
zda tvorba je pouze odrazem doby, či zda naopak má tvoŤit
hodnoty tam, kde doba klopftavé dož(vá!). Směrodatnf je
i vztah mladé generace k životu erotickému a jiné věci.

Pokud jsem mohl 'uyzkoumat pŤedpoklady, prťrvodní znaky
a rezu|tanty, m j soud o duchovním obsahu generace (jak
jej chápu) je záporn!, Nejsme zatím snad ani generací v tvťtr-
čím smyslu. Natož abychom měli duchovf obsah.

(Host 6, č. 4, leden 1927)
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Karel Teige: PŘEDNÁŠre lryt ERBNBURGA
v PRAZE ČILI

KONSTRUKTIVISMUS A ROMANTISMUS

Ilja Erenburg byl jedním z nejvfznačnějších miuvčích

konstruktivismu.Jeho kniha ABCE TAKI4 OHA BEPTI4TCfl'

(A pŤece se točí!), napsaná r. l92l avyďaná počátkem r.|922,

vysiovila první stručně, živě a pŤesvědčivě krédo konstruk-

tivismu. Erenburgovy články v tuto knihu shrnuté byly
ja$msi teoretickfm, estetickfm a kritickfm žurnalismem,

vyznačova|y se iihrnnfm pohledem na situaci moderní kul.

turní tvorby a práce, prosty estétství a suchopárnosti. Eren.

burg dovede formulovat svěže a pŤímo, takvzácné neliterárně
a neliterátsky své umělecké názory, neškrobeně, radikálně a

srozumitelně. Tato kniha byla jakousi vojenskou pŤehlídkou
mod.erních tendencí a podaŤilo se jí s prúbojnou drirazností
formulovat až do stručnosti aforismu a hesla některé principy

konstruktivismu. Jeho definice: ,,Umění je utváŤení pŤed.

mět .. nebo ,,Nové umění pÍestane bfti uměním.. byly často

z našich stran citovány. A všude tam, kde l,ryk|ádá, analyzuje
a odrivodrluje konstruktivismus, jenž se zrodil z kolektivní
práce moderních autorri porevolučního, sovětského Ruska,

ukazuje, jak moderní směry, a pŤedevšÍm konstruktivismus,
jsou tizce spjaty se společenskou, hospodáŤskou a rrfrobní pňe.
měnou, kterou provádí ruská Říjnová revoluce; konstatuje, že
po stránce sociologické stylotvorné ričinky konstruktivismu
jsou podmíněny novou sociální reorganizací a konsolidací.
Dnes však vzdáli se Erenburg od názorri, které v oné knize
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hlásal. Když pŤednášel r. 1923 v Praze jako host Devětsilu,
neshodoval se již zce\a se svou knihou. Pak, v r. |924, poŤádal
v SSSR senzační cyklus pŤednášek, kde prohlašoval konec
a fiasko konstruktivismu a ,,návtat k umění... Změnu svého
názoru odrivodřoval tím, že ,,zemé se pŤece toči.. a zatím se
otočila už tak daleko od konstruktivismu, ktery podle Eren.
burga byl jen slohem a l$razem nej'"ypjatější revolučnÍ vlny
sovětské, cosi jako directoire ve Francouzské revoluci. Maja-
kovskij napsal tehdy polemiku proti Erenburgovu renegátstvÍ
a zá|ibé v paséismu, vtipně nazvanou Erenburg se pňece
točí. VidlJi Erenburgova kritika tu a tam skutečně opráv.
něně nelogické v}istŤelky některfch rusk;ích konstruktivistti,
není nicméně oprávněna prohlašovat, že by konstruktivismus
byl jižjen nelogickfm vfstňelkem. Erenburg, jenž znovu bere
v ochranu proti konstruktivistrim někdejší formy ,,uměnl..,
upadá sám v opačnou krajnost. Rehabilitovat umění se sotva
podaňí tomu, kdo napsal, že nové umění pŤestane bft uměním.
Erenburg Í1ká, že onu svou větu nemyslil jako princip, ale
snad jako bonmot. Byla však pravdivější, než pňedpokládal.
Slovo,,umění.., neblah á l,rymoženost ewopské kultury, neňíká
nám dnes ničeho. Právě tak ovšem nemohlo se podaŤit likvi.
dovat dosavadní umění autor m, kteŤí psali verše o tom, že
už se nemají psát verše a malovat obrazy, aby ďokáza|i, že
ma]íňství je mrtvo. Kdo potíral umění uměním, vydával se
všanc, že naposled zvitězí,,umění.!. A to je Erenburgriv pŤí.
pad, ale to není pňípad konstruktivismu. Prohlašovat dnes
konstruktivismus za pŤekonanf je artistní mÓdou, senzace-
chtivostí, ale neodpovídá to pravdě. Konstruktivismus zna-
mená v  zásadé popŤení romant i ckého po jmu umění
ve  jménu  v ě cné ,  r a c i on á l n í ,  s o c i á l n ě  v ědomé vě -
de cké  p r á ce ,  popŤení  f o rma l i smu  ve  jménu  f unk c i o -
nal ismu a eleme ntární tvorby. A tato zásadn| vymože.
nost, ukázĎuj(cÍ a stylotvorná síla a revolučnost konstrukti-
vismu, jenž pravděpodobně pňestal již b t mÓdou, dernier cri
uměleckého světa, aby se solidně a konsekventně uskutečřoval
po dlouhá desÍtiletí, nemťrže bft zmenšena a zdiskreditována
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žádnfm nedorozuměnim, jímž je Erenburgova konverze k ro.

mantismu. Letos v noru uspoŤádalo Osvobozené divadlo
Erenburgovu píednášku, a tam vyslovil Erenburgjiž své vy-
znánl nového romantismu, jenž podle jeho mínění pŤišel prf
po konstruktivismu a zrodil se z konstruktivismu. Erenburg

rydává současně v Moskvě novou knihu esejí Wertherovy
s|zy a bílé uhlí, jež dementují riplně někdejší A pŤece se
točí ! Erenburg konstatuje, že jIž v konstruktivismu jsou zjevny
určité tendence romantické. O'y romantické elementy, které
v prvotním období konstruktivismu jsou skutečně patrny, jsou
jakousi jeho ,,dětskou nemocí.., evidentním dědictvím futu.
rismu, jehož povaha je otevŤeně romantická. ApoteÓza stroje,
kterou prohlašoval van de Velde a později Marinetti a všichni
futuristé, je povahy romantické. Avšak ne romantickf maši-
nismus a ,,mécanomanie.., ale ,,leEon de la machine.. je

směrodatné konstruktivnímu duchu. Pňíznaky zrodu nového
romantismu vidí Erenburg všude tam, kde my shledáváme
toliko faux pas moderního ducha. Proto, že Le Corbusier
vrací se v kolonii Frugés u Bordeaux k artistické koncepci
architektury, proto' že Picasso vrací se k tradičním zprisobrim
malíŤství imrtativní podstaty, proto, že Mejerchold hraje
ostrovského a Gogola, proto, že ve francouzskfch surrealis.
tech, u Aragona a právě tak u někter' ch novfch básníkri
ruskfch, jako u Pasternaka a Babela, jsou patrny určité
charakteristické rysy romantiky, neznamená to ještě, že by
novf romantismus pňišel vystňídat konstruktivismus. Erenburg
nepňedstavuje si novf romantismus, jenž se rodí dnes prf
v Moskvě i v PaŤíži, ve formách archaickfch. Zjevy nového
romantismu, mimo umění i v životě, jsou prf: Chaplin,
Bakerová, džez, kronika sebevražd, kňížovky; romantismus je
prf celistvf vesmír, ne zvětšená fragmentární fotografie.
Vesmír podňízenf vrili člověka-tv rce, vesmír o jinfch pro-
porcích a jinfch zákonech, v němž chceme létat ne jako
aviatik, ale jako lkaros. V době, která zaži|a druhou potopu
světa, válku a sociálni revoluci, šílenství strojri, je romantismus
prf lidskou a sociální nezbytností. Nelze pŤece, podotfká
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Erenburg, nahradit člověka mechanickou loutkou. Vědecká
organizace práce, kterou provádí moskevsk CIT (Centrální
stavpráce), nevypudilu pÚ dosud hvězdy a modrou oblohu.

Je pÚ tŤeba ocenit techniku, a|e zárovefi' rehabilitovat a na
stupnici lidsk1ich hodnot polyšit hierarchicky v1íše umění.
Konstruktivní práce je podle Erenburga pouhfm pňedpo.
kladem. Podle Erenburga konstruktivismus : komunismus.
Člověk sám o sobě jako nejr,yšší hodnota kultury a civi|izace
prostě pŤedpokládá, aby společnost byla spravedlivě organizo.
vána a zajišéovala blahobyt bez vykoňiséování (: komunis.
mus), aby zprisoby v roby byly co nejhospodárnější, nejefek-
tivnější a zaručovaly čiověku dokonalé bydlení, komfort,
pohodlné cestování (: konstruktivismus) - to je pro lidskou
myšlenku pŤedpokladem i tenkrát, jeJi to dosud neáosažen1ím
cílem společenské práce. Ale ]idské hodnoty prf začlnajlteprve
tam, kde hodnoty praktického racionalismu končí. A tak nová
pŤednáška Erenburgova v Praze a nová kniha vycbázejtc|
v Moskvě jsou na rczd!| od někdejších vfzev k věcnosti a
racionalismu, jež byly obsaženy v A pŤece se točí! spíše cosi
jako l'education sentimentale. Erenburgriv blud romantismu,
právě tak jako dočasné artistní extempore Le Corbusierovo'
právě tak jako naturalistické extempore Picassovo nemění nic

.na logickém vfvoji konstruktivismu. A dnes je nutno hájit
knihu A pŤece se točí !, jež byla prvním manifestem konstrukii-
vismu, i proti samotnému Erenburgovi a jeho romanticko-
sentimentálním náladám.

František Gotzz

CESTY KE KoNSTRUKTIVNÍMU REALISMU
v NoVÉ PoEZII

Tyto poznámky mají vystihnout v nejhrubších obrysech
atmosféru, jež se vytváIi v nové světové poezii a jež se uplat-
Ďuje stále silněji i u nás. Mriže bft spor o to, má.li to vribec
smysl sledovat neustálé rrfchvěvy evropského ovzduší, jak se
uplatĎují v umění: je jich totiž v poslední době tolik, že až
unavují. Nám však tu běží o věci nejpodstatnější. Ne o ná-
hodné vfchvěr,ry, nlbrž o psychologii nového evropského ži.
vota duchovního. Není tu možno mluvit o shonu za poslední
mÓdou. Generace zraje. obdobl apercepční, kdy gene.
race byla žíznivoll bufikou sající odevšad duchovnl živiny, už
minulo. Generace zahrnu|a velkf okruh novfch životních
faktri, vypracovala si systém novfch vztahri k základním sku-
tečnostem světového života,jakož i nov1í svět obtazov! a nové
podvědomí formální. Dnes jde pňedevším o to, aby ten norny'
svět generací objevenf byl plně vytěžen, zreá|něn, zhmotněn
v hodnotnfch dílech, jež by zristala. Všechna teorie, jež ne.
směŤuje k tomuto cíli, je zbytečná. A všechna kritika, jež má
jiné záměry, je škodlivá. Teorie a kritika mají sloužit na
tomto velkém generačním díle, ujasltovat jeho pňedpoklady,
zkoumat jeho cesty a hodnotit spravedlivě jeho vysledky.
Ntčím jin)im nechce bft těchto několik poznámek.

(Stavba 5, č.9, bŤezen l927)
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