
ramentu, tozsekáLvá vteŤiny na atomy v pevném vztahu dyna.
mického napětí.

PŤestože džezbend je v principu naprosto improvizační a
hravf', je pŤi své naprosté hravosti dokonale u,iioč,í. (Volnd
improai4ce.)

Dže< není ničtn jinjm neijakousi passacagtií, jejt{ téma je u basu
(ve velkém bubnu rytmus 2|4 po ttvrtkach). Variátnt ob.
měna je v ostatních bicích a sopránu ať houslí nebo saxofonu
(srovnej v ariace charakteristické) impro vizačně osvobozená.
Charakteristické synkopy a anticipace atd., všechno nad téma-
tem basu jednotvárně ve čtvrtkách nebo osminách.

Opravdu dramatick m elementem džezbenduje jeho dyna.
mická zhuštěnost. Rytmické plochy samy o sobe zhodnotitet,,v
na rozdí| od doprovázej1cÍch rytmri pochodovfch bubnri a vy-
kňikri scherza. To nové a jedinečné. Ovšem uměleckv n|-
postačitelné

Impr ovizátorova variační schopnost mriž e inspirovat k j akési
organizaci improvizačních rytmri. Osvobozuje bi.t od m*echa-
nického posluhování a utvrzuje nás v instrumentační volnosti.

K1tč. odjakživa byl inspir torem uměleckého. A tentokráte
musíme b1it velmi opatrní, užíváme-|i džezbendárních rytmri.
poněvadž i nejlepší symfonik mohl by se stát imitátorem kricá
a nedosáhl by nikdy ričinu privodních populárních skladatelri.
Imitace džezbendu, jakési pŤísné pietvaňeni do symfonickfch
a dramatick1ích skladeb, je větším kfčem než džez vesvé pravé
podstatě.

Džezbendje dokonalfm inspirátorem a od umělce pŤehod-
nocen, tj. užit, odpadá jako ustavičná repetic e zaj{mavfch
rytmri a zvukri.

wtáme džez projeho osvobozující funkci v instrumentaci
a invenci. Propagujeme však:

P r yč  s  dže  zbe  ndem !  ! ,
neboé není nám dáno opakovat se, ale tvoiit.

(Tam-tam l, č. 6, leden 1926)
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Vítězs1av Nezval:
o FILMoVÝCH NÁMĚ'TECH

Pňehlédneme-li americkou filmovou produkci posledního
roku, pňiznáme jí celkové zlepšení fotografie. Prriměrné a pod-
prriměrné americké filmy poslední doby jsou po fotografické
stránce vesměs dokonalejší nežli nejlepší minulá díla Chapli-
nova či Griffithova.Je to pňirozen1i technickf pokrok, r,yp va-
jící z veliké praxe americkfch operatérri, osvětlovačri a jejich
zlepšenfch aparát . Evropa bude musit po této stránce
mnoho dohánět, než prosadí soupeŤství s rozsáhlostí filmového
města Hollywoodu. A pŤece po všech ostatních stránkách je
americk1i film posledního období ve veliké krizi.

Amerika se vydala nebezpečně rychle ze svého amerikán-
ství. Dnesje buď pňežvykuje, nebo si chce podrobit evropského
ducha, k němuž má daleko a z něhož vidí toliko slupku.

Americké filmy mají tu nespornou vfhodu, že jsou filmové.
Dovedly těžít z pohybu. V tomto ohledu měly v amerikánství
rozhodujícího činitele. Americká velkoměsta, jež jsou jedin1i
pohyb, americkf venkov se stády, kovboji, jezdci. Amerika
objevila Evropanrim cosi, Ťekli bychom, helénského, normu
fyzické kultury. Pro Evropana, trpícího tradičním spiritualis.
mem, bylo toto amerikánství znamením nového optimismu,
rozpt)ílením a vzpruhou. Avšak pŤiznejme si to. PŤedstavme si,
že bychom byli odsouzeni k trvalému pobytu s někter".imi
z těchto filmor,fch kovbojri. Byli bychom patrně brzy k smrti
unaveni jeho jednostrannfm sportsmanstvím. Naše dívky by
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se brzy odvracely od těchto masitfch strojri amerikánského
ducha ke sv1im Evropanrim. Neboť tito fyzičtí hrdinové, toé
naivnost a konvence sama. Podobají se po stránce ducha
evropskfm statkáňrim, o jejichž ženách je známo, že trpí
nostalgií a bovarysmem. Veškeré toto americké hrdinství spo.
čívalo v tom, že si nastavělo množství naivních pŤekážek,
k jejichž pŤekonání bylo tŤeba fyzické obratnosti. Veškerf
pojem lásky se tu ztenčil na závěrečn.!, polibek za stiechou
širáku. V jejich počínání bylo mnoho zábavnosti (za to jsme
jim vděčni), avšak vnitŤně nepÍesvědčovali. Jedin m hrdinou,
jenž vyrostl z tohoto ducha a r,yspěl nad jeho konvenční
charakter v opravdovf, vnitňně pňesvědčující typ, je Douglas
Fairbanks. Ve Fairbanksovi je opravdová rovnoválta fyzic.
kého a spirituálního. Nemá v sobě nic ze sportsmanského
naivního floutkovství sr,fch spolukolegri. Je spíše v1íkvětem
španělskfch románri než synem americké naivní divočiny.

Tento druh amerického filmu, o němž jsme právě mluvili,
rrněI značn,f vliv na určité Wst\,T ewopského publika. Poame.
rikánštělí Bvropané _ shledáme se s nimi iv Ptaze - odvrátili
se ode všech zájmri a pěstují sport ,,tělem i duší... Na prome.
náděje poznáme podle mÓdních oblekri a konvenčních tlachri.
Nahradili obmezené chovance bfva|fch kadetek. Naštěstí
Evropa má svou dobrou tradici. Neučiní z nich hrdiny.

Jinf druh amerikánsk1ích témat jsou filmy o bojích za svo-
bodu. Jsou to interesantní nebo naivní historie ,,mužti z lidu,,
propagující demokratického ducha, Zatlmco Evropa se na-
sytila triumfálních hrdinri a směňuje k prostému lidství,
v Americe straší neustále jak si novopečenf heroismus. Běda!
Hrdiny se tu stávají i finančníci a burziáni. Šéastně či ne.
šťastně uzavÍerr|, obchod stačí americkému libretistovi na
celovečerní fiIm. A tito hrdinové koncernri nejsou než pod.
prriměrnfmi měšéáky bez vášní. Nenajdeme mezi nimi typ
opravdu náruživého fanatika mamonu' jak je geniálně zbásnt|
Balzac,

Americkf duch postrádá vesměs vášnivosti a milostnosti.
Není vynikajÍcího privodního amerického libreta, jež by od.
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halilo nové drama lásky. PaŤížská žena má nové hodnoty
filmové, nikoliv však dramatické, a je nadto evropskfm
námětem.

Vděčíme Americe za jej1filmovou techniku, kterou Evropa
již doŠtihla. Vděčíme jt, že nám dala vidět krásu fyzického
zdraví, Ale po stránce ducha se od ní záhy definitivně od-
vrátíme.

Heroismus velkfch činri? Nechtějme se nadále klamati.
NepotŤebujeme model, jimž bychom se klaněli. Tuto

nietzschovskou filosofii jsme shledali,směšnou.
Účelem života není hrdinství, ale štěstí.
Nuže, bude tŤeba neznehodnocovat filmovou techniku, jež

je schopna mluvit k tisícrim.
Bude tŤeba místo artist lidi, místo velikášskfch chvástalri

jemné psychology, místo lepičri pozlátka smělé a bezohledné
odhalovače lidskfch niter. Bude tňeba nezkreslené, obnažené
životnosti a techniky, jež by využila všech možností. Bude
tŤeba vytvoňit dramata, jež by se dotfkala srdcí, zmítala jimi
a vedla je cestami peripetií akrizí k štěstí.

To znamená: film pňejde z rukou odbornfch Ťemeslníkú
do rukou aristokratri lidství. Neboé ,,odbornost.. nemá bft
ctností, wfbtž piedpokladem.

(Česk! filmovf svět 4, č.2, bÍezen 1926)
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