
Karel Teige:
SoVĚTSKÝ KoNSTRUKTIVISMUS

Konstruktivisté, malíňi, sochaŤi i grafikové pocítili a pozna|i,
že v dnešní době, v níž vŤe hlubok)i zápas, tŤídní vojna světri,
nemá umění, slabošská dekorace, dosti síly, aby modelovalo
a utváŤelo život. od pomyslné, ozdobnické krásy pŤešli
k tvorbě utilitárních hodnot. Mystickou estetiku zaméni|i za
estetiku utilitární a industriální, Zák|adnim problémem stal se
problén uztahu mezi estetickou a prúmysloaou toorbou.. v uměl-
cích probudila se s konstruktivismem touha mít ričast na
wtváÍeni novfch forem života. Vyšli demonstrativně ven
do ulic. Věnovali se formové v1ipravě lidovfch slavností, pro.
jektrim ríŤedních budov a participovali pŤi qirobě pŤedmětri
denní potŤeby, nábytku, skla, porcelánu apod. Pochopili
nutnost nezdobit takové vfrobky elementy vyp jčen1tmi
z ,,umění.., ale zičastnit se organicky jejich Íabrikace: u.yl.
rdbět, a ne aplikouat a zdobit! V tomto pyšném snu o indu-
strializaci umění bylo mnoho naděje V novou budoucnost
estetické tvorby a trochu romantiky, byť romantiky naruby.
MalíŤi r,yzbrojení zastara$m Ťemeslnfm náčiním, stŤedo-
věkfmi nástroji, zmaten|bludní rytíňi palety a štětce, rydla
či dláta, stanuli užaslí tváíLv tváň konstruktivismu a moderní
technice, zákonrim leštěné oceli, norma|izace a ekonomizace,
udiveni exaktní ňečí strojri, tak odlišnou od' nedochridného
umělecko.Ťemeslného blábolení. Noví umělci musí b1it pŤe-
devším lidmi nové kultury a civi|izace_ ne kultury umělecko.
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prtimyslové, dekoruj icí a aplikuj ící, n!,brž lidmi civilizace stro -

ie, tvrirčí avfrobní. Konstruktivismus je definitivním pňekoná.

ntm Ruskina a Morrise, ideologri manufaktury a apoštolri

stiedověku, kteŤí, snílkové a utopisti, byli rozdrceni technic.

kou kulturou a vitěznj,m rozmachem prrimyslu.
Konstruktivismus je lryzrránírn nové sovětské architektury:

a nejen to, je vyznáním celé sovětské moderny; jeho metody

uplatřují se v umění polygrafickém stejně jako filmovém a

clivadelním. Konstruktivismus zrodil se z kolektivní práce

ruskfch moderních autor po bolševické revoluci, vznikl jako

směr a názor v sovětském Rusku, je zŤejmě inspirován duchem
této revoluce, duchem socialistické vfstavby, duchem nové
epochy v dějinách lidské myšlenky, práce a civi|jzace. V sou-
hlase s vfvojem socialistické práce a organizace rozvinul sv
z prvotního uměleckého ismu v metodiku ueškeré uěcné, čelné,
socitilně regulouané tuoťiué prtÍce, osvobozené od vykoňiséo-
vání a neproduktivní pŤítěže; je zkrátka směrnicí mo.
derní tvorby, zprisobem myšlení dialekticky materialistického
a funkcionálního. Vliv konstruktivismu proniká mohutně na
západ do všech intelektuálních stŤedisek Evropy. Konstrukti-
vismem stává se ruské moderní umění (slova uměni použivám
zde jen z nedostatku vhodnějšího pojmenování) jako celek
faktem prvoňadé mezinárodní kulturní driležitosti, kdežto
dŤíve, kromě prací hrstky jednotlivcri, žíj(cích ostatně větši-
nou v cizině, daleko od bfvalého carského Ruska, bylo umě.
ním celkem druhoňadého a provinciálního wfznamu. Všecka
v,fznamná fakta moderní ruské kultury byla vykonána
v SSSR, nikoliv v kontrarevoluční emigraci - a není zajisté
dějinnou náhodou, že obrovskf rozmach ruské kulturní práce
datuje se od Říjnové revoluce 1917! Konstruktivismus bfvá
někdy chápán jako sloh inžen rské a technické architektury
azapominá se na jeho sociální a ideové pozadt, Proto je tŤeba
opakovat, že konstruktivismus, totiž ten ryzí a autentickf
konstruktivismus, j enž je dílem a vyznánim sovětské moderny,
není jen w.itvarnická či architektonická doktrína, nfbrž cosi
širšího: ntÍ1or, metoda a 1púsob mjšlení funkcion lniho a mate.
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rialistického, tnetodika prdce platnd pro ušeck1l obory tuorb2 od pr .
m1lsloué ujrob1l pŤes organi7aci společnosti a! po organilaci a s1ste-
matizaci m2šlenk2 čili filosofii, která definitivně vyvrací všecky
idealismy a individualismy a je u naprosté shodě s m2šlenkoujlmi
apúsob1l marxismu a postul t2 leninismu, Konstruktivismus byl
pŤece proklamován v prostŤedí a ve společnosti, která po ví.
tězné revoluci počala se konstituovat a organizovat podle
principri a zákonri danfch těmito myšlenkov)imi systémy a
teoriemi.

Nejkrásnějším vítězstvím konstruktivismu není ta či ona
vynikající architektura, a|e ce|á vzestupná linie sovětské pro.
dukce prrimyslové, zemědělské i intelektuálni, rrist a zdrav|
nového společenského tvaru, rispěch nové socialistické spole.
čenské práce, zvyšování životní rovně proletariátu a snížení
pracovní doby na sedm hodin denně: největším rispěchem
konstruktivismu je fakt, že SSSR stane se zá"hy, d1k usilovné
konstruktivní práci, zemí sv'./m vfznamerrr daleko pŤevyšující
Ameriku, ovšem s tím rozdílerrr, že rozvoj socialistického státu
znamená současně i stoupání životní rírovně pracujícího lidu,
kdežto v USA těži z rozvoje jen hrstka kapitalistri a bankéÍri.
A tak SSSR je vlastí proletariátu celého světa, proletariátu,
kterf jinde nemá vlasti; rud1i prapor, kterj vlaje z pa|áce
v Kremlu, je praporem světového proletariátu, jenž je po-
vinen stát na sttáži a bránit i podporovat obrovskou práci
rn'fstavby socialismu, gigantickou konstrukci nouého žiuota na
zemi, mírumilovn1i rozmach k lepší budoucnosti.

(R 'eD l ,  č.2 , l i s topad 1927)
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František GÓtz: TRAMPOTY GENERACE

MluvímJi dnes o generačních trampotách, chci bft upŤím-

nf. Neboťjednou musí už pňijít doba, kdy budeme o sobě m|u-

vit stňízlivě, věcně a spravedlivě. Inkubační perioda, období

generační horečky, doba organizační solidarity už dávno mi-

nula. V době, kdy se generace projevovala manifesty, byla

nutná kázeí,solidarita, jednota. Dnes, kdy zvetšelé cáry mani-

festri pozorujeme s melancholickfm risměvem, jenž povídá:

,,To bylo -.., je tňeba jediné véci kritičnosti a objektiuit1.
Mluvil jsem o inkubačním ridobí geneTace. Trvalo - je

nutno poctivě doznat _ velmi dlouho. Generace, jež pŤišla
do všeobecné kulturní bezradnosti poválečné jako dlouho
čekanf spasitel, mohla si dovolit sát co nejdelší dobu nové
živiny z celého světa. Pohrdla kdejakou starší českou kulturní
souvislostí a sá|a ze světa dychtivě a nenasytně. Byla žíznívou
buťrkou, která pŤijímala, apercipovala, chutnala, pila. To
konečně dělala každá generace. Ta poválečná generace však
to pŤeháněla. Do hlavy mladfch lidí tekl dnes expresionismus,
zítra francouzsk1i humanismus, dnes hillerovskf aktivismus
a zitra pasívní dadaistickf nihilismus - a všecko se tu mísilo
bez ladu a skladu. Generace skákala sportovními poskoky
z brázdy do brázdy, z extrému do extrému. PoŤád hledala,
poiád cosi objevovala, poŤád kamsi spěchala, ale byl to shon
v bludném kruhu. Pňes veškerou sebevědomost měla generace
v jádňe pocit čehosi nedostačujícího a bezradného. PŤese
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