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Anotace 
Diplomová práce se zaměřuje na zachycení a popis „pohybu k periferii“, který je často užíván 

jako charakterizace dobových tendencí v literárním prostoru v období dvacátých let dvacátého 

století. Autorka zaznamenává publicistické projevy, které se dotýkají otázky populární a 

tzv. lidové četby v literárních časopisech a sbornících. Úvodní část nastiňuje východiska 

českého avantgardního hnutí a taktéž se věnuje problematice populární literatury. Teoretickou 

část této kapitoly doplňuje dobový pohled na tuto problematiku v esejistice bratří Čapků. 

Těžiště práce spočívá ve čtvrté kapitole, jež se zabývá popisem diskusí o lidové četbě ve 

vybraných periodikách a sbornících. Závěrečná kapitola shrnuje popisované příspěvky 

v typologizaci, jež má podobu medailonů šesti osobností, jejichž názory představují specifické 

příspěvky k této otázce.   
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Annotation  

The thesis is focused on the description of the „movement to the periphery“. This term is 

frequently used to characterize the movements in literature in the 1920´s. The author 

describes publistic discourses discussing the popular and the so called folk literature that we 

can find in the literary journals and miscellanies. The initial part of the thesis outlines  the 

basis of Czech avant-garde movement and it also concerns the problem of popular literature. 

The theoretical part of this chapter is accompanied by consideration of this topic in the essays 

of brothers Čapek that are authentic for the time period. The main idea of the thesis can be 

found in the fourth chapter where the discussion about folk literature in selected journals and 

miscellanies is described. The final chapter summarizing discourses mentioned above  is 

constructed as a sum of portraits of six personalities whose opinions represent specific 

contributions to this topic.  
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Kapitola 1 

1. Úvod 

Publikace o dějinách české literatury často charakterizují počátek dvacátých let 20. století 

mimo jiné „pohybem mezi centrální oblastí literatury a její periferií, takzvanými okrajovými 

žánry, jako jsou novinářství a publicistika, ale také lidová a pololidová tvorba, až po oblast 

kýče a pseudoumění. [...] Tato orientace je patrná z celé poválečné vlny primitivismu 

a naivismu, jež se obrací k různým formám lidové zábavy a lidové nebo lidem akceptované 

tvorby – od indiánek, kovbojek a detektivek přes filmovou grotesku a píseň z periferie až po 

cirkus, varieté a fotbal – jako příkladům umění (nebo ‚umění‘) blízkého životnímu názoru 

a estetickému vnímání lidu a vidí v nich klíč k řešení otázky umění skutečně lidového.“1 

Tato práce se pokusí zachytit obraz zmíněného „pohybu k periferii“, tak jak se projevoval 

na stránkách vybraných literárních časopisů. Časopisy považujeme za nejvhodnější pramen, 

pokud se chceme přiblížit jádru dobového literárního života, chápeme je jako uzly dobové 

literární komunikace, které reflektují aktuální témata literární a kulturní diskuse. Podobné 

dění, podobný „obrat k periferii“ se pochopitelně analogicky odehrává i v knižně vydávaných 

textech umělecké nebo esejistické povahy. Od nich až na výjimky (práce bratří Čapků, které 

připomínáme jako východisko i pozadí našeho popisu časopisecké diskuze) odhlížíme, 

podobně jako od dalších proměn tématu v myšlení ústředních postav diskurzu v pozdějších 

letech. Výjimku činíme v případě několika sborníků, které jsme se do zkoumaného materiálu 

rozhodli zahrnout především s ohledem na jejich manifestační povahu. Naše oblast zájmu 

ve vybraných časopisech bude poměrně široká, budeme se snažit se reflektovat nejen texty 

dotýkající se tématu populární četby, ale pokusíme se dotknout i mimoliterárních skutečností, 

které s tímto „pohybem k periferii“ souvisí. Předpokládáme analogický pohyb i v ostatních 

uměleckých druzích, proto se neomezíme pouze na oblast literatury, která pro nás však 

zůstane centrální. Máme za to, že ostatní umělecké druhy mohou poukázat na zajímavé 

aspekty, jež vyniknou právě v jejich specifickém prostředí. 

V závěru práce bychom se rádi pokusili o shrnutí tendencí, které se v tomto „pohybu 

k periferii“ vyskytnou. Předpokládáme vznik určitých směrů na úrovni časopisů – názorových 

platforem, jejichž odlišnost bude pramenit například z rozdílného politického přesvědčení.  

 

 

                                                 
1 Strohsová, E.: Pohyb v hierarchii literárních žánrů, in: Dějiny české literatury IV., Pešat, Z., Strohsová, E. 

Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 163.  
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Kapitola 2 

Avantgarda 

V této kapitole se pokusíme nastínit hlavní východiska českého avantgardního hnutí 

a klíčové body jeho vývoje. Zároveň nebudeme polemizovat s dosavadním chápáním pojmu 

avantgarda. Oporou nám budou tradiční příručky literárních dějin, především čtvrtý díl Dějin 

české literatury,2 vycházíme též z Lexikonu teorie literatury a kultury.3 Dalším zdrojem nám 

bude také třídílná edice Avantgarda známá a neznámá,4 zvláště první dva díly zahrnující 

období 1921–1928, které tvoří centrum našeho zájmu.  

Nejprve si připomeneme některé směry, jež ovlivnily české avantgardní hnutí, a poté se 

pokusíme pojmenovat místa, která jsou pro projekt avantgardy klíčová. Následně se budeme 

věnovat dvěma směrům, které se v českém prostředí avantgardní tvorby objevily, konkrétně 

proletářskému umění a poetismu, jež považujeme pro téma práce za zásadní.  

 

Pojem avantgarda pochází z vojenské terminologie a označuje předvoj. Tento termín 

užívala také raně socialistická hnutí, která jím vyhlašovala svou pokrokovost v sociální, 

politické a kulturní oblasti.5 Dnes je tento pojem znám především z oblasti umění, kde slouží 

k popisu takové tvorby, která má (nebo proklamuje) jistý revoluční potenciál.  

Kořeny avantgardních hnutí spočívají v procesu autonomizace umění, probíhajícím 

v 19. století a vrcholícím v hnutí fin de siècle. V tomto období můžeme nalézt dva koncepty 

umění, které se od sebe liší především tím, ke komu se obrací. První, projekt moderny, vytváří 

koncepty s platností pouze pro uměleckou tvorbu. Projekt avantgardy se oproti tomu svými 

teoriemi a proklamacemi obrací k celé životní praxi. Avantgarda vyhlašuje válku umění, které 

se stalo nepotřebným, protože život sám se stal uměním, a proto není starého umění třeba. 

Volání po radikální změně a „smrti umění“ je společné všem avantgardním hnutím. Odlišnosti 

můžeme spatřovat ve vizích podoby nastupujícího umění.  

Za další klíčový rys avantgardních hnutí můžeme považovat internacionálnost, související 

mimo jiné s výše zmíněnou revoluční proměnou světa. Mezinárodnost avantgardních 

uskupení vidíme například na stránkách periodik jednotlivých hnutí. Mezi přispěvateli 

devětsilské revue Pásmo nalezneme například Kurta Schwitterse6 nebo Theodora van 

                                                 
2 Pešat, Z., Strohsová, E.: Dějiny české literatury IV. Praha: Victoria Publishing. 1995.  
3 Nünning, A. a kol.: Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host. 2006. 
4 Vlašín, Š. a kol.: Avantgarda známá a neznámá. I–III. Praha: Svoboda. 1971, 1972, 1970. 
5 Nünning A. a kol.: Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host. 2006. s. 54. 
6 Kurt Schwitters (1887–1948), německý malíř a básník; představitel německého dadaismu, více viz 
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Doesburga,7 na sborníku Fronta se podíleli mimo jiné Lü Martenová8 nebo Paul Westheim.9  

Nejvlivnějším teoretikem české avantgardy je bezpochyby Karel Teige, který nachází 

předpoklady možnosti rozvoje avantgard v tvrzení, že kapitalismus staví umělce do zcela 

nové situace, než v jaké se nacházel předtím, a to tím, že jeho tvorbu vnímá jako pouhé zboží; 

což umožňuje umělci, který nechce jen sloužit ustálenému vkusu, aby se stal na společnosti 

nezávislý, tj. aby pohrdal jejími estetickými a morálními konvencemi. V souladu s tím i česká 

avantgarda 20. let vnímá sama sebe jako revoluční, tj. protiburžoazní součást komunistické 

revoluce. Chápe se také jako hnutí spjaté především s proletariátem, pokrokové, zaměřené na 

překonávání starého a vytyčování budoucího, a materialistické, které je schopné vyjevit 

„všecky krásy světa“.10  

V českých zemích se avantgardní hnutí začalo rozvíjet po první světové válce. Výraznou 

recepci tehdy zaznamenal italský a ruský futurismus, francouzský kubofuturismus a německý 

expresionismus. Jednou z reflektovaných událostí bylo například vydání Marinettiho 

manifestu Osvobozená slova v českém překladu v roce 1922. Italský futurismus zaujal české 

prostředí nekompromisní revolučností svých manifestů. V roce 1921 navštívil Marinetti Prahu 

a jeho pobyt se dočkal i kritického ohlasu v Proletkultu: „Pobavil bezesporně mezinárodní 

literárně-umělecké a měšťácké obyvatelstvo, nezanechal však hlubšího dojmu. Futurismus 

jako hlučné hnutí se prostě přežil a po světové válce znamená anachronismus.“11 Po spojení 

italského futurismu s fašistickým hnutím je odmítnut úplně.12  

Francouzský kubofuturismus reprezentoval v Čechách především Guillaume Apollinaire 

a jeho báseň Pásmo, která byla uveřejněna v překladu Karla Čapka a s ilustracemi Josefa 

Čapka v revui S. K. Neumanna Červen. Z francouzského prostředí pochází rovněž další 

inspirační zdroj, již zcela v okruhu našeho zájmu. Máme zde na mysli detektivní příběhy 

s postavou Fantomase, legendárního zločince unikajícího všem nástrahám. Tato postava 

společně s tvorbou Charlieho Chaplina patřila k nejhojněji reflektovaným dílům populární 

kultury.  

Mezi domácími podněty pozorujeme výraznou návaznost na předválečnou modernu, kde 

je z našeho pohledu nejdůležitější objevení primitivního umění. Jedním z propagátorů 

                                                                                                                                                         
Bernhardová, M. a kol.: Universální lexikon umění. Praha: Grafoprint-Neubert, Knižní klub. 1996, s. 435. 

7 Theo van Doesburg, (vl. jménem Christian E. M. Küpper) (1883–1931), holandský malíř, architekt a 
umělecký teoretik. Jako spisovatel byl ovlivněn dadaismem, více viz tamtéž, s. 103. 

8 Lu Märtenová (1879–1970), německá publicistka a historička umění. 
9 Paul Westheim (1886–1963), německý historik umění, publicista a kritik.  
10 Viz Nünning, A. a kol.: Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host. 2006, s. 55. 
11 Proletkult 1, 1922–1923, sv. 1, č. 1, s. 13. 
12 Viz např. ReD 2, 1928–1929, č. 6, s. 204. 
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primitivního umění je Josef Čapek, jehož zájem směřoval jak k tradičnímu africkému umění, 

tak i k umění tzv. lidovému – „nejskromnějšímu“. Eseje Josefa Čapka budou představeny 

blíže v kapitole 3. 2. věnované dobovým ohlasům populární tvorby. Za druhý klíčový bod 

domácího vlivu považujeme tradici civilismu, započatou před válkou např. poezií 

S. K. Neumanna, po válce pokračující například v aktivitách sdružení levicových intelektuálů 

Clarté.13  

Válečná zkušenost znamená návrat k prostým skutečnostem života a základním vztahům 

(jak k lidem, tak k věcem, viz Nejskromnější umění Josefa Čapka), ale také výrazně posiluje 

sociální citlivost. Za zásadní dílo tohoto „směřování“ můžeme označit román Charlese-Louise 

Philippa Bubu z Montparnassu, který byl otiskován právě v časopise Červen v průběhu 

prvního ročníku.  

 

 

1. 1. Proletářské umění 

Hnutí proletářské kultury v Čechách bylo zásadně ovlivněno revolučním hnutím v Rusku. 

Kulturně-osvětová organizace Proletkult byla v Rusku založena v roce 1917 a „během 

několika let se stala masovou organizací rozvíjející nejen činnost literární, ale 

i vydavatelskou, publicistickou, divadelní, výtvarnou aj.“14  

Český Proletkult byl založen v roce 1921, tribunou pro hlásání myšlenek a tezí proletářské 

kultury se staly časopisy Červen a Proletkult vedené S. K. Neumannem. Obě tato periodika 

publikovala řadu statí, věnovaných teoretickému zakotvení proletářské kultury, a to jak od 

sovětských autorů (např. Lunačarskij, Bessalko, Bogdanov), tak i od domácích tvůrců (S. K. 

Neumann, Josef Hora). 

Revolučnost konceptů proletářského umění, jeho vývoj od současného stavu k beztřídní 

budoucnosti, kde se teprve plně rozvine a bude tvořit jediný umělecký projev, nás opravňují 

chápat toto umění jako součást avantgardních hnutí. Jeho tradiční příslušnost k české 

avantgardě dokládá také zařazení debat okolo proletářského umění do sborníku Avantgarda 

známá a neznámá.  

Myšlenkové východisko proletářského umění spočívá v souhlasu s proletářskou revolucí 

a v představě, že kultura a umění historické epochy, která bude po proletářské revoluci 

                                                 
13 Informace o tomto hnutí přinášel ve svém časopise Červen S. K. Neumann, který v Čechách organizoval jeho 

obdobu. 
14 Strohsová, E.: Dějiny české literatury IV., Praha: Victoria Publishing. 1995, s. 159.  
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následovat, budou tvořeny novou vůdčí třídou podle jejích vlastních hodnot, novými 

spisovateli z řad této třídy – tedy proletáři. Vztah této tzv. proletářské kultury ke kultuře 

buržoazní éry, úloha intelektuálů přiklonivších se k ideálu revoluce a revoluční proměny 

kultury i role připisovaná dělnickým autorům představovaly poté chronické ohnisko diskusí 

o různých variantách komunistického či radikálně socialistického kulturněpolitického 

programu. Cílem je „vytvořit nový životní sloh, který by odpovídal perspektivě socialistické 

revoluce.“15 V souladu s prorokovaným postupem proletářské revoluce zastane proletářské 

umění podobnou roli a stane se jediným uměním v nové společnosti.  

Umělecká tvorba, potažmo celá oblast kultury, hraje pro úspěch revoluce nezanedbatelnou 

roli, naplňuje funkci výchovnou a agitační. Důležitost kultury se stává častým tématem 

polemických statí, které ostře vystupovaly proti opomíjení umění v průběhu revoluční 

proměny světa. Umění v těchto textech není „něčím navíc“, je to organická součást života, 

která musí taktéž projít revoluční proměnou. 

Klíčovým problémem bylo „zapojení“ proletariátu do procesu umělecké tvorby. Umělecká 

úroveň proletářské tvorby (tj. děl tvořených proletariátem) byla velice kolísavá, což 

vyžadovalo vznik různých teoretických řešení. Umělce z řad proletariátu by v přechodném 

období nahradili umělci z řad pokrokově uvědomělých tvůrců, jejichž úkol by spočíval jak 

v produkci umění vhodného pro proletariát, tak ve vhodném pedagogickém vedení budoucích 

proletářských umělců.  

Náměty teoretických diskusí o proletářském umění se následně dají shrnout do několika 

okruhů, které jsou vzájemně velice silně propojeny. Prvním okruhem je vůbec určení a náplň 

tvorby. Často se kriticky konstatuje, že zatím vzniká umění o proletariátu, nikoli pro 

proletariát. S tím je spojen druhý okruh debat, dotýkající se problému tvůrců tohoto umění, 

kteří se v současné chvíli nerekrutují z řad proletariátu, nýbrž pocházejí z řad inteligence, 

která má kořeny v buržoazní kultuře. Inteligence se není schopna z těchto vlivů zcela 

vymanit, což se promítá především v prvořadém zájmu o uměleckou hodnotu díla, nikoli 

o jeho revoluční potenciál.16  

Neumann dospívá k požadavku proměny proletářského umění v umění agitační, které by 

překonalo přechodné období od proletářského ke komunistickému umění: „Přizpůsobujíc se 

                                                 
15 Pešat, Z.: Dějiny české literatury IV., Praha: Victoria Publishing. 1995, s. 193. 
16 V článku S. K. Neumanna Umění v sociální revoluci se můžeme dočíst následující: „Že proletářské umění je 

především pro proletariát, to konečně iniciátoři tohoto uměleckého směru nepopírají, ale v praxi je dosud 
toto nadějné dítě bez proletariátu. Proč? Protože tu jde více o umění, než o proletariát.“ (Neumann, S. K.: 
Umění v sociální revoluci, Proletkult 2, 1923–1924, č. 19, s. 266–268)  
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cele tomu neb onomu estetickému zákoníku či evangeliu, nýbrž potřebám proletářské revoluce 

počítajíc s mentalitou a chápavostí dělnické třídy, ale dosti silno vlastní vírou a láskou, aby 

překonalo všecka nebezpečí číhající na tendenčního umělce, jen ‚agitační umění‘ může dobýt 

si srdcí mas a připravit v jejich kolektivní mysli půdu pro budoucí umění vskutku proletářské, 

tj. z proletariátu pro proletariát kvetoucí bez jakéhokoli omezení.“17  

Teoretické zázemí hnutí proletářského umění vytvářel zejména Červen, kde byla 

publikována zásadní stať sovětského teoretika Proletkultu Anatolije Lunačarského nazvaná 

Kulturní úkoly pracující třídy.18 Po Červnu převzal roli tribuny časopis Proletkult. Proletkult 

otiskoval teoretické texty věnované problematice proletářské kultury, ale také debaty o funkci, 

poslání a naplnění projektu proletářského umění, např. debatu mezi Josefem Horou 

a S. K. Neumannem. 

Největší rozvoj zaznamenalo proletářské umění na poli poezie a dramatu. Poezie se 

ukázala jako nejrychleji reagující umělecký prostředek, drama mělo k dispozici nesmírně 

účinný prostředek v potenciálu kolektivnosti. Teoretiky proletářské poezie byli 

S. K. Neumann, Josef Hora, A. M. Píša, Jiří Wolker. Nejvýraznější osobností, rozvíjející 

teoretické úvahy o proletářském divadle, byl bezesporu Jindřich Honzl.  

 

 

2. 2. Poetismus 

Organizační pilíř poetismu představuje U. S. Devětsil. Devětsil byl založen 5. října 1920, 

jeho prvním předsedou se stal Vladislav Vančura. Jádro tvořili pražští studenti. V průběhu 

roku 1922 došlo k programovému vyhranění a odlišení od moravské Literární skupiny.19 

Devětsil se již od počátků hlásil k marxismu, revoluci a k hnutí umělecké avantgardy. 

Tato politická orientace zapříčinila první proměny ve složení členů, v roce 1921 opustili 

sdružení malíř Karel Vaněk a básník Ivan Suk, v roce 1922 vstoupili Vítězslav Nezval, Jiří 

Wolker a Antonín Matěj Píša (Wolker a Píša přistoupili do Devětsilu z Literární skupiny)20.  

Na konci roku 1923 byla založena brněnská pobočka, Brněnský Devětsil, svaz pro 

                                                 
17 Neumann, S. K.: Agitační umění. Proletkult 2, 1923–1924, č. 25, s. 302. 
18 Lunačarskij, A.: Kulturní úkoly pracující třídy. Červen 2, 1919–1920, s. 219–221, 255–257,  
 273–274, 306–307, 355. 

19 Literární skupina se přihlásila k tradici básnického primitivismu, socialismu a humanismu, zároveň odmítla 
marxismus, viz Strohsová in Dějiny české literatury IV., Praha: Victoria Publishing. 1995, s. 160. 

20 Během vývoje směrem k poetismu a konstruktivismu, k němuž docházelo v průběhu roku 1922, Píša 
s Wolkrem ze sdružení vystoupili, viz Forst, V. a kol.: Lexikon české literatury 1, A–G. Praha: Academia. 
1985, s. 537. 
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propagaci novodobé činné kultury. V roce 1925 byl název změněn na Svaz pro moderní 

kulturu Devětsil.21 

Počátky poetismu můžeme klást do let 1923–24. „Chápajíce od počátku funkci umění 

mnohem šířeji jako součást tvorby nového řádu, nového životního slohu, zdůrazňovali 

teoretici Devětsilu současně nové principy tvárné. Jejich představa ‚nového realismu‘ vychází 

zprvu ze soudobé vlny primitivistické, akcentuje vztah k elementární tvorbě, k živému umění 

lidovému i pokleslému i k různým formám lidové zábavy.“22  

Na tomto místě bychom rádi upozornili na stať Zdeňka Pešata K pozapomenutým 

domácím předpokladům poetismu.23 Pešat se ve své studii věnuje problému „beztradičnosti“ 

poetismu a hledá domácí kořeny poetistické tvorby. Zastavuje se u tzv. „poetického 

naivismu“, kam zařazuje prvotinu Jaroslava Seiferta, ale také tvorbu Josefa Friče, první dvě 

sbírky Ivana Suka a Nesrozumitelného svatého A. M. Píši. Jako jeden z výrazných znaků vidí 

Pešat „zaujetí novodobými formami lidové zábavy“. Zájem o populární kulturu a její různé 

formy tak můžeme chápat jako linii, která souvisí především s uvažováním o „nové 

literatuře“. 

Populární zábava je často představována jako jediný typ umění přijímaný dělnictvem. Jak 

se dočteme především v časopisech z okruhu S. K. Neumanna, klasické „vysoké“ umění 

vyžaduje pro správnou recepci také odpovídající vzdělání, které bylo proletariátu upíráno, 

dělník je tedy příjemcem „nižšího“ umění, které je pouhým odpadkem umění „vyššího“. Pro 

dokonalé pochopení života proletariátu je tedy nutné přijmout i jeho zábavu a opustit 

umělecký piedestal. Konečným stádiem tohoto procesu bude nová funkce umění, které se 

stane součástí života. „Důsledkem této snahy vyrovnat se s proměnami lidské psychiky, jak ji 

přinesl vývoj společnosti i rozvoj techniky, byl dosud nejsoustavnější pokus o zrušení přehrad 

mezi uměním a lidovou zábavou.“24 Společně se zájmem o lidovou zábavu je další inspirací 

                                                 
21 Devětsil zahrnoval různé umělecké druhy, které zde měly své sekce. Divadelní sekce v roce 1925 v čele 

s Jindřichem Honzlem a Jiřím Frejkou založila vlastní scénu – Osvobozené divadlo. V následujícím roce  
 
 
       vznikla sekce architektů ARDEV. Hudebníci byli soustředěni kolem letáku Tam-Tam. (Forst, V. a kol.: 

Lexikon české literatury 1, A–G. Praha: Academia. 1985, s. 538) 
 Činnost Devětsilu se soustředila na celou řadu oblastí – publikační, přednáškovou, expoziční aj. Sdružení 

také uspořádalo několik sborníků, např. Revoluční sborník Devětsil (1922, redakce Jaroslav Seifert a Karel 
Teige). Devětsil vydával také několik časopisů, které měly převážně charakter revue. Jednalo se o DISK 
(vyšla pouhá dvě čísla, a to v roce 1923 a 1925, list byl následně prezentován jako sborník), Pásmo 
(vydávané v letech 1924–26 brněnskou sekcí) a ReD (v letech 1927–31), viz tamtéž, s. 538.  

22 Pešat, Z., Strohsová, E.: Dějiny české literatury IV. Praha: Victoria Publishing. 1995, s. 161. 
23 Pešat, Zdeněk: K pozapomenutým domácím předpokladům poetismu. In: Pešat, Z.: Dialogy s poezií. Praha: 

Československý spisovatel. 1985, s. 187–193.  
24 Pešat, Z., Strohsová, E.: Dějiny české literatury IV. Praha: Victoria Publishing. 1995, s. 199. 
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poetismu technika a její převratný vývoj, zvláště zřetelný na počátku 20. století. Téměř 

modlou se stává kinematografie, spojující v sobě obdivovaný technický pokrok i oblíbenou 

lidovou zábavu. Kino je často pokládáno za nástupce divadla a představuje i vydatný zdroj 

inspirací, některé beletristické příspěvky jsou publikovány jako filmové scénáře (například 

Clown Čokoláda Jiřího Mahena, Pásmo 1, č. 3, s. 3–4).  

Poetismus se obvykle rozděluje na dvě fáze. Pro první fázi jsou charakteristické manifesty 

z roku 1924 (Poetismus Karla Teiga a Papoušek na motocyklu Vítězslava Nezvala), poezie 

Vítězslava Nezvala (Pantomima, 1924), Jaroslava Seiferta (Na vlnách T. S. F., 1925) 

a Konstantina Biebla (S lodí jež dováží čaj a kávu, 1927). „[Texty] jsou založeny na 

spontánnosti imaginace, asociativnosti a bohaté metaforičnosti; oblíbenými motivy jsou láska 

jako hra, revoluce jako karneval, dobrodružství, exotika.“25 Manifesty pozdní fáze (Teigův 

Manifest poetismu a Nezvalova Kapka inkoustu, 1928) „spíše rekapitulují dřívější teze 

a rozvádí je. Ani literární poetika se nemění, je stále založena na asociativnosti 

a metaforičnosti, zvolna však mizí bezstarostná, karnevalová hravost a do popředí vystupují 

motivy smrti a tragiky.“26 

Konec 20. let byl ve znamení tzv. generační diskuse v prostoru české avantgardy, která 

„mj. konstatovala jistou artistnost poetismu (a avantgardního umění) a zproblematizovala 

dosud samozřejmou alianci poetismu a komunistického hnutí.27 Část přívrženců poetismu se 

dala jinými směry, několik autorů přešlo v průběhu 30. let k surrealismu, jehož českou verzi 

lze považovat za modifikované pokračování estetiky poetismu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                         
 
25 Nünning, A.: Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host. 2006, s. 607. 
26 Tamtéž, s. 607. 
27 Tamtéž, s. 608.  
 Rok 1929, změna vnitřní orientace KSČ.  
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Kapitola 3 

Populární literatura 

 

3. 1. Co je populární literatura?  

V této kapitole bychom rádi nastínili možnosti přístupu k populární literatuře, pokusíme se 

zde vymezit prostor, v němž se budeme pohybovat. Zároveň bychom rádi tomuto prostoru 

ponechali poměrně volné hranice, které by nám umožnily zahrnout nejen problematiku 

literatury, ale i ostatních uměleckých druhů, kterým jsme rovněž věnovali pozornost. 

Reflektovat budeme proto i oblast divadla a filmu, ve kterých můžeme pozorovat podobný 

pohyb k „periferii“, dokládající obecnější povahu tohoto dění. V centru našeho zájmu ale 

zůstane literatura. 

Bádání o populární literatuře si v českém prostředí pomalu vydobývá svůj prostor. Pro 

námi sledované období existuje několik studií věnovaných především jednotlivým žánrům 

(např. červené knihovně), jejichž cílem je především zmapovat danou oblast populární 

literatury.  

Podle nejširší definice chápeme populární tvorbu jako „beletristickou produkci, 

zaměřenou na bezprostřední a všeobecně přístupnou komunikaci s širokou čtenářskou obcí.“28 

Zde bychom rádi upozornili především na důležitost osobnosti čtenáře, který představuje 

středobod světa populární literární komunikace. Přizpůsobení se čtenáři se ve zkoumaném 

materiálu ukázalo jako velice důležitý motiv, který byl akcentován především na počátku 

dvacátých let.  

Populární literatura, stejně jako literatura elitní, nepředstavuje homogenní soubor děl. 

Budeme zde rozlišovat především dva základní proudy. Pro první budeme užívat pojem 

„lidová literatura“ a pro druhý „literatura pro lid“. „Lidová literatura“ označuje komerčně 

šířenou zábavnou literaturu bezprostředně odvislou od imaginace, vkusu a potřeb publika. 

„Literatura pro lid“ oproti tomu představuje poučnou či agitační tvorbu, „vznikající pod 

patronací vzdělaných kruhů, církví, státu, různých politických hnutí, často vyjadřující jejich 

                                                 
28 Mocná, D., Peterka, J.: Encyklopedie literárních žánrů. Litomyšl, Praha: Paseka. 2004. s. 501.  
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dílčí ideologické zájmy, leckdy dotovaná organizacemi filantropického a politického rázu.“29  

Tyto dva typy populární literatury plní především dvě funkce – zábavnou a vzdělávací. 

Z výše uvedeného by se dalo usuzovat, že „lidová literatura“ bude nositelkou především 

funkce zábavné a „literatura pro lid“ bude plnit výchovnou funkci. Navzdory tomuto 

předpokladu je jejich poměr vzájemně velice vyrovnaný: „‚Literatura lidová‘ a ‚literatura pro 

lid‘ mluví velmi podobným jazykem a soutěží o jednoho čtenáře, zatímco mezi populární 

a uměleckou literaturou takto přímé konkurence není, byť se jí [...] nesčetněkrát 

argumentovalo.“30  

Populární literatura bývá často představována jako opozice literatury umělecké (model 

bipolární), setkáme se také s modely triadickými (vysoké – střední – nízké / umělecké – 

konvenční – triviální / umělecké – populární – brakové). Další modelování a diferencování 

literárního prostoru je vytvářeno pomocí podrobnějších hledisek dělení – existují tak modely 

čtyřmístné (T. J. Roberts) nebo pětimístné (S. śółkiewski).31 Zde se budeme držet modelu 

binárního, tedy opozice literatury umělecké a populární.  

Vzájemný vztah těchto dvou oblastí literárního prostoru je proměnlivý, ale můžeme zde 

pozorovat dvě základní vývojové tendence, které oscilují mezi akceptováním a vyřazovaním 

populární literatury. První označíme jako model konzervativní, který populární literaturu 

chápe jako parazitní, nepřátelský systém, a druhý jako model avantgardní, který se pokoušel 

literaturu populární integrovat.32  

V období dvacátých let můžeme sledovat nejen tendence snažící se populární literaturu 

omezit či zakázat, ale také snahy tuto literaturu akceptovat: „Všestranně se prosazovalo 

moderní pojetí literárního prostoru, akceptujícího populární beletrii jako součást národní 

literatury. Vedle literární praxe a esejistiky Devětsilu se jeho svědectvím staly různé dodnes 

známé práce jako Váchalův Krvavý román (1924) nebo Čapkův Marsyas (1931).“33 Způsob, 

jakým se s populární literaturou vyrovnává Karel Čapek v Marsyovi, bude důkladněji 

rozebrán v kapitole 3. 2. věnované právě dobovým pohledům na tuto oblast.  

S jiným akcentem charakterizuje moment avantgardního přístupu k populární tvorbě Petr 

A. Bílek ve své studii Diskurzivní prostor popkultury. Bílek zde upozorňuje na způsob, jakým 

avantgarda popkulturu akcentuje: „prvek ‚nízkého‘ má být v duchu tohoto pojetí do sféry 

‚vysokého‘ umění tvůrčím činem vytažen, dosazen; tímto vytažením jako by se ale tento prvek 
                                                 
29 Janáček, P.: Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938–1951. Brno: Host. 2004, s. 46.  
30 Janáček, P.: Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938–1951. Brno: Host. 2004, s. 48. 
31 Viz tamtéž, s. 52–54.  
32 Tamtéž, s. 23. 
33 Tamtéž, s. 58. 
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čistil od svých výchozích kontextů a nabýval pouze významů produkovaných diskurzem jeho 

nového bytí ve ‚vysokém‘ díle.“34 Prvek nízkého není pouze přijat, stává se objektem 

„kolonizace“, podřizuje se představám umělecké literatury.  

Jako populární literaturu zde tedy chápeme četbu, mezi jejíž znaky patří využití 

uměleckých stereotypů, silná žánrová zakotvenost a nízké až nulové povědomí o autorovi, což 

platí především na úrovni kritické recepce. 

V následujících kapitolách bychom rádi ukázali na výskyt obou proudů populární 

literatury v období dvacátých let 20. století. Nebudeme se pohybovat jen v prostředí úzce 

avantgardního hnutí. Celá dvacátá léta vnímáme jako součást avantgardního období ve vývoji 

české literatury – období, kdy hlediska, postuláty i tvůrčí postupy programované v kontextu 

avantgardních skupin vyzařují do širšího literárního prostoru a jsou rozmanitě akceptovány 

tvůrci jiných estetických, ideologických i sociálních pozic. Zaměříme se především na recepci 

těchto proudů tak, jak se objevovaly v literárních časopisech. Budeme věnovat pozornost 

různým způsobům recepce, která je předpokládána například s proměnou ideologického 

východiska nebo s postupujícím časem. Proto se pokusíme zachytit proměny v širším spektru, 

v časopisech a sbornících avantgardních, ideologicky zaměřených i nevyhraněných. Jako 

pozadí či východisko pro pozorování toho, jak se pohyb k periferii kultury odrážel 

v literárních časopisech, naznačíme nejprve podobou tohoto tématu v esejistice bratří Čapků, 

předznamenávajících a zároveň doprovázejících uvažování poválečné avantgardy, spjaté 

s utopickými vizemi radikálního socialismu. 

 

 

3. 2. Dobové pohledy na populární tvorbu – esejistika bratří Čapků 

 

3. 2. 1. Josef Čapek – Nejskromnější umění  

Soubor úvah Nejskromnější umění vyšel poprvé v roce 1920. Jednotlivé úvahy byly 

otištěny i časopisecky, například esej Film byla publikována v Cestě. 

Čapkovy eseje poslouží jako zdroj představ o populární tvorbě, kontextu této tvorby 

v dobovém umění a přístupu k tomuto typu tvorby. Úvahy nepředstavují ucelenou teorii 

populární kultury, upozorňují ale na důležité momenty ve změně přístupu k periferní tvorbě. 

Jedná se také o jednu z prvních publikací zaměřených na oblast pololidové a populární tvorby. 

                                                 
34 Bílek, P.: Diskurzivní prostor popkultury aneb Proč by Otokar Březina neměl přejet krtečka. Slovo a smysl 3, 

2006, č. 6, s. 24. 
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Čapkův zájem je soustředěn především na výtvarné umění, pozornost věnuje také filmu.  

Soustřeďme se nyní na několik klíčových otázek a pokusme se na ně najít odpověď 

v Čapkových esejích.  

Nejprve se zaměříme na definování problematiky, tedy na vymezení toho, co vlastně 

„nejskromnější umění“ je. Další okruh otázek se bude týkat postavení „nejskromnějšího 

umění“ v prostoru umělecké tvorby.  

V úvodní kapitole knihy nazvané Malíři z lidu Čapek uvádí následující: „Umění 

nejskromnější, o němž chci mluvit, též se vás dovolává; chce vám čistě znázornit věci 

prospěšné, potřebné člověku; je prodchnuto pietou k práci a k životu a zná i nutnosti i radosti 

mezi oběma; neklade si vysokých met, ale uskutečňuje svou skromnost způsobem ryzím 

a dojímavým, a to není malá zásluha.“35 Čapkův zájem se tak soustředí na oblast užitého 

umění, přináší nový pohled na věci denní potřeby. Alena Pomajzlová, autorka doprovodné 

publikace k výstavě Josefa Čapka Nejskromnější umění,36 shrnuje objekty Čapkova zájmu 

následovně: „Je to jednak jejich postavení v běžné struktuře vnímání sféry umělecké tvorby, 

které je řadí mimo centrum vysokého umění. Dále je to jejich ‚účelovost‘, služebná funkce: 

mají totiž ještě – a hlavně – jiný smysl než jenom být jako umění: chtějí pobavit, zaujmout, 

poučit přesvědčit – mají se užívat. Je to tvorba obrácená cele k divákovi, ne k osobě umělce 

nebo k zasvěceným návštěvníkům uměleckých galerií. Tomuto cíli jsou podřízeny i struktura, 

skladba, způsob utváření a použité výtvarné prostředky: jednoduchost někdy hraničící až 

s prostotou, názornost a jasné vymezení věcí, výraznost, zřetelné rozdělení dobra a zla, hra 

s divákovými city, touhou po dobrodružství, ale zároveň chuť spočinout klidně v ‚zátoce 

odpočinku‘ a snít.“37 Souvislost s populární četbou zde nevystupuje zcela zřetelně, ale jsme 

přesvědčeni, že se zde dá nalézt několik shodných momentů, které Alena Pomajzlová velice 

přesně pojmenovává. Společného jmenovatele mnoha úvah tohoto období můžeme vidět 

v tom, co Pomajzlová označuje jako „tvorbu obrácenou cele k divákovi“. V případě literatury 

tento obrat ke čtenáři pozorujeme také, jako jeho realizaci můžeme chápat právě populární 

četbu. Její „účelovost“, užijeme-li pojmu z výše uvedeného citátu, spočívá například 

v přizpůsobení vnitřní struktury, ale můžeme ji nalézt také ve vnější podobě populární četby, 

vydávané v levných, sešitových vazbách.  

Čapkovy eseje také zachovávají binární opozici uměleckého prostoru, kde dělící kritérium 

                                                 
35 Čapek, J.: Nejskromnější umění. Praha: Fr. Borový. 1948, s. 8–9. 
36 Tato výstava probíhala od 3. 12. 2003 do 29. 2. 2004 v Obecním domě v Praze a od 26. 3. do 23. 5. 2004 v 

Místodržitelském paláci v Moravské galerii v Brně. 
37 Pomajzlová, A.: Josef Čapek – Nejskromnější umění. Praha: Obecní dům. 2003, s. 20.  
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představuje umělecká hodnota. „Usedám k práci, jejíž náměty – jakkoli jsou vděčné – mohou 

mi v nepříznivých očích vynést výtku nízké inspirace.“38 Z tohoto citátu cítíme, že sám Čapek 

chápe téma „nejskromnějšího umění“ jako téma citlivé, v určitém ohledu problematické 

a nehodné zájmu.  

Josef Čapek upozorňuje také na vzájemnou souvislost moderní malby 

a „nejskromnějšího“ umění: „Vzpomněl jsem si tedy trochu na Primitivy, i trochu na malbu 

gotickou a empírovou, napadli mi i Le Nainové a Chardin a ovšem Henri Rousseau, pak také 

Cézanne, Derain i Picasso, nová moderní malba. Ať mi toho nikdo nezazlívá: chtěl jsem 

chválit a pozvednout práce neslavné a velice nezávažné a přitom jsem si vzpomněl na 

dokonalé věci. Byl jsem dalek úmyslu ponížit nějakým srovnáváním jejich dokonalost; ale 

dívaje se na nepochybnou Krásu, viděl jsem, že chudoba nemá sprosté tváře.“39 I zde je 

zřetelné vědomí opozice vysoké a nízké, ale zároveň je naznačen nový přístup k tomuto 

vztahu. Počátek 20. století přichází s projektem, kde periferie nepředstavuje konec umění, ale 

stává se z ní prostor možnosti a experimentu. Umění této oblasti se tak leckdy stává novým 

zdrojem pro moderní umění. Na paralelu vyskytující se ve výtvarném umění poukazuje opět 

i Alena Pomajzlová: „Za vnější tváří banality se však skrývá hlubší význam: neznalost 

kulturních ‚slupek‘, které obalily umění v průběhu věků, přibližuje tvorbu diletantů až 

k prvotním základům tvoření. Mnohé principy této nevážné a zpočátku i nevážené činnosti tak 

jdou paralelně se snahami moderních umělců o nalezení smyslu umění v moderní době, 

o hledání vnitřně silného, opravdového výrazu, ‚ztraceného středu‘. Ne náhodou se Henri 

Rousseau – s nadsázkou jemu vlastní – pokládal vedle Pabla Picassa za největšího moderního 

malíře.“40  

Stáváme se zde svědky procesu, při kterém je porušována tradiční opozice mezi vysokým 

a nízkým. Děje se tak změnou přístupu k daným věcem, které se tak mohou stát objekty 

umění vysoké sféry. „[...] lidé, kteří z plného srdce věří v existenci věcí, jsou nejméně 

špatnými a nízkými modloslužebníky hmoty. Dále pak, že právě tento prostý cit je schopný 

i v nejméně náročném uměleckém výrazu hmotu přímo povznést a posvětit.“41  

Dalším kladným rysem „nejskromnějšího umění“ je ona ryzí účelnost, se kterou tato 

tvorba vzniká. Právě v účelnosti se skrývá pravdivost, která pomáhá „nejskromnější umění“ 

povznést a činí z něj základ nového umění: „Neboť se zdá, že nejsou ostré meze, jež by břitce 

                                                 
38 Čapek, J.: Nejskromnější umění. Praha: Fr. Borový. 1948, s. 7.  
39 Čapek, J.: Nejskromnější umění. Praha: Fr. Borový. 1948, s. 45. 
40 Pomajzlová, A.: Josef Čapek – Nejskromnější umění. Praha: Obecní dům. 2003, s. 20.  
41 Čapek, J.: Nejskromnější umění. Praha: Fr. Borový. 1948, s. 15. 
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a tvrdě vymezovaly, kde umění začíná: končí zajisté pravdivostí a krásou, ale také 

v pravdivosti a kráse začíná; lépe tedy třeba dole ve věcném vezdejším, než v padělaném 

umění. Daleko blíže je k nejkrásnější antické váze od nejprimitivnější hliněné misky, než od 

parádní vázy, která stojí na kredenci majitele čtyř činžáků.“42 

Čapek také rozlišuje mezi lidovým uměním a „předměstským uměním“: „Nemluvím zde 

nikde o lidovém umění, jak se mu rozumí v běžném smyslu: umění národní, selské. Myslím tu 

všude na umění lidové soudobé, na práce řemeslníků a diletantů z lidu; umění spíše městské či 

lépe – předměstské.“43 S otázkou „lokalizace“ se setkáme ještě později, zvláště v příspěvcích 

J. O. Novotného v časopise Cesta. Vzniká nám zde určitý hierarchicky uspořádaný model 

město – předměstí – vesnice. Tento model budeme blíže analyzovat u příspěvku 

J. O. Novotného.  

Témata periferie se ve dvacátých letech také plně projevuje v malířské tvorbě Josefa 

Čapka. V jeho obrazech se tak objevují postavy z periferie (nevěstky, námořníci), ale také 

populární idoly, jako je například Fantomas. 

Tyto idoly přináší vytržení z nudy všedního dne, což je dalším důvodem zájmu o tuto 

oblast, ne náhodou se jedna z kapitol Nejskromnějšího umění jmenuje Celník Rousseau 

a neděle.  

Podle Pomajzlové má Čapkova neděle dvě stránky. Tou první je svět slavnosti, rodinných 

výletů a svátečních šatů. Druhou stranu představuje „vystoupení z každodenního života, prožití 

příběhů, které se ve skutečnosti běžnému divákovi nikdy nestanou“.44 Toto vystoupení 

umožňuje dobrodružný film nebo detektivka. V oblasti literatury jako ideální spojení zábavy 

a napětí figurují romány o Fantomasovi z pera Pierra Souvestra a Marcela Allaina: „Byla to 

četba, která v sobě měla „tolik zkoncentrované hrůzy, krve, mrtvol a zároveň tolik poezie, 

měsíčních nocí, zahradních slavností moře a dívčího půvabu“,45 že se zařadila k inspiračním 

zdrojům moderních umělců od Apollinaira po Bretona, od Čapka po Štyrského. V paralelně 

vedených příbězích a dobrodružných dějích, které se odehrávají na několika místech zároveň, 

v neskutečných proměnách hlavní postavy se spojovala skutečnost a fantazie, reálný základ 

byl překrýván vrstvami neuvěřitelných náhod, odhalení a střetů, z nichž krystalizoval vždy 

nějaký hrůzyplný detail rostoucí v představách a „vybočené perspektivě“ do obrovských 

                                                 
42 Čapek, J.: Nejskromnější umění. Praha: Fr. Borový. 1948, s. 117–118. 
43 Tamtéž, s. 109. 
44 Pomajzlová, A.: Josef Čapek – Nejskromnější umění. Praha: Obecní dům. 2003 s. 158. 
45 Štyrský, J. in Pomajzlová, A.: Josef Čapek – Nejskromnější umění. Praha: Obecní dům. 2003, s. 158.  
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rozměrů.“46  

 

3. 2. 2. Karel Čapek – Marsyas čili na okraj literatury 1919–1930  

Marsyas soustřeďuje publicistickou tvorbu Karla Čapka, věnovanou především populární 

literatuře. Eseje vznikaly v průběhu dvacátých let, byly otištěny v novinách a časopisech 

(nejčastěji v Přítomnosti). Knižně byly vydány poprvé v roce 1931. Osobnost Karla Čapka je 

pro nás důležitá především z toho důvodu, že se pokoušel ve svých dílech realizovat některé 

tendence, kterými se zabývá právě v Marsyovi.  

Stejně jako Josef Čapek v Neskromnějším umění, zaměřuje se i Karel Čapek na oblast 

umělecké tvorby, která nese jisté stigma, což je zde signalizováno podtitulem „na okraj 

literatury“. Jednotlivé úvahy sledují různé žánry této okrajové literatury, Čapek zde komentuje 

jak tradiční folklór (pohádky, přísloví), tak folklór městský (písničky pražské periférie), 

ale i soudobou masovou četbu (detektivky a noviny).47 Eva Strohsová pokládá za společné 

pozadí těchto esejů snahu „dobrat se obecných estetických momentů, vyznačujících lidovou 

a lidem akceptovanou tvorbu, a skrze ně objevit i nové možnosti pro literaturu, která se chce 

dostat k lidovému čtenáři“.48  

Právě čtenář je v centru zájmu tvorby Karla Čapka. Otevření tvorby čtenáři je pro Čapka 

možné skrze vnitřní strukturu díla, spočívající především v posílení epické složky: „První 

literatura, kterou bere kluk do ruky, je hrdinská; a my velicí si někdy potají (s rozkoší sice 

skrývanou, ale hlubokou) přečteme krvák nebo detektivku. Potlačené pudy, jak tvrdí Sigmund 

Freud, mívají příšerné následky; přivozují duševní traumata, špatné sny a perverze. Možná, že 

politický fanatismus je duševní porucha, způsobená inhibovanou epičností. Možná, že 

politická duše davu je jenom pervertovaná hrdinská Duše Tlupy. Je pravděpodobno, že čtení 

novin je jenom patologická obměna bohatýrských rapsodií.“49  

Čapek na mnoha místech představuje populární tvorbu v nezvyklém kontextu, jako 

určitou paralelní tvorbu s díly považovanými za umělecky hodnotnější. Pomocí paralel 

probíhá podobný proces „zhodnotnění“ či „povýšení“, stejně jako je tomu 

u „nejskromnějšího“ umění Josefa Čapka. Karel Čapek staví příklady z populární četby vedle 

příkladů literatury klasické: „Jedna z nejstarších detektivek světa jest Odysseovo zjištění 

                                                 
46 Pomajzlová, A.: Josef Čapek – Nejskromnější umění. Praha: Obecní dům. 2003, s. 158. 
47 Viz Strohsová, E.: Román pro služky a Čapkovo směřování k epičnosti. In: Struktura a smysl literárního díla. 

Jankovič, M., Pešat, Z., Vodička, F.. Praha: Československý spisovatel. 1966, s. 126–142.  
48 Tamtéž, s. 131.  
49 Čapek, K.: Marsyas čili na okraj literatury 1919–1931. Praha: Fr. Borový. 1948, s. 239–240.  
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identity Achillovy mezi dcerami Lykomedovými. Kdyby Odysseus byl živnostenským 

detektivem, zjistil by ji klíčovou dírkou nebo výslechem pradlen; jsa však nadán bujnou 

inteligencí, užil známého a psychologicky skvělého triku s mečem a šperky.“50  

Čapek také poukazuje na fakt, že vlastnosti dobrodružné četby jsou integrální součástí 

literatury, opět s odkazem na klasická díla: „Napínavost platí za vlastnost nízkou a neliterární. 

Nechci se o to přít; ale domnívám se, že napínavost je vlastnost velmi stará. Myslím, že 

historie Josefa Egyptského byla kdysi velmi napínavá. Mám za to, že i Román o Růži byl 

nějakým způsobem napínavý. Po jisté stránce Ílias je krvák a Odyssea je předchůdce Karla 

Maye.“51 

Pozornost věnuje Čapek také fenoménu proletářského umění. Vyčleňuje čtyři základní 

okruhy tvorby, kterou je možné nazvat proletářskou: „1. buď umění tvořené od proletářů nebo 

2. tvořené o proletářích nebo 3. tvořené pro proletáře nebo konečně 4. nesené duchem, jenž 

řídí světový proletariát, jako je kolektivnost, revolučnost, mezinárodnost a tak dále.“52 Již 

v úvodní části konstatuje Čapek následující: „Zdá se, že ať to myslíme s proletářským uměním 

jakkoliv, bude proletariát spíše jeho předmětem a konzumentem než jeho podnětem.“53 Opět se 

nám tedy vrací klíčový pojem čtenáře a obsazuje centrální pozici. Čapek rovněž reflektuje 

„elitářství“ soudobé knižní tvorby, tvorbu pro velice úzký okruh příjemců. Umění by proto 

mělo být schopno uspokojit zájmy čtenáře: „Aktuálním úkolem umění je zabít nudu, stesk 

a šedivost života; činí-li více než to, tím lépe; ale nečiní-li to vůbec, je špatnou pazourkovou 

sekyrou, neboť nás nechrání před obludami, jež nás sžírají.“54  

Čapek naznačuje, kde je možné hledat inspirace pro nové lidové umění: „Kdyby se mělo 

zrodit nové lidové, to jest lidem prožívané umění, muselo by se patrně velmi přímo a plně 

obracet k této lidské a lidové přirozenosti; ale nesmělo by k ní jaksi blahosklonně sestupovat, 

nýbrž prodírat se k ní s námahou a povznesením ducha; neboť jinak není velkého umění. Bylo 

by nutno dobývat ho z kýče a nikoliv z oblasti exkluzivních výtvorů; bylo by třeba ohlédnout se 

po všelijakých prastarých tradicích (k nimž čítám i soudní síň, film, hrdinné eposy, kolportážní 

romány a jiné nedosti oceněné zdroje) a pak udělat z toho umění.“55  

Čapek čtenáři svých esejů doporučuje: „Závěry si učiňte sami. Je jich možno několik, 

                                                 
50 Tamtéž, s. 213–214. 
 
51 Čapek, K.: Marsyas čili na okraj literatury 1919–1931. Praha: Fr. Borový. 1948, s. 237–238. 
52 Tamtéž, s. 245.  
53 Tamtéž, s. 247. 
54 Tamtéž, s. 252.  
55 Tamtéž, s. 253. 
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vyberte si; co se mne týče, nechtěl jsem vás o ničem přesvědčovat; ale dělá mi dobře nalézt 

dobré věci v krajích špatné pověsti.“56 Obliba okrajové literatury je dokladem její životnosti, 

která se ukazuje jako vhodný zdroj pro novou tvorbu.  

 

 

 

 

Kapitola 4 

Materiál  

Zdrojem materiálu pro diplomovou práci byly především literární časopisy z dvacátých let 

20. století. Jednotlivé časopisy a sborníky byly zvoleny tak, aby obsáhly širší názorové 

spektrum. Větší důraz byl ovšem položen na časopisy, které byly komunikovány v kontextu 

avantgardního hnutí. Ve vybraných sbornících a časopisech jsme sledovali projevy, které 

jakýmkoli způsobem reagovaly na oblast populární tvorby. Jak již bylo řečeno, neomezovali 

jsme se pouze na oblast literatury, ale pokládáme tuto oblast za centrální.  

Ve vybraném korpusu sledujeme velice široké spektrum vzájemně provázaných otázek 

a témat, které si zde pokusíme naznačit. S tím je také spojen problém terminologický. Námi 

užívaný pojem „populární literatura“57 se ve zkoumaných časopisech takřka neobjevuje. 

Setkáváme se s termíny, které odráží právě ona akcentovaná témata. Jednotliví autoři mají svá 

specifická témata a zvoleným pojmenováním zdůrazňují různé úhly pohledu.  

V prvním okruhu témat se setkáváme s otázkou samotného definování, respektive 

sebedefinování literatury, založené na opozici literatura versus ne-literatura. Umělecká 

literatura definuje sama sebe jako opak populární literatury a chápe se jako to „pravé“ umění.  

Druhý okruh je spojen postavou příjemce, řeší otázky, komu je literatura určena nyní, 

komu bude určena v budoucnosti. V těchto debatách je budována opozice měšťák a proletář. 

Měšťáka můžeme vidět ve dvou perspektivách – v první jako příjemce „úpadkového“ umění, 

nositele negativních hodnot spojených s buržoazií. V druhém úhlu pohledu je měšťák 

uchvatitel pravého umění, které se tak stává pro proletáře nepřístupné.  

Ve třetím okruhu jsou probírány otázky spojené s lidovýchovnou a osvětovou činností. 

Propojení s otázkou příjemce je v tomto bodě velice těsné – zdůrazňuje se zde schopnost 

                                                 
56 Tamtéž, s. 224. 
57 K rozšíření pojmu populární literatury dochází v druhé polovině 20. století v souvislosti s vývojem sociální, 

kulturní a literární vědy.  
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příjemce umění porozumět. V případě, že tato schopnost chybí (nebo je nedostatečná), 

setkáváme se s několika možnými řešeními. Lidovýchovná činnost vidí řešení ve vzdělávání 

potenciálních příjemců. Některé revoluční návrhy naznačují opačný postup – nepřizpůsobovat 

čtenáře literatuře, ale literaturu čtenáři. Zamýšleným čtenářem je zde opět vetšinou proletář. 

V řadě textů se setkáváme s opakem, tj. s rezignací na lidovýchovnou činnost.  

Specifický okruh otázek tvoří direktivní prosazování kvalitní četby a případná cenzura 

četby škodlivé. V tomto bodě se opět setkáváme s binárním dělením na literaturu dobrou, 

uměleckou a literaturu závadnou, před kterou je třeba jistý okruh čtenářů chránit. V našem 

případě se tento okruh čtenářů překrývá právě s proletariátem, jehož estetické cítění bylo 

dlouhá léta zanedbáváno.  

Diskusi o těchto okruzích problémů budeme popisovat jednotlivě. Časopisy jsme se 

rozhodli uspořádat tematicky. V tomto uspořádání dle našeho názoru vystoupí zřetelněji 

souvislosti a plynulý vývoj názorů na populární tvorbu. Vznikne tak několik skupin, v rámci 

kterých časopisy řadíme chronologicky. Tyto skupiny ale výrazně neoddělujeme, pouze zde 

naznačujeme jejich vzájemné vztahy. 

V první skupině budou rozebírány časopisy, jejichž podobu nejvýrazněji ovlivňoval 

S. K. Neumann. Jedná se o časopisy Kmen, Červen, Proletkult a Reflektor. Druhý okruh 

obsahuje sborník a časopisy spojené s U. S. Devětsil, tedy Revoluční sborník Devětsil, Pásmo 

a ReD. Za devětsilskými tiskovinami následuje sborník Fronta jako zástupce produkce 

avantgardního hnutí pozdějšího období, s širokým okruhem autorů domácích i zahraničních. 

V další skupině rozebíráme časopisy Den a Orfeus, které existovaly poměrně krátce a výrazně 

se neprofilovaly. Mezi jejich přispěvatele patřili Karel Teige a A. M. Píša. Do pomyslné páté 

skupiny jsme umístili časopis Var, který vedl Zdeněk Nejedlý. Do šesté skupiny jsme zařadili 

časopis Host a Sborník Literární skupiny, orgány moravského literárního života. Posledním 

analyzovaným časopisem je Cesta, který svým konzervativnějším postojem tvoří opozici vůči 

ostatním časopisům.  

 

4. 1. Kmen, 1917–1922  

Časopis Kmen byl vydáván v letech 1917–1922. Původní týdenní periodicita se 

v posledním ročníku změnila na měsíční. Prvním redaktorem Kmene byl F. X. Šalda, pod jeho 

vedením vznikly první dva ročníky, jejichž orientace byla především idealistická a etická.58  

Změnu v ideové orientaci znamenal příchod S. K. Neumanna, který do Kmene vnesl 

                                                 
58 Forst, V. a kol.: Lexikon české literatury 2/II, K–L. Praha: Academia. 1993, s. 732. 
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problematiku angažovanosti umění. Spolupracovníky časopisu byli především autoři 

předválečné moderny, např. bratři Čapkové.59 Kmen se následně stal literárním doplňkem 

dalšího periodika vedeného S. K. Neumannem, Června. Na jaře 1921 Kmen s Červnem 

splynul.60  

V čísle 36 druhého ročníku byl publikován první díl rozsáhlejší studie výtvarného kritika 

Václava Nebeského Náhražkové umění neboli o podstatě paumění úvaha téměř až 

psychiatrická. Nebeský se zabývá především výtvarným uměním, rozděluje tuto oblast na 

umění, neumění a paumění. Paumění definuje jako náhražku umění, neumění je podle něj 

minusová hodnota umění.61 Podle Nebeského se paumění vyznačuje „všemi jednotlivými 

vnějšími znaky znaky umění“, ale chybí mu znak nejdůležitější, tj. vnitřní pravdivost, 

soudržnost mezi formou a obsahem.62 Studie se dále také věnuje kategorizaci paumění a jeho 

tvůrců.  

Negativně hodnotí Nebeský nadšenecké vzdělavatelské snahy, za problematické považuje 

i prosazování ideologických požadavků v umění: „Jen takto vnitřně znivelizované 

člověčenství mohlo zaslepiti se hesly: jedna pravda, jedno umění a jedna mravnost pro 

všechny, jako by pravda a mravnost byly ještě (shodně s hmotnými statky uměním, pravdou 

a mravností, nejsou-li více prožívány a realizovány každým jedincem i každou sociální 

skupinou nezaměnitelným individuálním způsobem). Heslem: S Leonardem na Slovač zabila 

umělecká výchova lidové umění. Leonardu nenaučilo se sice Slovensko rozumět lépe, ale zato 

pochopilo půvaby trojbarevného jarmarečního škváru. Heslem: popularizace vědy odnaučil 

mnohý osvětový spolek řadu lidí myslit. Veta od té doby po samorostlé moudrosti. 

Papouškovat, co jiní vymyslili, je přece nejen nejpohodlnější, ale také zdánlivě jistější, ‚když 

je to zaručeně pravda‘, než na neurčito sám mudrovati. S heslem: jedna mravnost pro všechny 

                                                 
59 Byly zde otištěny statě Josefa Čapka Malíři z lidu a Tvář mrtvé strašná..., které byly zařazeny do souboru 

Nejskromnější umění, Karel Čapek zde publikoval svůj esej Poeta, později uveřejněnou právě v Marsyovi. 
60 „Kmen končí tímto číslem svůj 4. ročník a prozatím také svou existenci. Stal se přirozeně literárním doplňkem 

‚Června‘ a splývá s ním v jednu týdenní revue, která bude moci teď odhodit i ten poslední balast, jenž se 
v předchozích ročnících Kmene a Června ještě tu a tam objevil, a stane se opravdu jednotným a vybraným 
orgánem rodící se socialistické kultury. Doufáme tudíž, že čtenáři a odběratelé Kmene zůstanou nám věrni a 
uvítají ještě laskavěji Červen v nové podobě. Objeví-li se přes to potřeba zvláštního časopisu literárního a 
uměleckého, obnovíme Kmen jako měsíční revue.“ Kmen 4, 1920-21, č. 52, s. 616 

61 „Rozdíl mezi uměním a pauměním je kvalitativní. V paumění není vůbec umění, není ani stopy po chuti 
k němu. Je naprostým neuměním čili mimouměním. U neumění možno poukázat na vlastnosti, jež jsou umění 
nepřátelské, […]. Neumění je zápornou stránkou umění. Paumění je k umění neutrální. Nemůže mu proto 
vlastně ani přímo škodit, nemohouc s ním přijít v bezprostřední styk. Není jeho negací. […] Umění je plus, 
neumění minus téže hodnotové stupnice. Paumění je veličina vlastního umění a rozpětí, o vlastním plus a 
vlastním minus.“ Nebeský, V.: Náhražkové umění čili o podstatě paumění úvaha téměř až psychiatrická. 
Kmen 2, 1918-1919, č. 36, s. 277. 

62 Viz tamtéž, s. 278. 
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popanštil se sedlák a zesedlačil pán. Výsledek byl u obou stejný: fouňa.“63  

S příchodem S. K. Neumanna se v Kmeni začaly objevovat články s tematikou 

proletářského umění. Pozornost byla věnována teoretickým textům, jejichž autoři byli 

převážně ze Sovětského svazu (A. Lunačarskij,64 V. Brjusov65). Dále byly publikovány  

reportáže o již existující proletářské kultuře. Reportáže pocházely opět ze Sovětského svazu, 

ale například také z Maďarska. Čtvrtý ročník Kmene byl koncipován jako literární příloha 

k časopisu Červen, se kterým na konci čtvrtého ročníku splynul. 

Ve třetím ročníku je nastolena otázka, zda je ekonomický zisk dostatečné ospravedlnění 

pro vydávání nekvalitní tvorby. Neumannovo hledisko podobný přístup zásadně odmítá 

a prosazuje estetickou cenzuru literatury vydávané v masových nákladech: „A my při veškeré 

své svobodymilovnosti odpovídáme bez rozpaků, že něco podobného nemělo by být dovoleno, 

že takové publikace statisícového nákladu měly by se předkládat k preventivní odborné 

cenzuře umělecké.“66  

Kmen se také věnoval otázce veřejných knihoven, které jsou pevně spojeny 

s problematikou četby širokých vrstev. I zde zaujal podobné stanovisko – knihovny by měly 

plnit funkci vzdělavatelskou, tudíž by se populární četbě měly vyhnout a půjčovat pouze 

kvalitní (potažmo pouze českou) literaturu.  

Ve 12. čísle čtvrtého ročníku byla z časopisu The Liberator přetištěna úvaha amerického 

malíře Maurice Sterna s názvem Umělec a život. Stern buduje jasnou opozici populární versus 

nepopulární: „Jsou dva druhy umělců, populární a nepopulární. Dílo prvého je milováno, 

druhého nepovšimnuto nebo potíráno nebo vzbudí jen zájem. Dílo prvého se snadno prodává, 

protože láska budí vlastnický pud, po dílu druhého se ptá málokdo, poněvadž máme zájem jen 

na dálku.“67 Populární tvorba opět nese negativní stigma díla vzniklého na zakázku, tudíž 

vznikající v umělecky omezeném prostoru – zakázka má stanovené parametry, kterým umělec 

musí dostát. Situaci výtvarného umění hodnotí Stern se značnou skepsí, pokud chce být 

umělec živ, nezbývá mu nic jiného než se zaprodat. V současné době umělec není „pravým 

umělcem“, ale pouze „dodavatelem boháčů“.68 Role umělce podle Sterna spočívá v tom 

                                                 
63 Tamtéž, s. 301. 
64 Anatolij Lunačarskij (1875–1933), jedna z klíčových osobností porevolučního kulturního života, od roku 

1917 lidový komisař osvěty. Kulturní dění ovlivňoval především publicistickými články o vzniku a legitimitě 
proletářské literatury, viz Hrala, M.: Ruská moderní literatura. Praha: Karolinum. 2007, s. 125.  

65 Valerij Brjusov (1873–1924), ruský symbolista, organizátor „nového umění“, činný při zakládání Institutu 
literatury, více viz Hrala, M.: Ruská moderní literatura. Praha: Karolinum. 2007, s. 201.  

66 Neumann: Z doby tance kolem zlatého telete. Kmen 3, 1919–1920, č. 6, s. 46 
67 Stern, M.: Umělec a život. Kmen 4, 1920–1921, č. 12, s. 140.  
68 Tamtéž, s. 142 
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„nejen dělat život krásnějším a přitažlivějším, ale aby ukázal, že život je krásný, přitažlivý 

a významný.“69  

Josef Hora publikoval v Kmeni stať K novému umění. V úvodu nastiňuje nesoulad mezi 

teorií a životní praxí, který se v oblasti umění vyskytuje. Jako příklad mu slouží osobnost 

kunsthistorika, který má teoretickou průpravu a dokáže o umění hovořit, a postava vyšívačky, 

které je schopna vytvářet zdobené šátky.70 Historický vývoj představuje Hora jako vývoj ke 

specializaci, která „okrajuje“ život, společně s technickým vývojem postupně vytlačují 

přirozené schopnosti a tendence k tvorbě, které jsou nahrazovány technickou a tovární 

produkcí: „Ale je nutno nahraditi lidu, oč byl ochuzen. Je nutno pečovat o to, aby mu byly 

dány nejlepší věci do rukou, aby nejlepší dobový vkus mu byl vštěpován, a ne brak ze smetiště 

velkoměstských produktů tuctových. Zabili národní píseň Kmochem a Hašlerem, odstranili 

pověry pohádek krvavými romány [...].“71 Horův příspěvek poukazuje na specifický aspekt 

přístupu k populární tvorbě. Sledujeme zde období „přelomu“, doznívání období, ve kterém je 

„lid“ představován jako nositel a tvůrce „lidového umění“, které je hodnoceno kladně, ale 

také se z něj stává téměř bezmocný příjemce „kulturního odpadu“, jež je typický pro 

velkoměsto. Tento „kulturní odpad“ vytlačuje onu pravou, zdravou lidovou tvorbu.  

V čísle 48 byl publikován text Karla Teiga Novým směrem. U článku je umístěna 

poznámka redakce, ve které je zmíněn nesouhlas s některými detaily článku, zároveň je však 

oceněna snaha o samostatné úvahy a především „ideová snaha revoluční.“72  

Teige v úvodu shrnuje dosavadní umělecké snahy od impresionismu po kubofuturismus, 

které jsou spojeny neúspěchem – nepodařilo se jim dotknout se člověka ve středu jeho bytosti. 

Období poválečné je pro Teiga bezeslohové, finální, ale zároveň také zahajovací: „Stojíme-li 

dnes ve fázi, kdy jako již nejednou, vývoj založený na minulých předpokladech se prudce 

a intenzivně naplňuje a ukončuje, nastává lidskému duchu hledat směr a výhled pro vývoj 

další.“73 Nová doba má jedinou možnost – vrátit se k člověku, jako jediné řešení vidí Teige 

revoluci.74 

Nové umění bude jednotou života, jako předchůdce tohoto umění jmenuje Charlese-

 Louise Philippa, Henriho Rousseaua a Charlese Vildraca. V závěru Teige uvádí principy nové 

                                                 
69 Tamtéž, s. 142. 
70 Viz Hora, J.: K novému umění. Kmen 4, 1920–1921, č. 31, s. 364. 
71 Hora, J.: K novému umění. Kmen 4, 1920–1921, č. 31, s. 365. 
72 Teige, K.: Novým směrem. Kmen 4, 1920–1921, č. 48, s. 569. 
73 Tamtéž, s. 569. 
74 „Neboť není pochyby, soudíme-li podle vzmáhajících se a nepřetržitých krizí všech oborů práce, že jsme 

stanuli na rozhraní dvou světů. A že tímto řešením jest Revoluce.“ Tamtéž, s. 570.  
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tvorby: „Musíme alespoň ještě zdůraznit blízkost primární tvorby: lidového umění, dětské 

malůvky a národní písně ve chvíli zrodu nového uměleckého proudu, jehož hybnou silou jest 

vědomí pospolitosti všeho živoucího, z dnešního antropocentrismu vyvíjející se biocentrismus. 

[…] Tím chceme vyslovit svou – domněnku anebo naději? – že nebude napříště tzv. velikého 

umění na rozdíl od druhořadé a odvozené produkce lidové, že bude jednotný peň umění, 

nesoucí nové obrazy, neakademické a obsažnější, než plocha pomalovaného plátna symboly 

doby pro všechny žijící a věřící lidi.“75 Zde vidíme jistou odlišnost od názorů Horových – 

lidová produkce má svou hodnotu, ale také je vnímána jako „druhořadá a odvozená“. Teige 

předpokládá vznik nového, homogenního umění, které bude syntézou stávajícího vysokého i 

nízkého.  

Kmen za redakce S. K. Neumanna posílil výchovnou a tendenční stránku příspěvků. 

Kromě propagace socialistického umění se v časopise objevovaly různé texty reagující 

například na možnost vzniku samostatného ministerstva osvěty, které by mimo jiné 

spravovalo i kinematografickou produkci. Tato výchovnost se objevuje i v inzerátech na 

aktuální knižní produkci. Ve čtvrtém ročníku v čísle 14 je otištěn krátký referát o knize Breta 

Harta Z měst i stepí, který oceňuje „samozřejmost hrdinů s jednoduchou kulturou srdce“, 

ovšem vzápětí varuje, že tato jednoduchost může být také nebezpečná.76  

Naprostá většina příspěvků uveřejněných v Kmeni se k populární literatuře staví 

negativně, existují však jisté výjimky, tedy četba, kterou lze s „varováním“ doporučit (viz 

Bret Harte). Nejostřeji reaguje na populární četbu S. K. Neumann, schvalující direktivní 

osvětové až cenzurní zásahy proti populární tvorbě. Výjimku tvoří článek Karla Teiga, 

věnovaný novému umění, které vznikne syntézou vysokého a nízkého.  

 

4. 2. Červen, 1918 – 1921  

Červen vycházel v letech 1918–1921, jeho redaktory byli Stanislav Minařík (roč. 1), 

Michael Kácha (roč. 2–3) a S. K. Neumann (roč. 4). Periodicita kolísala mezi čtrnáctideníkem 

a týdeníkem. Časopis se profiloval jako propagátor socialistické kultury a komunistického 

světonázoru. První ročník nesl dozvuky předválečné moderny, své texty zde otiskovali bratři 

Čapkové, S. K. Neumann, pozornost byla věnována činnosti výtvarné skupiny Tvrdošíjných. 

Od druhého ročníku se Červen razantněji věnoval věci radikálního socialismu. Mění se také 

okruh jeho přispěvatelů, mezi autory se objevují jména z nastupující umělecké generace 

                                                 
75 Tamtéž, s. 571. 
76 Kmen 4, 1920–1921, č. 14, s. 167. 



23 

(Karel Teige, A. M. Píša).77 Třetí ročník Června znamenal výraznou změnu ve skladbě 

jednotlivých čísel. Byla posílena část obsahující odborné články, množství otiskované beletrie 

bylo výrazně sníženo. Nejčastěji byla publikována jedna až dvě básně na titulní straně, zbytek 

čísla obsahoval texty věnované socialistickému hospodářství či politice. Čtvrtý ročník se již 

od prvního čísla vrátil ke schématu užívaném v druhém ročníku. 

Červen otiskoval teoretické i programové statě, ale také prózu a poezii, a to jak původní, 

tak překladovou. Zásadní vliv na vývoj české literatury mělo publikování Apollinairova 

Pásma v překladu Karla Čapka, s linoryty Josefa Čapka (1918–1919, č. 21–22, roč. 1). 

Dalším z vlivných textů byl román Ch.-L. Philippa Bubu z Montparnassu v překladu 

J. Votrubové-Veselé, který vycházel na pokračování v průběhu prvního ročníku. 

Na obálce prvního čísla prvního ročníku můžeme nalézt toto programové prohlášení: 

„V Červnu tiskneme toliko básně a prózy tvárně nové, výbojné, poučné a zajímavé – původní 

i přeložené, – rovněž výtvarné práce tohoto druhu, domácí i cizí. Divadla, drobné kritiky 

a kroniky nepěstujeme.“78 Zároveň je jasně zdůrazněno hledisko kvality při hodnocení: „Do 

bibliografie knih a publikací redakci zaslaných zařazujeme pečlivě toliko díla hodná 

doporučení; literaturu běžnou a průměrnou s díky odmítáme a nezaznamenáváme.“79  

Prvním odmítnutím panujícího stavu kultury je článek S. K. Neumanna Kýč pro pány i pro 

lid. Neumann kriticky hodnotí soudobou situaci: „Jdeme hlavními třídami a ulicemi: 

knihkupci všude. Ale solidní a vkusný výklad je vzácný; jarmareční výstavy jarmarečního 

zboží převládají. Bývaly časy, kdy u solidního knihkupce našel jsi pořádek a vše na svém 

místě: na první pohled jsi poznal, co vyšlo nového, a svoje ke svému se řadilo. Dnes 

knihkupecká skříň je chaos překřičujících se dryáčnických hlasů. S novou silou kvetou opět 

všemi sprostými barvami svůdné obálky, do nichž se vkládají nejzbytečnější překlady 

i nejzbytečnější výrobky domácí.“80 Neumann nepřiznává populární četbě sebemenší hodnotu. 

Zajímavým jevem je zde odsuzování překladů, s tímto názorem se můžeme setkat např. 

i u J. O. Novotného (viz dále, Cesta).  

Kvalitní umění není ovšem ohroženo jen v Praze: „Existuje například nakladatelství, jež 

tuším neprávem říká si zemědělské: nevydalo dobré beletristické knihy, za to specializovalo se 

na zboží, jež nesnese sebe menšího měřítka literárního, a tím zavodňuje po mnoha tisících 

český venkov, vysílajíc zástupu agentů na ubohé české zemědělce, čili právě tam, kde jest již 

                                                 
77 Forst, V. a kol.: Lexikon české literatury 1, A–G. Praha: Academia. 1985, s. 457. 
78 Červen 1, 1918–1919, č. 1, obálka. 
79 Tamtéž. 
80 S. K. Neumann: Kýč pro pány i pro lid. Červen 1, 1918–1919, č. 4, s. 55. 
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čas, aby se opět otevřely dveře dobré knize.“81 Stejně jako Josef Hora, tak i S. K. Neumann 

představuje lid v této pasáži jako pasivního příjemce, který není schopen se proti této 

nebezpečné nekvalitní četbě bránit.  

Pro Neumanna je hledisko vhodné politické ideologie stejně důležité jako estetická kvalita 

díla. Jím užívané pojmenování „měšťácké umění“ se vztahuje k oběma těmto hlediskům 

a nese negativní konotace. Za nejproblematičtější považuje Neumann souhlas kritiků 

s měšťáckým uměním, který se často mění v boj proti povrchním znakům: „Méně přirozené je 

však, leží-li před těmito a jim podobnými modlami, ryzím výkvětem prázdného umění 

měšťáckého, v nábožném obdivu i kritikové ze socialistických časopisů a propagátoři umění 

demokratického, kteří ve své horlivosti zatracují dokonce – ‚zlaté‘ rámy.“82  

V Červnu také můžeme sledovat vzrůstající zájem o umění přírodních národů (samostatné 

číslo věnované této problematice, č. 18, roč. 1). Autorem úvodního článku byl Josef Čapek, 

jehož linoryty tvořily výtvarný doprovod tohoto čísla.  

Zájem o umění přírodních národů působí v kontextu dvacátých let zcela organicky. 

Můžeme ho chápat jako jednu z perspektiv při hledání původního, primárního zdroje umění. 

Umění přírodních národů a domácí lidová tvorba jsou pro nás z tohoto pohledu jak analogií, 

tak opakem. Jejich analogičnost spočívá v podobném postavení – oba typy umění stojí na 

pomyslné periferii tvorby. Centrum v tomto případě bude představovat klasické evropské 

umění. Na tuto pozici je staví například osobnost „neškoleného tvůrce“.83 Opak tvoří ve 

chvíli, kdy začneme zohledňovat hledisko národnostní a vytvoříme tak opozici národní versus 

exotické. Exotické motivy došly nejširšího uplatnění v období poetismu, v tomto bodě 

můžeme sledovat jejich nástup. 

Prohlášení z úvodu druhého ročníku Června deklaruje tematické rozšíření „ve směru 

politickém a sociálním“. List by měl obsahovat dobrou beletrii a články politické, aby bylo 

zachováno spojení mezi politikou a kulturou. Časopis by měl být živý, mít úroveň 

a nenucenou svěžest. Zároveň toto prohlášení informuje o založení edice Června, jejímž 

prvním svazkem je Bubu z Montparnassu.84  

V osmém čísle druhého ročníku je publikována první část článku Umělci a společnost 

autora podepsaného jako Civis Bohemicus.85 První díl shrnuje vývoj umění od dob antiky 

                                                 
81 Tamtéž, s. 55. 
82 Neumann, S. K.: Kýč pro pány i pro lid. Červen 1, 1918–1919, č. 4, s. 56. 
83 Tímto pojmenováním máme na mysli fakt, že tvůrci a původci těchto děl nechápou sami sebe primárně jako 

umělce, tvůrce uměleckých děl.  
84 Vydáno v roce 1919 u Fr. Borového rovněž v překladu Jaroslavy Votrubové-Veselé.  
85 Jeden z pseudonymů S. K. Neumanna.  
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k francouzské revoluci jakožto vývoj k neustálému úpadku. Během této doby došlo sice 

k osvobození od přímé služebnosti vládcům, ale umělec, stejně jako ostatní členové 

společnosti, jsou otroky kapitalistické společnosti. Kritice je podroben také individualismus 

dosavadní tvorby a hospodářský systém, který umělce nutí, aby napodoboval. Hospodářský 

systém má vliv i na příjemce, který si nemůže dovolit pořídit dobré a poctivé výrobky.86 

Dalším neblahým vlivem ekonomických vztahů je přerušení vazeb mezi tvůrcem a výrobkem, 

tvůrce pracuje pouze proto, aby si vydělal peníze, nikoli aby něco vyrobil.87 Určitou 

modifikaci tohoto vztahu mezi výrobkem a tvůrcem můžeme nalézt v článcích Jindřicha 

Honzla (např. ve čtvrtém ročníku Června), který komentuje „opravdovější“ vztah ochotníků 

ke svým představením. Honzl v těchto případech užívá termín virtuozita, kterým označuje 

herecké schopnosti profesionálních herců, kterým jejich profesionalita a zkušenost leckdy 

nedovolí opravdu se vcítit do role.  

Silný důraz je kladen na vzdělavatelskou a vůdčí roli umění ve společnosti: „Umění se 

ovšem v těchto poměrech velmi zjemňuje; je to pak zjev neobyčejně složitý, rezonanční půda 

úžasně citlivá pro každý záchvěv nejrafinovanější lidské duše. To jest jeho zisk. Ale současně 

ztrácí veškeru monumentálnost a živelnost, utěšuje rozmařilce a zchoulostivělé, přestává živiti 

národ; jeho slovo, tón, gesto, barva, tvar přestávají býti srozumitelné národu a stávají se 

povážlivě lhostejné lidstvu. To jest jeho ztráta.“88 Jedním z Neumannových požadavků, 

kladených na nové umění, je jednoduchost a srozumitelnost. V tom také Neumann vidí 

příčinu úspěchu populární četby, definované často právě čtenářskou přístupností.  

Finanční úspěch díla se projevuje vždy na úkor kvality, v tomto případě je tematizován 

rozpolcený vztah ke společnosti mezi umělci vypjatě moderními („revolucionáři“): „Umělci, 

kteří nepatří do kategorie revolucionářů, nemyslí mnoho o svém poměru ke společnosti. Jedni 

jsou spokojeni, když jejich díla jdou na odbyt a dostane se jim nějakého oficiálního uznání. To 

jsou ti, kteří mají své obecenstvo, s nímž stojí na stejné úrovni mravní a intelektuální a pro něž 

učiní všechno, aby si učinili jeho přízeň. Druzí pracují toliko pro kroužek stejně smýšlejících. 

Instinktivně nenávidějí dav, který jim nemůže rozumět.“89 

Aktuální situace značně nahrává umělecké produkci tvořené pro finanční zisk, a tím 

i úpadku umění.90 Ekonomický motiv vydávání knih představuje podle Neumanna větší 

                                                 
86 Neumann zde jako příklad uvádí truhlářství. 
87 Viz Neumann, S. K.: Umělci a společnost. Červen 2, 1919–1920, č. 9, s. 84.  
88 Neumann, S. K.: Umělci a společnost. Červen 2, 1919–1920, č. 8, s. 70.  
89 Tamtéž, č. 9, s. 83. 
90 „Umělce zotročil hůře než kterýkoli starý dvůr knížete světského nebo církevního, než kterákoli kasta, třída, 

aristokracie. Ty všechny chtěly, aby umělec řekněme zpíval dle jejich taktu; kapitalismus chce, aby umělec 
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nebezpečí než předchozí ideologie, které umělecké dílo směřovaly jistým směrem, vkládaly 

do jeho obsahu určité významy. Nebezpečí nastalé situace spočívá i v tom, že dílo nenese 

žádný význam, vzniká pouze pro poptávku. 

V článku Potřeba kulturního teroru Neumann (opět pod pseudonymem Civis Bohemicus) 

radikálně a explicitně formuluje stanoviska k nevhodné tvorbě: „Každá společnost, každý 

národ má nejen právo, nýbrž i svatou povinnost všemi prostředky zamezovat soustavnou 

otravu svých členů, ničit špinavé řemeslo travičů studní […].“91  

Neumann vidí řešení následovně: „Zde je třeba se vzepřít. Zde akce kulturní menšiny musí 

být pronikavější a méně stydlivá. Zde je na místě poctivý kulturní teror, který, nemůže-li 

širokým vrstvám vnutiti na ráz kulturnější hledisko, smysl pro cenné a vkus, může aspoň 

radikálněji než dosud potírat útočnou hordu kulturních zpátečníků a prostitutů.“92 Jako 

příklad kýčařství uvádí Alfonse Muchu a jeho Slovanskou epopej. V tomto článku se 

setkáváme s nejdirektivnější pozicí S. K. Neumanna. Populární tvorba není jen nekvalitní, ale 

představuje přímo hrozbu pro široké vrstvy nezkušených konzumentů.  

V článku Proletářská kultura uveřejněném v čísle 18 předkládá Neumann základní 

informace o proletářské kultuře. Po úvodní definici pojmu kultura ve shrnutí současné situace 

prakticky opakuje teze nastíněné v článku Umělci a společnost: volný trh představuje 

nebezpeční pro hodnotné umění, protože je důraz kladen na poptávku a vztah mezi tvůrcem 

a dílem je tak narušen.93 Neumann upozorňuje na tři přístupy ke kultuře, které v sobě vždy 

nesou negativní hodnocení: nutnost šetřit nás vede k levným dílům, nadbytek peněz vede 

naopak k plýtvání a předvádění se, případně příjemce nemá dostatečné vzdělání na to, aby 

ocenil opravdové umění a spokojí se s náhražkou. To je problém především proletariátu, který 

je odsouzen k přijímání „kulturních odpadků.“94 Pracuje pro ideologii vládnoucí třídy a není 

zároveň dostatečně vzdělán, aby rozpoznal dobré od špatného. Důraz na vzdělání proletariátu 

je jedním z klíčových bodů Neumannovy koncepce nové literatury.  

                                                                                                                                                         
vůbec odhodil vše, co ho činí umělcem. Proto žádná doba nerodila takové množství pseudo-umělců, jejichž 
heslem je právě heslo našich ostatních dílen a továren: Zde se vydělávají peníze.“ Tamtéž, s. 84. 

91 Neumann, S. K.: Potřeba kulturního teroru. Červen 2, 1919–1920, č. 11, s. 99. 
92 Tamtéž, s. 100. 
93 „Dnes hospodaření nazdařbůh, liberalisticky volná hra sil, regulované tzv. volnou konkurencí, nabídkou 

a poptávkou, jež opírají se obecně o touhu po zisku, vedou nutně naší společnosti k poměrům, kultuře 
zejména nepříznivým. Tvoří se a vyrábí většinou špatně, poněvadž neběží o dílo, nýbrž o výdělek. Užívajíce 
plodů kultury, myslíme nejčastěji na nutnost šetřit a spokojit se s laciným, nebo naopak plýtváme, abychom se 
honosili, nebo konečně jsme obětí špatné výchovy a máme zalíbení v náhražkách, v břečkách a ohyzdnostech, 
které považujeme za zdravý pokrm, za čisté víno a ryzí krásu. Vývoj kultury v dnešní kapitalisticky vedené 
společnosti je zhola nepřirozený, kultura pokračuje neobyčejně těžce, zvrácenost je tu normálním stavem a 
zdravá síla vzácnou výjimkou.“ Neumann, S. K.: Proletářská kultura, Červen 2, 1919–1920, č. 18, s. 162. 

94 Tamtéž, s. 162. 
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Budoucí vývoj představuje Neumann následovně: po vítězství proletariátu nastane 

přechodné období proletářské kultury, během které bude doposud kulturně zanedbaný proletář 

vzdělán. To zajistí tzv. „kulturní dělníci“.95 Cílem všech snah je kultura socialistická, která 

bude obsahovat nejlepší výsledky jak kultury měšťácké, tak kultury proletářské, viz Neumann 

Červen 2, s. 163. Proto je nyní nutné soustředit své úsilí na vzdělávání proletariátu96 

a směřovat nejprve ke kultuře proletářské, poté k ideální kultuře socialistické. V závěru 

článku Neumann znovu zdůrazňuje dočasnost proletářské kultury, stejně jako diktatury 

proletariátu.97 

V čísle 49 byl z německého listu Die Rote Fahne přetisknut překlad ruského referátu 

o vzniku organizace Proletkult. Článek popisuje vnitřní strukturu a organizaci Proletkultu, 

věnuje se také jeho poslání, kterým je „pozvednout proletáře z dnešní nízké duševní úrovně, 

pomoci mu, aby se mohl tvořivě účastnit na lidské kultuře. […] Chce, krátce a dobře, sloučiti 

v jeden harmonický celek u každého práci a fyzickou a duševní a udělat ji co možná 

tvořivou.“98 Závěr článku vyzývá k vytvoření obdobné organizace v našem prostředí. 

Třetí ročník Června publikoval především odborné články z oblasti hospodářství a teorie 

socialismu, beletristická složka byla potlačena. K otázkám umění se časopis vrátil ve čtvrtém 

ročníku. V prvním čísle v prohlášení nazvaném Do nového ročníku je konstatováno dokončení 

politické úlohy Června a jeho další působení na poli kultury: „[...] je úkolem pracovníků 

kulturních, aby soustavně pozdvihovali úroveň celku. V malém státě však, kde vzdělanost 

(a bohužel i polovzdělanost) má velký vliv na masy a poněvadž je dosud především měšťácká, 

má na ně vliv častěji špatný než dobrý, jest úkol kulturních pracovníků socialistických: 

odpoutávat postupně socialistické davy od kultury čistě měšťácké a soustavně budovat 

základy kultury socialistické ještě naléhavější než ve státě, kde veliké masy proletariátu nejsou 

nebo nebyly dlouho připoutány k domácí vzdělanosti.“99  

Zajímavou opozici k článkům publikovaným v Červnu tvoří text Elieho Faura Umění 

a lid, pravděpodobně převzatý z francouzského tisku. Červen se po celou dobu své existence 

profiluje jako časopis, který přispívá k vzdělávání proletariátu, články mají velice často toto 

                                                 
95 „Pozůstatkem minulé doby jsou tzv. kulturní pracovníci, kteří zabezpečí kulturní dělníky v přechodném 

období, kdy bude nutné vzdělat kulturně zanedbaný lid.“ Tamtéž, s. 163. 
96 „Proletář se musí stát středem kulturní práce a péče.“Neumann, S. K.: Proletářská kultura, Červen 2, 1919–

1920, č. 18, s. 163.  
97 „Kultura socialistická je tedy naším cílem; kultura proletářská je pouze dočasným prostředkem, tak jako 

proletářská politika, eventuálně tzv. diktatura proletariátu může být jen prostředkem k socialistické svobodě, 
rovnosti, bratrství.“ Tamtéž, s. 163.  

98 Proletkult, Červen 2, 1919–1920, č. 49, s. 434.  
99 Do nového ročníku. Červen 4, 1921, č. 1, s. 11. 
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edukativní vyznění, snaží se také prosazovat kolektivismus. Faure poukazuje na iluzivnost 

kolektivistických snah: „Nevěřím […] v estetickou výchovu lidu. Ti, kteří mi naslouchají, 

nejsou lid, ale nepatrná menšina, jejíž složky většinou ani nepocházejí z lidu. Co na tom sejde. 

Menšiny dělávají revoluci. Všimněte si dokonce, že to bývá nejčastěji elita vládnoucích tříd, 

jež dodává ony menšiny.“100 

Faure také nesouhlasí s lidovýchovnými snahami, zdůrazňuje jistou výlučnost, exkluzivitu 

umění: „Nejen že nevěřím v kouzelnou moc hesel ‚umělecká výchova lidu‘, ‚umění pro lid‘, 

‚umění společenské‘, nýbrž mám za to, jest třeba je potírati. Mezi slovem ‚lid‘ a slovem 

‚umění‘ a více ještě – na štěstí – mezi věcí ‚lid‘ a věcí ‚umění‘, jest zejména v naší době 

neodstranitelný rozpor. Jak jsem již řekl, lid jest rezerva nevinnosti druhu. Umění, toť druh na 

svém vrcholu, uvědomující si sama sebe. Lid jest počátek, umění zakončení. Perla nestvoří 

moře. Moře utváří perlu.“101 

Jindřich Honzl ve čtvrtém čísle čtvrtého ročníku publikoval svou stať Herecká otázka 

nového proletariátu, ve které se vyjadřuje k soudobé situaci divadla. Divadlo podle něj trpí 

především „virtuozitou“, kterou Honzl chápe jako absenci vztahu herce ke hře, ve které 

účinkuje. Herec hru neprožívá, nýbrž pouze ukazuje to, čeho dosáhl drilem a opakováním. 

Virtuozita se projevuje nejen v herectví, ale i v osobě režiséra.102 Honzlův příspěvek můžeme 

chápat jako analogii problematizace vztahu tvůrce a díla. Tvůrcem v tomto případě chápeme 

herce, performera. Populární tvorba je často prezentována jako „pouhý“ výrobek – tedy téměř 

mechanicky vytvořená věc, která nevyžaduje aktivní spolupráci a je pouze pasivně přijímána. 

Honzlův pojem „virtuozita“ popisuje podobný jev – ztrátu vztahu mezi tvůrcem a jeho dílem. 

V čísle šest se objevuje další článek S. K. Neumanna o proletářské kultuře. Neumann 

v něm shrnuje teze, které vyplývají z debaty o proletářské kultuře. První teze popisuje kulturu 

jako produkt vládnoucí třídy, proto bude kultura po revoluci proletářská. Druhá teze se 

vyjadřuje ke vztahu proletářské kultury a kultury měšťácké, jedním z prvním úkolů bude 

vymezení se vůči kultuře minulé. Neumann poznamenává, že nebude možné začínati od 

úplného začátku, ale prosazuje obrazoborectví vůči této kultuře.103 Ve třetí tezi mluví 

Neumann o reálných úkolech Proletkultu: „Úkolem Proletkultu nemůže být přece 

sebevražedná snaha naučit veškeru masu dělnickou rýmovat, kreslit, brnkat na klavír, hledat 

perpetuum mobile atd, nýbrž běží o to, aby tvůrčí síly stojící dnes ve službách proletariátu, 

                                                 
100 Faure, E.: Umění a lid. Červen 4, 1921, č. 2, s. 30. 
101 Faure, E.: Umění a lid. Červen 4, 1921, č. 2, s. 30.  
102 Viz Honzl, J.: Herecká otázka nového dramatu a proletariát. Červen 4, 1921, č. 4, s. 59–61.  
103 Neumann, S. K.: Proletářská kultura, Červen 4, 1921, č. 6, s. 88. 
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rozmnoženy byly o latentní talenty a génie, uvězněné v podzemí. […] A stejně tak nemůže být 

úkolem Proletkultu, aby celou dnešní masu proletariátu pohnul k návštěvě hudebních síní, 

uměleckých výstav a lidových univerzit, pro jejichž správné pochopení chybějí jí všecky 

podmínky, nýbrž běží o to, aby Proletkult, opřen o výkvět proletariátu, který dnes již lační po 

kulturních radostech, vybudoval mohutnou organizaci výchovnou, která postupně vyvede 

všechen proletariát z duchovní poroby. To se však nestane za jednu generaci, protože je to 

fyzicky nemožno.“104 V tomto článku můžeme vidět některé shodné rysy s textem Elieho 

Faura, především v realistickém přístupu k nutnému elitářství, které s sebou umělecká tvorba 

nese. Neumann zcela logicky argumentuje, že není možné okamžitě vzdělat celý proletariát, 

tento proces bude časově náročný. Oproti Faurovi ale Neumann důrazně prosazuje roli 

vzdělávání v nově vznikající organizaci. Důraz na vzdělávací poslání je typické pro většinu 

Neumannových příspěvků.  

Číslo 12 čtvrtého ročníku bylo věnováno U. S. Devětsil. Jsou zde uveřejněny jak 

programové statě (Teige, Černík, Vančura), tak i beletristická tvorba (Černík, Vančura). 

Programovou statí je studie Karla Teiga Nové umění a lidová tvorba, ve které reaguje na 

vzrůstající zájem o lidové umění, které znovu vstupuje do moderního života. Východiskem se 

pro Teiga stává Nejskromnější umění Josefa Čapka: „Dnes malá knížka Josefa Čapka 

o ,nejskromnějším umění‘ ukazuje nám, že lidové umění je stále živo, byť snad těžce živořilo 

na úhorech života a kultury, a pokouší se je vřele docenit […]. Nejde mu o ono minulé selské 

umění; přítomná lidová tvorba u nás je daleko spíše uměním městským a předměstským, 

mnohdy nepružná, neelegantní a drastická jako běžný vulgární popěvek či anekdota, již si na 

ulicích lidé vypravují.“105 Teige podobně jako Josef Hora ve výše zmíněném článku 

publikovaném v Kmeni poukazuje na změnu v pohledu na „lidové umění“, upozorňuje na 

rozdíl mezi tradičním lidovým uměním (Teige užívá název selské) a uměním vznikajícím ve 

velkoměstských periferiích.  

V závěru statě je nastíněna vize nového umění, které by v sobě mělo obsahovat aspekt 

lidovosti, ale zároveň by neslo uměleckou hodnotu. Teige zde znovu opakuje teze uveřejněné 

v Kmeni: „Malíři malují, jak slyšíte, ne už jen pro umění, ale pro člověka. Ne samoúčelná, 

skvělá a okázalá díla, ale básně nového svobodného a pospolitého života a jeho hluboké 

a věrné shody. Snad, věří, budou moci být opět lidovými umělci; vzchází vskutku slohová 

doba, taková, jaká byla v dějinách naposled v gotice, kdy existoval jediný jednotný stupeň 

                                                 
104 Tamtéž, s. 88. 
105 Teige, K.: Nové umění a lidová tvorba. Červen 4, 1921, č. 12, s. 176. 
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umění, kdy nebylo rozdílnosti tzv. velikého umění vládnoucího a zapomínaného umění 

lidového, druhořadého a podmíněného.“106 Za důležitý aspekt Teigova příspěvku považujeme 

úvodní zdůraznění vztahu mezi uměním a člověkem, fakt, že tvorba vzniká pro člověka. Tuto 

antropocentrickou orientaci chápeme jako jednu z příčin zájmu o populární četbu. Jak již bylo 

několikrát řečeno, populární četba v tomto světle zosobňuje ideální typ literatury, která svým 

vnitřním ustrojením vychází vstříc čtenáři.  

Epilog S. K. Neumanna ukončuje čtvrtý ročník Června. Neumann konstatuje dokončení 

jeho úlohy jakožto časopisu jednotlivce a ohlašuje příchod doby kolektivní. Zároveň 

oznamuje zahájení vydávání nástupnického titulu, Proletkultu.107 

Orientaci časopisu Červen nejvýrazněji určuje osobnost S. K. Neumanna. Neumann 

popisuje populární tvorbu jako jev špatný, v některých případech vyloženě nebezpečný. Také 

kritizuje vznik děl na objednávku, která pro něj představují omezení umělecké svobody, což 

se poté mimo jiné projevuje na nedostatku umělecké hodnoty. Hledisko umělecké hodnoty 

postupně nahrazuje hledisko hodnoty ideologické, která se pro Neumanna stává jednou 

z klíčových. Mezi články uveřejněnými v Červnu se vymykají dva, článek Elieho Faura 

s výrazně negativním přístupem k lidovýchovným snahám a text Karla Teiga očekávající nové 

umění, které bude syntézou vysokého a nízkého.  

 

4. 3. Proletkult, 1922–1924  

Časopis Proletkult vznikl pro potřeby šíření proletářské kultury, měl dělníky poučit 

i zabavit a motivovat k vlastní angažované tvorbě. Jeho název je odvozen od proletářské 

kulturně osvětové organizace Proletkult. Časopis volně navazoval na Neumannův Červen. 

Neumann byl zároveň i jeho odpovědným redaktorem. Proletkult vycházel jako týdeník, 

poslední půlrok jako čtrnáctideník.  

Koncepce časopisu spočívala v politické agitaci a vzdělávání. Časopis měl také přinášet 

vhodný materiál pro jednotlivé pobočky Proletkultů. Tento materiál byl určen pro běžné 

fungování jednotlivých Proletkultů, otiskovaná beletrie byla často vybírána se „zřetelem na 

vhodnost a možnost jejího použití při tzv. komunistických večerech.“108  

V časopise měly stálé místo rubriky věnované odborným článkům z oblasti historie, 

politiky, vzdělávání, vždy se silným akcentem na komunistické vidění světa.  

                                                 
106 Tamtéž, s. 177.  
107 Neumann, S. K.: Epilog. Červen 4, 1921, č. 26, s. 368. Proletkult, nástupnický titul, zde však nikde není 

explicitně pojmenován. 
108 Forst, V. a kol.: Lexikon české literatury 2/II, K–L. Praha: Academia. 1993, s. 1121.  
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Úvodní článek zmiňuje souvislost s Neumannovým Červnem, zároveň zdůrazňuje, že 

záběr Proletkultu bude uzpůsoben širším masám. „Až do nedávné doby krmena byla pracující 

třída hlavně odpadky měšťácké tabule“, kulturně byla vychovávána k maloměšťáctví. 

Proletkult by mu měl přinést vhodné a poutavé čtení: „Předně běží tedy o to, aby uvědomělý 

dělník náš a soudruh našel v něm srozumitelnou a povzbuzující četbu jak poučnou, tak 

zábavnou (což jest sice špatné, ale obvyklé dělení) a pak i informace a pokyny pro 

sebevzdělávání.“109  

Titulní článek druhého čísla prvního ročníku nazvaný Jaká bude kultura budoucnosti? 

konstatuje rozklad kapitalistické kultury a příchod umění proletářského, které je pouze 

přechodovou fází k umění komunistickému, které již bude výrazem zcela nové společnosti. 

Proletářská kultura proto musí být výbojná, propagační, jelikož její význam bude revoluční 

a osvobozovací.110  

V prvním ročníku Proletkultu byly také publikovány dvě divadelní kritiky A. M. Píši. Text 

Cesta k novému dramatu, otištěný v čísle 5, se věnoval hře Arnošta Dvořáka a Ladislava 

Klímy Matěj Poctivý a v čísle 8 byla publikována kritika hry bratří Čapků Ze života hmyzu.  

Píša taktéž reaguje na změnu hodnotitelů a klíčovou roli diváka z proletářských vrstev, 

jemuž patří budoucnost: „Jeho cesta jde jinudy: chce divadlo znovu přiblížiti lidu v hledišti. 

A proto má ‚Matěj Poctivý‘ podtitul ‚lidová fantastická veselohra‘.“111 I přes vykročení 

k divákovi zůstává Matěj Poctivý hrou staré doby pro svůj individualismus, který se s novým 

člověkem podle Píši vylučuje. Z podobného hlediska, tedy se zřetelem na vztah jedince 

k celku, hodnotí Píša i drama bratří Čapků. Píša hře vyčítá příliš negativní přístup k životu, 

ale také nedostatek výchovné tendence.112 „Čapek ve své komedii jeví se nám jako úpadkový 

měšťácký umělecký zjev, který zná všecky vady a hříchy dosavadního života, je však na tolik 

v jeho zajetí, že nedovede si představit život na jiném základě a v jiných formách.“ 

Proletkult také kritizuje závislost proletářské kultury na kultuře měšťácké, navíc „na 

odpadcích kultury měšťácké.“113 Formuluje proto explicitní výzvy: „Bojujte proti pitomé 

literatuře pro lid (Brodský, Viková-Kunětická atd.) a doporučuje naše knihy: Sinclaira, 

Londona (Železnou patu), Barbusse (Oheň), Bogdanova a ostatní!“114 Tento citát je pro nás 

                                                 
109 Úvodní slovo, Proletkult 1, 1922–1923, sv. 1, č. 1, s. 1.  
110 Jarolímek, A.: Jaká bude kultura budoucnosti? Proletkult 1, 1922–1923, sv. 1, č. 2, s. 17–18.  
111 Píša, A. M.: Cesta k novému dramatu. Proletkult 1, 1922–1923, sv. 1,č. 5, s. 75.  
112 „[Čapek] Praví: ‚já nechci nikoho napravovat. Já se jen dívám.‘ To nám dnes na tvorbu ovšem nestačí: 

to budiž řečeno se vší rozhodností.“ Píša, A. M.: Bratři Čapkové: Ze života hmyzu. Proletkult 1, 1922–1923, 
sv. 1, č. 8, s. 125. 

113 Věstník Proletkultu, Proletkult 1, 1922–1923, sv. 1, č. 12, s. 188–189. 
114 Faun: Debatní večery. Věstník Proletkultu. Proletkult 1, 1922–1923, sv. 1, č. 16, s. 256. 
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zvláště zajímavý explicitním jmenováním autorů negativně vnímané „literatury pro lid“. 

V ostatních materiálech se setkáváme pouze s žánrovým pojmenováním tohoto typu literatury 

– tj. detektivky, indiánky apod. Preferenci žánrového pojmenování před odkazováním 

k jednotlivým dílům chápeme jako důsledek nejen přehlíživého stanoviska kulturních elit vůči 

populární kultuře, ale také jako doklad výsadního postavení žánru v oblasti populární kultury.  

Číslo 17 prvního ročníku bylo věnováno Devětsilu. Titulní článek, Obrazy ze života 

(Úryvek z přednášky o proletářském umění), uvádí jako hlavní znak nového proletářského 

umění jeho kolektivnost. V opozici ke kubofuturismu klade proletářské umění svůj původ 

k člověku, jako jeden z předchůdců je jmenován Charles-Louis Philippe a jeho „obrazy ze 

života“.  

„Co je společným znakem té literární větve, kterou zveme obrazem ze života a jejíž rozpětí 

jde od kalendářní povídky a hry Matěje Kopeckého, přes kolportážní šestákový román až 

k ‚Otci Perdrixovi‘,115 jenž je jeho klasickým tvarem, ale jenž přece sem přísluší? Je jím 

lidovost. Lidovost, která si žádá srozumitelnosti a zábavnosti.“116 Teige v tomto citátu vytváří 

určitou tradici četby, ze které vyzdvihuje jako klíčovou vlastnost lidovost. Teigovu „lidovost“ 

můžeme interpretovat jako čtenářskou přístupnost. Podmínkami přístupnosti jsou podle Teiga 

srozumitelnost a zábavnost.  

Článek dále určuje proletariát jakožto rozhodující faktor při směřování proletářského 

umění, potažmo literatury: „Požadavky, s nimiž dnes přichází proletář-čtenář a divák, jsou 

nabíledni. Nejsou to patrně jen tužby po bojovných fanfárách, ale i touha po umění 

srozumitelném a poutavém. Indiánky, bufalobilky, nickarterovky, detektivky, sentimentální 

romány, v kinu americký seriál, či groteskní chapliniáda, komedie ochotnického divadla. […] 

Ty literární odrůdy, a mnozí z vás řeknou: zrůdy, jsou dnes skutečně jedinou a nejvlastnější 

lidovou literaturou. Jsou, pravda, špatnou slovesnou tovární prací, jako špatnou tovární prací 

je nábytek dělníkovy jizby; jsou to strusky měšťácké kultury, jako dělnické čtvrti jsou jakýmsi 

odpadkem industriálního kapitalistického velkoměsta.“117  

Teige také tvrdí, že populární četba je proletáři zkrátka bližší než proklamovaná revoluční 

poezie: „Třeba se tázati, proč A. Blok není v proletariátu tak čtený jako bezejmenný autor 

bufalobilky. Patrně proto, že jeho verše nedovedou podvědomě estetickému citu proletáře 

dosti vyhovět a zejména proto, že nedovedou ovládnouti veškeru morální a instinktivní stránku 
                                                 
115 Otec Perdrix, román Charlese-Louise Philippa. V Čechách vyšel poprvé v roce 1918 v Pražské akciové 

tiskárně. 
116 Teige, K.: Obrazy ze života (Úryvek z přednášky o proletářském umění). Proletkult 1, 1922–1923, sv. 1, 

č. 17, s. 258. 
117 Tamtéž, s. 258. 
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jeho bytosti.“118 Dobrodružné filmy nejpoutavěji zobrazují životní aktivitu, což je činí nejen 

přitažlivé, ale také výchovné.  

Beletrii otištěnou v tomto čísle můžeme chápat jako pokus o praktickou realizaci tezí 

z úvodního článku. Nejzřetelněji v tomto kontextu vystupuje text Jaroslava Seiferta 

Neviditelný jezdec (Prolog indiánské povídky),119 mezi dalšími publikovanými příspěvky 

nacházíme například Proud amazonský od Vladislava Vančury.120 

Seifertova povídka využívá kulis tradiční indiánky, hlavní postavou je indiánský bojovník 

Pokai-po, stopující „neviditelného jezdce“. Pokai-po v retrospektivních vsuvkách vzpomíná 

na idylu, která v kraji vládla před příchodem bílých mužů. Seifert se při těchto popisných 

pasážích nikterak neodchyluje od zvyklostí žánru, jeho popis je pouze místy podrobnější 

a využívá poetičtějších přirovnání: „Rozprášili je [Šošony] jako hejno holubů, k severu, kde 

slunce je chladnější, kde ohnivá krev v žilách mužů zamrzá a na chudou, nerodnou zemi padá 

sníh.“121 Cizeji už působí motiv utržené rudé růže, Pokai-po správně interpretuje růži jako 

symbol milostného vztahu, zároveň si uvědomí přítomnost nepřítele. Pokai-po i „neviditelný 

jezdec“ čekají na chybu toho druhého. Osud se přikloní na stranu indiánského bojovníka, 

„neviditelného jezdce“ zradí vymoženost moderní civilizace – kapesní hodinky. Nad mrtvolou 

mladého inženýra Pokai-po objeví svou jedinou dceru: „A Pokai-po, udatný náčelník Šošonů, 

kteří rozložili tábor odtud nedaleko, severně od velikého vodopádu Rudé řeky, v údolí 

Stříbrných Paprsků, Pokai-po, silný jako tři medvědi, a tvrdý jako kámen Černých skal, 

zaplakal jako dítě.“122 Povídka je v podtitulku označena slovem prolog, měla by tedy pouze 

uvádět do kontextu rozsáhlejšího díla, čemuž nenaznačuje ani formální podoba textu (nikde 

není upozorněno na možnost pokračování) ani text samotný. Povídka vytváří komplexní 

celek, který možnost rozvíjení motivů pochopitelně obsahuje, ale žádné pokračování 

nevyžaduje.  

Vančurova povídka podobně jako Seifertův text pracuje s indiánskými motivy, ovšem 

jiným způsobem. Exotické motivy umožňují Vančurovi vytvořit působivé dynamické obrazy 

plynutí času, které výrazně upozaďují příběhovou linii Proudu amazonského. Tu tvoří útěk 

indiána z kmene Siouxů, kterého pronásledují muži z kmene Uhiu. V tomto případě by 

podtitulek „prolog“ působil příhodněji, než je tomu u povídky Seifertovy, i s ohledem na 

                                                 
118 Tamtéž, s. 258. Za touto pasáží následuje odkaz na článek Jiřího Wolkera Umění všední či nedělní, 

publikovaném ve Varu č. 8. (viz kapitola Var) 
119 Seifert, J.: Neviditelný jezdec (Prolog indiánské povídky). Proletkult 1, 1922–1923, sv. 1, č. 17, s. 261. 
120 Vančura, V.: Proud amazonský. Proletkult 1, 1922–1923, sv. 1, č. 17, s. 259. 
121 Seifert, J.: Neviditelný jezdec (Prolog indiánské povídky). Proletkult 1, 1922–1923, sv. 1, č. 17, s. 262. 
122 Tamtéž, s. 263. 
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rozsah obou textů.123  

Číslo 17 také obsahuje článek Artuše Černíka Chvála kina, ve kterém Černík reaguje na 

proměnu arbitrů umělecké produkce.124 Černík taktéž naráží na prolínání vysokého a nízkého 

v prostoru filmu, který představuje v jistém ohledu splnění snů proletariátu, toto prolínání mu 

spíše slouží jako metafora jeho sílící politické moci: „Této době svědčí povaha filmu, této 

době, kde sprostota se pojí se vznešeností, této době, jež rozdmychává v proletáři hlad po 

vládě nad světem – byť i jen ještě pouhými obrazy z podivuhodného světa.“125  

Devětsilské číslo obsahuje i stať Jindřicha Honzla O Dědrasboru. Honzl znovu zmiňuje 

svou tezi o virtuozitě v soudobém herectví. Pojem „virtuozita“ užívá Honzl ve stejném 

významu jako ve stati v časopise Červen, opět jím míní herectví bez opravdového vztahu 

k předváděnému dramatu, proti kterému staví do opozice nový typ ochotnictví, založený na 

dělnické pracovitosti. Honzl demonstruje, že zájem dělníků o jejich vlastní divadlo je, ale 

současná produkce neuspokojuje jejich požadavky. Obrací se tedy k poezii, která je schopna 

oslovit kolektiv. Honzl zde také upozorňuje na nový obsah pojmu „lidovost“, která 

nepředstavuje přístupnost, ale souhlas s politickou či dějinnou potřebou sociální skupiny, 

která se představením vyjadřuje: „Tehdy nám bylo jasné, že cosi jiného rozhoduje 

o ‚lidovosti‘, přitažlivosti a působivosti umění, než se za to obyčejně má. Co nás přivábilo 

k obtížným Březinovým větám? Kolik inteligentů přečetlo Březinu s takovým napjatým 

zájmem, jak my jsme ho ve svých slovech promýšleli? Myslím, že velmi málo. Březina dělal 

přílišné nároky na inteligentskou duševní pracovitost. Ale dělníci si zamilovali Březinovy 

,Zástupy‘. A zeptáme-li se, co by si přáli cvičit, navrhují členové Dědrasboru mnohé, ale 

nakonec se sjednotí: ,Něco jako ,Zástupy‘.‘ Pro lidovost a nelidovost nejsou měřítkem nízkosti 

a hrubosti předměstských divadel. Lidovost je založena kdesi jinde. Víra a životní boj přivedly 

nás k ‚nelidovému‘ Březinovi. A totéž připoutalo k nim i dělníky. V samých podmínkách života, 

v potřebách třídního zápasu jsme opřeli svou lidovost.“126  

A. M. Píša ve čtvrtém čísle druhého svazku prvního ročníku kriticky hodnotí knihu Karla 

Čapka Továrna na absolutno, vidí v ní jasné směřování k úpadku, které je podpořeno naopak 

zvyšováním zájmu a popularity Karla Čapka.127 Píša Továrně na absolutno vyčítá samoúčelné 

                                                 
123 Vančura, V.: Proud amazonský. Proletkult 1, 1922–1923, sv. 1, č. 17, s. 259. 
124 „Obecenstvo, milující událost, velikost, přímočarost, epičnost, zábavnost a často vážnější tvar než 

literát a malíř, stává se soudcem dějin – stává se kritikem umění.“ Černík, A.: Chvála kina. Proletkult 1, 
1922–1923, sv. 1, č. 17, s. 264. 

125 Tamtéž, s. 265. 
126 Honzl, J.: O Dědrasboru. Proletkult 1, 1922–1923, sv. 1, č. 17, s. 269. 
127 „Ale kupodivu čím více klesá, tím Čapkové resp. Karel, sklízejí hojnější a nadšenější úspěchy. Nevidět 

spojitosti mezi oběma fakty, bylo by slepotou.“ Píša, A. M.: Karel Čapek: Továrna na absolutno. Proletkult 1, 
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epizody a zastávání již přežilých životních názorů, které ovšem Čapek jako měšťák zastávat 

musí, protože „mu zabezpečují jeho životní jistotu a bezpečnost.“128 Oproti Čapkovi oceňuje 

Píša knihu Michala Mareše Policejní šťára, která má řadu formálních nedostatků, ale 

výběrem tématiky (městská periferie, život lidí na okraji společnosti), pravdivostí a 

solidaritou s postavami představuje Mareš podle Píši slib do budoucna.129  

V sérii článků věnovaných manifestu Literární skupiny obhajuje A. M. Píša pasáž 

o indiánkách, bufalobilkách – jejich obliba mezi proletariátem je nezpochybnitelná, je proto 

tedy nutné zjistit, z čeho tato obliba plyne. Naplnění těchto lidových zálib je také jednou 

z možností, jak se lidu přiblížit.130 V závěrečném, čtvrtém dílu tohoto seriálu Píša shrnuje 

tendence nového umění: umění se nejprve musí přiblížit širokým lidovým vrstvám, tudíž je 

nutné vyjít vstříc jeho zálibám. Příkladem ideálního naplnění těchto snah je film Charlieho 

Chaplina The Kid.131  

Titulním článkem třetího čísla druhého ročníku byly posjezdové poznámky Proletkultu, 

které revidují úkoly a role této organizace. Cílem Proletkultu je stanovena revoluční výchova, 

nikoli jen pouhá osvěta. Revoluční výchova musí naplňovat požadavky a nenechávat prostor 

pro kulturu měšťáckou. „Zájem třídy musí jít nad společenskou slušnost.“132 

Druhý ročník Proletkultu přinesl také rozsáhlý seriál K otázce umění třídního 

a proletářského, jehož autorem byl S. K. Neumann, text ovšem vyšel pod pseudonymem Josef 

Votoček. Neumann zařazuje proletářské umění k tradici civilní poezie a předválečné moderny. 

Skepticky se staví i ke vstupu exotických motivů do literární tvorby: „Nedá se proti nim nic 

namítat, zpestřují-li vkusně umělecké dílo nebo jsou-li v něm proto, aby vyvolaly určité 

představy vyššího řádu. Ale že by exotická povídka nebo dobrodružný román ve slohu 

indiánek nebo ve slohu amerických filmů vedly k proletářskému umění, to je výmysl příliš 

divoký. Zde jsme opět na scestí uměle dělané teorie lidového umění, která nám může jen 

překážet v přímém pohledu na prostou otázku, zbytečně zahalovanou ideologickými 

kudrlinkami.“133 Exotické motivy pociťuje Neumann jako organickou součást literatury nižší 

a jejich místo v proletářském umění bude pouze ve chvíli, kdy budou „vkusně zpestřovat“ 

a „vyvolávat představy vyššího řádu“.  

                                                                                                                                                         
1922–1923, č. 4, sv. 2, s. 63. 

128 Píša, A. M.: Karel Čapek: Továrna na absolutno. Proletkult 1, 1922–1923, č. 4, sv. 2, s. 64. 
129 Píša, A. M.: Michal Mareš: Policejní šťára. Proletkult 1, 1922–1923, č. 7, sv. 2, s. 108–109.  
130 Píša, A. M.: Ještě o manifestu Literární skupiny. Proletkult 1, 1922–1923, č. 18, sv. 2, s. 282–283.  
131 Píša, A. M.: Ještě o manifestu Literární skupiny. Proletkult 1, 1922–1923, č. 20, sv. 2, s. 317–319. 
132 Neumann, S. K.: Proletkult K. S. Č, posjezdové poznámky. Proletkult 2, 1923–1924, č. 3, s. 34. 
133 Neumann, S. K.: K otázce umění třídního a proletářského. Proletkult 2, 1923–1924, č. 11, s. 170. 
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Za dobře udělané dílo, které nese uměleckou hodnotu a je zároveň i úspěšné, považuje 

Neumann Chaplinova Kida. Devětsil se podle Neumanna vydává pomýleným směrem, což je 

zapříčiněno mimo jiné chybnými představami o proletariátu. Právě užší vztah s proletariátem 

je východiskem a jedinou možností, jak dospět ke skutečně proletářskému umění. 

Pod pseudonymem Josef Votoček publikoval Neumann v Proletkultu také článek Umění 

v sociální revoluci. Neumann zde konstatuje, že skutečné umění je proletářům velice 

vzdálené, dostává se k nim pouze kulturní odpad. Zdůrazňuje požadavek jednoduchosti: 

„Báseň není heslo, ale nemohou-li naše proletářské básně být tak prosté, jasné a účinné jako 

jsou naše hesla, pak vem opravdu čert všecku poezii, vem čert všecko umění a staňme se 

raději dobrými řečníky proletariátu, než dobrými básníky maloměšťáků, běží-li nám totiž 

o komunistickou revoluci a nikoli jen o komunisticko-maloměšťáckou literaturu.“134 Nové 

umění podle Neumanna nemůže být jen „uměním o proletariátu, nýbrž musí být alespoň také 

uměním pro proletariát, a nikoli pro nějaký proletariát fiktivní, vysněný nebo budoucí, nýbrž 

pro proletariát dnešní.“135 Tento fakt je všeobecně známý, ale jeho realizace selhává na příliš 

pevné vazbě k měšťáckému umění a upřednostnění umění před proletariátem. 

V závěru druhého ročníku otiskl Jindřich Honzl svou Chválu ochotnického divadla. Honzl 

vyzdvihuje ochotnické divadlo jako formu, které v sobě obsahuje elementární sílu divadla, 

také potenciál lidovosti. Honzlovy úvahy poukazují na fakt, že postulování vzniku nového 

umění bylo do jisté míry univerzální a procházelo všemi druhy umění. Spojnici mezi těmito 

úvahami podle nás tvoří hledání zdrojů nového umění v oblasti lidové a lidem reflektované 

tvorby.  

V časopise Proletkult se střetávají dvě tendence. První z nich představuje lidovýchovné 

působení, zosobněné S. K. Neumannem, který dodržuje linii naznačenou již v časopisech 

Kmen a Červen. Opozici této tendence tvoří členové rodící se avantgardy, jejichž projekt 

zahrnuje populární četbu mezi významné zdroje nové literatury. Nástupnickým titulem 

Proletkultu byla Komunistická revue, která vznikla sloučením Proletkultu, Komunismu 

a Agitátora.  

 

4. 4. Reflektor, 1925–1929  

Redaktorem prvních dvou ročníků byl S. K. Neumann, který v Reflektoru pokračoval 

s projektem populárně-naučného časopisu pro dělnické čtenářstvo. Po Neumannovi vedli 

                                                 
134 Neumann, S. K.: Umění v sociální revoluci. Proletkult 2, 1923–1924, č. 17, s. 267. 
135 Neumann, S. K.: Umění v sociální revoluci. Proletkult 2, 1923–1924, č. 17, s. 267. 
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Reflektor Bohumil Šafář a Jaroslav Seifert. Za jejich redakce se v časopise začalo objevovat 

více beletrie. Po podpisu na prohlášení sedmi spisovatelů proti novému vedení KSČ musel 

Jaroslav Seifert opustit redakci.136  

V časopise bylo publikováno velké množství fotografií, převážně reportážního charakteru. 

Sami čtenáři byli vyzýváni k zasílání svých fotografií. V prvním ročníku bylo dokonce 

umístěno oznámení o fotografické soutěži: „Vyhlašujeme přísnou mobilizaci všech 

fotografických aparátů, které jsou v rukou uvědomělých dělníků, dělnických turistů.“137 

Dělníci mají zachycovat život v domácnosti, v továrně a také májové oslavy. Čtenářské 

fotografie tvořily obrazový doprovod ke speciálním májovým číslům Reflektoru.  

V Reflektoru vycházela také beletrie, v prvních dvou ročnících byl otiskován román Ivana 

Olbrachta O Anně, rusé proletářce. Próza Ivana Olbrachta představuje patrně nejcelistvější 

z pokusů odpovědět v oblasti původní tvorby na diskusi o potřebnosti syntézy avantgardní 

literatury s periferní literárností, vedené v námi sledovaných časopisech. Hlavní dějovou linii 

románu O Anně, rusé proletářce můžeme označit jako červenou knihovnu, tedy příběh 

zaměřený na líčení milostných peripetií. Milostnou linii příběhu doplňuje politické 

uvědomování a zrání hlavní postavy, přičemž toto uvědomění završuje celý příběh. Kromě 

červené knihovny můžeme v románu O Anně, rusé proletářce nalézt prvky dobrodružné 

a detektivní četby. Více k tomuto tématu např. Dagmar Mocná v monografii Červená 

knihovna: studie kulturně a literárně historická.  

Hlavní textovou náplní časopisu byly komentované obrazové reportáže z domova i ze 

světa.  

Karel Teige přispíval do Reflektoru reportážemi ze SSSR. Věnoval se v nich problematice 

filmu a knižního průmyslu. Jeho příspěvky měly především informační charakter.  

Nejprve zde publikoval třídílný seriál Kino a film v SSSR, ve kterém vyzdvihuje kvality 

sovětské produkce, která se nezříká ani lehčích žánrů, jako je detektivka: „Ruský film neklesne 

nikdy na úroveň sentimentální kolportážní literatury, do limonádového buržoazního románku. 

Je prost té páchnoucí maloměšťácké idyličnosti a nevkusnosti, která skoro bezvýhradně 

ovládá americký i evropský film, zejména a do nemožnosti film český. Obsah a děj amerického 

filmu je většinou na úrovni nejhloupějšího románu z ,Národní političky‘. Obsah a děj ruského 

filmu odpovídá mužnému revolučnímu duchu. Ruská libreta jsou spíše v duchu Sinclaira, 

Londona; je tu řada šikovných sovětských detektivek (,Rudé obchodní loďstvo‘, film z dob 

                                                 
136 Viz Forst, V. a kol.: Lexikon české literatury 3/II, P–Ř. Praha: Academia. 2000, s. 1225.  
137 Reflektor 1, 1925, č. 6, s. 15.  
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remontu leningradského přístavu, kdy najatí agenti kontrarevoluce snaží se rafinovaně 

sabotovati práci komunistického dělnictva.)“138 V tomto citátu bychom rádi upozornili na 

hierarchizaci, kterou Teige provádí. V SSSR produkované snímky lehčích žánrů si vždy udrží 

svou úroveň, zatímco film americký kazí přemíra idyly a nevkusu.  

Zájem je i o filmy zahraniční: „Ve velké oblibě jsou samozřejmě filmy Chaplinovy 

a Fairbanksovy. Viktor Šklovskij napsal krásnou knihu o Chaplinovi a Fairbanksův film 

,Zorovo znamení‘ (u nás známo pod titulem ,Mstitel křivd Zoro‘) můžete v Moskvě vidět 

kdykoliv, je trvale na repertoáru tamních biografů, což je u tohoto filmu, jehož sympatický 

hrdina mstí křivdy, jež na lidu páchají suroví utiskovatelé, v prostředí dělnického státu velmi 

pochopitelné.“139 Filmy Chaplina a Fairbankse patří k nejčastěji hodnoceným 

kinematografickým artefaktům. Přispěvatelé literárních časopisů nejen avantgardního okruhu 

v nich spatřují ideální podobu onoho pohybu k periferii. Chaplinovy a Fairbanksovy filmy 

představují syntézu populárního a uměleckého, jsou schopné oslovit publikum, ale zachovat 

důležité estetické kvality.  

Postava Charlieho Chaplina je tematizována i v obdivném článku Jindřicha Honzla. 

Chaplin představuje esenci moderní civilizace, je demonstrací, hrdinou, světákem, 

milionářem, apoštolem. Článek doplňuje celostránková koláž z Chaplinových fotografií.140 

Po článcích s tematikou kinematografie publikoval Teige v Reflektoru rozsáhlejší text 

s názvem Kniha a tisk v sovětském Rusku. Úspěch knižního průmyslu spočívá v opravdovém 

přiblížení se čtenáři: „Podmínkou tak obrovské prosperity sovětského knižního průmyslu je 

ovšem lidovost nové ruské knihy. Boj s negramotností, rozvětvená a intenzivní politicko- -

osvětová práce určují nakladatelskou činnost. Ruské knihy jsou určeny pro dělníky a rolníky, 

jsou to skutečně jejich knihy.“141 

Teige také informuje o spektru vydávaných knih: „Povšechný přehled knihkupeckého trhu 

ukáže, že velmi vyhledávanou četbou je beletrie cestopisná a dobrodružná, velikému úspěchu 

v širokých vrstvách těší se též řada vtipných sovětských detektivek à la ‚Mess Mend‘,142 ač 

oficiální kruhy této literatuře nepřejí. Na knihkupeckém trhu dalo by se zjistit, jak nyní 

poklesá zájem o tzv. literaturu proletářskou. […] Proletářská literatura, kterou zvěstoval 

                                                 
138 Teige, K.: Kino a film v SSSR. Reflektor 2, 1926, č. 13, s. 7.  
139 Tamtéž, s. 8. 
140 Honzl, J.: Charles Chaplin. Reflektor 2, 1926, č. 19, s. 6–7. 
141 Teige, K.: Kniha a tisk v sovětském Rusku. Reflektor 2, 1926, č. 16, s. 8. 
142 Autorkou románu byla Marietta Šagiňanová, knihu vydala pod pseudonymem Jimmie Dolar. Román 

vyšel i v Čechách pod názvem Američané v Leningradě čili Mess Mend v roce 1925 v překladu Josefa Hory. 
Vydalo jej Komunistické nakladatelství v edici Knihovna lidových románů. 
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Lunačarskij a Valerij Brjusov, usýchá v určitý nezajímavý folklór.“143 Konstatování zájmu 

o „lehčí žánry“, mj. cestopisy a detektivky, zde můžeme chápat jako potvrzení teze, podle 

které by nové umění, potažmo nová literatura, mělo vycházet z umění přijímaného lidem. 

Pozornost si také zaslouží Teigova poznámka o postoji oficiálních vrstev k tomuto typu 

literatury. Teige sám tuto literaturu neodsuzuje, jak můžeme tušit z volby slov, kterými četbu 

popisuje (vtipné sovětské detektivky à la ‚Mess Mend‘). Oficiální projekt proletářského umění 

je z Teigova pohledu nezajímavý.  

Časopis Reflektor svou skladbou tvoří jistou výjimku mezi analyzovanými periodiky, 

obrazová složka zde výrazně převažovala nad textovou. Textová část se nezaměřovala pouze 

na literaturu, články orientované jen na literární tvorbu (recenze, polemiky apod.) se 

v Reflektoru vyskytovaly zřídka. Z našeho pohledu jsou zajímavé články Karla Teiga 

věnované Sovětskému svazu, které dokumetují Teigův kladný vztah k určitým typům 

a tvůrcům populární kultury. Časopis Reflektor také přinesl pokus o syntézu tendenční 

sociální prózu s ideologicky vhodným obsahem – román Ivana Olbrachta O Anně, rusé 

proletářce. V prostoru námi popisovaných časopisů se jedná o nejkomplexnější beletristickou 

reakci na diskuse o nové lidové četbě.  

 

4. 5. Revoluční sborník Devětsil, 1922 

Sborník vyšel na podzim 1922, jednalo se o první veřejnou manifestaci Uměleckého 

svazu Devětsil. Sborník se věnuje všem oblastem umění spojených rysem modernosti. 

Výtvarný doprovod tvoří reprodukce dětských kreseb, fotografie (Charlie Chaplin, James 

Coogan) či drobné kresby představující Charlieho Chaplina. 

Revoluční sborník Devětsil otevírá nepodepsaný text Nové umění proletářské, jehož 

autorem je Karel Teige. Nové umění pevně začleňuje do historického kontextu144 a zároveň 

poukazuje na úlohu sociologie v nové nadcházející době, a tím potažmo i na čtenáře: „[...] a je 

historicky nezbytným faktem, že dnes umělci nepracují pro společnost, ba ani ne pro celou, 

pevně vykrystalizovanou, soudobě panující třídu, nýbrž pro úzkou estétskou sektu. Umění 

zapomnělo, že je na světě pro diváka, pro svět, pro člověka: jsouc vyřazeno ze života poněkud 

mimo svět, domnívalo se být nad životem a nad světem: požadovalo, aby svět, člověk, divák žil 

                                                 
143 Teige, K.: Kniha a tisk v sovětském Rusku. Reflektor 2, 1926, č. 16, s. 9. 
144 „Ale ani epochy nejrevolučnějšího antitradicionalismu a novotářství nemají svou kulturu a své umění z 

nebe spadlé. Musí nutně vycházet z forem předešlých, byť by sebevíce toužily jich oprostit a naplnit jejich 
protiklad.“ Teige, K.: Nové umění proletářské. Revoluční sborník Devětsil. Praha: Večernice V. Vortel, 1922, 
s. 6. 
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pro umění.“145 Teige zde naráží na relativní uzavřenost a nepočetnost skupiny, která přijímá 

umění. Nové umění by ale nemělo zůstávat v izolaci, ale mělo by se otevřít širokému 

(v podstatě neomezenému) spektru příjemců. Tuto pasáž můžeme také interpretovat jako 

počátek teze (typické pro avantgardní hnutí) proklamující konec starého umění a nástup 

nového, které zruší hranici mezi uměním a životem. Teigovo volání po rozšíření pole 

působnosti umění tak tvoří první krok na cestě za novým uměním, které bude oslovovat 

všechny. 

Slovesné umění by nemělo pouze zobrazovat život proletáře, ale přinést mu povzbuzení 

a pobavení. Silná recepce populární literatury představuje pro Teiga jistý problém, který 

spočívá především v kvalitě této tvorby: „A tím jsme řekli, že dobrodružná a proskribovaná 

literatura, která dnes skoro jediná je literaturou pro proletariát, není literaturou skutečně 

proletářskou. Je spíše odpadkovou literaturou měšťáckou, právě tak jako lidové malby jsou 

odklizovým produktem vyššího umění měšťáckého. Ale její skutečná lidovost, kolektivní 

souhlas, s nímž se v nejširší obci proletářské setkává, jsou věcí, nad níž se marxista musí 

zamyslit.“146 Teige zde naznačuje dva aspekty, na které bychom rádi upozornili. Již v úvodu 

užil Teige výraz „proskribovaná“, který odkazuje k jasně negativnímu a direktivnímu postoji 

k populární četbě. Důvod, proč je tato četba proskribovaná, spočívá spíše v tom, že se jedná 

o umělecky nedokonalou tvorbu. Hledisko ideologické nevhodnosti zmiňuje Teige 

v následujících větách, kde se již setkáváme s výrazem „odpadková literatura měšťácká“. 

I přesto že je tato četba nositelkou negativních hodnot uměleckých i ideologických, je nutné 

se nad ní zamyslet, protože v tuto chvíli představuje umění opravdu lidové, tj. lidem čtené.  

Role této tvorby spočívá podle Teiga v tom, že bude tvořit zdrojový materiál a oporu 

nového umění: „Právě tak proletářské umění nezrodí se z primitivismů a plodů primární 

tvořivosti, které (jako např. negerská plastika a veškeré exotické umění, umění lidu, dítěte 

a obrazy dítěte z lidu H. Rousseaua) budou mu tím, čím byla antika empíru; totiž vzorem, 

oporou, východiskem, zdrojem poučení a obrody. Nezrodí se z nich, nýbrž vyroste z umění 

buržoazního, z kubismu a futurismu, jenž je jeho poslední kapitolou a jemuž bude jadrným 

protikladem. Jeho primitivismus nebude archaický, ale soudobý; nebude unylou vzpomínkou 

na zašlé časy, ale zpracuje krásy dneška.“147 Teige zde také vymezuje místo nového lidového 

umění. Jak již bylo uvedeno výše, nové umění bude logickým vyústěním minulých forem.  

Jindřich Honzl se v textu O proletářském divadle zaměřuje na oblast divadla. V centru 
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jeho pozornosti opět stojí fenomén ochotnictví pro specifický vztah diváka a herce. Tento 

vztah je mnohem užší než v klasickém divadle. Herec ochotnického divadla nezřídka pochází 

z řad diváků, kteří tím mají k předváděnému kusu mnohem blíže, jsou ve hře více účastni: 

„Tento divák nezajímá se prvně a jen o drama, nebaví se jen komedií – baví se svým známým, 

který je na scéně, živě sleduje jeho odvahu i rozpaky.“148 Honzl provádí také analýzu 

moderních uměleckých odvětví: kina, cirkusu. Podobný rozbor provádí i Artuš Černík ve stati 

Radosti elektrického století.149 Jeden z oddílů článku je věnován ruskému divadlu a jeho 

pokusům o skutečné proletářské drama.  

Texty obsažené ve sborníku vycházejí z velmi podobného stanoviska. Vyslovují zřetelný 

obdiv moderní civilizaci, francouzskému a ruskému umění a americkému životnímu stylu.150 

Sborník je uzavřen dalším textem Karla Teiga Umění dnes a zítra, který bilancuje soudobý 

umělecký vývoj a naznačuje budoucnost. Teige článek charakterizuje jako „Gaumontův 

týden“, tedy jako filmový týdeník a předfilm. Hlavním kritériem pro výběr se stává jeho 

budoucí využitelnost, fakt, že „v sobě tají prvky příštích tvarů.“151 Text shrnuje předchozí 

konstatování: dosavadní uzavřenost umění v úzké, elitní skupině příjemců, nově klade důraz 

při kritickém rozhodování o díle publiku.  

Revoluční sborník Devětsil se obrací k proletariátu, zcela v duchu marxismu, který také 

určuje za své myšlenkové východisko. Budoucími příjemci nového umění budou proletáři, 

jejichž vztah k umění nebyl doposud negativně ovlivněn a je tedy opravdový.152 Zde vidíme 

opačné hodnocení umělecké zkušenosti proletariátu, než jak ji popisuje např. S. K. Neumann. 

Podle Neumanna je proletářský vkus zkažen přijímáním odpadků měšťácké kultury. Teigův 
                                                 
148 Honzl, J.: O proletářském divadle. Revoluční sborník Devětsil. Praha: Večernice V. Vortel. 1922, s. 91. 
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Z našeho pohledu je nejzajímavější oddíl Kabaret, bar, moderní tance. Černík konstatuje, že soudobá 
kabaretní produkce nevyužívá svého revolučního potenciálu, „kabaret je podnikem, kde se lze bavit za drahé 
peníze a špatně.“ Vzápětí Černík dodává, že se kabarety a bary pod tlakem společenské situace změní a 
přejdou „ke svému štěstí do moci lidu.“ Černík, A.: Radosti elektrického století. Revoluční sborník Devětsil. 
Praha: Večernice V. Vortel. 1922, s. 136–142.  

150 „Neznáme únavy, symboličnosti, náměsíčnosti, expresionismu a přiznáváme se k uměleckému 
‚amerikanismu‘ v nejrevolučnější představě jeho, k jeho verneovské technice, leblancovské přesnosti 
a logice, k twainovskému dobrému rozmaru, jeho parostrojům trati Railways Canadian Pacific, 
k bezdrátovému telefonu, vzdušné dopravě, k pokroku hbitému, plodnému v myšlence i činu, k nové 
osvobozené lásce dvou chudých lidí, k rodině proletářské, zdravé a plodné, pracovité pro třídní dělnický 
stát.“ Tamtéž, s. 136.  

151 Teige, K.: Umění dnes a zítra. Revoluční sborník Devětsil. Praha: Večernice V. Vortel. 1922, s. 187. 
152  „Jde nám o zdravé jádro obecenstva a onu společenskou třídu, jíž přísluší příští svět: o proletariát 

a pokrokovou inteligenci. Dosud se tato vrstva obešla ve svém životě bez umění, a zcela právem, poněvadž 
má srdce a mysl otevřeny mohutnějším krásám skutečnosti. Bez snobismu přiznává svou lásku tomu, co ji 
skutečně poutá. Její zájem míjí ateliérové a literátské problémy a nachází zadostiučinění v kinu, při nedělním 
fotbalovém mači, v cirku, ve varieté, při lidové slavnosti, vidí ve skutečnosti krásy, které mají živou sílu.“ 
Tamtéž s. 189. 
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přístup je v tomto případě zcela rozdílný. Opravdovost ve spojení s důrazem na roli publika 

legitimizuje proletariát k určení budoucího směřování umění. Opravdový zájem o uměleckou 

tvorbu můžeme pravděpodobně nejzřetelněji pozorovat v oblasti divadla, a to již zmíněné 

ochotnictví – viz článek Jindřicha Honzla. Výchozím bodem pro nové umění by se tedy měly 

stát zájmy proletariátu. Teige se formulací této teze velice přibližuje článku Elieho Faura – i s 

negováním lidovýchovných snah: „Reformní lidovýchovná činnost je zde marná: marné 

vysvětlovat lidu umění, marné lid umělecky vzdělávat; nakonec by se vidělo, že lidu nemůže 

nic pod sluncem býti vzdálenějšího než ono umění, ku kterému by ho chtěli přiblížit. Nikdy 

nešla hora k Mohamedovi; i tentokrát je Mohamedovi přijít k hoře.“153  

Teigův článek uzavírají klíčové teze nového umění. První předpokládá, že „nové umění 

přestane být uměním!“154 a stane se nezbytnou součástí života. Druhá teze zmiňuje účelnost 

jakožto tendenci moderního umění. Tato teze je zvláště rozpracována a zdůrazňována 

v konstruktivistickém a funkcionalistickém pojetí umění. Teige také uvádí příklady tvůrců, 

kteří se již novou koncepcí umění řídí. V oblasti literatury zmiňuje jako předchůdce tohoto 

nového umění „Rimbauda, Baudelaira, Whitmana, Apollinaira z jedné, a dobrodružná, tzv. 

‚obskurní‘ literatura z druhé strany. Dnes: Cendrars, Cocteau, Max Jacob, Revedy, Paul 

Dermée, Ivan Goll, P. Hamp, P. Mac-Orlan, Romains aj.“155  

Revoluční sborník Devětsil potvrzuje a rozvíjí teze, nastolené v devětsilském čísle 

časopisu Proletkult. Nová literatura podle avantgardního projektu má jeden ze svých zdrojů 

v doposud opovrhované zábavné četbě, jejíž hojná recepce proletářským publikem, jediným 

publikem budoucnosti, ji k této roli zdroje opravňuje.  

 

4. 6. Pásmo, 1924–1926 

Pásmo bylo původně orgánem brněnské pobočky Devětsilu. Ve třetím čísle prvního 

ročníku bylo uveřejněno prohlášení, že se Pásmo stává společným orgánem U. S. Devětsil 

a Brněnského Devětsilu.156  

Pásmo otiskovalo beletrii, poezii i prózu, českou i zahraniční. Velký prostor věnovalo 

statím z oblasti architektury, divadla, filmu a moderní kultury, svou pravidelnou rubriku měl 

sport či politická ideologie. Literatura se v Pásmu kromě beletrie objevovala v různých 

                                                 
153 Teige, K.: Umění dnes a zítra. Revoluční sborník Devětsil. Praha: Večernice V. Vortel. 1922, s. 189. 
154 Jedná se o citát z knihy Ilji Erenburga A přece se točí. Tamtéž, s. 199. 
 
155 Teige, K.: Umění dnes a zítra. Revoluční sborník Devětsil. Praha: Večernice V. Vortel. 1922, s. 201. 
156 Pásmo 1, 1924–1925, č. 3, s. 8.  
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programových prohlášeních a polemikách, dále také v drobných recenzních glosách.  

Úvodní článek Karla Teiga Moderní umění a společnost naznačuje změnu postojů 

k určitým aspektům tvorby. Východisko pro toleranci populární četby zůstává stejné, Teige 

znovu upozorňuje na hojnou čtenářskou recepci jakožto důležitý faktor, který je třeba brát 

v potaz: „Dokazuje-li některé dílo, navzdory panujícím estetickým názorům vyrostlé, svou 

živoucnost, není proč je odsuzovat.“157 Jak již Teige zmiňoval v Revolučním sborníku 

Devětsil, je to také důvod, proč se nad touto literaturou zamyslet.  

Teige vidí soudobé umění v téměř neřešitelné situaci, mezi l’artpourlartismem 

a tendenčností: „Umění pro umění, toť heslo a nikoli umění. Umění tendenční, toť literatura či 

ideologie, a nikoli umění. Bludné kruhy spojené v řetězec nesmyslu.“158 V tomto místě se 

dostáváme do určitého „bodu zlomu“. Cítíme zde polemiku s názory S. K. Neumanna, pro 

něhož je ideologický podklad díla zásadní, viz závěr kapitoly 4. 3 věnované Proletkultu.  

Umění podle Teiga „hovoří ke smyslům, instinktu, citu a duchu, ale nikoli k intelektu, ač je 

samo intelektuální hříčkou.“159 Jediným uměním je tak proto „čirá lyrika“. Lyrismus v sobě 

obsahuje potenciál senzibility, citlivosti: „Tento lyrismus je sdílný, poněvadž je lidský. Je 

téměř soudružský a kolektivní jako láska, a jako láska osobní a intimní. Hovoří ke každému, 

i když nehovoří ke všem.“160 Rádi bychom upozornili zvláště na poslední větu, kterou můžeme 

chápat jako návrat k určitému elitářství v umění. Umění disponuje univerzální přístupností 

a působností (která je zvláště zřetelná v hudbě nebo ve výtvarném umění; umění slovesné 

vyžaduje zásahy další, např. překlad), kterou ale nevyužije každý. Opouštíme taktéž třídní 

hledisko, Teige užívá dvojici slov „každý“ a „všichni“, která pociťujeme jako neutrální.  

Umění ztrácí svou dobyvatelskou, vůdčí a tvůrčí pozici: „Umění není ztělesněním 

světového filozofického názoru, ani volebním kortešem, ani stávkovým agitátorem, ale 

kulturou instinktů satisfakcí zvláštních, lidstvu vrozených sklonů a nedefinovatelné potřeby 

lyrismu, a tak je poněkud odlišné od ostatní lidské produktivní práce. Nepeče chleba. Nesnaží 

se změnit svět a ovlivnit praktický život. Je-li někdy větrnou korouhvičkou doby, je jisto, že 

nedělá vítr, jejž ukazuje.“161 V této pasáži Teige umisťuje umění do nového prostoru. I zde 

cítíme ústup z dřívějších pozic. Umění má své místo mezi ostatní lidskou prací, ale toto místo 

má svá specifika. Vazby mezi uměním a společností jsou oslabené, umění se stává 

samostatným, do jisté míry izolovaným činitelem.  
                                                 
157 Teige, K.: Moderní umění a společnost. Pásmo 1, 1924–1925, č. 1, s. 2. 
158 Tamtéž, s. 1. 
159 Tamtéž, s. 1. 
160 Teige, K.: Moderní umění a společnost. Pásmo 1, 1924–1925, č. 1, s. 1. 
161 Tamtéž, s. 1. 
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Novou estetikou nového umění je býti funkční a moderní. Právě modernost představuje 

důležitou kvalitu, na které Teige zakládá následující opozici: „Ano, modernost, jsouc 

vymožeností a výsadou, je prostě vzestupem a pokrokem. Není pouhopouhou marnou 

efemérností, ale obsahuje vývoj směřující k víceméně absolutnímu zdokonalení, 

k standardizaci, k ustavičné živoucnosti, chcete-li, tedy k ,věčnosti‘. A modernost takto 

chápaná může se stát kritériem umění. Je-li jen dvojí umění: dobré a špatné, lze týmž právem 

říci: moderní a nemoderní, přičemž druhá eventualita: špatné, nemoderní – není vůbec 

umění.“162  

Dalším důležitým bodem nové estetiky je obdiv ke stroji a moderní technice. Právě stroj 

podle Teiga provede „zlidovění umění ve velkém a bezpečně.“163 Pod pojmem „zlidovění“ zde 

můžeme chápat například levnější výrobu či jednodušší distribuci. Stroj, jakožto neutrální 

činitel, bude umělecké dílo pouze reprodukovat, nikoli nově tvořit, nebude do něj vkládat 

nové významy.  

Třetí číslo prvního ročníku přineslo další Teigův programový text: Naše základna a naše 

cesta. Teige zde označuje konstruktivismus jako názorové východisko nového umění, 

proklamuje velice těsné sepětí s technikou, které vede k nástupu nových uměleckých druhů: 

kinematografii, fotografii. Deklarován je také vznik poetismu, jehož nejvlastnějším 

vyjádřením bude obrazová báseň.164  

V prvním čísle prvního ročníku publikoval programové prohlášení také Karel Schulz. 

Jeho článek Próza vznáší následující požadavky: 

„Nová próza tvoří užitečné hodnoty zkratkami života, je lidská a velkoryse lyrická, rozbíjí 

literární, konvenční názory na svět, na člověka, na život, staví na místo románové perspektivy 

perspektivu kina, přejímá výraznost moderní techniky, industrie a filmu. 

Typy špatných prozaiků: Čapek-Chod, Rutte, Šrámek, Karásek ze Lvovic, Olbracht aj. aj. 

(také sentimentální povídkáři z nynějšího Proletkultu). 

Předchůdci nové prózy: Defoe, Rabelais, Cervantes, Ch.-Louis Philippe, Jules Verne, 

Twain, Rimbaud, Bret Harte, J. London, Jerome Klapka Jerome. 

Moderní próza: Vančura, Erenburg, Blaise Cendrars, Radiguet, Cocteau, Apollinaire, 

Marcel Fabri (l’Inconnu sur les villes, román bez osobnosti), Jaroslav Hašek. 

Próza žije: 

senzací, žurnalismem, dobrodružností, obrázkovými časopisy, exotikou, různými zprávami, 

                                                 
162 Tamtéž, s. 2. 
163 Tamtéž, s. 2. 
164 Teige, K.: Naše základna a naše cesta. Pásmo 1, 1924–1925, č. 3, s. 1–2.  
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reklamními prospekty, varietními atrakcemi, plakátovou stručností, detektivkami, indiánkami, 

sportem, kinem, vynálezy, music-hally. Její estetika je filmová, kinoistická, proto téměř 

fotogenická.  

Ne: 

realismus, idyla, sentimentality, romantismus, individualismus, mysticismus, symbolismus.  

ALE 

POETISM.“165  

Schulz také oceňuje roli, kterou hrála dobrodružná četba: „Dobrodružným románům 

přísluší zásluha, že byly zdravou potravou lidu, jenž se nedal otrávit dekadentně 

psychologickými przybyszewskiádami, a že konečně umělcům poskytly poučení: – ale co 

mohou být v době, kdy největší dobrodružství jsou v každodenním životě, kdy dálky se zkrátily 

na časové minimum při dosažení rekordních rychlostí, kdy lidé prodělali světovou 

a občanskou válku!“166 Tato pasáž článku Karla Schulze poukazuje na proměnu situace 

umění, dobrodružná četba již svou úlohu sehrála. Situace, ve které se svět ocitl, vyžaduje jiný 

typ tvorby.  

Schulzův příspěvek v souladu s Teigovým textem vyzdvihuje lyrismus jako nejvýraznější 

rys nové prózy. Živou součástí nové prózy podle Schulze jsou mimo jiné detektivky 

a indiánky, tedy žánry, pro něž je typický velký podíl epického děje. Tento nesoulad, 

spočívající v obdivu k ryze epickým žánrům nízké literatury a zároveň v adoraci lyrického, 

představuje z našeho pohledu zvláštní paradox v rámci vývoje úvah o nové lidové tvorbě. 

Znovu se k němu vrátíme v kapitole 4. 14., ve které se budeme zabývat recenzí 

J. O. Novotného v časopise Cesta zaměřenou na knihu Jiřího Mahena Knížka o čtení 

praktickém. Závěrem svého článku uvádí Schulz „rady“ pro budoucí tvorbu, znovu je 

zdůrazněn potenciál lyrické prózy. Schulz výrazně doporučuje přestat s tvorbou románů, které 

neodpovídají modernímu dynamickému životu.167  

                                                 
165 Schulz, K.: Próza. Pásmo 1, 1924–1925, č.1, s. 4. 
166 Tamtéž, s. 4. 
167 Špatná próza: styl: rozvláčný, forma: povídky, novely, román, stavba: umělkovaná, ornamentálně 

epizodická.  
 Kinematografická technika – použitá už Romainsem a veškerou literaturou kubistickou – současnost dějů, 

simultaneismus, synchronismus: použijte zpomalovače a zrychlovače, promítajíce věty.  
 Dobrá próza: styl: stručný, telegraficky dramatický; forma: báseň v próze; stavba: konstrukce.  
 Výstraha: Shrneme-li: nepsychologizovat, netvořit ornamentální epizody, nerozvádět, dostaneme součet: 

Nepiště románů!  
 Důkazy pro závěr: Dobře vedený zahraniční žurnál, Dellucovy filmy 
  Závěr: 
 Budoucnost prózy spočívá v lyrice. 
 Epika patří kinu a novinám.  
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V čísle čtyři prvního ročníku byl otištěn článek Artuše Černíka a Františka Halase 

Magické světlo záhady, podmaňující oči dobrodruhovy, věnovaný opozici všednosti 

a překvapení, s jasným příklonem k momentu překvapení a smyslových radostí, které může 

nabízet umění a které si dělník adaptoval po svém: „Měšťáka, jenž vyplňuje svůj dům i své dny 

smyslovými senzacemi: ozdobenými stoly hostin a neviditelnými parfémy, spížemi alkoholů a 

schránami vonných doutníků barvy mahagonu, napodobuje dělník lacinou závratí zelených 

kořalek, knihovnou Buffalo-Billa, Cliftona, Karla Maye. Nepřeme se s marxistou 

o socialismus a vědu. Jsou určité a kloníme před nimi v pokoře čelo. Nechť se teoretik pokloní 

poučce psychologově: Překvapení je solí nudy, práce a osudu.“168 Tento citát znovu dokládá 

chápání populární četby jakožto nižšího stupně umění, jako specifickou transformaci 

buržoazního umění. Buržoazní umění samo o sobě neneslo žádné kladné hodnoty, proletáři 

vnímané umění je pouhou napodobeninou tohoto „zbytečného“ buržoazního.  

První číslo druhého ročníku uvádí stať Bedřicha Václavka Slovesné umění nové 

a proletářské. Podle Václavka má budoucnost jenom poezie, jejíž situace je ohrožena, protože 

její materiál i prostředky přebírají jiné umělecké útvary. Možností je poetismus, čistá poezie. 

„V poetismu je vědomí veliké podmíněnosti poezie, její životní neúčelnosti, tušení jejího 

konce.“169 Václavkův text potvrzuje příchod určité krize a nutnost dalšího definování umění. 

Východiskem a jedinou možností je konstruktivismus, který plně obsáhne novou tvorbu. 

„Stroj nejen rozbořil „umění“, vzav jim pracovní základnu, ale vytvořil také zárodky nových 

forem.“170 

Silný polemický náboj nese článek Karla Honzíka Toporná modernost, jeho otištění je 

redakcí prezentováno jako „námět k eventuální diskusi“.171 Honzík kritizuje sklony mladé 

generace k hyperboličnosti užívané v manifestech a prohlášeních.172 Druhý stěžejní bod jeho 

kritiky je namířen proti „nadbytku“ revolučnosti, která se ovšem projevuje především 

v prohlášeních diktovaných rozumem a postrádajících intuitivnost. Honzík ve svém článku 

poukazuje na fakt, že prohlášení nového umění směřují velice rychle ke standardizaci 

a jistému typu „konzervování“, aniž by ale byly opravdu prověřeny.  

                                                                                                                                                         
 Schulz, K.: Próza. Pásmo 1, 1924–1925, č.1, s. 4. 
168 Černík, A., Halas, F.: Magické světlo záhady, podmaňující oči dobrodruhovy. Pásmo 1, 1924–1925, č. 4, 

s. 4. 
169 Václavek, B.: Slovesné umění nové a proletářské. Pásmo 2, 1925–1926, č. 1, s. 3. 
170 Tamtéž, s. 4. 
171 Honzík, K.: Toporná modernost. Pásmo 2, 1925–1926, č. 3, s. 43. 
172 „Nuže, nemůžeme se ubrániti pocitu, že naše moderní mládí vyšlo za výbojem po takové dosti hladké 

cestě a při tom gestikuluje, jakoby svádělo boje s armádami nechápavých šosáků a ukazuje na své fiktivní 
rány.“ Tamtéž, s. 43. 
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Pásmo sleduje soudobé dění především v rubrikách, kde jsou uveřejňovány krátké zprávy 

a glosy. V těchto glosách informuje o nové domácí i zahraniční literatuře, v rubrikách 

určených divadlu upozorňuje například na představení Vlasty Buriana, jehož hodnotí jako 

výtečného kabaretního komika a doporučuje mu návrat na menší scénu. Glosy byly 

v posledních třech číslech nahrazeny pouhými seznamy vydaných knih. 

Pásmo můžeme v rámci naší práce chápat jako bod zlomu. Česká avantgardní scéna je již 

ustavena, v Pásmu získala svou stálou tribunu. Sledujeme nový myšlenkový proud v úvahách 

Karla Teiga, své články v Pásmu uveřejňuje Bedřich Václavek. V základu všech 

analyzovaných úvah již tušíme nástup poetismu. Můžeme konstatovat ústup od společenské 

angažovanosti umění, navracíme se naopak k určité autonomnosti umění, která tentokrát není 

chápána jako negativní vlastnost, nýbrž jako zcela přirozená záležitost – umění oslovuje 

všechny, ale ne všichni mu rozumí.  

 

4. 7. ReD, 1927–1931 

Revue Devětsilu vycházela v letech 1927 až 1931. Byla koncipována jako měsíčník, 

v průběhu roku bylo publikováno deset čísel. Během třetího ročníku se na periodicitě výrazně 

podepsaly finanční potíže, ale také Teigovo hostování v Bauhausu,173 jednotlivá čísla tak 

vycházela se zpožděním.  

Již v úvodním prohlášení v prvním čísle prvního ročníku se ReD profiloval jako časopis 

„mezinárodní moderní kultury“, jehož obsahem „bude prostě život moderní tvorby, zrod 

nových forem, vítězství vynálezů a napětí experimentů“.174 Východisky pro ReD se staly 

konstruktivismus a poetismus, ve shodě se stanoviskem Svazu moderní kultury Devětsil. 

Časopis si vytyčil za cíl sledovat následující oblasti: „poezie, literatura, hudba, tanec, 

divadlo, music-hall a cirkus, obrazy a sochy, film a foto, estetika, filozofie, psychologie, 

architektura a urbanismus, technická kultura, hygiena, fyzická kultura, průmysl a organizace 

práce, sociologie, socialismus a třídní boj, SSSR, události a obrazy ze světa, žurnalismus 

a zpravodajství, agitace a reklama, typo- a polygrafie, dokumenty a zprávy.“175 Pole zájmu je 

tedy opět velmi široké, znovu jsou zmíněny prvky a kulisy moderní městské kultury. 

Výtvarná podoba ReD, jejíž autorem byl Karel Teige, časopis výrazně odlišovala od 

ostatní produkce. Obrazový doprovod ReD tvořily reprodukce výtvarného umění (Zadkine), 

fotografie a nákresy význačných staveb převážně z dílny Bauhausu, ale i české provenience 
                                                 
173 Forst, V. a kol.: Lexikon české literatury 3/II, P–Ř. Praha: Academia. 2000, s. 1223. 
174 ReD (=Revue Devětsilu), ReD 1, 1927–1928, č. 1, s. 1. 
175 Tamtéž, s. 2. 
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(Krejcar, Honzík) či fotografie filmových herců (Chaplin).  

Karel Teige se v článku Hyperdada dotýká otázky tradice a vlivu a upozorňuje na tvrzení 

Phillippa Soupaulta: „Phillippe Soupault, jenž je přesvědčen, že moderní poezii, dík objevům 

Baudelairovým, Lautréamontovým, Rimbaudovým a Apollinairovým, podařilo se přetnout 

pouta všech tradic, vybavit se z jakéhokoliv vlivu literárních škol minulosti, zdůrazňuje, že 

přece lze v dnešní, dadaistické a postdadaistické slovesné tvorbě konstatovat vlivy, sice 

naprosto neliterární, ale přece ne méně účinné: je to vliv kriminalistické a detektivní 

literatury, takového ,Fantomase‘ (a opravdu toto není literatura a slovesné umění) a vliv 

různých zpráv z novin.“176 Zde se setkáváme s explicitním odkazem k populární četbě. Vidíme 

taktéž její odsunutí mimo oblast literatury, dokonce mimo oblast umění. Fantomas je vedle 

Chaplina a Fairbankse jednou z ikon populární kultury, která není hodnocena pouze 

negativně. Stejně jako Soupault bere Fantomase jako jeden ze zdrojů moderní kultury 

i Zdeněk Lorenz v recenzi českých překladů Fantomasových příběhů. Těmto recenzím se dále 

budeme věnovat podrobněji, vyšly v druhém ročníku ReD.  

Úvodní článek druhého ročníku se vyjadřuje k jistému ústupu z revolučních pozic 

v prostoru českého umění. ReD ovšem bude hájit program uveřejněný v prvním ročníku.  

Vladimír Procházka v článku Deset let republiky konstatuje, že proletář přichází do styku 

pouze s měšťáckým kulturním odpadem, ačkoli proletariát stojí v pozadí „všech projevů 

moderního života“. Závěr studie se vrací k významu propojení kultury a proletariátu: 

„Moderní kultura je v plném rozsahu možná pouze ve společnosti, která nevyrábí pro zisk, 

nýbrž pro spotřebu. Otázka moderní kultury je svázána s osudem dělnického hnutí. Bez 

vítězství proletariátu není moderní kultury. To lze ukázati i na desetiletém vývoji této 

republiky.“177 Článek Vladimíra Procházky se znovu vrací k problému propojení umění 

a společnosti, v určitém ohledu představuje návrat k myšlenkám Proletkultu, čemuž odpovídá 

i zvoleným lexikem. 

Velkým tématem druhého ročníku bylo vydání detektivních románů o Fantomasovi 

v českém překladu. Ve čtvrtém čísle byl uveřejněn krátký úryvek v překladu Jaroslava 

Seiferta,178 autorem knižního překladu byl Vladimír Záhořek.  

V čísle sedm byla přetištěna recenze Zdeňka Lorenze z Moravskoslezského deníku. 

Lorenz detektivní romány obhajuje, zdůrazňuje jejich odpočinkovou funkci.179 Lorenzova 

                                                 
176 Teige, K.: Hyperdada. ReD 1, 1927–1928, č. 1, s. 37. 
177 Procházka, V.: Deset let republiky. ReD 2, 1928–1929, č. 2, s. 66 
178 Jacob, M.: Ještě Fantomas. ReD 2, 1928–1929, č. 4, s. 131. 
179 „Ubezpečuji vás, že až dočtete Prousta, Mereditha, že ještě rádi sáhnete po svazku detektivního románu, 
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recenze rovněž zachycuje změnu přístupu k tomuto cyklu. Nejzřetelněji tato změna vystupuje 

již ve fyzickém vzhledu knih: „Ve francouzštině je toho na třicet svazků, vytištěných na 

hanebném papíře s barvotiskovými obálkami – v nákladu páně Fromkově prezentují se 

elegantní silné svazky na dobrém papíru s montážní a byť senzační, přece jen umělecké ceny 

nepostrádající obálkou.“180  

Na Fantomasovi oceňuje Lorenz jeho napínavost, dobrodružnost a určitou 

„přehnanost“.181 

Recenze taktéž představuje detektivní literaturu jako poměrně autonomní okruh tvorby se 

svými vlastními oceňovanými díly. Fantomas, oblíbený okruhem francouzských básníků 

okolo Apollinaira, se podle Lorenze stává dílem generace a překračuje hranice „pouhé“ 

detektivky.182 Kromě Lorenzovy recenze je na Fantomase upozorněno v samostatném 

referátu.  

Tento referát opět klade tyto romány mimo oblast tradiční literatury, ale neodpírá jim 

hodnotu.183 Zároveň se zde také setkáváme s revizí přístupu k detektivní literatuře: „Proti 

sentimentálním románům měšťáckých mravů a duší, zkrátka proti romaneskní konvenci, 

dovolávali jsme se už před léty literatury dobrodružné a detektivní, proti Šrámkovi, Čapkovi, 

vyznávali jsme svůj obdiv k dílu Julia Vernea, k Haškovu Švejkovi a k ‚Fantomasovi‘. Tehdy 

ovšem bylo hříchem proti dobrému literárnímu mravu mluviti o Švejkovi a o detektivkách 

nahlas.“184 Situace se změnila a detektivky již nenesou takové stigma. Hranice mezi 

„opravdovou“, hodnotnou literaturou je ovšem stále velice znatelná. K ocenění Fantomase 

dochází přes dílo klasické – Zpěvy Maldororovy: „Fantomas, jakási ‚lidová‘ obdoba 

Maldorora, personifikace zločinu a zla, je hrdinou nejzávratnějších dobrodružství, jaká 

literatura zná. Jeho příběhy jsou orgie úděsu, překvapení a tajuplnosti.“185 

V závěru druhého ročníku byla také publikována studie Bedřicha Václavka O novou 

syntézu. Klíčovým motivem této studie je otázka „překonání vrcholné diferenciace“ a nástupu 

nových forem. Václavkovy teorie z tohoto období zabývají nástinem budoucího umění, jehož 

                                                                                                                                                         
abyste ventilovali, abyste si odpočinuli.“ Lorenc, Z.: ReD 2, 1928–1929, č. 7, s. 236.  

180 Tamtéž, s. 236 
181 „[...] souboj těchto dvou mužů je rámcem rozsáhlého obrazu zápletek, osob, dramat a všeho toho, co je 

nutností pořádného detektivního příběhu. To ‚pořádného‘ myslím ve smyslu: když už, ať to stojí za to!“ 
Tamtéž, s. 236.  

182 „Chceme upozorniti na dílo, jež v záplavě tzv. vedlejší, té přehlížené literatury vyniká nad průměr tak 
vysoko, že si ho nutně povšimne i literární labužník. Zvláště chce-li se příjemně vzrušit a odpočinout si.“ 
Tamtéž, s. 236.  

183 „Není to ledajaká literatura, není to zajisté a na štěstí ‚dobrá‘ literatura pro školní četbu: a přece jsou 
to romány klasické.“ Referát o Fantomasovi, ReD 2, 1928–1929, č. 8, s. 267. 

184 Referát o Fantomasovi, ReD 2, 1928–1929, č. 8, s. 267.  
185 Tamtéž, s. 267. Podobný princip můžeme pozorovat u Karla Čapka, viz Kapitola 3. 
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základem bude konstruktivismus.  

Václavek je přesvědčen, že se již objevují „náznaky, jež přinášejí překonání vrcholné 

diferenciace. Děje se tak dvojí cestou: Jednak metodickým sbližováním jednotlivých umění, 

jednak domýšlením řádu oné formové tvorby, jež se vydědila z ‚umění‘ a nabývá stále větší 

závažnosti. Neboť to, co dříve bylo obsahem umění, počíná se stále zřejměji rozdělovat ve dvě 

zásadně rozdílné věci: v čisté umění a utilitární tvorbu.“186 

Čisté umění je určeno jedině a pouze naplňováním estetické funkce a utvářením estetické 

zkušenosti. Tím se dostáváme do situace, ve které umění již „nemůže ukojovat všecky potřeby, 

jež ukojovalo kdysi, nýbrž vyjadřuje nyní již jen zlomek životních obsahů, plníc (jak jsme 

konstatovali již dříve) pouze jedinou funkci: organizovat emotivní život, a jedině v tomto svém 

vlastním oboru dosahuje svého cíle.“187  

Organizace emotivního života je už plně ve sféře jednotlivce, což podle Václavka 

relativizuje význam umění. V prostoru čistého umění dochází postupně k přibližování 

jednotlivých uměleckých druhů, čehož je dosahováno také tím, že všechna umění 

„uskutečňují stejný cíl (dojímati, sytiti, bystřiti emotivitu) svými vlastními prostředky“ a stávají 

se „poetickými“.188  

Václavek také upozorňuje na vzrůstající kvalitu průmyslových výrobků, které jsou leckdy 

schopny překonat dojem, který vytvářelo staré umění.189 Toto tvrzení dokládá citací Karla 

Teiga: „Co je proti elektrické reklamě, slunci stadionů a pláží, písni strojů a dělnické práci 

v továrnách nuda uměleckých výstav, básní, divadla?“190 

Studii uzavírá Václavek následující vizí: „V tom všem nutno vidět náznak faktu, že život 

tak bohatne, že se stává sám uměním, čině zbytečným ‚umění‘; že specializované ,umění‘ se 

sloučí jednou zase se vším životem. Rychlejšímu spádu tohoto vyrovnávacího procesu a jeho 

důslednému dokončení stojí však zatím v cestě veliká překážka: starý sociální řád.“191  

Tyto teze opakuje Václavek i v článku Umění socialistické společnosti, publikované ve 

třetím ročníku ReD. Jedná se opět o vizi budoucího, což Václavek připomíná již v úvodu 

                                                 
186 Václavek, B.: O novou syntézu. ReD 2, 1928–1929, č. 7, s. 208. 
187 Tamtéž, s. 208–209.  
188 Tamtéž, s. 209.  
189 „Průmysl dnes vyrábí kvalitní věci, jež poskytují smyslové dojmy, starých uměleckých výrobků, a to 

dojmy někdy silnější. Proto vytlačuje strojová výroba kvalitních užitkových předmětů „umělecký průmysl“, 
proto se ze stavebního umění stává účelná stavba, divadlo ustupuje kinu, malířství fotografii atd.“ Václavek, 
B.: O novou syntézu. ReD 2, 1928–1929, č. 7, s. 210.  

190 Tamtéž, s. 210. 
191 Tamtéž, s. 210.  
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textu.192 Znovu je konstatována těsná souvislost vývoje umění a společnosti. 

S časopisem ReD se ocitáme ve zcela jiné situaci. Setkáváme se s „revizemi“ úvah 

předchozích. Nejvýraznějším představitelem nových konceptů umění je Bedřich Václavek. 

Jeho články v ReD operují s budoucí vizí konstruktivistického umění, které se ocitá ve zcela 

novém kontextu a ztrácí podle něj některé své role. Rychlejšímu dokončení procesu konce se 

starým uměním brání starý sociální řád. Jak jsme se již několikrát pokoušeli naznačit, vztah 

umění ke společnosti a společnosti k umění tvoří jeden z důležitých bodů úvah nejen 

o populární literatuře, ale úvah o umění vůbec.  

Otázka „obhajoby“ či „zatracení“ populární četby stojí zcela v pozadí. Místo debat se 

setkáváme s kritickou recepcí Fantomase, díla soudobého „černého románu“, které jako 

příklad „lidovosti“ vyzvedli francouzští surrealisté, díla, které se stalo v avantgardních 

kruzích módou a mýtem. A tato recepce není nikterak negativní, je nesena spíše ve smířlivém 

a chápavém tónu. Fantomas se v českém prostředí ocitá v určitém paradoxu. Svou vnější 

úpravou se řadí do oblasti vysoké literatury, Lorenzova recenze na tento fakt upozorňuje. 

Obsahem pochopitelně zůstává v oblasti populární četby, v rámci které má však prominentní 

místo. 

 

4. 8. Fronta: mezinárodní sborník soudobé aktivity, 1927 

Sborník Fronta vyšel v roce 1927 vlastním nákladem redaktorů. Nesl podtitul 

Mezinárodní sborník soudobé aktivity. Spolupráce na sborníku byla vskutku mezinárodní, 

byly zde uveřejněny statě například Hanse Arpa, André Bretona nebo Jurije Tyňanova. Na 

redakci sborníku se podíleli Bedřich Václavek, František Halas, Vladimír Průša a Zdeněk 

Rossmann.  

Příspěvky reflektovaly situaci umění, jeho výhledy, možnosti a úkoly a byly opatřeny 

závěrečnými shrnutími v němčině a francouzštině. Obrazový materiál zahrnoval především 

fotografie z různých oblastí moderní kultury, od architektury po divadelní představení. 

V souladu s revolučně moderní typografií nebyla ve sborníku rozlišována malá a velká 

písmena.  

V předmluvě se Fronta vymezuje proti soudobé politické a kulturní reakci a zároveň se 

hlásí k odkazům tradice avantgardní kultury: „Vydáváme Frontu jako výplň mezery, jež 

vznikala od kolektivních projevů mladé generace před dvěma roky.“193 Sborník si klade za cíl 

                                                 
192 Viz Václavek, B.: Umění socialistické společnosti. ReD 3, 1929–1931, č. 1, s. 26. 
193 Předmluva, Fronta: mezinárodní sborník soudobé aktivity. Brno, Praha: Ústřední studentské 
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předložit tvůrčí práci v procesu, tj. s klady i zápory, se všemi rozpory, viz Předmluva ke 

sborníku Fronta: „Umění není dnes žádnou přímou silou v životě, není schopno životní 

účelnosti. Proto nutno z něho vyloučit všecky přímé účely životní, očistit umění od prvků 

nefunkčních a zredukovat umění na funkci, kterou jedině může plnit. To je jedna cesta: 

k umění ,čistému‘, ,abstraktnímu‘, absolutnímu, elementárnímu. Ale je tu otázka: má umění 

vůbec ještě životní oprávněnost? Jaké je jeho místo v životě? Pojali jsme do Fronty všecky, 

kdož k těmto otázkám měli a chtěli co říci, ať postihli celek problému nebo část, v našem či 

svém osobním smyslu, teoreticky nebo tvořením.“194  

Ve Frontě můžeme sledovat několik tendencí. Část zahraničních příspěvků se odvrací od 

účelnosti, „agitačnosti“ a vzdělavatelských cílů umění a navrací se k samoúčelnosti umění.195  

Edukační tendence podrobuje kritice také Paul Westheim v textu Krize umění: „Nedá se 

popřít, jakkoli my, lidé umění, bychom se bránili proti uznání tohoto faktu, že postavení umění 

v životě lidí a v podvědomí mas se docela změnilo, není již to, jaké kdysi bylo, že zájem 

širokých mas – zda je to potěšitelné nebo ne, o tom zde pomlčme – se obrátil k jiným věcem: 

k filmu, sportu, technice, jest fakt, s nímž musíme nutně nevyhnutelně počítat. Tím spíše, že 

zájem široké masy o umění, pokud ještě existuje, je do jisté míry uměle udržován nebo ještě 

uměleji vypěstován, kdežto na film, sport, techniku atd. reaguje bezprostředně a docela 

spontánně.“196 Tato citace z Westheimova článku nám předkládá zajímavou perspektivu. 

Sport a moderní městskou kulturu staví do přímé opozice proti tradičnímu umění, tyto oblasti 

se stávají konkurenty v „boji o příjemce“. Tradičně neotřesitelná pozice umění ve společnosti 

dostává silnou trhlinu, protože zájem o umění je záležitostí výuky, kdežto zájem o sport a film 

je reakcí spontánní.  

Westheim obhajuje autonomii umění ještě důrazněji: „Snad je to také mnohem, mnohem 

méně zlé, než lidé myslí, jestliže se momentálně velmi široké vrstvy odcizují zážitkům 

uměleckým, čímž se dosáhne aspoň té jedné věci, že přestanou dotírat na umělecké dílo a jeho 

tvůrce se svými většinou pochybnými uměleckými požadavky, že tímto způsobem konečně zmizí 

z uměleckého života nárok, aby umění plnilo všecky možné potřeby – nehledě k vlastním 

                                                                                                                                                         
knihkupectví a nakladatelství. 1927, s. 5. 

194 Tamtéž, s. 5. 
195 Viz např. příspěvek Kurta Schwitterse Umění a doby: „Názor, že průmyslově nejjednodušší, tedy 

nejlepší řešení je zároveň také umělecky nejjednodušším, tedy nejlepším řešením, odmítám jakožto nesprávné. 
Umělecké tvoření je konec konců funkčně bezúčelné. Umění je vždy bezúčelné, samoúčelné.“ Schwitters, K.: 
Umění a doby. Fronta: mezinárodní sborník soudobé aktivity. Brno, Praha: Ústřední studentské knihkupectví 
a nakladatelství 1927, s. 14.  

196 Westheim, P.: Krize umění. Fronta. Brno, Praha: Ústřední studentské knihkupectví a nakladatelství. 
1927. s. 16.  
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uměleckým potřebám, o něž se tito nároční poučovatelé nejméně starají. Odvažuji se říci, že je 

pro existenci uměleckého díla dosti lhostejno, zda je chápou tři lidé nebo miliony. Po století 

míjelo elitní evropské lidstvo bez povšimnutí nejznamenitější památku buddhistické 

architektury na Javě Borobodur, pokud v ní dokonce nevidělo obludu.“197 Westheim stojí na 

zcela opačné straně, než jsou názory např. Artuše Černíka z období Proletkultu. Westheim 

zcela zavrhuje hodnocení příjemců, které podle něj často vychází z mylných pohnutek a které 

se míjí s vlastními potřebami umění. Westheimův článek představuje umělecké dílo jako 

autonomní jednotku, která není závislá na pochopení a počtu příjemců a má univerzální 

potenciál, který je schopen oslovit příjemce bez ohledu na jeho kulturní tradici.  

Neobvyklou koncepci představuje ve svém článku Co činiti? Herwarth Walden. Walden 

předpokládá, že „staré umění“ je tak úspěšné proto, že člověk byl k jeho spotřebě vychován 

a neposílil vlastní tvůrčí činnost. Hodnotový rozdíl mezi jednotlivými díly starého umění je 

prakticky nulový.198 Řešení pro Waldena spočívá v ochraně dětí a mládeže před 

humanistickou výchovou, vycvičit by se měly smysly a podpořit jejich vlastní produkce.  

Výraznou kritiku dosavadního vývoje především českého umění přináší ve svém článku 

Želva, o které se nikdo nezmiňuje Jiří Voskovec. Výchozím bodem je paradoxnost hesla 

„umění přestane býti uměním“. Voskovec rovněž nesouhlasí s přemírou teorií a konstruktů 

oznamujících příchod nového umění, které mu kladou konstitutivní požadavky bez zřetele 

k jeho specifikům: „Právě z odporu k provizoriu je třeba zavrhnout tzv. stoprocentnost. 

Tzv. stoprocentnost, toť chtít stavět bezpodmínečně z železobetonu, když cihly jsou za daných 

okolností oprávněnější.“199 

Georg Grosz ve stati Umění je v nebezpečí upozorňuje na patovou situaci, do které se 

umění dostává, na omezování zobrazovaných témat: „Dnešní umělec, nechce-li střílet na 

slepo a být antikvárním kusem, může volit jen mezi technikou a propagandou třídního boje. 

V obou případech se musí vzdát ‚čistého umění‘.“200 

Bedřich Václavek v doslovu konstatuje krizi individualistického umění. Je proto nutné 

                                                 
197 Westheim, P.: Krize umění. Fronta. Brno, Praha: Ústřední studentské knihkupectví a nakladatelství. 

1927, s. 17. 
198 „Pokud naše smysly nebudou vychovány a vzdělány, bude spotřeba starého ,umění‘ větší, než potřeba 

nového umění. Literatura, naturalistický obraz jsou spotřebními předměty, jejichž odbyt jest zaručen 
potřebou duševní výživy, tj. nedostatkem tvůrčí fantasie. Není žádného rozdílu v ceně románu Marlittové 
a Thomase Manna, mezi obrazem Liebermannovým a díly dnešních spolků výtvarných umělců.“ Walden, H.: 
Co činiti? Fronta: mezinárodní sborník soudobé aktivity. Brno, Praha: Ústřední studentské knihkupectví a 
nakladatelství. 1927, s. 92–93.  

199 Voskovec, J.: Želva, o které se nikdo nezmiňuje. Fronta: mezinárodní sborník soudobé aktivity. Brno, 
Praha: Ústřední studentské knihkupectví a nakladatelství. 1927, s. 122.  

200 Grosz, G.: Umění je v nebezpečí. Fronta: mezinárodní sborník soudobé aktivity. Brno, Praha: Ústřední 
studentské knihkupectví a nakladatelství. 1927, s. 137.  
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provést revizi dosavadních snah, ze kterých jako jediný směr vedoucí k budoucímu umění 

vychází funkcionalismus. Klíčovým bodem na cestě k nové tvorbě bylo vyrovnání se se 

strojem, který přinesl nové možnosti. Dále se umění vyrovnává s vlastní účelností: „Umění, 

aspoň dobré, bylo vždy v podstatě vždy jen umění pro umění.“201  

Znovu je diskutována otázka cesty umění na periferii, která tentokrát nese jiné významy: 

„Estetický zájem vzdaluje se z centra života na jeho periférii. Proměněno v zábavu, hru, 

rozptýlení, hýří umění pestrými barvami, ale stává se stále více záležitostí privátní.“202 

Omezování funkcí umění je tedy příčinou ústupu z centra, periferie se také již netýká 

kolektivu.  

Nutnost revize se také projevuje v oblasti vztahu k revoluci a proletariátu. Václavek 

přisuzuje projektu proletářské literatury naivnost, která zůstala v podobě starého naturalismu. 

Po tomto období následuje období revoluční kultury, které je opět přechodnou fází na cestě 

k umění socialistickému a má plnit pouze revoluční funkce. Cíl těchto snah je takový: 

„Historický materialista musí dnes vědět, že nejde o vytvoření nového umění, jež je pojmem 

a zjevem třídním, ale o vytvoření beztřídních forem místo ,umění‘.“203 

Sborník Fronta obsahuje nejradikálnější názory, které se v námi popisovaném materiálu 

objevily. Fronta konstatuje krizi umění v podobě, v jaké do té doby existovalo. Pro jeho další 

existenci je nutné najít nové kontexty, vychovat, respektive nezkazit nové příjemce. Jeho 

specifické místo v našem materiálu je také dáno širokou mezinárodní účastí.  

 

 

4. 9. Var, 1921–1930  

Časopis Var se věnoval širokému okruhu témat, od politického dění, přes problematiku 

vzdělávání k otázkám kultury. V prvních dvou ročnících vycházel Var dvakrát měsíčně, od 

třetího ročníku vycházel nepravidelně. Poslední, pátý ročník vycházel v letech 1927–1930. 

Autorem úvodního textu prvního ročníku byl Zdeněk Nejedlý, který Var řídil po celou 

dobu jeho existence a byl klíčovou postavou pro orientaci celého časopisu. Článek nazvaný 

Lidově a pokrokově komentuje soudobou situaci umění a společnosti. Nejedlý konstatuje 

určitou stagnaci vývoje, proto se rozhodl pojmenovat časopis Var. Jeho programem je 

                                                 
201 Václavek, B.: Doslov. Fronta: mezinárodní sborník soudobé aktivity. Brno, Praha: Ústřední studentské 

knihkupectví a nakladatelství. 1927, s. 198. 
202 Tamtéž, s. 199.  
203 Tamtéž, s. 200–201.  
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„probouzet české lidi.“204 Způsoby, jakými toho Var chce dosáhnout, jsou naznačeny již 

v titulu článku – lidově a pokrokově. Tyto dvě cesty podle Nejedlého zachycují „smysl a jádro 

života moderního národa.“205 

Lidovost byla zabita elitářským vedením politiky, což vedlo ke znechucení lidových 

vrstev veřejným životem. Naděje do budoucích let tkví podle Nejedlého v dělnictvu. Proto si 

Var stanovuje za cíl „pracovat na sociálním probuzení lidu, jehož jest k tomu nejvíc potřebí. 

[...] Každé takové obrození či probuzení děje se jedině drobnou prací, takřka od člověka 

k člověku.“206 Výklady ve Varu by také měly být všem přístupné, především pomocí 

aktuálnosti témat, „nikoli snad lacinou, bezobsažnou populárností.“207 

Ve čtvrtém čísle prvního ročníku v rubrice Zprávy byl otištěn text Zdeňka Nejedlého 

Umění pro dělníky, ve kterém Nejedlý komentoval stav žurnalistiky, zvláště literárních příloh 

listů, jež se mnohdy stávají jediným čtivem, proto by podle něj měla být tato produkce 

vybírána obzvláště pečlivě.208  

Realitu literárních příloh hodnotil Nejedlý následovně: „Do románové přílohy se zařazují 

pravidelně bezcenné slátaniny, jen když jsou hodně napínavé a s rychlým spádem děje, aby 

čtenář v každé té denní dosi ‚krásné‘ literatury našel něco, co by ho zajímalo, nebo jinak 

zabavilo. Do nedělních příloh pak se nejraději ukládají lehoučké humoresky nebo 

sentimentální povídky, jež nejsou nic než trochu rozvedené anekdoty, smutné neb veselé, 

protože se už počítá s čtenářstvem malé literární inteligence, jen s docela hrubým zájmem 

o tzv. ‚děj‘ nebo ‚legraci‘ nebo něco ‚pikantního‘.209 Jak vidíme ve vybraných citacích, 

Nejedlý odsuzuje populárnost jak na úrovni beletristické produkce, tak i jako způsob podávání 

informací. Populární četba nemá podle Nejedlého žádnou hodnotu, protože je určena pro 

nezkušené čtenáře. Nejedlý neupozorňuje na klasické žánry tehdejší populární četby, jako je 

např. detektivka nebo indiánka, spíše komentuje novinový román či humoresku.  

Zvláště pečlivé při výběru beletristické přílohy by měly být dělnické listy, Nejedlý zde 

jako důvod uvedl kolektivní charakter dělnického života, ke kterému patří četba „svého 

deníku“. Kritizuje Právo lidu za přílišný obdiv vůči kultuře stávajících elit a Rudé právo za 

přemíru sentimentality. Dělnická četba by podle Nejedlého měla být „zdravá, mužná, vážná 

                                                 
204 Nejedlý, Z.: Lidově a pokrokově. Var 1, 1921–22, č. 1, s. 2. 
205 Tamtéž, s. 2. 
206 Tamtéž, s. 12. 
207 Tamtéž, s. 13. 
208 „Tím přísnější budeme na kvalitu literatury, kterou denní tisk přináší, neboť, je-li to takřka jediná 

literární strava tolika čtenářů, musí býti zajisté tím vydatnější a to v nejlepším slova smyslu.“ Nejedlý, Z.: 
Umění pro dělníky. Var 1, 1921–22, č. 4, s. 127. 

209 Tamtéž, s. 127. 
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a ne líbivá, lichotivá, plačtivá nebo sentimentální.“210 Nejedlý hodnotí četbu lidu podobně 

jako Neumann, na rozdíl od něj mnohem důrazněji akcentuje národní hodnoty.  

V prvním ročníku Varu byla také otištěna stať Jiřího Wolkra Umění všední či nedělní?, 

polemizující o obsahu umění, potažmo jeho úkolech. Wolker buduje významovou opozici 

všední a nedělní. Pod pojmem „všední“ rozumí Wolker tradiční umění se sociální tematikou, 

zobrazující běžný život dělníka. Tento typ tvorby ale zcela nenaplňuje poslání nového 

proletářského umění. Wolker vychází z úvahy o místě umění v životě dělníka, především 

z pole působnosti: „Kam však spadá působnost umění v životě dělníkově? Kdy dělník čte? Kdy 

jde do divadla, kdy sáhne po obraze? A odpovědí mu bude: po práci. Umění tedy přichází k 

němu, když shodil břemeno všedního dne a zasedl k tichému stolu.“211 

Role umění ve stati Umění všední či nedělní? spočívá tedy v možnosti úniku z běžného 

života, což však není konečným cílem. Jednou z možností úniku je kino a filmový 

dobrodružný příběh. Wolker vysvětluje jeho úspěšnost takto: „Lidu se hrabě a milionář líbí 

proto, že jsou představováni jako lidé smělých činů, odvážných rozhodnutí, kteří si sami razí 

cestu ku svému štěstí; je chladný k chuďasům, protože jsou zkreslováni co lidé pasivní. Hle, 

když pojednou se objeví film, který vypadá z obvyklé konvence, když zabouří na plátně Edy 

Polo, ani hrabě, ani milionář, ale americký kovboj, který dovede těchto svých darů také 

oslnivě užívat, zda nezíská srdce předměstí za jediný večer?“212  

Životní aktivita filmových hrdinů je z Wolkrova pohledu příznačná i pro nového 

člověka.213 Wolkrův pojem „svátečnosti“ můžeme interpretovat jako požadavek právě 

zmíněné „životní aktivity“ či tendenčnosti. Wolker svou stať uzavírá následovně: „Svátečnost 

jest znakem uměleckého díla; sváteční jevy však nejsou jediným předpokladem umělecké 

tvorby.“214 

Třetí číslo čtvrtého ročníku přineslo polemický článek A. Kavoně Nakladatel gentleman, 

kriticky hodnotící činnost Otakara Štorcha-Mariena, který je zde vykreslen jako „měšťácký 

nakladatel úpadkového vkusu se sklony trochu dekadentními v mezích zpátečnické                                                                     

                                                 
210 Nejedlý, Z.: Umění pro dělníky. Var 1, 1921–22, č. 4, s. 128. 
211 Wolker, J.: Umění všední či nedělní? Var 1, 1921–22, č. 8, s. 252. 
212 Tamtéž, s. 253. 
213 „Jeho každý sváteční okamžik těsně pojí se s těžkými hodinami, které ho do něj přivedly a které ho z něj 

také vyvedou. Tento člověk za čímsi jde a chce toho docílit. Neděle a všední den jsou u něho zevně tak 
rozděleny, a přece tolik se prostupují. Jsouť mu podobenstvím jeho vítězství.“ Tamtéž, s. 254. 

214 Wolker, J.: Umění všední či nedělní? Var 1, 1921–1922, č. 8, s. 254. 
 Problematika tendenčnosti byla velkým tématem pro nastupující generaci, o jejím prosazování se zmiňuje 

např. Bedřich Václavek ve článku Naše nová poezie v přítomném okamžiku (Var 3, 1923–1924, č. 5). 
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morálky.“215 Kritice je podroben především ediční plán Aventina, které vydává pouze klasiku 

a vyhýbá se „mladým autorů a méně známým jménům“. Článek rovněž upozorňuje na 

vysokou cenu knih z Aventina. Motiv ekonomický, tj. příliš vysoká cena knih, která zabraňuje 

distribuci kvalitní literatury mezi široké čtenářské kruhy, se v námi analyzovaných časopisech 

příliš neobjevoval, zabýval se jím např. J. O. Novotný v časopise Cesta.  

V pátém ročníku byl publikován článek J. L. Fischera Proti ‚kulturnímu optimismu‘ 

s dedikací Jiřímu Mahenovi. Film se podle Fischera stal „vítězstvím konvence a nevybíravého 

sentimentu“, zároveň výtečně upozorňuje na nesnadné určení původce tohoto stavu – pokládá 

si otázku, zda film sám produkuje umělecky bezcenná díla, nebo pouze vyhovuje poptávce po 

populárních žánrech.216 Svět na filmovém plátně (nebo v knihách Karla Čapka)217 je podáván 

zjednodušeně, končí vždy dobře a vytváří tak novodobou pohádku. Fischerův článek proto 

vyzývá k zodpovědnějšímu pohledu na svět.218  

V časopise Host vyšla odpověď Jana Kučery na tento článek nazvaná Happy endy filmů 

s cowboy. Kučera nesouhlasí s Fischerovým odsouzením filmové produkce, což dokazuje na 

příkladu kovbojek. Představuje tento typ filmů jako „silný řetěz filmů navzájem si podobných 

místem děje, konstrukcí dějovou a vždy dobrým koncem.“219 Výchozím bodem Kučerovy 

reakce je konstatování, že kovbojky jsou mimoumělecký žánr.220  

Samotný happy end popisuje Kučera jako záležitost orientální, původem z pohádek Tisíce 

a jedné noci, která v nové podobě přichází z Ameriky.221 Happy end představuje Kučera jako 

styčný bod pohádky a kovbojky. Obě se dostávají na stejnou stranu – do určité opozice 

k umění, a to právě přítomností happy endu, který představuje ideál života, lidské štěstí.  

„Happy end, tento ideální výsledek v reálném světě, právě svou přímou souvislostí se 

skutečností podněcuje a ukazuje cestu. V americkém filmu je způsoben nesmlouvavostí 

a důsledností v konání (p. Fischer právě tvrdí, že těchto dvou vlastností by naší době bylo 

třeba, a ty že nenajde ve filmové kultuře), odvahou, zdravím a poctivostí. Nikdy se nekoupá 

                                                 
215 Kavoň, A.: Nakladatel gentleman. Var 4, 1925–1926, č. 3, s. 88. A. Kavoň je pseudonym Antonína 

Dokoupila.  
216 „Jinak řečeno: je obtížno rozeznati, vytváří-li film dnešní nadvládu špatného vkusu, nebo je-li jím 

vytvářen sám.“ Fischer, J. L.: Proti ‚kulturnímu optimismu‘. Var 5, 1927–1930, č. 2–3, s. 47. 
217 Viz tamtéž, s. 48–49. 
218 „Abychom, přijímajíce jej, se svou láskou k němu mu vyhlásili i boj: protože přijali jsme jej celý, i s tím, 

co není lásky hodno na něm a v něm.“ Tamtéž, s. 50. 
219 Kučera, J.: Happy endy filmů s cowboy. Host 7, 1927–1928, č. 4, s. 112. 
220 „Ostatně umění nikdy se s kovbojkou ve filmu nestřetne, poněvadž film. Kovbojka nechce být uměním. 

Je prostě nonumělecká, stejně jako nonpolitická, nonfilozofická a nonsvědecká.“ Tamtéž, s. 112. 
221 Kučera také upozorňuje na souvislost pohádky a kovbojky pomocí následujícího příkladu: „Není 

náhodné, že nejklasičtější rek filmové kovbojky Fairbanks, vytvořil nejklasičtější z pohádek ‚Tisíce a jedné 
noci‘, Zloděje z Bagdadu.“ Tamtéž, s. 112. 
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v sentimentalitě (jak mu vytýká p. Fischer), nýbrž je těžce vybojován z hrubého prostředí.“222 

V určitém ohledu se tak dostáváme zpět k textu Jiřího Wolkra Umění všední či nedělní? 

a k ocenění pozitivního příkladu populární četby. Kučera stejně jako Wolker oceňují kladnou 

životní aktivitu, která je ve filmech a dobrodružné četbě zobrazována.  

Časopis Var zastává podobně edukativní linii jako periodika z okruhu S. K. Neumanna, 

ovšem s důraznějším prosazováním národních hodnot, čímž se od neumannovských periodik 

výrazně odlišuje. Články Jiřího Wolkera uveřejněné ve Varu stojí v počátcích debat o pozici 

populární četby v prostoru literárního života. Wolkerova obhajoba určitých kladných 

vlastností populární kultury však představuje ve Varu spíše výjimečné stanovisko. Častěji se 

setkáváme s tradičním odmítnutím zábavné četby jakožto konvenční a umělecky bezcenné, 

kterou je nutné nahradit kvalitní četbou pro lid.  

 

4. 10. Den, 1920–1921  

Den vycházel necelé tři měsíce, od čísla 19 jako deník, později byla periodicita týdenní. 

Přinášel informace z celé řady oblastí: z filmu, z výtvarného umění, ale také z tělesné 

výchovy. Vedle sebe se tak ocitaly výsledky fotbalových utkání, programy biografů, původní 

próza a poezie i běžná inzerce.  

Redaktorem Dne byl Jan Bor, od čísla 19 převzal vedení časopisu Zdeněk Kalista.223 

Den se od počátků nikterak nevyhraňoval. V titulu měl široké zaměření: Umění – tělesná 

výchova – společnost. Pod hlavičkou se můžeme dočíst o tomto zaměření podrobněji: „Den 

bude přinášet úvodní statě, články, fejetony, causerie a zprávy o umění, sportu, tělocviku 

sokolském i jiných směrů gymnastických, o společnosti a módě z oblasti československé 

i zahraniční. Zastoupeny budou všechny obory i projevy duchovní a tělesné kultury 

a společenského života městského. Umění:  divadlo, hudba, literatura, výtvarné umění, 

architektura, tanec, loutkářství, kinematografie, lidové umění, umělecký průmysl. Sport: 

fotbal, tenis, hokej, atletika, zimní sporty, cyklistika, vodní sporty, automobilismus, 

vzduchoplavby, jízda koňmo, šerm, střelectví, skauting, šachy. Sokolství. Gymnastika. 

Přednášky. Společnost: zasnoubení a sňatky, úmrtí a pohřby, rodinná oznámení, dobročinné 

akce, sezónní causerie, vycházky, dětské zábavy, plesy, oficiální i soukromé bankety a čaje, 

módní posudky.“224   

V úvodním, programovém prohlášení se Den profiluje jako časopis věnovaný kulturnímu 
                                                 
222 Kučera, J.: Happy endy filmů s cowboy. Host 7, 1927–1928, č. 4, s. 113. 
223 Forst, V. a kol.: Lexikon české literatury 1, A–G. Praha: Academia. 1985, s. 530. 
224 Den 1, 1920–1921, č. 1, s. 1. 
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dění, který zároveň nechce řešit otázky politické, jež mají svůj prostor jinde: „Den nechce 

sloužit žádné politické straně, není přípřeží žádného uměleckého nebo tělovýchovného 

spiklenectví. […] Chceme zvednout nad všednost a vřavu dne význam kultury ducha a těla 

a mohutným posílením zájmu o tyto živé hodnoty bojovati tak s materialismem a zdivočelostí 

doby o lepší český zítřek. Čteme klidně odpověď české veřejnosti. Nechť čte, posoudí 

a rozhodne.“225  

Přispěvateli Dne byli především příslušníci nastupující avantgardní generace (Artuš  

Černík, Zdeněk Kalista, A. M. Píša), ale nejen oni (např. František Zavřel).  Časopis 

informoval o současném dění, otiskoval články např. o ruské proletářské kultuře (autorem Jiří 

Weil) či expresionismu. Texty měly především informativní charakter, věnovaly se moderní 

kultuře, ale nepokoušely se vyvolávat polemiky či redefinovat zavedené mínění. 

Článek Dramaturgie českého filmu226 kritizuje českou dramaturgii, která „pracuje stále ve 

šlépějích sentimentálně naivního či obhrouble humoristického filmu německého, ale 

nedosahujíc však při tom jeho technické stránky ani zdaleka a přenášejíc dramaturgicky 

i herecky cizorodou techniku divadla na projekční plátna. Právě tak přednosti filmů 

amerických zůstaly zde úplně bez vlivu, a pokud jeho stopy nějaké možno zaznamenat, tedy 

jen po stránce kriminální senzačnosti.“227 Českému filmu je vytýkáno přejímání cizích vzorů, 

bohužel však těch negativních. Autor článku následně volá po posílení výchovné stránky 

filmu. Navrhuje zfilmovat význačné momenty české historie, ale i soudobého života.  

 

4. 11. Orfeus, 1920–1921  

Orfeus nesl podtitul Umělecký měsíčník, ale jeho periodicita byla nepravidelná. Časopis 

zanikl po pouhých třech číslech, která byla vydána v průběhu června 1920 až března 1921. 

Přispěvatele Orfea tvořili jak autoři předválečné moderny (K. Čapek), tak tvůrci nastupující 

generace (A. Hoffmeister, J. Seifert).  

První číslo vzniklo za redakce Karla Teiga a Ladislava Vladyky, který se podílel na všech 

třech číslech Orfea. Ve druhém a třetím čísle za redakci odpovídal Miloš Jirko.  

Na obálce prvního čísla bylo otištěno toto programové prohlášení: „Orfeus vychází za 

nejnepříznivějších poměrů tiskárenských, způsobivších, že prvé číslo se tak značně opozdilo; 

počínáme svou činnost v době, kdy řada listů zaniká, zdolána překážkami. Těm chceme čelit, 

poněvadž věříme v nezbytnost časopisu, jenž by soustřeďoval kolem sebe všecky pracovníky 
                                                 
225 Den 1, 1920–1921, č. 1, s. 1. 
226 Berák, J.: Dramaturgie českého filmu. Den 1, 1920–1921, č. 3, s. 3. 
227 Tamtéž, s. 3. 
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dnes nastupující nové umělecké generace. Náš měsíčník nemá politických tendencí, přinese-li 

příspěvky i vysloveně tendenční, je to proto, že zájem nového umění je těsně sepjat s veškerým 

děním přítomného světa a života. Pro nás rozhodují tu pouze umělecké kvality.“228 Opět je 

tedy zdůrazněna umělecká kvalita a apolitičnost.  

Orfeus otiskoval původní českou prózu i poezii, věnoval se také kritické činnosti v oblasti 

literatury, hudby a výtvarného umění. Texty zde uveřejněné se však nesnaží být 

programovými polemikami.  

K otázce lidového umění a vztahu k němu se vyjadřuje článek Vladimíra Polívky, který 

představuje nostalgické povzdechnutí po opravdové lidové písni, zároveň značně kriticky 

hodnotí nově vznikající městský folklor: „Mládež klade si za čest poznati co nejdříve 

nejnovější čísla Hašlerových a jiných šansonů. Je to nedostatek lásky k lidové písni, málo 

hrdosti na skutečné umělecké poklady lidu. Velkoměsto se všemi špatnostmi považováno za 

vzor, a importuje se odtud překotně. Z toho vyplývá úpadek tvorby nových písní lidových.“229  

V témže čísle byl také vznesen požadavek vzniku proletářského divadla, ovšem bez 

jasnějších programových koncepcí, článek nabádá ke vzniku proletářského divadla 

a informuje, že někteří kulturní pracovníci se o toto divadlo zajímají (např. J. Vodák 

a Z. Nejedlý). Text nese název Socialistické divadlo, autor je podepsán J. H., pravděpodobně 

jde o Josefa Horu.230  

 

4. 12. Host, 1921–1929  

Časopis Host vycházel jako měsíčník v letech 1921–1929. Vznikl jako orgán Literární 

skupiny, ale byl otevřen i přispěvatelům z jiných řad. Byl zde publikován manifest Literární 

skupiny Naše naděje, víra a práce,231 který vyvolal nesouhlasné reakce Devětsilu. Ve třetím 

ročníku byli do redakční rady přizváni zástupci Devětsilu, tato spolupráce ovšem neměla 

delšího trvání. Ke spolupráci byli následně přizváni i autoři starší generace.  

Časopis sledoval soudobé umění a hodnotil českou produkci, v posledních dvou ročnících 

se začal věnovat i širšímu poli moderní kultury – divadlu, filmu i zahraniční produkci.  

V čísle tři prvního ročníku byla otištěna Píšova recenze Hudby na náměstí Jindřicha 

Hořejšího. Píša oceňuje sounáležitost s celkem, která se projevuje v básních, zároveň 

polemizuje s rolí umění jakožto útěšného prostředku: „Mělo by tedy umění, jak se někteří 

                                                 
228 Orfeus 1, 1920–1921, č. 1, obálka. 
229 Polívka, V.: Poznámky k lidové písni. Orfeus 1, 1920–1921, č. 1, s. 30. 
230 H., J.: Socialistické divadlo. Orfeus 1, 1920–1921, č. 1, s. 32. 
231 Manifest byl otištěn v prvním čísle druhého ročníku. 
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domnívají, být dělníkovi odškodněním za bídu jeho života, mělo by v nedělním odpočinku být 

sladkým morfiem, jež by mu dalo zapomenout na celotýdenní námahu, […]? Mám pevně za 

to, že tato koncepce nového umění vede nutně zpět.“232 Dělení na tvorbu sváteční a všední je 

podle Píši proti směřování a snahám nové společnosti. Jako další problém vidí Píša ústup 

epičnosti, která je podle něj nositelkou síly a vzestupu životní aktivity.  

V druhém ročníku vyšlo programové prohlášení Literární skupiny Naše naděje, víra 

a práce, které deklaruje směřování k nové sociální poezii.233  

Manifest byl doprovázen doplňujícím článkem Františka Götze K filozofii a estetice 

nového umění. Götz zde obhajuje individualismus a zároveň se odvrací od marxismu, který 

prezentuje jako „pouhou dočasnou racionalizaci této věčné lidské touhy“.234 Odlišné chápání 

se projevuje také ve vidění a interpretaci revoluce, což Götz vykládá následovně: „Proto dnes 

chápeme i revoluci jinak nežli marxisté. Věříme, že touha po revoluci a vůle k revoluci 

nepramení jen z bídy proletariátu, ale i z ohromné a nikdy neumlkající touhy po sbratření 

lidstva. Revoluce, jak ji chápeme my, je silný pud po zlepšení světa i člověka, přeměňující 

výrobní řády i duchovní hodnoty v celém rozsahu. Principem revoluce je vždy mravní idea.“235  

Ve čtvrtém oddílu této studie předkládá Götz tři teze, které představují tři koncepty 

soudobého umění. Jako první vymezuje umění měšťácké, které „nezavazuje k ničemu, nenutí 

k morální odpovědnosti za celý svět. A má být hodně drahé, aby bylo požitkem vyvolených“.236 

Druhou koncepci představuje umění komunistické, kterého si Götz cení výše než umění 

měšťáckého, ale nesouhlasí s jeho přizpůsobováním proletářské třídě. Götz zde naráží na vizi 

Devětsilu, uveřejněnou v Proletkultu:237 „Při vší úctě, kterou chováme k tomuto umění, 

nesouhlasíme s ním tam, kde se chce zcela pasivně přizpůsobit své třídě. [...] Poezie, jež má 

pasivně sloužit své třídě, chce jí ovšem podávat to, co třída žádá: indiánky, bufalobilky, 

detektivky – vše hodně jasné a srozumitelné, poutavé a vzrušující.“238 Götz tento typ literatury 

nekompromisně odsuzuje.239  

                                                 
232 Píša, A. M.: Nad básnickým debutem Jindřicha Hořejšího. Host 1, 1921–1922, č. 3, s. 62. 
233  „Dynamická a dramatická poezie sociálního primitivismu a klasicismu je naše umělecká touha a naše 

nová cesta, na jejímž začátku pozdravujeme bratrsky všecky sociální básníky celého světa.“ Host 2, 1922–
1923, č. 1, s. 4. 

234 Tuto touhu definuje Götz o několik řádek výše, „vůle ohromných davů ohromných davů lidských k 
hospodářskému i duchovnímu osvobození proletáře a člověka vůbec – a tož vůle k vybudování podmínek pro 
nové hmotné i duchovní štěstí lidské ovládnutím života a vnucením mu nového řádu hospodářského 
a mravního.“ Götz, F.: K filozofii a estetice nového umění. Host 2, 1922–1923, č. 1, s. 23.  

235 Tamtéž, s. 25.  
236 Tamtéž, s. 27. 
237 Jedná se o text Obrazy ze života, otištěný v čísle 17 prvního ročníku Proletkultu.  
238 Götz, F.: K filozofii a estetice nového umění. Host 2, 1922–1923, č. 1, s. 28.  
239 „Detektivky, indiánky a jiná podobná ctihodná také literatura je zvrhlým plodem měšťácké třídy, jíž už 
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Nejvýše Götz buduje novou sociální poezii, která „chce vytvořit nový typ proletáře, z jeho 

svěží a tvárné duchovní látky chce formovat lidské typy, které se dopracují nového vztahu ke 

světu, nové lásky, nového poměru k lidstvu, nových společenských ctností, nové lásky práci, 

nové mravnosti a lepších forem manželství.“240 Za znaky nového umění považuje Götz 

primitivismus, vztažení se k sociálnímu klasicismu241 a tendencí vybudovat lepší svět. 

V článku Umělecké teorie Devětsilu uveřejněném v dvojčísle 6–7 druhého ročníku se 

Götz znovu vrací k porovnání východisek Devětsilu a Literární skupiny a podrobněji se 

věnuje Revolučnímu sborníku Devětsil. Staví opozici „severské melancholie a latinské 

prudkosti“, které se dotýkají dvou vrstev „národní duše.“242 Devětsil v této opozici 

představuje polohu latinské prudkosti, která se ale v českém prostředí nedá zcela uplatnit. 

Götz upozorňuje pragmaticky na „skutečnou“ realitu českých zemí: „Devětsil v opojení 

moderní skutečnosti pěje chválu kina, cirku, baru, zázraků elektrického století, varieté, 

kabaretu, poněvadž zintenzivňují život. Bylo by v intencích mladých básníků z Devětsilu 

nastavět po celém českém venkově tisíce těch cirků, barů, kabaretů, v nichž je většinou jen 

zvrhlost měšťácké civilizace, jež neživí, ale ubíjí? Nepřeceňuje se vliv těchto realit na život 

lidský? Kolik lidí žije u nás barem, kabaretem, kolik lidí na ně má, kolik lidí má pro ně 

přebytek sil, jež se mohou v nich utlouci?“243 V této citaci se opět setkáváme s tematikou 

rozdílu mezi kulturou venkova a města. Venkov v těchto názorech často představuje poslední 

baštu nezkažené kultury. Město tvoří jeho opozici, jeho zobrazování je ale mnohdy 

ambivalentní, město totiž bývá dále děleno na „město“ a „předměstí“. Zábava, kterou Götz 

vyjmenovává, tj. kino, cirkus apod., bývá chápána jakožto typická a charakteristická pro 

obyvatele předměstí, tedy pro proletariát.  

František Götz se také vyjadřuje k obecné otázce funkce umění, ke které podle něj 

Devětsil nezaujímá jednoznačné stanovisko: „Jakou funkci má mít toto umění ve 

společnosti?Devětsil horlí proti lartpourlartismu, proti samoúčelnosti umělecké hry, a chce 

umění pro život. Co to však je? Tu je u Devětsilu zmatek. V úvodní studii se mu nelíbí 

Matissovo pojetí umění, jež má býti klidem a odpočinkem pro uštvaného člověka – je prý to 

měšťáctví. V závěrečné studii však Teige uznává, že tendencí umění je být ušlechtilou zábavou, 

                                                                                                                                                         
ani nejprudší senzace nebyla dost ostrá. Je divno, že právě této odrůdy a zrůdy má být užito k ovládnutí duše 
proletářovy.“ Tamtéž, s. 28.  

240 Tamtéž, s. 28–29.  
241 Klasicismus vysvětluje Götz takto: „Ve skutečnosti každé dobré primitivistické umění má blízko ke 

klasicismu, neboť zažívá pudově a citově svět jako jednoduchost a neodvozenost, a vytváří proto nutně nové 
symboly světa v jednoduchých, jasných a prostých liniích obrysných.“ Tamtéž, s. 30.  

242 Götz, F.: Umělecké teorie Devětsilu. Host 2, 1922–1923, č. 6–7, s. 216. 
243 Tamtéž, s. 217. 



63 

svátečním osvěžením mysli, fyzickou a psychickou hygienou.“244 

Götz očekává od umění plnění „vyšších cílů“, proto je pro něj devětsilská záliba 

v populární četbě nepřijatelná. Považuje ji za jistý druh útěku od výzvy, které se má básník 

postavit. Autor má být vůdčím duchem, tvůrcem pozitivních vzorů, čehož přizpůsobením 

„nižším zálibám“ nelze dokázat. Podíl na utváření nové budoucnosti je podle Götze 

dostatečné dobrodružství, zatímco to v indiánkách je pouze náhradou, což komentuje v článku 

Ještě o manifestu.245  

Ve třetím ročníku byla publikována stať Jindřicha Honzla Elementární herec. Honzl se 

zde věnuje rozboru „herectví“ Vlasty Buriana, který pro něj představuje jeden z klíčových 

kroků k novému herectví. Východiskem pro Honzla představuje tvrzení, že Burian vlastně 

není hercem.246 V Honzlově článku můžeme také pozorovat jednu z obecných tendencí 

počátku 20. let 20. století, kterou je obrat a orientace na čtenáře a diváka. Burian je jedním ze 

ztělesnění této tendence: „Vlasta Burian má jinou, věcnější míru: rekord. Rekord je to, co se 

dá měřit. Nekonečno tedy není rekord, ovšem nezměří-li je Einstein. Herecký rekord lze měřit: 

obecenstvem. Obecenstvo je jediná zákonitost a závislost Burianova. Je to stejně pochopitelná 

a zřejmá závislost, jako je beton např. závislostí architektovou. Pro obecenstvo přetrhával 

Burian herecké závazky.“247 V závěru článku odmítá označení Burianova herectví jako 

úpadek, pro Honzla je naopak znakem reagujícího života: „Dadaistické idiotství Burianovo 

není úpadkovým charakterem současnosti, ale životným optimistickým zdravím, které 

odpovídá takto na civilizační zmatek. Výstřednost klaunů není abnormální. Hlasová 

ekvilibristika Burianova svědčí o přemíře prostředků, nikoli o exaltaci jedné schopnosti.“248 

Ve třetím ročníku publikoval studii Estetika filmu a kinografie Karel Teige. 

Kinematografii chápe jako zcela nové umění, které by mělo mít své vlastní prostředky 

uměleckého vyjádření. Spojení filmu a divadla či literatury vede ke vzniku špatných snímků. 

Naprosto nutné je proto oddělení těchto uměleckých druhů.249 

                                                 
244 Götz, F.: Umělecké teorie Devětsilu. Host 2, 1922–1923, č. 6–7, s. 218. 
245 „Jako znám velmi dobře zahraniční vlivy, jež na tento indiánský exotismus působily, tak i dobře vím, že 

v celé té populaci českých indiánek a detektivek není jen touha po ukojení primitivních sklonů lidových, nýbrž 
leckde pasivní přizpůsobení nižším zálibám davů, jež dnes však mají dostávat zcela jinou stravu duchovní: 
přítomnost volá – je potopena v mlze stadia zrodového [...]. Básník má odhalovat, nacházet smysl světového 
dějství, tvořit kladné heroické idyly a eposy, ukazovat nové tvary dobrého lidství. I zde je možná 
dobrodružnost a i exotičnost. V indiánkách je přec jen útěk z horké skutečnosti, jež básníka tolik volá po 
umnožení a výkladu novou básní.“ Götz, F.: Ještě o manifestu. Host 2, 1922–1923, č. 6–7, s. 128. 

246 „Výlučnost hereckého a divadelního nadání Vl. Buriana je překážkou, aby byl hercem.“ Honzl, J.: 
Elementární herec. Host 3, 1923–1924, č. 8, s. 188. 

247 Tamtéž, s. 189. 
248 Honzl, J.: Elementární herec. Host 3, 1923–1924, č. 8, s. 190. 
249 „Namítalo se dlouho ze strany onoho neduživého a marasmického umění, jehož državy byly od počátku 
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Již v této studii uvádí Karel Teige myšlenky konstruktivismu a poetismu: 

„Konstruktivismus je pracovní metodou, poetismus je životní atmosférou. Konstruktivismus 

má rigorózní zákony, Poetismus, svobodný a bezhraničný, nezná předpisů ani zákazů.“250  

Nejlépe místo filmu definoval podle Teiga francouzský režisér Louis Delluc, a to na 

základě opozice epiky a optiky: „Byl to Louis Delluc, který nejlépe formuloval fotogenický 

základ a principy filmu. Upozornil, že film není především uměním epickým a že dobrodružné 

a detektivní romány, Sherlock Holmes, Fantomas, Buffalo Bill, nejsou ještě film. Více filmem 

je snímek vzletu hydroplánu. Film je především uměním optickým. […] Jako umění podívané 

je dramatickou básní pohybu, sestra cirku, kabaretu a music-hallu.“251  

Teige v tomto článku upozorňuje na propagační a agitační potenciál kinematografie, 

od kterého však odhlíží. Teigův zájem směřuje k filmu jakožto příkladu univerzálního 

poetického umění.252  

Rok 1924 představuje počátek „pohledů zpět“. Jednu z prvních bilančních statí otištěných 

v Hostu představuje článek Naše generace Bedřicha Václavka, úvodní článek celého ročníku. 

Cíle generace jsou následující: „Neznají kolísání měšťácké kultury mezi netvořivou, 

rozervanou a sebeničící duchovostí a plytkostí měšťáckého, někdy nábožensky zabarveného 

moralismu. Usilují o civilnost, neproblematičnost, prostoru a velkorysost, jíž se blížili jen 

málokteří z dřívějších generací.“253  

Václavek také konstatuje nástup dalšího období při cestě za novým uměním: „Ustoupili 

načas základním lidským pudům a prostým citům lidským, aby po této očistě primitivismem 

přistoupili k aktivní konstrukci nového životního stylu a nového umění.“254 

Další z nastolených tezí je návrat autonomie umění, ovšem s důrazem na znovuobjevené 

sociální funkce: „Zabili Umění, protože svět byl krásný a Umění ne, aby světu zachránili 

umění. Vrátili umění jeho samostatnost, nezapomenuvše jeho sociální funkce.“255  

                                                                                                                                                         
filmovou expanzí ohroženy, jako by kino bylo špatné a nízké paumění, jako by potřebovalo zasažení 
a spolupráce divadelních i literárních veličin. Dík jim vzniklo na sta prachšpatných filmů. Soudilo se, že 
indiánka či dobrodružný seriál nedosahují výše akademického dramatu, a tak dnes běhají na plátně ubohá 
vypleněná dramata. Odluka filmu od divadla, která je pro jeho zdravý rozvoj bezpodmínečně nutná, nebyla až 
posud provedena dosti konsekventně.“ Teige, K.: Estetika filmu a kinografie. Host 3, 1923–1924, č. 6–7, s. 
145–146. 

250 Teige, K.: Estetika filmu a kinografie. Host 3, 1923–1924, č. 6–7, s. 149. 
251 Tamtéž, s. 151–152. 
252 „Poslání kina je etické jen potud, pokud etické je poslání poezie. Odhlížeje od filmu jakožto velkolepého 

nástroje umění agitačního a tendenčního, nástroje pro tento účel mnohem vhodnějšího než ztendenčnělé 
veršíky, beru zde v úvahu film jako umění poetické, univerzální umění, jež je úplným repertoárem života 
na glóbu.“ Tamtéž, s. 152. 

253 Václavek, B.: Naše generace. Host 4, 1924–1925, č. 1, s. 2. 
254 Václavek, B.: Naše generace. Host 4, 1924–1925, č. 1, s. 2. 
255 Tamtéž, s. 2. 



65 

Karel Teige publikoval ve čtvrtém ročníku článek Umění sovětského Ruska, ve kterém se 

vyjadřuje k agitační funkci umění: „Agitační umění, ano; ale nikdy ne uměleckou agitaci. 

Účel a cíl obrazu a básně je efekt lyrický. Účel a cíl agitačního umění je efekt politický nebo 

v měšťáckém světě třeba obchodní apod. Agitační umění, toť plakát, reklama, leták, 

karikatura, demonstrace, film.“256 Teige je už v tomto období rozhodným zastáncem 

a propagátorem konstruktivismu, který představuje ideální směr umělecké tvorby, jež by plně 

odpovídala nové strojové době: „Žádáme si všude, ne jen v architektuře a v mechanice, ale 

i v poezii především útvary, které dokonale fungují při minimální spotřebě a maximální 

efektivnosti.“257 Ukázkou úspěšného užití konstruktivistických metod může být například 

ruské divadlo. Myšlenka proletářské kultury se tak stává minulostí: „Nikoliv diletantismus 

umění proletkultů, ale konstruktivismus je výrazem soudobého, revolučního, marxistického 

ducha.“258  

Konvenční četbě je věnován příspěvek Aloyse Skoumala Některé aspekty amerického 

románu. Skoumal představuje úspěšnou, průměrnou americkou četbu, která je úspěšná právě 

pro svou průměrnost, která dokáže přesně vystihnout běžnou lidskou každodennost: „Chtěl 

bych se ujati omezenosti tohoto světa, mezí uměleckého materiálu. Lidé žijí, lidé pracují, lidé 

milují, lidé trpí. Nelze vymyslit něco jiného. Spisovatel románu pracuje s holou skutečností. 

Záleží jen na tom, jak dovede autor tentýž trik nově. Stvořit postavu, která je nám všem velmi 

známa a přece je jedinečná.“259 

Dvojice autorů Karel Smrž a Jan Kučera ve článku Bilance filmové sezony 1927–28 

shrnuje dění ve filmovém průmyslu v uplynulém roce. Východiskem je konstatování, že se 

natáčí literatura. Volbu materiálu podrobují autoři kritice: „Jde ovšem o to, co se filmuje a jak 

se to udělá. Po této stránce se československý film specializoval na literaturu tzv. ‚populární‘, 

jejímiž sloupy jsou u nás pánové Brodský a Neubauer. Vinu tu nelze ovšem dávat jen režisérům 

– takový Rovenský a Medeotti-Boháč jsou jistě lidé inteligentní, kteří by raději dělali něco 

jiného, – nýbrž hlavně veřejnému mínění (spíše snad krátkozrakosti našich výrobců), jež 

jediná v těchto námětech spatřuje šance úspěchu.“260 Závěr citovaného tvrzení naznačuje 

možnost „začarovaného kruhu“ ve filmové produkci – výrobce má odlišnou představu o tom, 

                                                 
256 Teige, K.: Umění v sovětském Rusku. Host 4, 1924–1925, č. 2, s. 35. 
257 Tamtéž, s. 41–42. 
258 Tamtéž, s. 46. 
259 Skoumal, A.: Některé aspekty amerického románu. Host 7, 1927–1928, č. 6–7, s. 157. 
 Skoumal zde hovoří především o dvou románech – Arrowsmith Sinclaira Lewise a East Side, West Side 

Felixe Riesenbega. 
260 Kučera, J., Smrž, K.: Bilance filmové sezony 1927–28. Host 7, 1927–1928, č. 9–10, s. 315.  
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po čem adresát touží, a podřizuje této iluzi celou výrobu.  

Ambice časopisu Host stát se tribunou pro celou generaci bez rozdílu se nepodařilo zcela 

naplnit. Devětsilští autoři se záhy oddělili. Názorová základna Hostu zůstala poměrně široká, 

k populární tvorbě zastávala stanoviska konzervativní a negativní. Polemikám s původním 

devětsilským konceptem lidové četby se věnoval především František Götz. V zábavné četbě 

spatřuje pouze únik před úkoly nového světa, což se podle něj neslučuje s posláním básníka, 

které má pro Götze silný morální obsah.  

Tomuto zaměření Hostu se vymyká článek Karla Teiga, naznačující nástup 

konstruktivismu a poetismu, a Jindřicha Honzla věnovaný herectví Vlasty Buriana.  

 

4. 13. Sborník Literární skupiny, 1923 

Sborník Literární skupiny byl vydán v roce 1923 ve Vyškově. Jeho redakci tvořili Lev 

Blatný, František Götz, Čestmír Jeřábek, Zdeněk Kalista a Josef Zamazal.261 

Literární skupina vznikla v roce 1921 v Brně, první programové vystoupení se konalo 

27. 2. 1921. Hlásila se k hodnotám humanitního socialismu a k tvorbě nové duchovosti.262 

Zakládajícími členy byli Lev Blatný, František Götz, Josef Chaloupka, Dalibor Chalupa, 

Čestmír Jeřábek, Bohuš Stejskal a Bartoš Vlček. Členy Literární skupiny byli také Jiří Wolker 

a A. M. Píša, kteří přestoupili do Devětsilu (Píša se v polovině 20. let vrátil zpět k Literární 

skupině. Po vzniku přistoupili ještě Konstantin Biebl, Svata Kadlec, Zdeněk Kalista, František 

Kropáč a Antonín Ráž.263 

Literární skupina stejně jako Devětsil vytvářela koncepci nového umění, jež se začala 

jasněji vymezovat prostřednictvím časopisu Host. Hlavním teoretikem skupiny byl František 

Götz, který jako myšlenkový základ orientace Literární skupiny položil expresionismus. 

Expresionismus se stal cestou k orientaci na etický socialismus, ideály bratrství a obecné 

humanity.264 Literární skupina tak tvořila opozici Devětsilu, jež vycházel z marxistických 

teorií.  

Ve Sborníku Literární skupiny byl otištěn jeden z programových textů Františka Götze 

O nové poezii a možnostech nového uměleckého slohu. Götz komentuje vývoj a situaci umění, 

a to jak před válkou tak po ní. Kriticky reflektuje vlnu zájmu o primitivní umění.265 

                                                 
261 Forst, V. a kol.: Lexikon české literatury, 2/II, K–L, s. 1210.  
262 Tamtéž, s. 1210.  
263 Tamtéž, s. 1210. 
264 Tamtéž, s. 1210.  
265 „Ale záhy dostavilo se vystřízlivění z tohoto diletantství kulturního. Pochopili jsme, že východní kulturní 

plody, jež jsme chtěli přenést na evropský kulturní peň, vyrostly v jiném ovzduší, z jiného sociálního stavu, 
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Východiskem ze situace je pro Götze vědomí sounáležitosti a z něj vyplývající oprávnění 

sociální poezie. Oproti Devětsilu se Götz vymezuje proti politické ideologii v umění: „Je 

pošetilé zveršovávat hotové racionalistické systémy sociální – třeba marxismus. Marx vyjádřil 

svou filozofií jisté živelní skutečnosti sociální, dal rozumovou formu svému poznávání života 

sociálního. Básník, génius citu a vášní, nemůže a nesmí vzít jeho ideje – ztuhlé a už dnes 

leckde plísní pokryté – a ty jenom konkretizovat a vykládat. Je-li básníkem opravdovým, 

chápe srdcem, nervy, krví živelné síly společenského života, osud člověka v dnešní společnosti, 

nízkost a hrůzu celých trpících davů [...] a ty vyjádří. Jeho východiskem je intuitivní poznání 

kolektivní bolesti, bídy, hromadného osudu celé třídy [...] a ne racionalistická formulka.“266 

Götz také komentuje důraz na dobrodružnost, která se v nové tvorbě objevuje: „[...] nové 

tendence, jež do poezie vnikají: dobrodružnost, fantastičnost a exotičnost. [...] Je otázkou, co z 

tohoto dobrodružného a exotického proudu přejde do nového sociálního umění. Bylo už 

správně řečeno: nové umění se tu poučí, že nemá být nudné, že má prudce vzněcovat fantazii, 

silně napínat, stisknout třeba hrdlo čtenáře a zatajit mu dech. Nikoho už dnes nezajímají 

únavné psychologické analýzy – toužíme po ději, činu, faktu, silném dobrodružném životě.“267  

Tento návrat k primitivismu, jak dále tvrdí Götz, je problémem moderní kultury, 

především pro svou mlhavost, která v extrémních případech vede až k proklamacím o nutnosti 

destrukce moderní civilizace.  

Götzova představa nového umění akcentuje především jeho vazbu na životní realitu a její 

poznání: „Nové sociální umění má kořeny v dnešku sociálním a duchovním a je silně 

realistické: chce skutečnost po všech stránkách proniknout a ztvárnit. Je novou formou 

poznání. Skutečnost je už svým slovním výrazem objektem skutků, činění, změn. Každé 

poznání je aktivní, dynamické. Každé poznání vede ke tvoření a každá tvorba roste z poznání. 

Poznání básnické je vitální proces, jenž odpovídá fyziologické a duševní potřebě člověka – 

básníka a víc: jeho třídy. Je proto tvořením hodnot individuálních a sociálních z plynulého 

proudu dějinné společenské reality, z níž bere látku a jíž dává naopak nové podněty. Jedině 

tak je možno, aby poezie byla orgánem života.“268  

 

                                                                                                                                                         
zrály pod jiným sluncem, že se jim snad můžeme podivovat, že pro nás, odchovance jiné kultury, jsou vlastně 
nezáživné. Gotický dóm a buddhistický chrám nemají si co říci. Kultura není kabát, nelze jeden svléci a druhý 
obléci.“ Götz, F.: O nové poezii a možnostech nového uměleckého slohu. Sborník Literární skupiny. Vyškov 
na Moravě: F. Obzina. 1923, s. 103. 

266 Tamtéž, s. 108. 
267 Tamtéž, s. 109. 
268 Götz, F.: O nové poezii a možnostech nového uměleckého slohu. Sborník Literární skupiny. Vyškov na 

Moravě: F. Obzina. 1923, s. 111.  
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4. 14. Cesta, 1918–1922  

Časopis Cesta byl založen v roce 1918 s cílem vytvořit „list dobré hodnoty umělecké, jenž 

by bez rozdílů programů a škol seznamoval čtenáře se vším, co je živého a hodnotného 

v našem uměleckém životě, jenž by obrážel naši literaturu v plné bohatosti jejích individualit, 

přihlížeje stejnou měrou k úsilí a práci starší i nejmladší generace.“269 

Vydavatelem a redaktorem Cesty byl po celou dobu její existence Miroslav Rutte. Časopis 

dodržoval týdenní periodicitu, ročně vyšlo 52 čísel.  

V těsně poválečném období přispívalo do Cesty široké a různorodé spektrum autorů. 

Postupem času se i v Cestě projevila nutná diferenciace uměleckého prostoru, a tak zde 

publikovali autoři „spíše konzervativního zaměření nebo stojící v opozici proti moderním 

proudům v umění; celková náplň časopisu byla však v podstatě eklektická (Cesta např. otiskla 

i některé překlady z avantgardních autorů.)“270  

V prvním ročníku Cesty byla otištěna studie Josefa Čapka Film, která byla zařazena i do 

knihy Nejskromnější umění.  

Ve třetím ročníku se v Cestě objevila polemika, reflektující ediční poměry a krizi české 

knihy. Polemika naráží především na ekonomickou úspěšnost komerční četby. V souvislosti s 

touto úspěšností se také často řeší otázka původní a překladové literatury. Na stránkách Cesty 

bylo toto téma otevřeno několikrát, je i součástí námi zmíněné polemiky: „[Pisatel, pan ax, 

autor článku v Právu Lidu] vytýká, že z výdělečných důvodů se překládá kdejaký erotický 

spisovatel a že náš trh je zaplavován spoustou překladových zbytečností, opatřovaných 

ohavnými obálkami. Zatím práce českých spisovatelů leží u nakladatelů celé roky [...].“271 

Cesta se k překladům staví většinou zamítavě, ve výše zmíněném citátu je označuje za 

„překladové zbytečnosti“, v jednom z dalších článků se upozorňuje na fakt, že vychází 

překlady knih, které už v českém prostředí existují. Příčinu určité averze k překladové 

literatuře můžeme vidět v konzervativnější a nacionálnější orientaci Cesty.  

K problému ekonomické úspěšnosti poznamenává Štorch-Marien následující: „Nutno však 

přiznat, že naši autoři, pokud nejsou populární, nemohou být ze svých honorářů živi. Ale jak 

se to má zařídit, když u nás dobré knihy (třeba Theera nebo Karla Čapka) se neprodá dva 

tisíce výtisků, zatím co nějakého šmejdu se prodá snadno pět až deset tisíc?! Patrně autoři, 

kteří nepíší lidově, třeba M. Rutte nebo R. Weiner a mnoho jiných (a míním opravdu jen 

literární elitu moderní slovesné tvorby), se nedočkají nikdy velmi dobrých a velikých 
                                                 
269 Forst, V. a kol.: Lexikon české literatury 1, A–G. Praha: Academia. 1985, s. 354. 
270 Tamtéž, s. 355.  
271 Štorch-Marien, O.: Krize české knihy a poměry ediční. Cesta 3, 1920–1921, č. 24, s. 361. 
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honorářů, protože přes výbornou úroveň jejich knih je nebude číst tolik lidí jako Jiráska a F. 

X. Svobodu!“272 Štorch-Marien zde vytváří jistou hierarchizaci. Vyčleňuje „knihy dobré“ 

a „autory, kteří nepíší lidově a kteří patří mezi literární elitu“, proti kterým staví „autory, kteří 

píší a jsou čteni“. Mezi tyto čtené autory řadí Jiráska a F. X. Svobodu. Štorch-Marien jako 

hlavní klasifikační hledisko užívá množství čtenářů. V roce 1924, v sedmém ročníku Cesty 

byl publikován článek o knize Jiřího Mahena, ve které se Jiráskův román vyskytuje jako 

zástupce eposu, který naopak čten není, viz dále.  

Na článek Otakara Štorcha-Mariena reaguje ještě v témže čísle Miroslav Rutte textem 

Krize české knihy a spisovatelé. Rutte doufá, že české knize pomůže nově se ustavující třída – 

dělnictvo. Dělnictvu by měla být věnována pozornost, ale především vzdělání, které by 

v dělníkovi vzbudilo zájem o kvalitní četbu: „A tu bude hlavním cílem, aby dělník měl zájem 

vskutku o dobrou knihu, aby nežádal pouze povrchní zábavnosti nebo stranického 

paumění.“273 Rutte tedy ve svém textu zmiňuje dva aspekty hodnocení. Prvním, „povrchní 

zábavností“, odkazuje k vnitřní struktuře díla a k odpočinkové funkci, která je s populární 

četbou spjatá především. Druhý aspekt, „stranické paumění“ nás směřuje k otázce ideologie. 

Již z volby pojmenování je zřetelný přístup k ideologii, jež rovněž zapadá do koncepce 

časopisu Cesta. Rutte rovněž vyslovuje požadavek apolitického vzdělávání dělnictva.274  

Ve čtvrtém ročníku se v rubrice Hlídka časopisecká objevila rozsáhlá reakce na anketu 

časopisu Most O literární příští275 o nejmladší umělecké generaci a jejímu proklamovanému 

přimknutí se k třídní podstatě umění. Cesta přetiskovala odpovědi na třetí dotaz: „,Nové 

umění je nám uměním třídním, proletářským a komunistickým‘ (Jiří Wolker v 9. čísle Varu 

z 1. dubna 1922). Co soudíte o této tendenci?“ 

Dotázaní autoři se k otázce tendenčnosti a komunismu v umění staví z různých hledisek, 

která mohou souviset s chápáním pojmu tendenčnost, respektive s šíří tohoto pojmu. Můžeme 

jej chápat šířeji – jako zacílení, aktivitu, zápal. V užším chápání se tendenčnost prakticky 

kryje s komunistickým náhledem světa. Pro řadu dotázaných je tak tendenčnost zcela 

nepřijatelná, ale například F. X. Šalda ji chápe jako záruku umělecké opravdovosti. Antonín 

Macek vyslovuje rozhodný souhlas s Jiřím Wolkrem: „Má pravdu p. Wolker, že ,nové umění je 

                                                 
272 Štorch-Marien, O.: Krize české knihy a poměry ediční. Cesta 3, 1920–1921, č. 24, s. 362. 
273 Rutte, M.: Krize české knihy a spisovatelé. Cesta 3, 1920–1921, č. 24, s. 363. 
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275 Anketa byla publikována v číslech 8–9 a 10–11 prvního ročníku, viz Forst, V. a kol.: Lexikon české 
literatury 3/I, M–O. Praha: Academia. 2000, s. 333. 
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nám uměním třídním, proletářským a komunistickým‘. A musí to na něm být čím dál tím víc 

vidět. Musí vyrůstat zdola, z lidových vrstev, a nebýt knížkami na pěkném papíře pro bibliofily, 

nesmí se štítit nepříjemné roboty, nešilhat po vavřínech velmi papírových a laciných a být 

proletářské, to jest od proletářů čtené a milované.“276 Z tohoto příspěvku opět vidíme 

provázanost otázky lidového čtení s koncepty nové literatury. Původ nové literatury je opět 

v lidu, pro který je tato četba taktéž určena.  

V pátém ročníku Cesty je rozboru podroben manifest Literární skupiny Naše naděje, víra 

a práce. Kladně je hodnocen odklon od marxismu, třídnosti umění, a tím i určitá 

„rehabilitace“ individua jakožto hybné páky. J. O. Novotný zároveň vyjadřuje obavu, že 

mladá generace nemá dostatek zkušeností a nezná prostředí proletariátu, tudíž zde je reálné 

nebezpečí, že její tvorba bude pouze teoretická a schematická.277  

V šestém ročníku Cesty je publikována recenze J. O. Novotného knihy Josefa Čapka Málo 

o mnohém. Novotný komentuje pohyb na hranici mezi vysokým a nízkým. Čapek se v tomto 

prostředí dokáže pohybovat bezpečně, je schopen dodržovat rozlišení mezi dobrým 

a špatným. Jeho publikace by měla být jakýmsi katechismem „praktické estetiky, který 

v dnešní kritické době, kdy umění velmi často je zaměňováno s kýčem a fušérstvím, vkus 

nahrazován křiklavostí a nechutností, přichází pravě včas a měl by být rozšiřován v statisících 

exemplářích.“278 

Edmond Konrád v čísle 31 téhož ročníku uveřejňuje „dvourecenzi“ nazvanou Večer 

v Nirwaně a v kabaretě. V první části se vyjadřuje k dramatům Rabíndranátha Thákura, 

k Čitře a k Poštovnímu úřadu, ve druhé ke kabaretu Vlasty Buriana a E. A. Longena, kteří 

podstatu kabaretu dokonale naplňují. Tajemstvím Burianovy produkce je podle Konráda 

přemíra života, která je „aristofanovská, či přímo antická.“279 Celý text zakončuje Konrád 

jistou omluvou jak za výběr témat, tak za zpracování: „Já vím, tohle není referát. Vezměte to 

třebas jako fejeton. Jako extempore. Jako cokoliv vám libo. Referent má také svoje lidská 

práva a má své slabé chvíle.“280 Zde bychom rádi upozornili na Konrádův přístup k volbě 

tématu, jež znovu potvrzuje tabuizovanost určitých uměleckých oblastí, kabaret je jednou 

z nich. Konrád pociťuje za nutné volbu tématu omlouvat, kabaretní představení není ani 

vhodný materiál k recenzi, zájem o něj je „slabou chvilkou“ referenta, ale zároveň Burian 

a jeho herectví představuje téma, které vyvolává odezvy a reakce (viz např. články Jindřicha 
                                                 
276 Macek, A.: Umění měšťácké či třídní, proletářské a komunistické? Cesta 5, 1922–1923, č. 1, s. 19. 
277 Novotný, J. O.: Nový manifest – nové umění? Cesta 5, 1922–1923, č. 19, s. 265–266. 
278 Novotný, J. O.: Kapitoly z praktické estetiky. Cesta 6, 1923–1924, č. 26, s. 298.  
279 Konrád, E.: Večer v Nirwaně a v kabaretě. Cesta 6, 1923–1924, s. 31, s. 454. 
280 Konrád, E.: Večer v Nirwaně a v kabaretě. Cesta 6, 1923–1924, s. 31, s. 455. 
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Honzla). 

V dvojčísle 33–34 reaguje J. O. Novotný na vydání Sborníku Literární skupiny. Novotný 

se nejprve věnuje stati Františka Götze a poukazuje na dualitu přístupů k člověku – vymezení 

poezie kolektivisticky, ale zároveň vědomí individua.281 Ostré kritice podrobuje Novotný 

příklon k motivům dobrodružnosti a exotičnosti: „S iracionalitou nového člověka a dění 

hospodářského i duchovního souvisí i nové tendence, vnikající do sociální poezie, 

dobrodružnost, fantastičnost a exotičnost. […] ,nicméně jisto však je,‘ dodává správně 

[František Götz], ,že v tomto exotismu a fantastičnosti nesmí býti dekadentní útěk 

z přítomnosti, jež volá po zmožení.‘ Bohužel, zdá se, že v této nové módě fantastičnosti 

a exotičnosti je právě jen útěk od napjaté a kritické přítomnosti, jejíž zmožení je rozhodně 

obtížnější a nepohodlnější než nezodpovědná a snadná výroba nějakých indiánských neb 

dobrodružných povídaček a excentrik, jak je vyrábí např. beztrestně a nezávazně pan 

Schulz.“282 Novotný v tomto článku kriticky hodnotí užívání motivů exotičnosti, které chápe 

jako příznak populární četby. Jak je z citace zřejmé, zastává stejné stanovisko jako František 

Götz, exotické motivy jsou jednoduchým únikem od složité přítomnosti. Novotný zde užívá 

slova „výroba“ a „vyrábí“, ve kterých pociťujeme přídech mechaničnosti, tedy vzniku děl bez 

lidského přičinění. Teprve opravdová práce na díle mu dodá jeho specifickou hodnotu.  

V sedmém ročníku informuje J. O. Novotný o vydání publikace Jiřího Mahena Knížka o 

čtení praktickém, reflektující soudobou situaci veřejných knihoven. Mahen z vlastní 

zkušenosti může hodnotit, o který typ literatury mají čtenáři zájem a o který ne: „co se žádá: 

ilustrovaný historický román (Dumas, Le Sage, Hugo), zajímavá Paříž (Ohnet), román 

s titulem (Haggard, Kuprin atd.), román s lákavou obálkou (Kuprinova ‚Jáma‘ atd.), senzace 

(London až ‚Garsonka‘), laciná erotika (‚Sanin‘), mnohosvazková díla (‚Mušketýři‘ až 

Biliánová), zábavná věc, něco veselého, uznané veličiny (i když jsou nudné), spiritismus 

(knihovna ‚Sfingy‘). Nežádá a nečte se epos (‚Bratrstvo‘), folklor (Mrštík, Preissová), 

ideovost (Herben), esej, fejeton (Neruda), ‚duchaplnost‘ (Šalda), ‚co už se zná‘ (i kdyby to 

nebyla pravda), problémy (Ruská knihovna), román bez titulu a bez lákavé obálky, poezie, 

verše, drama, sociologie, filozofie.“283 Novotný dále představuje Mahenovy výtky 

„např. českým knihám chybí velmi fantazie a erotika, naše literatura je příliš povídkářská 

a příliš šedivá, projevuje nedostatek odvahy, nemáme dobrých detektivek ani senzačního 

                                                 
281 Novotný zde uvádí tento citát z Götzovy studie: „Neboť sociální je v prvé řadě jedinec, jenž si je vědom 

své funkce a zodpovědnosti před budoucností a tvoří díla, která jsou obohacením celé společnosti.“ 
282 Novotný, J. O.: Sborník Literární skupiny 1923. Cesta 6, 1923–1924, č. 33–34, s. 495. 
283 Novotný, J. O.: Knížka o čtení praktickém. Cesta 7, 1924–1925, č. 2, s. 36.  
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románu […].“284 Mezi další Mahenovy výtky patří překombinovanost a přílišná lyričnost 

moderní literatury.  

Ve čtvrtém čísle osmého ročníku vyšel fejeton Edmonda Konráda o filmu Charlieho 

Chaplina.285 Text je umístěn v rubrice Divadlo. Konrád již na samém počátku textu uvádí, že 

psát o filmu je pro něj velký nezvyk, protože filmové produkce prakticky nenavštěvuje, 

a pokud ano, je to ze tří důvodů: „1. v noremním dni, 2. když se u mě uklízí, 3. když mi 

nepřijde na rande. (To potom jdu ze vzteku). A dotud jediný film, který jsem uzřel, kdy mi 

způsobil skutečné potěšení: Nanuk.“286 Již ze stylizace je patrný jistý předsudek, který Konrád 

vůči kinematografii má. Chaplinův film je podle Konráda výjimkou, konečně se jedná 

o „skutečné umění.“ Chaplin je „dvěma slovy, básník filmu. S kouzelnou invencí 

a podivuhodným kompozičním talentem, jenž si je přesně vědom mezí filmu. Vše, co jsem před 

ním viděl, tyto meze překračovalo, pytlačilo v literatuře až do těch nápisů.“287 

Osobnost Charlieho Chaplina představuje jednu z ikon moderní kultury dvacátých let. 

Jeho filmy jsou nadšeně přijímány celým kulturním spektrem, a to prakticky po celé období 

dvacátých let. V roce 1925 se Chaplin společně s Douglasem Fairbanksem a Haroldem 

Lloydem stal dokonce čestným členem brněnského Devětsilu. O této události informovalo 

Pásmo v prvním čísle druhého ročníku.  

Další článek Edmonda Konráda je věnován představení E. A. Longena Cenzurní zákaz. 

Konrád v něm konstatuje neschopnost českého divadla vytvořit představení typu Grand-

Guignol.288 V textu Zakladatel longenismu aneb český Grand-Guignol Konrád Longena 

pasuje do role zakladatele tohoto žánru. Oceňuje na něm jednoduchost a živelnost, která 

posiluje opravdovost a dojem solidně odvedené práce. Právě toto hledisko „solidní práce“ 

můžeme nalézt jako nejčastější hodnotící hledisko netradičního divadla. Klasické divadlo 

nabízí k rozboru myšlenkový obsah hry, což je například u improvizačních scének Vlasty 

Buriana prakticky nemožné.  

V devátém ročníku byl publikován článek J. O. Novotného, reagující na zahájení vydávání 

                                                 
284 Tamtéž, s. 36. 
285 Název filmu není v textu uveden.  
286 Konrád, E.: Chaplin a já. Cesta 8, 1925–1926, č. 4, s. 66.  
 Nanuk – člověk primitivní, režie Robert J. Flaherty. Dokumentární němý film z roku 1922 o životě Inuitů. 

Konrád oceňuje právě dokumentárnost, oproštěnou od snahy dělat umění (jak činí ostatní produkce). 
287 Konrád, E.: Chaplin a já. Cesta 8, 1925–1926, č. 4, s. 66. 
288 Grand-Guignol bylo pařížské divadlo, které existovalo v letech 1897–1962. Grand-Guignol se 

proslavilo naturalistickými hororovými představeními s krvavým koncem. Jeho název se stal obecným 
pojmenováním označujícím „názorně líčenou, amorální hororovou zábavu“, viz 
http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Guignol  
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Kmene, časopisu Klubu moderních nakladatelů Kmen.289 Novotný Kmeni vytýká způsob, 

jakým podává informace o nových publikacích, a upozorňuje, že by časopis měl brát větší 

ohled na místa původu čtenářů: „Gros našich čtenářů reprezentuje stále ještě venkov a musí 

nezbytně reprezentovat, nemá-li se literatura – a v tomto případě literatura moderní – 

zredukovat pouze na odběratelský a čtenářský konzum pražský.“290 Novotného příspěvek 

upozorňuje na fakt, který ostatní periodika prakticky opomíjí, a tím je vesnický čtenář. Ostatní 

časopisy, ve velké většině diskutující otázku proletariátu, se vesnickému čtenáři vyhýbají.  

Novotný také nastoluje otázku porozumění, kterou dává do souvislosti s módností: „Jakou 

cenu má potom, jestliže si v městečku X. pan Vomáčka koupí třeba Apollinaira, v městečku 

Y. pan Shrbený řekněme Cendrase, i kdyby ho celý den nosil v kapse a v noci s ním chodil 

spat, když mu – aby se v nejtajnějším koutku srdce přiznal – vůbec nerozumí, když mu chybí 

všechny předpoklady, aby mu vůbec mohl porozuměti a když si ho koupil jedině proto, že mu 

ho knihkupec doporučil, jako věc moderní (‚to si kupte, vašnosti, to je znamenitá moderní věc, 

v Paříži bylo prodáno za měsíc sto tisíc výtisků‘).“291 Přes problém porozumění se dostává 

k tématu obecnějšímu, tj. čtenáři, a poukazuje na fakt, že celá řada čtenářů nemá o moderní 

tvorbu zájem,292 což může být mimo jiné zapříčiněno právě nízkým dosahem nakladatelských 

listů. „Ale abych se vrátil k vašemu listu. Co se mně na něm nelíbí? [...] Je mně příliš 

papírový, málo, nebojme se toho slova, propagační a informativní. Stačí tak zrovna pro Prahu 

a literární ostrůvky ve velkých městech. Pro širší obec čtenářskou zůstává bez užitku [...].“293 

Setkáváme se zde znovu s prostorovým dělením, které má však zároveň vliv na čtenářské 

kompetence. Toto dělení v sobě rovněž nese určitou hierarchizaci, kde se na „nejnižším 

stupni“ nachází nejrozsáhlejší skupina čtenářstva – venkov, jenž nemá mnoho předpokladů 

k četbě moderní literatury. Nad touto skupinou se ocitá čtenářská obec nepoměrně užší, žijící 

v Praze a velkých městech.  

V následujícím ročníku se J. O. Novotný věnuje fenoménu „knih zdarma“, který se začíná 

šířit. Novotný upozorňuje na nebezpečí tohoto jevu pro českou literaturu. Jedná se totiž 

většinou o překlady klasiky, která už v českém prostředí publikována byla, u knih navíc často 

                                                 
289 Klub moderních nakladatelů Kmen vznikl v roce 1926 jako volné sdružení nakladatelských firem, 

soukromých vydavatelů a knihkupců s programem soustavné péče o zvyšování knižní kultury, viz Forst, V. a 
kol.: Lexikon české literatury 2/II, K–L. Praha: Academia. 1993, s. 733.  

290 Novotný, J. O.: Kmen. Cesta 9, 1926–1927, č. 11, s. 180. 
291 Tamtéž, s. 180. 
292  „Ale existuje stále ještě veliké, ba ohromné procento čtenářů, jichž literární obzor končí se Aloisem 

Jiráskem, Svatoplukem Čechem, Boženou Němcovou a Karolinou Světlou, abych mluvil jen o několika 
nejvýznamnějších.“ Tamtéž, s. 180. 

293 Tamtéž, s. 180. 
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není uveden překladatel, který by za text ručil. Jako důvod rozšíření těchto „knih zdarma“ 

vidí Novotný příliš vysokou cenu původních českých děl, respektive fakt, že nejsou 

dostatečně levné pro většinu čtenářstva. Mezi další důvody patří také špatná propagace knih, 

která zapříčiňuje, že „venkov [...] je vydán úplně na pospas různým agentům, kteří s úspěchem 

prodávají laciné krváky, detektivky s křiklavými obrázky, pornografii s lákavými obálkami 

a literaturu naroveň těmto druhům postavenou.“294 Novotný opět nastoluje otázku čtenáře 

a jeho schopností, která je pro rozvoj moderní literatury klíčová. Pokud čtenář nebude 

dostatečně připraven a erudován, je jeho zklamání a návrat k četbě jednodušší zcela 

pochopitelný.295  

V jedenáctém ročníku publikoval J. O. Novotný další článek Kapitola jubilejní na 

podobné téma. Shrnuje v něm tradiční výsadní postavení literatury v české společnosti, 

kriticky hodnotí „zpolitizování“ literární tvorby v poválečné době, laxnost přístupu kritiky 

k tomuto faktu a především knižní hyperprodukci. Nadprodukce se dotýká převážně 

překladové literatury. Možnost záchrany představuje podle Novotného „venkov, který stále 

ještě tvoří nepřeberný rezervoár neunaveného a svěžího čtenářstva. [...] Ovšem, pak bude 

nutno, aby také vzali náležitý zřetel k potřebám a požadavkům této mohutné rezervy 

a nenechali se soběstačným a přezíravým pražáctvím, které sobecky měří všechno svými 

měřítky a jen podle sebe.“296  

V témže ročníku uveřejnil Novotný také kritiku Čapkových Povídek z jedné kapsy. 

Upozorňuje na souvislost s povídkou Šlépěj z Božích muk z roku 1917. Povídky z jedné 

kapsy jsou ve srovnání s touto povídkou hodnoceny jako jednoznačný úpadek: „Neboť tyto 

Povídky jsou opravdu trapné a některé z nich ustrnuly pojetím i podáním na pouhé anekdotě a 

laciném vtipu.“297 

Výrazné kritiky se rovněž dočká Kronika z konce tisíciletí Vítězslava Nezvala. Novotný ji 

v závěru srovnává s romány Viléma Mrštíka (Santa Lucia, Pohádka máje) a Josefa Knapa 

(Ztracené jaro): „Při vší jímavé jednoduchosti svých hrdinů psali však svoje knihy přec jen 

poctivěji, než Vítězslav Nezval, jehož elaborát přes všechnu neurasteničnost, přes jedy, opium 

a sadismus na mnohých místech povážlivě blíží chvalně známým produktům Marlittové 

a Elinor Glynové.“298 

                                                 
294 Novotný, J. O.: Knihy zdarma. Cesta 10, 1927–1928, č. 8, s. 125.  
295 Novotný v tomto bodě odkazuje na svůj článek z devátého ročníku věnovaný nakladatelskému listu 

Kmen.  
296 Novotný, J. O.: Kapitola jubilejní. Cesta 11, 1928–1929, č. 3, s. 61. 
297 Novotný, J. O.: Kniha trapných povídek. Cesta 11, 1928–1929, č. 22, s. 341. 
298 Novotný, J. O: Obraz generace? Cesta 12, 1929–1930, č. 15, s. 234. 
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Časopis Cesta vystupuje v kontextu námi zkoumaných časopisů jako opozice všem dosud 

zmíněným listům, v porovnání s nimi zastává pozice konzervativnější a zohledňuje národní 

hodnoty. Z této pozice se k populární četbě vyjadřují kriticky, výjimku tvoří některé divadelní 

a filmové recenze Edmonda Konráda věnované kabaretu. Kromě Konráda se ke sledovanému 

tématu vyjadřoval nejčastěji J. O. Novotný. Novotný v debatách o populární četbě přikládá 

důraz na praktičtější aspekty, než jsme doposud viděli, jeho názory představují specifický úhel 

pohledu.  
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V diplomové práci jsme sledovali články vztahující se k otázce lidového umění. Zajímalo 

nás, jaké místo měl lidový adresát a zábavná četba ve dvacátých letech, která jsou často 

charakterizována jako období překonávání a prolamování hranic mezi „vysokým“ 

a „nízkým“, úvahy se obrací k „nejskromnějšímu umění“, užijeme-li termínu Josefa Čapka. 

Pozornost jsme taktéž věnovali tomu, jak se problematika vztahu k populární četbě promítaly 

do konceptů nové literatury, jaké návrhy tyto projekty obsahovaly. Tuto otázku jsme sledovali 

na stránkách literárních periodik a sborníků vycházejících ve dvacátých letech v bližším či 

vzdálenějším kontextu avantgardního hnutí.  

Populární četba či tvorba obecně nese určité, stigma, což se potvrdilo i v popisovaném 

materiálu. Řadu textů uvozuje omluvná formulka, kterou autor článku dává najevo svou 

distanci od tématu, ale zároveň přiznává, že toto téma má svůj potenciál, jenž nelze jen 

zamítnout.  

Otázka, kterou tušíme v pozadí většiny příspěvků, se dotýká lidovosti, „tajemného 

faktoru“, jenž k populární četbě vábí čtenáře. V počátku námi popisovaných debat je tato 

otázka formulována zcela explicitně. Populární četba představuje odpad četby měšťácké, ale 

její masové oblibě se musí věnovat pozornost. Lidovost, masová obliba je hodnocena kladně 

i záporně, jako volba lidu, který není „zhýčkaný“ a je schopen nepředpojatého rozhodnutí. Na 

druhou stranu však lid není dostatečně vzdělaný, aby si mohl zvolit správně, což mj. dokazuje 

obliba populární četby.  

V úvodní části jsme naznačili, že problematika populární četby ve dvacátých letech v sobě 

skrývá řadu vzájemně propojených otázek. První okruh se dotýkal samotného definování 

literatury, která stojí v přímé opozici tzv. lidové četbě. V popisovaných příspěvcích je jako 

nejčastější rozdíl viděna estetická hodnota, která v případě populární literatury zcela chybí 

nebo je nedostatečná. Ovšem ani ona „tradiční“ literatura není přijímána bezproblémově. 

Z pohledu radikální levice figuruje v roli překonávaného pozůstatku minulých časů, který je 

nutné opustit. S tímto názorem jsme se mohli setkat např. v některých příspěvcích 

S. K. Neumanna. Populární četbu z tohoto hlediska můžeme chápat jako špatnou 

napodobeninu špatného vzoru.  

Druhý okruh témat byl věnován otázce čtenáře a příjemce. V tomto okruhu se můžeme 

setkat se dvěma hlavními názorovými proudy. Časopisy orientované na radikální levici staví 

do role příjemce proletáře, který se do této doby musel spokojit s „odpadem měšťácké 

kultury“. V nastávajícím období, ve kterém bude proletariát hrát vůdčí roli, je nutno mu 

nabídnout kvalitní alternativu dosavadního nevhodného čtiva. Náhrada ovšem nemůže 
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proběhnout prostým zamítnutím stávajícího, které si své místo obhajuje oblibou. Tento názor 

představuje nejvstřícnější postoj k populární četbě a setkáváme se s ním v okruhu 

devětsilských autorů v období okolo vydání Revolučního sborníku Devětsil.  

Třetí okruh otázek se věnoval tématu osvětové a lidovýchovné činnosti, která oblibu 

populární četby (případně nezájem o kvalitní či moderní literaturu) zdůvodňuje neschopností 

čtenáře porozumět, proto je nutné jej vzdělat. Jiný motiv zdůrazňuje volání po kulturní 

cenzuře, která by bránila rozšiřovaní nekvalitní četby a ve většině příspěvků je prezentována 

jako prostředek ochrany méně zkušeného čtenáře. Tato témata jsou příznačná pro časopisy 

vedené S. K. Neumannem, často se také objevují v časopise Cesta.  

Výchozím předpokladem byla názorová diferenciace na úrovni časopisů. Jak se ukázalo, 

časopisy tvořily mnohem pružnější platformu, která dokázala pojmout i protichůdná 

stanoviska.  

Ve vybraných časopisech a sbornících jsme sledovali zmínky o populární kultuře (nezabývali 

jsme se pouze literaturou, snažili jsme se zaznamenávat i dění v oblasti divadla a filmu), jež 

jsme následně opatřovali komentářem upozorňujícím na důležité momenty a aspekty 

vztahující se k našemu tématu.  

Popisovaná periodika a sborníky nám poskytly poměrně široké spektrum názorů. Otázka 

populární kultury tvořila pro některé autory jedno z klíčových témat jejich úvah, z našeho 

korpusu vystupuje zřetelněji šestice autorů – S. K. Neumann, Karel Teige, Bedřich Václavek, 

Jindřich Honzl, František Götz a J. O. Novotný.  

U těchto autorů můžeme sledovat soustavnější komentování otázek okolo populární četby. 

Jednotlivé autory představíme v samostatných podkapitolách, ve kterých se pokusíme 

vystihnout jejich vztah k zábavné četbě a proměny tohoto vztahu.  

  

5. 1. S. K. Neumann (1875–1947)  

S. K. Neumann se veřejně angažoval již od konce 19. století, byl činný v anarchistickém 

hnutí, účastnil se aktivit předválečné civilistické moderny. Na počátku dvacátých let 

organizoval komunistické skupiny na severu Čech, které se v průběhu roku 1920 spojily ve 

Svaz komunistických skupin a o rok později integrovaly do KSČ.299 Zahájil čilou redakční 

činnost, v první polovině dvacátých let se redakčně podílel na časopisech Kmen, Červen, 

Proletkult a Reflektor. Výrazně ovlivnil podobu a orientaci všech těchto časopisů. 

Nejzřetelněji se tento vliv projevil v časopise Kmen, jehož předchozím redaktorem byl 

                                                 
299 Forst, V. a kol.: Lexikon české literatury 3/I, M–O. Praha: Academia. 2000, s. 510. 
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F. X. Šalda. Ostatní časopisy byly s Neumannovou osobností spjaty těsněji, případně se 

Neumann přímo podílel na jejich vzniku.  

Neumann striktně nesouhlasí s rozšiřováním populární četby, která je spojena 

s ekonomickým ziskem nakladatelů. Nebezpečí spočívá také v tom, že se tento typ četby šíří 

na zanedbaný venkov, kterému by měla být dopřána hodnotnější zábava. Produkce pro 

poptávku také nahrává potlačení významu a vytěsnění tendence, jejímž ztělesněním by dílo 

mohlo být. Jako obranu proti vzrůstajícímu vlivu populárního umění požaduje vznik 

kontrolních osvětových institucí, které by se o nezávadnost umění starala.  

Neumann buduje vizi nového umění podle vzoru sovětského Ruska. Upozorňuje na 

spojitost umění se společenským vývojem a neudržitelnost aktuální situace. Vize nové kultury 

vznikají na pozadí marxistických teorií, příjemcem je tedy proletářské publikum. Neumann 

operuje s tezí, podle které je zoufalá kulturní situace proletariátu zapříčiněna jednak jeho 

materiálním nedostatkem, ale také chybějícím vzděláním. Proto je nutné proletáře vzdělávat, 

aby byl schopen nejen přijímat, ale později i vytvářet novou kulturu.  

Soudobé umění musí plnit vzdělávací funkce, čímž si legitimizuje své místo v proletářské 

kultuře. Vzdělávací a agitační funkci přisuzuje Neumann největší váhu, čímž se radikálně liší 

od J. O. Novotného. Těmto dvěma funkcím se tedy musí přizpůsobit umělecká forma, jedním 

z důvodů je také záruka srozumitelnosti pro méně zkušeného čtenáře. Nejradikálněji toto 

stanovisko formuluje v článku Umění v sociální revoluci publikovaném v druhém ročníku 

Proletkultu.  

Pro přechodné období proletářské kultury, kdy ještě nebude proletariát zcela schopen 

samostatné umělecké tvorby, počítá Neumann s účastí tzv. kulturních pracovníků. Ti by měli 

zamezit riziku diletantismu, které je vzhledem k dlouhodobému zanedbávání estetické 

výchovy u proletariátu pochopitelné. Jejich role může mít i další opodstatnění. Zanedbání 

estetické výchovy vede také k tomu, že proletariát je často ovlivněn nekvalitní kulturou, která 

je v něm pevně zakořeněna a mohla by být přenášena do děl nových. Uvědomělý kulturní 

pracovník je díky svému vzdělání proti vlivu nežádoucí literatury odolnější.  

 

5. 2. Karel Teige (1900–1951) 

Karel Teige byl vůdčí autoritou a teoretikem české avantgardy. Právě on ve své přednášce 

Obrazy ze života, jejíž část byla otištěna v Proletkultu, zmiňuje otázku populární literatury 

a možnost jejího využití v konceptu proletářské literatury. Nové umění má podle Teiga 

jedinou možnost – návrat k člověku a primární tvorbě. Ve studii uveřejněné v Kmeni Teige 
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také vyslovuje naději, že dojde ke „sjednocení“ umění, že bude zrušen rozdíl mezi „velikým 

uměním“ a „druhořadou a odvozenou lidovou produkcí“.300 Předpokládaný pohyb ale bude 

směrem vzhůru, tedy ke zhodnocení lidové tvorby.  

V souladu s marxistickými teoriemi je pro Teiga nový člověk zástupcem proletariátu, 

a proto je právě proletář bernou mincí ve veškerém hodnocení. Současná situace je rovněž 

chápána jako přechodná, je předstupněm pro opravdu nové, komunistické umění.  

V Revolučním sborníku Devětsil Teige znovu zhodnocuje a prosazuje lidovost, ale také 

přivádí na scénu ryze populární městskou literaturu, jejíž obliba by měla marxistické teoretiky 

zajímat. Teige konstatuje její minimální uměleckou kvalitu, ale přesto by měla tvořit zdrojový 

materiál nového umění, a to i s ohledem na neúspěšnost lidovýchovných snah. V tomto bodě 

se dostává do sporu s S. K. Neumannem, který prosazuje převahu ideologických hodnot nad 

hodnotami uměleckými. Neumannova vyjádření k těmto problémům můžeme nalézt 

např. v článku Umění v sociální revoluci uveřejněnou v Proletkultu. Neumann také později 

upozorňuje na fakt, že poetistická tvorba se odvrací od čtenáře, neoslovuje jej dostatečně 

srozumitelnou formou.  

Období „oslnění“ populární tvorbou můžeme datovat zhruba do roku 1924, od kterého 

můžeme pozorovat pozvolné opadávání zájmu o tuto oblast. Zároveň vidíme počátek 

orientace na oblast čistého umění. V prvním čísle Pásma ještě najdeme „pozůstatek“ důrazu 

na oblibu,301 ale také přesun ke smyslové účinnosti umění, nikoli intelektuální. Tento přesun 

můžeme chápat jako kořen ústupu ze společensky angažovaných pozic umění, které přestává 

být revolučním činitelem, má své vlastní cíle, jimiž je podle Teiga funkčnost a modernost. 

Otázka lidového umění je spojena s tématem strojovosti a technického rozvoje, který zajistí 

zlidovění umění, prostřednictvím nových uměleckých druhů, jakými je kino a fotografie.  

Oblasti kinematografie se Teige ve svých příspěvcích věnoval již od počátku dvacátých 

let, v roce 1925 vydal k tomuto tématu samostatnou publikaci shrnující a rozšiřující statě z let 

1922–1924. Kino představuje jako ideální umění nové doby – je lidové, populární a naprosto 

internacionální. Klíčovou osobností tohoto období je pro Teiga Charlie Chaplin. 

Chaplinova osobnost rezonovala v české kultuře velice silně, Chaplin byl mimo jiné čestným 

členem Devětsilu. Oceňoval jej však nejen Devětsil, ale i S. K. Neumann nebo Karel Čapek.  

Chaplinovy grotesky chápe Teige jako klasické období filmu, tradiční útvary, ale 

propaguje také vznik čisté kinematografie, tedy filmů, které by využívaly jen ryze 

                                                 
300  Teige, K.: Novým směrem. Kmen 4, 1920–1921, č. 48, s. 571. 
301 „Dokazuje-li nějaké dílo, navzdory panujícím estetickým názorům vyrostlé, svou živoucnost, není proč je 

odsuzovat.“ Teige, K.: Moderní umění a společnost. Pásmo 1, 1924–1925, č. 1, s. 2. 
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kinematografické prostředky. Ideál vidí Teige takto: „Film je živoucím obrazem. Ohromný 

vizuální orchestr, drama linií a hmot pohybu.“302  

Teige zde přináší koncepce poetismu a konstruktivismu, směrů vedoucích k nové moderní 

kultuře. Zvyšuje důraz na estetickou funkci děl, respektive jejich funkčnost bude tvořit základ 

jejich estetičnosti, což znamená konec starého chápání umění. Zároveň opouští jednoduchou 

agitaci v umění.  

Se směřováním k funkčnosti a konstruktivismu opouští Teige oblast literatury a soustředí 

svůj zájem na architekturu, kterou ze soudobého umění oceňuje nejvíce právě pro její největší 

citlivost ke konstruktivistickým teoriím. 

K otázce lidové četby se vrací v diskusích kolem socialistického realismu a surrealismu 

v polovině 30. let a také po válce při příležitosti prvního sjezdu českých spisovatelů v roce 

1946. 

 

5. 3. Bedřich Václavek (1897–1943)  

Bedřich Václavek byl výrazným teoretikem a kritikem z prostředí levé avantgardy 

a zároveň jedním ze zakladatelů brněnské pobočky Devětsilu. V našem materiálu představuje 

jednu z velmi specifických podob zájmu o populární literaturu. Václavkovu specifičnost 

můžeme spatřovat například v pozdější účasti v debatách o novém umění. V námi 

analyzovaném materiálu se k prvotnímu nadšení pro populární četbu Václavek prakticky 

nevyjadřuje. Jednu z mála zmínek představuje reakce v časopise Host z roku 1924, kde 

Václavek hodnotí toto období jako „očistu primitivismem“. 

Václavkova činnost vystupuje zřetelněji právě po roce 1924, již zcela v duchu poetismu 

a konstruktivismu. Pro Václavkovy články je typická vysoká míra abstrakce, která kontrastuje 

například s příspěvky J. O. Novotného.  

Situaci umění v průběhu dvacátých let hodnotí Václavek jako konec éry diferenciace. 

Diferenciací Václavek chápe dělbu na umění čisté a na umění užité. V průběhu dvacátých let 

se umění podle Václavka ocitá ve finálním období duality a dělí se na dva okruhy, na umění 

čisté a na účelnou tvorbu. Ve Václavkově podání nenese slovo „tvorba“ negativní přídech, 

jako tomu bylo u již zmíněného J. O. Novotného. Slovo „tvorba“ je podle Václavka 

vhodnější, výraz „umění“ příliš odkazuje ke starému subjektivismu, jejž je nutno překonat 

uvědomělou tvorbou.  

Úkolem čistého umění – poezie je ukojit smysly. Tendenčnost obstará účelová tvorba, 

                                                 
302 Teige, K.: Estetika filmu a kinografie. Host 3, 1923–1924, č. 6–7, s. 147. 



81 

které je ale v mnoha případech v současnosti schopna vzbudit emoce, a tím čisté umění zastat. 

Pro Václavka je velice důležitý vztah tvorby ke společnosti a ve svých textech tento aspekt 

avantgardního umění zdůrazňuje. Skutečná tvorba by měla být schopna účasti na 

společenském dění, ovšem měla by se jí účastnit v syntetické podobě, bez dělby na čisté 

umění a účelovou tvorbu.  

Podle Václavka nastává období syntézy v jednotlivých uměleckých druzích, všechny se 

stávají poetickými a dotýkají se emotivní stránky života. Dalším krokem v této syntéze je 

prolínání umění a života, kterému překáží pouze starý sociální řád. Následující fázi úvah, 

kterou můžeme datovat do období 30. let, sám Václavek pojmenovává jako proces 

„tvorbou k realitě“. Václavek zde představuje koncept socialistického realismu, který v jeho 

podání můžeme chápat jako nový pokus o určitou syntézu avantgardních postupů 

a proletářské literatury.  

V souvislosti s naším tématem vystupují u Bedřicha Václavka velice zřetelně především 

jeho knižně publikované úvahy o lidové kultuře, které stojí mimo námi zkoumaný materiál. 

Václavek se v těchto úvahách věnoval především lidové a zlidovělé písni, tomuto tématu 

věnoval i svou disertační práci. Mezi jeho další práce patří například Lidová slovesnost 

v českém vývoji literárním.  

 

5. 4. Jindřich Honzl (1894–1953) 

Jindřich Honzl představuje specifický případ v naší typologii, především oborem svého 

zájmu, tj. divadlem. Ve studiích se zabývá hledáním nového divadla, které je pro něj 

především změnou způsobu pojímání divadla a divadelní práce. Soustřeďuje se tak na přístup 

k divadlu na nejobecnější rovině, .  

Honzl věnuje pozornost oblasti ochotnického divadla, na které ho velice zajímá specifický 

vztah účasti diváka na představení, vzniklý citovou angažovaností k účinkujícím. Tento fakt 

můžeme opět chápat jako jednu z podob orientace na diváka. Klasická divadla tento vztah již 

zcela opustila. Herec ochotnického divadla má také mnohem opravdovější vztah ke hře, ve 

které účinkuje. Schopnost angažovanosti herce je v tradičním měšťáckém divadle nahrazena 

drilem a virtuozitou (nacvičenost).  

Zástupcem „elementárního herectví“ je pro Honzla Vlasta Burian, jehož vlastně za herce 

ani nepovažuje. Burianovo „neherectví“ Honzl vyvozuje mimo jiné z významného podílu 

improvizace v představeních. Pro improvizaci Burian nutně potřebuje navázat vztah 

s publikem, které Honzl označuje jako „jedinou zákonitost a závislost“, v čemž opět vidíme 



82 

moment obratu k vnímateli, v tomto případě divadelnímu divákovi.  

Oblasti lidové zábavy, např. cirkus nebo music-hall, vzbuzuje pozornost a zájem svou 

čistou prací. Cirkusová představení nejsou „přeestetizována“, soustředí se pouze na práci ve 

svých žánrech a nepokouší se stát divadlem. Ve chvíli, kdy se cirkus pokusí vnést do svých 

představení divadelní prvky, stává se špatným cirkusem.  

V této chvíli je proto nutné divadlo osvobodit od podobných cizích vlivů a nedivadelních 

nánosů a hledat elementární formu. Pokusilo se o to Osvobozené divadlo, jehož cíle shrnuje 

Honzl takto: „Osvobodit divadlo ze stylizátorství, z nereálnosti prostředků a hereckých 

způsobů, z nedojímavosti a z emotivní chudoby soudobé divadelní krize.“303 

 

5. 5. František Götz (1894–1974)  

František Götz byl hlavním teoretikem Literární skupiny. Literární skupina vycházela 

z podobných myšlenkových konceptů jako Devětsil, tj. proklamuje důraz na sociální citlivost, 

obrat ke člověku, odmítá však marxistický vliv v tvorbě. Oproti devětsilským manifestům tak 

mají programová prohlášení Literární skupiny abstraktnější a méně radikální ráz.  

Počáteční devětsilský koncept populární četby jako možného zdroje pro proletářskou 

literaturu je pro Františka Götze nepřijatelný. Považuje tento krok za pasivní přizpůsobení se, 

které je přímo v rozporu s vyšším posláním literatury. Pokud má být literatura platným 

a působícím činitelem, musí být naplňována a prosazována její funkce etická, která by 

společnost posouvala vpřed.  

S Devětsilem nesouhlasí Götz ani po stránce ideologické orientace. Marxismus je podle 

něj „dočasnou racionalizací“ a nevede k člověku. Götz kritizuje jeho zastavení se na úrovni 

společenské, podle něj je nutné sestoupit na úroveň individua, které následně vytvoří větší 

společenské celky. Jedinec má možnost změnit svůj život a není jen loutkou bez vlastní vůle 

odsouzenou k manipulaci vnějšími silami. Ke společenské reflexi se dá dojít pouze přes sféru 

individuální. Nové umění by se k životu mělo přiblížit nikoli přizpůsobováním se, ale 

skutečným poznáním a ztvárněním reality do hodnot individuálních i společenských.  

V pozdějších studiích Götz konstatuje ztrátu víry v revoluční schopnost poezie, a tím 

příklon k čistému lyrismu, život je vykládán ireálně s důrazem na sílu fantazie. Tento důraz na 

iracionalitu zavedl tvůrce až na samou hranici, až k nepoznatelnosti. Götz proto vyslovuje 

nutnost hledání nové formy, která by toto nepoznatelno byla schopna ohraničit, znovu ho 

přiblížit k možnosti poznání, což by z něj učinilo „lidsky přístupný tvar.“ Touhu po nové 
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věcnosti můžeme v umění uspokojit pomocí konstruktivismu a realismu.  

 

 

5. 6. J. O. Novotný (1894–1971) 

J. O. Novotný byl redaktorem časopisu Cesta od roku 1920. Z tohoto časopisu také 

pochází všechny jeho příspěvky zmíněné v předcházejících kapitolách. Orientace Novotného 

byla spíše nacionální a tradicionalistická, v Cestě uveřejnil mimo jiné několik kritik manifestů 

nastupující mladé generace.  

J. O. Novotný se nepokoušel svými články vytvářet koncepce „nového umění“, ale jeho 

statě představují zajímavý doplněk k textům manifestačního charakteru, především svou 

pragmatičností. Novotný se v nich dotýká běžné praxe literárního provozu jako je 

nakladatelská činnost a propagace knih. Ve srovnání s ostatními zaujímá nejkonzervativnější 

postoje, například důsledným upřednostňováním české knihy před literaturou překladovou.  

V souladu se obecným obratem ke čtenáři upozorňuje Novotný na jeho klíčovou roli 

v literárním životě. Přesto nesouhlasí s přibližováním literatury zábavné četbě, považuje to za 

příliš snadné a nezodpovědné. Otázce populárního čtiva se věnuje také v recenzi knihy Jiřího 

Mahena o stavu veřejných knihoven. Z Mahenovy publikace nejvíce oceňuje právě část 

věnovanou čtenáři a jeho výběru literatury. V Cestě je tak přetisknut prakticky celý seznam 

toho, co se čte. Bez vlastního hodnocení také informuje o chybách moderní a české literatury 

tak, jak je ve své knize uveřejňuje Jiří Mahen.  

Čtenář představuje středobod literárního života, což je hledisko, které je podle Novotného 

nakladatelskými domy velice často zanedbáváno. Novotný v tomto ohledu komentuje 

především chování pražských nakladatelství – Aventina či Odeonu. Kritice podrobuje dva 

hlavní faktory. Prvním je cena, která znehodnocuje konkurenceschopnost české knihy před 

levnými zahraničními překlady klasiky. Druhým bodem je několik „spojitých nádob“, které 

by šlo souhrnně označit jako vztah nakladatele ke čtenáři. Novotný zde zdůrazňuje 

odpovědnost nakladatele vůči čtenáři, která je v této době značně problematická. Novotný 

vyčítá například špatnou propagaci nových knih mimo velká města, což vede k tomu, že je 

venkov plný nekvalitní brakové četby a právě venkov překypuje čerstvým čtenářským 

potenciálem. Se špatnou propagací je velice úzce spojena otázka nakladatelských listů, které 

podle Novotného neplní svou funkci, nejsou schopny informovat široké spektrum čtenářů. 

Ti si mohou moderní literaturu koupit, ale pokud na ni nejsou dostatečně připraveni, kniha 

pro ně má význam pouze jako módní doplněk.  
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Kriticky se Novotný staví také k tendenčnosti a „zpolitizování“ umění, které pro něj 

představuje hrozbu schematičnosti vycházející z nedostatku zkušeností mladé generace a také 

možným iluzím, které mladá generace o proletariátu má.  

J. O. Novotný se profiluje jako tradiční zastánce vysoké literatury, kriticky komentuje 

Čapkův pokus o detektivku, při kterém se Čapek podle něj dostává za hranice hodnotného. 

Populární tvorba pro Novotného představuje životní fakt, ke kterému se sice vyjadřuje, ale 

netvoří vize vývoje. Pouze poukazuje na určitá fakta, která by podle jeho názoru umožnila 

šíření hodnotnější literatury.  
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Obrazová příloha obsahuje fotografie titulních stránek a obálek popisovaných časopisů a 

sborníků. Především v devětsilských tiskovinách vidíme zájem o populární kulturu zcela 

zřetelně, obrazový doprovod ReD tvoří např. výřez z komiksu o kocouru Felixovi, doplněný 

novinovým plakátem M. A. Cassandra a ukázkou z tvorby Karla Tršického.  

Jednotlivé ukázky jsou seřazeny v tom pořadí, v jakém byla popisována jednotlivá 

periodika. V případě časopisu Červen jsme se rozhodli zařadit ukázky dvě, v průběhu jeho 

existence došlo k výrazné změně vizuální stránky. Revoluční sborník Devětsil a ReD jsou 

zastoupeny rovněž dvěma ukázkami, v obou případech je zde otištěna jak obálka, tak vnitřní 

úprava obou tiskovin.  

 

Seznam příloh: 

obr. 1: titulní stránka časopisu Kmen 

obr. 2: titulní stránka časopisu Červen 

obr. 3: titulní stránka časopisu Červen 

obr. 4: titulní stránka časopisu Proletkult 

obr. 5: titulní stránka časopisu Reflektor 

obr. 6: titulní stránka Revolučního sborníku Devětsil 

obr. 7: ukázka z Revolučního sborníku Devětsil 

obr. 8: titulní stránka časopisu Pásmo 

obr. 9: obálka ReD 

obr. 10: ukázka ReD 

obr. 11: obálka sborníku Fronta 

obr. 12: časopis Var 

obr. 13: titulní stránka časopisu Den 

obr. 14: obálka časopisu Orfeus 

obr. 15: obálka časopisu Host 

obr. 16: obálka Sborníku Literární skupiny 

obr. 17: časopis Cesta 
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