
Artuš Černík: KINo A DIVADLO

Uryuek uodu k stejnojmenné pÍedndšce

Charakterizujíce epochu pŤíliš dlouhou, pro niž jedinou
omluvou je, že jde o minulost, o dobu, jež byta ve vfhoclě
Pouze.historické a časové pŤedcházejíc elastičnost a nesmiŤi.
telnost soudobého temperamentu, a pÍítomnost sportovní
i elektrickou, epochu, jež se uzavírá prudkfmi ataky skupin
vědeckého a urněleckého levého kŤídla, krátkou, a pŤece
obsáhlou pŤítomnost, mrižeme je definovat napň. rťtzností
naturelu jejích dvou lidí. Na jedné straně člověk, kterf se nudí
a usiiuje Ťád udržet podle litery. Tento člověk trpí setrvač-
ností, setrvačností, jíž jedině lesknoucí se stroj mriže se honosit
jako piedností. Člověk druh1i, otvírající své oči obsahrim doby,
podléhá moci pádícího okolí, je organizátorem, jeho síla leží
j inde než v l i teŤe, v pravém jejím opaku: ve skutečnostech.
Novému člověku není tňeba, aby vstupoval v diskusi, jeho
ctnosti jsou ze světa aristokratické bezpečnosti a vědecké od-
mítavosti. PŤesnost a vědomí nepotŤebují dávat se na plavbu
pochybnfmi mělčinami dohadri. Demokracie, společenskf
stav uprostňed svobodné diskuse a svobodného násilí, oboha.
tivši lidi v tom směru, že dovolila šíňit plošné a povrchové
myšlení, takže ziedila i vrcholy a hlubiny ideje, poučuje o své
ukrutné obsahové spletitosti, o největší vnitŤní vfbušnosti,
o svém pŤíliš občanském nivÓ, o největší rovnováze, j1ž od
věkri bylo dosaženo, neboé akce a protiakce, expanze a proti.
expanze se vyrovnávají tak mohutně, že nám pŤipadá život
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1ak bezpečnou tratí, že duchové moderní romantiky nestačí

vymfšlet faty morgány proti stŤízlivosti, drakonická na izení
proti časové a sociální v1istŤednosti. Demokracie se končí proto
takobtižně, diktatury jsou proto rizemně a obsahově separátní,
poněvadž dosud vždy rezuItanta obou napětí : 0. Kolik sil
se zmaIL, kolik se p|!,tvá energií pro toto nelogické zápo!en(.
Mobilizace sil má něco komiky v této pŤítomnosti, neboé ne-
vyvrací se mocnosti stejně silné. PŤíchué tragičnosti tkví na
koŤeni současného stavu. Červ chudoby, genialita aktivnosti,
cynismus revoluce, svrchovanost hrdinství a kolik jinfch

prvkri mohutní v lrině myšlenkové a věcné stability. Kteréhosi
dne bude vyvrácena symetrie zápoŇt a kladri. Doba nabude
rázu absolutismu v zá|ežitostech, jež v demokracii byly věcmi
rrrocenskfmi, věcmi všeobecného hlasovacího práva a vše.
o becné p or ážky. Uvolněné energie zav|ádnou podle program u.
Pohroma starého separatismu strhá - konečně - závoje.
Konečně, doufejme, v kterfclrsi slavnfch kiečích barbarství
jedna polovina kultury ztratí subvence státu, a ježto závoje
nejčastěji vlají nad pudrovanou tváŤí naivky, padnou závoje
na špatn1ich jevištích našich divadelních muze(.

Prominete.li mi rivod, pŤíliš nezbytnf, chceme -li k diktátor.
ství politické budoucnosti rfsovat obrazy dvou umění: divadla
a kina, jež nutno v základech rozechvět pro jejich omyly, jež
nutno načrtnout v jejich elementárních prvcích, jimiž jedině
rodí svou vlastní krásu, dovolte, aé Ťekneme, čím divadlo je
a bude, čemu kino děkuje za svou popularitu, i více: svou
genialitu.

Bez nárokri na historická, estetická, literátnl, dramatur.
gická, režijní, vftvatná' sociální, sociologická, etická, diva.
delně kritická sudidla charakterizujeme všeobecně typ divadla
a typ kina.

Divadlo: vzpomeĎte si prv1ich svfch dojmri. Účinnost fikce,
tičinnost děje, ričinnost patosu, zázrak světeln1ich efektri roze-
chvěly veškery nitě mozku. Bledá nádhera herečky aktuálnější
než muza knihy a zpěvu. Bezmá|a gestikulace cirkusové arény.
Ruce zlomené nad dopisem. Polotaneční obrat.
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Vcelku nrožno.li ana|yzovat prvé a vzdá|ené dojmy, jež
nepodlehly sugesci tiskové a baná|n1 otravy krititke, áni
sugesci knižního dramatu, dělíme je v míru ztaku

MěŤítka estetická, citlivost,"ď"i,#'#'j::*;, zatímco
podstata jde k čertu, jsou odvozené, pozdní, sekundární, a
rozumíme si, Ťekneme-li cizopasné.

Divadlo, scéna, herec, režisér, mimika, rytmus pohybu,
modulace hlasu jsou záLežitostmi očí a sluchu. Tendence
a . morálka jsou jednak věcmi detailu, jednak pÍedmětem
bádánt sociologri a filosofu, jednak tolikerou pÍíčintu zffosko.
távajícího divadla, že nepokládáme je vribec za ná|ežitosti
divadla.

Divadlo, jak slovo a jeho kmen ukazuje, znamenalo by
pŤeyahu zrakovfch prvkri, čímž lehce m žeme uvíznout v pa-
vučině skutečného zr akov ého umění : kinematografu. Divadlo
však podle veškeré tradice a _ což je v!.znamnější _ podle
svého ričelu je kouzelníkem, kter}i v sluncích prudk ch ."R.t..
torick)ich kuželú světeln)ich dává mluvit osoĚám, jež ztrati|y
svou civilní osobnost a staly se šašky komedie, bohyněmi
tragédie. Slovo plyne, šepce, hŤmí, dělí se, padá, láme se,
mohutní a vyletuje naposled mrtvému v jeho chroptění.
Dramatick1i autor, jenž napsal své divadelní libreto, rozuměje
více scéně než jak posud rozumí mal1inr společensky- p'o.
blémrim, usn adĎuj e bezvadnou hr u, nezatěž.'.j 

" 
h"'c" lavin arn i

slov bez vtipu, bez spádu, bez samostatného obsahu. Pravi-
delně jsou žebráci, jež vidíte na schodištích ojíněn ch chrámri,
struční a jednoslabiční, ričinkují na vás krutě a víte, žejejich
Ťadyjsou městu trvalfm nebezpečím; běda však, tito lite;'rně
divadelničt| žebráci, kteÍ| u.ysuětlují teprve v humanitních
hrách, co je nouze azima, takže se nám-zd'á,jako by burzián
studovavší Sorbonnu vláčel své berlv.

Jako každ! prriměr, i prriměrné 
'divadlo 

má hrstku velmi
libovoln ch ctností. Ve své literatuŤe, v repertoárech scén, ve
scénické ripravě. Na moderním divadle prácuje tolik lidsk1ich
a technick1ich sil, že syntetické divadlo, ekonomické a artisiní,
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tato univerzá|ní kompozice hry, musilo by mimoděčné živly

vystuplíovat do onoho crescenda, v němž se pomocnf prvek

stává tvirčí složkou. V podstatě chce návštěvník divadla, tj.

divák a posluchač současně, bft uchvácen, bft zmitán. Tišina
jeviště, ležící mimo rafi.nement, mimo plán, mimo osnovu,
prisobí ztroskotání tolika her a toIikerou vlažnost obecenstva.
Heslo: Divadlo je mrtvo má privod ve sterilitě zakrslfch her.
Dávno není pravdivé volání pověrčivfch sfčkri. Je toliko
symptomem vážného nebezpečí okamžité situace. Divadlo
piestalo povážlivě držet krok s tendencemi moderního publika.
Athéůané hráli hry na svou pŤítomnost. Tehdy to patrně byly
svěží a nikterak klasické produkce. Dnes a od let se nejen
z kuriÓznosti opakuje antické dějství, nlbtž historizující autoŤi
je dokonce rrytváiejí nově a skvěle, i nemoderně a špatně.
Muzea starfch šatri a vfšivek se brakují méně než zbrojnice
neurčit}ích .století idejí. Toé hanba hry historické.' Dnes a po
léta se obnovuje duchamornost moralistního dialogu a psycho-
logické impotence. Duchaplnost je ovšem lepší stránkou tohoto
minulého divadla, má však daleko k občerstvující moci. Shaw
je pro své paradoxy pŤijatelnější než Bjornson a lbsen, tito
Hamleti, kteÍí mají hrrizu, aby neutrpěli mravní rihony.
Úhona, jež je stihla, je osudnější ve směru divadelnickém. Toť
blud psychologické, konverzační, moralistní hry. Nyní pŤi.
cház1 obtaz ze života. Naturalismus a realismus, jenž se lépe
držel v románu. obraz hry dobrodtužné, dobie vjrpravné,
v n1ž ptacují propadliště a žebňe, eskamotéŤi a paĚácové,
měl odjakživa šance a smysl. Neutráceli jsme za ně peníze,
měňímeJi požitek. I{ry baletní a féerie bez monologi, tyz1
stŤíbro směšné komedie, hra nemožn)'ch trik , ohebnosti
tělesné a pružnosti jazyka - druhf pÓl divadelního glÓbu !
Jak často bychom chtěli objevit tento bod, v němž na|ézá
neproblematickf člověk veškeru kouzelnost a dynamiku scény.
Je značnf rozdi| nejen mezi neužitečnost| zminén!,clr vad a
prospěšností uvedenfch pŤedností, n brž nejbolestnější onen,
že vady trvají jako vše tradiční, kdežto modernost je hledána
a vymáhána. Modernost divadla ne v Íadě poslední budiž
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hledána v labyrintu technick ch možností. otázka scény tzv.
railway-divadla, položená arch. Kieslerem, otázka varietních
senzací kladená Légerem, problém jevištní konstrukce, prak.
ticky Ťešen1i Rusy Tairovem a Mejercholdem, jsou v(ce než
otázkami, změnivše se v pŤíkazy.

Detaily diva d|a|ežimimo rizerní heslovitého článku a vodu.
Budou rozvedeny později.

Několika slovy se zastavime u filmu a kina. Jako u věcí
samozŤejmfch, jakfmi jsou chléb a číška duhového likéru,
nejsnre jímáni závrati nad technickou revolucí kina. - Sedíce
mezi hudbou kinooperatéta a živou stěnou projekční, mezi
pestrou společností redaktorri a stenotypistek, máme jiné
starosti než podiv. Sledujeme vzestup ozubené dráhy a pohyb-
livé štěstí rulety. Krásné skály ! Bílé ]edovce ! Turistickf hotel
v nebi (chystej lrižka pro snoubence, kteŤí k tobě vystoupí,
aby nad moŤem oblakťr se objímali v rozkoších)! Perspektivo
hráčskfch doupat!Jimi samfmi, fotografiemi čisq'mi a po.
hyblivfmi jsme dojímáni. Černobílé magie negativri, vfvojek
a ustalovačri ! Celé zákulisí filmu ! Celá minulosti od čínskÝch
obrázki pŤes laternu magiku, pŤes zootrop a praxinosktp,
pŤes Edisona, kinetograf a kinetoskop k Lumiěrovu kinemato-
grafu, pňes objevitele Plateaua, Muybridge, Mareyho, Deme.
nyho k Pathému a Gautnontovi. Tato cesta lyze technickfch
v zkumri, ustavičného vzestupu prostÍedky chemick1imi a
nrechanickymi ňíká, co je kino jako typ. Divadlo je plastické,
lrlasité a .jeho fikce jsou prostorové, hlubinné, vfškové, troj.
rozměrné. Kino má jen své dva rozměry, jsouc plošné,
neplastické a ričinkujíc toliko krásou fotografie. Mlčí, a tato
němota pŤehlušovaná fanfárou a stakaty orchestru a pŤerušo.
vaná lakonickfmi nápisy dokumentuje, jak mnoho a vlastně
vše je otázkou fotogenickou a fotografickou. Špatné literární
divadlo m že se zachraíovat zájmem,jejž soustŤedí na neví.
danf experiment v!,ptavn!,, špatná vfprava je zastíněna skvě.
lostí anekdotickfclr a epizodních detailri, avšak špatné kino je
ztraceno jako mučedník starověku, jemuž vyrvali s jazykem
hlas. Scénáň, libreto, rcžie, charaktery filmu jsou definitivní.
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Divadlo lze nově nastudovat a dát mu hr zu, komičnost

a umělost. Film je pňíliš moderní ve své efemérnosti. Neopa-

kuje se, nemění se. Herec divadelní má měnivf charakter.

iž,," filmovf není naturalistickfm pŤevlékačem . Zpravid1a

je ukončen m zjevem i fotogenick rn i mimickfm.
" z toho,o obrazu se noi.í první obrysy paralely: divadlo

a kino.Jejich rozdíl je principiální.Jejich povaha vysvětluje _

pokud ''.;a. o společné poslání: hovět modernímu intelektu
'- 

i ''.juetsí rriznost jejich omylri a jejiclr pravděpodobného

piíštího vfvoje.

(Pásmo l, č. 5_6, str.4_5, prosinec 1924)
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