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v prostředí mnohohlasého kulturního prostoru dvacátých a třicátých let, kdy Teige mohl
svobodně a bez obtíží reagovat a vést polemiku se svými názorovými oponenty.
Vybrané texty provázejí stručné medailony jejich autorů, poukazující rovněž na další
teigovské souvislosti. V úvodní studii postihuje editor Jan Wiendl základní ideová
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O editorovi antologie

Resumé

JAN WIENDL (1969) je literární historik a editor. S Institutem pro
studium literatury spolupracuje od roku 2010, je jedním z jeho za
kladatelů a místopředsedou správní rady. Zabývá se zejména pro
blematikou české literatury první poloviny 20. století v souvislos
tech umělecké moderny a avantgardy. Od roku 2009 je ředitelem
Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Uni
verzity Karlovy v Praze, kde působí od roku 1997. Byl redakto
rem časopisu Česká literatura (1998—2002), od roku 2004 působí
v redakci časopisu pro mezioborová bohemistická studia Slovo
a smysl, jejž založil spolu s L. Heczkovu a J. Vojvodíkem. V letech
1998—2011 byl předsedou Společnosti F. X. Šaldy. Publikoval mj.
monografie Vizionáři a vyznavači (2007) a Hledači krásy a řádu
(2014). Jako autor a editor se spolupodílel na vydání kolektivní
monografie Heslář české avantgardy (2011), na sbornících věnova
ných osobnostem básníka Jana Zahradníčka (Víra a výraz, 2005)
a F. X. Šaldy („Na téma umění a život“. F. X. Šalda 1867—1937—2007,
2007) a publikacích Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech
1905—1923 (2010) a Dějiny nové moderny II. Lomy vertikál. Česká
literatura v letech 1924—1934 (2014). V rámci IPSL spolupracuje
na dokončení Souboru díla F. X. Šaldy, společně s J. Vojvodíkem
píše monografii o českém básníku Janu Zahradníčkovi.

Readings on Karel Teige seeks to present the first two decades — i.e.
the years 1919—1938 — of the effective reception of Karel Teige’s
programmatic and theoretical writings as well as of the positions
he took regarding cultural policy in all its multilayered and often
contradictory character. Most of the authors of the polemical and
critical essays, reviews and informative notices on Teige’s work
were writers and literary critics. The time-period stipulated for our
selection spans the free and polyphonic cultural space of the 1920s
and the 1930s, and thus the time when Teige was unhindered in his
responses and polemical reactions. The pieces included in the vol
ume are accompanied by brief profiles of the authors, with refer
ences to any further links to Teige.
The anthology is divided into five segments, in chronological se
quence. The topics pursued are: (1) the earliest reception of Teige’s
views, as formulated particularly in connection with the Devětsil
group as well as within the debate regarding proletarian culture;
(2) the reception of Teige’s ideas on poetism, as formulated in the
1924 and 1928 manifestos of poetism, in the periodicals edited by
Teige, and in his axial writings on the concept of poetism; (3) the
so-called crisis of poetism; (4) reactions within the so-called gener
ational debate, wherein Teige on the one hand defends the freedom
of creative art yet on the other hand (though not a member of the
Communist party) consciously subjects himself to the party appa
ratus and discipline; (5) the reception of surrealist activities in var
ious forms, and Teige’s increasing insulation, as he points out the
similarities between the Soviet cultural policy and practice and the
rhetoric and de facto behavior of Nazi Germany.
The introductory study of Jan Wiendl, the editor of the vol
ume, characterizes (the modifications of) Teige’s principal intellec
tual and theoretical starting points and his positions in the field
of cultural policy and portrays him as a passionate debater whose
sharply articulated and dramatically presented views were meant
to provoke discussion. The book closes with a bibliography supply
ing a survey of Teige’s own publications and of writings related to
his work.
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