
má ji ve všech svj.ch poctivj'ch, absolutních, nesmlouvavj'ch váleč.
n]ilch ctnostech, jest jí proniknuta a obklopena celá jako mlunnym
oblakem: neboé to, čemu se Ťíká krása, není nic než jeden nebo druhy
z bleskovj.ch paprskťr, které z ní stále rytmicky srší, náhodou námi
jasněji zachycen1i.

Krása není nic jiného než aureola rlcty a zbožnosti, kterou pozdější'
slabší a pňíživnické věky polívají každjl rilomek a každou stňepinu
věku silného a mrtvého, všecko, co nyní, kdy je ztracena perspektiva
celku, nutnosti a zákona, dech a tep života, jeví se jim jako ričelnj'
vtip, rimysl a štastn1f vynďrez.

Neboé krása jest jen slovo, obraz a podobenství pro nepojmenova-
telnou jednotu Života, pro mystickou sílu' která znova a znova
obrozuje svět, pro kouzlo prchající chvíle, kterou se božstvo vylévá
do vesmíru a života, pro mysterium rozkoše a hrrizy, spravedlnosti
a drislednosti životní, pro světlo, jehož záŤi snesli z nás jen největší
geniové a titani a i ti jen na vteŤinu a z iehož pŤešlosti, vzpomínkou
a legendou, žijí všichni ostatní.

Každ!, kdo netvoŤí, nevidí jí samé vlastně nikdy. Všecko, co mriže,
jest líbati jen v zbožnosti stopy, kterj'mi pŤešla, jen místa, po nichž
sjel její blesk - ne mnohem víc než tŤísky, které ožehla svj'm posvě-
cujícím ohněm.

EÚhíka dnešní obrody aplikovaného umění

Není dávna doba - a většině obecenstva i umělectva trvá.snad
posud - kdy se za vlastní a pravé umění, za ,,velké,, umění vytvarné
pokládal jen obraz a socha a všechno ostatní, všechna umění apliko-

vaná nebo tak zvanj, uměleck1i prrimysl byl bagatelisován jako

,,malé.. umění, jako umění odpaďkové a bezvlznamné, jako něco

mezi Ťemeslem a prrimyslem, o co zajímati se a starati se bylo pod ctí

skutečného umělce.
A doba ta znamená právě nejhlubší ripadkov1i bod na stupnici

umělecké kultury. Žaane době posud nebyla celkouti ultuarnd a umě-

leckdkulturavzdálenější a cizejší neŽ právě ii.Žádná nezneuznala tak
samy její podmínky a sám její smysl a základ jako tato, žádná ne-
zničila tak v zárodku všecky prvky k ní jako tato. Pochopiti to, značí
jiŽ rozejíti se s ní na nikdy nesetkanou, a počátek lepšího zítŤka jest

právě v tomto poznání.
Žaana doba nedovedla uměleckého separatismu, umělecké vfluč-

nosti, marnivosti, sobectví a neužitečné abstraktnosti v tak krajní
drisledky jako ona: umělec nejen Že nesloužil životu, on neslouŽil ani
umění, n brž jen soĎč, vj,lučnosti svojí speciality, své odborné
virtuositě velmi pochybného jádra. Uměni rozpadlo se v Ťadu specialit,
v Ťadu genrú hmotně a podrobně napodobících jednotlivé vj.seky
a zlomky světa - bez smyslu pro celek, organismus, Život, jeho ztikon
a rgtmickou líníi, jeho symbolické sepětí a podmíněnost, to jest pro
jeho d.uchouou fednotu. Nikdo neměl zŤení k celku, at se mu Ťíká
umělecká kultura nebo Život. Umělec, malíŤ, sochaŤ tvoňil ze sebe
a pro sebe, odloučen od rytmri života a organismu, ve vzduchoprázd-



ném prostoru a také pro jakjsi abstraktní prostor díla' která mohla
viset a stát kdekoli - kam je právě postavil nebo pověsil kupec.
Umělec nechtěI vidět, že není sám jedinj' se svj'm obrazem na světě -

vjllučnost sobectví a marnivosti nikdy nedostoupila té strašidelné tu-
posti jako nyní. KaŽd1f utápěl se slepě v pj'še a vylučnosti svého malé-
ho, tlzkého, drobtového uměníčka, své speciálni virtuosity, a pravidlem
čím menší a vj.lučněj ší byla j eho specialita, tím větší byla autorova p1f-
cha, tím v še domníval se státi na žebŤíku umělecké hierarchie, tím
rizkostněji a marnivěji odlučoval se od celku a učelu umění i života.

Teprve dnešek zvolna dopracovává se pochopeni, že umění nemá
smyslu samo o sobě a samo pro sebe, Že má čel a smysl v životě, že
jest uměním jen potud' pokud stupÍtuie a zdobí život, že jest jeho
květem, kter jest podmíněn lodyhou a koŤenem. Teprve naše doba
snaží se pochopiti, co věděly a čím ži|y a dj.chaly štastnější věky
minulé: že styl jest ieďnota kulturní a že pokud jednotlivá umění,
nadutá a svárlivá, sledují své zvláštní a osamocené cíle, nemťrŽe
vzniknout než chaos, v němž dojem ruší dojem, a v němž i dobré dílo
mťrže prisobit jen disonancí, jiŽ proto, Že kontrastuje s ostatními.
Teprve dnešek chápe, že u'mění má a musí sloužit a Že jest tím větší,
čím dokonaleji a plněji slouží a čím většimu a životnějšimu celku
slouží. Teprve dnešek chápe vj'znam a smysl slova slyl.. pochopuje, že
styl jest jentento sttil! aztah a zŤetel k celku, kde nic nežije pro sebe, na
rikor druhych elementri a částí, nybrž pro ně a v souladu s nimi. Že
styl není hmotná obmezenost a isolace, nj.brž vědomí duchového
celku, vědomí rytmického života nekonečnosti, povolnost k němu
a splj.vání s ním.

PŤišli velicí ne historikové, ale psychologové kultury jako Ruskin
a Morris a ukázali, jak ve všech uměleckj'ch ]rulturách nebylo rozdílu
mezi uměním a Ťemeslem a nebylo hierarchické stupnice umělecké,
stejně jako nebylo isolace umělecké a tak zvané umělecké svobody.
Ukázali, jalr ve všech kulturách - a naposledy v té nejdokonalejší
kultuŤe našeho západu, v gotice - všecko pracovalo, všecko neslo,
všecko sloužilo a jak pozdější roztržka mezi uměními, isolace a odlouče-
ní se jedněch, malíňství a sochaŤství, a nadŤadění jich a vyvj.šení jich

nad ostatní _ od renesance - znamená počínající rozklad celkové

v;itvarné kultury a nezadrŽitelnj' ripadek všeho vj.tvarného života.

Pověděli nám mimo jiné, že v staré době nežil ani malíŤ, ani sochaŤ

osamocenf život' netvoŤil díla pojatá pro sebe bez zŤete|e k umístění
a čelu, nlbrž v nejtěsnější souvislosti s architekturním celkem':
malíŤ maluje fresky (nezdobí-li knihy a neslouží-litak jinému ričelu)

a sochaŤ jest jen kameníkem a ornamentikem architekturním. Všecku
sílu a všechen driraz své vášnivé duše poloŽilína čeIjako na základ
uměleckého díla a vnitŤní rytmus a logiku posvětili zase na nejvyšší
kriteria umělecké tvorby. od oduozenficlr, fantasií nebo konvencí na-
kupen1fch tvarú, vracíme se k tvarrim zdkladntm, prostlm a učelnlm,
od klamri a lstí k poctivosti a jadrnosti, od falešnj'ch ozdob ke struk-
tuŤe a kostŤe, od podružného k hlavnímu a prvotnému. Všecka umění
zvolna osvobozují se ze svého osamocení hmotné uzavŤenosti a poci-
fují intensivněji a intensivněji, že jejich základ a koŤen jest ornamen-
ttilni a sgmbolick! a ričelem jejich že jest pracovati na ozdobě života,
pracovati na celku a sloužiti celku: slyljako nejvyšší kulturní hodnota,
jednota umění a života, stává se pŤedmětem našeho doufání.

Chceme novj' styl _ to znamená mně: chceme zase _ po věcích
odloučení a rozdělení _ nou! sťtutek umění a žiuota, noué posvěcent
ašedntho dne, nouou iednotu krdsg a prtice, krásy a skutečnosti, nové
náboženství lidskosti, krásného a obrozeného lidství, všudypŤítomné,
vše pronikající a vše posvěcující náboženství krásy, které by trvale
bydlilo i v nejmenším z našich domli i v nejužší z našich ulic, v našich
zahradách, na našich nábŤežích, na našich nízkj.ch i vysokfch
školách, v našich dílnách i v našich nemocnicích a posvěcovalo
kaŽd! kout na oltáŤ a každj. drim na chrám, aby nebylo již tŤeba
jinj.ch, svátečních a oÍicielních, a tím jiŽ konvenčních a lživfch.
NeuěÍtme iiž u rozpor mezí uměním a žiuotem a mezi uměntm a pŤí,tom.
ností, iako neaěiime v Iozpor mezi krtisou a praaťlou, mezi poesií
a zdrautm: vyrostli jsme z těchto romantick ch klamri a chceme
krásu, která by byla chlebem života a v níž by voněla všecka roda
našeho léta a našich polí - nouou krdsu ašed'niho dne posuěcenou
uměním na sudtek.

Boie o zltÍeh't

1 1 3



Chceme alastnt rtoil! jazgk, nnaouÍeč tuarouou a to znamená: chceme,
aby běžnj. jazyk našeho života, kterj.m mluvíme i zpíváme, radujeme
se i trpíme, žijeme i umíráme, stal se základem a jádrem našeho
jazyka uměleckého, v kterém by byla psána vj'tvarná báseĎ dneška,
jako minulé věky napsaly svj'm jazykem báseů svoji.

PŤíčí a hnusí se nám Žíti z odpadkri vj'tvarnj.ch hodú minulj'ch dob
a jich styltl, žiti cizím vyprijčenfm a vyžebran;im životem, strašidel-
n m a uměle galvanisovanj'm životem dávno zetlel1 ch věkri. Štítíme
se bezduchj.ch archeologú umění, kteŤí v dávno mrtvém iazyce,
v odumŤelé Ťeči forem, jeŽ dávno již ztat1|y svoji raison d'étre,
skkidaji a skrddajt své vftvarné padělky. Pochopili jsme nepodplat-
nou souvislost kultury a vj.tvarnj,ch forem, které jsou jejími orgány
a které oďumírají současně s kulturou, jež je vytvoňila a jimiž se
projevila - a právě proto jsme nemilosrdni k těm, kdož porušuji,
zvracejí a falšují tento aelik! zdkladnt rgtmus uměIeckého a kulturniho
žiuota, sám zákon jeho organické evoluce. Máme k nim odpor jako
k penězokaz m nejvyšších životních hodnot a k travičrim všech
svat ch pramenri uměleckého života a zdraví.

Chceme žíti tŤebas chudě, ale po saém, ze suého, poctiuě - ne živo.
tem umělj'm a fantomatickfm, n brŽ skutečnjlm, reálnfm, Žíti jeho
rytmem a jeho tepnou a piti z čistjlch studní největšího tajemství:
z píitomnoslÍ. Pochopili jsme jako nejvyšší uměleckou ÍilosoÍii, že
kažďá práce, každé umělecké dílo, které není zároveĎ a v první Ťadě
činem vírg a odvahg, protestem proti malodušnosti a mdlobě, jest
v zárodku churavé a ochuzuje se o nejsilnějšía nejživotnější zdroj
inspirace, kterj'vyvěrá na této zenri.

Proto pňi dnešní obrodě t. zv. uměleckého prťrmyslu nejde jen
o umění staré nebo mladé a nové - tre, jde o víc: jde o novou,
opravdu lidskou a krásnou kulturu životní, jde o noaé ctnosti noaé
kultutg: utru, oduahu, poctiuost, o nové čistě lidské šlechtictví, které,
má-li bft trvalé a vj'znamné, musí projít dobou ponížení, potupy
a zneuznáni a musí bj't odtud, z b|áta ulice, všemu navzdory, zdvih-
nuto na štit silnj.mi pažemi a silnějším ještě srilcem. Jakf dalekj.,
jakf krásně dalekf dosah a dostŤel má toto nové hnutí k Životut

Problém národnosÚi Y r.nění

PÍedndška

Nenaleznete tak hned pojmu méně a hriŤe chápaného, než jest
pojem národnosti v umění a.národního umění, ačkoliv nebo snad
právě proto, že jim hlaholí vaše noviny, hlučí vaši kritikové i umělci
a že i vy sami obracíte je snad několikrát do roka na jazyce - že|, Že
jen na něm a ne v srdci a mysli: nebot pŤihodí-li se již českému člo-
věku neštěsti, Že si vzpomene na umění, neděje se to skoro nikdy
v tiché meditaci samoty, v sebrání mysli, njlbrž vždy skoro ve společ-
nosti, v marném, lichém a prázdném jejím tlachu, a pak neobejde se
to nikdy bez druhého neštěstí, že klade českf člověk postuláty ne na
sebe' jak1i by měl bj't, aby si umění zasloužil, nj,brž na umění, jaké
má bj't, aby si získalo jeho pňizeí a souhlas: a tu b1 vá postulát národ-
nosti na prvním místě s hotovostí a samozŤejmostí, která ani netuší,
kolik záhady, bolesti, rizkosti a hrťrzy ukrylo se pod toto zprofanované
slovo a ještě zprofanovanější cit.

A všimněte si hned, že nikdy ve starších dobách, kdy umění žilo
většinou ještě na dvorech knižat a v jich službách, žádn! král nebyl
pretenciosnější než náš dnešní prriměrnj. člověk: zdvihl-li Karel V.,
nad jehoŽ ňíší slunce nezapadalo, Tizianovi štětec, kter mu náhodou
vypadl zruky, jest to tak charakteristické pro iejich dobu, jako bude
jednou pro našť, jak v ní kažď! a kdokoli pod záminkou postulátu
národního umění a jiného, stejně problematického, že umění má
zrcadliti svoji dobu a společnost, pŤedpisuje a určuje básníkovi
a umělci samu roueít a sdm tgp žiuota, kterjm má žitijeho dílo: totiž
právě ten typ a ten prtirněr, kterj.m žije on, Petr nebo Pavel, ten typ,
kter;i odpovidá potňebě jeho zvyku a pohodlí: a to je roveĎ takové


