiky nastolil logiku čistou. Jeho.
světovfm názotemje utopie (Huebner). Bezmocná duše se
ponoŤuje sama do sebe. Místo ždané jednoty sebe a světa
hmotného a duchovného je jen solipsistické promítání nitra
básníkova na jednotliviny okolního světa. _ Místo syntézy
- -  egocen t r i smus ,  s o l i p s i smus ,  nemohoucnos t  s ub -
jektivity. Drislednf spiriiualismus končí vždy v solipsismu.

Prováděl revoluci pro člověka, a|e skončil anarchií

Expresionismus : mrtvola. Někde ještě je živoucí mrtvola.
Proto sejímještě musíme obírat. Není rytíŤské dobíjet mrtvolu.
Stáli jsme však proti němu v době, kdy byl vyhlašován za
spasitele, máme právo Ťíci i dnes proti němu slovo. A podívat
se, z rodnil-li čím pťrdu.

Expresionismus byl zjevem vysloveně poválečnfm, ZtodiI
se ze ztroskotání všech lidskfch hodnot ve válce. Zrodil se
z'bezradného odporu proti civilizaci. Z odporu, jenž se opíjel
zhroucením nadějí kladen1ich v ni; jenž neievidoval, neb.'do-
val znovu. Z nevíry budoval víru. Nezdrivodněnou, chaotic.
kou a mlhavou. Zrodil se tam, kde zŤícení bylo největší: v Ně.
mecku. Zjev vysloveně německ1r. Jinde měijen některé
styčné body s uměním poválečn1im (revoluce pro člověka).
Byla neorganicky štěpována jeho umělecká forma, jaké nabyl
v Německu * pokud jí nabyl. Bytť pŤedevším wětov m
názorem, novfm stavem ducha, metodou cítění po válce. Či.
nil [si] nrárok stát se systémem nového života. Ztsia| piechod.
nfm stadiem, ach, velmi pŤechodnfm. Zristavil po 'obě 'topy
jakožto zá|ežitost morálky: postavit vfše člověkal Jakoito
uměleckf směr zristal bez vlastní linie, jsajen větví poimpresio.
nistického tvoŤení. Dovršením oddálení od jistoty věcí stal se
jen. dokončením vfvoje impresionismu, od jeLož tvúrčí metody
se jeho vlastní lišila jen stuplíovitě.

Byl a je pojmem nanejvfš mnohoznačnfm.Jeho jméno bylo
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i n d ivid u ali s mu, nezakotviv v kolektivu. Potíral jakfkoliv
Ťád jakožto násilí, protože sta ,Ťádpro svou nesmyslnost se mu
da|poznat jen jako mučidlo ducha. Zavrhmn svět, nemohl ho
udělat lepším pro člověka. Byl revolučním jen pro dionfské
opojení, ne pro apollinské vytváŤení. Skončil v re zignaci
_ a humanitě. ,,Člověk je dobrf,.. Volal extaticky, škrcen
lidskfmi bestiemi. Uznal místo pŤísné lásky jen sentimenta-
litu. Nepodchytil, nerealizoval touhu po sbratŤení lidstva, jež
oz,fvajic se po všech zemích, chtěla je provést pŤes všecky
hranice. Skončil v duchové bezmoci.

Pracovní metoda expresionistického umělce: plamen inspi.
race: v metaťyzicklch kombinacích. Intuice, vnitŤní emoce,
cit, horečka, fantazie. A pŤece:

,,Pociťovat krásuve volnosti Íantazie je zplošéováním umění.
K r á s a  v  obecném smys l u  j e  deko r a t i v n í  _  pov r chní
-  duchovost .  _  Abso lu tní  k rásou je  v r i l e .  Kde není
vrile, je náhoda; náhoda je chaos _ nepoiádek _ chybění
organického života.,, (oswald Herzog.)

Slabé duše expresionistri uzavŤely se net1ikavkovitě samy
v sebe, opŤedše se chimérickou, často patologickou fantazií.
Svět stal se subjektivní, solipsistickou vizí. Svět a fikce splynuly
v chaos. Poezie ztrati|a objekt, obsah, ideu (Gotz). Básník,
ponoŤiv se pasívně do svého Já, neměl pro složitost vztahri
odvahu chopit se mužně rikolri skutečnosti. Zaměni| solipsis.
tícky já a svět. Zaj1má ho jen subjektivně vyspekulovaná
metafyzičnost věcí (pramenící často z bankrotu smyslnosti).
Zat|ačí| pudovf život do pozadl, upadl do introverze, abso-
lutního autismu, jenž rozboŤil rozumovf a volní vztahk empi-
rické skutečnosti a vpadl do eticky a intelektuálně sterilní
kontemplace. Chtěl z umění ,,vymftit rozumovou oblast.. a
zbaviL umění racionální opory, aniž tím vribec vyloučil inte-
lektuální chápán1 z uměnl. Poezie pŤece potŤebuje zrovna
tolik rozumu jako život (Teige). A moderní člověk má vyslo-
venf sklon zaměstnávat pŤi vnímání uměleckého díla také
intelekt. Umělec ho lžÍvá pÍi budování plánu.

Expresionistickf umělec spolu s umělci ostatních směrri po-
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impresionistick ch radikálně odbourává věcnost ve starém

smyslu tohoto slova. Ale rozk|ádá formy jevové tím, že je od-

hmotřuje. Novou real i tu hledá však v subjekt iv itě

umělcově, uváděje věci do ,,vztahu k metafyzičnuo.. Podle

potŤeb vlastní subjektivity (uvědoměle či neuvědoměle) de.

lormuje vjemy do biologicky nepravděpodobnfch forem. Pro-
jevuje naprostou zvrili vriči objektu, háje nespoutanf projev

temperamentu. Expresionistickf malíi a objekt splfvají spolu

svfmi obnaženfmi vnitiky. Umělecké vnímání se stává mys-

tickfm jakfmsi aktem. Místo názoru _ podává vizi, místo

bezprostiedního vnímání _ očekáv á zjeveni, Expresionistickf
umělec tvoŤí v šíleném vzepětí vytržen|ze všeho Ťádu. Smazal
rczd1| mezi prožtváním života a jeho uměleckfm ztváríová-
ním. Nebuduje, nevytváií zákonné formy, jen de.
formuje. Zanedbával.li impresionista vlastní nitro pro objekt,
zanedbálvá expresionista objekt pro vlastní nitro. Expresio-
nista je j"'' _ rista; rista neslyší světa (Bahr).Jindy je expre.
s ionist ické tvoŤení kŤik zmučeného srdce. KŤik je

beztvar,f, neuměleck1i, protože neumělf. Expresionista
ve svém celku není nepŤedmětnf _ tíhne jen vždy, aé uvědo.
měle, či neuvědoměle, k metafyzičnosti. Pátraje po transcen.
dentním jádru věcí, deformuje je. Často pŤíliš silně, takže
pozornost vnímajícího se soustŤedí na pŤedmět, kdežto se
mělo dosáhnout toho právě, aby se vnímající vzdá|I hledání
pŤedmětu a soustÍedil se na síIu duševního vfrazu. Vyloučiv
intelekt, uvalil umělec intelektuální práci na vnímajícího.
Poslední slovo deformující síly nového umění promluvil
absolutní expresionismus, nepŤedmětnf, v němž vy.
vrchol i l  r ipadek individual ist ického tohoto směru.
V malíiství bránil mu dekorativní ríčin barvy, jenž nedovoluje,
aby barva, nejsouc pŤipjata na konkrétní reálnf pŤedmět,
vyjadŤovala čistě duševní obsah. Malé kvantitativní rozměry
nepÍipouštějí v něm ričinri, jichž dosahuje architektura. PŤed
mnohoznačností mriže zachtánit obrazjen kontakt s realitou.
Avr ibec:  , ,Kunst  i s t  Aussprache,  aber  auch Sprache"
(Franz Landsberger), tj. slová musí zŤetelně pronikatod mluvÍ.
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cího k posluchači. (Tedy ne Nesrozumitelnf svatf.) Absolutní
expresionismus bez kontaktu s realitou ztroskotai rlplně na
pro b l ému sd ěli te l no s ti subjektivních zážitki umělco-
vfch, jenž je dodnes palčivfm i pro jiné směry. Jen jako
negace zistává' pro další vfvoj plodnfm.

Není expresionist ického stylu. Je expresionist ická
idea (Goll). Expresionista ji vykŤikuje hlasitě a je patetick1i,
ne z primárního životního citu, ale z nucení. Jeho afekt však
jejen ochrannou barvou projeho slabf smysl pro skutečnost.
Patos jeho vlraza není dosti zdrivodněnf . Yyznivá hluše.
Z horečnatfch stavri rodí se v,fraz, jenž je divokfm v1ikňikem
srdce, jež nejraději by se pňelilo samo pŤímo do něho. Místo
zbožnosti je tu prudkost, místo vroucnosti extáze _ t<l vše též
na rlkor kvalit práce. Čistá citovost je stálfm zdrirazltováním
zvednuta do vědomí aztaciona|izováná. Duševní obsah pŤíliš.
nfm pŤízvukem je pŤekonáván. Díla expresionistická svfm
pŤílišnfm subjektivismem hrozila zničit poslání uměleckého
dil.a, jež je určeno pro veŤejnost. Nejzazší subjektivita
j e  ne sdě l i t e l n a .  So l i p s i s t a  p r o t o  není  umě l c em .
Obrazljen sebe, jako Narcis uspokojuje jen sebe, ale nevyku-
puje jinfch. _ Expresionistické dílo podává téměŤ vždy uvol.
něné polotvary, jež netvoŤí organického celku. Je to vy.
vrcholení stylové anarchie. Většina jich ztroskotává
v riplné abstraktnosti. Jen zÍÍdka dovedl expresionistickf
básník sloučit si|n! zážitek skutečnosti a její metafyzické pro.
hloubení, jak to požadovali teoretikové expresionismu. To jsou
znaky expresionistickfch děl, pokud vŮbec lze je pievést na
jedinf typus.

Z expresionismu zristalo i leccos dobrého (oč se dělí pravi.
delně s jinfmi současnfmi směry): siiná koncentrace a niter-
nost, statečn! z|om s historickym zatlžením, postup od statič-
nosti k dynamičnosti, od okreslování piírody k uměleckému
zpodobováď vyloučením náhodného a časového, postup
k architektonickému vytváŤení díla, pŤemožení prosté pŤed-
mětnosti a nedistancované skutečnosti, odvážnost, strukturál.
nost, odstranění psychologismu, intenzita vfrazu, Ale všude
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tu prisobí dnes jen iniciativou, nikde není vytvoŤenfch děl.

Expresionismus ztistal jen gestem, vrile po vytváŤení nereali.
zoval.

Hlad po skutečnostních ideálech dnes piekonává toto mys-

tické umění. V novém pÍedmětném umění, jež zužitkuje zisky

expresionismu, najde si cestu nové uměnl. Bez pŤehnaného
izo|ován|od života a lidu - a pÍece pevnou hranici mezi
tvoŤením nového a časovfm, revolučním uměním propagač.
ním, mezi tvrircem apozotovatelem, uměním a životem, živo.
tem a umělcem!

Jde o noaou s2nté4u, 0 n0a0u staubu!

(Pásmo l, č. l, str. 3-4, bŤezen 1924)
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