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lze spíše než o ustrnutí mluviti o úpadku lidského obydlí od
dob pompejských pes gotiku a renesanci. Možná že vpádem
oarbarú, a nebo spise proto, že architektura pojímaná vtšinou
jako problém umlecký, nepostihla disonanci svého rytmu s
rytmem života. Mimo to vtšina práce stavební ješt dnes jest
prae rukotiiiná. Za tch okolností ovšem je tžko, aby sta
vební produkce konkurovala ostatní technické produkci, v níž
precisním strojm pedána vtšina práce.

Konec konc není podstatného rozdílu mezi systémem
práce, kterým si lepí divoch svou chýži z vepovic
emeslem zednickým. Je samozejmo, že nejbližší budoucnost
náleží domm montovaným suchou cestou.

Pevné naše obydlí se tedy nezmnilo podstatn od dob
ímských. Ale civilisace pinesla pece jednu velkou novinku
— a to obydlí pohyblivé. A hle
bylo hlavn umlecké tradice. Jedin zákon ekonomie, touha
po docílení nejvtšího kormortu, takka v kostce, probudila
vynalézavost a výsledkem jsou dnes ryze moderní interieury
všech dopravních prostedku: vlak, parolodí, vzducholodí.

Jestliže okna našich dom podobají se spíše stílnám
stedovkým, zde všude jest již interieur v otevené souvi
slosti se svým prostedím.

Technika ale nesmuje k ohromnosti. Obrovský dm
se strašlivou mašinérií není ideálem. Ideálem je spíše prostý
stan na behu eky, u jehož vrcholu umístná anténa spojuje
vás s celým svtem, jest vaším mechanickým uchem, kterým
posloucháte nejnovjší tango z Wallstreetu, jste-li mén mo
derní, tedy tebas Wagnera nebo Beethovena. Kochksta, kte
rou zapnete prosté na nejbližší vedení, obsluhuje vás dokona
lou kuchyní. A co více: mžete být teba zcela sám, zaízení
vašeho domova obklopuje vás samo automaticky komfortem,
jaký Ludvíku XIV. nemohl poskytnouti obrovský aparát slu
žebnictva. —•

v komfortním život mžeme clmtuati hry jeho poesie. V kom
fortním život nemusíme jisti, abychom ukojili hlad, ale aby
chom podráždili chu.

Amselm Feuerbach prohlásil, že k pochopení umní je
nutný pohodlný fotel a Majakovský napsal, že hebík v bot
je strašnjší než Goethe.

Nezapomete, že Newton objevil svj zákon, když skoro
usínal ve stínu jablon a že Edison v.\ poítává nkolik vyná
lez, které uinil v lenosti a k podpoe lenosti. Všechna poesie
zaíná tam, kde koní existenní starosti.

Sedlák, jehož život byl naplnn úelnou prací, stal se na
výmnku básníkem a toí prsty mlýnek u krbu. Tší se z ne-
úelné a poetické hry. Tato poesie je nedlí života po šesti
dnech práce.

nebo jsme zjevy ze stedovku a nezbývá nám než umít, ím
díve, tím lépe.

Nejvtší neštstí je, nelíbí-li se nám tento svt a nudí-
me-li se v nm. Stedovké mentalit Ruskinov se tento svt
nelíbil. Chtl nám vrátiti boha a ornament, uvésti nás do ka-
thedrál i klášterních dílen. Odpovdli jsme mu, že neteme
•bibli, ale spíše Apollinaira, a že ornamentáln zdobené vci ne-
dojímají náš zrak, jenž je uchvácen svtelnou reklamou.

19. století, které zrodilo naši civilisaci, vytvoilo pomry
z jádra nové. Šlo se píliš rychle k budoucnosti a ta jest vždy
cky nejistá. Nic pirozenjšího, než že se hledá zpátení cesta k
minulosti.
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a našim

V 19. století ustavuje se historie jako vda, veškeren na
cionalismus orientuje se historicky, poádají se krojové slav
nosti a plagují se historické slohy. Marn, nebo francouzská
revoluce spálila za sebou všechny mosty a doba, která zavedla
strojovou výrobu, nemá paralelu v žádném minulém století
doby

zde nebylo tradice ne-Harmonie života je dána rovnováhou práce a poesie.
Rozmanité druhy teto rovnováhy charakterisují rozmanité kul
tury a, slohy. Staré skotské písn jsou podle Morrise ímsi, co
musel vymyslet lovk, tkající u stavu. Ornament pi manu
fakturní výrob byl oslavnou písní nad vznikem nové skute
nosti, svatebním rouchem, v nmž poslán výrobek do svta.

Mechanická civilisace zmnila z jádra tento zpsob rov
nováhy. Železné konstrukce rozpojily stavbu od dekoru a Wag-
nerova empirická formule Material — konstrukce i-R- poesie,
bude dnes strukturn napsána jinak.

pedstrojové.
Všechny problémy francouzské revoluce a žádný z pro

blém doby pedstrojové není už aktuelní.
Život je silný a pekonává hrav historickou mentalitu.

Tuto si uchovali jedin umlci, což je na nich jedin zajímavé.
Jsou skuten kuriositou. Ostatn nkdy to cítí i sami. Rodin
si asto prý pipadal jako brontosaurus, kráející paížským
bulvárem.

Práce a poesie nachází se v polaritním naptí. Nepeje
me si, aby úedník, píšící akta, básnil a pustil uzdu své irra-
cionální fantasii. Potebám poesie odpovídá lépe všechno ostatní než t.

z v. umní. Poesie je radost a poesie je v radostné prácí. Je
tžko si pedstavit, že by njaká úední administrativa neb
ištní stok bylo pro lovka, který smýšlí co nejkolektiv
nji a je si vdom smutné nutnosti své práce, osobní radostí.
Nuže zavedením stroje potlaujeme tyto práce na minimum,
resp, je anulujeme vbec. Poítací stroj nahražuje byrokratické
sily. Radostná a opravdu produktivní je jen iniciativní práce.

Je hnána životodárnou silou vynalézavosti. Její poesie
není zrovna z umlecké povry, ale pímo ze života, je ži
votním úkonem.

V š e c k y krásy

A jste znovu tím divochem, který tráví svou první zimu
 u ohn. Jenže ponkud zlepšeným. Stroj zprvu zotroil lo
vka, vzal poesii jeho práci, jakou ml pi manifaktue, ale
zvolna stroj osvobozuje lovka, otvírá nové netušené krásy
života
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dává životu novou poesii.
Ovšem, nemyslím, že by se mechanický dm budoucno

sti stal takovýmto stanem. Veliká msta budoucnosti budou ná
sobkem jeho 1 . Ale tento mechanický stan jest tak dležitým i
nem, jako když kdysi lovk opustil jeskyni a postavil si
obydlí voln stojící. Naše dnešní obydlí jest práv jen primi
tivní jeskyní
jeskyn a postavme si domy!

Návod k tomu nám dají inženýi, kteí konstruovali ka-
spacích a jídelních, voz. kabin aero-

vytvoil pro st
lovk, celý dokonalý harmonický lovk, který chápe
barvu pítomné vteiny života a nikoliv povrivý a defektm
umlec. Všechny civilisaní a poetické hodnoty tvoí lovk a
nový lovk sám je nejdokonalejším výrobkem a nejvzácnjší
hodnotou civilisace.

Stroj a úedník neplodí nových hodnot. Zákon moderní
práce je ekonomie, ekonomie života a nejen ekonomie
úzce a krátkozrace finanní. Jedin ekonomie mže vésti k
blahobytu, t. j. nadprodukci. Kapitalistická finanní ekonomie
udržuje nás v stavu podprodukním a nadprodukní krise ven
tiluje destruktivními katastrofami

ád, ovládající dnešní techniku, kapitalismus, není eko
nomický. Ale ani dnešní technika není dokonale ekonomická.
Intervenují tu úžasné ztráty energie, nutné tam. kde se síla
vyrábí z hmoty.

svta

relativn k naší vysplé civilisaci. Opusme

biny transatlantik
plán a vzducholodí a všichni vynálezci moderního vku
jenom ne profesoi z umleckoprmyslové školy.válkou.

ekli jsme si, že je život neustálý pohyb hmoty. Život
je pohyb s místa na místo. Pohyb dje se nejpirozenji v hori
zontále. Moderní architektura jest takka apologií horizonta-
lismu. Horizontální charakter moderní architektury vyplývá
ze systému lidského života. Vertikální charakter mly kathe-
drály, ale v tch se zpovídaly španlské svtice z pílišné
pée o tlo. Abstrahovaly od života.

Moderní lovk od života naprosto nemíní abstrahovat!.
Rhytmus práce

Ekonomická bude ona technika a civilisace. která in
tensivn využije sil, jež jsou nebo mohou nám býti k disposici,
která se pln zmocní organických sil pírodních. T e c h n i-
cký návrat k pírod a nikoliv ideologické bhání
po tyech.Josef Albers Regal asopis pechází do rhytmu poesie. Rhytmus

moderní strojové práce liší se velmi od rhytmu práce ruko-
dílné. Vezmme píkladem práci na poli. Moderní hospodáské
stroje vnesly tu jist nový rhytmus do nejdležitjší z lidských
prací.

Síly slunení, tepelná, svtelná a chemická energie jeho,
pevraty v chemii, objev radia a porušení atomové soustavy,
píliv a odliv atd.

Pijde as, kdy budeme mluviti o biomechanice. Pí-
Západ slunce, píroda

Stroj zkracuje pracovní dobu a dokonalá industrialisace
umožní nadvýrobu pi 2—4 pracov. hodinách. Nová poesie mu
sí být tak intensivní, aby vyplnila volný as. Rozhodn tato
poesie nejsou sonety. Ve volném ase nechceme jen poesii
íst, chceme poeticky jednat. Vnujeme se sportu, vnujeme se
zábav, hrám, tanci, vnujeme se meditaci a zkoušení síly vy
nalézavosti a každý vynález je faktem poetickým.

Je paradoxem, ale je zárove faktem, že moderní poesie
stává se ím dále tím romantitjší, ím, více mechanisace ži
vota vede k 100%nímu realismu.

Romantická není jen poesie dadaist, jako protiklad a
doplnk konstruktivismu, — romantická je i vdecká poesie
Verneova.

Stará lidová písnika tanec pi obžinkách, tu dissonu-
A tak je všude, kde bychom chtli starou poesii

roda byla pro nás symbolem krásy,
nám mže být v budoucnosti projevem konstruktivní síly. Ne-
podobá-li se již dnes organismus moderní architektury orga
nismu lovka? Kostra je uvnit a zevn tenká pokožka. —
Stedovká architektura, kterou oznaujeme jako pevnostní,
nemže konkurovati s konstrukcí Eifelovy vže a konstrukce
Eifelovy vže nemže konkurovati s konstrukcí žitného stébla.

je s prací,
aplikovati na dnešní život.

Více než dlouhý epos o hrdinství kižák za výpravy do
Palestiny, dojímají nás ti struná písmena

SOS
ti jiskrové znaky
do erných vod oceánu.

Doba moderní civilisace strojové má zde své drama.

volání pomoci Titanicu, potápjícímu se
Jehla žihadlo vosy.

Piznáváme, že tento návrat k pírod pedpokládá do
konalou mechanickou civilisaci. Potebujeme velmi dokonalou
civilisaci, abychom vidli její nedostatenost. Dokud jsme ne
mli dokonalých optických pístroj, mohla nás tšit! iluse, že
naše jehly jsou špiaté.

Vynašli jsme si roboty-stroje, aby za nás pracovaly, ale
museli jsme vnovati mnoho práce tomu, abychom je vytvoili.
Pijde as, že vyzveme pírodu, aby pracovala za nás, což
bude spojeno s výhodou, že pírodu už nemusíme vymýšleti.

Byla doba, kdy lovk teprve svým pomrem k bohu
vcházel v pomr k bližnímu. Náboženství ale poutalo lidský
zájem mimo svt.

Moderní poesie poutá lovka k tomuto svtu, stává se
náboženstvím z tohoto svta a lidé bez intervence boha jsou
k sob v pimeném vztahu. Spolenost jest dnešním oba
dem, jest náboženstvím.

Spoleenskost uvedena v ád
Cesta je jasná.

Jsme zde tedy u zcela nového pojetí poesie, revidujeme
tedy ideál štstí. Štstí a poesii zasazujeme jako plodný prvek
a hybnou sílu do samotného dní života. Vyrstá tam, kde je
sama plnost života. Vyrstá tam, kde lidská práce se dotýká
dokonalosti. Americký inženýr má postaviti dokonale úelnou
továrnu. Postavil krásnou továrnu. Nadúelná dokonalost je
poetická. Moderní obrazy nejsou poetické, protože nejsou do
konalé. Jejich materiál a jejich konstrukce je neprecisní a žád
ný starý ani moderní mistr nemá tak zraku lichotících barev,
jak

jest socialisace.
Mám za velmi nutné pednésti vám vztah moderní práce

a moderní poesie. Mechanický dm, k nmuž vývoj moderní
architektury cílí, bude produktem dokonalé civilisace. Ale ekli
jsme, že všechny nové vymoženosti civilisaní obohacují náš
život o novou poesii
sob souasn nové prvky poetické. Bude tedy mechanický
dm taky prostedím, které nejen obklopí lovka nejdokona
lejším komfortem, ale které bude jej uspokojovati i esteticky.
Tak jako malované žudro chalupy uspokojovalo naše pedkv

Dnešní naše obydlí nijak neodpovídá naší sensibilit
lidí 20. století. Je to vlastn jediná vc, která ustrnula v histo
rickém stadiu, i když se na venek tváí sebe modernji. Ba

technický výrobek.
Nová krása, resp. nová poesie plyne automaticky z do

konalé konstrukce a není bez ní myslitelná. Nový fotografický
vynález vyvolává samoinn nové básnické efekty ve filmu a
poesie o nedokonalých prostedcích technických, na píklad
malíství, nemže konkurovati s poesií dokonalé technické zá
kladny. Nejen že vynález je poetickým prvkem, ale z vynález
žije celá moderní poesie; Lumire, tvrce kina, Edison, vyná
 lezce gramofonu, Marconi, vynálezce bezdrátové telegrafie,
Eifel, Blériot, Zeppelin, Man Ray jsou spíše otci nové poesie,
než jména známá z djin umní.

V pdorysu života vyhražuje konstruktivismus místa Epi-
jkurovým zahradám
každý svj výtvor, jenž dosáhl dokonalosti. Každý standart je
poetický. Standarty spoleenského života jsou posvátné: po
dání ruky, formality, které mají dležitou poetickou funkci. Vý
robky konstruktivní civilisace zrodily se z výpotu. Matemati
cká intuice, t. j. vynalézavost, t. j. irracionální síla života je
prvkem poetickým. Poesie irracionální je silou racionálního
života. Výpoet každého stroje má Ludolf, íslo a imaginární
ísla jsou vhodná k tomu, aby se na nich zachytila veškerá fi
losofie.
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| Šímová výstava i
mVresp. že každý nový vynález tají v

I Poadatel: Brnnský Devtsil.
Duben 1925Salon Barvit a Novotný

II. výstava Brnnského Devtsilu. Zvláštní íslo Pásma".

poetismu, a,nejen to, korunuje poesií

Tkadlec u stavu zpívá lidové balady. Dnešní inženýr
básní úžasnjšími prostedky, než je slovo a rým a pirozen
také, než je plátno a olejová barva.

Básníku, moderní produktivní práce je k disposici beton i
aviatika, roentgenograíie i akrobacie. Jedin svrchova

 ná civilisace.mže zrodit poesii odpovídající
rentabilit.

£

a
©«si Amazonká

Rembrandt: Anatomie ® Operace
® Autosnídan

Rokoková princezna — bytost aetherická a svrchovan
nžná, má ve svém necessariu škrabátko na vši. Kterási špa
nlská svtice zpovídala se z pílišné pée o tlo, protože si
vykoupala nohy.

Pro Ludvíka XIV. spaní byl obad a ložnice  centrem
zámku. Moderní ložnice je kabinou.

® Hokeyistka

© Manet
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4' m ©Kajuty Zcppelinu
Mentalita a sensibilita moderního lovka je dána už

tím, že tento zažije za den více sensací, než lovk 17. století
za rok. A sensace je osou života. Abychom si uvdomili, že ži
jeme, potebujeme cítit svou sensibilitu, a to je sensace.

Dopravní prostedky iní nás kosmopolity. Dnešní žur
nalismus a zítejší bezdrátové filmové noviny iní naše vdomí
všudypítomným. Naše všudypítomné vdomí nemže prch-
nouti z tohoto svta, a se nám líbí nebo nelíbí. Jsme bu mo
derními lidmi, jimž život a mechanická civilisace je básní,

Kajuty lodi
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