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ie v podstatě pŤesně darwinistickf : od opice k člověku, tj.

od napodobováni a opičení se k samostatnému lidskému vf.

raztt, od faksimile a reprodukce k produkci. Kubismus od-

važ$e se posléze v době, v níž kodak a rotačka, obrázkové

radiotelegrafické a žurnalistické zpravodajství pŤevzaly doku.

mentárni a informativní poslání malíŤství a grafiky, pierušit

staletou společenskou smlouvu mezi umělcem a pňírodou. Na.

dobro a definitivné, ježto nemá smyslu, aby nadále trvala.
Kubismus postavil problém rnalíňství jako tvorby závis|é
toliko na vlastních zákonech.

Kubismus vytvoňil v rozhodném momentu dějin umění
novou dornénu malíňství: svět tohoto malíňství je charakterizo.
ván tím, že všecky podmínky a všecky možnosti jeho existence
tkví v něm samém, a následkem toho mriže b1ít spojení se
skutečností pňerušeno. V kubismu právě jsme pochopili, že
pokud nějakf umělecky projev je vázán takovfm spojením
a má je za ci| (naturalistická malba), je ohrožen ve své čistotě
a je vlastně nahraditeln jinfm. Kubistická revoluce je zna.
mením zán1ku malíŤskfch rítvarri historickfch a zároveťt
signálem nové epochy barevné poezie, nezár'islé na vzhledu
věcí, na ilustrativnosti, na dokumentu, poezie, která žije svfm
vlastním životem, pulsací a rytmem barev. ,,To, co odlišuje
kubismus od pŤedcházej1ciho malíňství, toť to, že není uměním
imitace, n:j,brž koncepce a touží se povznést k tvorbě..
(Apoliinaire ).

Vládnoucí názor, že kubismus byl krokem do zázemí malíŤ-
ství a že od kubismu pŤes jakési novoklasicismy se vrátíme opět
k naturalismu, tedy k malbě zobrazujíci podstaty, je falešnf
a zpátečnicky. To mťrže tvrdit jen ten, kdo nepochopil pod.
statrr kubismu a celf r,yvoj osvobozeni ma|iŤství. Abstrak.
tivismus čili bezpiedmětné malíňství, jehož obrazy zŤekly se
jakéhokoliv vztalru k jevov1im skutečnostem světa, jakéhokoliv
tématu, pŤedmětu a námětu, je logickfm drisledkem kubismu.
Bázuje na koncepci obrazu jako piedmětu naprosto neodvis.
lého od p írod2, 

'poslušného jen zákonri barevnfch hmot, pŤi-
tažlivosti a rovnováhy tvarťl a barev..Tato koncepce malíňství

- Celé dějiny malíŤství od jeskynních maleb pňes barevná
okna gotick ch katedrál, epiku lenesance, staroholandská
zátiší a barbizonskou školu k slunečné lázni impresionistri
a neoimpresionistri dajl se vy|ožitjako pokračující emanci-
pace čistě optick1ích prvkri a čistě estetickfch ru"tci od pŤí-
rodních objekt a zobrazujÍcích rikolri. Všecky lidské afektivnt
a estetické potňeby byly ostatně prvotně pňipojeny k potňebám
materiálním a utilitárním, a ukojením prvyiraeío se i uko;eni
oněch. Pr během staletého vfvoje .,,u1íň.t.r,í, tohoto iemÁla,
jež vzniklo, aby sloužilo zák|adním hospodáňsk !m, organizač-
ním a zpravodajskfm rikoltim, probouzi se vedle těchio funkcí
utilitárních a nad nimi estetick1í chtíč, touha po hŤe a radosti
zraku a žíze lyricko-plastického vzrušení. Ňad malíňskr'm
Ťemeslem, sloužícím knězi a knížeti, rjňadrim a učitelrim. ráz-
víjí se postupně čistá barevná báserl, osvobozující se od ,Lb,u-
zováni a dekorace, která posléze nablvá takové sily, že se
mriže zriplna osamostatnit a odloučit od obrázkáÍstv1a ilus-
trace, tj. od tradičních druhri a zprisobri malíŤsk1ich. Speciali-
zace a dělba práce v civi]izaci XIX. a XX. století pňivedla
k rozluce rnalíŤství jako barevnou báseř od malíŤsiví jako
zobrazujficiho Ťemesla, právě tak jako odloučila čistou páezii
od didakticko-ideologické literatury (tňebas někdy,,.iopu.
tňením veršované). Celf tento vyvoj malíŤství, které pŤestává
bft malíňstvím v stiedověkém smyslu, i moderní čisté poezie
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definuje veškeru tvorbu naší pňítomnosti a budoucnosti.
Abstraktivismus - mohli bychom r,ysvětlit těm, kdož dosud
myslí v pojmech ,,obsah.. a ,,forma.. _ je vlastně uměnínr,
jemuž ,,forma.. se stala obsahem; rytmus linií a barevn1ích
ploch, jejich napěti v ploše i v imaginárním prostoru, toť
vffu adn!.,,obsah.. tohoto malíŤství. Toto estetické stanovisko,
rn.Ísledek staletého vfvoje, není tedy nové: nová je toliko jeho
'rn.flučnost a nesnášenlivá čistota; a pŤece, definujeJi abstrak.
tivismus obraz jako vyrovnan1í celek, v sobě rovnovážnf
systém s v]astními imanentními zákony, nesmí chápat formu
a jej| soustavu jako samoričelnou, nfbrž jako pŤedpoklad
a induktor emocí. Kvalita těchto emocí, jež dílo v divákovi
probouzí, je mírou hodnoty díla. Abstraktivnímu umění hro-
zilo často nebezpečenství, že emoce' kteté vzbuzuje, ztistanou
jen emocemi dekorativní lahodnosti a libosti a nepovznesou
se na svrchovan ňád čist1ích básnickfch pocitri harmonie
a rovnováhy. Hle, ce$ rozdl| mezi tvrirci a epigony, mezi
kubisty a.kubizujícími naturalisty, mezi básníky a dekoratéry:
kde prr,'í rozsvěcují lyrické ohĎostroje a vodotrysky barevn ch
básní, druzi |átaj1 nemohoucí dekorace. Islámské umění,
kterému nábož enstv í z akázalo j akékoliv zobr azov ání, zristalo
pŤi ornamentu a dekoraci. Picasso, zŤeknuv se zobrazovánl,,
vytvoŤil novověkou barevnou báseĎ.

Jose f Šíma, .jenž po létech ustavičného a usilovného expe-
rimentování a soustavného Ťešení problém , které vynášela
do popňedí aktuá]ní vlna vfvoje, dospěl k čistému a abstrakt-
nímu malíŤství, pochopil patrně nebezpečenství dekorati-
vismu svou povahou naprosto nemístného v naší době mecha.
nické civilizace a konstruktivistické architektury. Šíma, do-
brav se svfmi abstraktivními a geometrickfmi obrazy závěreč-
ného bodu malíŤství, nulového bodu, jak Ťíká Malevič, posta-
vil si problém malíŤství nově: obraz jako nezávislá ba.
revná a graf ická báseĎ. Hledal novou malíŤskou poezi i
v drivěrném souručenství s moderními básníky. Ilustroval
Seiferta, Delluca, Cendrarse, Giraudouxe a četné jiné fran-
couzské básníky ve svém zrránrém cyklu rytin PaIiž. Jeho

kresba čím dále, tím vlce pňestává bft ilustracÍ a stává se

grafrckfm ekvivalentem slovesné básně. Nedávná vÍstava

Šímova lkáza|a nám recentní díla zce|avzdá|enájiž abstrakt-

nímu malíiství, díla, která vstoupila do končin poezie. Těmto

surrealistick m obraz m nejde o otázku formy a její rovno-
váhy pŤedevším: chtějí bft bezprostiedním projevem pod-
vědomého života, obtazy snu, osvobozené fantazie a lyrické
hypn6zy. Surrealistické malíŤswí (s nímž nejpodrobněji sezna.
muje nás monografie letos lydaná a doprovozená studií André
Bretona, vlastního iniciátora a vridce tohoto hnutí)je celkem
hodně poplatné německému expresionismu a všem mystickfm
a metafyziekfm uměleckfm školám minulosti. Je lryslovenou
reakci proti kubismu a abstraktivismu, opouští jejich formové
r,ymoženosti a oklikou pŤes symbol vrací se často k obrazu
literární, ilustrativní, ideoplastické podstaty. Surrealismus
v literatuŤe i ve vftvarnictví je krajním dovršením romantismu
a jako v každém romantismu technika, forma a estetika tu
nepadá pňíliš na váhu. Černokněžnické obrazy surrealistti,
takového Chirica, Picabii, Maxe Ernsta, Yvese Tanguy, Hanse
Arpa, Joana MirÓ, Malkinea, Violliera, Papazova,Pierra Roye,
Sunbeama a jir ch,jsou obrazy pŤeludri a snri, básní, infra-
rud}t dramatismus podvědomí, jeho erupce a jeho tajemstvÍ
prostŤednicMm j ak/chkoliv grafickfch prostŤedkri. Jsou defé.
tismem od vfbojú kubismem dobytfch. Breton se chybně do.
vo|ává Picassa jako pŤedchridce surrealismu; pŤedky těchto
malíŤri jsou daleko spíše Ensor, Redon, Hieronymus Bosch,
Gustave Moreau, Bocklin, Paul Klee, Kandinskij, Chagall
a všichni malíŤi subjektivní ťantazie. Vlastní nerv tohoto ma.
líŤství, pŤíliš utajenf v subjektivních ná|adách, ,,vnitňních
tÓnech.., prostf disciplíny a zákonitosti, nedá se postihnout
estetickym rozborem: jen psychoana|j,za se m že k němu
dobrat. Avšak surrealistická teorie, opírající se o pansexuální
a psychologické názoty Freudovy školy, mriže toto malíŤství
rysvětlit, nikoliv hodnotit a soudit. Jestliže abstraktnímu ma-
líŤství hrozilo nebezpečenství upadnout v dekorativnost, je
surrealistické malíŤství ohrožováno svody literárními. Tam,
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kde mnozí tomuto nebezpečenství podlehli, dovede mu Šíma
se zdarem čelit. Šíma totiž zristal vždy mistrn}im malíŤem: ten,
kdo dovedl dát sv1ím liniím, rafinovaně jemnfm a kŤehk1im,
a s''n.im barvám bohatfch tonalit tolik života, tolik malíŤské
kultury, ojedinělé opravdu mezi našimi malíŤi, ten, kdo ve
francouzské, paŤížské škole malíŤství nabyl tak neomylné do.
konalosti métier, neustrne pňi obrazech literární a ilustrativní
podstaty. V surrealismu, jenž je vf,razem neklidu a hluboké
nejistoty duše, je Šímovo malíňské umění a jeho svrchovaná
kultura linie a barvy bezpečnou jistotou.

Jestliže surrealismus vyňazuje se z linie postkubistického
tvoŤení, aby se pňiblížil umění bezprostŤednifantazie, pŤíbuznf
spíše expresionismu, pokračuje artificielismus Toyen a Štyr.
ského na cestě kubismem započaté a dospívá tu do novfch
oblastí. Artificielismus, tento název, kter1i pro svou tvorbu
zvolili Štyrsk1i a Toyen jen proto, aby dali v|,iaz své odlišnosti
od zmatku soudobfch sezÓnních uměleckfch událostí, je pŤe.
devším ripln1im protikladem surrealismu. Surrealismus, dav
všechna práva podvědomé inspiraci a subjektivní fantazii,
omezil se na pasívnl zazlamenávání názotú'' bouňí, pňílivri
a odliv podvědomfch oceánri. PopŤel volní akt vědomé
tvorby, zár.r'ěrné konstrukce a usiloval o nejvěrnější reprodukci
podvědomého dění. Opustil bílé světlo intelektu a rozsvítil
infrarudé záŤe pod prahem vědomí. Naproti tomu artificie.
lismus, ve shodě s poetismem, žije v ultrafialovém světě
nadvědomí. Tvorba není dějem psychického automatismu,
ale volním, záměrnj,m aktem. Vzdálivše se malíŤské vivisekci
kubismu i pouhé formové hňe abstraktivismu, ohradivše se
proti surreaiismu, jenž pracoval literárně zpodobivfmi pro-
stŤedky, svou svrchovaností umělé, od jevové skutečnosti ne-
odvislé formy,rea7izovali Toyen a Štyrsk1i své nové umělé básně
barev, v nichž ztráci se posléze i tvar a linie a obraz žije záie-
ním nuancí, červánky světel a mlživ/m opalem barev. Štyrskf
a Toyen pokračují v kubismu v tom směru, že naprosto se
z Lkaji syžetu, tématu, modelu a pŤírody. Yání a chvění barev
donekonečna nuancovanych a navzájem se prolínajícíclr

a snoubících, nehmotná a dokonalá technika, subtilní a deli-

kátní kaleidoskopjasri a reflex , pÍedivo barevné mlhy a krajka

šerosvitri: toé ultrafialovf svět malíŤské artificielní básně.
Artifi cielismus Toyen a Štyrského proklamuj e i d e n t i fi k a c i

m a l í Ť s tv í osvobozeného od zobrazování, literárního tlumo.
čenÍ a dekorování s básní, osvobQzenou rovněž od ideologie,

literatury a sdělení. Artificielní obraz je ,,zrcadlem bez
obraztl,,, je básní transfigurovanfch a abstraktních vzpomínek.
Nové techniky dovolily Štyrskému a Toyen dát každé barvě
tisíceré nuance' vytvoňit ',čtwttÓnovou paletu.. a čarovat

žasnfm květenstvím barev.
Artificielismus kryje společně díla Toyen a Štyrského. Je

označením estetického názoru, nového pojetí malíŤství jako

barevné básně, vzdá|ené slovesnému i figurativnímu umění.
A piece pod společnfm názvem, ve společném názoru uplat.
rlují se odlišné barvy a pÍtzvuky dvou samostatn;?ch a silnfch
individualit. Štyrskf : subtilní iluzionista, žong|ér vratké rov-
nováhy, vesmír andělské vrině, hravf čaroděj a kejklíŤ, básník
luny, v níž se zhližej1 Elvíry. Toyen: hluboká osamocenost
uprostňed lesri, samoty a rašeliniště, mohutnost pŤílivu a od.
livu, temné tajemství oceán , melancholie podzimu, dfm
a stín. Molová melodie Štyrského. Dur akordy Toyen. Phil.
lippe Soupault dovedl v borně r,ystihnout odlišn1i akcentToyen
a Štyrského. ,,Toyen nerespektuje ani privab, ani něhu, ani
o-nu určitou rozpustilost, která mizí jako risměr,y zralj'ch d'am.
Utočí na vrásky, jež jsou nejprostšími čarami života.Zatěmito
rysy a těmito odstíny těžká vážnost modliteb se sepjatfma
rukama. Toyen ztstává malíňkou, která netr znl a která ne-
okouzluje. Její druh Štyrsk1í chce na|ézt meze.Jeho malba se
otáčí kolem vlastní osy. Vyhlíží jako ony planety, kde irizace
se stává horizontem. Myslíme na budoucnost alkoholu...

UprostŤed tristní stagnace a hluboké nudy českého malíň.
ství' již zjevuje zdrcující většina v/stav posledních sez6n (a již
napň. tak monumentálně ukazuje umělecká expozice Vfstavy
soudobé kultury v Brně), Štyrskf a Toyen probouzejí v nás
drivěru v pňíští rozkvět. Mezi našimi pseudokubisty, kteÍí
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kopírují a nebo kteií bezduše kubizují, mezi pseudoklasicisty
a pseudofauvisty, kteŤí zaspa|i své století, a mezi davem polo-
moderních nebo kfčaÍskfch epigonri a eklektikri dovolují nám
Toyen, Štyrskf i Štma věŤit v básnickf rozkvět nového malíÍ.
ství. Nevím, j sou Ji j ej ich obr azy,, českf m malíŤstvím.. 1 patrně
snad nikoliv, protožejejich jména nejsou zanesena do oficiál-
ních katalogri naší umělecké provincie: rozhodně však nemají
nic společného s naší dosavadnl domáckou malíňskou idylou;
na rozdíl od druhotného umění pňedcházejících českfch gene.
rací nepŤežvykují tito umělci světové objevy, nlbržrozmnožujl
je a obohacují: jsou originálem, nikoliv pÍekladem do češtiny.

(Kmen 2, č,6, červen l928)

6oo

JiŤí Voskovec a Jan Werich:
HUMoR V REVUI (JENoM HLÍNA)

PŤedně se zasazujeme o to, aby bylo rehabilitováno jedno

slovo. Toto slovo zní: sranda.
Pán, kterf poprvé užil tohoto vfrazu, má nesmírnou zá-

sluhu, neboé objevil technickf termÍn, bez néhož se nelze
obejít. Bohužel toto slovo pohoršuje. Jelikož se jím hodláme
zabfvat, dosazujeme za ně neméně technickf termín: hlína,
abychom se vyhnuli neužitečnému pohoršení.

Není to hra se slovy, kterou zde podnikáme, nfbrž pŤe.
svědčení, že to, co nazlváme hlínou, se zásadně liší ode všech
ostatních ritvarťr veselosti či humoru. MluvíJi se totiž o psině,
když skupina mladfch minervistek r,yvede profesora tlm, že
mu namluvl, že na dnešek nebyla pŤíprava - tvrdí-li se, že
byla švanda, když včera u Pinkasri schovali panu bernímu
Štočkovi klobouk _ jeJi vskutku komickfm snoubenec slečny
z prvního poschodl _ je nezvratno, že jakékoli Švejkovo
dobrodružství nemúže bft než pustou hlínou.

Dva kumpáni ukazují trubačovi citrÓn. Není na tom v bec
nic absurdního: je to rnfsek praobyčejné skutečnosti. Truba.
čovi se sbíhají sliny, nemriže troubit, kumpáni se již nemohou
smát a ze všeho toho vyplyne nepozorovaně čistá, destilovaná
hlína.

Hlína musí bft. Jak se k tomuto faktu pÍišlo, není aktuální
otázkou. Je to prostě skutečnost, proti níž se nedá vribec nic
namítat.
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