
Nej životněj š1 vj. r az živ ota l.

Míjivé, snadno zapomenutelné, ale vždy ztova krásné
ubíhající pásmo filmu!

Okamžik _ postŤeh.
okamžik - vjem. Napětí, uvolnění, hra svai , vypjetí, zdo.

Lání _ rodící se z r'ěčného rytmu, živého těla. Toť prvky
čistélro tanečního tvoŤení.

Tan c i  pŤí s l uší  j e n  i n s p i r a c e  I y z e  t a neční .  Ne .
tŤeba myšlenkovfch rrebo literárních ani lrudebních rráplní.
Tančící tělo mluví k nám svou vlasttri Ťečí, Ťečí tarreční.

Tanc i  j e  pŤedevším tňeba  t anečnos t i .  Č i s t o t y  p r á c e !

(Fronta, duben 1927)
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ŽEI'VA, o KTERÉ
JiŤí Voskovec:

SE NIKDO NEZMIŇu;E

Smrtelné 1. Strašně mnoho se dnes hovoňí o umění. B!vá-
kÍeče? me tím často znepokojeni a považujeme to teo.

retizováttí za smrtelné kňeče. V tomto zmatku
je však tňeba usuzovat prostě: mluví-li se ne-
ustále o umění, musí patrně někde existovat.
Khledání pak nestačí rozšlapávat staré vtipy.

Jedním z těchto poněkud opotŤebovanfch vti.
pr i  je heslo umění pŤestane bj l t  uměním. Roku
1921 to byl jistě duchaplnf paradox, kterf
znamenitě vyjadŤoval nutnost odestetizování
umění; činí.li se však z něj fundamentální
zákon ,,nové kultury.., zn1 to pňinejmenším
prostoduše.

Stephenson 2. Když Stephenson vyna|ezl lokomotivu, ne-
a k ťr prohlási l  nikdo, že kúh piestane bj l t  koněm.By|

nahrazen parním strojem, ale nikdo mu nevzal
a nem že vzít jeho ,,koĎství... Není senzační
novinkou, že podstata věcí se nedá měnit.Umění
zťtstane uměním, i kdyby mělo bft nahtazeno
něčím jinfm: pak prostě pŤestane existovat, ale
jeho mrtvola bude poctivou mrtvolou umění.

Není 3. Hlavní však je, že se dosud neobjevil Ste.
lokomotivv, pnenson umění. Zdá se, že pňes vážnou krizi,

kterou umění procházi, nemá dosud nejmenší
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ozdobná
revoluce

Tatlinova
věž

chué zemiít; zdá se hlavně, že se nikdo nechystá
nahradit tohoto pozoruhodného koně ještě
mnohem pozoruhodnější lokomotivou.
4. Nemoc naší doby je utkvělá pŤeclstava, že
,,docház| k pŤerodu..' NoÚ život. l{ovf sr'ět.
Dvacáté století. Revoluce. Revolucc jsou jen na
ulici, pŤi dobytí Bastily, pňi prvním pohledu na
první kubistick!,obraz a pak v učebnicích děje.
pisu. Život je komplikovanj, a inteligence je
stroj na schémata. Abychom rreztráceli čas, a
abychom si lépe rozuměli, Ťíkáme, že ,,vypukla
revoluce.. a že ,,kubismus rázem otevŤel ma-
líŤství zcela nové horizonty... Ve skutečnosti
spočívají revoluce právějen v tom několikaden.
ním stňílení na ulici a dobytí Bastily. Řekl bych
skoro, že revoluce je dobrodružná ozdoba rry-
voje. Je krásná a je žádoucí, je r'šak svrchovaně
evolučníjako všechno, co se zakládá na buněč-
ném životě. Nikoliv, nejsme v žádnérn yyslove-
ném pňerodu. }ld.ožná že se jednou v historii
bude počítat renesance od patnáctého do dva-
cátého století. Možná že dvacáté století bude
zahajovat kapitolu o jakési nové civiiizaci, jakou
byla gotická a renesanční. l\eclrme vnoučkrim
ttr radost a dovolme jim, aby si trocl'ru zjedno-
dušili naše zpráchnivělé osudy.
5. Zjednodušovat, budiž: je to však dovoleno
poLlze registrujícímu intelektu. Máme plné
právo si zjednodušit historii. Je však hrozně
zbabělé zjednodušovat to' v čem žijeme. Ovšem,
skute čnost je dnes složitější než kdy jindy; vá|ka
a jiné světové atrakce učinily život ještě o něCo
komplikovanějším, než byl dňíve. Ale právě
proto se nesmíme skr1ivat pŤed tírn hroznf,m ži.
votem ve formulkách programri a znamenitě
vykonstruovaného konstruktivismu. Každá bo -

Pror.izÓlitrm
a sto-

l l ic lcentnost

tová estetická teorie je dnes nutně Tatlinovou

věží. Slouží k prostituci v ,,internacionálních
revuích.. desátého Ťádu.
6. Zd,á|o by se, že odmítáním nekompromis.
ního, pevného a ,,revolučního.. uměleckého
progTamu schvalujeme provizÓrium. Jako by-

clrom Ťíkali:,,Žádrty konstruktivismus, pryč

s poetismem, purismem r nadrealismem, dokud

kulturní situace světa se nevyjasní, dokud lidská

společnost nebude zasezraLá pro velkorysou ko.

lektivní kulturu. Zatim čekejme. Inter arma

silent Musae. Múžeme tŤeba jen tak zkoušet

dělat umění. Tak trochu alchymie. Něco kuch-

tictví. Probírejme se v babiččinfch receptech...
_ Nic takového. Právě z odporu k provizÓriu
je tŤeba zavrhnout takzvanou stoploccntnost.
Takzvaná stoprocentnost, toé chtít stavět bez-

podmínečné z že|ezobetonu, když cihly jsou za

danfch okolností oprávněnější, takzvaná sto-

procentnost je také tvrdit, že malíňství je mrtvo,

protože pŤišla fotografie. Vfsledek je ten, že

''stoprocentní architekt.. v bec nestaví, protože

nemá co, a rfsuje rozkošné stoprocentni p|ány,

a že ,,stoprocentní malíň.. ani nemaluje ani ne-

fotografuje a těší se, až v standardních magic-

city budoucna se budou promítat jeho reflekto-

rické hry (stoprocentní). Neni prduě toto nejohau.

nějšim prouizÓriem?
7. Husitství nevzniklo náhodou: jsme národ

velmi lllábožlj,, velmi vzdéLan a velmi teorie-

milovnf. Němci nám dali tupou lásku k dogma-

ticky vypracovanfm těžkfm program m a ma.

nifestrim a ,,slovanská duše.. nás žene k senti-

mentálnímu fanatismu. A protože od Šumavy

k Tatrám není daleko, nezvykli jsme čilému

pohybu. Jen rozumět, poclropit' Když jsme jed.

Kdož jste
boží

bojovníci l
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Stiídejte
boty,

ponožky !
Stiídejte !

nou pochopili, máme dost času. IJsedneme
klidně v Srdci Evropy a prohlubujeme' ujasĎu.
jeme, provo|áváme a dogmatizujeme. Hle:
- Pan Erenburg jednou prohodil, že umění
pňestane bft uměním. Zaslechli jsme, zalíbilo
se - tedy budiž, pŤežvykujeme. Pan Erenburg
dávno zapomněl a my mu čím dál tím více
pi'icházíme na chué.
- Pánové Jeanneret a Ozenfant kdysi lidem
otvírali ,,oči, které nevidí.. krásu moderní tech-
rriky. Manifestovali, naznačil^i, karikovali a po-
znali, kde je vhodno pňestat. Nám zatím už oči
dávno vypadly nad vší ,,poezi|vrtulí a ristňed-
ního topení.., ale jdeme hrdinně vpŤed co ubozí
slepci tápající po standardizaci, normalizaci a
typizaci mmmoderní kkkultury.
- Na kterémsi historickém flámu bylo r,ymyš-
leno k obveselení společnosti slovo poetismus;
není dosud známo, jaklm právem ostatní, snad
nrnohem zdaňilejší vtipy toho večera by|y za-
pomenuty, zatimco poetismus se bude asi brzo
vyskytovat pŤi maturitách. A pi{tom se každ/
chrání prohlásit: já jsem poetista. Poetismus je
- a dost. Viděl bych rád v Chebu nebo v Hor.
ním Dvoňišti na hranicích alegorickou sochu
tieba praotce Čecha nebo Jana Blahoslava,
ukazujícÍ do vnitrozemi: totoť jest králoustuí psa-
ného sloua, Hoc est regnum litterae scriptae.
B. Všichni kŤičí, že mají po krk ,,ismri... Proto
se dělá následující: yezme se nor,"y' ismus, natŤe
se a vyleští a ňekne se: hotovo, tenhle je ten
pra\ry. Dál nehrajem. _ Zaroklze hru opakovat.
Stojí toto zklamání za všechnu zuŤivost proti
uboh1im jsmrim? Nerrí lepší počítat s tim, že
rror,f ismus je jen docela obyčejnf ismus? Vědět
pňedem, že nevydrži. Zachovat si pružnost. Ó, to

\'zl-rešení
lrrpiči

Kr'r'avé
.pi.íměií

není chytráctví, to není neupiímnost, to není
ant zrada. Umělec páše zradu jen tehdy, pŤe-
stane.li bft umělcem. Byl-li umělcem pod jed-
ním Jreslem, zristane jím i pod piíštím, Nad
Picassor,fmi obrazy byly postupně vztyčeny
vlajky kubisrnu, klasicismu, ba i nadrealismu.
Cocteau běhal s apollinairovskymi kubisty,
s dadaisty, s ,,Šesti.., když je tŤeba, běhá sám.
Mťrže se oběma vyčíst, že nejsou umělci?

Je to tak prosté. Máme v plostoru ošklivé, mi.
zerné klima. A i umě]crim je tŤeba šatri. A pak,
je pŤece tňeba trochu šviháctví. Proto podle roč-
ních počasí vycházkov,f ribor dadaistickf, nad-
realisticky apod. Jak je to správné, dokud umě-
lec nezapomene, kďe končí jeho prddlo a <ačínd
ulastni kúže!
9. Koneckoncti by se dala doporučit věta: ať
si každf dělá co chce. Vzhriru k anarchii,
vezmi bombu, kamaráde! - Stojíme tu pŤed
rozhodnutím velmi delikátním. Skutečně, nic
vznešenějšího nad dadaismus: musíme smek-
nout pňed Soupaultem, Tzarou, Ribemont-
Dessaignesem, u nichž dadaistická anarchie ne.
chala umění netknuto.. Vznešení lupiči po.
b i l i  p o l i c i i  d o  po s l e dn ího  muže  a  vše .
chny  špe r k y  z r i s t a l y  na  s vÝ ch  mís t e ch .
- Márn obavu, že u nás by došlo k dran-cování;
i anarchie by se stala fanatickou teorií. Proto
šeptejme jenzcela potichu: bez vnější pŤísnosti,
na vše kašlajíce, buďte pilnfmi, pozornfmi a
cituplnymi badateli.
i0. Až váš rrejhlubší a nejpokornější kIid se
ustálí ve zpěněné sklenici s vaší nejprudší vášní,
až se ttprostĚed nejdadaističtějšího a nejrouha-
vějšího Ťehotu pŤátelsky usmějete na nejnesne-
sitelnějšího klasika, až zas|zíte nad dojemnou
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(Fronta, duben 1927)

rovnob ěžností nej protichridněj ších uměleck1ích
směrri minulosti, pňítomnosti i budoucnosti, až
za velikého pÍíměňí relativity budete potmě
levicí rdousit své rihlavní protivníky, pravicí
hladíce své drahé pŤátele, ukáže se vám umění,
zázračné zv|Ťe, že|va,

,,váhavá a pevná.., že|va, o které se nikdo
nezmirluje.

Vít obrtel: HARMONIE

1 .

NetvoŤilijsme,,konstruktivismus.. pro nesmrtelnost v trvánl,
ale pro pňekračování hranic. Co dnes se zdá bft posledním
písmenem konečné abecedy, bude zítra jen prvním znakem
abecedyjemnější a pŤesnější, neboé každ:j,m dnem vkus a touhy
lidí stávají se kŤehčími a jejich schopnost r'yběru dokonalejší.
Matematika vypočítává tvary staticky bezpečné, vždy víc a
více odhmotněné, z matetiá|i a spojení, o nichž včera jsme
ještě neměli ani tušení.

Ncjde již o antidekorativní estetiku, ale nejde ani o kon-
strukt iv ist ickou estet iku. Nejde o moderní umění. Slovo
nroderní de facto vribec neexistuje. Nelze mluvit o modernosti
ve vědách, kde trvá pouze neustál1i Úvoj, kde nor{ objev
vždy lavazuje na objev pňedešlf v Ťadě geonretricky se roz-
víjející. Nelze mlur'it o pokroku v umění. V umění běží vždy
jen o změnu forem, sama podstata se nemění. obraz zistává
obrazem, ať již prostŤedky jeho stvoŤení odpovídají možnos-
tem 12. či 20. století (vždy ovšem v onom století). Tak
i  oby t n f  dť rm  z r i s t á v á  oby t n f  m  domem s  neměnnou
funkcí bydlet, továt'na továrnou ap. Kažclou hodinou však
pŤistupují norlé problémy (ekonomie pobytu) jakožto pokra.
čování zdokonalování lidskfch požadavkri. Jimi zprisob vy.
jádiení ríčelu se pŤeměťruje s vědomostí technickou, čimž
r'zniká forma odpovíclající materiálu a cítění doby. Jedině
fortna je proměnná a esteticky závis|á na proudění teorií;
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