
E. F. Burian:
MASKOVANÝ KoNZERVATIVI SMUS

Tradice. Kulaté slovo. Kopací míč pro každou nohu, mající
čtyŤi prsty a žádnf palec.

Tradice. Skrfvačka. A mnoho potu nestojí, abychom v ní
nalezli obyčejné šosáctví a nevědomf konzervativismus. Je to
jedno z těch slov, jimiž mrižeme bezpočtukrátházet a které
nám nem že blt vráceno ani zneuctěno. Kolik referátri,
článkri a rozbor oplfvá touto nadužívanou definicí.

JsiJi futuristou, nejsi tradičním.

JsiJi dadaistou, totéž.
Jsi.li poetistou, rovněž tak.
Jsi-li romantikem : ?
Impresionistou : ?
Dekadentem : ?
Jsi.li tradičním, jsi romantikem, impresionistou, dekaden.

tem. (Všechno' co pro ČSR neznamená tradici.)
Jsi-li tradičním, jsi konpruatiuceru, epigonem žmoulajícím

vše ověňené do omrzení.
Proč jsi konzervativcem (v uvedeném smyslu)? Protože ti

není dáno b t něčím jinym, protože ti není ,,shriry dáno,
v apatyce nekoupiš...

Tradice, pohodlná ,,apatyka,,, ti poskytuje klidnf, nik m
nevyrušiteln1í život. Rozplyuáš se štěstím, že konečně jsi

,,taky.. tvrirčím umělcem. OpravĎuje tě však (a to je to hlavní)
b t jedinfm životaschopnfm tvrircem, sk1itá ti vfhodu ,,kon-
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cesovaného.. básníka či malíŤe, vede tě neomylně neschridnf.

mi cestami a dává ti konečně štít modernismu. ostatní,

fukzvané netradiční škridce národní kultury, odhazujeme,

diskreditujeme, denuncujeme, abychom jich znovu používali,

,,až,, jimjednou, okolnostmi donuceni, budeme rozumět, ke

své opičácké genialitě, k nové tradici, čili konzervativismu,

vulgo nemohoucnosti.
Át zi.j" tradice. Ubohá naše tradice. Šiml, lehce ovládatelnf

kfmkoli. Aé žije věčně, neboť co by bylo z nás, neblit ji?

Proto klaĎme se uznanfm, pÍehlédejme, v čem chybili
(beztak se nezm žeme ani na to, vidět toho), choďme vyšlapa-
nfmi cestami, máme velice jemná chodidla, jsme inteligentní
a ohleduplní. Klařme se zlaténru teleti, my modláňi minulého,
a vykrádejme statečně kdeco, neboé co by si svět počal, kdy-

bychom,rtaky" nepsali.
Hlavní tvoňivou nutností moderních umělcri je jejich nespou-

tatelná aktivnost. U někter1ich vede ke kulminačnímu bodu
(Schonberg), u některfch vrcholí posledními takty pŤervanfmi
smrtí (Verdi, Beethoven, Smetana), věčně rostoucí (Skrjabin,

Janáček). Tato aktivnost je prvfm pňedpokladern netradičnosti,
ovšem nenaz,fvámeJi tradicí školu nebo eklektickou dobu
umělcovu.

Československé umění nemtÍ saé specidlní tradice. Naše umění
je mladé, pŤíliš mladé a lrlavně u principu nenaciondlní. Velmi
snadno dokazatelnf fakt.

Naši první zakladatelé moderního umění vyrostli z naprosto
internacionálního prostŤedí. Jejich umění bylo pouze cítěním,
tj. pŤesvědčením, postupem tvoňení pŤenacionalizováno. To
jenom k ujasnění rozdílu mezi československou umělecko-
rracionální tradicí a jinymi státy, napŤ. Německem, Anglií
a Francii, kde se opravdu mriže mluvit o konsekventní tra-
dici.

Tedy naše umění je v zák|adu netradiční. Jsou v něm vf-
boje naprostého radikalismu a modernismu. Proto u nás mriže
bft jenom neustálf postup až k tradici, kterd se tuoŤí a utuoÍí
hlauně naši n ro dní neo duislostí. Konzervativismus naciondlní proti
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tradici, poněuad! stauí na púaodu cizí,ch, hlauně německjch a fran-
cou6kjch uliuú.

Dnes, kdy máme vskutku nejuětší molnosti a predplklaÚ k naší,
opraudouě naší, ale na principech naprosté umělecké a mezin roďní
neoduislosti stauěné traďici, je nejv/š nutno piemfšlet a šetŤit
použitím slova tradice.

Internaciondlní princip našeho umění

Bylo by omylem, chtěli-li bychom si vykládat tuto tezi jako
kopírování stylri a stylečkri kteréhokoliv ciz1ho národa. Bylo
by to omylem nejenom neprospěšn m, ale i ochromujícím
naši československou kulturu v jejím vfznamu.

PozorujemeJi válečnou a poválečnou generaci umělcri,
vidíme, jak se neustále vozi po kolotoči strakatfch ismri, vítězí-
cích a zapadajicích mÓd. Vidíme, že je to jednou Francie, a to
skorem pokaždé, podruhé jiné větší státy, které určují běh
a spád těch kterfch uměleckfch kruhri. V posledních letech
byl jsi pŤes noc konzervativním, poněvadž se zazdá|o některé-
mu podprriměrnému barmanovi na Montparnasu nalévat
absint jinak, než bylo zvykem.

Byl jsi proklet a odhozen jako nevfvojo{ odpadlík, poně-
vadž jsi se hned nepoklonil naduté domfšlivosti nějakého na-
pudrovaného panáka. S očima vyvalenfma ridivem stvoňili
jsme ismus a škatulkovalo se. Dogma ti strašilo na každém
kroku a báljsi se usínat, abys druh)i den nepropacll u zkoušky
některého z instruktor , jejichi instrukce neiffirmouala, ale b2la
pŤijata <a zdklad a prauidlo tuoženi.

Takovéto ismování rovná se konzervativní tradici. Masko-
uan;t' konpruatiuismus.

Tradice a ismlt

Konzervativismem je svoboda tvrirčí potence stejně spoutá-
vána a upozaďována, jako ismem, jenž je jenom školáckou
pomrickou velemoudrfch ,,historikri" a instruktorri, -
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Konzervativismus je ismus v pravé podstatě, a ismus je nej.

horším opakováním a algebraickfm ,,tlumočením.. epigon-
sk!,ch zásad. Oba horují ve své neskonalé ,,modernosti.., která
je

odpočinkem f nudou f sebevraždou.
My tňi krále kadidlem podkuŤujeme našemu konzervativ.

nímu spasiteli, resp. ve dvou osobách,
tradici a ismu,
pokroku v mezích zákona.

(Tarn-tam 1, č. 5, prosinec 1925)
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