
spolenosti), má význam práv pro své positivní, t. j. praktické
dsledky, uíc aplikacím teoretických poznatk a zkušeností
na konkrétní problémy individuálního i sociálního dní; tedy
docilujíc toho, co vdy zv. užité, sledují programov.

Proti vdám teoretickým jsou charakterisovány práv
tímto znakem: že teoretických poznatk využívají jako pro
stedk ke služb uritým lidským zájmm. Protože pak ne
tak lidské zájmy, jako spíše možnost jejich naplování jest vá
zána na urité spoleenské tídy (dle vtšího i menšího stup
n této možnosti), stává se nejprve rozdlení hospodá
ských i technických produkt záležitostí tídní. Tím souasn
pecházíme od úvah o tídním významu vdy k problému ho-
spodásky-mocenského vrstvení spolenosti, shledávajíce pro
zatím, že s pemnou tohoto vrstvení zmnil by se i smr
aplikací techniky a s ním organisace výrobních pomr ve
spolenosti.

Takové je poslání, taková je zhruba nartnutá po
vaha a estetika nového moderního umní. Adjek
tiv nové a moderní bylo nadužíváno a zneužíváno,
z epitheton ornans stalo se epitheton constans a posléze
se obé pipravilo o dvru. Nedvuje se prost novo
tám, vždy instinkt obecenstva je konservativní, a mo
de r n í bylo ne zcela právem identifikováno s módním.
Dokonce nkterá móda velela býti nemoderním: mnoho
kíasicist snažilo se býti mermomocí staromódními. Nic
nestárne tak rychle, jako modernost, poznalo se, a mí
sto aby v dsledku tohoto poznání byla modernost usta
vin ohrožována, znovu a znovu napájena aktuelností
a innervována aktivní životností, byly vzaty domnle
vné hodnoty za útoišt. Naše stoická epocha však ví,
že každý lidský in je provisoriem, že vnost náleží jen
kosmickým silám a my se o ni nemžeme starati, že v
nost umleckého díla je velmi omezená a problematická
a nespoívá konec konc než na náhod. Snad není ostat
n jiné pravdy, krom pravdy efemerní. Snad všecka
tak zv. vná díla byla ve své dob krajn moderní;
soudobost je jednou z pedpodmínek té toužebné vno
sti, a soudobý, aktuelní, módní a moderní Seurat má tu
to vnost spíše zajištnu i tenkrát, zernají-li barvy je

 ho obraz, než Bourguereau, neasový a povznesený. Je
teba íci, že modernost není prázdným slo
vem, ale výsadou a vymožeností.

Neteba toto tvrzení obšírn dokazovati. Každá,
kterákoliv skutenost svta je ovuje, vše je argumen
tem pro. Aeroplán Goliath je cosi dokonalejšího než
kídla Icarova i než první montgolfiery. Red Star Line
cosi dokonalejšího než plavidla argonaut. Jezdíte roz
hodn radji v Pullmanových vozech expresu než v idy
lickém dostavníku. Radiotelegrafie je více než signaliso-
vání pochodnmi, pesnjší a spolehlivjší než poštovní
holubi. Moderní medicína je cosi, o em staré mastiká-
ství a ranhojiství nemlo tušení. Ano, modernost, jsouc
vymožeností a výsadou, jest prost vzestupem a pokro
kem. Není pouhopouhou marnou efemerností, ale obsahu
je vývoj smující k více mén absolutnímu zdokonalení,
k standardisaci, k ustaviné živoucnosti, chcete-li, tedy

 k »vnosti«. A modernost, takto chápaná, muže se
státi kriteriem umní. Je-li jen dvojí umní: do
bré a špatné, lze týmž právem íci: moderní a nemoder-
r:', pi emž druhá eventualita: špatné, nemoderní
ní vbec umní.

ideologické, ekonomické a úelné, stojící v píkrém od
poru k soudobé spolenosti vládnoucí a v pímém sou
hlasu se soudobou civilisací, horce aktuelní, civilní, rela
tivistické, správn chápající své poslání a dobové pote
by. Nové vymoženosti, nové lidské úkoly, názory a ži
votní zpsoby daly zajiti nkterým zpsobm a druhm
dosavadní tvorby, nebo je petvoily a pemnily. Ve
liké sociální i životní pemny plodí vždy nové tvary a
nové ideály. Móda nezná historismu, sportovní i ce
stovní oblek není zdoben archaickými i svérázovými
ornamenty, její estetický jemnocit je precisní a univer
sální. Móda je ovšem jen projevem vkusu. Umlecká for
ma je slohem: standardisací vkusu. Vdecké vymoženo
sti a poteby moderního života pináší úplnou zkázu tra
diním a romantickým esíetským pedsudkm; v naši
dob události šly ovšem mnohem rychleji za sebou, než
umlecké objevy. Žije se píliš rychle. Strojová výroba,
žádající normalisaci, standardisací, typovou produkci,
vykázala architektue zcela nové úkoly a pravidla, jež
ji staví tém mimo tradiní oblast umní, v níž byla
vždy uchovatelkou slohové jednoty doby. Stroj ovliv
uje všecky ostatní oblasti umlecké. Naše estetika je
estetikou stroje. Zanikl typ umleckých emeslník —
byl nahražen strojem. Zanikly nebo zanikají urité druhy
divadelní, nahraženy strojem: kinem. Naturalistické u-
mní nemá raison tre od dob vynalezení fotografie.
Mechanická reprodukce, možnost rozmnožiti umlecké
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dílo tiskem v deseti tisících exemplá nahradí kopisty
a epigony. Obstará zlidovní umní ve velkém a bez
pen. Mechanická reprodukce zpevrací i hudební kul
turu koncertní: gramofony, pianola, radio-koncerty.

Grafika, zvlášt lept, pejala komposice tendenní
a fantastické, aby pak stala se žurnalistickou kresbou,
fc tografie obstarává všecky úkoly dokumentární, zdoko
nalená zlevnná fotomechanické reprodukce umožuje
pak rozkvt ilustrace, reportérské a žurnalistické kresby.
Doména vlastního istého výtvarnictví se zúžila, ale toto
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omezení znamená objektivní zúelnní a zisk: osvobo
dila se forma. Fotografie rozdrtila naturalistickou malbu,
poskytnuvši vrnjší obrazy, vyluující každou »ruko-
 dílnou« konkurenci a je estetický lhostejno, jde-li o pro
dukci strojovou, záleží jen na výsledné realisaci, ne na
pracovní metod. V tomto století, jehož umní, když ja
kákoliv možnost naturalismu byla vylouena, snažilo se
najiti svj samostatný výraz, na optické skutenosti ne
závislý, zrodila se karikatura, v níž poprvé setká
váme se s novým pomrem ke skutenosti, a jež je po
slední dnes možnou formou umní representujícího a
tendenního, zrodil se i z obchodní nezbytnosti plakát,
usilující o agresivní úinek obsahu i formy. Plakát je u-
mleckou manifestací autenticky moderní. Je asto nej
ryzejším projevem moderního malíského cítní. Je asto
skvlým píkladem moderijí malb práv svou stopro
centní moderností.

Pokud jak pedmtem vdního výzkumu, tak konkrét
ních aplikací by byla jen neživá hmota a útvary organické s
výjimkou lovka, nemla by »tídnost« vdy jiného smyslu,
le ten, který by byl dán tí dno stí distribuce a organisace tech
nických výrobk a institucí. Avšak sociální život není uro
ván ani co do distribuce, ani co do organisace statk pouze
zákonitostí mim o lidských objekt, nýbrž
ni rad

v- y

i

a to v ped-
tmi vztahy, jež jsou vázány na individuální i ko

lektivní projevy lidského rodu. Ty však jsou oborem vd zv.
duchových, lépe: vd okruhu antropologického. Nesly by
ony snad s sebou ráz tídní?

Individuální i sociální život jest dán mnohonásobn le
nným souhrnem zájm, z nichž každý usiluje o maximum své
ho naplnní. Protože pak podmínkou nerušeného trvání indivi-
duelního i sociálního organismu jest utídní jednotlivých zájm
jednotné na tolik, aby nerušilo soudržnost (individuálního' i
sociálního) celku, dochází nutn k podizování nkterých zá
jm nadazenjším. V sociálním život bude tento proces di
ferenciace zájm provázen tvoením objektivních institucí, kte
ré by výsledky diferenciace, resp. pomr nadazenosti uri
tých zájm podepely mocensky. Bezprostední dsledky to
hoto stavu jsou nkolikeré: 1. podízení uritých zájm (a no
sitel tchto zájm) nadazeným zájmm (a jejich nositelm)
znamená fakticky služební (otrocký, poddanský, námezdní) po
mr jedné spoleenské tídy vi druhé, tedy potlaení
zájm jednch ve prospch druhých; 2. nemožnost uplatování
se zájm podízených vrstev bude vyvolávati neutuchající adu
obranných reflex, usilujících o postupné rozšiování mezí, jež
by i tmto vrstvám skýtalo možnost vtšího naplování jejich
zájm.

N

Všechny tyto procesy, probíhajíce s objektivní zákonito
stí, vytváí vždy urité sociální stavy relativní stálosti, t. j.
urité formy sociální organisace (mocenské, administrativní,
hospodáské atd.). Jejich determinovanost mže buditi zdání
jejich trvalé nutnosti, jejich relativní prospšnost zdání je
jich obecné prospšnosti, obé pak dvod pro obhajování je
jich nemnnosti. Což je psychologie t. zv. konservatismu,
nemén než v politickém život se uplatujícího i v život v é-
deckém. Protože pak relativní stálost spoleenských útvar
je nejsilnji podporována mocenskou organisací té které spole
nosti, každá mocenská organisace pak jeví charakter tídní, t. j.

 hoví (alespo pevážn) zájmm uritých sociálních vrstev:
je vdecký konservatismus, charakterisovaný tím, že d o  a s-
n é formy sociálních organisací považuje trvalými a nut
nými, stejn tak jevem tídním, jako konservatismus po
litický. Státovda, národní hospodáství, djiny, pedagogika
jsou skoro vtšinou typickými píklady tídní vdy v tomto
smyslu. Ale dvod jejich tídnosti jest ješt jiný: jsouce povo
lány teoreticky formulovat danou skutenost, jsou vázány
práv jí a jejími útvary. Budoucí možnosti jeví se jim nej
výše jako neovené hypotesy, labilní konstrukce, prosté té
pesnosti, jakou žádá Svdecká práce. Aby'se jich pes to mohli
odvažiti, musili by vdcové, pekonat! svou vlastní tídní pí
slušnost, t. j. musili by pekonati i svj politický konser
vatismus. Zkušenost dneška uí, že dovedou tak jen v pípa
dech výjimených.

Pro otázku proletáské kultury vyplývá odtud dvojí po
znatek: 1. že s mocenskou a hospodáskou pestavbou spole
nosti ve smyslu socialistických postulát, t. j. se zmnnými
tídními pomry ve spolenosti zmenší se úmrn i ráz vd so
ciálních (v nejširším slova smyslu); 2. že tato pemna posi
tivních forem mže nastati až ve zmnné spolenosti, do

 té doby že bude se musit omeziti na ojedinlé nábhy a provi
sorní (protože zkušeností dosud neovené) formulace.

Ráz této pemny bude podstatn charakterisován ze
telem k intencím sociálních vrstev podízených, stav možnost
jejich naplnní do popedí teoretických úvah stejn tak,
jako stojí v popedí politického usilování socialismu. Ji
nými slovy: vda staví se do služeb uritých zájmových
postulát, stejn jako dosud, lišíc se od dosavadní tím, že zá
jmy, jimž bude sloužit!, budou jiné. Na konkrétním píklad:
dnešní výzkum pracovních schopností dlníka je veden zete
lem k maximu využití jeho sil pro výrobu, bez zetele k zá
jmm jeho. Jest pro vdecké bádání, sloužící zájmm výrob
ním, objektem, nikoli subjektem, t. j. nkým, k vli n
muž a v jehož zájmu by se dál jeho výzkum. Stejn tak dnešní
 výroba, pokud potebuje lidskou práci, snaží se jí využiti stej
ným zpsobem, jako využívá stroj, vidouc v ní pouhý p r o-

; stedek a v dlníkovi lhostejný pracovní objekt. Restitucí
subjektivních, resp. lidských práv dlníka musí se zmniti ne
jen jeho postavení ve výrobním procesu, nýbrž i sám výrobní
ád, nejen teorie této zmny, nýbrž i teorie nových výrobních
pomr, tedy: musí se zmniti i píslušná vda.

 Strun shrnuto: úkolem »proletáské vdy« jest ne to,
aby byla tvoena proletái, nýbrž aby byla tvoena pro pro
letáe. J. L. Fischer.
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Racionelní modernost je relativistická. Má o vc

nosti a absolutnu velmi ironické smýšlení. Moderní um-
nevda, jež zkoumá každý umlecký zjev, rozebírá jej
na jeho podstatné prvky, bez ohledu na zevní oznaení,
pod nímž se vyskytuje, ptajíc se, jaké možnosti jsou v
nm skryty, jaké jsou jeho podmínky, musí se pedevším
tázati, ím byl, než se stal tím, ím jest. Je vdou o vý
voji umleckých druh. Tu poznává, že ani v umní
není absolutní pravdy, když jeho duše je v neustálém
perodu: pojem pravdy je vylouen nabytým pojmem
vývoje. A! je-li svt ve vývoji, je ve vývoji i lovk, jenž
není nikterak ukonenou bytostí, ale rozmach za doko
nalým typem, ustaviný pokus o nového lovka, a lo
vk jedné generace neutváí a nepožaduje již takového
umní, jako pokolení pedešlá. Není vného trvání, ale
je vná obnova: nové, aktivní dynamické pojetí
nosti. Dospívá se poznání nemožnosti absolutní,
tivní estetiky a pragmatismus buduje na místo estetiky
velkých entit estetiku drobných pravd. Rapidní a pe
vratný vývoj posledních desítiletí vyléil lidstvo z ná
zoru o nehybnosti a ztrnulosti vžitých forem a tradic:
vše je možné a pizpsobitelné, co se ukáže býti úel
ným a žádoucjm. Umlecký -ismus je tedy ukazetelm
cesty, na níž by umlecké i životní skutenosti mohl
býti úeln
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objektivita a tídnost. &gt;
I

(Nkolik poznámek k otázce proletáské kultury.) .«i
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Programová tídnost socialismu a socialistického hnutí,
nej,prudším útokm vystavovaná po stránce etické zastanci
etik »netídních« (absolutních, všelidských atd.), zdá se nej
mén odolávati kritickému náporu nesmlouvavé objektivity
práce vdecké. Všude, kde se odprci socialismu o ni mohou
opíti, cítí se býti oprávnnými k výsmchu spíše než ke kri
tice socialistických teorií, shledávajíce pedstavu proletáské
matematiky i fysiky absurdním protimluvem.

Co se tídnosti socialistické morálky týe: mohl by býti
veden spor o tom, není-li minimální u srovnání s morálkami
ostatních spoleenských tíd, ili: není-li práv socialismus
nejblíže etickým postulátm platnosti obecn lidské, proto, že
oba základní etické požadavky: spravedlnosti a rovnosti re
klamuje také pro ty, resp. rozšiuje také na ty, kdož byli z nich
doposud
státi se reorganisátorem celé spolenosti ve smyslu tchto
zásad, jest stejn tak zetelným ovením pravdivosti toho po
jetí, jako srovnání etiky t. zv. humanitní s etikou socialismu.
Domyšlena do svých životních a praktických dsledk, musí
se etika humanitní krýti s životními a praktickými dsledky so
cialismu, což znamená, že musí negovati všechny (individuelm
i tídní) nároky, které se ve svých dsledcích s jejími rozchá
zejí. Sosialismus se pouze

Ne tak jednoduchý zdá se být problém
V nejstrunjší formulaci

platných mezi uritými objekty. Dle rznosti objekt budou
rzniti i jednotlivé vdy i vztahy, formulované tmito vdami.
Avšak ani výbr objekt ani stanovení jejich vzájemných vzta
h není vcí subjektivní i tídní libovle, kdyžt pírodní dní
probíhá svou zákonitostí, kterou se uíme odkrývat, t. j. for
mulovat prostednictvím ^ svých logických funkcí, ale jiz sami
ani netvoíme, ani nemžeme mnit? Ale kterých se uíme
využívat ke svým. zámrm a zájmm.

Kdyby role v.dy v celku lidské kultury se vyerpávala
jenom neúastným registrováním ady objektivních vztah,
byla by úast její na tvoení jakékoli spolenosti vždy táž a
pojem proletáské kultury by musil býti stanoven bez ohledu
na místo vdy v ní (protože by bylo totéž, jako v kulturách
pedchozích). Ale teoretický úkol vdy,
mluvili, byl a zstane vždy v pední ad p r o s t  e d k e m,
sloužícím k tomu, aby spolenost zužitkovala jeho výsledky
ve smyslu svých praktických poteb.

ekl jsem: v‘pední ad. Protože s postupem civilisace
stala se teoretická zvídavost stále rostoucímu potu len spo
lenosti sama úelem, vstupujíc v adu zájm individuálních i
sociálních, bez zetele k pímému jejímu praktickému dosahu,
s dvojí tendencí: se snahou po rekonstrukci kontinuity,
dní a se snahou po zvládnutí jeho t ot a 1 i t y. Konkrétním d
sledkem toho byl vznik samostatné spoleenské tídy vdc
z povolání (s bohat rozvinutým aparátem vdeckých ústav
a spoleností), vedle ady zjev doprovodných.

Tato rostoucí zvídavost intelektuální je jedním z hlavních '
znak mojderní spolenosti a její podpora

V

a ke svému prospchu zmnny a oboha
ceny, je uritým programem. Není teba modernímu u-
mní vytýkati této programové jistoty: bez ádného
programu není myslitelný žádný zábavní podnik.

Moderní estetika nesmí znáti tradiních pedsudk
a legend. A je úpln životní. A pipustí každou slibnou
hypotesu, a sympatisuje s každou logickou revolucí, s
každým konsekventním experimentem; musí uvážili
každý oividný, by nejprovokativnjší fakt. Analysujíc
a urujíc možnosti umlecké obrody, nesmí se báti po-
hlédnouti tváí v tvá eventuelnímu zániku umní. Um
leckou emfasi a aktivitu nutno posunouti z atmosféry
museí a atelier smrem k aktuelnímu životu. Neexistují
historické, tradiní ideály a normy estetické, není zd
dného kánonu. Moderní umní je faktem o vlastních
zákonech a zpsobech, ale byla a budou jiná umní. Do-
kazuje-li nkteré dílo, na vzdory panujícím estetickým
názorm vyrostlé, svou živoucnost, není pro je odsuzo
vali. Dokáže-li soudobý antiartismus, že je živou náhra
dou za vymírající druhy umní, uvítáme jej s nadšením.
Nebudeme popírati žádný názor, ukáže-li se, že by prav
dpodobn mohl provésti potebné ešení. Helenská krá
sa ani krása stedovká není soumitelná a homogenní s
krásou dnešní, i nelze jí umní pedpisovati. asto zd
razuje se marn vný ád umní. Ale tento domnle
vný ád, ostatn dedukovaný z umleckých realisaci
ve skutenosti ex post, musil logicky existovali

 Díla však nejsou principy, ale výsledky, vyrostlé z mno
hých a všestranných zkušeností. Zrodí-li se nová fakta
na poli.umní, potebuje kritika automaticky nových
didel a mítek. Dnešní pragmatistické estetice je prav
da i krása uritým druhem dobra, není tedy samostatnou
kategorií, což v jistých mezích je správné; jde tedy o
uritou užitenost umní, v níž je ethos umlecké tvorby.
Funknost umní, netendence, je tu prvním, nejdležitj-

Pod pojmem moderní umní sluší se tedy
rozumti umní funkní, internacionální, netradiní,
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i k této negaci programov hlásí.
»tídní vdy«,

znamená vda systém vztah,
%
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Bouda napovdova je nejdív známkou nedostatk here
ckých: nedostatku pamti, cviku, obratnosti. Všichni dobí he
retí vdcové anebo všechny dobré divadelní snahy hledí zí
skat herce bez chyb a jevišt bez boudy. Pro herce je bouda
fatálním symbolem. Oznauje jej jako hl slepce. Pipomíná
stále jeho druhoadost. Ani chvilka svobody. Letící a;da slov,
která otáejí hercem jako emen s transmisí. Stín, který jej
pronásleduje a štká. Chronitjší jsou však nedostatky, které
z boudy napovdovy zasahují celé divadlo v jeho podstat.

V boud napovdov usídlila se hlavn jedna ze špatno
stí divadla a petéká odtamtud zápachem.

o nmž jsme práv

Bouda napovdova
nenáleží dnes divadlu, representuje cizí svt: literaturu. Dnešní
divadlo není bez dvou vcí: bez sedadla policejního komisae
a bez boudy napovdovy. Funkce jejich jsou podobné. Uplat
ují cizí vlivy. Policie a oficiálnost je moralisování nemorální
spolenosti. Bouda napovdova to jsou tuberkulosní plíce di
vadla: to je literatura.

Tím, že divadla uinila literaturu svou hodnotou absolut
ní, zniila sama sebe. Divadla, oddaná kdysi žvotu a obecen
stvu, slouží nyní, otroí a hynou literárními premiérami a mu-
seáln uschlými genii minulosti.

a priori.

su-

i posilování bude pro
socialistickou spolenost stejn tak plodným odkazem z minu
losti, jako úkolem z nejdležitjších. Avšak i ona, posuzována
jako so c i á 1 ní jev (kdy stane se ukazatelem kulturní úrovn

Tyto autority musí být odloženy. Marinetti: hrát Sha-
kespearea v pytlích. Je teba zniit literární fetišismus autor
ský, a se týká Racinea nebo J. Hilberta. Nelze mlky ped-ne-

o


