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ze za poesii, pozná nove]e o
POUR DAMESPOUR MESSIEURS Moe s obzorem oblohy, na níž se jasní minky, položené kinem.

Jest teba konstatovat, že v pítomnosti kino U. S. A.Lo s kouícími komíny
nijak nepokrauje. Zstalo týmž, ale neuinilo objev. Nepi-v dálce.K moi.K mstu

Hoch spatí tabulku a zadívá se smutn k moi.
Lo na obzoru.
Vlajky ve vtru. Za nimi moe
a majáky.
Pístav.

Hoch se svšenou hlavou odchází k mstu.

vádí nás víc do obdivu a lze jen nesnadno rozeznat nová vy-Vlna, vzniknuvší kdesi ped lodí, rychle vzrstá.
dání film z r. 1920 od film z r. 1922 a dalších. Není tebaHbet vlny se vznáší a padá;
ilusí. Ale není také teba se mýlit. Ameriané, kteí rychlepostupuje až obsáhne tém
chápou, mli velký úspch s nmeckým filmem' »Kabinet dok-celé plátno.

Vlna se roztíští v miliony stíbrných kapek. tóra Caligari«. Jist je tento film hodn rozdílný od starší pro
dukce, ale udiví-li vás na okamžik, znamená pec krok nazpt.

Jar. Seifert. Režiséi z Los Angelos a se nauí od nho. Jsou rozhodn sil
njší než autor Doktora Caligarilio, který penesl na plátno
divadelní formy.

LO NA MOI.
Americké kino.Kouící komín. Lana. Námoníci a rackové. (Bílá kídla

bílé kalhoty.)
Dívka v chaise longue na palub.
Zavená kniha na jejím klín.
Dívá se upen do dálky.

Námoníci. Kapitán na mstku. Rackové. (Bílé kalhoty,
bílá kídla.)

H
AOi blázn a jejich opilost podobají se motýlm.
RTato žena, která pije, nezná le lehké obláky svých
Opání. Miluji toto zaskípní zuby, tyto bledé vášn a tyto
Lprudké bolesti. DKorektní gentleman vám pináší rže. Roztrhejte je va-

bílýma rukama, má šílená milenko, a zahote je do koše.
v •

sima L
Otevte vaše ohromnéChystáte se usmrtit nkoho a váháte. LKapitán zapaluje si dýmku

a sestupuje.
Mluví s dívkou a po chvilce
odvádí ji po schodech dol:

oi, aby se vaše ruka nezatásla. O
Tento film je smšný a sentimentální. Y
Pro ta šílená je tak krásná? Pjdeme se znovu po

dívat na film »Mimo zákon«, není-liž pravda, André Brentone?
D

Ale tehdy neznali jsme ješt Charlie Chaplina.
TANENÍ SÁL NA LODI. Hle lovk, který dostal s nebe nejkrásnjší dar svta;

Charlie má touhu silnjší než všichni ostatní, Charlie miluje,
dívá se, zapomíná, baví se a je jedním z nejneuznanjších lidí

O patro výšg!
Tanící dvojice.

Nejhorší film Charles Raye nebo Jack Pickforda jesvta.Jednotlivé skupiny spolenosti.
íšník s podnosem plným Nevdnost smíchu a radosti je zarážející. Je s podivem, mnohem lepší Doktora Caligari.

že posud žádný spisovatel nezasvtil svj život tomu, aby
lidského. Jest

To, na em nejvíc záleží, je, abychom se nevraceli poV /&gt; /

CIS).

Klubovka, na které jsou pohozeny
bílé rukavice a kvtina.

Námoní dstojník stoje,,
rozmlouvá s dívkou, která sedí

kesle. Dívka se ovívá vjíem.
Tanící dvojice. Bílá klaviatura piana, na níž hrají erné
ruce.

krok za krokem sledoval vývoj tohoto zjevu
teba zahrnut zlatém, ale pec je vydán v šanc smrti. Mohutná
ržová kídla zapomenutí rychle pikryjí jeho hrob a ani nej-

náhrobek svta nezachová jeho památku. Bezpochyby

svých stopách a neohlíželi se' nazpt. Divadlo, které oživne
jednoho dne, je tak daleko od filmu jako básnictví od hudby.
Každá vc na svém míst, ve svém ase, praví písma. Jest se
teba vyhnouti úskalí umní za každou cenu a vyvarovati sev v ;

vyssi
se sám Charlie Chaplin tomu vysmje první. Nestará se o svou dávné novosti. Po velkém úsilí jest správno a pirozeno, žev

slávu, a práv proto smje se tomu, že se o ni staráme my.
* Snad jsme se ješt neobdivovali rozlehlé populárnosti mu-

ernoch u klavíru. že, kterého jmenují ve Francii Charlot, ale pochopili jsme ihned
Orchestr exotických nástroj. dležitost jeho úkoly. Charlie Chaplin opravdu »objevil« ki-

kesla. Pohybem vjíe petrhává no. Bylo mu to asi snadné, protože je básníkem. Myslím, ze
y ‘ 1 není teba dávati draz na toto tvrzeni a ze jiz dlouho cely

mezi filmy Chaplina a všemi

po nkolik msíc nebo rok klade si kino U. S. A. úet z vy
konané cesty.

Vskutku myslím, že v pítomnosti nelze žádati na Los
Angelos než aby pokraovalo v tom, ím bylo: msto zázra
ných sn a podivných skuteností.Dívka se zvedá z

tžkou šru perel na své hrudi.
Žasnoucí tvá ernochova.

Kino U. S. A. zstává a dlouho zstane the biggest iu
the world, podle dobrého našeho rení.svt pochopil rozdíl, který je

Poesie je kyselina silnjší než všechny známé ky- Philippe Soupault.ostatními.
Tanec je perušen

Perly, padající s jejich šat
na zemi.
Gesto díviny ruky, kterým je chtla
zachýtiti.
Perly se kutálejí po parketách.

Zmatek a pekvapení mezi hosty.
Zatím :

Porušuje nejbohatší a nejmocnjší výpoty, její pri-seliny.
tomnost nutí zaíti vše od poátku.

Filmy Charlie Chaplina nevymykají se tomuto pravidlu
od spatení filmu »Psí život« máme dojem, že všichni reži

séi filmoví, i ti nejslavnjší, nesvedli než malé krky, anebo
že zstali zcela stát. Nikdo nedomýšlel vznešených trik Char-

a

Život probouzí hrdinnost. Hrdinnost pestává být
lie Chaplina, které my, básníci, nazýváme poesii.

Náhlé objevení Charlie Chaplina zpsobilo výbuchy smí
chu, které byly píliš význanými. Lze tém íci, že komika
Chaplina psobila skandáln. Aby nevyšli ze zvyku, paížští
žurnalisté vtili úpadek, aniž si dali práci, aby pochopili zvlá-

jen slovem. Poíná se mit reeln. Poznalo se, že hrdin
nost nejsou klinické pípady, ani doma usedlá ponietsche-

Lustr nad jejich hlavami se
promuje v plující medusu,
která svítí. Sál temní.

Medusa odplouvá, pomalu se zmenšujíc.

ovská literatura; pestali být velcí hypochondi stejn
jako sedlátí idylikové; hrdinskou není perverse starc,
ani dámský spleen. Nové hrdinnosti jsou lhostejné sebe-štní úspchy tohoto zvláštního herce.

Ve svých prvých filmech Charlie Chaplin nebyl le po
zvolna stával se se z nj autor her, které

vraždy. Nedonošená narození jsou vci lékae, rozvody
divuhodný herec.
C- jmenovaly: Chaplin v mu s i c-h a 11 u. Chaplin vy-
stého válcem, C h a p 1 Ln strážníkem, Chaplin v o-

a ktiny záležitostí úedních akt vše je málo zábavnéMOSKÉ DNO.

Nej din ve m chutné svtlo:
úskalí, 'škeble, tré korál.

Vyjasuje se. Široká rozloha.
Bohatá podmoská flora.

Uprosted na svtlém písku množství perlorodek.
Scenerie, trvající nkolik vtein bez pohnutí, se rozšiuje.

Nové partie moského dha.
Nkolik zlatých rybek.
Korálové háje, úskalí, záhony
kvtin a hub.

Vše se velmi pomalu promuje v zahradu.

se
pro žurnalistu a v celku nezajímavé pro dramatika.

Válka píliš jasn dokázala, že úlohu hrdin nelzejákem a Psí život.
si nedoznali, že tyto filmy jsou a zsta-( ,Pro bychom

nou jedinými dramaty téifl
chom vyhledávali paradok-f, jak lze zamleti, že smích jeho

naptí než podívaná na

omezit na umírání.
tak dramatické doby? Aniž by-

Narození a smrt nejsou dležité.
Hodnotu a hrdinost má život.filmu je tragitjší, zpsobuje více

smrt? Vést svou vc hrdinn a do krajnosti až na smrt,
Všechno závisí od stanoviska, na které se postavíme a

snadno si pedstavím, že jsem trpl více smíchem než unylý-
neznamená a nemá znamenat: vést ji na porážku. A jsou
dramatikové zajedeni do svých Herakl, Tristan, kteími smutky, které konec konc uspokojují.

Nkteré filmy Charlie Chaplina se pipjaly na mé vzpo- umji umírat se zásvtnými slovy na rtech. Nám jejich
minky a v myšlenkách na n píši tyto ádky:

»Psí život« (Charlie Chaplin).
»V pt hodin z rána nebo na veer kou, který nadýmá

bary, vás bere za chtán: spíme na krásné hvzd.
»Ale as utíká. Nelze ztratiti ani vteinu. Tabák. V zá

koutí ulic prohledáváme temno; obchodníci rozloženi na ki
žovatkách jsou na stráži. Musíme se dát do bhu: ruce v kap
sách, rozhlížíme se. Café-bar. Ze dveí do ulice se rozlehne
mechanické piano. Vn alkoholu roztanila milence.

hrdinnost je nesrozumitelnjší a grotesknjší než plai-
doyr G. Shawa. Bohudík nedosahuje moderní hrdina,
na p, Lenin, velikosti dramatických hero. Není snem,

ZAHRADA.

Zahrada s basinem uprosted.
Zlaté rybky.'
Záhony kvetoucích ke a kvtin.

Pichází dívka s hochem.
Usedají si na laviku
Dívina ruka, kterou hoch
zamilovan políbí.

Hoch utrhne z kee opodál rži a podává ji dívce.
Orosená rže.

Pichází listonoš a podává dívce psaní.
Uplakaná tvá dívina.
ást obálky s americkými
známkami.

Dívka sama u zábradlí zahradní terasy drží zma

kaný d opis.

ani mystickým vytržením. Celkem vzato, je Lenin hrdi
nou národních hospodá a sociolog. Básníci a drama T
tikové, kteí živíte lidi ním jiným než národní hospo
dái, obdivujte se kajícn a mlky národnímu hospodá
ství, které ízeno Leninem, tak dobe dovedlo nasytit lidi»Jsou tam.

»Na okrajích stol, na okrajích rt hoí cigarety: nova chlebem.
hvzda zpívá starou a smutnou píse. jeho metafysická hrza nebo náboženskéSexus

Je možná odvrátit hlavu nazpt. zbožnní nezachrání hrdinnosti pro moderního lovka.Slunce se usadilo na strom a záblesky na okenních
Metafysická hrza pohlaví bylo to jediné, co inilo We-sklech jsou výbuchy smíchu. Veselý píbh jako .krám obchod-
dekinda a Strindberga, Lulu i slenu Julii zajímavými.nika barvami.

(Charlie Chaplin).»Chaplin vysthovalce
»Kymácení a nuda ukolébávají týdny. Jsme už syti pro

cházek na palub: od vyplutí je moe bez barvy. Kostky, které
vrháme nebo karty nedají nám zapomenouti na to msto, kte-*

Našemu mládí byla tato dramata stejn eksotickými jako
cestopisné povídky z Tahiti. Stejným zdrojem zakázané
odvahy. Ale po tom, když nás opeila válka a oteveli
jsme zelená dvíka svých oí, poznali jsme, že zem jeré se chystáme poznat: život je v sazce.

»Je to déš, jenž nás uvítá v poušti tchto ulic. Ptáci a
nadje jsou v dálce. Ve všech mstech jsou sály a restauranty

Nemyslíme už, díváme se jen na oblieje host, na
dvee nebo na svtlo. Což víme, že te je již teba zaplatit a
jít? Což nám nestaí chvíle, která již uprchla? Jest k smíchu

vždycky lovku nejblíže a že láska je jediný dar. Tra
gedie tanila nyní ped námi po hlav groteskní tanec.PALUBA LODÍ. studené. Aplaudujem jejím skvlým komediantm, kteí se až do

Dívka stojí u zábradlí paluby a drží v ruce kapesník.
Moské vlny za zábradlím.
Vlny vzrstající.
Mrak na obzoru moe.

Námoníci odnášejí s paluby lehátka. Pomalý déš.
Hra vln a dešt.
Vlny- stále vyrstají.
Rackové v dešti.

potu ufilosofovali pro naši zábavu. Láska, která za všech
všechen tento neklid. as je pece jen nejvrnjší básníkm, zjevuje i novým

A smjeme se smutn, jako hrbáei. dramatikm svou básnivou tvá. V tom je nová kultura
Zdá se, že Charlie Chaplin jako smjící se kouzelník do

vedl dáti jediným švihem své hlky americkému kinu neoby- lásky. Pod tímto zorným úhlem je AYedekind stejn kul
turní asi jako Shakespeare. A úsmv americké kinolie-ejnou moc, takže neuviteln pedil všechno ostatní. Vše

chny filmy, které vycházely ze studií v Los Angelos, se líbily. reky je kulturnjší obou. Konen se žena domáhá kul-
Byly to dlouhé jízdy bez jediného slova, bez zbyteného ge- lurnjšího a racionálnjšího úkolu ve svt. Nebo ani

Prázdná paluba. Byly to filmy Douglasa Fairbankse, Riosta, sensaní únosy. Wedekind nedokázal Erdgeistern (Lulu), že muž je z n-
Zmoklá vlajka na stožáru.
Lodní reflektor v houstnoucí
tm.
Obrovské vlny.

Jima, Tom Mixe; byly to spletité historie bank, zlatokop a
eho jiného než ze zem. Jako ve všem v život, i v lásceOhromná mlící kancelá a hlava lovka s cigaretou vdol.
je štstí jedinou vcí, kterou lze nejbezpenji zvážitústech, hlava, jež myslí a její myšlenka stává se celými Spo

jenými státy, celou Amerikou, celým svtem. U této hlavy te- dvody lásky i života.
Toto mlelivélefon sjednocuje lidi a svt temným zvonním. Realistická a porealistická kritika, které uctiv d-zvonní v kinu nenahražuje-li dobe staromódní tragiku zvuí-

TMA kujeme za její léky, vytvoila dobré karikatury hrdin.ího rohu ve hloubi lesa našeho romantického Alfreda de
jíNa p.: Sternheimovský cyklus výsmchu:Vigny? Dvee se otvírají, zavírají a erní lidé, lidé silní Aus dema

Rychle vystupující stíbrné bubliny vzduchu.
Rozjasuje.

Temná zele vody, kterou pomalu padá neuritý tmavý
pedmt.

ženy beznadjn zjemnlé nebo lehkovážné vstupují nebo vy- bürgerlichen Heldenleben«, Shaw.) Bohužel, poznali- jsme
Cházejí se štstím nebo neštstím v nskou. práv tu, že to bez hrdin nejde. Nebo ani smšnost

Kino U. S. A. osvtlilo všechnu krásu naší doby, všech-
nezbavila nás víry v hrdinnost. Ba, dovedeme být právAle tento lesk, kterýnu tajemnost moderního mechanismu.
vdni za všechny ty všední, obyejné a prosté stránkypromítalo, byl tak snadný, tak pirozený, tak málo afektova-Pedmt dopadne na

holé úskalí moského Mna.
Rozjasuje se více.
Jeto prázdná krabika
od olejových rybiek.

Hejno stíbrných rybiek mihne se bleskurychle kolem
krabiky.

ný, že jsme jej sotva zpozorovali. hrdinské postavy. Realistická kritika nedovedla dát svým
Ale byl to pec jeden z nejvtších a nejdležitjších um- hrdinm úkol, hrdinských úkol realistických.

leckých objev. Všechno bylo naráz obnoveno.
Tato nová krása, tak lehce odkrytá, byla provázena

technickou dokonalostí, která byla neznáma až do našich dn.
Režiséi Spojených stát porozumli dramatu, které se ukrý
valo v klíové dírce, v ruce, v kapce vody.

Vliv této nové moci byl hned cítit. Myslím, že všecka
francouzská poesie hluboce podlehla tomuto zjevu. Divadlo po
malu

Nechtla pochopit, že úkol hrdin je konkrétní. Že jsou
hrdinští u svého díla, nikoli však nkdy u své že
ny. Konen, tato kritika nepochopila, že hrdinnost je v
 i n u, který mže být zvážen a zmen, že hrdinnost
není v temperamentu. Pro echovy, Gorké, Tolstoje
umíralo mnoho hrdinských povah v niemných koutech

Vodní proud siete krabiku.
Stíbrné bubliny, které rychle
vystupují vodou, až splynou
s pnou moské hladiny. se promuje ve styku sopravdu, až píliš pomalu


