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Všední den zdát se nám nekonečně pŤiléhavfm vyjádŤením
života civilizovaného živoŤení. Mechanické utváňení světa,
technická organizace ristrojí této zeměkoule a rytmus vlakri
a.motor s logikou dělení, násobení a sčítání zava|i|y staro-
mÓdní pŤístroj na pohybovánl, trávení a milování, kter na-
zfvajÍ člověkem, tou měrou, že by mu nezbylo buď se pŤi.
zpúsobit anebo zhynout nudou v pravidelném bludišti civi-
lizace. Ale člověk se dovede ještě smát, a potud bude živ. Bylo
plnojeho vlastností a potŤeb, které dnes se ukázaly nevhodně
nemÓdními a jichž uplatĎování je spojeno s obtížemi rostou.
cími v lidech sam ch. Usnadnění jakékoli v provozu životním
na této kluzké kouli s moňi a pevninami bylo spojeno s vyňa-
ďováním celfch pletencri dojemně trapn ch pŤedmětri, rlkonri,
myšlenkovfch pochodri a pocitri ze souvětí života někam do
muzeí a k mrtvfm na hňbitov. Lidi si postupně generace po
generaci uvědomují smysl zjednodušení a neradi se schovávají
s nepotŤebnfmi krámy. Tak zahynu|y petrolejové lampy,
J. V. králové, pásky na vousy, dobrovolná chudoba a stra.
šidla. Účehost byla dobrovolně i nedobrovolně, ale nakonec
pňece uznána za nejpohodlnější dopravní prostŤedek na této
cestě životem od narození k smrti a ještě kousek potom na
cestě do krematoria. Účehost vystoupila jako bezohlednf
imperativ. Neohlížela se na nic a na nikoho. NeušetŤila nic.
A jde dále.

PodŤídila si i všechny krásy světa, které se až dosud vymy-

kaly ňádu akázni nelyhnuteln ch potňeb a nutné organizace.

Malíňství zttati|o celou sérii svfch funkcí. Portrét byl pocho.

vál foLografií a mrtvé galérie pŤedkri na|trazeny žívfmi zá-

znamy filmovfmi. K směšnosti pÍebraná témata krajinomalby

byla odstavena skutečnější krásou a pŤesnější pravdou, než je

obrazz pŤírodním snímkem a kartografiÍ. Ze všech tajemství,

která směle vymyšlena a ňešena lidmi, zbyla jen záhada fan-

tazie ajejí citlivá hra s poezií. Slovo, jehož možnosti psané
i vyslovené nebyly dosud vyčerpány, rczvÍjíse básněmi sou.
běžně s filnrem. Poezie je kinomatografem píedstav. Vyšinula
se nad optické básně epickfch obrazi vzrristající chápavostí
čtenáŤú, a tím nor,{mi svfmi možnostmi. Slovo se stalo abso.
lutnějším projevem. Poezie dosáhla fraznosti hudby. Ma.
líŤství zrista|o zajato rámem. Sopka dojmri pohasla a rám je

hranicí kráteru. Krajina sama podlehla ritoku poezie. Promě.
nila se píed očima malíŤri v popsané ulice s plakáty a rekla-
mami. V každém riseku městské krajiny je zavěšena pňíroda
mezi roz děl ov ac| zrrarnénka typo grafi cké konstrukce. Aeroplán
neletí bez označení AB 7 na kňídle, kráva se nepase bez štítu
van Houten,s Cacao za sebou a Eiffelova věž hasne v noci,
kdyby nesvítil Citroěn. Lidé nežijí bez novin a obrazy, kteté
neproztazují závislost jejich na poezii písmen, zachycují jen
jejich okamžiky nudy. Písmena vnikla do světa a tozmnoži|a
se jako australsk králík k nevyplenění. Pokusy trosečnÍkri
vsunoutje do obrazu natazi|y na plochu plátna, kterfm nebylo
lze projít do živého světa ohřostrojri víňivého pohybu. Neza-
žily čin beznadějí počínáni pŤíliš lartpourlartistického, než aby
obstálo pŤed požadavky stňízlivého diváka. Pokud malíŤství
není poezií, čistou lyrickou poezií, pokud není abstraktním
pokusem, nemá pridu pod nohama a poslání. Ale i v kladném
pňípadě své transformace v básnictví je porážkou sama sebe.
PŤestává b1ít malíistvím a začíná b1ít literaturou. Konec
umění,' které piedpověděl :Karel Teige, počíná koncem ma.
líňstvÍ. Zby|ojen vžité malování. Svfm cílem omezenf projev
fantazie, vkusu a umění. Plakát a karikatura.

6zB 6zg



Karikatura není realismem, je v podstatě nad ním a víc
než jim. Je pravdivější než pravda, nahatější než nahota,
věrnější než dokonal1i portrét a fotografie. Karikatura, pokud
není zkreslující pomrickou agitace, pokud nekreslí politické
odprirce s oslíma ušima, je objektivn| až do krajnosti. objek.
tivnínázor jevždy zdrcující. Skutečnost, pravá skutečnost, ta,
co není na povrchu aktetá v první živé harmonii i pokrytecké
společnosti uniká, vždycky zlehčuje vážnost, krásu a počest.
nost. Všecky vlastnosti, které si společnost pŤedstavila jako
vzorné a jichž existenci obratně pŤedstírá, vypaií se v pr .
chodu čočkou karikatury. Karikovaná skutečnost prošla
očistcem. Nikdo není bez hŤíchu. Je cestou k pravdě a filosofií
skepse. Je projevem nedrivěry všemu a ironií, která reguluje
stolici lidstva. Je projímadlem pfchy a gesta. Je nediskretním
prozrazením všeho toho, co by nemělo bft Ťečeno.

Všechny tyto ričely kresby karikatur by byly zápotn:fm
posláním. Nevěňím natolik v moudrost lidl, že by se obnažo-
vánirn sr,fch vad zastyděli nad sebou. Byl by to didaktickf
lyklad tohoto cestování za pravdou. Karikatura má místo
v lidském životě mnohem určitějši a mnohem ričelnější.

objev pravdy je objevem smíchu. Není směšnosti, která by
nebyla podmíněna skutečností až na kost opravdovou. Pravda
je k smíchu. Toto je zákon dan1Í všemu na zemi a jediné ly-
svobození ze všech smutkri světa. V koloběhu tragédií, které
komediantská společnost slzavě sehrává, zdobíc je vlajko.
slávou skromnfch slov a Ťečmi v nadpŤirozené velikosti,
pravda padá ke dnu. Její wtažen|na povrch tahem pera je
katastrofální proměnou okázalosti v blbost a vážnosti v ko-
miku. Pokud to karikatura dovede, je otázkou umění, pokud
to činí, je otázkou nelibosti, cti a ducha umělce . Tím, že kari.
katura kazí lidem potěšení z dovedné lži anebo samolibé ko.
medie, je dána její užitečnost. Je dovolenou vivisekcí a stačí,
zristane-li ji. objeql skutečnosti k pcpukání, objer,y věci
rižasně veselé a cel!,životcpis nárcdního hrdiny n.riže pŤe-
kreslit v knížku anekdot. ChceteJi to nazvat profanací,
usvědčujete se v lásce k divadelnictví, se kter m lidstvo kočuje
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z g,enelace do generace. Jste-li schopni směvu, usmějte se,

neloť uvědomění si reality vede vždycky k veselosti. Ve všech

situacích vyhrává vtip, neboé je jedinfm Ťešením beznaděje

a pesimismu, ke kten'fm současnf iád světa člověka samo.

zrějme vede. Objevíte, že pravda není tak z|á a nebezpečná.

T1m, že poznáte směšnost reality, neutečete od ní. Tím, že

shledáte někoho zábavrtlm a vese m, nezanevŤete na něho.

obyčejně se hŤešívá na to, že karikaturou se kreslíň msti]. To
je ovšem otázka kreslíňe. Karikatura nemusí blt jtztivá'

k směšnosti není tŤeba jedu. Skutečnost je dávno dost dobrá
k smíchu. Na pravou míru lze věci uvést kázní svého tempe.
ramentu. Uličnictví má své meze stejně jako umění.

Karikatura církvÍ bojujících, karikatura propagandy, re-
voluce, agitační pomricka, to je tňída užité kresby, která není
špatná, protože ztrati|a objektivitu pro tendenčnost, ale která
je dobrá jen proto, že je dobŤe nakreslena. Lze ji samu lehko
skandalizovat. A to určuje její omezení.

Pegas malíiri chcípl podv''iživou. Život karikatury je dán
délkou života posledních dvou lidi, kteŤí budou umět vzá-
jemně se karikovat. A i když nebudou umět kreslit, je pŤece
život karikatury nerozlučně spojen s jejich životem. Neboť
zrcadlo lže, a|e kritick1í pohled na bližního je ner,yjádŤenou
jeho karikaturou. Každého a vše lze vyjádŤit zkratkou karika-
tury. Neboé není ničeho, co by vlastně nebylo koneckoncťr
k smíchu.
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(Volné směry 26, č. 7 _B,listopad 1928)




