
DBFINICE SLoVNÍKU:
to' co m:iuže b|,t pojato jedním pohledem ve všech částech

své celosti.

TECHNIKA:
mnohotypovf synoptismus. (Nutnost novfch pravidel

kompozice a dikce.)

Opuštění sukcesívních a monodickfch forem lyrickfch.

Konstrukce, taylorizace vfrazu, polymelodie, synoptick/
pluralismus, polyfonická orchestrace.

VEĎME MoDERNÍ snNzlgrLITU
novymi prostŤedky
k syntéze snu a skutečnosti!

(Disk 2, jaro 1925)
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Karel Teige:
KONSTRUKTIVISMUS A LIKVIDACE

,,UMĚNÍ..

Konstruktivismus nesmí nám znamenat nějakou dočas-

nou estetickou a artistní mÓdu, ale dúležitou aktuální etapu

r,fvoje lidské myšlenky aptáce, pojmenování pŤítomné chvíle

v dějinách lidstva, nejmladší nuanci Evropy. Není to pra-

žádn! uzoučkf uměleckf ismus, jeden z těch,jež čas od času

pŤicházejí zčeŤit hladinu nudy uměleckého života, ale čino-

rodé a živouc|, mohutné a pronikavé hnutí, které se stupĎo.

vanou intenzitou zmocĎuje se dnes všech civilizovan,fch' zemi,

lrnutí ve.lice obecné a zce|a internacioná|nl, zdtavá směrnice

veškeré produktivn1práce. Triumfjeho názons a jeho metody,

všude patrnf , je vfznačnfr a podstatn1í rys naší doby. Kon-

struktivismus je začátkem a znamením nové architektury,

nástupem nové epochy kultury a civilizace vribec.
Heslo konstrukt iv ismus, íeklo by se, vykládá se Samo

sebou, téměŤ filologicky a etymologicky. od slovesa kon-

struovat. A tak konstruktivistické je prostě souznačné s kon.

struktivním. Tento vfklad, jakkoliv primitivní, je ve skuteč.

nosti pravdě nepoměrněbIiže než pojetí konstruktivismu jako

nejnovějšího uměleckého ismu, jako dernier cri ateliéru a

vfstav. Neboé pii konstruktivismu ne|ze myslit na umě-

ní. Považujeme-l i  konstrukt iv ismus za stín pňítomnosti ,
za pojmenování aktuální epochy kultury a civ7|ízace, musíme

zdttaznit, že nepŤináší novélro formalistického systému, apri-

ornílro Ťádu estetického, že opouští všecky tradiční ritvary,
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zrazuje devatero Mris klasického Parnasu; nejde mu o formy,
jd. mu o funkce. oblastí všeho dosavadního umění je
formalismus. Konstruktivismus hlásá popŤení formalismu
funkcionalismem. Nejde mu o novou uměleckou formuli
z toho zák|adn1ho drivodu, že mu totiž nejde vribec
o  umění .

Likvidace umění.
S konstruktivismem pňikročujeme
k regulérní likvidaci umění.
Prohlašujeme riplnf krach dosavadních odrrid tzv. umění.

Užívárne-|i podnes a budeme-li snad uživat nadále slova
,,umění.. jako pomocného termínu, nutno upozornit, že ne.
zrramená to pro nás posvátné a vznešené umění s velkfm U,
krásné umění akademické, ars academica, les beaux arts,
které moderní doba sesazuje z tr nu. Pro nás slovo umění po-
cház1 od slovesa umět a jeho produktem je umělost, artefakt.

Je tedy slovem označujiclm prostě každou artificielní doko.
nalost a dovednost. V tomto smyslu lze mluvit o umění sta-
vebním, o umění prúmyslovém, divadelním, filmovém právě
tak jako o umění kuchaňském, básnickém, fotografickém,
cestovatelském, tanečním; čeština dovoluje hovoŤit b umění
lékaŤském, počtáŤSkém, zeměměŤičském; existují knihy a pií.
ručky o umění platit své dluhy, o uměni chiromantickém,
o umění uyázat si kravatu, o umění provdat se. Umění je
prostě zprisob užití určitfch prostÍedkri v určité funkci, a
i funkce, i tyto prostŤedky jsou veličinami více nebo méně
proměnlivfmi. Umění, podle Larousseova slovníku, je apli-
kac1 zna|osti k rea|izování určitého rikolu.

Tolik na r,ysvětlenou, že nepňikládáme umění pražádné
sakrální a kultické povznešenosti, neobklopujeme je kadidel-
nicor, m dfmem. ZŤikáme se upŤímně všeho estétského feti-
šismu. Moderní vitalita považuje tzv. umění za pňežitek estét-
ské mentality a futuristé v Itálii i v Rusku naplivali na oltáň
umění. Racionální názor bezpŤedsudečného konstruktivismu
konstatuje, že veškery problémy tzv. umění jsou pro nás dnes
již dezaktuálnl, že ,,umění.. samo je pro nás bez ceny, že je
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s ním konec, že ,,umění.. a ,,umělci,, pozb,|,vaj1 dnes prostě
raison d,étre. Degenerace dosavadních uměleckfch oborti,
malíŤství, sochaŤství, divadla, je tak zÍejmá, že ne|ze jí za.
tajovat.

NAŠE CIVILIZACE NBNÍ CIVILIZACÍ uvtĚNÍ e
ŘnlrBsBl (L'ÉPoQUE DES ARTS ET DES MÉTIERS),
ALE CIVILIZACÍ STRoJB (LE SIĚCLB DE LA MA.
cHrNE).

Jestliže konstruktivisté prohlásili (slovy Ilji Erenburga), že
nové umění pňestane bft uměním' nechtěli se dopouštět
brilantního paradoxu ani futuristického obrazoborectví.
chtěli jen konstatovat fakt, vyslovit poznatek. Že totiž neni
v umění věčnfch hodnot a že dnešní umění hledí vstŤíc svému
zániku, Rozumíme-li uměním prostě produkty, které pňesně
odpovídají určité materiá|ni nebo spirituální potŤebě, které
jsou satisfakcí člověka, celé komplexní bytosti, v tom smyslu
tedy je umění věčné, byé by se jeho formy a zprisoby měnily
sebevíce, trvá, pokud trvá lidskf rod. Rozumíme-li však umě-
ním jednotlivé obory ňemesel, které delegovaly na Parnas
sr,fch devět reprezentantek, pak nutno pňipustit, že tyto
obory mohou zkrachovat a bft nahrazeny jin mi. Člověkova
potŤeba bydlet a ošacovat se je patrně téměŤ věčná: a|e z toho
neplyne, že by dekorativn|umění bylo věčné. Člověkova po-
tňeba básnického potěšení, spirituální zábavy, potŤeba senzi-
bility dojímané prostŤednictvím barev, tvarti, zvukri, slov
a vtiní, je patrně stá|á, ale z toho neplyne, že by|o by vždy jí
potňeba tabulor,"/ch obraz , symfonickfch orchestrri a litera-
tury. Tím spíše, jestliže živá žize ' po kráse nachází u moder-
ního člověka svého ukojení daleko spíšejinde, uprostŤed dra.
matu života , než u tzv. umění. Člověk s moderní senzibilitou
pociéuje nedostatečnost dosavadního umění.

Konstruktivisté nepňicházej1 totiž vribec s návrhy na nové
umění, ale s plány nového světa, s programem nového života,
Nerealizují jakfchsi estetickfch teorií, ale tvoŤí novf svět.
PÍicházeji prostě s návrhem nové zeměkoule. Hodlají rekon-
struovat svět na novém zák|adě, orientovaném k správnější

r25



sociální rovnováze. Popírají en bloc všechny klasicismy a ro-
mantismy, všecky artismy a esteticismy, k čemuž je tÍeba stejně
chrabré vrile jako jasné a proziravé inteligence. Odešli ze
zatuch|j,ch mlze7, z pohŤebišť myšlenky, i ten prach vyrazi|i
z obuvi své. Ježto minulost je mrtva a historie pŤestává bft
učitelkou, není tŤeba dovolávat se muzea' tradice a historie.
Renan správně věštil, že zálhy pÍijde doba, kdy člověk pŤe .

stane se zaj1mat o svou minulost. Celou historii mrižeme proto
zredukovat na statistiku. Je r,fmluvnější a méně šalebná.

Všecky moderní umělecké ismy, ty nejprotichťrdnější, hle-
daly své analogie v minulosti, aby d,okázaly tak své oprávnění.
Pňi trošce dobré vrile musilo se to vždy podaňit. V dějinách
\ze na|ézt vše, dějinnfmi pňíklady lze oprávnit vše. ChceteJi,
naleznete kubismus, orfismus, futurismus i impresionismus
u starfch mistrri. Avšak v dějinách za každfm argumentem
pro vynoŤuje se vždy zároveť' argument proti, a tak to jde

do nekonečna. Gotickf pridorys nebo tŤebas San Vitale v Ra-
venně mohly by se uvádět jako analogie nové architektury .-=

a rovněž tak architektura maloasijská, marocká a tňebas i ti-
betská, jejíž pridorysy naproti tomu jsou zcela nemoderní.
ZÍíkáme se tedy jednou provždy potvrzovat moderní prin-
cipy argumenty umělecko-historickfmi, prostě proto, že jsme

se pŤesvědči|i, že to nejsou vribec argumenty, a že vlme, jak
moderní doba je podstatně nesrovnatelná s kteroukoliv
epochou minula.

Nasta l  soumrak umě leck fch  mode l .  oči ,  k te ré do.
vedou vidět, inteligence, které dovedou chápat, a senzibility,
které dovedou cítit, pozna|y, že v obIasti tzv. umění je více
model než skutečnfch hodnot. Právě tzv. věčné hodnotyjsou
modlou; nejsou to ve skutečnosti leč dávno mrtvé hod-
no ty .

Nevěňící a skeptickf moderní duch nedá se ošáIit pověrou
o věčnfch hodnotách. Naše stoická epocha vi, že každ! lidskf
čin je provizoriem, že není definitivních stavri, že nic netrvá,
kromě toho, co již nežije. Věčnost patŤí kosmickfm silám a my
se o ni nemusíme a nem žeme starat. Není jiné pravdy kromě
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pÍíležitostné, efemérní pravdy. Zák|adn1m rysem moderního
ducha je skepse proti každému dogmatu, každé absolutní
platnosti, každé věčné hodnotě. Napíná svou sílu, aby se ne-
spoutal žádnfrr^ pŤedpisem, aby pňi každé věci bral v počet
i všecky ostatní okolnosti a eventuality. Modernl život se stal
touto skepsí tak silnf a vynalézavf, jak nebyl žádmír silen svou
vírou. Moderní bezvěreckf duch, vášnivě hlásající svou SVo-
bodu a bezpŤedsudečnost, má riplnou a bezvfhradnou odda-
nost k živému a pestrému životu píítomné vteňiny; ignoruje
jakfkoliv Ťád, mimo tento život vládnoucí. Konstrukti-
v i smus vÍ,  jak  vyh|Ížt  svět  bez  abso lu tních hodnot .

Racionální duch konstruktivismu je nutně realistick1í. Má
o věčnosti a absolutnu dosti ironické smfšlení. Yi, že nebesa,
považovaná za nezmarr'á, nezaztamenávaji nic, kromě stá.
lého míjení veškerenstva. (A. France.) Moderní filosofie, jež
zkoumá každ! fakt rozebírajíc jej na jeho podstatné prvky
bez ohledu na zevn| označenl (tŤebas ,,umění..), pod nímž se
vyskytuje, pátraj1c,jaké možnosti jsou v něm skryty, jaké jsou
jeho podmínky, musí se pŤedevším tázat, čím byl, než se stal
tím, čím je. Kritika musila by tedy bft vědou o vfvoji umě-
leckych druhri. A tu poznáváme, že ani v umění není abso-
lutní pravdy,kdyžjeho dušeje v ustavičném pŤerodu; pojem
pravdy se v bec vylučuje pojmem vfvoje. A je-li svět ve
v1ivoji, je ve v.ivoji i člověk, jenž není nikterak ukončená
bytost, ale stálf rozmach za dokonalfm typem, ustavičnf
pokus o nového člověka. A člověkjedné generace nevyžaduje
a neutváŤíjiž takové poeziejako pokolení pŤedešlá. Není věč-
ného trvání, ale věčná obměna a obnova. Nové, aktivní, dy-
namické pojetí věčnosti, v němž nemají místa statické, trvalé
hodnoty a pravdy. Absolutní a normativní estetika je nemožná
a nesmyslná. Ideální typ erotickf se mění v prostoTu i v čase
prazákladně; a s ním ještě více se mění ideální typ krásy, na
něm pŤímo či nepŤímo závistlr. PŤedstava krásy je pro negerku
ve vyčněl1ích rtech, pro spoltsmana Fairbanks, pro PlatÓna
eféb, pro žida v Tunisu tlustá nevěsta, pro dnešní dívku: ona
sama.
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Nemrižeme se opírat o zásaďy tradičních a klasickfch este-
tik. Klasická estetika nepostačí pro všecky zjevy dnešní pro-
dukce a nem že bÝt zák|adem moderní kritiky. Její teorémy
nemohou b,ft zachovány v platnosti, zjistilo.li se, že pravdě
nevyhovují. Každé dílo má svrij dobovÝ Íád, svrij princip
a tedy svou estetiku. Bstetika mriže mít jen tehdy cenu, je.li

dáno nějaké vztažné dílo, na něž se její principy vztahují.
Teorie o sobě nemá ceny a smyslu, jen teorie určitého vztaž-
ného díla, směru, hnutí.

Neexistují historické tradiční ideály a normy estetické, není
zděděného zákona. Modernl kultura a civiIizace je faktem
o vlastních zákonech a zprisobech. DokazujeJi některé dílo
navzdoty panujícím názor rr' vyrostlé svou životaschopnost,
bylo by pošetilé je odsuzovat. Dokáží.li nové fenomény tech.
nické civilizace, že svou básnickou intenzitou jsou l"y'bornou
náhradou za vymirajicí druhy umění, uvítáme je s nadšením.
Nechceme potírat žádn! názor, kter by pravděpodobně
mohl provést potňebné Ťešení. Antická krása ani krása stŤedo.
věká není souměŤitelná a homogenní s krásou dnešní, i ne-
budeme se jí dovolávat. Často se zdrirazĎuje tzv. věčnf iád
umění. Ale tento domněle věčnf ňád, ostatně dedukovanf
z uměleckfch rea|izaci, ve skutečnosti ex post, by musil logicky
existovat a priori. Díla však nejsou principy, nlbrž rezu|táty,
'v".fsledky, vyrostlé z mnohfch a všestrannfch zkušeností.
Zrod1-|i se nová fakta životní i kulturní, potŤebuje filosofie,
etika, morálka i estetika a kritika automaticky novfch sudidel
a měňítek. Dnešnímu relativismu a pragmatismu je pak i prav.
da i krása určitfm druhem dobra, není tedy samostatnou
kategorií, což v jistfch mezích lze pŤijímat za správné. Jde
tedy o určitou užitečnost umění, v níž je étos produkce. Za
tuto užitečnost' mimochodem, nepovažujeme vfhradně ma-
teriální utilitarismus.

Funkčnost umění (nikoliv nějaká forma, obsah, ten-
dence, pověry německé ,,Inhaltsestetiky..)je prvním a nejdri.
ležitějším kritériem. Nebudeme tedy již napŤíště plftvat marně
abstraktními slor,ry o formě a obsahu a jich poměru: správně

I28

postavená otázka ptá se po funkci. Namísto dosavadního
uměleckého formalismu _ všecko umění bylo formalistické -
klade konstruktivistická doba funkcionalismus. Nejde jí
o formy.Jde o skutečnosti maximální funkčnosti. A v tomto
bodě rozcház(me se nadobro s tradičními este tikami a s tzv.
uměním.

opustivše svatostánky umění, stanulijsme uprostŤed aktuál-
ního života. Moderní život je bez l,ryznán|, jsa lryznáním mo-
derního člověka. Vytváňí své produkty nikoliv podle pňedpisri
teorií estetickfch a etickfch, ale na míru člověka. Proti všem
slohovfm a estetick1im měňítkrim staví konstruktivismus své
lidské měňítko. ,,Takovf, jakfm se člověk stal, je vlastně
bytost, pňíčící se pňírodě. V tom je jeho velikost a krása. Krása
lidská je umělá a jen tak je člověku pňiměŤená a pÍirozená,
je to vynález, pozvo|na zdokonalenf, jedna z patrn1ích prací
a arcidílo inteligence... Architektura, města, stroje, sport, to
vše je podle l idského měňítka. Člověk je mírou pro
vše cky  k re jčí.  Je  tedy  i  s lohov)ím pr inc ipem veškeré
architektury, neboé nejsou-liž naše obydlí podstatně další sou.
částí našeho oděvu? A není-li nutno' aby nám obydlí tak
konstruktivně pŤiléhalo jako náš oděv, aby bylo právě tak
čelné, hygienické, diskrétní a elegantní? Moderní sloh, mo-

derní kultura nemá jednotného kánonu formového, jsouc
funkcionalistická; nemá ani jednotného konstruktivního prin-
cipu, jako měla napň. antika či gotika. Společnf jmenovatel
všeho je člověk.

_ Člověk je slohovf princip konstruktivismu. Vizte
skelet, kterf chová v sobě všecky vftvarné a konstruk-
tivní zákony v činnosti: ticho a energie ploch, čistota,
jemnost, určitost profilu, asymetrie a rovnováha orgán ,
jejichž funkce označuje a determinuje masu, nepňetržitf
pohyb vfrazn,fch povrchti, plynulost a souvislost kňivek,
kterou vyžaduje jednota organismu.

- A vizte moderní konstrukci na lidské měŤítko a po-
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suďte ji lidskfm měŤítkem. Anatomická architektura že.
lezné kostry hangáru, která unikla formuli stŤedověké
architektury, již byla tvrz. Není nosnfch zdí, kostra je

uvnitň, na povrchu tenká pokožka. Vyjadňovat na po-
vrchu tuto konstruktivní kostru byla dočasná architek-
tonická mÓda: Člověk pŤece má vyjádŤenu konstrukci
jen na kotnících a některfch kloubech!

- Perret v drim v Rue Franklin v PaŤíži z r. 1903
je na míru člověka. Je to konstruktérskf tour de force.
Není tu vnitŤního dvora a prričelí drimyslnfm ustoupe-
ním otevírá se do protějších sadri. PŤímé osvětlení. Není
nosnfch zdí; ce|á stavba je nesena několika minimálně
dimenzovan}imi betonovfmi pilíňi. Prúčelí, aniž by se
jakkoliv snažilo maskovat konstruktivní kostru, nesnaži
se ji ani r,yjadŤovat.

Člověk se šatí a ozbrojuje civil'izac(. Forma civilizace je

rezultátemjeho boje s pŤírodou a exploatace pŤírody mění se
od pokolení k pokolení. Nanuk, člověk primitivní, má civili-
zaci biomechanickou. Primitivní své náŤadí doplĚuje obrat-
ností sr,fch svalri. Moderní člověk má civi|jzaci strojovou;
komplexní organizaci svého náňadí a vfroby diriguje ještě

komplexnějšími silami ducha. Vyšli jsme z jeskyní a stali se
obyvateli velkoměst, a tňebas že všichni paséisté hlásají návrat
k pňírodě, ,,rozpuštění měst.. (Taut), nem žeme se zŤíci toho,
čím jsme se právě kulturně stali: lidmi měst. Intervence stroje
zprisobila podstatnou metamorÍÓzu kultury a civilizace, da|a
podnět k l ikvidaci umění. Neboť civ i l izace strojová je

pod s t a t n ě  v  I o z po r u  s  c i v i l i z a c í  umění  a  Ťemese l .
Tento rozpoT se neodstraní neuznáním auta, gramofonu, kina
a linotypu. Estéti mívají šprymovné piedstaly o životě. Pokud
bydlíme v betonovfch domech, šatíme se, uživáme vodovodu,
elektrického osvěttení, jezdlme vlakem a čteme noviny, nejsme
nazí v rajském pralese. Stroj zpečetil osud ňemesel. Všechny
snahy o jejich obrodu ukáza|y se nejen marny' ale i nežádoucí.

r30

Stroj likviduje umění a Íemesla. Zprvu imitoval manuální
práci, imitovalji velmi špatně; patrně proto mohl vzniknout
odpor k strojové v.irobě, jak jej hlásal Ruskin. Ruskin se po-
dobá Donu Q;rrjotu Marxova aforismu: Don Qpijote pyka| za
bludnou domněnku, že potulné rytírstvo se dá slovnat se
všemi formami civilizace. Adaptujeme se ostatně těžko po-
žadavkrim pŤítomné mechanické civi|izace, ježto naše histo-
rické vzdělání omezuje se nejraději na hluboké studium doby,
kdy mechanika neuděla|a žádrríj pokrok. Wells podot!,ká, že
historické poznatky, tfkajíci se Evropy, počínají v době, kdy
Řekové jezdili po světě na koních nebo na plachetních lodích
a ga|érách, až po dny, kdy Napoleon, Wellington a Nelson se
pohybovali skoro t mž zprisobem na vozidlech a korábech
téměň totožnjch. objev páry a elektŤiny - tu Mítza historie
ohrne nosík a zavňe oči. A tak bylo tňeba určité inkubační
lh ty, než moderní produktivní myšlenka dovedla pŤijmout
stroj. Pak ihned stroj vytvoŤil nové vztahy a poměry sociální,
duchovní i morální, zprisobil změnu prostŤedí a stal se posléze
i profesorem moderní estetiky a likvidátorem umění. Stává se
součástí člověka. A jasno, že jeho vystoupení buď umění za-
bíjí, nebo se ho zmocřuje. Tak o tom mluví Élie Faure. Pňes.
něji snad |ze Ťilci, že je nahrazuje.

Naše doba je dobou vědy a techniky. Nejprve vyprovodila,
někdy velmi neuctivě, náboženství ze dveŤí svfch pracoven.
Drisledně a upŤímně upustila od jakéhokoliv mysticismu.
S ideálním zanicen7m prohlásila se materialistickou až do
posledních konsekvencí. Vesele zav|á| prapor pozitivismu.
Experimentuje se. Po drivěry zbaveném náboženství je dťrvěry
lrodna věda. Vědci věňí, že svou prací mohou instalovat ráj
na zemi. Tento ri4 zvou technickou civilizaci. V tichu labora-
toŤí objeveno rádium, X paprsky, invar, séra. V drisledku
speciálních objevri čisté vědy učiněnfch pod mikroskopem
nastávají obrovské a dalekosáhlé pŤevraty ve r,yrobě, v prri-
myslu, a technika, aplikujíc je, dospívá k nov1im a novym
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lryná|ezŮm, V drisledku jich opět modifikují se názory, opra.
vuje se lékaŤská praxe, hygiena, reformuje se zákonodárství
i morálka. Hybnou silou tohoto pokroku je stroj. Stroj zkra-
cuje pracovní dobu pňi maximální rn.fkonnosti. Jeho zákonem
je zákon minima r is i lí pŤi maximu efektu. Je to zákon
ekonomie. Zákon ekonomieje zákonemveškeré práce. A práce
je jedinfm zákonem světa, regulátorem, jenž vede organizo-
vanou hmotu k neznámému cíli. Prrimysl chrlí vjediném roce
tolik produktri, že by je dŤíve nepostačila vyrobit manufak-
turní produkce celfch staletí.

Strojová civilizace dala moderním lidem ,,píseř že|eza,
bzučicí píseř elektrickfch jisker, a pochopili ji: je to píseĎ
jejich doby, slyší její kadence nemilosrdné v nárazech vlakri,
jež jim míjí nad hlavami,.. praví Kellermann v románě Der
Tunnel.

Stroj není pitoreskní syžet, ale ittvar a rozvinutí tak a tak
organizovan1ich energií. Není námětem umění, ale poučením
duchu. JeJi pňíkladem moderní estetiky a téměŤ symbolem
moderního krásna s{m organismem a vzhledem, je svou čin-
ností a srn.fm posláním likvidátoreÍn uměleckfch Ťemesel a tak
i všeho dosavadního umění, které produkčně ustrnulo v stadiu
manufakturním.

, , L e s  be l l e s  f o rmes  s on t  l e s  p l u s  d r o i t s  a ve c  r on -
deurs , . .  vys lov i l  se  Domin ique Ingres .  A  tímto c i t á -
tem, chcete-li, možno ověŤit krásu mechanického {robku.

NejsouJiž napň. kuličková ložiska dokonalfm plastickfm
potěšením zraku? Lesk nádherného moderního materiálu,
preciznost geometrického tvaru _ a kruh a koule je tvat ze
všech nejzákladnější a nejvíce lichotící našemu oku - sugerují
pňímo dokonalost své tradičnosti. Tato krása pňesně odpovídá
charakteru naší doby, houževnaté a stttz|ivé, věcné a praco.
vité.

Mluvíme.li o estetice stroje, nutno upozornit, že nehodláme
kázat zbožnění stroje. Jestliže sentimentalisté nedovedli než
nerozumně stroj proklínat, futuristé jej velebili; je však tňeba
uvědomit si racionálně, v čem je stroj zdrojem poučení, v čem
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mtlže blt směrodatnf pro novou senzibilitu. Žiieme v době

ocelové a leštěná ocel fascinuje náš zrak; mechanická krása,

není-li dílem tzv. praktického rozumu, je prostě dílem moder-

ního člověka; je to pevnf bod kultury doby. Stroj je inter-
ferenční element moderních koncepcí. Stroje byly pŤijaty
moderními umělci až dosud zp sobem víceméně neriplnfm
a povftce artistickfm. A v podstatě naturalistick}ím. Vznešená
krása stroje nepotŤebuje, aby byla ověnčena ornamentem či
panegyrickou básní. Básně Marinettiho a Légerovy obrazy
strojri nedodaly strojťrm a |imuzínám krásy. Lépe je nechat
stroje tam, kde jsou, patŤí do továren a nikoliv do obrazri,
skulptur či básní.

Poučení, které nám poskytují stroje, je asi toto:
Vidíme, že tam, kde pracoval cílevědomě inženfr bez

jak1íchkoliv starostí estetick1ich a nezasahoval do práce umělec,
dospělo se nolfmi materiá|y tyzi a stoprocentně moderní
krásy. Stroj nebyl vyroben pro podívanou, ale k užitku, a
pňece pohled na továrnu v chodu je závratnfm moderním
divadlem. Čisté profity, jasné obrysy, pŤesné a kategorické
pohyby štroje nabádají nás k rozvinutí logickfch tvrirčích
schopností ducha a osvobozují cit pervertovan! dosavadním
uměním,jež, nadpozemské, bylo Ťemeslnfm tréninkem v meta.
fyzice. PŤenášet strojové Ňury, jejichž krása je v preciznosti
a funkčnosti, zevně a dekorativně do obraz či architektur,
jak se dělo kdysi vJugendstilu a děje se dodnes, je čin falešného
a neuvědomělého mašinistického romantismu a základní blud.
StaŤí Řekové by jistě nebyli pŤenášeli klouny lodí do architek.
tury, kdežto tvary z(skané aerodynamickfmi vypočty pňe.
nášejí tito mašinističtí romantikové dnes s klidem na ná.
bytek či obydlí, pňedměty statické. (Mendelsohnova Ein-
steinova věž v Postupimi.)

Poučení stroje? Principy dnešní mechanické estetiky nebyly
vymyšleny umělci ze ňemesla, ale moderními konstruktéry,
kteŤí nemysleli na umění. $to.jim o dokonalé splnění konkrét.
ního ríkolu. A ^y konstatujeme, že kdykoliv dostane se kon-
krétnímu rikolu a problému dokonalého, co nejekonomičtěj-
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šího, co nejpŤesnějšího a nejriplnějšího naplnění a vyÍešení,
dospívá se bez všech vedlejších estetick!,ch zámyslri k nej-
čistší moderní kráse. Nelze ňíci, že tato krása začÍná tam, kde
končí dokonale naplněná ričelnost; není tu prostě rnožné
rozlišení mezi krásou a ríčelností tvaru. Nelze íci, že archi.
tektura začiná tam, kde končí konstrukce. Nelze to Ííci, pro-
tože v  té chví l i ,  kdy  dospíváme vše s t ranné,  r iče lné
dokona l o s t i ,  d o spív áme  z á r o ve ř .  a  au t oma t i c k y  k e
kráse. Počáteční bod této krásy nelze stanovit, jako nevíme,
kde kŤivka mění směr, nevíme' kdy věc zodpověděvš1 poža.
davky praktické apeluje na naši vnímavost estetickou. Víme,
že forma o sobě je lhostejná a dojímá naši senzibilitu a inte-
resuje naši vitalitu jen tenkrát, jeJi sdružena s nějakou funkcí.
Tu konstatujeme, že ve škerá krása zač|ná asi tam, kde
pňestává lhostejná ne ríčelnost. Mohutná moderní krása
tkví v každém pňedmětu, zhotoveném pro pŤesně určenf ričel
a exaktně rea|izujilcím intence, pro něž vznikl.

Všechna zmatenost dnešních r,ftvarnfch umělcri pocbází
pŤedevším z jejich nejistoty o cíli a ričelu a poslání jejich práce,
kdežto z vfrobkri a konstrukcí moderního prrimyslu rodí se
moderní krása. Nové proporce, hry objemri a'hmot, pro něž
v historii nenajdeme pŤíkladri, nesou v sobě číslo, to je
Ťád. Tyto nepopíratelně krásné konstrukce vyvolávají muž.
nou atmosféru. Jejich moderní krása je matematická. Je to
krása dokonalého systému.

Namítne se, že některé stroje mohou b t, jsouce dokonale
ričelné, nevzhledné a ohavné. Není to zce|a správné. JsouJi
nevzhledné, ie to pŤedevším proto, že nejsou asi vskutku do.
konale ríčelné, nlbržjejich dokonalost je toliko relativní a vy-
žaduje dalšího zdokonalení. Mohli bychom Ííci, že nevzhlednf
stroj volá pňímo po dalším zdokonalení, že jeho ošklivost je
symptomem nedostatečnosti. Tvrdíme, že čím stroj je
d o ko n al ej š í, tí m j e kr ás n ěj ší. A je dokonal1í a následovně
krásnf jen tehdy, kdy nikoliv krása, ale naprostá ričelnost byla
v1íhradn m záJmem konstruktéra. Máte-li dva stroje stejného
ričelu, jejichž praktická dokonalost byla posouzena jako

Í3+

rovnocenná, a jeden z nich je ošklivější, nepochybqte, že

druh1í ,  k rásně jší ,  bude prakt i cky  r iče 1ně jší .  S t ro je  se
rod| z vfpočtu a fpočet ponechává vždy několik možností,
otevírá cestu několika zprisobrim. Rozhodnout se pro nej-
r,fhodnější (implicite nejkrásnější) vfsledek je dílem mate-
matické intuice. Matematická intuice, která tu interve-
nuje, neznamená nikterak intervenci intuice umělecké, este.
tické, formalistní: není místa pro cit, fantazii a krasochuť, kde
pracuje ukázněnli a logickf matematickf duch.

Matematick duch stroje vysvětluje vše. Vysvětluje jeho

zákonitou dokonalost. Vysvětluje i jeho skrytou a rodnou
iracionalitu. Tam,kde mluvíme o matematické intuici, tam,
kde vysvětlujeme krásu stroje - a krása stroje je iracionální
hodnotou racionálnÍho vfrobku _ poznáváme, že za tacio-
nálním hodnocením trvá existence i ričinnost iracionální.
Matematika, respektive geometrie byla formulována jako

umění p}esně uvaŽovat nepŤesná fakta. Matematické myšlení
operuje také s fikcemi, s vědomě nepravdifmi závěry, které
jsou dobrovolně pŤijímány za správné. Tato umělá správnost
pochodí z potlačení iracionality na nedriležitá místa. n, ira-
cionální číslo, lze racionaIizovat až na mnoho desetinnfch
míst, ale vždy jen částečně, iracionalitu však nelze zab|ad\t,
Každf stroj s kutičkorn.fmi ložisky, kažď! vá|ec má n, iraéio.
nální prvek. Kruh, zák|adni tvar -jeho formule je iracionální.
Všecka nevysvětlitelnost krásy stroje je patrně v jeho iracio.
nalitě. A tak mohou bft stroje nejen pŤíkladem moderního,
logicky pracujícího mozku, ale i moderní nervÓzní senzibility.
Nic není nervÓznějšího než chvějící se motor.

Intervence iracionality, intervence matematické intuice.
Mluvíme oproti postupu elementární a mechanické logiky
o intervenci biomechanického prvku: u3ruÍleg. Biochemická
síla lidské vyna|ézavosti nemriže bft definována. V sérii je
vždy místo pro pŤevrat : vyíáIez jejedinfm nepŤedvídatelnfm
nahodilfm prvkem prrimyslu a techniky. Každájiná nahodi.
lost se jím vylučuje, kde by vládla nahodilost (jako tomu bylo
v tzv. umění), nemriže se uplatnit vyná|ez,
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Estetika stroje nám tedy praví: Krásnf je vfrobek, jenž byl
vytvoňen co nejdokonaleji a nejričelněji, s hospodárností a
precizností, bez jakfchkoliv zňetelri estetickfch. Stroj je dílem
specialisty, inžen! t a ; nikoliv umělce. PotŤebuj eme specialistri.
Dokonalf specialista realizuje dokonalé věci. Ale to je málo.
Dovede jen zodpovědět danfm potŤebám, nedovede vzbudit
nové potŤeby. Specialista izolovanÝ od ostatního života je
proto zjevem nekulturním, jenž není s to posunout vyvoj
kupŤedu. Yyná|ezce je specialista _ moderní člověk. Bio.
mechanick prvek vyna|ézavosti je vitální silou. PotŤebujeme
vyná|ezce.

(Disk 2, jaro 1925)

r36

JindŤich Honzl: DRAMA

Každf, návrat je vždycky pÍiznánl, že nevíme jak dál. Slovo

,,anarchie.. neznarnená mnohdy leč pŤiznání, že jsme ještě

nepňii,ykli orientaci, kterou nár.rr ukazují nová životní fakta.
Všichni, kdož se domnívali, že myslí moderně, zvyk|i si užívat
slov ,,individualismus.. nebo ,,anarchie.. pro současnost tak,
že pro tyto pojmové brejle neviděli nové stylotvorné skuteč-
nosti, ba že se tváňili velmi odmítavě, kde se jim nov životní
styl nabízel. Anarchie - to je tak trochu jméno pro ,,nic...
Neboé tu není závazek pňiznat některému zjevu kladné hod-
noty' tu není tvoŤivé invence, která se rozhoduje tam, kde
je nejvíce tňeba nadán| sí|y a odvahy: ve všeobecném zmatku.
Myslím však, že si celkem nelze naňíkat jen na dobu jako
pňíčinu našeho osudového smutku. Básníkrim a všem tvoÍivfm
lidem je chaos věcí a směrú látkou jejich objevitelstvt. Yždyt
i genialita není usazenina ztvrd$ch forem. Rimbaud nebo
\Atrhitmanjsou stejně anarchističtí jako jejich doba. Jsou tvoŤiví.
Zmatky a vyjevené oči starfch poctivcri, kteŤí si zvykli na
pochválené myšlenky a city, nelze tar!,vat anarchií. Nová
bláznovství, nová opojení, nové tvary rodin i domri, které
rostou na periÍěrii měst evropskfch jako čínskfch, a nade vším
novy čas odměňovanÝ obrátkami vrtule a závanem kŤídel
rádiové vlny, která .,ese po"drav Moskvy celému světu. Upadli
bychom \'c vytrženÝ chvalozpěv, kdybychom náhle nepozoro-
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