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krade se koní proto tak obtížn, diktatury jsou proto územn
a obsahov separátní, ponvadž dosud vždy resultanta obou
napjetí
nelogické zápolení. Mobilisace sil má nco komiky v této pí
tomnosti, nebo nevyvrací se mocnosti stejn silné. Píchu
traginosti tkví na koeni souasného stavu. erv chudoby,
genialita aktivnosti, cynismus revoluce, svrchovanost hrdin
ství a kolik jiných prvk mohutní v ln myšlenkové a vcné
stability. Kteréhosi dne bude vyvrácena symetrie zápor a
klad. Doba nabude rázu absolutismu v záležitostech, jež v
demokracii byly vcmi mocenskými, vcmi všeobecného hla
sovacího práva a všeobecné porážky. Uvolnné energie za
vládnou podle programu. Pohroma starého separatismu strhá

závoje. Konen, doufejme, v kterýchsi slav
ných keích barbarství jedna polovina kultury ztratí subven
ce stát a ježto závoje nejastji vlají nad pudrovanou tváí
naivky, padnou závoje na špatných jevištích našich divadel
ních museí.

'

K sociologii filmu
*
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0. Kolik sil se zmaí, kolik se plýtvá energií pro toto

Sociologa na filmu musí zajímat! pedevším jeho produkce. Aniž chceme ji zevrubn analysovati, budeme pouze
konstatovati nkolik fakt, jež pispjí nám k sociologickému ozejmní filmu-výrobku, filmu-umleckého díla.

Filmový prmysl je nejmladší z velikých odvtví prmyslových. Probhl za tvrt století všemi fásemi od jednotlivého
podnikání malého podnikatele až k velkokapitalistické koncentraci, fásemi, jimiž jiná odvtví probíhala mnohem pomaleji.
Koncentrace tato však je jen organisaní a finanní — produkce sama byla v zájmu mnohotvárnosti filmu decentralisována,
ba, systematicky zempisn rozdlena. Obepíná dnes zemi. Odtud je dnes filmový obchod internacionální. Jakožto prmy
slový produkt a artikl obchodu jest film práv tak prmyslem a obchodem jako co jiného, a platí o nm pro budoucnost
totéž, co o socialisaci prmyslové výroby a organisaci distrib ice vbec. Nebo film jest vcí k životu dnes potebnou a ne
mže tedy zstati balónkem kapitalistických interes, jako dosud vtšinou jest. Filmový prmysl jest ovšem, jako každá
technicky vysplá výroba, této socialisaci bližší než obory technicky zastaralé (spolupráce velkého potu lidí; veejný zá
jem o nj; propjování koncesí spolenostem atd.).

Film jest typickým produktem doby. Šílené tempo její, pozemská fantasie nejprudší aktuality jej pinesla. Formovala
jej technika a obecenstvo. Obecenstvo: Lidé, pes den nanejvýš napiatí svým zamstnáním, pospíchající neklidn, i když se
baví. Jiní, u nichž typickým znakem jejich zamstnání jest nuda: Zde chtjí se nenuditi. Proto se film stal nejzábavnjším a
nejseriosnjším umním doby, nejmodernjší zábavou mass. Nastoupil na místo divadla, jež je ztratilo, protože se stalo vcí
úzké vrstvy vzdlanecké. Miliardami, jež byly vynakládány v dob hospodáské bídy na výrobu film, platilo lidstvo tribut
své fantastické illusionistice. Statistiky ukazují, že film existuj e pedevším pro moderní lidi, kteí se- dávají nésti dobou a
žijí nevdomky podle zákon, jež pedpisuje pítomnost. Tak patí dnes k životnímu standardu prmyslového dlníka astá
návštva kina. Pro lidi však, kteí svým povoláním kotví v hospodáském zízení starší doby (na p. emeslníky) nebo
kteí se odlouili od široké pdy. obecnosti zvláštními zájmy osobními (vdci), nemá film takového významu.

Film je novým druhem umní, vyplynuvším ze zmnných pomr technickoekonomických a duchov sociologických.
Stroj hraje v nm vynikající úlohu. 1 duchový obsah jeho stojí a padá s jeho technikou. Jest to umní vyrábné strojem.
Jest pravým dílem kolektivní práce. I spisovatel libreta i režisér i herec, každý z nich jest jen lánkem velikého prmyslo
vého aparátu, do nhož zapadá jako souást nezbytná sice, ale podizující se celku.

Film odpovídá duchovým potebám, vznikajícím z provedené dlby práce. Velkovýrobní organisaci práce se rusí
úzký vztah k životnímu zamstnání. lovk hledá si za mechnisaci své innosti náhradu tím, že se snaží co nejpíjemnjšími
uiniti své volné hodiny. Dlbou práce stává se život jednotlivcv velmi jednostranným. Nejen u továrního, dlníka, ale po
kraující dlbou práce i v jiných oborech zamstnání. Proto se snaží moderní lovk dostati se z úzkých'hranic svého ži
vota, obohatiti svj svt zážitky mnohostrannjšími, získati duševní stravu své osobnosti. Nachází ji dnes pedevším v kinu.
Se zvýšenými požadavky, jež klade století rnechanisované práce na lovka, s intensivnjším naptím a využitím sil, jež
s sebou pinesl boj o život, musela i druhá stránka denního života, odpoinek a zotavení bezúelnou zábavou se uplatniti a
poskytnouti protiváhu onomu naptí. Divadlo a literatura, jdouce cestami vzdlaneckých ideál, vzdálily se dennímu životu
a vyžadují k vnímání velkého naptí duševního. Ale toho není schopen lovk po práci. I vyhledává kino, jež jest zcela jen
hrou, bez didaktických interes. Na nm. živí svou prostou rozkoš z dívání, touhu po poesii. Film objevil se vas jakožto
korrektiv v dob, kdy život lidský stával se stále více ohranieným a mechanisovaným, 'mén nebezpeným, aby saturoval
dobrodružný instinkt lovkv, jenž po dlouhá desítiletí stával se stále více Patentním. Jelio bohaté možnosti technické a
jantastickoillusionistické mu to umožují.

Mnoho vlastností filmu vyšlo vstíc moderní sensibilit a duchovému složení. Již svým nejvlastnjším živlem, jímž jest
pohyb, vychází vstíc dynamice moderní doby. Jest jí dále blízek svým primitivismem. — Dnešní e je logický filigrán.
Dnešní básník usiluje o základní sdlení. Nemaje ei, je film omezen na psychologika, jež se dají vyjádili tlesn — tedy
na primitivní duševní vztahy, jež existují ped eí. Náznakem gesta vyvolává film celé volné komplexy p_edstav. Jest to
nejzazší mechanisace a zárove opt primitivism, film se stává tak srozumitelným lidem všech ras a kultur, kteí mimo 'ele
mentární city nemají žádných spolených bod. — Vychází vstíc moderní visuelnosti. Stále více ztrácí lovk dar ze
slova budovati si svt. Žije nm. Lidé v poschodích inžák, v restauracích, na ulicích v elektrikách míjejí se nm. Úvod
ník nahrazuje stále více táborovou e. Obraz chápe moderní lovk bez námahy. A film jest mu poesií zraku. Fotografie
odhalila mu strašnou vcnost a krásu života.

konen

Prominete-li mi úvod, píliš nezbytný, chceme-li k dik-
tátorství politické budoucnosti, rýsovati obrazy dvou
divadla a kina,

umní: '

jež nutno v základech rozechvti pro jejich
omyly, jež^ nutno nartnouti v jejich elementárních prvcích,
jimiž jediné rodí svou vlastní krásu, dovolte, a ekneme,
divadlo jest a bude
svou genialitu.

Bez nárok na historická, estetická, literární, dramatur
gická, režijní, výtvarná, sociální, sociologická, etická, divadel-
n-kritická sudidla, charakterisujeme všeobecn typ divadla
a t y p kina.
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emu kino dkuje svou popularitu i více:
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Divadlo: vzpomete si prvých svých dojm. Úinnost
fikce, úinnost dje, úinnost pathosu, zázrak svtelných efek
t rozechvly veškery nit mozku. Bledá nádhera hereky,
aktuálnjší než inusa knihy a zpvu. Bezmála gestikulace cir
kusové arény. Ruce zlomené nad dopisem. Polotanení obrat.

V celku, možno-li analysovati prvé a vzdálené dojmy,
jež nepodlehly sugesci tiskové a banální otravy kritické, ani
sugesci knižního dramatu, dlíme je v míru zraku

a v míru sluchu.
Mítka estetická, citlivost, reagující na nuance, zatím

co podstata jde k ertu, jsou odvozené, pozdní, sekunderní a
- rozumíme si, ekneme-li, cizopasné.

Divadlo, scéna, herec, režisér, mimika, rytmus pohybu,
modulace hlasu ,jsou záležitostmi oí a sluchu. Tendence a
morálka jsou jednak vcmi detailu, jednak pedmtem ba
dání sociolog a filosof, jednak tolikerou píinou ztroskotá
vajícího divadla, že nepokládáme je vbec za náležitosti di
vadla.

t

Divadlo, jak slovo a jeho kmen ukazuje, znamenalo by
pevahu zrakových prvk, ímž lehce mžeme uvíznouti v
pavuin skuteného zrakového umní: kinematografu. Di
vadlo však podle veškeré tradice a — eož je významnjší
podle svého úelu je kouzelníkem, který v sluncích prudkých
reflektorických kužel svtelných dává mluviti osobám, jež
ztratily svou civilní osobnost a staly se šašky komedie, bo
hynmi tragedie. Slovo plyne, šepce, hmí, dlí se, padá, láme
se, mohutní' a vyletuje naposled mrtvému v jeho chroptní.
Dramatický autor, jenž napsal své divadelní libreto, rozumje
více scén než jak posud rozumí malým spoleenským problé
mm, usnaduje bezvadnou hru, nezatžuje herce lavinami
slov bez vtipu, bez spádu, bez samostatného obsahu. Pravi
deln jsou žebráci, jež vidíte na schodištích ojínných chrám,
struní a jednoslabiní, úinkují na vás krt a víte, že jejich
ady jsou mstu trvalým nebezpeím; bda však, tito literár-
n-divadelnití žebráci, kteí vysvtlují teprve v huma
nitních hrách, co je nouze a zima, takže se nám zdá, jakoby
bursián, studovavší Sorbonu, vláel své berly.

Jako každý prmr i prmrné divadlo má hrstku velmi
libovolných ctností. Ve své literatue, v repertoárech scén, ve
scénické úprav. Na moderním divadle pracuje tolik lidských a
technických sil, že synthetické divadlo, ekonomické a artistní,
tato universální komposice hry, musila by tnimodné živly
vystupovati do onoho crescenda, v nmž se pomocný prvek
stává tvrí složkou. V podstat chce návštvník divadla, t. j.
divák a poslucha souasn býti uchvácen, býti zmítán. Tišina
jevišt, ležící mimo rafinement, mimo plán, mimo osnovu, p
sobí ztroskotání tolika her a tolikerou vlažnost obecenstva.
Heslo': divadlo je mrtvo, má pvod ve sterilit zakrslých her.
Dávno není pravdivé volání povrivých sýk. Jest toliko
symptonem vážného nebezpeí okamžité situace. Divadlo pe
stalo povážliv držeti krok s tendencemi moderního publika.
Athéané hráli hry na svou pítomnost. Tehdy to patrn byly
svží a nikterak klasické produkce. Dnes a od let se nejen z
kuriosnosti opakuje antické djství, nýbrž historisující autoi je
dokonce vytváejí nov a skvle i nemodern i špatn. Musea
starých šat a výšivek se brakují mén než zbrojnice neuri
tých století ideí. To hanba hry historické. Dnes a po léta se
obnovuje duchamornost moralistního dialogu a psychologické
impotence. Duchaplnost je ovšem lepší stránkou tohoto minu
lého divadla, má však daleko k oberstvující moci. Shaw jest
pro své paradoxy pijatelnjší než Björnsom a Ibsen; tito
Hamleti, kteí mají hrzu, aby neutrpli mravní úhony. Úhona,
jež je stihla, je osudnjší ve smru divadelnickém. To blud
psychologické, konversaní, moralistní hry. Nyní pichází o
braz ze života. Naturalismus a realismus, jenž se lépe držel
v románu. Obraz hry dobrodružné, dobe výpravné, v mz
pracují propadlišt a žebe, eskamotéi a paácové, ml od
jakživa šance a smysl. Neutráceli jsme za n peníze, míme-li

Moderní lovk jest naprosto vezdejšn orientován. Historická orientace jest mu cizí, nemá smyslu pro problémy a
otázky klasického dramatu, kotví zcela v pítomnosti. Místo historie a zdánlivých problém zajímají ho aktuelní sociální
skutenosti souasného svta. Slovo sociální stává se proto brzy nejužívanjším slovem filmové reklamy. Sociální námty
podává film se silnou typisací, konkrétními píklady. Filmové drama pichází k lovku do jeho všedního dne. Sociálními
námty, typicky, konkrétn pedvádnými, vezdejšností, pozemskostí pichází kino vstíc tendencím doby. Kde pekrauje
pozemskost, dotýká se jiné typicky moderní vlastnosti: fantastinosti. Ale fantastinost ve filmu jest opt jen skutenost,
vystupovaná pes užitkovou míru.
neproblematinosti moderního lovka, zvlášt také proletáe. Nemaje ei,
chologií.

Film vychází , vstíc kolektivisticko-materialistické tendenci doby a nediferencovanosti,
jest pedem chránn ped diferencovanou psy-

Kino pineslo lovku veliké plus pocit štstí. V dnešním mechanisovaném život vyvažuje tíživé stránky mecha
nisace. Mechanická, pravidelná práce zanechává veliký prázdný prostor v duši lovkov. Tento vypluje film zážitky.
Vzrušení a rozšíení vdomí, jež pináší film, pivádí lidi k vyrovnanosti, které by jim nikdy nedala realita jejich úzce ome
zeného bytí. Film odregovává neklidné energie, jež se nashromáždily v duši divákov. Jest náhradou velkomstské mlá-
dežTl,*

L
r

ktivuu pi, hrách a psobí hygienicky na duši dosplých.
Vyšed z pedpoklad moderní duchovosti úsobí film zpt na ni, formuje ji. Kino si vychovává mnohem snadnji své

obecenstvo než kniha a divadlo. Vyvádí lovka v zapadlých koninách svta z jeho isolace a spojuje ho s celým svtem.
. Informuje. Vychovává novou sociabilitu. Vesniané v nm vidí shon velkomst, jejich

svtelnou záplavu, auta, fasády hotel, nádraží. Obyvatelé mest vidí lesnatá pohoí, melancholické linie drát telegrafických
u osamlých cest, poklid venkova. Stedoevropan vidí poušt, moe, ínu, indii a jejich život. Japonec jest úasten evrop
ského a amerického života. Vzniká nové vdomí jednoty svtové, jež jakožto vdomí všepítomnosti svtové proniká do
moderních básní. Kino bylo jedním z pedních pvodc tohoto nového vdomí kosmogonického. Rozšiování, ujasování a
zušlechování vdomí vdním o svt psobí na rozšiování a zušlechování svdomí svtového.
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Jest »generální instrukcí každému «

VKino pispívá k osvobození lovka od nadvlády stroje, k jeho metafysické nadvlád nad spletitostí dj svta,
prožívání hrdinných dobrodružství filmových rek vybíjí lovk teoreticky nevybitou energii, kterou díve vkládal do pod
nik válených, a neutralisuje ji.

Film je sociálnjší než individualistická kniha, filmový rukopis je nejsociálnjší formou básn. Báse byla výpomocí
monotónní a málo oblíbenou náhradou za pímé sdlení. Film vede od jednotlivce ke spolenosti. Je umním doby,

A

z nouze,
jež poznala, že lidstvu náleží zem. 2e nejhlubší a nej^šší vci jsou lidem všude spolený.

Kino je panoptikem massového publika. Tch, kteí žijí bez knihy, jichž slovní poklad jest nejchudší, tch, kterých
nedosáhne nikdy žádná kniha, nanejvýš leták nebo eník tsn ped volbami, po nichž opt klesají zpt do Své anonymity.
Obecenstvo, jež nemá jména a pece existuje, jež svou poetností jest nositelem velikých duchových událostí a hybnou
silou svta. Masa, jež musí býti získána, nemá-li pokus o vytvoení nové spolenosti zstati bezvýsledným. Kino jest ce
stou k ní. A pedevším též k proletái. Kino jest dnes pedevším vcí proletáovou. Nejvtší poet entusiast filmu náleží
nejmzsím sociálním vrstvám. Ve vrstvách typicky malomšáckých, u nichž není oné duševní ilosti a touhy po rozšíení
duševních obor jako u proletáe, není tolik návštvník kina. Málo jest takových dlník jako onen, jenž v jakési anket
o filmu prohlásil, že ho film odpuzuje, protože v nm vždy vítzí dobro ve smyslu vládnoucích vrstev. Film ovšem od oné
doby, kdy byl objeven jakožto umní a stal se »gesellschaftsfähig«, upadl a zmšátl. První filmy byly plny dobrodruž-
nosti, byly ábelské a strhávaly diváky ve svj vír. Ale pozdji riskantní, odvážné a neslýchané vci z filmu zmizely a
na jejich místo se posadila mšácká šlechetnost. Mšák triumfoval. Jsa sám píliš zbablý k výstednosti, dovoluje jen
jediné ve filmu: mlkost. Okouzlující tempo bylo vzato filmu a uvelebila se v nm obtloustlá mšáckost. Zmizelo obro-
družství, objevily se rodinné tragedie a hry. K ertu! Radji bombové atentáty, než scény z rodinného života, radji vy
zývavou opovážlivost než sentimentální, plativou tragedii!

Ale tento pokus vžiti filmu jeho revoluní ostí se nezdail. Pi sentimentálních hrách z malomšáckého života, jimiž
oplývá hlavn produkce nmecká, zstávají hledišt prázdná, zato americké dobrodružné hry a grotesky je zaplují. A
pece v tom byl dobrý posteh se strany mšáka, že se snažil vžiti filmu jeho vlastní pole a smysl. Nebo i když film ne
hlásá zrovna proletáskou ideologii, revolucionuje massy cestou technickou. Informuje, sdružuje k sob sociáln utlaené
všech zemí. Bystí jejich sensibilitu a odvrací je od starých básní, román a dramat, jimž ospalá a od aktivity odvracející
mšáckost pronikla až do morku. Bohudík, proletá má dnes radji film než román a divadlo, a pouze jednotlivce z pro-
letariátu, zvláš rozumov založené, odvrací od nho kopýtko mšácké ideologie. Film jest dnes již prvotídním propaga
ním prostedkem, ne tak ani látkou a ideov, jako svou citovou atmosférou, svou naprostou moderností.

Páli bychom si ovšem, abychom z nho mohli udlati mocnou zbra ideje. Abychom mohli vrhnouti do svta »deset
tisíc film proti kapitalismu«, na nž se lidé musí choditi dívati prost proto, že v nich hrají neodolatelní filmoví herci;
kilometry proti hranicím, proti bariérám nacionalismu« (Mierendorff). Ale v dohledné dob se nedá ekati, že by byly ta

kovéto filmy kde mimo Rusko pipuštny k promítání, ježto vlády zakazují pedvádní film, »popouzejících k tídní ne
návisti« (nacionální ne). Proto i mnohé ruské filmy budou museti zstati omezeny na Rusko. I musíme nechati zatím pso-
biti jen ty stránky filmu, jež již dnes bojují proti reakci a za nový svt. Kdo vidl »dobrého vojáka haplina«, jest zrevo-
lucionován proti militarismu lépe a pro onen nebezpenji, než poslucha, získaný táborovou eí. A statisíce film, psa
ných ve všech eech, žargonem celého svta, most ke všem, pemáhá denn hranice národ. Divák vidí ped sebou letti
všecky díly svta, vidí, že lidé všech zemí jsou obšastováni i trýznni týmiž vcmi. Národy se z filmu poznávají lépe než
z falšující politiky novin a suchých statistik knižních. Hranice padají, lovk, a to pedevším lovk-proletá vstupuje do
vdomí mass všech národ, celé zem. A revolucionován i technickou cestou stává se divák filmu oddaným a rozhodným

Bedich Václavek.
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pívržencem nového svta. u
s
Ljinde než v litee, v pravém jejím opaku: ve skuteno

stech. Novému lovku není teba, aby vstupoval v diskusi,
jeho ctnosti jsou ze svta aristokratické bezpenosti a vde
cké odmítavosti. Pesnost a vdomí nepotebují dávati se na
plavbu pochybnými mlinami dohad. Demokracie, spoleen
ský stav uprosted svobodné diskuse a svobodného násilí,
obohativši lidi v tom smru, že dovolila šíiti plošné a po
vrchové myšlení, takže zedila i vrcholy a hlubiny ideje, po
uuje o své ukrutné obsahové spletitosti, o nejvtší vnitní
výbušnosti, o svém píliš obanském niveau, o nejvtší rovno
váze, jíž od vk bylo dosaženo, nebo akce a protiakce, ex
panse a protiexpanse se vyrovnávají tak mohutn, že nám
pipadá život tak bezpenou tratí, že duchové moderní ro
mantiky nestaí vymýšieti fatamorgany proti stízlivosti, dra-
Lonická naízení proti asové a sociální výstednosti. Demo-

Am

Úryvek úvodu k stejnojmenné pednášce.

Charakteristice epochu píliš dlouhou, pro niž jedinou
omluvou jest, že jde o minulost, o dobu, jež byla ve výhod
pouze historické a asové, pedcházejíc elastinost a nesmii
telnost soudobého temperamentu, pítomnost sportovní i elek
trickou, epochu, jež se uzavírá prudkými ataky skupin vde
ckého a umleckého levého kídla, a krátkou a pece obsáhlou
pítomnost mžeme je definovati na p. rzností naturelu je
jích dvou lidí. Na jedné stran lovk, který se nudí a usiluje
ád udržeti podle litery. Tento lovk trpí setrvaností, se
trvaností, jíž jedin lesknoucí se stroj mže se honositi jako
pedností. lovk druhý, otvírající své oi obsahm doby,
podléhá moci pádícího okolí, jest organisátorem, jeho síla leží
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