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Abstrakt 

 

Tématem práce je posouzení argumenta ních strategií užívaných redaktory magazínu 

Revue Dev tsilu (ReD), nap . v reakcích na jinde publikované lánky, i kritické 

p ísp vky – a to v kontextu st etu um ní a politiky. Materiálem šet ení jsou zejména 

situace, za jakých se redakce asopisu ReD vyjad ovala k hodnocením vzešlým 

z reflexe soudobého avantgardního hnutí. Obsahem studie je analýza argumenta ních 

technik v sociálním kontextu. Spíše než na formální stylistické prost edky je text 

orientován na obsah a kontext užití jednotlivých i opakovaných argument , p edevším 

pak na pozici, ze které sd lení produkováno. Práce zárove  zachycuje komunika ní 

zvláštnosti a charakteristiky prvorepublikové kulturní publicistiky a pozici eské 

avantgardy na p elomu dvacátých a t icátých let dvacátého století. Práce je len no do 

ty  kapitol a záv ru. První kapitola p edstavuje mediální prost edí eskoslovenska a 

dobovou pozicí kulturních periodik. Druhá kapitola informuje o hnutí Dev tsil. T etí 

kapitola popisuje p iznané a publikované cíle a aspirace Revue Dev tsilu. tvrtá 

kapitola se zabývá argumentací ve trojici okruh  sledovaných text , resp. žánr  – 

prvním zvoleným okruhem je argumenta ní podoba manifestu, druhou skupinu tvo í 

etné polemiky, do t etice zachycuje tato kapitola zvláštnosti argumenta ních postup  

užívaných v kritických a teoretických statích. Záv r shrnuje zjišt né poznatky a 

dopl uje je úvahou o vztahu médií, kultury a politiky. P ílohou jsou vybrané citované i 

zmín né texty. 

 



   

 

Abstract 

 

The theme of the work is assessment of argumentation strategies used by Revue 

Devetsil (ReD) editors, eg in response to articles published elsewhere or other critical 

contributions - especially in the context of conflict of art and politics. In particular, the 

observed situations relate to cases in which ReD editors expressed their views on the 

evaluations of contemporary avant-garde movement. The content of the study is an 

analysis of argumentation techniques according to social viewpoint. Rather than formal 

stylistic means, the text is oriented to contents and context of the use of specific or 

repeated arguments, especially the position from which the message is being produced. 

At the same time, the work captures the communication traits and characteristics of the 

First Republic cultural journalism and the position of the Czech avant-garde at the turn 

of the 1920s and 1930s. The thesis is divided into four chapters and a conclusion. The 

first one presents the media landscape of the First Republic cultural journalism, the 

second chapter informs about Devetsil movement, third part focuses on presentation of 

the goals of the Revue Devetsil, the fourth chapter presents examples of argumentative 

concepts on the genre of the manifesto, the polemics and the theoretical study. The 

conclusion discusses relations between art, media and politics and the parallels between 

the situation at the time of the First Republic and the current state of culture. 

Photocopies of the texts printed in ReD are attached. 
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Úvod  

 

  P edkládaná práce nese název Argumentace eské avantgardy, v reakcích magazínu 

ReD na vn jší kritiku hnutí a jako taková se v nuje zp sob m, kterým p edstavitelé 

mezivále ného avantgardního hnutí obhajovali a bránili svá stanoviska v prost edí 

prvorepublikového eskoslovenska. Médiem, které bylo pro pot eby této práce vybráno a 

zkoumáno, se stala Revue Dev tsilu. 

  Revue Dev tsilu (ReD) bývá ozna ována za kulturní m sí ník. Její pozice je však 

výjime ná tím, že plnil roli tiskového orgánu eskoslovenského avantgardního hnutí, podobn  

jako to inil její p edch dce – kulturní rubrika brn nské Rovnosti (v letech 1922-1928).1 Díky 

pevné vazb  s avantgardním hnutím Dev tsil je možné v n m spat ovat obdobu média 

fungujícího jako tiskový orgán politických stran.  

 Kone ná struktura práce se od p vodního zám ru liší, nebo  se ve výsledku spíše než 

prostou analýzou argumenta ních strategií zabývá významem užitých strategií v souvislosti 

s prolnutím a st etáváním kulturních a politických hodnot, které jsou jimi hájeny i napadány. 

   Text je len n do ty  kapitol a záv ru ve form  úvahy. První kapitola p edstavuje 

mediální prost edí eskoslovenska a dobovou pozicí kulturních periodik. Druhá kapitola 

informuje o hnutí Dev tsil. T etí kapitola popisuje p iznané a publikované cíle a aspirace Revue 

Dev tsilu. tvrtá kapitola se zabývá argumentací ve trojici okruh  sledovaných text , resp. 

žánr  – prvním zvoleným okruhem je argumenta ní podoba manifestu, druhou skupinu tvo í 

etné polemiky, do t etice zachycuje tato kapitola zvláštnosti argumenta ních postup  

užívaných v kritických a teoretických statích. Záv r shrnuje zjišt né poznatky a dopl uje je 

úvahou o vztahu médií, kultury a politiky. P ílohou jsou vybrané citované i zmín né texty. 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Srov. MAR ÁK, Bohumil. as hledání a spor : Z literárních zápas  brn nské Rovnosti v letech 1921-
1928. 1. vyd. Brno: Blok, 1966. 187, [2] s. Host do domu; Sv. 7. 
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1. Prost edí eského kulturního tisku ve druhé polovin  

dvacátých let 

 Úm rn  se zv tšováním objemu tiskové a asopisecké produkce v 

eskoslovensku dvacátých let se rozši ovalo také spektrum periodik v nujících se 

reflexi um ní, zejména toho soudobého. Demokratický politický systém i nad jná 

hospodá ská situace zem  nep ímo otev ela prostor kritické diskuzi a polemikám v 

kulturních i spole enských otázkách – a práv  tato interakce (obohacená p ím sí 

osobních invektiv) mezi jednotlivými noviná i a kritiky2 mnohdy vygradovala v na 

dnešní pom ry nevídané argumenta ní spory a charakteristicky tak utvá ela podobu 

kulturní žurnalistiky dvacátých let.  

 Prvorepubliková demokracie však m la své hranice, a tak se mohlo stát, že 

n kterým polemikám nebyl dán zcela volný pr chod, zejména pokud se dotýkaly v cí 

ve ejného zájmu, i osob s ve ejnými zájmy souvisejícími.   

 Svoboda tisku sice byla zakotvena v Ústavní listin  z roku 1920, konkrétn  v § 

113 a § 117 (svoboda projevu tiskem – resp. právo tisknout i rozši ovat tiskoviny, a 

svoboda tisku v zákonných mezích), na druhou stranu však existovala omezení této 

svobody, a to nejen omezení daná formou koncesovaného za azení souvisejících 

živností. Cílem takto konstruované svobody tisku byl zákaz p edb žné cenzury. Avšak 

ješt  téhož roku byla tato svoboda nahlodána zákonem o mimo ádných opat eních, 

oprav ujícím vládu k omezení svobod ob an  (svobodu tisku nevyjímaje) v tzv. „zájmu 

ochrany státu.“ Represivní dopad na právní situaci redaktor  a vydavatel  m l také 

zákon na ochranu republiky z roku 1923:3 „Vesm s se jednalo o uve ejn ní závadných 

text , které mohly být podle konkrétní povahy posuzovány nap . jako úklady o republiku 

nebo ohrožení bezpe nosti republiky. Obsahem tiskopisu, tedy publikováním zakázaných 

údaj , mohl být spáchán také zlo in zrady státního tajemství nebo p e in nedovoleného 

                                                 
2 Pro ilustraci srov.: „O ekávaná diskuze, již m l vyvolat lánek Ivana Sekaniny [SEKANINA, Ivan: 
Jind icha Štyrského koutek plný omyl  ili z kouta do kouta. Tvorba 4, 1929, . 22.  s. 337-338. P etisk: 
VLAŠÍN, Št pán (ed.). Avantgarda známá a neznámá. Praha: Svoboda, 1983. s. 139-144.], se skute n  
dostavila. tená i Tvorby mají již odpov  Teigovu, vysv tlení Štyrského, na redaktorském stolku se vrší 
hromada dalších diskuzních lánk .“ FU ÍK, Julius: Vražd ní nevi átek. Tvorba 4, 1929, . 24, s. 380. 
ISSN 0139-5513. P etisk: Tamtéž s. 162-167. 
3 Protest proti tomuto zákonu pat il k jedné z „politických akcí“ Dev tsilu. Viz nap . HONZÍK, Karel. Ze 
života avantgardy. Zážitky architektovy. Praha: eskoslovenský spisovatel, 1963. s. 74. 
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zpravodajství. Rovn ž p e in rušení obecního míru, podn cování k trestné innosti a 

další mohly být napln ny publikací závadných výrok .“4  

 Svoboda projevu dále podléhala legislativním opat ením, z ásti daných 

recipovaným právním ádem5 platným za p edchozího státního z ízení Rakousko-

uherské monarchie. eskoslovenské tiskové právo tedy zahrnovalo rakouský tiskový 

zákon, rakouský trestní ád pro ízení ve v cech tiskových a uherský tiskový zákon – 

nebo  žádný z prvorepublikových návrh  celistvého eskoslovenského tiskového 

zákona se v legislativním procesu nedo kal schválení, p estože pokus  o to bylo 

vícero.6 A bylo to práv  p vodní mocná ské tiskové právo, které po ítalo „s rozsáhlými 

možnostmi orgán  státního dohledu, jak podle aktuální situace s využitím cenzury, 

po etných tiskových delikt , r zných forem konfiskace tiskovin a dalších institut  omezit 

zejména opozi ní tisk.“7           

 Cenzura došla svého uplatn ní p edevším v inspekci periodik, zam ených na 

prezentaci opozi ních, menšinových i radikálních politických prohlášení. Nelze ale 

tvrdit, že kulturním tiskovinám se jakékoli cenzurní zásahy vyhýbaly. Nevyhýbaly, 

zejména pokud jejich záb r p esáhl b žný rozm r „psaní o um ní a o kultu e“, tím spíše 

pokud se v novaly kultu e natolik, že se neopomenuly vyjád it k aktuálním problém m 

spole nosti. V t chto cenzurou st ežených vodách se asto ocitla i Revue Dev tsilu, 

která díky svému košat  pojatému „p edm tu zájmu“8 reflektovala také d ní na pomezí 

témat ideologických a politicko-kritických.9   

                                                 
4 MALÝ, Karel a kol. D jiny eského a eskoslovenského práva do roku 1945. 4. p epracované vydání. 
Praha: Leges, 2010. ISBN 978-80-87212. s 364. 
5 Viz Recep ní zákon (Zákon ze dne 28. íjna 1918 o z ízení samostatného státu eskoslovenského. íslo 
11 Sbírky zákona a na ízení.) 
6 Nap .: „Už v listopadu 1918 byly podány parlamentu první návrhy na zm ny recipovaných tiskových 
p edpis  a odstran ní n kterých p ekážek svobody tisku.“ MALÝ, Karel (a kol.). D jiny eského a 
eskoslovenského práva do roku 1945. 4. p epracované vydání. Praha: Leges, 2010. ISBN 978-80-87212. 

s. 363.  
Mezi návrhy se také objevil požadavek zrušení cenzury (resp. p íslušného ustanovení p ejatého 
rakouského tiskového zákona z roku 1862 o cenzu e a kolportáži). Díl í úpravou tiskové problematiky se 
poté stává Tisková novela z roku 1924 (týkající se p e in  k ivého obvin ní a utrhání na cti) a tzv. Malý 
tiskový zákon z roku 1933 – sestavený v duchu hesla „svoboda tisku nesmí býti nevázaností 
tisku.“ Tamtéž. s. 365.  
7 Tamtéž. s.363. 
8  Viz „Rozp tí aktivního interesu našeho listu jest dáno asi t mito hesly, kolem nichž budeme 
shromaž ovat sv j materiál: poesie, literatura, hudba, tanec, divadlo, music-hall a cirkus, obrazy a 
sochy, film a foto, estetika, filosofie, psychologie, architektura a urbanismus, technická kultura, hygiena, 
fysická kultura, pr mysl a organizace práce, sociologie, socialismus a t ídní boj, SSSR, události a obrazy 
ze sv ta, žurnalismus a zpravodajství, agitace a reklama, typo- a polygrafie, dokumenty a 
zprávy.“ TEIGE, Karel. [úvodník]. ReD  1, 1927, .1,  s. 1-2.  
9 Cenzurou zap í in ná bílá místa se tak objevila nap . v lánku Julia Fu íka nazvaném Peroutka, apek 
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ada avantgardních um lc  a teoretik , mezi n ž p isp vatelé ReDu pat ili, se 

hojn  vyjad ovala k soudobým politickým otázkám, tím spíše k otázkám sp ní 

komunistické strany, se kterou je pojilo levicov  orientované smýšlení.10 Nap . Karel 

Teige, duchovní otec a odpov dný redaktor ReDu je podepsán (nap . s V. Nezvalem a 

B. Václavkem) pod lánkem11 reagujícím na ideový rozkol v Komunistické stran  

eskoslovenska, reflektovaný v kritickém prohlášení sedmi spisovatel ,12 které 

vyvrcholilo jejich vylou ením ze strany (a odchodem podepsaného Jaroslava Seiferta z 

Dev tsilu). Dohadování kolem správné interpretace a pochopení komunismu dokázala 

mezi avantgardisty vyprovokovat nejednu slovní p est elku. Jeden ze spor  o podstatu 

komunismu je možné ilustrovat na ukázce reakce výše jmenovaného Josefa Hory (ze 

skupiny nesouhlasících s nov  stanoveným kurzem strany) na v ReDu otišt nou kritiku 

své vlastní Literatury a politiky, na kritiku, jejímž autorem byl práv  Karel Teige (z 

„druhého b ehu komunismu“): „Teige tvá í se ve své kritice jako komunista dnešní 

polbyrácké ráže, jenž dovoluje si s klukovským radikalismem plivat na vše, co nemá 

aplomb jeho politického sekretariátu. P ijal bych takto jeho projev, kdybych v d l, že 

Teige je skute n  tím, za  se vydává, to jest opravdovým komunistou. Potrhlé 

p esv d ení našich levých komunist , že mimo n  a jejich jako makaróny soukané teze 

není na sv t  života, m že vzbudit u normálního lov ka jen úsm v pochopení jejich 

duševního stavu. Ale Karel Teige je komunistou asi tak jako kakadu dravcem, což by se 

dalo lehce zjistit, kdyby ho v elementárním komunistickém kursu podrobili zkoušce z 

Abecedy komunismu. (…) Psal jsem ve své brožu e o komunistických snobech, a jedním 

                                                                                                                                               
a pelargonie (s ozna ením konfiskace). FU ÍK, Julius. Peroutka, apek a zase ty pelargonie. ReD 1, 
1928, . 5, s. 298-300.  
Komunikaci p edcházely lánky Ferdinanda Peroutky [PEROUTKA, Ferdinand. O politické roli jedné 
generace. P ítomnost 5, 1928, . 12, s. 179-180.] a Karla apka [ APEK, Karel O sbírání spadlých lístk  
pelargonií. P ítomnost 5, 1928, . 13, s. 208.] 
10 Existuje jistá míra vazeb mezi Komunistickou stranou eskoslovenska a kulturními ( i kulturn -
politickými) asopisy doty né doby, v tšinou v redakci starší generace literárních teoretik  (Šalda, 
Nejedlý, Neumann). V knize D jiny eskoslovenských médií 20. století jsou v této souvislosti zmín na 
nap . periodika erven, Var, Tvorba, Proletkult, Kmen i U-boj. KON ELÍK, Jakub, VE E A, Pavel, a 
Petr ORSÁG. D jiny eských médií 20. století. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-698-8. s 54.  
11 [viz podepsaní]. Zásadní stanovisko k projevu Sedmi. Tvorba 5, 1929, . 12, s. 177. 
P etisk: VLAŠÍN, Št pán. Avantgarda známá a neznámá. Genera ní diskuse 1929-1931. Praha: Svoboda, 
1970. Svazek 3. s. 54-55. 
Podepsáni: Karel Teige, Vít zslav Nezval, Konstantin Biebl, Vilém Závada, František Halas, Karel 
Konrád, Ladislav Novomeský, Vladimír Clementis, Bed ich Václavek, Ji í Weil, Julius Fu ík, Vojt ch 
Tittelbach. (Št pán Vlašín ve výše jmenovaném sborník  dodává, že se objevily pochybnosti ohledn  
podpis  Konstantina Biebla a Viléma Závady, který sv j podpis odvolal. Tamtéž. s. 446-447)  
12Komunisti tí spisovatelé komunistickým d lník m. Tišt ný jednostránkový leták [také: Anon. 
Komunisti tí spisovatelé o rozvratu KS . Právo lidu 38, 1929, . 73, s. 1] P etisk: Tamtéž. s. 47-48.  
Podepsáni: Josef Hora, Marie Majerová, Helena Malí ová, St. K. Neumann, Ivan Olbracht, Jaroslav 
Seifert, Vladislav Van ura. 
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z nich je také Teige. Takovíto snobové dovedou hubou vyznávat protiburžoazní 

revolu nost, a p itom ve své praktické práci metat ultram š ácké dadaistické kozelce. 

Takovíto snobové jsou dnes oporou kulturního života v komunistické stran , a proto to 

také s komunismem u nás tak dopadá. (…) A proto ud lá Teige nap íšt  jak v zájmu 

komunismu, tak i v zájmu svém lépe, když sv j temperament, své schopnosti i své 

reklamní a polemické mohutnosti uplatní ve sfé e vlastní a komunismus nechá na 

pokoji.“13        

 Krom otázek ideologických se diskuze p irozen  týkaly i samotné um lecké 

tvorby a jejího kritického hodnocení. V prvním ísle ReDu se m žeme do íst 

následující: „ReD, cht je býti skute n  synthetickým listem moderní kulturní tvorby, 

cht je spolup sobiti ú inn  p i vytvá ení nových estetických, v deckých, sociálních i 

životních forem, nem že p irozen  omezovati sv j zájem a svou aktivitu na jednu složku 

této universální a kulturní práce, na p . na estetickou tvorbu, na „um ní“, nýbrž musí 

býti bilancí ze všech obor  moderní produktivity : za produktivní práci bude ovšem 

pokládati toliko onu, která v dané chvíli odpovídá maximálním požadavk m soudobého 

života a soudobého lov ka, která je zkrátka rekordem.“14 Na jeho stránkách se 

objevovala jak um lecká díla sama (v p ípad  literatury), jejich p etisky i nákresy (v 

p ípad  dalších um leckých forem), tak teoretické texty – a  už v podob  kritických 

statí i recenzí ( i kontra-recenzí) vybraných um leckých po in .  

 

1.2 ReD a další asopisy reflektující eskou avantgardu 
 

 ReD z stával v první ad  tiskovým orgánem Svazu moderní kultury Dev tsil, a 

jako takový se primárn  vyjad oval k novinkám v avantgardních kruzích.15 Nebyl však 

jedinou tiskovou platformou, kde se avantgardisté a levicoví um lci mohli dostat ke 

slovu. V Muka ovského D jinách eské literatury16 jsou mezi levicovými a avantgardn  

                                                 
13 HORA, Josef. Karel Teige napsal do ReDu. Literární noviny 3-4, 1929, . 13. s. 6. P etisk: Tamtéž. s. 
94-95. 
14 TEIGE, Karel. [úvodník]. ReD 1, 1927, .1, s.1-2.  
15 „Stanovisko ReDu je dáno stanoviskem Svazu Moderní Kultury ‚Dev tsil‘, jehož náš list je orgánem. 
ReD bude p edevším vzorníkem a sborníkem konstruktivismu a poetismu. Teoreticky i prakticky ukáže 
smysl, poslání a výsledky t chto metod myšlení, tvorby a života. Vynasnaží se o vyjasn ní t chto pojm  a 
tendencí, bude demonstrovati nové, modernímu duchu a modernímu lov ku odpovídající útvary estetické, 
technické, v decké i sociální.“ Tamtéž. 
16 Muka ovský, Jan, ed. D jiny eské literatury. IV, Literatura od konce 19. století do roku 1945. 1. vyd. 
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literárn  zam enými periodiky uvedena i další, jež mají souvislost, bu  personální, 

programovou, i obsahovou, s Dev tsilem a jeho revuí:  

  

1. erven (1918-1921; St. K. Neumann): „Z orgánu pro ‚nové um ní‘, vycházejícího ješt  z ducha 

p edvále né moderny, stává se erven postupn  tribunou mladé lev  orientované generace a teoretickým 

a kulturn politickým orgánem hnutí proletá ské literatury. (…) V ervnu (a paralelním Kmeni) se 

formuje nastupující, p evážn  komunisticky orientovaná generace (Hora, Píša, N mec, erník, Teige, 

Honzl, Wolker, Seifert, H lka, Ho ejší, Van ura, Hoffmeister ad.), jež tu namnoze debatuje i formuluje 

své první programové postuláty (Píša, Teige). erven umož uje mladým i první spole né vystoupení ve 

zvláštním ísle v novaném Dev tsilu.“17 

2. Kmen (1919-1920; St. K. Neumann): „Soub žn  s ervnem vydává Neumann literární týdeník Kmen, 

který do té doby ídil F. X. Šalda; v dob , kdy se erven orientuje p edevším na otázky politické a 

teoretické, p ejímá Kmen jeho literární funkci ( tvrtým ro níkem ervna oba asopisy splývají). V dalších 

letech p echází funkce ervna na asopis Proletkult.“18 

3. Var (1921-1930; Zd. Nejedlý): „Podobn  jako Neumann v erven sv d í i Var p edevším o názorovém 

vyhra ování samotného vydavatele, p echázejícího postupn  z pozic realistické levice na pozice 

socialismu. Z mladých spolupracoval s Varem Ji í Wolker (…) a pozd ji Bed ich Václavek.“19 

4. Tvorba (zal. 1925; F. X. Šalda): „V roce 1925 zakládá Šalda Tvorbu, kterou s ním spoluvytvá ejí – 

vedle O. Fischera – tak ka výhradn  p ední teoreti tí i tv r í p edstavitelé nejmladší generace, Teige, 

Václavek, Götz, Honzl, Hora, Van ura, Fu ík ad. Aktivní spolupráce Šaldy s mladými, která ovlivnila jak 

generaci mladých, tak Šaldovo sblížení s avantgardním k ídlem generace, dala vznik pr bojnému 

kritickému a teoretickému orgánu. V dob  zákazu komunistického tisku (na podzim 1928) dal Šalda 

Tvorbu k dispozici komunistické stran . V letech 1928-1938 vychází Tvorba jako týdeník KS  pro 

literaturu, politiku a um ní; Šalda pak zakládá nový asopis, který vypl uje výhradn  vlastními pracemi, 

Šald v zápisník (1928-1937).“20 

5. Orfeus (1920-1921; L. Vladyka a K. Teige): „Výsledkem úsilí mladé generace o vytvo ení vlastního 

asopisu je zprvu jen n kolik efemérních pokus  (Den, Orfeus), v nichž se odráží prvotní genera ní 

orientace na „naivní realismus“ a kult srdce. Do asn  (v prvním p lro níku, který spoluredigoval B. 

Václavek) získávají mladí svou tribunu ve Studentské revui (orgán Úst edního svazu eskoslovenského 

studentstva, 1921-1926), jejíž literární ást vytvá el s Václavkem zejména V. Nezval.“21 

                                                                                                                                               
Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85865-48-3. 
17 Tamtéž. s. 173. 
18 Tamtéž. 
19 Tamtéž. 
20 Tamtéž. 
21 Tamtéž. 
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6. Host (1921-1929; F. Götz, L. Blatný, . Je ábek): „Host vzniká jako orgán skupinový a sm rový 

[M sí ník Literární skupiny]; programovou orientaci, jež se postupn  vyhra uje v polemikách mezi 

Literární skupinou a Dev tsilem, mu vtiskuje p edevším osobnost Františka Götze. (…) V praxi byl však 

Host od po átku tribunou celé  mladé generace; vedle autor  Literární skupiny tu publikuje i v tšina 

p íslušník  Dev tsilu, kte í p echodn  (v letech 1923-1924), na základ  dohody o p em n  Hosta ve 

spole ný genera ní orgán, získávají nejen spoluú ast v redakci (Teige a Seifert), ale dokonce rozhodující 

vliv na orientaci tisku. Toto období, v n mž vycházejí v Hostu základní programové manifesty poetismu 

(Teigova sta  Poetismus a Nezval v Papoušek na motocyklu), uzavírá vydání zvláštního ísla v novaného 

sov tskému um ní.“22 

7. Disk (1923-1925; J. Krejcar, J. Seifert, K. Teige): „Dev tsil nemá zprvu vlastní asopisecký orgán; 

jeho vzniku p edchází roku 1922 vydání Revolu ního sborníku Dev tsil (red. J. Seifert a K. Teige) a 

sborníku Život II (2. sv. v ad  vydávané výtvarným odborem Um lecké besedy, red. J. Krejcar). Výrazem 

nové poetistické orientace Dev tsilu se stává ‚internacionální revue‘ Disk (…), vycházející jako 

‚neperiodický sborník‘. (…) Z hlediska formování poetistické koncepce se Disk orientuje na 

konstruktivismus a na moderní výtvarné a básnické techniky; teoreticky ji formulovali Teige a Václavek. 

Hlavním zám rem sborníku bylo navázat mezinárodní kontakty a p edstavit eskou avantgardu 

mezinárodními fóru; proto ada p ísp vk  vyšla ve francouzském nebo n meckém p ekladu.“23 

8. Pásmo (1924-1926; A. erník, B. Václavek, K. Teige ad.): „Prvním asopisem Dev tsilu bylo vlastn  

teprve Pásmo, založené brn nským Dev tsilem, který se ustavil jako samostatná organizace v prosinci 

1923; v redakci se vyst ídali A. erník, F. Halas, B. Václavek, K. Teige, J. Seifert a J. Krejcar. Pásmo 

bylo programovým a teoretickým orgánem, který v duchu poetistického programu v noval pozornost 

širokému okruhu otázek moderního um ní, estetiky a životního slohu (vedle literatury zejména oblasti 

filmu a architektury) a informoval o mezinárodních avantgardních hnutích. Vychází tu ada zásadních 

studií Teigových, Honzlových, Václavkových i mnoho p ísp vk  zahrani ních autor .“24 

9. ReD (1927-1931; Karel Teige): „Od roku 1927 pak vychází nová Revue Dev tsilu – ReD, která odráží 

vrcholné období poetismu a v níž se zárove  už projevují nové tendence ve vývoji avantgardy, sm ující k 

revizi dosavadního poetistického programu. Na rozdíl od ostatních skupinových publikací dává tomuto 

asopisu profil p edevším osobnost Teigova, jeho cílev domé úsilí o vytvo ení stmelující a inspirující 

báze avantgardy, procházející diferencia ním procesem. ReD zprvu usiluje o udržení kontinuity 

poetistické koncepce; v této souvislosti vycházejí ve zvláštním ísle jeho prvního ro níku Teigovy a 

Nezvalovy Manifesty poetismu. K hlavním spolupracovník m Teigovým v ReDu pa ili vedle Nezvala 

Václavek, Honzl, Van ura, Fu ík ad.“25 

                                                 
22 Tamtéž. 
23 Tamtéž.. 
24 Tamtéž. 
25 Tamtéž. 
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10. Fronta (1927; F. Halas, V. Pr ša, Z. Rossmann, B. Václavek): „V mezidobí mezi Pásmem a ReDem 

vychází Václavk m „mezinárodní sborník soudobé aktivity“ Fronta, který podává pr ez aktuální 

tvorbou Dev tsilu a p ehled její souvislosti s mezinárodním avantgardním um ním a myšlením.“26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Tamtéž. 
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2. Dev tsil a lidé kolem n j  

 

 Dev tsil sdružoval eské levicové avantgardní um lce. Organiza ní forma tohoto 

sdružení doznala za dobu jeho existence n kolik prom n. P ed schválením stanov je 

možné se o n m do íst jako o „volné um lecké skupin “, posléze jako o Um leckém 

svazu Dev tsil (U. S. Dev tsil, od poloviny dvacátých let známé jako Svaz moderní 

kultury Dev tsil (S. M. K. Dev tsil).27 Oficiální pražské založení p ipadá na 5. íjna 1920 

a je dáváno do souvislosti s „více než ro ními diskusemi mezi p íslušníky mladé levicov  

orientované generace za ínajících výtvarník  a básník , kte í se poznali v tšinou ješt  

na pražských st edních školách, hlavn  na Gymnáziu v K emencov  ulici [mj. Teige, 

Hoffmeister] a na Gymnáziu na Žižkov .“28 Úst edním teoretikem skupiny byl Karel 

Teige, p estože prvním p edsedou Dev tsilu byl Vladimír Van ura, který jeho založení 

de facto inicioval.29  Pojmenování svazu, odrážející p vodní „anticiviliza ní zam ení 

p edstavované odkazem na asnou jarní horskou bylinu“30 bývá p ipisováno brat ím 

apk m; ti se však na innosti svazu nikterak nepodíleli.  

  Zám r Dev tsilu deklarovalo programové prohlášení z 6. prosince téhož roku – 

„Postavit se ‚do p edního šiku‘ s t mi, kdo nosí modré haleny a kdo jdou bojovat za 

nový život, a zd raz ovalo kolektivnost úsilí: ‚jednotlivec sám o sob  organiza n , ba 

ani um lecky ni eho velkého nedosáhne‘. Už v tomto prvním svém projevu se Dev tsil 

distancoval od civilismu i od ‚formalistické‘, ‚pravé skupiny nejmladších literát ‘, 

sdružujících se v Šakov  um leckém klubu, a od „pravice výtvarné mládeže“.“31  

  Mezi zakládajícími leny byli Artuš erník, Josef Fri , Josef Havlí ek, Adolf 

Hoffmeister, Karel Prox, Jaroslav Seifert, Ivan Suk, Ladislav Süss, Vladimír Štulc, 

Karel Teige, Vladislav Van ura, Karel Van k, Karel Veselík a Alois Wachsmann. 

Pom rn  záhy po založení se za aly vztahy ve skupin  jit it, p edevším kv li politické 

p íslušnosti spolku, a n kte í zakládající lenové opustili Dev tsil, který se m l stát 

                                                 
27 VLAŠÍN, Št pán (ed.). Slovník literárních sm r  a skupin. Praha: Panorama, 1983. s. 53. 
28 Tamtéž. 
29 Viz „Seskupili se kolem Karla Teiga a (...) Vladislava Van ury, dokon ujícího tehdy studia na léka ské 

pak byl J. Honzl), zatímco ‚duší‘ Dev tsilu byl tém  po celou dobu jeho existence Karel Teige.“ Tamtéž. 
30 Tamtéž. 
31 Tamtéž. 
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„jednolitou, revolu n  socialistickou skupinou“, „pevnou solidaritou, ak n  ilou, by  

nepo etnou“32.  

  innost Dev tsilu od po átku zahrnovala etné „osv tové“ aktivity v podob  

ob anských aktivit (ú ast na založení Klubu za novou Prahu)33 p ednášek (nap . cyklus 

Proletá ská kultura, cyklus zahrani ních architekt  – A. Loos, W. Gropius, Le 

Corbusier, A. Ozenfant), divadelních p edstavení a publikací almanachu a výtvarného 

sborníku.  

  Ze starší generace um leckých teoretik  zaujaly snahy Dev tsilu nejprve 

Stanislava Kostku Neumanna. Neumann hostil mladé um lce a teoretiky na stránkách 

jím redigovaných periodik (viz Kmen, erven, Proletkult). Stat  Karla Teigeho, coby 

nejhlasit jšího mluv ího skupiny, mimo jiné vycházely také v Musaionu, i brn nské 

Rovnosti.34  

 Na ja e roku 1922 se k Dev tsilu p idávají Ji í Wolker35 a A. M. Píša, až o pár 

m síc  pozd ji také doyen eského poetismu Vít zslav Nezval. P ibližn  v této dob  se 

Dev tsil za íná odpoutávat od svého p vodního proletá ského programu a p evládají v 

n m inspirace dobových francouzských a sov tských avantgardních sm r .36 

Následující tv r í program skupiny pak lze shrnout pod hesla poetismu a 

konstruktivismu.37 Zm na kurzu byla p í inou odchodu Ji ího Wolkra, který z Dev tsilu 

vystoupil na za átku roku 1923 a A. M. Píši, který tak u inil ješt  o n kolik m síc  

d íve.38  

  

                                                 
32 Tamtéž. s. 54. 
33 Nap . HONZÍK, Karel. Ze života avantgardy. Zážitky architektovy. Praha: eskoslovenský spisovatel, 
1963. s. 74. 
34 VLAŠÍN, Št pán (ed.). Slovník literárních sm r  a skupin. Praha: Panorama, 1983. s. 53. 
35 Wolker byl nicmén  prvním, kdo téhož roku ve ejn  p ednesl proletá ské názory Dev tsilu. CABADA, 
Ladislav. Intelektuálové a idea komunismu v eských zemích 1900-1939. Vyd. 1. Praha: Institut pro 
st edoevropskou kulturu a politiku, 2000. ISBN 80-86130-10-X. s. 80. 
36 Srov. „Karel Teige využíval známostí se zahrani ními um lci a intelektuálními centry, jaké získal 
návšt vou Pa íže v roce 1922 a návšt vou Sov tského svazu v roce 1925.“ HONZÍK, Karel. Ze života 
avantgardy. Zážitky architektovy. Praha: eskoslovenský spisovatel, 1963. s. 74.   
37 Srov. s pozn. . 15. 
38 Fluktuace len  Dev tsilu byla vcelku b žná: „Z korespondence a pam tí lze (…) usoudit, že pohyb 
lenské základny Dev tsilu byl zna ný a permanentní a ví se, že Dev tsil opustili nejen Píša a Wolker, ale 

též Van ura (29. 11. 1924 psal Honzlovi, že není lenem Dev tsilu již dlouho), do asn  i Nezval (roku 

plagování Stevensona) a Ji í Voskovec (za role v ký a ských filmech [pomyslnou poslední kapkou byl 
snímek Karla Antona Pohádka máje (1926)]).“ VLAŠÍN, Št pán (ed.). Slovník literárních sm r  a skupin. 
Praha: Panorama, 1983. s. 55.  
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  V období, které následovalo po vydání almanach  Revolu ní sborník Dev tsil a 

Život II (1922), se proti Dev tsilu i jeho programu staví n které významné osobnosti 

eského prvorepublikového kulturn -politického života v ele se samotným 

šéfredaktorem P ítomnosti Ferdinandem Peroutkou; tyto názorové rozpory provázejí 

innost Dev tsilu po další roky a jejich p ipomínky se objevují dokonce ješt  za 

vydávání Revue Dev tsilu (1927). Na druhou stranu se Dev tsilu tém  otcovsky zastává 

F. X. Šalda.  

 P ibližn  v roce 1923 se lenská základna Dev tsilu ustálí na jménech Vít zslava 

Nezvala, Karla Teigeho, Jind icha Honzla, Artuše erníka, Jaroslava Seiferta, Jind icha 

Šímy a p edstavitel  artificialismu Jind icha Štyrského a Marie ermínové (alias 

Toyen). Jistou vazbu na Dev tsil (nap . skrze ú asti na spole ných akcích) m li nadále 

také Vladislav Van ura, Jaromír Krejcar, Adolf Hoffmeister, Konstantin Biebl, Jind ich 

Ho ejší, František Halas nebo Julius Fu ík. Za pozvolna se osamostat ující „hudebn -

dramatickou sekci“ spolku lze navíc jmenovat také E. F. Buriana, Jaroslava Ježka, nebo 

sekce Osvobozeného divadla (Jind ich Honzl, Ji í Frejka). Vlastní „skupinu ve 

skupin “, nazvanou Ardev (Architekti Dev tsilu), m li od roku 1926 také architekti v 

ele s Karlem Honzíkem.39 V d í osobností brn nského Dev tsilu, ustanoveného jako 

„soudružské sdružení Um leckého svazu Dev tsil“, byl Bed ich Václavek.   

 Jednotu Dev tsilu v prvních letech prokazovala nap . drobná gesta ve zvycích 

umís ování „spolkových p edmluv“ do knih sp ízn ných autor , i p ipojení poznámky 

„U. S. Dev tsil“ za autorovo jméno.40 lenskou poslušnost Dev tsil utužoval institutem 

schvalování spolupráce s „nepokrevním“ tiskem: „ innost len  Dev tsilu v listech a 

asopisech mimo Dev tsil podléhala schválení, spolupracovalo se hlavn  s listy 

komunistickými a KS  blízkými (Rudé právo, Ve erník Rudého práva, Rovnost, 

Proletkult, Reflektor, Sršatec), anebo alespo  relativn  pokrokovými ( esko-slovenské 

noviny, Národní osvobození), s avantgardními asopisy p íbuzného um leckého a 

p ijatelného politického zam ení (Trn, Q, Tam-tam, Horizont, eský filmový sv t, 

Stavba).“41   

                                                 
39 „Protože tak nar stal po et len  a stoupenc , nezbývalo než zakládat sekce. Navrhl jsem Teigovi 
z ízení sekce architekt  Dev tsilu. (…) Byl jsem jeho p edsedou až do nedaleké doby (1929), kdy v tšina 
jeho len  byla odvád na od spole ných setkání vy erpávající projekta ní prací.“ HONZÍK, Karel. Ze 
života avantgardy. Zážitky architektovy. Praha: eskoslovenský spisovatel, 1963. s. 75. 
40 VLAŠÍN, Št pán (ed.). Slovník literárních sm r  a skupin. Praha: Panorama, 1983. s. 55. 
41 Tamtéž. 
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  Na kone ném rozpadu Dev tsilu se svou m rou podepsala tzv. diskuze o istot  

generace. Ot esy Dev tsilu p inesly i Teigovy pokusy o syntézu poetismu a 

konstruktivismu. Ty se nesetkaly s pochopením n kterých architekt  a dramatik . 

Kolektiv Dev tsilu se rozpadá v prosp ch výrazných jednotlivc : „Koncem dvacátých 

let ustupuje kolektivní innost akcím individuálním. (…) Zatímco ReD, vedený Teigem a 

v Brn  zastupovaným Bed ichem Václavkem, byl ješt  m sí níkem Svazu moderní 

kultury Dev tsil, Nezval v Zv rokruh (1930) je v podtitulu už ozna ován jen jako 

‚m sí ník soudobého um ní‘.“42 ada len  Dev tsilu se vedle toho realizuje v 

organizaci nazvané Levá fronta (její programové prohlášení otiskl v listopadu 1929, v 2. 

ísle svého 3. ro níku asopis ReD).43 P estože se lze bavit o formální existenci 

Dev tsilu i po tomto období, je skute ností, že se jej již nikdy nepoda ilo aktivizovat do 

p vodní podoby.44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 VLAŠÍN, Št pán (ed.). Slovník literárních sm r  a skupin. Praha: Panorama, 1983. s. 55. 
43 Levá fronta organizovala levicov  smýšlející inteligenci a byla reakcí na perzekuce, jíž byla práv  
levicov  orientovaná díla a související prohlášení postihována.    
44 V roce 1932 se o to pokoušel nap . Vít zslav Nezval. Tamtéž. 
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3. Revue Dev tsilu a její cíle 

 

V roce 1927 vychází 1. íslo Revue Dev tsilu (ReD), které hlásá: „ReD (= revue 

Dev tsilu) chce býti synthetickým asopisem mezinárodní modern  kulturní tvorby. Jeho 

obsahem bude prost  život moderní tvorby, zrod nových forem, vít zství vynález  a 

nap tí experiment . Chce býti prospektem ideí, které se realisují, i t ch, které dosud 

nejsou i nemohou býti realizovány, reportérem z pracoven a atelier , kde kristalisují 

návrhy a formy nových životních hodnot, ukazatelem výsledk  souborné produktivní 

práce, budující nové podmínky kultury, chce býti v stníkem ze všech obor  t. zv. 

um leckých i nau ných, zkrátka celistvým a úplným panoramatem sv ta a atlasem 

poesie.“45 Zatímco záb r periodika ízeného Karlem Teigem slibuje tematickou pestrost 

p ísp vk  (pokulhávající snad jen v oblasti p írodov dné) de facto taxativn , jsou 

osoby, které se mají jeho vzniku v novat p edstaveny „pouze“ svou p íslušností k 

„myšlenkám a cíl m Dev tsilu“: „Nemusíme vyjmenovávati seznam spolupracovník , 

jejichž okruh nebude omezen toliko na lenstvo S.M.K. ‚Dev tsilu‘. ReD bude otev en 

všem, jejichž práce je ú astna hnutí, které dává nový tvar životu a nový smysl d jinám 

p ítomnosti a všem díl m, oživeným moderním duchem.“46 

  
3.1 Místo argumentace v ReDu 

 

 P edchozí uvedení do kontext  prvorepublikového prost edí (nejen) 

eskoslovenské avantgardy napovídá, že o argumenta ní spory by v Revue Dev tsilu 

nem la být nouze. Z ásti tomu tak skute n  je, na druhou stranu však nelze zastírat, že 

ReD byl primárn  jakýmsi katalogem avantgardy – Dev tsilu, jeho následovník  a jeho 

vzor . Vedle praktických ukázek tvorby se však svého prostoru do kaly i polemiky. Ty 

se objevovaly nej ast ji v oblasti áste n  vymezené rubrikami v novanými esejím a 

„referát m“.47  

 

                                                 
45 TEIGE, Karel. [úvodník]. ReD  1, 1927, .1,  s. 1-2. 
46 Tamtéž. 
47 V obsahu ro níkových p ehled  ReDu jsou tyto rubriky (resp. tematické celky) ozna ovány jako 
„Referáty, zprávy a glossy“ a „Estetika, filosofie, psychologie, kritiky, manifesty, essaye a poznámky“. 
Politicky orientované komentá e pak m li své místo v sekci „Socialismus a t ídní boj“.  
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 Stejn  jako jeho p edch dce „internacionální revue Disk“, zašti ující se svou 

mezinárodností a multilinguálností (v zájmu prezentace um lecké produkce Dev tsilu 

zahrani ním kruh m), byl i ReD asopisem,48 do kterého avantgardní um lci p ispívali 

p eklady svých d l (nebo svými díly v cizím jazyce p vodn  napsanými); p ísp vky 

cizinc  byly v p ípad  prózy v tšinou p ekládány do eštiny, v p ípad  poesie bývaly 

ast ji ponechány na pospas tená i, v originálním zn ní.  

 Obsah ReDu v mnohém p ipomínal propaga ní kompilaci ( i katalog) více i 

mén  erstvých aktualit, zahrnujících obrazy i texty samotných d l (fotografie, koláže, 

literatura), pop ípad  dokumentaci vzniku nových projekt  (v p ípad  architektury), 

teoretické rozbory a stat , ale i recenze (nebo lépe e eno upozorn ní na existenci) 

vybraných knižních novinek, i výstav.  

 V kriti t ji lad ných láncích ReDu se pak bylo možné setkat s reakcemi na 

recenze a všelijaké práce polemizující s názorovým i um leckým programem 

Dev tsilu, i hodnot, které vyznával. Tyto polemiky mívaly výrazn  personální 

charakter, a asto se jednalo o p ímé obhajoby toho kterého doty ného spolupracovníka 

nebo lena Dev tsilu.  

 „Diskuzní p ísp vky“ na stranách ReDu lze pomysln  za adit do t í oblastí: v 

první ad  se jednalo o spory v abstraktní rovin , v otázkách estetických, zam ených na 

spory um lecké teorie (v tomto p ípad  týkajících se zejména obhajoby 

konstruktivismu, p ípadn  poetismu). Konkrétn ji lad né roztržky pak p edstavují 

výpady v i reakci „mimo Dev tsil stojícího“ teoretika, noviná e i um lce. Mají 

podobu p ímých odpov dí podrývajících serióznost p vodního p ísp vku, i rovnou 

kontrujících kritik. T etím impulsem pro spory byla politická a sociální otázka.  

 P estože se zp soby polemizování a argumentace liší p ípad od p ípadu 

(zejména v závislosti na autorovi textu), je všem druh m argumenta ních výboj  

spole né bojovné odhodlání, typické jak pro um lecký spolek Dev tsilu, tak pro v tšinu 

avantgardních hnutí bez ohledu na místo a as vzniku, a který si ReD p edsevzal již p i 

svém založení: „ReD povede p esnou demarka ní áru mezi moderní tvorbou a starými, 

                                                 
48 Na obálkách a úvodních listech asopisu je ReD uvád n jako „revue svazu moderní kultury Dev tsil“, 
„m sí ník pro moderní kulturu“ - ale i v cizojazy ných charakteristikách coby Revue internationale 
illustrée de l'activité contemporaine (doslovn  p eloženo: mezinárodní ilustrovaná revue soudobých 
aktivit) a Internationale Monatschritt für moderne Gestaltung (doslovn  p eloženo: mezinárodní 
m sí ník pro moderní spole nost). Více o tomto níže.  
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hynoucími formami. Uvede tená e k jádru aktuelní práce, nakreslí její perspektivu, 

uváží pro a proti všech ešení, návrh , theorií a hypothes. Bude indikátorem dobového 

nap tí a tv r í energie a manifestem modernosti.“49 

 

3.2 Cíle a zájmy Revue Dev tsilu 

 

  ReD, plným jménem Revue Svazu moderní kultury „Dev tsil“, podtitulem 

Ilustrovaný m sí ník pro moderní kulturu, bývá spojován s mezivále nou eskou 

avantgardou a azen do skupiny kulturních tiskovin v nujících se p edevším um leckým 

otázkám. Tiráž krom výše uvedeného eského podnázvu nabízí také jeho francouzský a 

n mecký ekvivalent: Revue internationale illustrée de l’activité contemporaine 

(Mezinárodní ilustrovaná revue sou asné tvorby), resp. Internationale Monatsschrift für 

moderne Gestaltung (Mezinárodní m sí ník pro moderní tvorbu).  

  Rozdílnost podtitul , by  zdánlivá, je pochopitelná. Zmín ní „mezinárodnosti“ 

v cizojazy ných verzích zd raz uje aspiraci ReDu „býti synthetickým asopisem 

mezinárodní kulturní tvorby“50, a nikoli „pouhým“ eskoslovenským plátkem o d ní 

v oblasti moderního um ní; bo ení rozmanitých hranic, geografické nevyjímaje, navíc 

pat ilo ke klí ovým hesl m mezivále né avantgardy. P ekvapiv  by však mohla p sobit 

rozdílnost termín  „kultura“ (užito v eském podtitulu) a „tvorba“ (v p ípad  dalších 

dvou jazyk ).  

  Substituce „tvorby“ „kulturou“ m že být osv tlena vícero d vody: v neposlední 

ad  i existencí v jistém smyslu slova konkuren ní Tvorby (alias „Týdeníku pro 

literaturu, politiku a um ní“),51 ale stejn  tak lze spekulovat i o drobném posunu 

významu slova „tvorba“, chápaném v eském jazyce coby n co výlu n  a úzce spjatého 

s klasickou, ne kuli tradi ní, um leckou ( i intelektuální) prací a zejména pak s jejím 

výsledkem.  

 

                                                 
49 TEIGE, Karel. [úvodník]. ReD  1, 1927, .1,  s. 1-2 
50 Tamtéž. s. 1.   
51 Tvorbu (redigovanou Juliem Fu íkem) a ReD na konci dvacátých let spojovala se zam ením ReDu 
deklarovaná podpora komunistické strany i ob asné sdílení p isp vovatel .   
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  Jak francouzský, tak n mecký termín ale apeluje na dynamismus tv r ího 

procesu, nebo  mimo kontext daných spojení by zvolená slova mohla být p eložena 

následovn : l’activité = innost; die Gestaltung = utvá ení, formování. Posun mezi 

eským a n meckým p ekladem není díky kulturn  a historicky podmín né slovotvorné 

blízkosti e í výrazný, nebo  synonymem „tvorby“ m že být „utvá ení“. V zásad  

každé „tvo ení“ m že být nazváno „tvorbou“, ale jen n která innost m že být nazvána 

„tvo ením“. Francouzština totiž dodává on m blíže nespecifikovatelným „ innostem“ 

na konkrétnosti rozli nými p ívlastky: l’activité artistique = (um lecká) tvorba, 

l’activité criminelle = zlo innost, l’activité bancaire = ú etní p evod apod. P ímá vazba 

k um ní, resp. ke klasickému um ní (proti kterému se avantgarda vymezovala), zde 

zdánliv  chybí – ve prosp ch zmín ní univerzálního „aktivismu“. Jak do tohoto rámce 

zapadá ona „ eská“ kultura? Tak ka dokonale; podle Slovníku spisovného jazyka 

eského rozumíme kulturou „soubor výsledk  veškeré t lesné a duševní innosti 

utvá ející lidskou spole nost“.52 Možná i proto se do ítáme, že „ReD (…), cht je 

spolup sobiti ú inn  p i vytvá ení nových estetických, v deckých, sociálních i životních 

forem, nem že p irozen  omezovati sv j zájem a svou aktivitu na jednu složku této 

universální a kulturní práce, na p . na estetickou tvorbu, na »um ní«, nýbrž musí býti 

bilancí ze všech obor  moderní produktivity: za produktivní práci bude ovšem pokládati 

toliko onu, která v dané chvíli odpovídá maximálním požadavk m soudobého života a 

soudobého lov ka, která je zkrátka rekordem.“53  

  V souladu s ideou Karla Teigeho napsal marxistický filosof Antonio Gramsci: 

„Utvá et novou kulturu neznamená pouze individuální „originální“ objevy, znamená to 

také a p edevším kriticky popularizovat již objevené pravdy, tak ka je socializovat a 

napomáhat tím k jejich ustanovení základnou životní innosti, východiskem uvedení 

intelektuálního ádu do souladu s ádem morálním. P ivést masu lidí k souvislému a 

jednotnému uvažování o realit  je mnohem d ležit jší o „origináln jší“ „filozofický“ 

in, než když „génius“ filozofie objeví novou pravdu, která z stane majetkem malých 

intelektuálních skupin.“54 V prvním úvodníku ReDu je možné se do íst: „[ReD] 

teoreticky i prakticky ukáže smysl, poslání a výsledky [moderních] metod myšlení, 

                                                 
52 Kultura: slovníkové heslo. Slovník spisovného jazyka eského [online]. Ú J AV R, 2011- [cit. 28.7. 
2015]. Dostupné z: 
http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=kultura&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no 
53 TEIGE, Karel. [úvodník]. ReD  1, 1927, .1,  s. 1-2. 
54 GRAMSCI, Antonio. Spolo nos , politika, filozofia. Bratislava: Pravda, 1988. s. 30.  
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tvorby a života.55 Vynasnaží se o vyjasn ní t chto pojm  a tendencí, bude demonstrovati 

nové, modernímu duchu a modernímu lov ku odpovídající útvary estetické, technické, 

v decké i sociální.“56  

  Obsah vznikajícího asopisu byl v prvním ísle nastín n seznamem témat 

slibujících krom um leckých žánr  lánk  také informace z pomezí široce 

sociokulturního: „Obsahem bude prost  život moderní tvorby, zrod nových forem, 

vít zství vynález  a nap tí experiment .“57 P estože je ReD bytostn  spojen 

s konstruktivismem a poetismem, jehož „sborníkem a vzorníkem“ se opakovan  

nazýval, nevzdával se možnosti vyjad ovat se k všeobecnému d ní.58 Vymezení v i 

„oby ejnému um ní“ (a tuctovým kulturním magazín m), bylo po celou dobu vydávání 

ReDu jeho konstantním p edsevzetím. Již se završením prvního ro níku redakce 

konstatovala svou speciální pozici na mediálním trhu.59 Se vstupem do t etího ro níku 

je tato jinakost potvrzována prohlášením, že: „[ReD] nechce býti um leckou, literární 

nebo filosofickou a estetickou revuí, jakých ješt  je a bude nazbyt, nýbrž sborníkem, 

vzorníkem a zpravodajem nových forem života experiment  a resultát  sv tové 

tvorby.“60 

  D raz na „vlastní“ tená e dokazuje d ležitost mediálního publika, publikum – 

ochotné k investici pen z a asu k etb  zvolené tiskoviny, a nechávají se vtáhnout do 

sv ta (re)konstruovaného slovy a v tami vybraných autor , podílejících se na zám rech 

redakce i vedení daného periodika.61 Podobn  jako Walter Lippmann ve dvacátých 

letech upozor oval na význam mediálních sd lení pro chování ve ejnosti, a jako byl 

v šedesátých letech ukotven pojem nastolování agendy (agenda setting), také tená m 

ReDu se dostávalo „pouze“ jistého druhu informací. Tyto zprávy nebyly omezeny jen 

na zprávy o po inech len  a souputník  Dev tsilu, ale zahrnovaly také reflexe d ní, 

                                                 
55 Zmín no v souvislosti s konstruktivismem a poetismem. 
56 TEIGE, Karel. [úvodník]. ReD  1, 1927, .1,  s. 1-2 
57 Tamtéž, s. 1. 
58 Viz heslovitou programovou nápl  v úvodníku prvního ísla. Tamtéž, s.2.. 
59 „Redakce (…) m že bez samolibosti si p iznati, že kolektivní spolupráci moderních autor  poda ilo se 
zde již prvým ro níkem vytvo iti list, jakého je u nás t eba a jaký vahou svých hodnot zaujímá p ední 
místo mezi obdobnými listy domácími i zahrani ními.“ Red. [zkratka]. [redak ní poznámka]. ReD 1., 
1927, .10, s. 360.  
60 TEIGE, Karel. [úvodník]. ReD. Praha: Odeon, 1929, .1, 1. ISSN 0231-8849. 
61 Srov. nap :. „[Kontinuální publikování text , nap . ve form  soustavného autorského psaní do jedné 
konkrétní rubriky] ukotvuje tisk v aktuálním ase [a] váže subjekty k jednotnému mín ní o své dob  a 
spole nosti jako celku.“ POSLEDNÍ, Petr. Funkce periodické publikace v literární komunikaci. In 
JAROŠ, Michal, JANÁ EK, Petr a Petr ŠÁMAL. Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století: 
sborník p ísp vk  ze sympozia po ádaného odd lením pro výzkum literární kultury Ú L AV R v Praze 
13.-14. íjna 2004 -85778-47-5. s. 11.   
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které se t chto tv rc  dotýkalo. Tato obsahová nápl  p esahovala cíl „býti vzorníkem a 

sborníkem konstruktivismu a poetismu“, ale realizovala cíl „propagovat“ hodnoty 

sdílené um leckým hnutím. V prvním ísle redakce prohlašuje: „ReD chce býti 

manifestací a zárove  propagací moderního ducha (…). ReD chce býti 

spolupracovníkem všech konstruktér  nového lidského vesmíru.“62 ReD byl prostorem, 

kde mohli avantgardní um lci publikovat nejen svou tvorbu ale i své názory na širší 

politické d ní i p ípadné reakce na kritiku uve ejn nou v jiných médiích.   

  Mezi zájmy ReDu se krom um leckých disciplín vyskytovala také témata 

s kulturn -politickým p esahem – nap . pr mysl, reklama, socialismus, ale i 

žurnalismus. P estože se ReD hlásil k odkazu sborník  Dev tsil, Život II. a Fronta,63 

figurovaly na jeho stránkách i jiné zprávy než jen ty z ateliér  avantgardních um lc , 

nap . oznámení o d ní v kulturním a politickém život , komentá e stran vztah  um ní a 

komunismu, i úvahy o spole enské roli žurnalisty i p etrvávající problematiky 

konfiskace tisku. Politikou se ReD zabýval více, než by se na první pohled mohlo zdát. 

V prvním ísle se jmenoval tiskovým orgánem SMK Dev tsil, o dva roky pozd ji 

„p ijímá“ úlohu orgánu celé „mezinárodní moderny“.64 Prohlášení redakce ReDu 

(zt lesn né Karlem Teigem) m la jak povahu manifesta ních, tak p ímo politických 

prohlášení; ve t etím ro níku se úvodníková p edsevzetí stávají bojovn jšími: „ReD 

bude v 3. ro níku plniti dále sv j program a své poslání, které si stanovil p i svém 

vzniku a které dnes nepot ebuje ani rekapitulovati, ani revidovati. ReD jest a bude 

nadále synthetickým listem internacionální moderní tvorby.(…) Mezinárodní moderna 

(…) jest organisovaným a v domým odbojem produktivních sil proti stávajícím 

pom r m, tradicím, akademiím, estetikám, morálkám a proti desorganisovanému a 

rozkládajícímu se sociálnímu systému.“65 Stup ovala se také diferenciace listu v i 

ostatním periodik m: „ReD je vzdálen stáda eských spisovatel , zoufale bu ícího p i 

slavnostních p íležitostech; neplýtvá místem a zájmem pro oficielní eskou kulturu a 

eské um ní. Nedopustí se kompromis  v i provinciálním a upadajícím lžihodnotám. 

Je proto isolován od tak zv. eského kulturního života a zpáte nický tisk se také st eží 

podati o n m svým tená m zprávy. ReD opírá se jen o zájem, pomoc a sympatie svých 

spolupracovník  a již dosti etných tená .“66  

                                                 
62 TEIGE, Karel. [úvodník]. ReD 1, 1927, . 1, s 1-2. 
63 Red. [zkratka]. [redak ní poznámka]. ReD 1, 1927, . 10, s. 360. 
64 TEIGE, Karel. [úvodník]. ReD 1, 1927, .1, s.1-2. 
65 Tamtéž.  
66 Tamtéž. s. 2. 
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  Politizaci diskurzu obsahuje i konstatování výsledk  práce: „Srovnáme-li 

program, jejž jsme otiskli na vstupním míst  1. ísla, m žeme konstatovati, že ReD 

dovede sv j úkol p esn  plnit. (…) Taková je bilance prvního ro níku asopisu, jež se 

zdarem pokra oval v práci zapo até sborníky »Dev tsil«, »Život II.«, »Fronta« a 

asopisy »Disk« a »Pásmo«.“67 A je zd raz ováno následným „potvrzováním“ 

programu: „ReD (…) bude i nadále pokra ovati na linii a ve sm ru, který udal svým 

prvním ro níkem; bude nadále sborníkem a vzorníkem konstruktivismu a poetismu.“ 68  

 

3.3 Program na pomezí kultury a politiky 

 

  Revue Dev tsilu za ínala každý ze t í ro ník  své existence provoláním a 

up esn ním sledovaného kurzu. Zatímco první ro ník se v zásad  vymezoval skrz 

vlastní charakteristiku a op vování moderních a dynamických hodnot, objevují se 

v editorialu ro níku následujícího slova ost eji (bojovn ji) zam ená: „ReD (= Revue 

Dev tsilu), za ínaje sv j 2. ro ník, bez kompromis  s odumírajícími hodnotami a 

konvencemi, v dob , kdy nadešel as reakcioná ských hesel, zbab lého ústupu, 

odbourávání dosavadních áste ných vymožeností, smlouvání falešných pakt , 

v prost edí, jehož kulturní a sociální úrove , ob  stejn  balkanizované, jsou všeobecnou 

reakcí zatla ovány den ze dne hluboko pod lidsky snesitelný stav, bude i nadále 

zastávati a hájiti síly kulturního a sociálního výboje a revolu ního rozmachu proti 

sme ce kulturträger , um leckých oficios , žurnalistických i literárních šmok , 

m š áckých snob , zpáte nických akademik , byrokrat  a politik .“69 Vedle prohlášení 

o smrti paraleln  existujících tradi ních um leckých sm r  je tená i p edložen i 

seznam nep átel.  

  Redakce (a s ní veške í její lenové, i lépe e eno spolupracovníci) se staví do 

kontrastu osob ( i profesí), které jsou z obecného hlediska jim samým velmi blízké – 

ovšem s tím rozdílem, že jsou ozna eny invektivy. Redakce ReDu se tak deleguje do 

pozice nad azeného arbitra nejen v otázkách um ní, ale i v hodnocení sob  rovných 

(tedy jiných kulturn  zam ených periodik): „ReD, jediný eský a jeden z nemnoha 

evropských asopis  avantgardy, která se postavila do fronty odboje proti sv tu, jenž 

                                                 
67 Red. [zkratka]. [redak ní poznámka]. ReD  1., 1927, . 10, s. 360 
68 Tamtéž. 
69 TEIGE, Karel. [úvodník]. ReD 1, 1927, .1, s.1-2. 
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dohrál svou d jinnou úlohu, bude i nadále v ren tvorb  a myšlence frondy a levice 

dnešního sv ta.“70 Št pán Vlašín toto nutkání obsáhnout veškerý71 – i dokonce nastolit 

nový – sv tový  ád popisuje ve své knize o Bed ichu Václavkovi: „Velkým d lítkem, 

které rozpoltilo celou povále nou literaturu eskou na dva tábory, byl pocit, že nastává 

nejv tší p elom epochy, že ád, který vedl k takové katastrof , je vyžilý, že je nutno 

hledat zcela novou základnou názorovou, životní i um leckou. Zatímco pragmatická 

generace ( apkova) se tém  ve skrze na tu stranu, která nic z toho nepocítila, stála 

celá povále ná generace zprvu na stran  druhé. I v ní se však brzy vytvo ila dv  k ídla, 

jedno »reformistické« (zejména Literární skupina se svým teoretikem Fr. Götzem) a 

druhé revolu ní (Dev tsil). Rozdíly mezi reformistickou ástí povále né generace a 

generací pragmatickou brzy tém  mizejí, revolu ní jádro povále né generace, 

soust ed né v Dev tsilu, však brzy prod lává prudkou diferenciaci, která za n kolik let 

vede k úplnému rozpadnutí a také teoretickému vyžití Dev tsilu. (…) Od skute ného 

um ní dialektickomaterialistického jej odlišuje individualistická a anarchistická 

mentalita, sklon k idealismu a mysticismu, úzký sektá ský názor na v ci kultury a um ní, 

zejména nep ekonaný dualismus práce a poezie, skute nosti a snu, sv ta »stavby« a 

sv ta »básn «.“72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Tamtéž. 
71 Mezi objekty zájmu ReDu se krom um leckých disciplín vyskytovala také témata s kulturn  politickým 
p esahem – nap . pr mysl, reklama, socialismus, ale i žurnalistika. 
72 VLAŠÍN, Št pán. Bed ich Václavek. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1979. s. 318-319. 
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4. Argumentace eské avantgardy 

   

  eská mezivále ná avantgarda, která je pro pot eby této práce nep íliš vhodn   

stereotypizována zjednodušenou, ale zavád jící p edstavou o celistvosti avantgardních 

hnutí, a zgeneralizována Dev tsilem, musela bojovat za své uznání a neustále 

prokazovat pravdivost (nebo spíše) opravdovost svých tvrzení. Je základním znakem 

jakékoli avantgardy, že se coby pov stný p edvoj dostává do ady konflikt , v mnoha 

p ípadech p ímo o své vlastní v li a ofenzivn . I Revue Dev tsilu byla prostorem pro 

p ípadné útoky na nep átele „revolu ních idejí“, Tento aspekt na jedné stran  zp sobil, 

že kulturní zam ení ReDu bylo skute n  široké a zahrnovalo i politické a spole enské 

otázky. Na stran  druhé však pon kud deformoval p vodní prezentovaný zám r – tedy 

být sborníkem revolu ních um lc . V osob  redaktora, Karla Teigeho, se potkal 

vzd laný historik, teoretik a kritik um ní a zavilý a nekritický obhájce vlastních názor . 

Na tom by nebylo nic šokujícího – každý lov k tíhne k obhajob  sebe samého, pokud 

nikoli, jedná se jistý druh neduhu. Problémem bylo, že Karel Teige své osobní 

(politické) názory asto i do hodnocení p edkládaných d l, která z pozice kritika a 

odborníka strhal. P íkladem m že být impulsivní zm na jeho názoru na tvorbu Ji ího 

Wolkera – ihned poté, co tento proletá ský básník Dev tsil opustil.73 Podobná situace se 

opakovala v p ípad  Josefa Hory, jak zmi uje díl í ást této kapitoly.  

  Následující ást se proto zabývá hlavn  sociálním kontextem situace, kdy se na 

stránkách kulturního periodika odehrává nejen politika p iznaná (formou obhajoby 

vlastních, vícemén  um leckých zájm ), ale i politika skrytá do typických i atypických 

formát  podobných sd lení. První zkoumanou oblastí je oblast manifestu – která je pln  

aplikovatelná jak na um ní, tak na politiku (by  mívá jiné vyzn ní). Druhou oblastí je 

polemika – jeden z nejužívan jších „žánr “ prvorepublikové kulturn -spole enské 

diskuze. T etí oblast je domácím prost edím teoretik  a historik  um ní – jedná o stat , 

ale i odborné kritiky.      

  

 

                                                 
73 CABADA, Ladislav. Intelektuálové a idea komunismu v eských zemích 1900-1939. Vyd. 1. Praha: 
Institut pro st edoevropskou kulturu a politiku, 2000. ISBN 80-86130-10-X. s. 82-83. 
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4.1 Argumentace a média: sociální kontext 

   Zkoumání vliv  médií v i jednotlivci a spole nosti pat í k nejdiskutovan jším 

témat m mediálních studií. Socializa ní potenciál sd lovacích prost edk , možnosti 

p ímého i nep ímého ovliv ování ve ejnosti, a stejn  tak otázka aktivity i pasivity 

p íjemc  mediálních sd lení – to jsou jen n která z klí ových slov, dotýkajících se 

multidimenzionality persvazivních proces  zprost edkovávatelných masovými médii. 

Schopnost ovliv ovat a p esv d ovat masy zajímala zejména ty obory, jejichž zrod se 

áste n  p ekrýval s formováním masové spole nosti, nap . sociologii. 

  N mecký sociolog Jürgen Habermas se ve svém díle Strukturální p em na 

ve ejnosti74 zabývá genezí ob anské spole nosti, coby d vodu a následku ustanovení 

tzv. první generace lidských práv, a její následné transformace, v jejímž rámci byly 

hodnoty ob anských a politických svobod nahrazeny hodnotami ekonomickými. 

Spole nost zajímající se o politiku byla postupn  (po dosažení svých cíl ), nahrazena 

spole ností bažící po konzumu, de facto masovou spole ností a p íslušnou kulturou. 

P em na spole nosti upoutala také pozornost starších p edstavitel  frankfurtské školy, 

zejména pak manipulativní rysy masových médií, zt lesn né schopností davov  ší it 

potenciáln  zhoubné ideologie. Theodor Adorno a Max Horkheimera se zam ili na 

soudobá moderní audiovizuální masová média (film a související kulturní pr mysl), 

Walter Benjamin ve svém nejznám jším díle75 upozornil na související prom ny 

um leckého díla. P estože nelze ani o jednom z t chto autor  bez dalšího up esn ní 

tvrdit, že se systematicky a výhradn  v noval aspekt m mediální produkce, asto se ve 

svých záv rech opírají práv  o médii zap í in né transformace spole nosti. Nap . podle 

Marcuseho pomáhala masová média – kup . cestou regulace dostupných informací a 

jejich hierarchizací – udržovat mocenské vztahy moderní spole nosti. Umož ovala tak 

reprodukovat dané kulturní a politické hodnoty. Média mají nepochybn  vliv na ve ejné 

mín ní, i p esto, že ne vždy je onen vliv zám rný i p edpokládaný. Sou asn  n kte í 

teoretici užívají termínu „kulturní moc žurnalistiky“, kterým ozna ují kapacitu médií 

p esv d ovat a presumovat zdání d v ryhodnosti.  

                                                 
74 HABERMAS, Jürgen. Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der 
bürgerlichen Gesellschaft. Unveränd. Nachdr., 4. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995. Suhrkamp-

891. ISBN 3-518-28491-6. 
75BENJAMIN, Walter. Das Kunstswerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit: Drei Studien 
zur Kunstsoziologie. 2. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1963 28. 
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  Jak ale probíhá ono p esv d ování? V první ad  je t eba p ipomenout, že 

jakýkoli komunika ní zám r probíhá v zájmu srozumitelnosti; cílem je dorozum t se 

(p edat i p ijmout informaci).  

  Dorozumívání potom m žeme nahlížet jako proces p ekonávání r zných 

neporozum ní a nedorozum ní. Jedna z podob úsp šného p edání informace m že 

spo ívat práv  v p esv d ování. Za tím ú elem zdárné persvaze je vhodné znát 

zákonitosti rétoriky – um ní projevu (a argumentace): „P edm tem rétoriky je e  spolu 

s tím, o em vypovídám, a je zkoumaná z hlediska toho, co je v ní ve vztahu k ur itému 

auditoriu v dané situaci p esv d ivé.“76 Toto tvrzení lze doplnit základní definicí 

argumentace: „Argumentací (zd vod ováním) rozumíme soubor tvrzení (argument ) 

jako myšlenkových a e ových struktur složených z východisek, premis, a z nich 

vyplývajících záv r . Nezbytným p edpokladem tohoto vyplývání, inference, je platnost, 

relevance, premisy pro zd vod ovaný záv r, to znamená, že mezi p í inou a záv rem se 

p edpokládá p í inný (kauzální) vztah.“77 Podobn  bychom mohly argument nahlížet 

také v kontextu teorie práva a významu jeho legitimizace. Práv  jazykový výklad 

ostatn  pat í k primárním metodám interpretace práva. Oproti právnímu pojetí 

argumentu však argument rétorický neúto í jen na racionalitu, ale také na emoce 

jedince. 

  Mediální rozm r komunikace by logicky m l tato základní pravidla úsp chu 

jakékoli komunikace respektovat, nebo  stejn  jako b žná interpersonální komunikace 

využívá ur itého jazyka. Tento vztah publicistiky a jazyka (coby sémantického 

systému) je p irozený. Není tomu tak dávno, co byla „novina ina“ vnímána jako svého 

druhu um ní slova, a m la tak velmi blízko k literatu e. Spojnice mezi literaturou a 

publicistikou jsou etné; a  již zmíníme spisovatelskou innost ady nejuznávan jších 

eskoslovenských noviná , beletristický obraz sedmé velmoci, nebo reflexi, které se 

literatu e dostávalo a dostává na stránkách kriticky lad ných magazín . 

 

                                                 
76 KRAUS, Ji í. Rétorika a e ová kultura. Vyd. 2., dopl. Praha: Karolinum, 2010. U ební texty 
Uni 17. ISBN 978-80-246-1829-6. s. 63. 
77 KRAUS, Ji í. Jazyk v prom nách komunika ních médií. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2008. U ební 

15. ISBN 978-80-246-1578-3. s. 149. 
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4.2 Komunikáty p íznivc  a p átel ReDu 

 

  Tématem následující ásti je rozbor vybraných lánk  uve ejn ných na 

stránkách Revue Dev tsilu v letech 1927-1930. S ohledem na tematický záb r tohoto 

kulturního m sí níku se následující stránky zabývají zejména specifiky argumentace na 

poli estetickém (otázky spojené s um ním i um leckou kritikou konkrétních d l), 

esteticko-politickém (otázky spojené s politizací estetiky – v tomto p ípad  s hnutím 

proletá ského a komunismem inspirovaného um ní) a politickém (otázky související s 

ve ejným d ním a jeho reflexí). Rozbor se vedle základní analýzy argumenta ních a 

stylistických prost edk  (nakolik to faktická povaha text  dovoluje) zam uje na 

hypertextové souvislosti – z toho d vodu je interpretace doprovázena pom rn  

rozsáhlými ukázkami v cn  souvisejících text .  

  Texty publikované v ReDu byly z ásti p eklady i originální zn ní um leckých 

d l i um lecko-teoretických statí, prezentacemi tvorby avantgardních um lc , ale i 

p vodními publicistickými útvary. Krom vedoucího redaktora ReDu, Karla Teiga, se na 

stranách ReDu objevila jména Bed icha Václavka, Vít zslava Nezvala i Julia Fu íka. 

O všech zmín ných platí, že ReD nebyl jediným místem, ze kterého oslovovali 

tená ské publikum. Karel Teige p ispíval nap . do Tvorby, Odeonu, Hostu – p esto 

však lze s trochou spekulace a generalizace íci, že ReD byl Karlu Teigovi nejsnazší 

cestou k prezentaci vlastních názor  (nebo  vydavatelem, a tedy odpov dnou osobou, 

byl on sám). Bed ich Václavek publikoval své texty v pov tšinou v brn nském Hostu. 

Vít zslav Nezval, který v tšinou v ReDu prezentoval svou um leckou tvorbu, nebyl 

coby „noviná “ nijak vázán – i v ostatních asopisech publikoval p edevším z pozice 

básníka. Oproti tomu Julius Fu ík byl vedoucím redaktorem Tvorby i Práva lidu. 

Poslední osobou, jejíž texty jsou výše i níže zmi ovány, je Jind ich Štyrský, kterému 

bylo umož ovat publikovat u Jana Fromka (magazín Odeon). 

 
4. 3 Manifest 

 

   Manifestem bývá obvykle ozna ováno programové prohlášení politických, 

p ípadn  jiných hnutí (t ebas um leckých). Vyjad uje program, sm ování skupiny a 

jeho cíle. Vedle prostého prohlášení p vodních a nových pravidel innosti mívá i formu 
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protestu.78 Práv  vyjád ení programu, asto v kontrastu v i jiným sm r m i 

myšlenkám, do zna né míry definuje jeho podobu – m l by jasn  a z eteln  vyjad ovat 

zám r svých autor . V neposlední ad , manifest by m l být manifestován – tedy 

vyjeven ve ejnosti, nebo  na ni (nebo alespo  její segment) apeluje.   

  Politické manifesty mohou být umírn n jší než manifesty um lecké, ast ji mají 

formu deklarace (tedy prostého prohlášení, bez protestu). Zatímco v politických (resp. 

ideologických) souvislostech pat í k nejznám jším Manifest komunismu, v kontextu 

avantgardních um leckých sm r  sehrál p elomovou úlohu Manifest futurismu 

podepsaný Filippem Marinettim a publikovaný roku 1909 vícemén  paraleln  jak 

v italském, tak ve francouzském tisku. Marx v manifest reaguje na sílící pozici 

d lnických vrstev. Marinettiho manifest ohlašuje vynalezení nového p ístupu k tvorb  a 

životu. Zatímco Marx vydává své dílo v d sledku dlouhodob jších spole enských 

zm n, Marinetti svým manifestem oznamuje zbrusu nový koncept. To je však jen jeden 

z možných pohled  na v c.  

  Stejn  tak je možné polemizovat o tom, že Manifest komunismu je koncep ním 

zakotvením p íslušného politického sm ru, a tedy jeho základním pilí em (p estože 

obdobné ideje nalezneme i u utopistických socialist , zejména Saint-Simona i 

Fouriera), zatímco Manifest futurismu oznamuje, že uvedený um lecký sm r je již 

objeven (a v zásad  um lecky obsazen). Oba tyto pohledy jsou neúplné a pon kud 

konven ní. Komunismus nestvo il Karl Marx (by  jej spole n  s Friedrichem Engelsem 

pojmov  a teoreticky objasnil i obohatil), ale je opodstatn né se domnívat, že 

futurismus vzešel z mysli Tomassa Marinettiho (p estože jej nijak hluboce teoreticky, 

natož formáln  nedefinoval). Futurismus je um leckou ideologií (sporné je, lze-li ho – a 

jakýkoli um lecký sm r – ozna it p ímo za um lecké dílo), kdežto komunismus je 

ideologií politickou. Zdá se, že tento rozdíl je d ležitý – už jen kv li tomu, že tená i 

(hovo íme-li o psaných manifestech) mají v i t mto dv ma rozdílným typ m 

manifest  rozdílné požadavky a rozdílná o ekávání (minimáln  obsahová). To je ale 

op t jen jedna možnost interpretace. Stejn  tak je možné se domnívat, že rozdílné 

p edstavy o podob  ideologických prohlášení nejsou dány jen typem manifest , ale 

samotnými p íjemci sd lení, resp. t mi, které ur itá forma sd lení nakonec osloví.   

                                                 
78  Ve francouzštin , odkud termín pochází, se p íbuzným slovem manifestation ozna uje to, co v eštin  
nazýváme demonstrací (oproti demostration, které znamená b žné p edvedení i ukázání n eho) 
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   Rozdíl mezi politickým a um leckým manifestem m že tkv t práv  v procesu a 

dopadu jeho zve ej ování na spole nost. Rozdíl je už v p ístupu k ve ejnosti. Politický 

manifest má zájem na tom, aby byl pochopen ve ejností a p esv d il ji k novém 

p ístupu ke sledovaným zájm m.  

  Je ovšem sporné, zdali manifesty um lecké také usilují práv  o to, aby iniciovali 

a inspirovali druhé k napodobování vlastního p ístupu; spíše tvo í jistý komunika ní 

prost edek, kterým následn  angažovaní um lci ospravedl ují vlastní pojetí kreativity a 

užívají jej k argumentaci b hem polemik, ke kterým nutn  dochází, je-li jejich p ístup 

skute n  nový, neot elý a revolu ní. Manifest funguje tedy nejen jako radikální útok, 

ale i jako pom rn  konzervativní obrana. Proto krom deklaratorních provolání asto 

obsahuje i zásady, kterými znesnad uje argumentaci protistran . Tyto zásady bývají 

uvád ny až v t le textu, manifesty proto bývají opat eny úvodem a shrnutím výchozího 

stavu. 

  Tématem této práce je nicmén  p edevším zachycení argumentace formální i 

obsahové; tedy nejen poukázání na užívané argumenta ní a stylistické prost edky, ale i 

odhalení zd raz ování i opakování konkrétních tvrzení i p edpoklad . 

    Následující odstavce se zam ují na specifika manifest  i jim žánrov  blízkých 

text  uve ejn ných na stránkách magazínu ReD. Krom pohledu zkoumající jednotlivé 

charakteristiky tohoto literárního formátu je sledovaným zám rem této ásti popsat 

úlohu, kterou tento druh textu sehrával na stránkách m sí níku a zp soby, kterým se 

podílel na um lecké (ale v n kterých p ípadech i politické) argumentaci uplat ované 

p edstaviteli a podporovateli avantgardních sm r . 

      
4. 3. 1 Manifesty poetismu, artificielismu  

  V devátém ísle prvního ro níku ReDu, tedy v ervnu roku 1928, bylo otišt no 

n kolik text , jejichž spole ným nám tem byl poetismus – multidimenzionální 

um lecký sm r vzniknuvší práv  v prost edí eské avantgardy. U jeho zrození stáli elní 

lenové Dev tsilu, Karel Teige a Vít zslav Nezval, a podobn  jako hnutí p ijmuvší své 

jméno dle byliny vyhledávané coby lidový lék proti moru, bojoval i poetismus proti 

údajné zhoub  tehdejší literatury, p edstavované um leckým tradicionalismem, poetisté 



   28

cht jí: „proti pojmu, myšlence a tezi stav t emoci a obraz, proti logice fantazii, proti 

dedukci indukci a proti rozvíjení syžetu podle pravidel logiky bleskovou asociaci.“79 

  Uve ejn né manifesty poetismu nebyly prvními texty prohlašujícími vznik a 

existenci poetismu. Mezi prvními texty s funkcí manifestu bývají zmi ovány nap . 

Nezval v „Papoušek na motocyklu ili O emesle básnickém“, i Teig v „Poetismus“ 

(obojí publikováno v brn nském Hostu, v ervenci roku 1924).80 

   Nezvalovy a Teigovy p ísp vky reagují na domn nky o zániku poetismu, který 

byl dobovou kritikou nasti ován již od v roku 1925.  

   Nezval v text81 má v první ásti neformální podobu kontemplativního eseje, i 

úvahy, nikoli prvoplánového manifestu – komunika ní dynamiku zde p edstavují spíše 

otázky než revolu ní zvolání. Vedle toho text jak ve své form , tak obsahu odkazuje 

k poetismu: bok po boku strohých popis  ocitají se metafory, básnické obraty, i jiné 

um lecké vyjad ovací prost edky. Otázkou je, nakolik jsou tyto stylistické prost edky 

vyjád ením žánru textu, nebo naopak charakteristickým rysem vyjad ování Vít zslava 

Nezvala. Jak bylo výše v odstavci uvedeno, text v zásad  nemá formu manifestu (Karel 

Teige jej tak nicmén  ozna uje). P sobí spíše jako shluk více i mén  se azených 

básníkových poznámek a dojm , jejichž vzájemná interpretace se m že jevit jako 

pon kud kolizní82 a pravd podobn  je ur ena užšímu, specificky nalad nému okruhu 

tená . Nezvalovy texty blízké form  dadaismu ideje paradoxn  více zatem ují, než 

osv tlují. Nezval sám si vícekrát klade otázku po jejich významu a smyslu.  Jedna 

z jeho poznámek dokonce íká, že „Fakta jsou snadno pochopitelná. Idea se snaží 

zatemniti fakta.“83, jiná zase „Co s ideami? Nahradit je fakty, skute nostmi, myšlenkami. 

Myšlenka se liší od ideje tak jako diagnosy od prognosy,“ i „Každá idea je v podstat  

dobrá. Všech bylo zneužito. Co po ít s ideami?“84  

                                                 
79 TEIGE, Karel. Manifest poetismu. ReD 1, 1928, . 9, s. 279. 
Srov. Manifest futurismu: „Chceme op vovat lásku k nebezpe í, k návyku plném energie a sm losti.  
„Základními složkami naší poezie budou odvaha, sm lost a revolta.“ [voln  p eloženo z francouzského 
zn ní] MARINETTI, Tomasso. Manifeste du futurisme. 1909. Dostupné nap . z  »https://www.uni-
due.de/lyriktheorie/texte/1909_marinetti.html« [cit. 10. 5.2017] 
80 VLAŠÍN, Št pán (ed.). Slovník literárních sm r  a skupin. Praha: Panorama, 1983. s. 279. 
81 NEZVAL, Vít zslav. Kapka inkoustu. ReD 1, 1928, . 9, s. 307.  
82 Není bez významu, že Nezval sám sebe na p elomu dvacátých a t icátých let nazýval surrealistou, 
nikoli však dadaistou, by se na základ  tohoto textu mohlo zdát.  
83 Tamtéž. 
84 Tamtéž. 
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  Druhá ást se pak skládá z graficky odd lených odstavc , podobných 

myšlenkovým skicám i obraz m, dost dob e p edstavitelných v deníkových 

záznamech. N které jsou strohé a p íkré, jiné básnicky košaté. 

   Stylisticky využívá Nezval kontrastu a p irozené opozice první a t etí osoby 

množného ísla (my vs. oni), jindy je použito první osoby jednotného ísla. Text 

nep sobí kompaktn  ani po stránce formální, ani obsahové. Bereme-li v úvahu jen první 

slova na sebe navazujících odrážek (v souladu s Teigovým typografickým stylem), 

m žeme se tém  dadaisticky do íst následující: P íroda má tendenci k r znosti. – 

Holím se každodenn . – Hra fotbalist  se podobá navzájem. – Um ní má tu neblahou 

výsadu, že umí k ísiti mrtvoly.85 Jiná pasáž zase popisuje „vynalezení“ poetismu: „Bylo 

to za dlouhých hovor  a no ních procházek Prahou, kdy, v íce v modernost, vývoj, 

nový ád, lidskou vynalézavost a kdy cítíce svou sensibilitu, nenávidíce literátství, 

t žkopádnost a karierní snahy, vidouce rozkvétat jaro, pohybovat se hv zdy a cítíce 

žhavé p átelství, vynalezli jsme s Teigem poetism.“86 Podobný popis zrodu nového 

konceptu obsahoval i Manifest futurismu.87  

  Teig v Manifest poetismu je rozsáhlejší. Také však obsahuje pasáž popisující 

tentokráte „proklamování“ poetismu – podobn  jako Marinetti ji však uvádí na za átku 

textu: „Ve chvíli, kdy dohasínaly poslední záblesky ism , dadaismu, futurismu, 

expresionismu, kubismu, suprematismu, v dob  temných stagnací, jež ádily v atelierech 

a pracovnách, uprost ed nechutného a trapného eklekticismu, bloudícího po ztracených 

cestách a necestách, v Praze, jejíž brány jsme cht li otev íti zdravým pr van m sv ta a 

golfickým proud m všesv tové tv r í aktivity, v pr se íku severojižních a 

východozápadních p íboj , na 50° severní ší ky a 14° východní délky v letech 1923 a 

1924, tedy p ed 4, 5 roky, byl proklamován poetismus.“88 Další pasáž shrnuje, co se 

b hem zmín ných n kolika let událo, nebo lépe e eno nabízí interpretaci d ní. V textu 

se dostává prostoru t m, kte í ozna ili poetismus za mrtvý – avšak se zám rem 

podtrhnout p ínosy poetismu, které mu žádný z vybraných skeptik  neupírá. Následná 

                                                 
85 Tamtéž. s. 311. 
86 Tamtéž. s. 313. 
87 „Probd li jsme celou noc, mí p átelé a já, pod lampami jak mešity, jejichž m d né kupole byly stejn  
osvícené jako naše duše pohán né elektrickými srdci. A pošlapávaje vrozenou lenost na okázalosti 
perských koberc , diskutovali jsme na hranicích extrém  logiky a drápali jsme na papír šílenosti.“ [voln  
p eloženo z francouzského zn ní] ] MARINETTI, Tomasso. Manifeste du futurisme. 1909. Dostupné 
nap . z  »https://www.uni-due.de/lyriktheorie/texte/1909_marinetti.html« [cit. 10.5.2017] 
88 TEIGE, Karel. Manifest poetismu. ReD 1, 1928, . 9, s. 279. 
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ást adí poetismus do esteticko-filosofického kontextu, op vuje prokleté básníky a 

Apollinaira (a p ipomíná Nezvala) – po tomto „pohledu do d jin vývoje moderní poezie“ 

uvozuje Karel Teige své záv ry (op t podpo ené exkurzí do d jin um ní, navíc 

obohacenou o systematiku poesie), které shrnuje v záv re ném odstavci: „Analysy 

posledních kapitol malí ství a poesie obnažily limity toho, co se zve um ním. Prohlásili 

jsme zánik um ní v jeho zd d ných formách, pochopivše, že d jinné p edpoklady, které 

je uvád ly v život, nejsou dnes platny. Slovo »um ní« (z nedostatku p esn jšího 

ozna ení i námi dosud užívané, je dnes prosto obsahu a smyslu. To, co se dnes zve 

um ním, doznávalo podstatných zm n co do poslání, co do materiál , technik a forem. 

Zobrazující malí ství a epické veršovnictví jsou p ežitkem v civilisaci, která má kodak a 

rota ní rychlotisk. Tradi ní klasifika ní zp soby um nov dy ukazují se býti 

provisorními a zastaralými.“89  

  Díky tomu, že Teige podává sice sv j, ale ucelený výklad událostí a umís uje je 

do rámce estetiky a d jin, umož uje tená i i oponentovi vysledovat v textu ur itou 

linii idejí, a to na základ  sdílení fakt  i jejich hodnocení. Strukturou svého textu se 

Teige p iznává k interpretaci, potažmo teoretickému hodnocení problematiky. Vít zslav 

Nezval se oproti tomu nachází v pozici um lce, který se s tená i d lí o své vid ní sv ta 

– a i v tomto ohledu je jeho text manifesta ní.  

  Teige však Manifest poetismu píše z pozice rozdvojené – jednak z titulu 

teoretika um ní, jehož povoláním je kritické hodnocení um leckých d l a koncept  

(proto ta obšírná um nod jepisná pasáž), ale zárove  je svázán autorským poutem v i 

poetismu, který hájí. Text má proto jinou stavbu a charakter než manifest psaný tv rci a 

zárove  realizátory konkrétního programu – jako tomu je v p ípad  manifestu 

artificielismu, pod nímž jsou podepsáni Jind ich Štyrský a Toyen.90 Artifiecielismus 

bývá ozna ován jako výtvarné ztvárn ní poetismu. Jeho hlavními p edstaviteli jsou výše 

jmenovaní auto i – Jind ich Štyrský a Toyen (vlastním jménem Marie ermínová). Na 

rozdíl od Nezvalova textu se jedná o vícemén  autorský komentá  k realizovaným díl m 

(nikoli otev ený vhled do myšlenek autor ). Štyrský a Toyen p edkládají tená m svá 

stanoviska, aniž by zab edávali do um nov dných disputací. Text má souvislou podobu 

a nevyužívá žádných typografických zvláštností. Zásady programu jsou afirmativn  

sd leny b žnými komunika ními prost edky, jejich heslovitost je daná obsahem, nikoli 

                                                 
89 Tamtéž. s. 335. 
90 ŠTYRSKÝ, Jind ich a TOYEN. Artificielisme.  ReD 1, 1928, . 9, s. 28.  
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formou: „Sestava obrazu, vzniklého z desinteresu k realit , p edpokládá úplné v domí a 

je závislá na konkrétní logice artificiální malby. Je naprosto definitivní, nem nitelná a 

statická. Formy v obraze kryjí se s p edstavami vzpomínek. Pojmenování obrazu není 

opsáním ani názvem sujetu, ale udáním charakteru a direktivou emocí. Sujet je 

ztotožn n s obrazem. Jeho formy se vysv tlují samy sebou.“91  

  

  

4.4 Polemika a politika 

 

„Tisková polemika na rozdíl od všech jiných druh  boje, zápasu, p tky, klání, šermu, šarvátky, zápolení, 

turnaje a v bec mužného m ení sil nemá žádných pravidel, aspo  u nás ne. Nap íklad v ecko ímském 

zápase není zvykem, aby si odp rci p i potýkání vynadali; p i boxu není zvykem tlouci p stí do vzduchu a 

pak prohlásit, že odp rce je knokaut; p i bodákovém útoku není zvykem, aby se vojáci obou stran 

navzájem pomlouvali – to za n  obstarají noviná i v zázemí. Nuže, to vše a mnohem více je zvykem v 

literární polemice, a bylo by t žko nalézt n co, co by expertní polemický zápasník uznal za nedovolený 

chvat, za unfair hru, za surovost, podfuk nebo nerytí ský trik.“ 

         Karel apek  

 

  Polemiky se b hem dvacátých let objevovaly na stránkách kulturních a 

spole enských periodik tém  pravideln . Nebyly výsadou pouze levicov  i radikáln  

orientovaných autor , i mladých rozhn vaných autor .  Utvá ely demokratický (a tedy 

na politických principech založený) prostor eské žurnalistiky, reflektující nejen otázky 

um lecké, ale také p ípadné nešvary politické i kulturní v nejširším smyslu slova. 

Zárove  mu prop j ovaly nezam nitelný kolorit. Ne vždy se odehrávaly podle pravidel 

eristiky – na to ostatn  v pojednání, jehož úryvek p edznamenal tyto ádky, upozor uje 

 trochou nadsázky postihl 12 bojových figur 

úsp šného moderního polemizátora: despicere (vyvyšování se nad oponenta), termini 

(užívání pro polemiku obvyklých expresivních pojm ), caput canis (nasazování psí 

                                                 
91 Tamtéž. s. 30. 
92 APEK, Karel. Dvanáctero figur zápasu perem ili p íru ka písemné polemiky. In APEK, Karel. 
Marsyas ili na okraj litertaury[online]. Verze dle vydání APEK, Karel. Mars . 2. 
vyd. Marsyas, 3. vyd. Jak se co d lá. Praha: eskoslovenský spisovatel, 1984. Spisy, sv. 13. s. 30. [cit. 5. 
5. 2017] Dostupné z: https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/34/75/46/marsyas.pdf  
93 Do ady spor  se zapojoval i F. X. Šalda (viz Šald v zápisník, p ípadn  níže).  
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hlavy, tedy znegativn ní veškerých možných protivníkových rys ), non habet 

(zd razn ní protivníkových nedostatk ), negare (pop ení veškerých silných stránek 

protivníka), imago (vytvo ení neskute ného – ale ke kritice vhodného – obrazu 

protivníka), pugna (boj zásad), ulixes (zamaskování slabých pozic), testimonia 

(dovolávání se odkazu autority), quousque (namítání vyžilosti tématu), impossibile 

(zamítnutí všech protivníkových tvrzení) a iubilare (oslava vlastního vít zství).   

  Tato klasifikace – áste n  rezonující s Griceovým konceptem konverza ních 

maxim, resp. s jejich nedodržováním – je aplikovatelná na adu text , kde se jinému 

textu horliv  oponuje. Pro lepší ilustraci praktické realizace se pozastavme u n kolik 

p íklad  argumentace F. X. Šaldy:  

  „V íjnu 1926 vydal jsem obšírnou (36 stránkovou) brožurku proti »Nár. osvob.« a Ferd. 

Peroutkovi, nazvanou »T m, kdož neum jí ísti«. P išpendlil jsem tam klepa ské metody [caput canis] 

t chhle obou veli in, kterými se vrhli [termini] na mne tehdy pro m j lánek »Planý poplach a zbyte né 

ná ky«. Ale myslíte, že odpov d li na ni ti dva výte níci [caput canis]? Nic. Ani Peroutka, ani Ripka: nic. 

Po kali si na pomstu p lt etího roku. [caput canis] Dnes, kdy ta brožura jest již dávno rozebrána, kdy 

nikdo neví, o  tenkrát šlo, opakují své klepy a žel i své špatné vtipy [caput canis]. Nebo  Peroutka je muž, 

»který se nem ní«, a ud lá-li jednou zdánlivý vtip, neostýchá se ho dát do lihu a ukazuje jej ješt  vnuk m 

[imago]. Pon vadž Peroutka se nem ní, mám nad ji, že se teprve za t i leta vrhne na mne záke n  pro 

mou poznámku v III. ísle »Zápisníku«, kde jsem odsoudil jeho zneužívání Havlí ka pro špatnou v c 

koali ní vlády, zastavující asopisy.“  

  „v I. ísle dokázal jsem p edlouhou adou citát  [iubilare], že Götz se dopustil ohyzdného 

kritického podvrhu [termini]: namítal proti mé knížce »O nejmladší poezii eské« to, co jsem v ní – tvrdil! 

Jinde by to zlámalo kritikovi vaz [despicere]

aby mne usv d il z falešného citování nebo aby se porou el. Ale u nás? V »Národním osvobození« 21. 

íjna vyspílal [termíny] mn  Götz surov  osobním zp sobem, domnívaje se, že tak v c pro sebe 

nejpohodln ji vy ídí. Takový p íklad »kritické diskuse« dal zde ne 20letý ješitný básní ek, jemuž kritika 

poprvé šlápla na ku í oko, nýbrž dosp lý a význa ný – kritik [caput canis]. To již ovšem není v c moje, 

nýbrž Götzova a »Nár. osvobození« [despicere].“  

„Nedávno – píši tyto ádky 12. b ezna – etl jsem n kolik sloupk  K. apkových v »Lidových novinách«, v 

nichž se rozhorluje nad politickou a literární mstivostí a malodušným záštím, ovšem dopoušt jí-li se ho 

(…) na n m [caput canis]. Že peccatur intraac extramuros, že si stejn  netesan  a nešlecht n  vedou jeho 

                                                 
94 APEK, Karel. Dvanáctero figur zápasu perem ili p íru ka písemné polemiky. In APEK, Karel. 
Marsyas ili na okraj literatury[online]. Verze dle vydání APEK, Karel. . 2. 
vyd. Marsyas, 3. vyd. Jak se co d lá. Praha: eskoslovenský spisovatel, 1984. Spisy, sv. 13. s. 30-32. [cit. 
5. 5. 2017] Dostupné z: https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/34/75/46/marsyas.pdf 
95 ŠALDA, František Xaver. Z období Zápisníku. 1. vyd. Praha: Odeon, 1987. Svazek 1. s 225. 
96 Tamtéž, s. 78-79. 
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»Lid. noviny« nebo »P ítomnost« k jiným, na. p . ke mn , toho nevidí.“   

„Jak slušný odp rce je F. Peroutka, ukazuje tohleto [ulixes]. Dvakrát tvrdí ve své noticce, že od zá í 1926, 

kdy jsem napsal svou sta  »Planý poplach«, do dneška, kdy na mne úto í pro funkci v protifašistickém 

výboru, kterou jsem nep ijal, a pro výzvu, kterou jsem nepsal, uplynulo »15 m síc « neboli »asi tak 

p ldruhého roku«! Dít  mu spo ítá, že skoro p lt etího roku ili skoro 30 m síc ! [caput canis] Takovéhle 

po ítání stálo by v cizin  každého polemisátora všecku reputaci [despicere]. Kdo pracuje s takovými 

»omyly«, s tím se prost  nemluví [iubilare]. Kdežto u nás otisklo si toto Peroutkovo povídání n kolik list , 

že záští [termini] jejich je opravdu slepé a vztek politických žoldák  na volného básníka a kritika 

neovládnutelný.“  

  Argumenta ní figury, které Karel apek zobecnil, jsou nejen ú inné, ale 

p edevším etn  se objevující i v textech, otišt ných na stránkách ReDu, p ípadn  

publikované autory blízkými avantgard . Nejsou však jejich výsadou – spíše 

charakterizují prvorepublikovou polemiku v podání kritik  um ní a spole enského d ní 

v bec – a charakterizují tak situaci, kdy se spory ohledn  um ní, kultury i politiky eší 

zásadn  ve ejn  (tomu samoz ejm  odpovídají i výše popsané užité figury – jsou 

opodstatn né pouze v p ípad , že reakce na „vyvolanou k ivdu“ je ur ena o ím 

ve ejnosti; p estože n které vybrané níže vybrané p ípady mají formu adresného 

dopisu). Ten, kdo má být p esv d en není protivník (ten má být poražen na hlavu), ale 

ve ejnost, publikum. 

 
4. 4. 1 Projev sedmi a genera ní diskuze 
 

  Záv r dvacátých let byl velmi bou livý – bavíme-li se o stavu kultury a politiky. 

Jednak se za ala projevovat nejednotnost a individualismus um lc , kte í jen n kolik let 

d íve stáli pevn  p i sob  (což je v zásad  b žné stadium spole enských uskupení, tím 

spíše um leckých), sou asn  však byly názorové roztržky a rozchody osobností 

pohybujících se v um leckých kruzích zasaženy tématem politiky. P estože v kone ném 

efektu jedno souvisí s druhým, byla to p edevším krize politických hodnot, která 

vyost ila um lecký diskurz. Diskuze zabývající se kritikou sp ní komunistické strany 

poznamenala ve ejný prostor nejenom skrze stránky um lecko-kritických asopis .  

                                                 
97 Tamtéž, s. 224. 
98 Tamtéž, s. 225-226. 
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  Tzv. projev sedmi (n kdy zmi ován jako manifest), uve ejn ný roku 1929 

nejprve formou letáku (Spisovatelé komunisté komunistickým d lník m), nastolil p ed 

ve ejnost ob anskou i um leckou politické téma: „KS  prožívá v poslední dob  krizi, 

jež jí hrozí zni it jako bojovnou d lnickou stranu. (…) Roste lhostejnost lenstva strany 

k akcím strany, dochází k rozkol m, jež nejsou opodstatn ny ani prosp chem strany, ani 

prosp chem d lnické t ídy, nýbrž plynou z chyb, kterým propadají soudruzi, kte í 

v naprostém nepochopení d lnické povahy i celkové situace vedou eskoslovenský 

proletariát do politiky ryze frak ního hazardu, jež nem že skon it jinak než zni ením 

davovosti KS  a podlomením úto né síly proletariátu v našem stát . Žalujeme na tyto 

události d lnictvu, organizovanému v komunistické stran , pro niž pracujeme leta a leta 

jako literáti žurnalisté. Nem žeme již ml et k sebevražedné politice, k politice 

neschopných dunivých slov a rozkol  st j co st j. (…) Pov zte nahlas, co si myslíte: že 

nejste spokojeni, že nechcete sektá ství, ale jednotu, že si p ejete mimo ádný sjezd a že 

na n m chcete rozhodovat.“99  

  P estože bylo téma iniciováno um lci, podstata problému byla politická. Veškeré 

d ív jší spory tak vykrystalizovaly, jak shrnuje Št pán Vlašín: „Otev ené otázky a 

nedo ešená dilemata se znovu a naléhav ji vracejí s další vlnou – v letech 1929-1930 – , 

ozna ovanou n kdy jako »genera ní diskuse«, ale zabírající mnohem v tší úsek 

problematiky a zasahující d razn ji a hloub ji jak p ímo estetickou teorii, tak kulturní 

politiku, teprve od této chvíle hodnou svého cílev domého jména. [Tato] vlna má co 

d lat s krizí poetismu i s d sledky bolševiza ního procesu uvnit  komunistické strany, 

dovršené radikální vým nou vedení na V. sjezdu a provázeného konfliktem se skupinou 

p edních spisovatel .“100 

  Spisovateli, kte í varovali p ed orientací komunistické strany byli Ivan Olbracht, 

Helena Malí ová, Stanislav Kostka Neumann, Josef Hora, Jaroslav Seifert, Marie 

Majerová a Vladislav Van ura. Proti nim se (podepsáním Zásadního stanoviska 

k projevu „sedmi“) v opozici – mezi jinými – ocitli ocitli Karel Teige, Vít zslav 

Nezval, Bed ich Václavek a Julius Fu ík. Své pozice formulovali záv rem textu takto: 

„Sedm spisovatel  využilo svých literárních jmen k politickému útoku proti stran , která 

pro nás znamená život a která až dosud znamenala život i pro n . Nevybo ili však pouze 
                                                 
99 Komunisti tí spisovatelé komunistickým d lník m. In VLAŠÍN, Št pán. Avantgarda známá a 
neznámá. Genera ní diskuse 1929-1931. Praha: Svoboda, 1970. Svazek 3. s. 47. 
100 VLAŠÍN, Št pán. Avantgarda známá a neznámá. Genera ní diskuse 1929-1931. Praha: Svoboda, 
1970. Svazek 3. s. 8.  
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ze své kompetence, vybo ili z linie, po níž musíme všichni jít, nemáme-li se zpronev it 

svému úkolu, a proto vystupujeme – ne abychom korigovali jejich chybu, ale abychom 

zd raznili, že zde se naše cesty rozcházejí.“101 Toto prohlášení následovala ada 

p ísp vk  reagujících na sebe navzájem.  

  ást diskuze se odehrávala na poli faktických (by  ne vždy souvisejících) 

argument , Rudé právo se v souvislosti s odchodem sedmi spisovatel , snad v zájmu 

odpoutání pozornosti od problému, zam ilo na jejich stranickou kompetentnost: „Ivan 

Olbracht nebyl od roku 1925 jako referent na jediné ve ejné i lenské sch zi. Každé 

delegování na d lnické sch ze zásadn  odmítal a soudruzi, kte í m li na starost 

p id lování sch zí, v dí, jak p itom dovedl být hrubý. (…) Marie Majerová nebyla na 

politické sch zi leta. (…) Jaroslav Seifert, kterému nikdo nem že vy ítat, že by rozum l 

politice, nechodil na sch ze v bec. (…) St. K. Neumann a V. Van ura se už dávno sami 

vy adili z jakékoli stranické práce. Podpis projevu proti stran  byl po ad  let jejich 

první politickou prací. (…) Josef Hora ze jmenovaných jediný tu a tam – tak jednou za 

dva, t i m síce – p ednášel v n které d lnické sch zi o kulturních otázkách a o 

Sov tském svazu.“102  

  Karel Teige se zam il na Josefa Horu a jeho erstv  publikované pojednání 

nazvané Literatura a politika; iní tak spíše než z pozice kritika (tentokrát literatury) v 

úloze p íznivce komunistické strany: „Stalo se zvykem, že každý, kdo se rozejde 

s komunistickou stranou, vydá, prve než se nast huje k národním sociál m i 

socdemokrat m, o svém p ípadu n jakou brožuru, v níž od srdce vynadá stran , v níž 

dosud pracoval a byl zam stnán. Ani Josef Hora neu inil výjimku z této konvence. Jeho 

brožura dotýká se ovšem problému, nazna eného titulem, zp sobem tak p epovrchním, 

že není ani možno v té v ci s ní polemizovat: te tu jen n kolik frází, které od dob, kdy 

není již možno psát v e i vázané teze a traktáty, rýmovat ruce a revoluce, a íst 

Bou livé jaro, Srdce a v avu sv ta i Pracující den – zkrátka od dob bankrotu 

nemarxistického bludu proletá ského um ní pozbyly naprosto kursu. O to tu kone n  

nejde, Horovi jde hlavn  o vyrovnání ú t  více i mén  osobních. Jde o projev »sedmi«, 

toto trapn  literátské »nemohu ml et« a »j’accuse«, gesto sice neoprávn né, ale 

                                                 
101 Zásadní stanovisko k projevu sedmi. Tamtéž, s. 55. 
102 Ti, kte í odešli. Tamtéž, s. 56. 



   36

patetické – jde o polemiku proti »odpov di dvanácti« a pak jde o ur ité osobní literárn  

politické bolesti.“103  

Následovala ada otev ených dopis  mezi Teigem a Horou, kdy se tyto 

významné osobnosti eské kultury nejprve p esv d ovali o vzájemných omylech, 

posléze jen už zpochyb ovali své kompetence. P ipome me ji ješt  jednou, jak Josef 

Hora ve ejn  odpov d l:104 „Karel Teige napsal do ReDu kritiku mé brožury Literatura 

a politika. Nejsem zvyklý odpovídat na kritiky mých knih, ale tentokráte nejde vpravd  o 

kritiku, nýbrž o demagogický výpad politický, a proto musím Karlu Teigovi n kolika 

slovy odpov d t. (…) Potrhlé p esv d ení našich levých komunist , že mimo n  a jejich 

jako makaróny soukané teze není na sv t  života, m že vzbudit u normálního lov ka 

jen úsm v pochopení jejich duševního stavu. (…) Karel Teige je komunistou asi tak jako 

kakadu dravcem, což by se dalo lehce zjistit, kdyby ho v elementárním kursu podrobili 

zkoušce z Abecedy komunismu. (…) Psal jsem ve své brožu e o komunistických snobech, 

a jedním z nich je také Teige. Takovýmto snob m je zalehko vyznávat hesla, jimž nev í 

ani za mák a jež pochopit se nikdy nesnažili. Takovíto snobové dovedou hubou vyznávat 

protiburžoazní revolu nost, a p itom ve své praktické práci metat ultram š ácké 

dadaistické kozelce. Takovíto snobové jsou dnes oporou kulturního života 

v komunistické stran , a proto to také s komunismem u nás tak dopadá. (…) A proto 

ud lá Teige nap íšt  jak v zájmu komunismu, tak i v zájmu svém lépe, když sv j 

temperament, své schopnosti i své reklamní a polemické mohutnosti uplatní ve sfé e své 

vlastní a komunismus nechá na pokoji.“105  

Teige s odpov dí p íliš neotálel a zam il se na údajné Horovo p eb hlictví: „Je 

skute n  esteticky odporné nalézt verše básník  eské avantgardy v list , jehož se 

všichni štítíme, pod hnusným úvodníkem n jakého Ferdinanda Zpáte nického a vedle 

slabomyslných povída ek o etnických cnostech z pera kteréhosi literárního 

bankrotá e.“106  

 Záv re ným Teigovým výpadem byl n kolika stránkový lánek107 shrnující 

události politické roku 1929, ve kterém – s pomocí autoritativních odkaz  z oblasti d jin 

                                                 
103 TEIGE, Karel. Josef Hora: Literatura a politika. ReD. 2, 1929, .9,  s. 297.  
104 Tento úryvek byl již citován v 1. kapitole. 
105 HORA, Josef. Karel Teige napsal do ReDu. In VLAŠÍN, Št pán. Avantgarda známá a neznámá. 
Genera ní diskuse 1929-1931. Praha: Svoboda, 1970. Svazek 3. s. 94-95. 
106 TEIGE, Karel. Literatura a prostituce. ReD 2, 1929, .10, s. 28.  
107 TEIGE, Karel. 1929. ReD 2, 1929, .11, s. 41-45. 
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sv tové literatury a pro oblast kulturního periodika nezvyklého množství faktických 

informací (data, ísla, citace protistrany) – vyhodnocoval validitu Horových argument : 

„Jedním z nejtrapn jších p ípad  (…) je p ípad Josefa Hory. (…) Proto musíme se ješt  

zabývat také famózním lánkem, jímž v Literárních novinách (z 31. íjna 1929) reagoval 

Josef Hora na naše výtky, pronesené v 1. ísle letošního ro níku ReDu (str. 20). Dnes se 

už nepozastavujeme nad tónem Horovy polemiky, jaký je obvyklý v žlutém a st íbrném 

tisku. Hora píše, že „prožil sv j komunismus“, že jej „vt lil do svého díla“, že to u n ho 

bylo „vnit ní drama“ apod. Nuže, opovrhujeme vnit ními dramaty, jež mají své 

happyendy v Melantrichu a v oficiálních poctách. (…) P i p íležitosti polemiky 

s estetickými a literárními »argumenty« Josefa Hory musí se zmínit i o jeho 

»argumentech« osobních. tená i ReDu v dí, jako to ví i Josef Hora, že výtky, 

pronesené v 1. . letošního ro níku byly podepsány mým jménem. Tyto výtky týkaly se a 

týkají se nechutného Horova p eb hlictví do redakcí národn sociálních a 

Melantrichových list . Hora píše: »Vyprosím si od lidí, kte í se pudrují a polévají 

vo avkami, aby mne nazývali sociálfašistou a aby se pohoršovali nad tím, kam píši.« 

Trochu silná polemická operace. Nemám tušení, koho tím asi Jos. Hora myslí, avšak 

íká-li to v polemice proti mn , je to nejsprostší demagogická lež.“108 Teige udává 

v textu adu fakt  (data, ísla stránek, citace protistrany), pojímá tedy argument ve 

funkci ur itého dokladu. 

Na ve ejné komunikaci Karla Teigeho a Josefa Hory je stran stylistické košatosti 

a tivosti zajímavá prom na výpov dního modu. Otišt né vzájemné komunikace 

zahrnují jak p ímé oslovení („Josefe Horo, starý kamaráde“), tak pop ení zdánlivého 

adresáta textu („Nerad, ale p ece jen se musím zabývat Karlem Teigem“). Za zamyšlení 

tedy stojí i to, zdali se v druhém p ípad  ješt  jedná o komunikaci mezi Horou a 

Teigem. V zásad  totiž Hora oslovuje tená e (dost možná s Teigem v bec nechce 

hovo it). Teige samoz ejm  také oslovuje své tená e (jinak by nebyl d vod „dopis“ 

otiskovat). Ve výsledku svým jednáním podmi uje Horovu reakci, který by Teigemu 

(coby jednotlivci) pravd podobn  neodpovídal, ale tená m se cítí být zavázán. Možná 

je i interpretace, že Teige si tak v zásad  zajiš uje neustálý p íjem text , na n ž m že 

reagovat (a polemizovat s nimi). Polemika se v jeho pojetí stává prost edkem diskuse, 

nikoli diskusí i názorovým sporem samotným.     

                                                 
108 Tamtéž, s. 43-44. 
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4.5 Kritiky a stat  
 

Kritika je jednou z emblematických komunika ních forem estetiky, teoretické 

v dy o um ní. Mezi dalšími užívanými formáty nalezneme esej, studii, výklad, rozbor. 

Zatímco nap . esej nemá p íliš mnoho závazn  stanovených charakteristik,109 kritika by 

se m la držet ur itých parametr , p edevším ve v ci argumentace.  

V p ípad  formát  týkajících se reflexe um ní se m žeme na jedné stran  setkat 

s rozvoln ností, provázející genezi moderního a postmoderního um ní, na stran  druhé 

striktními a analytickými p ístupy. Podoba kritiky um ní ( i jeho kritické reflexe) 

v mnoha p ípadech koreluje s formou reflektovaného um ní. Stat  vyjad ující se 

k formálnímu a klasickému um ní mohou mít jiné parametry než texty vyjad ující se 

k netradi nímu, nap . konceptuálnímu um ní.  

Jak ale rezonuje forma reflexe um ní s um ním reflektovaným v konkrétním 

p ípad  eské mezivále né avantgardy? Avantgardu charakterizuje odlišnost, vymezení 

se v i tradi ním postup m. Liší se obdobn  argumenty odborn  zam eného 

teoretického textu?  

Není pochyb o tom, že studie by se m la vyzna ovat objektivností. P esto i na 

jejím za átku stojí subjekt autora a jeho v le, projevující se ve volb  reflektovaného 

tématu. Proto se v p ípad  ReDu objevovaly na jeho stránkách kritiky i studie v tšinou 

pozitivní, ne-li p ímo op vující. Pokud se vyskytla kritika negativní, zprost edkovávala 

patrn  jiné komunika ní cíle (jako tomu bylo v p ípad  kritiky Horovy Literatury a 

politiky; volba p edm tu zájmu byla v tomto p ípad  motivována nikoli zájmem 

estetickým, ale politickým).  

Kv toslav Chvatík z dobového kontextu šedesátých let hodnotí eskou 

mezivále nou avantgardu takto: „V posledních letech se poda ilo postavit náš vztah 

k modernímu um ní a um lecké avantgard  na v cn jší základnu a vyjmout její 

problematiku z oblasti spole ensky tabuizované. (…) Tento pohyb se odehrává ve 

dvojím sm ru: v rovin  historické a teoretické. Za íná v oblasti historiografie, nad 

konkrétními um leckými díly, p i t íd ní a novém hodnocení um leckého materiálu. Zde 

                                                 
109 Zejména v eském prost edí, kde formát eseje není zdaleka tak striktn  stanoven jako v p ípad  jeho 
anglického i francouzského ekvivalentu. 
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se setkáváme s prvním okruhem rozpor  mezi programem a jeho um leckou realizací.  

Ne vždy je p íslušnost k ur itému dobovému avantgardnímu hnutí, aktivita 

organizátorská a programová úm rná um lecké tv r í potenci a zralosti realizovaného 

díla. (…) Po átky teoretického myšlení raného Dev tsilu jsou ist  programové: tvo í je 

manifesty Karla Teiga a tv r í poetiky Vladislava Van ury, Vít zslava Nezvala a jiných. 

Programová orientace teoretizujících um lc  a um lecky založených teoretik  eské 

levé avantgardy je v cí p irozenou: každé um lecké hnutí, pokud je živé, pokud prožívá 

období svého rozmachu, se stará více o rozvíjení a orientaci nové tvorby než o její 

teoretické zkoumání a zd vod ování. Takový charakter mají i první knížky Teigovy, 

Honzlovy a Václavkovy, jejich Stavba a báse , Rozto ené jevišt  a Od um ní k tvorb .“ 

110 

Poetismus byl, aniž bychom Nezvalovi upírali jeho p ínos, konceptem 

poznamenaným iniciativou teoretickou, nikoli praxí. Kv toslav Chvatík v náznacích 

upozor uje na fakt, že Bed ich Václavek a zejména pak Karel Teige se ve své úloze 

teoretik  a potenciálních arbitr  um leckých d l zmítají mezi úlohou iniciátor  a 

propagátor  avantgardního um ní a erudovaných kritik , majících být schopni zhodnotit 

význam (ale i slabiny) posuzovaného díla. Konkrétn  vedle Václavkovy „pr kopnické 

odvahy“111 jmenuje i „p ed asnost pokusu o teoretickou syntézu“112 jeho díla. 

Mezi teoretickými stat mi, které nesouvisely s poetismem, se na stránkách ReDu 

dostalo prostoru sov tskému konstruktivismu, marxistické teorii um ní a um ní 

socialistické spole nosti Ve všech t ech p ípadech se auto i (zejména pak Karel Teige) 

neubránili nadšen  agita nímu tónu. Je to ale úlohou teoretika um ní? A jaká je úloha 

kritika um ní? Má smysl na profesi kritika aplikovat stejná pravidla jako na noviná e 

(pokud jím v zásad  je)?    

 

 

 

                                                 
110 CHVATÍK, Kv toslav. Strukturalismus a avantgarda. Vyd. 1. Praha: eskoslovenský spisovatel, 1970. 

74. s 10. 
111 Tamtéž, s. 11. 
112 Tamtéž, s. 12. 
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Záv r: Politika, um ní a média  

 

  V období klasického um ní nebývalo zvykem, že by um lci pot ebovali 

interpretovat svá díla – tato pot eba však vyvolala pot ebu znalc , pozd ji historik  a 

teoretik  um ní. V mnoha p ípadech je navíc um nov dná teorie a um lecká praxe 

v napjaté opozici. V p ípad  eskoslovenské mezivále né avantgardy tomu bylo jinak. 

Um lci se sami p ihlásili k interpretaci svých d l, p ípadn  již od samého za átku do 

svých ad p ijali „vlastní“ teoretiky. Tím narušili pozici ostatních teoretik .  

Dalším krokem bylo vytvo ení vlastního mediálního prostoru, který se formoval 

postupnou i soub žnou existencí periodik, hlásící se ke konkrétní um lecké tendenci. 

V tomto momentu tkví politizace um ní, mnohem více než v asto uvád né levicové 

politické orientaci avantgardist . Každý um lec má n jaké politické p esv d ení, 

v tomto ohledu je b žným ob anem. ada um lc  toto své p esv d ení projektuje do 

své tvorby – n kte í dokonce své um ní pln  odevzdají ur ité ideologii (podobn  jako 

to) a to se m že jevit jako politizace um ní (srov. koncepty Hannah Arendtové o 

politizaci estetiky a estetizaci politiky). V p ípad  jádra Dev tsilu ale (minimáln  ve 

sledované dob  – pozd jší angažovanost Vít zslava Nezvala nechme stranou) nedošlo 

k funk nímu propojení politického smýšlení a tvorby. Poetismus ani artificielismus 

nevypovídá zhola nic o levicové orientaci svých autor . To bylo ostatn  sou ástí 

rozkolu mezi levicovými um lci.  

Ta skupina, která upozadila svou um leckou tvorbu v zájmu hájení 

ideologických hodnot, považovala druhou, v um leckém sv t  zajatou skupinu za 

falešné p íslušníky levicového smýšlení. Druhá skupina se totiž „politicky“ angažovala 

jinde, a to ve v ci své vlastní politiky, politiky um ní. Proto jednotlivé kapitoly 

zkoumaly nejen obsah, ale i formu, kterou se mluv í avantgardy projevovali na 

stránkách ReDu. ReD m l v tomto ohledu podobnou funkci jako tiskové orgány 

politických stran. Bohužel se mu nepoda ilo zasáhnout takové množství tená , jako 

jeho „p iznan  politickým“ souputník m. Otázkou však je, bylo-li to cílem 

avantgardist  – laicky e eno, pokud by v tšina um lc  byla avantgardisty, ztratilo by 

jejich ozna ení smysl. Avantgarda musí jít vždy vp edu, proto adoptovala ozna ení 

p edvoje. Další otázkou je, má-li avantgarda – coby p edvoj – inspirovat ostatní k tomu, 

aby jí následovaly. Z logiky pojmenování a v ci ano, z pohledu skute ného b hu 
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událostí je to spekulativní. V tšina avantgardních uskupení se za ala rozpadat ve chvíli, 

kdy se její ady za aly p íliš rozši ovat, a tím pádem i rozm l ovat.  

Politizace um ní nemusí být nutn  n ím nep irozeným, nepat i ným, i 

dokonce zr dným. Nahlédneme-li do d jin um ní, post ehneme prom ny, kterými 

prošlo ozna ování nejen architektonických sloh  – vedle sloh  románského, gotického, 

renesan ního, barokního, rokokového se b hem sedmnáctého století objevuje 

klasicismus, následován romantismem, historismem, eklekticismem, funkcionalismem, 

modernismem a postmodernismem. Koncovka –ismus vyjad uje r zné skute nosti, 

v tšinou je však spojována s ur itým stylem (a  už architektury, um ní, myšlení, víry, 

jednání, vládnutí i žití). V souvislosti s um ním pak asto odráží skute nost, že je daný 

sloh spjat se systémem sdílených hodnot. V tomto ohledu je pojetí „ism “ blízké 

ideologii. Ta nejznám jší z avantgardních hnutí si „ismy“ zvolila za svá ozna ení 

(futurismus, dadaismus, surrealismus – a v neposlední ad  i poetismus). ada z nich 

podepírala svou existenci manifesty, které nebyly nepodobné politickým provoláním. 

V dalších letech a desetiletích se manifesty staly b žnou náležitostí um leckých sm r , 

b žným komunika ním prost edkem tv rc  (viz nap . manifest surrealismu, manifest 

hnutí Fluxus, manifest Dogma 95 apod.). Um lci si skrze manifesty ur ili pravidla 

vlastní tvorby, a tedy i existence, formulovali vlastní politiku (ve smyslu všeobecné 

správy tvo ení). 

eská mezivále ná avantgarda reflektovala politiku dvojí – um leckou i 

ve ejnou. Revue Dev tsilu – coby tiskový orgán stejnojmenného spolku – v sob  

spojovala oba dva tyto prostory. prostor ve ejný i prostor um lecký. Poskytovala 

komunika ní tribunu um lc m, kte í se stávali vysilateli i p íjemci této komunikace. Na 

jedné stran  ší ila a propagovala autorské koncepty, na stran  druhé hájila skupinové 

zájmy, estetické i politické.  

Na trojím charakteristickém formátu komunikátu bylo p edvedeno, že žánrem 

daný zám r konkrétního textu nemusí nutn  odpovídat jeho užití. Jeho užití totiž ur uje 

autor. N kte í ze zde zmín ných autor  si dovedli vyjad ovat v souladu se svou 

komunika ní pozicí; nap . z stali tv rci, pokud psali z pozice tv rce, t ebas autorský 

komentá  k dílu. Jiní své role m nili n kdy i b hem jednoho jediného p ísp vku. Proto 

nap . Teigovy manifesty, by  v sob  obsahují všechny své adekvátní propriety, obsahují 

také exhibi ní výkladové ásti charakteristické pro odborné teoretické studie.  
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   Obdobn  je možné se zabývat i slohovým postupem, resp. jeho p ti základními 

mody – mód popisný, mód vypráv cí, mód výkladový, mód argumenta ní a mód 

úvahový.113 Zatímco nap . Teige (nejen v Manifestu) sklouzává do postupu 

výkladového, p estože mívají jeho texty argumenta ní vyzn ní, Nezval využívá modu 

úvahového. 

  Užití textu souvisí se systematikou funk ních styl . V základním m ítku 

rozlišujeme funk ní styly sd lovací (odborné, i obecn  komunikativní) a estetické. 

Podobn  také Vilém Flusser rozlišuje dva typy text  – jeden, který komunikuje, 

informuje, transmituje a druhý, který je expresionistický, intenzivní, psaný pod 

tlakem.114 Coby extrémní p íklad prvního z nich uvádí v decká sd lení, druhý ilustruje 

lyrickou poetikou.115 Lyrická poetika obvykle sd luje jiné spektrum informací než 

v decký referát. Tato opozice um ní a v dy (potažmo technologie) je v n kterých 

ohledech podobná opozici um ní a politiky. Spojníkem obou dvou opozic jsou média – 

spoluprací um ní a technologického pokroku se zrodila kinematografie, mísení um ní a 

politiky lze spat ovat v kulturních a spole enských periodikách.   

  Jürgen Habermas poukázal na souvislost rozvoje (angažované) žurnalistiky se 

spole enskými zm nami, které s sebou p inesly jednak ideje osvícenství, jednak zájem 

m š anské vrstvy o do té doby elitní záležitosti. Dle Habermase utvo ili evropští 

m š ané – inteligenci nevyjímaje – ve ejnost, ve smyslu ve ejného, tedy všem bez 

výjimky p ístupného prostoru otev eného diskuzi a ešení otázek, které byly ignorovány 

t mi nejmocn jšími, tedy šlechtou. Opodstatn ní tento spole enský proud pozbýval 

s nástupem evropských revolu ních hnutí, nebo  elity p vodní (šlechta), již byly 

nahrazeny elitami novými, v zásad  dynami t jšími. S trochou nadsázky lze použít 

výrok Pierra Vergniauda o revoluci požírající vlastní d ti. Habermasova ve ejnost 

disponuje sociálními strukturami a politickými funkcemi. D ležitý je moment artikulace 

funkcí ve ejnosti, kterou zprost edkovala práv  média.  

 

                                                 
113 KLEIN, Ond ej. Argumentace v komunikaci: (pr zkum komunika ního pojetí argumentu). Praha: 

Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7308-209-3. 40. 
114 FLUSSER, Vilém. Does writing have a future? Minneapolis: University of Minnesota Press,2011. 
ISBN 978-0-8166-7023-9. s. 37.  
115 Tamtéž. 
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  V d jinách médií je n kolik zásadních milník . Jedním z nich je vynález 

knihtisku, druhým nástup masového tisku. Jürgen Habermas považuje za kritický 

okamžik 30. léta 19. století – vrchol pr myslové revoluce, kdy práv  politické a kulturní 

tiskoviny p estaly plnit svou funkci, nebo – ekonomicky e eno – po jejich funkci 

p estala být poptávka. Revolu ní myšlenky byly nahrazeny revolu ními iny – 

p ipome me ervencovou revoluci (1830), revolu ní rok (1845), jaro národ , revolu ní 

sjednocování italského území. Kontemplativní politika se prom nila v konkrétní a 

reálný boj. Další úpadek m š anské ve ejnosti byl spojován se vznikem masových 

médií (která nahradila svépomocn  vydávané letáky a tiskoviny zprost edkovávající 

politická prohlášení i polemiky – srov. moral weeklies) a v neposlední ad  i 

v d sledku sílícího potenciálu kapitálu. Habermas zde vidí moment, kdy se sdílení i 

tvo ení (užívání) kultury v nejširším slova smyslu p em nilo v požívání kultury. Až 

p elom století je nicmén  ozna ován za prvotní etapu vzniku bulvárního tisku, jemuž 

bývá p i ítán kalkul s pasivitou tená  (publikování neov ených i p ímo smyšlených 

zpráv, jednoduchost textu, p edkládání banálních témat apod.).  

  Moderní kulturu si lze jen t žko p edstavit bez médií, a je otázkou, zdali pro 

n které jedince dokonce média nep edstavují kulturu jedinou. Stejn  jako je jistá kultura 

vlastní médiím, jsou i média sou ástí kultury. Kultura formuje mediální obsahy, i za 

pomoci stereotyp  – v historii lze p ipomenout n která témata, mající národní p ívlastek 

nap . n mecký expresionismus. V souvislosti s koncepty globalizace se mnohé názory 

kloní k tomu, že se mediální obsahy sbližují. Sbližování obsah  je možné pozorovat na 

p ebírání a sdílení zpravodajských záb r , p ebírání informací a zpráv, informování o 

obsahu druhých médií. Na druhou stranu nelze ur it, zda-li je sbližování médií 

d sledkem sbližování kultur samých (a tedy globalizace), i práv  naopak, jestli 

sbližující se média sbližují kultury.   

  V prost edí eskoslovenska se kulturní periodika rozmáhala zejména 

v demokratickém období první republiky – jak bylo ilustrováno v první kapitole. 

Zárove  se da ilo i stranickému tisku, jehož organizace byla D vetsilu z ejmou 

inspirací. Revue Dev tsilu se poda ilo replikovat tento koncept charakteristický pro 

dobovou strukturu eskoslovenských médií. eská strana národn  sociální m la své 

eské slovo, agrární strana (Republikánská strana zem d lského a malorolnického lidu) 
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m la sv j Venkov a eská strana sociáln  demokratická m la své Právo lidu – Svaz 

moderní kultury Dev tsil m l svou Revue.  

  Obdobn  jako stranické noviny nereferovaly pouze a striktn  o d ní v rámci 

strany, nep inášel ReD jen informace o d ní v lenských adách Dev tsilu, ale podával 

zprávy a komentá e k událostem, které se r znými aspekty dotýkaly jeho zájm . Práv  

hájení t chto zájm , vyžadující práci s argumenty, je objektem p edkládaného 

zkoumání. Mezi p isp vateli ReDu se vyskytovali um lci, estetici i noviná i. astokrát 

se však ocitali mimo mantinely svých regulérních profesí. Um lci vystupují v úloze 

kritik  a komentátor , noviná i se ocitají v pozici propagátor . Úst ední sledovanou 

záležitostí proto byla otázka, zda a jak se promítne stav, kdy autor m ní pozice 

jednotlivých výpov dí.  

  Pozice um lce (potažmo teoretika um ní) však není zcela vzdálena pozici 

publicisty i noviná e. Inspirací k výb ru výzkumného tématu byla charakteristická 

situace, za které se um ní paraleln  potkává s médii. Klasické i moderní um ní vždy 

využívá médií, aby vyjád ilo sv j zám r. Médií ve smyslu materiálním, médií ve smyslu 

techniky (opomineme-li malí ská média v podob  lak  a fixátor ). Médium je um lci 

využíváno coby materiál, jehož pomocí tvo í.  

Pojem média bývá v tomto kontextu nahrazován termínem techniky – snadno se 

m žeme do íst o technikách malby, kresby, d evorytu. V jistém ohledu jsou tato slova 

zam nitelná, v d sledk  se však nep ekrývají za všech okolností. Médium, které um lci 

využívají, zárove  zobec uje jejich pozici ve spole nosti (ve smyslu pracovní innosti 

coby automatické charakteristiky individuality lov ka, hned za jeho jménem.  Na první 

pohled se m že zdát, že tato stereotypizace se odvíjí od výsledného díla (socha  je 

socha em, pokud tvo í sochy).  

Z etymologického hlediska je ale patrný vztah mezi inností, kterou je daná 

práce realizována. U itel je u itelem dík tomu, že u í, spisovatel je spisovatelem, pokud 

píše; není kniha em (na druhou stranu mu nic nebrání být fejetonistou, novelistou, i 

romanopiscem). N které profese jsou ozna ovány kone ným výsledkem práce, jiné 

procesem i prost edím, ve kterém jsou vykonávány.116  Um lec je um lcem, protože 

v ideálním p ípad  „umí“, v horším p ípad  „d lá“ um ní. Noviná  je noviná em, 
                                                 
116 Je otázkou, nakolik tyto etymologické zvláštnosti v tšiny indoevropských jazyk  souvisejí s vnímáním 
utvá ení hmatatelných hodnot. 



   45

protože píše do novin. Noviná  noviny nevyrábí, na jejich výrob  se podílí celá ada 

jiných profesí. Noviná  je ale tím, kdo p ispívá k jejich obsahu (proto ozna ení 

p isp vovatel), sedí v redakci (pak je to redaktor), komentuje d ní (komentátor), p ináší 

zprávy (zpravodaj, resp. zpráva ), p ípadn  kriticky hodnotí innost jiných (kritik). Od 

všech t chto specializací je o ekávána ur itá forma/podoba výsledné práce. Tato práce 

proto obsahuje úvahy nad rolemi, ve kterých se auto i asopisových lánk  ocitají, do 

kterých se sami staví a z nichž se pokoušejí p edat svá sd lení – a zejména pak jejich 

adekvátností.   

Leitmotivem veškeré publicistické innosti odehrávající se na stránkách Revue 

Dev tsilu je angažovanost. Angažovanost m že mít r zné podoby a r zné jsou i 

kontexty jejího vnímání. V eském prost edí se nelze vyhnout negativním konotacím, 

z ásti d dictvím dialektiky totalitního režimu. Sloveso „angažovat se“ znamená dle 

Slovníku spisovné eštiny aktivn  spole ensky vystoupit.  

Akademický slovník cizích slov zmi uje i hovorové užití ve smyslu u init sám 

sebe ú astným, projevovat aktivní zájem o n co i o n koho, samotné adjektivum 

„angažovaný“ pak definuje áste ným opisem „takový, který se angažuje, tj. se 

exponuje, o n co usiluje“. Totožný popis p ebírá i Slovník spisovného jazyka eského. 

Pokud bychom hledali francouzský a n mecký ekvivalent, mohli bychom se vydat po 

stopách jazykových podobností, a snad se i spokojit s termíny „s’engager“ a „sich 

engagieren“. Slovník Larousse uvádí u zvratného slovesa „s’engager“ na prvním míst  

význam „vložit se do n eho“ (to v zásad  není daleko od b žného užívání paralelního 

obratu v eštin  – nebo  pokud se n kdo n kde angažuje, p edpokládá se, že se, 

hovorov  e eno, do n eho vloží; rozdíl je nicmén  ten, že francouzština tohoto obratu 

užívá i doslovn ). Na druhém míst  je p enesený význam ve smyslu „provedení 

morálního závazku“. Digitální slovník n meckého jazyka uvádí ve zvratné form  

význam závazku, v synonymickém oddíle ale zmi uje i obraty „bojovat za n co“, 

„agitovat“, ale i „usilovat o n co“ i „n co d lat“ 

V postmoderní spole nosti bývá angažovanost nahrazována interaktivitou. 

Interaktivita byla v první chvíli op vována pro svou zdánlivou angažovanost a 

schopnost vyvolat v p íjemcích komunika ního obsahu odezvu. V kontextu digitálních 

médií se objevily pojmy jako produsage (vzniklý z kombinace anglických slov 

production a usage, prvn  použitý Axelem Burnsem) ozna ující splynutí i prolínání 
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úloh p vodce a uživatele. Jednou citovaných z forem produsage bývá vedle projektu 

Wikipedie i ob anská žurnalistika, taktéž napl ující Burnsovy charakteristické 

podmínky: nejen obecné pravidlo obsah tvo ený uživateli, ale i komunitní 

angažovanost, nekontrolovatelný vývoj, i otev enou a dynamicky se m nící 

organiza ní strukturu.  

V p ípad  Revue Dev tsilu se nám paraleln  nabízí žurnalistika um lc , která má 

v tomto konkrétním p ípad  pon kud jiný význam než to, co ozna ujeme um leckou 

(spisovatelskou) žurnalistikou. P ísp vky uve ejn né v ReDu p edstavují mediální 

sd lení u in né um lcem, který si v ideálním p ípad  je v dom své role (a neutvá í si 

noviná ské alterego).    

Angažovanost je však na rozdíl od interaktivity zásadním principem demokracie. 

Demokracie bývá nej ast ji a nejjednodušeji popisována jako forma vlády, na níž se 

podílejí všichni, ob ané, v zásad  bez ohledu na spole enský, majetkový i osobnostní 

status. Na stran  jedné je všeobecná možnost se na vládnutí podílet ( i za pomoci 

ob anských práv ovliv ovat výkon ve ejné moci), na stran  druhá v le ob an  

související práva a z nich vyplívající odpov dnost p evzít. Pojímaní ve ejnosti m že 

získat zvláštní význam bavíme-li se o médiích a um ní.  

Jürgen Habermas ve své Strukturální p em n  ve ejnosti uvádí, že: „Ob anskou 

ve ejnost lze p edn  chápat jako sféru soukromých osob shromážd ných v publikum.“117 

Je ale ob anská ve ejnost, jeden z pilí  demokracie, skute n  publikem? V eštin  má 

publikum specifický a áste n  p enesený význam – p estože ko enem slova je latinský 

termín ozna ující ve ejnost, ozna uje eské publikum tak ka výhradn  diváky (podobné 

významové odchýlení náleží synonymnímu obecenstvo). Není bez souvislosti, že d jiny 

„ve ejnosti“ ve smyslu politickém se prolínají s d jinami „ve ejnosti“ coby 

p ihlížejících divák .  

Ve ejnost, která v díl ích historických momentech usilovala o možnost aktivn  

se podílet na politice, si zárove  vydobyla možnost se o v zásad  tutéž politiku 

(p íležitostn ) nezajímat. Ideál ve ejnosti, demokraticky dohlížející na správu moci, se 

tak za al rozptylovat ve ve ejnost p ihlížející, ve ejnost v publiku. Snad i proto není 

snadné ve ejnost definovat – Jürgen Habermas uvádí sv j spis o strukturální p em n  
                                                 
117 Habermas, Jürgen. Strukturální p em na ve ejnosti: zkoumání jedné kategorie ob anské spole nosti. 
Praha: Filosofia, 2000 8. ISBN 80-7007-134-6. s. 87. 
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ve ejnosti prohlášením, že: „zp sob, jakým užíváme slov »ve ejný« a »ve ejnost«, sv d í 

o tom, že jejich význam je rozmanitý, asto i soupe ící.“118  

  Pozastavme se op t u etymologie slova. Zatímco eština „ve ejnost“ a 

„publikum“ v tšinou významov  diferencuje (p estože souvislost obou dvou ozna ení – 

„publikum“ jakožto odvozenina z lat. publicus (ve ejný) – z stává zachována; a 

obdobn  je tomu i v n m in  – „Öffentlichkeit“ vs. „Publikum“, jiné jazyky tuto 

diferenciaci neznají. Nap . ve francouzštin  jsou ob  slova v zásad  pln  synonymická 

(„public“ jako ve ejnost i publikum; v b žném užití však ast ji ve ejnost). V angli tin  

je pak nap . to, emu v eštin  íkáme „publikum“, ozna eno za (pasivní) 

„poslucha stvo“ (audience), zatímco slovem „public“ bývá myšlena ve ejnost, p ípadn  

populace i obec (ve smyslu komunity).  

  Publikum ( i tená stvo) ReDu fungovalo na všech dimenzích toho slova. Bylo 

publikem um leckým, publikem mediálním i ve ejností, která byla oslovována a 

vtahována do komunika ního prostoru, který se v ur itých okamžicích pohyboval na 

pomezí soukromého a ve ejného – zejména ve chvílích polemik formulovaných coby 

otev ený dopis oponentovi.  

  Odbo íme-li od p elomu dvacátých a t icátých let do sou asnosti, m žeme 

spat it jistou charakteristiku naší doby v tom, že dochází k p eskupení ve ejného a 

soukromého prožívání. Není výjimkou, že soukromé prožitky jsou ve ejn  sdíleny (coby 

ontologický princip ady sociálních sítí), a naopak ve ejné d ní je prožíváno soukrom  

(nap . domácím sledováním p enos  z jednání Poslanecké sn movny). Ve dvacátých 

letech se podobný paradox odehrával práv  díky ve ejnému „hádání“ kulturních elit. 

 Mediální studia v zásad  operují v rámci dvou paradigmat. Jedním z nich je 

technologický determinismus, p edstavovaný chicagskou školou vedenou Haroldem 

Innisem. Technologický determinismus vychází z hypotézy, že technologický vývoj 

m ní ( i dokonce ur uje) podobu spole nosti, tedy že spole nost se vyvíjí na základ  

technologií, které jí jsou v dané dob  dostupné. Druhým paradigmatem je hypotéza 

protich dná, tedy hypotéza, že je to práv  spole nost, která si na základ  svých pot eb 

utvá í hodící se technologie. Podobn  bychom mohli nahlížet na vztah mezi um ním, 

médii a politikou (a tedy veškeré spole enské vztahy poznamenané kulturou).  

                                                 
118 Tamtéž, s. 55. 
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   Zásadní otázkou je, je-li na Revue Dev tsilu vhodné pohlížet optikou 

um nov dnou i mediální. Pokud bychom jí p iznali status um ní, což by bylo možné 

od vodnit odkazem na její autory (um lce a teoretiky um ní), považovali bychom ji za 

p íklad využití masového média ( i masových médií) k um lecké tvorb . Vyznava i 

Waltera Benjamin by patrn  nadnesli ideu o ztrát  aury díla, které je technicky 

reprodukovatelné. Z jiného pohledu však m že zaznít, že moderní um ní, tím spíše 

v dnešní dob , není ohrani eno definicemi týkajícími se možnostmi prost edk , kterými 

se m že svébytn  vyjad ovat. M že manifestovat, m že agitovat, m že vystupovat 

jménem „své ve ejnosti“. 

Formu blízkou manifest m i politickým program m mají v zásad  i redak ní 

prohlášení ReDu – zejména úvodníky, které byly citovány už v t le tohoto textu. 

Obdobnou dialektiku užívají i sloupky nikoli udávající zam ení jednotlivých ro ník  i 

ReDu jako celku, nýbrž zp tn  hodnotící ub hlý ro ník (nebo jakési pln ní plánu): 

„ReD dokon uje prvý ro ník. P es 300 vyobrazení, p es 350 stran, a obsah tohoto 

ro níku je st snán drobným tiskem na ty ech stránkách. (…) Srovnáme-li program, jejž 

jsme otiskli na vstupním míst  1. ísla s obsahem celého ro níku, m žeme konstatovati, 

že ReD dovede sv j úkol p esn  plnit.“119  

V rámci redak ních prohlášení dostávalo prostor také pod kování 

spolupracovník m i sob  samé: „Redakce, vzdávající svým spolupracovník  dík za 

ú innou pracovní ú ast, m že bez samolibosti si p iznati, že kolektivní spolupráci 

moderních autor  poda ilo se zde již prvým ro níkem vytvo iti list, jakého je u nás t eba 

a jaký vahou svých hodnot zaujímá p ední místo mezi obdobnými listy domácími i 

zahrani ními.“120 Jindy však bylo t eba ospravedlnit nedostatky, a tak se na stránkách 

ReDu objevovaly i omluvy tená m za prodlení v publikaci nových ísel: „ tená i 

nech  nám laskav  prominou, že poslední dv  ísla, 3. a 4. byla vydána pon kud 

opožd n . íslo prosincové (3.) bylo zdrženo návalem práce v tiskárn  i nakladatelství 

v p edváno ní sezon , íslo lednové (4.) vychází pak rovn ž se zpožd ním, v prvých 

dnech února, protože v druhé polovin  ledna, kdy m la býti redak ní uzáv rka a kdy se 

m lo íslo lámat, byl redaktor listu mimo Prahu, v Dessav , jsa povolán p ednášeti na 

»Bauhausu«,“121 p ípadn  avíza o zahlcenosti redakce p ísp vky: „Stálý nedostatek 

                                                 
119 [ReD dokon uje první ro ník]. Red. ReD 2. 1928, . 9, s. 360.  
120 Tamtéž. 
121 [Omluva tená m]. Red. ReD 2. 1928, . 9, s. 126.  
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místa nutí nás odkládati od ísla k íslu v tší množství referát , asových zpráv a 

poznámek, rovn ž tak i jiných text  a obrazového materiálu. Tak nap . teprve v dnešním 

ísle bylo množné otisknouti mnohé texty, vysázené již pro první sešit ro níku.“122 

Objevilo se však i takové prohlášení, jehož autory jako by m li býti sami tená i: 

„ tená i ReDu, a všichni lidé moderního smýšlení jsou si jasn  v domi, že kulturní, 

politická i sociální reakce jde vždy ruku v ruce, práv  tak, jako síly kulturního pokroku 

a revoluce jsou spjaty s týmiž silami života politického a sociálního. Naše a vaše místo 

je v krajní levici kultury i politiky! Zú tujte p i nastávajících volbách s reakcí i volebním 

lístkem!!“123  

Tém  každé íslo pak bylo vybaveno tená skou instruktáží vybízející 

k propagaci ReDu a rozši ování jeho tená ské základny. A to je strategie, která aniž by 

využívala nosné argumenty, tak funguje pro média, politiku, kulturu a spole nost v bec.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
122 Tamtéž. 
123 [Výzva]. Red. ReD. 1, . 2, s. 45.  



   50

Summary 

 

  The politicization of art is not necessarily something unnatural, inappropriate, or 

even enormous. If we look into the history of art, we can see the changes that have been 

marked not only by architectural styles – in addition to the Romanesque, Gothic, 

Renaissance, Baroque, Rococo styles, there is Classicism followed by Romanticism, 

Historism, Eclecticism, Functionalism, Modernism and Postmodernism. The “ism” 

expresses different facts, but it is mostly associated with a certain style (whether 

architecture, art, thinking, belief, action, governance or living). About art, it often 

reflects the fact that the style is associated with a system of shared values. In this 

respect, the concept of “isms” is close to ideology. The most famous of the avant-garde 

movements have chosen “isms” for their names (futurism, dadaism, surrealism - and last 

but not least, poetism). Many of them supported their existence with manifestatos that 

were not much unlike to the political programs. In the following years and decades, 

manifestos became a common feature of artistic communication.  

The last question is whether the Revue Devetsil is appropriate to being look at as a 

master piece of art or only through media optics. If we admit it art status, which could 

be justified by reference to its authors (artists and art theorists), we would consider it as 

an example of the use of mass media (or mass media) for artistic creation. Walter 

Benjamin's enthusiasts would probably raise the idea of a reproducible work losing the 

aura. From another point of view, however it may sound, modern art, much more today, 

is not limited by the definitions of the means by which it can express itself. It can 

manifest, can agitate, can act on behalf of “its public”.  

  Nearly every single number was equipped with a reader's instruction 

encouraging ReD's promotion by expanding its reader’s base. And this is a strategy that, 

without using any supporting arguments, works great for the media, politics, culture and 

society. 
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