Vincenc Nečas:PoHLEDY

DALEKOHLEDEM

(Několik poznámek k axismu)

V době velik ch pokusri, v době stňetnutívědom1ich a
podvědom1ichsil, v době nutn1ich sociálních pŤevratripud ori_ vyznačuje vždy celou generaci
ginalit1 _ originatifil mučiué
nástupnou. Surrealismus,suridealismus,poetismus,axismus.Je to
doba jisté a nutné umělecké krize, mluveno nietzscheovsky:
chaosu, kter! zde musí bft, aby se z něho zrodi|azáIicibvézda.
Kterj z ismú?Počiná se buď negací umění, nebo vzkňíšením
a vyhrabáváním mrtv ch, nebo vzoty. Ale vzory si obyčejně
bereme, když sami vzorn1imi nejsme.Vede to vždy k vyhrabávání mrtvo|, cožje nezdravo a nebezpečno,směňujíck pato.
logick)rm uzávěrrim normality. LiteratuŤe a umění vribec
škodí,poněvadžje usmrcuje svou mrtvou originalitou. Pošetilí
starci bfvaji vždy jati touto hrobnickou touhou, stávajíce se
hrobníky sebe sam ch. Běda době, jíž vládnou tito starci
s dlouhfmi prsty tich)ich hyen. KŤísitmrtvé a uzdravovat ne.
mocné, nevím' je-li nezdravo a nebezpečno potud, pokud
vám nehrozi nebezpeči,že tito vzkňíšenímrtví a uzdravení
nemocní vás neukamenují a neukňižují.PŤedpokládá vždy
zázrak a dovednost sv1ichkouzel. Je imitací v]astníoriginality.
Kňísíme: |. ab2chomuktÍzalisuousíIua stali se proroky sv1ich
idejí, abychom sugescí své kouzelné dovednosti vyvraceli
nutné,2. ab;lchom
ukdzalisuouslabostsv1im opŤenímSeo mrtvé.
vzkŤíšené.
Kdyby Kristus nevstal z mrtv ch, byl by to největši zázrak, kterf bychom oslavovali' Ale Kristus ukáza|
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svou slabost, opňev se o mrtvého kouzelníka' Mrtví již nesmí
děIatzázrakri, i kdyby k nim by|i zavázáni pŤedpokladycelku.
V tom jsou originální, že dovedou popiít sebe. Ano, popírání
je nejlepšízátukou kladu. PŤedpokládá vždy kritiku sebe a
celku' titočnost, dravost, zdravost, čistotu. Ale hrozí mu
nebezpečíspekulace, dogmatičnosti,metafyzickéhonástupu
nebo - zŤetelněji mluveno - nebezpečípňedchozího,věci
negace. To byla doba nedávná, doba prudkého nádňívější,
stupu moderní unělecké generace, doba zdravé negace a
a věštícíkonecumění.Futurisdestrukce, doba pŤesvědčující
fatalmente
al
proprio annulamento (SofL'arte
tende
mus:
fici). Poetismr,ls(pŤed konečnou svou formulací.) : Buď bude
umění proletáňské,nebo nebude umění vribec. Nové umění
pňestanebft uměním (Erenburg). Ale umělecká ďila více nebo
ménězdaŤilá pŤesvědčovala
nás o opaku. Diktáty: Nebude se
malovat aj. měly za následek, že jsme dvě nebo tŤi hodiny
zase procházeli salÓny a bazary novéhoumění. Všechny tyto
vfkŤiky byly pŤehnan1im signálem k zolfia]'ébeznadějnosti
nad existencíumění. V této době umělecké krize vystupuje
ritočnáskupina moderníchspisovatelri-axistti,kteňíbleskov1imi
pŤednáškamipÍed širok1impublikem manifestují svrij nejužší
kontakt se životem.Y zájml umění popírajíumění samo, byé
i neslo název moderní. Negují a negujísprávně a zdravě. Manifestují svfm krajnim artismem,jenž popfuájakoukoliv doko.
nalost a oprávněnost počínáníjich samfch. Věiíme pŤíliš
v život a jsme jako leydenskéláhve nabíjeni jeho dynamičností, než abychom zapÍell.svou nemohoucnost reproduko.
vat jej. Majíce zdrav!,poměr k věcem, světu a sobě, zdravou
prostot1l,jenž
dovoluje nám revidofilosofiipsiryl a paradoxismus
vat a negovat vše,i sebe,jsmekrajně skeptičtí,neboé
častoumí.
ráme za věc, kteréjsme již dávno piestali věŤit.Jako nem že
b1it pro muže nic hroznějšího,než pňistihne.li se sám, jak
žvaní,praví jeden severskf filosof, tak nemrižebft pro člověka
nic nebásničtějšího,
než domnívá.li se bft básníkem. Kdyby
se lidé domnívali b1rt ichtyosaury nebo Maréany, byla by
to jistě básničtějšípŤedstavanežli tato prozaická pŤedstava
IOI

bft básníkem'Zvykli jsme si pŤíliš
na něco, čemuse Ťíkáumění
a co lidstvo je nuceno valit pŤed sebou jako Sisyfiiv balvan,
zvykli jsme si pŤílišna to vidět a hledat na věcech všebásnické,
místo abychom na nich na|ézali nebásnické. Ptali jsme se,
má.li se umění vziti v rivahu ve veselémvfvoji zitíka, a svět
se točil... a obecenstvomělo na vrili otočitse buď k Umění
nebo Gargantuovi, kterémuse stane umění pŤíjemnějším
než
žlutéhousátko. Tento experiment s obecenstvem měl za následek to, že axismus stanovil l. jedin1t a zdtav! poměr lidu
k umění ,,Panem et circenses..,nebo jin1tmi slovy to, že lidu
do umění nic není, 2. želrid má daleko konkrétnější
a hmotnéjšizájmy nežzájmy umělecké, že zdravě naplřuje zák|adni
materialistickou poučku,,Primum vivere, deinde philosophari.., pŤestožemnozí teoretici umění pŤesvědčovalio opaku,
3. že jakmiIe začal do umění mluvit lid, ukazoval vždy své
nelidové, svéumělé umělecké - a to umělecké ve špatném
slova smyslu - sociální k1iče.Tak axismus v době umělecké
krize a anarchie svfm skepticklim nihilismem, zdrav m svou
ritočností,a negujícímitendencemi ''yčistil teréna na vyčištěném poli objevuje opět umění, zbavenéveškerétendenčnosti
a funkcionality, kromě jedinéjeho funkce: dojímat a rozšiňovat senzibilitu, zvyšovatcitovou a životníaktivitu krajně, ekonomicky plně. Nejužšía nejširšíkontakt s realitou, životem
podmínil axismus jako směr krajně artistick1i.Tím nestavíse
do pov1išené
pozy,,božskéhoposlání umělce.., ale stavíse pro.
ti spekulativním a falešn1imheslrim naturalismu a realismu
v umění, aébere na sebe moderní nátěr futuristickéhosymbolismu, nebo strojeného romantismu; vstupuje do širokého
proudu života, do jeho poutavého okruhu moderních potňeb
a produkt , chce u1lu/íta bj,t uslužitkrajně ekonomicky, vědecky, umění u liuotě, nespekulativně. Artismus podmíněnf
ekonomiea dětb2prdce. Relatiuismusdneška
zdkonemspolečenské
charakterizujícínekonečnouproměnnost věcí, variabilita celku, mžiková proměnnost pŤedmětri,živoucí svou nestálostí,
doba obrovsk ch pokrokri a r,7nález , jepicovitfch právě svfm
otevŤenímširok1ichobzorri nov1ich možnostía kombinaci, tato
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ciuili4ace,podmi.
doba, která stvoňila z nás tnoderntRousseau1l
ůuje axismus jako uměleckj směr krajně a čistěexperimentdln,Í..
Ýztah mezi věcmi a pňedměty v životě,jejich ťrčinna sebe
určenjest experimentem, jenž stává se zák|adem celé teorie
axismu-axologie.To ostatnějsou poučky všech konkrétnícha
praktick1ich věd, zaručujícíchvrcholnou jistotu, ekonomii,
další v/voj, pokroky a vyná|ezy. Matematika, toť zák|ad
Novélro zákona ekonomie a krásy, matematika v rukou vědcťr,
zák|ad kázně, Ťádu, jistoty a sebevědomí! Moderní doba
pestrá svou rozmanitostí a mnohoslibnostíreality vykrajující
hvězdy na nebi našehosnění,v kaleidoskopickéroztňíštěnosti
věcí, charakteristická svou nestálostí poměrri, světem, jenž
horečněje zachrailfie, a světem, jenž chladně buduje, ner.
vozrti, vytvoňila uprostŤedcivilizačních vymoženostíčlověka
ekonomickéhov lyrickém v1iběru věcí _ dojmrl. To nezristalo
jistě bez vlivu na umění, jehož jistá odvětví určitou dobu a
a jako by na určit1Í
dosud vlivem vnějšíchpoměrri trpí kŤečí
časodumŤe|a,což neznamená ještěkonec umění, neboťtisíci|et!, zvyk se tak lehce neodstrani _ má' že|eznoukošili. V této
době pŤísné
v|ády,jediné ričasti,exponování a zaměstnánílidskéhointelektu, v tétodobě krajního racionalismu, v nížcito.
vá stránka, stránka instinktri odumírá či lépe spěje k svému
racionálnímu zintenzivnění, axismus zdrirazfiuje tuto citovou
funkci umění a počítajes krajně intelektuálním a racionalistickfm zájmem a za|oženim moderního člověka, experimentuje:
L.Zák|adni funkce umění a jeho odvětví, zák|adni energie
(citová, intelektuáln i), vyna|oženáčlověkemk absorbaci uměleck1ich faktri a efektťr,se neztrácí, ale ušetŤía zachová.
Nové prostňedky pozměíují a transformují jeho funkci
z dňívějšího
místaestetickéričinnostina jiné,nov1imiprostŤedky ušetňíse vynaložená energie unrěleck1ich.konzument .
Světlo v bohaté a potenciální ričinnostis cel1im sv1im strojov1im modernim aparátem kombinací nezťtstanebez vlivu
na malíňství,jež nutně opustí pole tabulového obrazu, aby
nezetrrňelov jeho dňevěnémrámci, na poezii, jež fuštrjícs ma-
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líŤstvímocitla se ve stejnékrizi jako ono, fotografii, jež prisobila na malíŤství,a konečněfilm, jenž pozměĎoval vše. (Než
tojen stručně,neboéprecizni a propracovanéridaje, pŤíklady
a refetáty pŤinesoujednotlivé axistické laboratoŤe básnické,
malíŤské,
filmové atd.)
2. Moderní člověk ekonomick a racionalistick1t,plně zaměstnan1Íprací v zi$mu zodpovědnosti vriči celku, v zájmu
kázně, Ťádu a poŤádku, zaměstnává se v umění jen svfm
ztakem a sluchem, tj. věcmi, jež zaméstnávaji jenom tyto
smysly a jež jej cele nezďržují a v podstatě pňes tuto vnějškovost zaljeti mají stejné a plné estetické ťrčinky.To doplriuje p}edešléa svědčía zaručuje existenci-umění a jeho
odvětví po náležitém a ričelnémjich roztiídění. (Básně, jež
pŤehlédnetea pňečtetepŤeskorzo, světelnéreklamy bouie.
vardu des ltaliens, ,,Citroěn.. Eiffelky, koncerty, jež poslechnete rádiem pŤi pětiminutové pŤesnídávcev kanceláŤi.) Snad
bude nutno opět pro poezii pracovat v laboratoŤíchse slovem
a hlásat návrat ke slovu, ale ne alchymisticky, neboéto vede
vždy k recitaci a patetičnosti, ale experimentálně a vědecky _
k nové lyrice. Noud estetika- m žeme-li o ní mluviti jako
o protikladu k estetice dosavadní, již škrtáme a zavrhujeme
jako spekulativní, normativní, metafyzickou, čpícípsychologismem, vedoucíjenom do Akademií věd a umění a k such1im
katedrám universit, a ne do stŤedu potňeb života, mrtvou
sv1imi abstraktními problémy _ má otevŤenoširoképole činnosti, stávajic se sociclogiíumění,,pokud vysvětluje umělecké
zjevy a fakty jako fakty společensk1tcha životních potŤeb
z vnějšíchpŤíčin,z technicko-hospodáŤskéhozákladu, a vlastní vědou, estetikou, pokud nepÍedpisuje, ale konstatuje a po.
pisuje ričin uměleck1tchfaktri (tvarri, forem) v jich krajní ričel.
nosti a životnífunkci. Neboé nás stejně zajlmá elegantní tvar
ruky v koženérukavičce tétoslečny,jako hedvábnf kapesní.
ček' jejž zastrkuje nám do náprsní i<apsičky,mÓda a sport
stejně jako pokusy Man Rayovy a architekturaZe Corbusiera,
básně Apollinairovy jako elegantní skok o tyči a moderní
tanec, Florida, Chesterton stejně jako žurnalistická sen-
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zace a lokálka, obrazy Picassovy stejnějako nabarvenérty pa.
Ťížskfclr děvčátek, váš celjl žiuota uašepotŤeb2stejnějako naše
umění.

(Axism, buletin A, 1925)
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