flexaton, havajskézn(cíkovy, dňeva a neurčitétÓny v riderech.
Nesmíme však zapomínatjednotlirn.fchcharakterri. Neškatulkujme vfraz.
Hlavní:
Filmouj orchestrhmotouzuukúa bareubude
lrozattm jeďinou Ťečí
form2flmu.
ostatní tvrirce.

(Česk1rfilmov svět 3, č. 12,listopad1925)
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VítězslavNezval: FIL}I

Pryč od dvou model ! První, ars academica,již hrozil konec
ve stŤepináchmitrailleus dadaismu, zaclrvacujícíznovu odštěpky dadaistické bohémy, akademické umění ve všech
podobách.
Je tňeba souhlasit s těmi, kdož chtějí uvarovat film pŤed
M:Ú.zami.
Ale je jiná modla, směšnf a neinteligentní bťržekdiletantismu, jenž se šklebína uměníjako malíŤpohlednic na Monetriv Kapucínskf bulvár.
odchovanci odpadkú kultury, jejichž životnost a odvalra
není o nic většínež odvaha slepce ulehnuvšíhovedle rilu.
Je tňeba vypudit je od filmu stejně jako všecky akademie.
Film, stroj na ňeča ňečsama.
Abstraktní umění,jež pod blokádou moderních krás mátla
jazyky, pokoušejícese o cosi zajinavého a pŤedem mrtvého
jak esperanto,abstraktníumění, podivuhodná, ale bez oné
možnostivšeobecnosti
mateŤštiny.
Film je mateŤština
bez vlasti, sanskrtnovéholidstva. Nemá
smutku bludnéhoAhasvera,jsa všudedoma. Jeho tváň není
podobnaJanusově tváŤi.Není vázána minulostí a nestrachuje
ji budoucnost.Hle, ono zachvěnílístku,jež je Ztraceno navždy ve vesmíru a ježje nrožnokdykoliv probrati k životu na
kinoplátně. Jeden puls z rytmu r'ěčnosti,jenž nás kdykoliv
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pŤesvědčÍ,
že božstvÍ.nestárne.Není tÍeba vymfšleti novfch
božstev,hrdin, tvarri. Všeje dáno v časea světle.StaréŤeči:
aqua, l,eau, wassel' voda. ModernÍ umění použilajakéhosi
zevšeobecnění,
ida. Ale jak hovoŤívoda, promítnutá na kinoplátně! Řeč srozumitelná stejně Papuánrim či Francouzi jako
básníkovi.
Mluviti ke všem! Ke staréEvropě jako ke krajrim bez dějin.
A k černuještě diletantri s věčnfmi trojrihelníky, detektivy
a unylym líčidlem prostituce!
obraťme se k hvězdám: Chaplin, Fairbanks, Mary Pickford' Nazimová, Lilian Gish. Milovali jsme jejich magické
lr lky, jimiž evokovali smích, dětinství, kŤehkost a chvění
lásky. Ale film je víc rrežhvězdy.
Neboé nejde o dtama, román, hrdinné či idylické epos,
směšnou či vážnou historku. To jsou stejně odkazy starého
umění jako fotografickf šerosvit, kopírovanf uměleck1ími
režisérypodle Leonarda. Jde o jasnovidné aranžmá,lidskf
vfběr. A závody na Broadwayi, jež čpíuměním a obchodem,
jsou stejně daleko filmu jako olympijskéhry s Euripidem.
Je tňeba uzdravit všecky smysly, aby vnímaly jako čočka,
a nrít ležérrroudrislednost Archimeda či Newtonriv mozek.
Ležet pod stromem a nechat si rozbít nos pádem jablka, abychom odkryli některj z věčnf,ch zákon:iu,jehož by použil
člověk k svému štěstí.Imitace pňírody a pŤehodnocenípňírody, jak prázdná hesla dnes.Obě se dovolávaly Mriz. lVIalíŤi,
básníci, filosofové,kteŤíjste pro jeden nov;i tvar či poučku
nechali minout tisícetvarri a zákon ,jež se odehráv ajív každé
vtciině. Sbohem, Muzy, a sbohem, stars! Váš privab se udrží
ještě několik desetiletí.Sbohem, umělci, jejichž
setrvačností
]reslemje création.Váš pŤíběhse bude r,ypravovat jako pohádka o stavbě babylÓnské věže. Sbohem, pňívrženciumění
jako imitation, ani ZoIa, an\ Dostojevskij nedali nám PaÍ1že
č:ičlověka.Nejde ani o création'ani o imitation, nejde o M zy
ani o stars. Film! Neboť slovo naturalismusje zdiskreditovárro oběma modlami. A film, jenž chtěl zachytiti pťrvodně
chrizi koně a jejž aplikovali na umění, bude napňíštěvěren
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nepŤipomíná-|ito veliké eposvémuposlání.Věda a poezie,
dnes vyhynulfch náboženství!
chv
"..íl-.
Novf sanskrt. Ale o čempňedevšímnrluviti!
animdni.Bod, jenž byl v programu všechmoderních
Současné
jež
estetik. V programu. odrivodněno civilizací rychlosti,
Simultaneismus
vr|.áž|vécíáo '.b., měníc smysl perspektiv.
a kolik ještěnázvri!
bez zmrtvělé syntaxe. MoŤe se
Jediny film toho dosahuje
v zahradě hoŤíohřostroj
opodál
vlít ,,u stňeševily, zat1mco
pŤed
amezidveÍmi serozp|flávidina ženy,jež tu existovala
dvaceti lety. Jedinf film je schopen toho, co \/ywáI|hudbu:
harmonie a kontrapunktu. Optické varhany. RejstŤíkydefi.
nující fotogenii. A defilující rytmus. Celá doba členěna
šestnáctinami.Do toho synkopy ž |a džezbend.Věc psycho.
logie a techniky. Současnostakce a vzpomínky stejnfch intenzit. Ponenáhlu sen nabyl pŤevahya zaplĎuje plátno music.
hallem, zatimco ze vzpomínajícíhozbyly toliko zvětšenéoči,

poletujícínad sklenkou absintu.
Filmoutitechnika.Nejde o estetiku. Film, jenž jí dosud naštěstínemá, má pro budoucnost o jeden zbytečn! boj méně.
Ačli obstojí z éstetickéhohlediska moňskédno, či krajina
točená z aeroplánu. Člověk bez piíkras. Krásnf film nere.
produkuje tvarri. Vyrábí je pŤímo.Jde o to viděti v něm stroj,
jejz obaáŤil lidskf drimysl bezvadnlmi nervy, hltajícíhmotu a
vytváŤející
život posmrtnf. Nazveme to tak. Objektiv, hltající
z určitévzdálenosti mraveniště.200 obrázkťrza vteŤinu. Piípustná horečka.Nebezpečná! Žaludek pracuje. A potom na
kinoplátně. Promítací aparátjako by mluvil ze srla. Mravenište.Ate toho jsme dosud nikdy neviděli. Filrr nereprodukuje
tvarú.Vyrábí je pňímo.A pŤecenic než absolutně pŤesnáreprodukce, .'up'o'té vykonání rikolu. Věc techniky a ducha.
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M1lstifikaceu režii. Odchod od starého komedianství! Definitivní rozluka mezi divadelním hercem a filmor,{mi stars.
Lze napodobovat afekty každéhovečera pŤed vyprodanfmi
lÓžemi divadel. Temperatura rozhodne o hlasovém vfkonu.
Ale kdo se odváží opakovati svrij včerejší
risměv? opakovati! Filmová režie si odvykne patrně zce|a tuto drez ru.

vás milovala
strach. Ale vy jste žena. otče, chcete znát,jak
16ii|. A toto
vaš. dce.a d,,es v 10 hodin 15 minut? Operatér
v 10 hodin
ut"ri,'oue drama, jež se skutečně událo dnes
velkofilmu.
nejnovějšího
15 minut, bude součástía vteňinou

Jiste.

Hvězda: Navfsost dokonalf člověk,jenž zasloužítéto ko.
runy. Viseti všemi smysly na pŤítomnévtefině. Neboé osvětlenf čas je jedinfm malíňem valérťr.Ve tváňi, pŤi chrizi.
Hvězda: Je tňeba b1ítitak dokonalfm, že se to podobá spuš.
těnému stroji. Akord cis dur. Toto piano má špatnou rezonančnídesku? Zkoušejme.Maličkost rozladěna? Vše v luxusním poŤádku. Cis dur akord.
Stejně stars. vydat bezvadně cis dur akord. Ale co to znamená? Není tu normy. Vfroba hvězd není standardizována
ani patentována. Lilian Gish' housle, r,yrobenéjedinkrát
v dějinách lidstva. Nástroje se budou rodit nadále samyzesebe.
Režisérrivrikol. Uhoditi správně cis dur akord. Ale to pňed.
pokládá dovést na|ézti klávesy. Uhádnouti základnl k|ič,
v němžje naladěn tento člověk, J"kÝ rikol ! A čekatina to, jak
vyloudí nutny cis dur akord. Toto pŤekvapenínepokoiuje.
Nástroj v napjatémočekávání,co bude na něm uhozeno.Stejné
napětí v očekávánl odpovědi. Neočekávanéa se všírozhod.
ností.
Dosáhnout reflexu otcovy smrti v detailu dceŤinaobličeje.
To je rikol.
Zkoušejme. Otec je zcela zdráv. Ten či onen byl nejzdtavějším mužem. A na|éztvšechny drivody pro smrt nejzdta.
vějšího muže. Analogie jsou vysvobozlj(cí i vražedné. Pro
tuto vteŤinuje tŤeba,abyste byl tyranem až do konce. Co se
děje ve vašl tváii, hvězdo. Chvějete se o život svého otce.
Režisérvěňístejně mystifikaci rikolu, jenžje položen.Konečně
tyto drivody jsou pravděpodobné.Prožil s vámi strach o smrt
svého otce, vašeho otce, otce vribec. Stejně jako vy? Prožil

r66
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