FrantišekGÓtz: UMĚtEcKÉ TEORIE
DEvĚTSILU

Poznámky na okraj sborníku Devětsil, jenž byl vydán
nákladem Večernice, V. Vortel, v Praze |922.
I
o sborníku Devětsilu
bylo toho už mnoho napsáno.
ovšem - rozčilenéa leckdy málo věcnépolemiky, jež nechtěly
vribec pochopit jasně, oč jde, a tŤásly se jenom dychtivou
radostí, jakmile se objevil rozpor mezi tvrzením na str. 12
a str. l91, světla nepŤinesly, neukáza|y, odkud roste a kam se
dopíná umělecká koncepce této mladé komunistické skupiny,
jež má hodně hybnosti a skotačivémladosti, bohužel však
dosud málo ukázněnosti a vědomí odpovědnosti. Sborník
Devětsilu je driležitf literární fakt na pomezí celfch umělec.
kfch epoch, je v něm zátodek mnoha pŤíštích
proudri a snah,
a literární kritika musí napŤed pochopit smysl tohoto faktu,
aby jej mohla náležitě zhodnotit.
NetÍeba se ovšem divit, že i my budeme víc mluvit o teo.
riích Devětsilu než o jeho básnické práci. I zde pŤeclběhla
teorie na hony skutečnédoztán! umělecké většiny členri.Abstrahujeme.li od dobré povídky Schulzovy a několika Seifer.
tovfch básní, nenajdeme v celém sborníku prací, jež by byly
rca|izac1uměleckfch postulátri Teigovfch. Ani měkkf a trpící
J. Wolker, ani zesmutněl}' A. M. Píša,ani umělci nejvyzrá-
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iejší-JindÍich HoŤejšía V. Vančura a vlastně ani V. Nejiž
estetickf zákonodárce
púdy'
označuje
zval nerostou z té
Devětsilu za zákJad. nové poezie. Nezvalova dlouhá báseĎ
kouzelník je vnitŤněrozkolísaná:promlu.
Podivuhodnf
básníkovo
stÍíbŤitfmhlasem hlubokého sou.
srdce
tiché
víJi
poznáte
hned teplo člověka tvoňí.
a
člověkem,
žit|se světem
cího; ale tam, kde se Nezval nutí k teigovskémupostoji, ztros.
kotává, žalostně. Mimoto je skoro otrocky závis$ na Apolli.
nairovi, a tak je jeho básel1 pŤesneobyčejnou krásu dvou tŤí
zpěvťrroztŤíštěnáa rozmetená, chaotická a nekontrolovatelná.
Prominete, že nemluvím o takzvané básni A. Černíka Mé
pÍedměstí a drim a básník uprostied; je to piplavé
chlapce, kterf rozhlašuje
a trapně rozvleklépovídáníješitného
do světa o sobě, žeje básník, asi proto, že tomu nikdo nechce
věŤit. Divím se Teigovi, že v závětečné své studii pasuje
tohoto člověka na rytíňe nové poezie a wážítím opravdové
básníky, když jej k nim pŤiÍadí.
Budeme tedy mluvit o umělecké teorii Devětsilu, jak ji
podávají tŤi nebo čtyŤiprogramové články sborníku.
,
Jde napŤed o stanoven| zák|adních pŤedpokladri. Když
uvažuji o smyslu a směru umělecké koncepce Devětsilu,
musím poŤád myslit na životní vfvoj Jaroslava Vrchlického,
jehož osud je pro Čechy velmi pŤíznačn!.Z melancholickfch
mlh svéhomládí, ježza|évaj|jehoknižní debut, propracovává
se Vrchlickf k jasnému renesančnímupohanství, opojenému
sluncem, hmotou, krví - a to právě vlivem latinské kultury
a jižního slunce..., ale pak zase zvolna opouštírétorickf a
plastickf svět latinskéhojasu a klesá k melancholii a tesknotě
severské.To, co prožíval Vrchlickf, prožívajívšechny české
generace po něm. I dnes plyne vedle sebe dvojí umění. Jedno
vyrťrstápŤímoze severskétrpké melancholie, je citově až bolestně vzrušené_ a proti němu zas rostou touhy opojit se
varem celého světového žívota, pŤekonat severskou melan.
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eholii latinskouprudkostla jasností.Jako by tu byly dvě'

vrstvy národní duše: jedna nábožensky zesmutnělá a vážná,
druhá pohansky rozjiskňená. Hned jedna, hned druhá vystu..
pují na povreh. PŤirovnáte.li obě nejmladšíbásnické české
skupiny a jejich teorie, pochopíte,jak umění Literární skupiny je severštější,
kdežto teorie Devětsilu je na linii, již za.
hájil Vrchlickf. Sborník je jedním svfm koŤenem pokusem
o vyrovnání českéduše s latinskfm futurismem, tŤebase proti
němu tolik obracel, a celou skupinou podobnfch koncepcí
francouzskfch, dramatismem Barzunov'y'm(L'Ere du drame),
dynamismem H. Guilbeauxa, nov/m civilismem, jak jej žádá
l'Esprit nouveau, atd. Možno to prostě zrovna slovní sho.
dou programťr dovodit. Futurismus a pŤíbuznéškoly byly
u nás pňed válkou pŤijaty většinou záporně. Tento plod kulturně pŤetížené
země, v nížtvoŤícíčlověk zrovfra ripí pod tíží
tradice, a proto se proti ní bouií, byl u nás _v zemikulturně
mladé, v nížse teprve vytváteji zák|ady tradiční- čímsiproti.
smyslnfm. A pak oslava vá|ky, ničivfch gest anarchistickfch,
opovrhování ženou, knihovnami, obrazátnami, muzei a akademiemi, odboj proti vládě profesor a archeologri, oslava
pokrokri techniky a prrimyslu, jež pietváŤejí celf svět v in.
dukčnícívku, oslava krásy mechanickérychlosti a mechanic.
kého člověka, to vše nenacháze|o u nás ani pridy - poněvadž
u nás život a společnosta kultura jsou zcela jiné. St. K. Neu.
mann pÍija| z tétokoncepce jen civilismus a oslavu neproblematického člověka _ neboéjen to bylo nám tehdy zdrávo,
Světová vá|ka rozmetala pak i tyto pŤijatétrosky. VzepŤeli
jsme se proti vládě strojri a mechaniky, naučili jsme se ji
nenávidět _ to zase promluvila duše seversky hloubavá, a
by|a z toho bolestná melancholie a láska k trpícímučlověku
tŤebav Městě v slzách od Jaroslava Seiferta,či v Hudbě
na náměstí od JindŤicha HoŤejšího
atd. Ale popŤewatové
doby nás zase vždy mocněji piiváděly ve styk se zeměmi la.
tinskfmi _ Čechy zapjaty byly do husté sítě vztahri hospo.
dáŤskfch a kulÍurních se zeměmi románskfmi a nastala doba,
kdy česká duše musila se vyrovnat s kulturními proudy, jež
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byla pied válkou jen zčásti zkonzuitlova|a * s futurismem
v širšímslova smyslu. Stalo se to sborníkem Devětsilu.
Dlužno hned uznat, že Devětsil, tolik poučenf vfbornou
ťevuífrancouzskou l'Esprit nouveau' pňejal z uvedenékona typicképťvky- odstup naučil hodnocení.
cepcejen nejčistší
Chce umění, jež je napojeno navrchovato realitou moderního
světa, umění dobyvačnéa exotické,civilizační,jež se odvrátilo
od kultu jedince, poněvadž chce zachytit širšíoblasti světa
a společnosti,osud davri a tŤíd.Toto umění se odvrátilo od
slabé a nervÓzní erotiky a ukazuje, jak člověk žije hlavně
mozkem a energií pracovní. Lačná touha po novfch a novfch
světech, po nové realitě, smír se strojem, jenž bude v nové
vědomi, že i umělecká
společnostičinitelem nejzávažnéjším,
kultura musí spočívatna strojovévfrobě _ všeto je ovlivněno
pročistěnfm futurismem. Není.li to patrno dnes, bude to
zňejmo zanedlouho.
Škoda, že Devětsil nebyl drisledně tak kritickf, že piejal
mnoho strusek s čistfm kovem anebo se dal opojit rozmáchlfm
gestem ruky (ježv zemích latinskfch bila do skutečností,jichž
u nás není) a že tud|žopakuje toto gesto a bije _ do prázdna.
Devětsil tolik zdrirazĎuje, žeumění nemá bft vyvyšovánonad
jiné krásy skutečnosti,žeje s nimi souŤadlé,žebásník má blt
hodnocen jako prostf dělník. Nemohu si pomoci - ale tohle
snad dobŤe se hodí na poměry italské a francouzské _ ale ne
na naše.U nás totiž umění nikde není favorizováno, pŤeceĎo.
váno, vyvyšováno, básníkova funkce ve společnostije pŤeh1í.
ženaa umění v životě popelkou. Já myslím, že by se Devětsil
měl spíšebít za to, aby umění vniklo trochu do společnosti,
aby se stalo životnípákou, aby mělo v davech nějakou funkci.
Jinakje to gesto do prázdna.
pěje chválu
A pak: Devětsil v opojení moderní skutečností
kina, cirku, barl, záztakri elektrického stoletÍ,varieté, kaba.
retu, poněvadž zintenzivltují život. Bylo by v intencích mla.
dfch básníkri z Devětsilu nastavět po celém českémvenkově
tisíce těch cirkú, barri, kabaret , v nichž je většinou jen
zvrhlost měšéáckécivilizace, jež nežív(,ale ubíjí? NepŤece.
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líuje.se Ýliv éěchtorealit na život lidskf ? Kolik lidí žiie u nás
barem, kabaretem, kolik lidí na ně má, kolik lidí má pro ně
piebytek sil, jež se mohou v nich utlouci? Zase se zde pŤeceťrují
skutečnosti moderního života po vzoru bohatší a roŽlehlejší
ciziny.
Seifertova báseř PaÍ|žje velmi pííznačnápro poznání, že
tato koncepce uměníje vlastně rinikem ze,zeměchudé,v nížse
dějí smutné věci, v nížnení vášně ani boje, krve ani odvahy,
v níž se tak těžce dfchá, do města divě rozhfbaného a živo.
tem rozsoptěného,kteréje aspoř o krok nebi blíže.Je to tedy
touha po zintenzivnění skutečnosti _ a ne reálnf zážitek
světa prosvícenéhojiskrami elektrického století a rozproudě.
íého v dravou chumelenici kaváren, biografri, barri, večerní
ulice... Tato upŤímná zpověď Seifertova osvětluje mnoho.
Umělecká revoluce Devětsilu, rostoucí z těchto koÍenri, není
vlastně u nás nová. Vždyéje to prazákladní touha česká,jež
oživuje vždy znovu v novfch a nov'.ich formách. Byl-li to
kdysi exotismus romantickf, je to dnes exotismus amerikánské
civilizace..., ale romantismu je v něm v(c, nežse na prvf po.
hled zdá. A pochod Seifertrivod severskémelancholie Města
v s1zách kjeho exotismuPa ížeopakuje i Schulz,iNezval...
Jde o to, bude-li tento novf nával latinskfch elementri a
exotismu zdtáv naší duši; nebude-li odvádět od reálnosti a
srostitosti poezie, nepovede.li k nové rétorice a vnějšnosti.
Názvuky toho zde jsou: Devětsil odlačuje kulturu duše od
cítěnísociálního. Není prf inspirace. Není prf intuice. Je jen
nápad a Íemeslo,jímžse z něho vysouká báseii. I zde je ovšem
ozvuk futurismu, ale víc než zbytečnf. Věčnfm problémem
poezie a uměníje duše lidská ve světě. Člověknenístroj,
jenž mechanicky sbírá dojmy z rozprouděného světa. Člověk
je aktivní součástkousvěta. Jeho bytost, nevysvětlite|ná a fua.
cionální, nedá se racionalizovat v pouhf stroj na nápady a na
technickf vfkon. ByloJi staré umění zahleděno jen a jen do
duše, nemriže nové umění bft jen opojeno hmotnou skuteč.
ností. oba tyto extrémy dávají polotvary. Umění má velkf,
syntetickfproblém:duši ve světě a svět s duší.
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Ale to je jen jeden koien této koncepce umění. Mluvím
o něm napŤed, poněvadž jím navazuje Devětsil tradičně na
umění piedcházejilcí generace kubofuturistické. Je proto jistě
nesprávno, že Devětsil vymezuje své umění jako zce|a proti.
kladnf pÓl dosavadnímu umění, s nímž nemá stykri. Ne,
Devětsil kotví jedním koŤenemve starémumění. ovšem na.
plĎuje pŤejatéstatky novfm duchem. A to je ten druhf koŤen:
Devětsil toužípo umění proletáíském,nesenémduchem revo.
lučníhomarxismu, ježby bylo tendenční,lidové a kolektivní.
Devětsil pozoruje, jak se umění rozloučilo se životem. Tato
rozluka nestala se teprve v 19. století,nlbrž datuje se od renesance' jež pÍinesla individuální odlišeníjedince od davu. Tuto
propast mezi uměním a společnostídIužno zrušit. Staréumění
bylo uměním měšéáckfm;sloužilo buržoazii a jedině jí vyho.
vovalo. Nemělo vztahu k dělníku _ tedy k většině společnosti.
Nové umění bude vyrristat z pŤedstavového světa proletá.
Ťova, bude to umění tŤídní,proletáŤské.To je ovšem jen základní stanovisko. Jakou funkci má mít toto umění ve společnosti? Devětsil horlí proti lartpourlartismu, proti samoričel.
nosti umělecké hry, a chce umění pro život. Co to všakje?
Tu je u Devětsilu zmatek, V rivodní studii se mu nelíbíMatis.
sovo pojetí umění, jež má bft klidem a odpočinkem pro
uštvanéhočlověka _ j" pÝ to měšéáctvt.Y závérečné
studii
však Teige lznává, že tendencí umění je bft ušlechtilou zábavou, svátečním osvěžením mysli, fyzickou a psychickou
hygienou. Tyto protimIuvy věc ovšem zaka|í.Má.li se odstra.
nit lartpourlartismus, má-li vzniknout umění opravdu životné,
musí se stát umění společenskou funkcí, ne zábavou
anebo ne v prvé iadě zábavou, nlbrž orgánem určitfch spole.
čenskfch činnostíhromadnfch, jakfm bylo umění v prvfch
dobách dětství lídstva. Poezie sociální musí bft čímsitakorn.im,
jako tÍeba byla píseťrsvatováclavská starfm českfm vojákrlm
v boji: Musí jednotit tisíc vúlív jeden kolektivní proud, musí
sdružovat, sílit, duchovně organizovat, bft srdcem a plicemi
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kolektiva, svědomím tíídy. Nejlépe toto pojet{ umění jako
funkce společenské
vyložil J. Honzl v pozoruhodném článku
o divadle proletáŤskérn, ale i ostatníesteticképráce
sborníku směŤujík této formulaci problému, ne však dosti
uvědoměle a ujasněně, takže se musíme častoz nedomyšle'
n!,ch náznakri pracně dohmatávat smyslu toho, co chtějí Ťíci.
Devětsil pozoruje uměnívětšinoujen jako fakt spole čenskf. Praví.|i, že nová estetikabude spíšsociologiínežpsychologií umění,je to ovšemnedomyšlen!,vfrok (upozornil na to
už někdo _ nemflím-li seJ. Kodíček),jenž má všakten smysl,
žezájem těchto teoretikrijde v prvéŤaděk pochopenísociální
funkce uměleckéhodíla, jeho vztah ke společnostia společ-.
nosti k němu. Stará estetikabylavždy za|oženana psychologii
básníka (Dilthey, Wa|zel, L. Paschal, Ribot atd.) _ a bylo
to ovšemv plné shodě s individualismem celédoby. Ale máJi
nová estetikak něčemukladnémuvést,nesmísejen omezit na
zkoumání sociologická, čivlastně na psychologii publika a jeho
vztahri k uměleckémudílu. Toto zkoumání, jež plyne z mar.
xismu, je ovšem nutné, ale je jen jedním koienem estetiky.
Poezie nikdo nepochopí, kdo si neuvědomí psychologie básníka, kdo nevnikne do psychologie Ťečia básnickfch druhri
a ovšemi psychologie publika. Marxismu, jenžje pňesvědčen,
že lidská osobnostje bezmocnou hračkouv rukou vnějšíchsil
společenskfch,a jenž tudíž chce vysvětlit dílo jen ze společ.
nosti, nepodaŤíse nikdy zbudovat velkého estetickéhosystému, dokud nepochopí svrij zásadní btud a neobrátí se i ke
zkoumání tvoŤivéduše samotné. Neboé nevysvětlíte podstaty
nové poezie jen ze změny společnostia sociálního života, ne.
uvědomíte.li si, že i v okresíchdušese děje pronikavá změna.
Každá poezie rodí se ze stupř.ovaného emotivního života
oplodněného mocnfm zážitkem, a to tak, že básníkova fantazie pŤetváňísvrij emotivní obsah v nové symboly, jimiž jej
personifikujea dramatizuje. I z tohoto psychologickéhozŤetele
musí nová estetika podniknout pokus o pochopení podstatné
změny novépoezie, neboézde zlská neoceniteln ákritétia,kdyŽ
pochopí, jak nejosobnějši zážitek, nejindividuálnější emoce se
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oÍetváŤejív hodnotu typickou, Šociální.Ďokud nepťoŠvětll
si estetika Devětsilu tyto problémy, do té doby nebude mít
zá"kladny a jistoty.
Sborník ztstává nám ovšem dlužen odpověď i tam, kde by
měl promluvit Ťečínejjasnější.Neboé oba koŤeny koncepce
Devětsilu nedají se sloučitjen tak mechanicky. Většina členri
Devětsilu prošla v době poválečnéstadiem prudkého odporu
proticivilizačního,nenávisti ke stroji, továrně a městu, a do.
i.i'tulu k jakémusi rousseauismua humanismu. Jak pŤekonat
tento pesimismus civilizačn| a naturalistickf rousseauismus?
otázka tato je svrchované driležitosti pro organické sloučení
obou pramenri devětsilovéteorie umění. Rozumím-li dobŤe
několika náznakrim ve Sborníku, cítí Devětsil, že stroj váže
člověkak člověku,utužujejejich vzájemnou závislost a sou.
vislost,takžeje jednímze základníchzdrojútvorby novédruž.
nosti. Řešenímtéto a celéhosvazu piíbuznlch otázek mohl
Devětsil dospět k pročistěnímnohého zmatku myšlenkového,
sloučitoba prameny svéhopojetív organickou jednotu a od.
vrhnout všechen ten balast barri, kabaretú, cirkusri atd.,
poněvadžby byl pochopil, že tyto zvrhlosti staréhosvěta ne.
mohou hrát v nové společnostivridčírílohy.
4
Moht bych vyčerpat všechny své poznámky a navěsit na
stránky sborníku Devětsilu celé desítky otazníkri a námitek.
Nemám tolik místa.A nebylbych rád, aby má kritika vyzně|a
záporem, Vymezil jsem historické místo umělecké koncepci
Devětsilu a upozornil na několik hrubšíchnesrovnalostí,mezer a nejasností.TÍeba dosud sloučenískoro futuristickéten.
dence s marxistickfm uměním proletáŤskfm nebylo organicky
provedeno, toto sloučeníje možné.Dva protikladné pÓly do.
dají umění mocnějšíhonapětí a dynamiky. Je jen nesprávné,
jestližese ve jménu tétokoncepce odsuzuje umění sociálního
sentimentu, škrtá.li se i Wolker ze seznamL|novfch básníkú.
Latinsky orientovanéumění revoluční,jež je si plně vědomo
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svfch cílri, nemriže- máJi bft uměním _ se obejít bez tohoto
žhavéhocitu. Je to prostě trapné, když opravdové umělce
škrtá mluvčíDevětsilu ze seznamu básníkri, kteŤímají schop.
nosti tvoŤit na umění budoucnosti, zatÍmco kfčaŤi uváát,
obhajuje a tiskne. Nejde v uměníjen o nejnovějštuměleckou
mÓdní orientaci, nlbtž v prvé ňadě o stupeř tvoŤivfch sil.
Sborník Devětsilu znamená dělící čáru v mladé česképoezii.
Západnicky orientovanf Devětsil stojí proti citovější,severštějšía duchovnější Literární skupině.
Jeho novf piínos -je
mocná touha po kladném poměru člověkak civilizaci a celé
modernímusvětu.Ale tento pňínosjedosud zahlušenmnohÝmi
struskami a nedomyšlenostmi,jichž se Devětsil zbavÍ,až.po.
že i nejnovějšía nejrevolučnějšíumění musí bft v prvé
9n9nt
Ťadě uměním _ to jest duchovnÍvizí',jež svět a živo| prewari
v novf, duchovnější ritvar. Je marné vzplrat se tomuto věč.
nému zákonu poezie. Teprve až pochopíšstanovisko Literární
skupiny, poznáš plně tvoňivérozlohy mladé poezie. Sborník
Devětsilu je jen jedno její kŤídlo.

(Host II, str. 215-220, duben 1923)
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Anonym ze Sršatce: V. NBZVAL

To každj ut, žeuraziti nechcem,
ašakpraudaje to, tě/ko popťítiji _
on a pruéŤaděaabjuá se seveln
a tepruu druhéŤaděpoeaií,
a téměŤ
studemrdt se mojellce,
ašakpfeceptdm se nesmilea tiše:
Jak znamenitéuěcidělá asi u erotice,
kd2žjakopoet krásnébásněptše?

(Sršatec
III, č.12,str.4, l. 2,,|923)
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