
BedŤich Václavek:
Ústrt o ZNUDĚNÍLITERATURY

projevil v Rozpravách Aventina pan Karel Čapek, bojuje
(jakfm právem?) boj proti ,,barové.. literatuŤe, tj. proti
Dellucovi, Ribemont-Dessaignesovi atd. Jeho renomé u cti-
telri posvátného umění je tak silné, že i par- nakladatel Štorch.
Marien se lekl jaksi jeho vytky. Nebylo potŤeba. Pňeklady
z moderních literatur, zvIáště francouzské, zaslouží se p.
Štorch mnohem více o slovesné umění než vydáváním spisri
p. Karla Čapka.

(Pásmo 2, č' 6_7, rlnor l926)

Jirí Weil: SVATE HILDEGARDY CESTYVĚZ
Montáž o umění

Na usilovnou radu Vojty Tittelbacha jsem si koupil kravatu
červené barvy. Kravata jako kravata, ale

pojednou je otázka v barvě.
Nepociéujeme barvy. Automatizace.
Počítal jsem, kolik má vidlička bodcri. Došel jsem k zajt.

mavému qisledku, že čtyÍi. Automatizace.
Šlechetní mužové berou si chudé dívky. Nezkrotnf psanec

se změní v beránka. To je z plakátri kin. Automatizace. Stan-
dardizace. Velkorn.froba beránkťr a šlechetnfch mužri.

Byly takové doby: cikánky kradly děti. Děti byly všelijaké,
tady nebylo místo pro detail, ale hlavně to byly děti uroze-
nfch rodičri, kteňí je pak poznávali podle rriznlch značek,
podobnfch Morseově abecedě. oh, Presioso z Novelas ejem-
plares, Fieldingriv cudnf Josefe! Automatizace. Velko{roba
cikánek a ukradenfch dětí.

Aé tohle vysvětlí Croceova estetika. Aé to vysvětlÍ Croce,
že lidstvo vzhledem k automatizaci cikánek, ukradenfch dětí,
šlechetnfch mužri a beránkrl nevěŤí nejen v existenci těchto
fenoménri, nfbrž umělecké metodě, která takto pracuje,
vribec.

Jak krásně jednoduchá je Croceova idealistická estetika.
Aé vysvětlí, ale proč, je.li estetick1í vjem pouhou intuicí, tento
vjem stále degraduje. Aé vysvětli, proč se umělecká metoda,
spočívající na ukradení dětí cikánkami, stále ještě líbl a vzbu-
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zuje estetick1i požitek. viděli jsme degradaci nejen umělec.
k1ích metod, viďěli jsme degradaci žánri. Óda byta žánrem
vznešenfm, stala se během století žántem komickfm a lido.
vfm.

Estetika normativní je proti Crocemu ještě lepší! Nuže,
existují nějaké normy krásna. Někdo si je, ňekněme, vzpomněl
nebo je opsal z Aristotela. Ale každf vl, že žádné normy ne-
existují, prisobí-li jedna umělecká metoda na jednoho člověka
v určitém riseku doby, prisobí zce|a jinak na druhého člověka
v témž riseku doby. Někomu postačí k intenzívnímu estetic.
kému vjemu hudba vrzavfch housli. Na brlení vedoucím
z Vršovic na Floru stáli dva lidé, kteií s estetickfm a nesporně
siln m požitkem naslouchali falešně-hrané DvoŤákově Humo-
resce na pekelném nástroji, kterf se snad jen formou shodoval
s houslemi. A někomu nestačí ani dynamika džezbendu.

Spencer: to je to slovo. Herbert Spencer dokazuje ve
filosofii stylu, že každá umělecká metoda se automatizuje,
rovněž jako každ!'vjem. Není nám divné, proč má vidlička
čtyŤi bodce ? Nemusíme to vědět. Zvyk|ijsme. Spencer vy-
kládá, že člověk, kter..f poprvně píše pererrl, pociéuje psaní
zcelajinak než člověk, ktery' píšejiž po stu a prvé.

Je takovf teoretik K. Miklaševsk{j, kterf vyk|ádá,jda dri-
sledně za Spencerem, že člověk vnímá věci rovněž jinak, jeJi
zami|ován.Je v Čechách takov1i praktik v této kategorii, kte{
vyk|ádá, že člověk, jeJi zamilován, má i jin čich.

Úkolem umění je podle Spencera promltnout pomocí umě.
leck ch metod realitu i psychické jevy tak, aby se staly pozo-
rovatelnfmi, pociťovateln..Ími. Tomu se Ťíká iluze životní
reality. Umění osvobozuje. Umění je věcí uměleckfch pro.
stňedkri.

Croce to tvrdí. Durdik také.
Jeden bod, kde se stfká estetika idealistická a normativ.

ní.
To uzná i estetika relativistická. Umění je věcí formy.
obsah je materiálem neestetickfm.
Umělecké metody se automatizují, rovněž jako všechno

ostatnl. Hledají se nové metody, kombinuje se. Vyvstávají

krize, když nelze dlouho najít novou metodu.
Do toho konstruktivismus: Umění pŤestane bft uměním.
Konstruktivismus je rriznfjako duha. Je umírněn1í konstruk.

tivismus. Prohlásí o levém umění spočívajícím na tradici Ťek.
něme Greca nebo Madame La Fayette, že je konstruktivní.
To je konstruktivismus llji Erenburga a jinfch.

Pak je nekompromisní konstruktivismus. To je konstruk.
tivismus, ktetf navazuje rád na marxismus a hlásá nepotŤeb-
nost umění vribec.

Další odrrida je konstruktivismus náš - domácí, ktery klade
automobil nebo parní piIu za vzorec pŤíštího umění. Což je

ovšem nesmysl. Protože: stroj mriže vzbuzovat estetické emo.
ce, to tvrdí již Durdík ve své Aesthetice roku 1875, ale mriže
je vzbuzovat zro\|na tak jako Sněžka nebo hotel Passage. Až
bude automobil u nás obyčejnou věcí jako poklička, tedy až
se zautomatizuje, nebude budit estetické emoce vribec. Po.
dívejme se na u'ivoj emailového nádobí. Nejprve budilo este-
tické emoce vribec. Pak se stalo obyčejnou věcí, a chtěli.li
učinit z něho ,,uměleck1i.. pŤedmět, malovali na ně květiny
a rttzné vÝjeq' z rodinného a veňejného života. Pak se ony
květiny, vyjevy z rodinného a veŤejného života zautomatizo-
valy, standardizova|y,lidé si zvykli a nyní již nevědí, zda|í je
namalován na hrníčku, v kterém se pije ranníkáva,,,poslední
polibek" nebo president Wilson.

Ale tzv. konstruktivismus má zásluhu, že poprvé obrátil
pozornost na technickou stránku umění a zdtraznil ji a že
rozšíňil prisobnost umění na materiál, kterf je rovněž tak
neestetickf jako jinf, ale kter1í mriže bft uměleckou metodou
učiněn estetickfm.

Je jasno jedno: umění nepňestává existovat, nlbrž opadají
umělecké žánty nebo se pŤeměťrují. Boileauor,y zákony pŤe.
staly existovat. Zanikla epopej. Zaniklo drama v shakespea-
rovském stylu. Románptožívá krizi. Ale umění nezaniká. Aje
lhostejno, v jakfch žánrech se jeví a z jakého materiálu je
organizováno.
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A co je umění? Věc umělecké metody. Nezval mluvil
o kruhu jako o dokonalém tvaru montáže. Končím kruhem:

Vojta Tittelbach je proslu ve svém kraji, že umí napodo.
bovat hlas podsvinčete. Jednou v jakési vesnici u Domažlic
požáda|i ho místní sedláci, aby jim napodoboval podsvinče.
Vojta to provedl s dokona m ríspěchem a byl bouŤlivě akla-
mován. To se nelíbilo jednomu sedlákovi (na vesnici je vždy
nějakf takovf potměšil), kter prohlási|, že umí napodobovat
podsvinče lépe. Zmizel na chvilku a aniž to někdo zpozotova|,
schoval si pod kabát živé podsvinče. Pak si stoupl doprostŤed
hospody, štípl pod kabátem podsvinče, které za va|o, avítézo-
slavně se usmál. Ale byl ríplně vypískán a znemožněn, ne
proto, že by odhalili jeho podvod, r brž proto, že mu Ťekli,
že podsvinče napodobovat neuml.

(Avantgarda 2, č,2, nor 1926)
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Jaroslav Kabeš: KARNEVAL A PROLETÁŘI
Ke knížce Karneval od V. Nezvala. Vvdal Odeon.

Aby nebylo nedorozumění. Nejedná se zde o literární kri.
tiku. Nejedná se zde pŤedevším a jen o kritiku uměleckého
projevu jako takového. Nejedná se zde vribec o jen estetické
stanovisko, kde koneckoncri padá v rivahu věc, uměleckf
vftvor sám o sobě a kde je možno pŤijímat vedle Kempen-
ského Rrižové zahrádky tÍeba písně Priapovy. A nejde zde
vribec o jakékoli,,jak ?.., ale o ,,co ?.. Konkrétně se zde jedná
o uměleck1í projev umělce, kterf má pro mne jako komunistu
vlznam tlm, že se staví do proletáŤského hnutí a že k němu
i směňuje svou prací. Kdyby Vítězslav Nezval byl tak blízko
straně práce jako komunistrim, platil by pro mne za jejich
umělce. Protože však vnějškově platí za našeho umělce, staví
se mi nutně potňeba vyrovnávat se s jeho uměleckou ptacl,
a sice právě proto, že jej podle jeho uměleckfch projevri nutně
musím Ťadit k nim. A ani to by nestačilo. V. Nezval patŤí
k směru komunistickfch intelektuálri, je umělcem, napllíu-
jícím ,,teorie.., které stojíce sr,fmi nositeli mezi komunisťy,
sahají svfmi plody do buržoazního tábora, nebo chcete.li
i obráceně, na věci to ničeho nemění.

Poslední knížka Nezvalova Karneval je ryze buržoaznl, tj.
vyrostlá z butžoazního prostŤedi, libující si v něm a psaná
pŤedevším pro jeho pňíslulniky. Co člov8ka na první rázihned.
ocl počátku k tomuto poznánl pŤivede,je duch, kterf mluví
ihned ze vstupního obrazu a t<tay je toiáz"y s duchem oněch
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