z ymění dělat děvky, to již nejde, učinilaéz něho metresu,
celou bledou a hubenou, unuděnou a navoněnou.
7. Poznámka o psychologismu je sice opakováním našich
ostrfch slov u pŤíležitostidnešníhodivadla, ale cítíte,jak je to
nalepeno na eseji pŤímov kudrlinkách psaném.
A z této vyumělkované negace, z tohoto rozumáŤství má
vzejít umění? Pro koho? Pro proletáŤe? Anebo jen pro
slečinky?

Artuš Černík:RADOSTÍ ELEKTRIcKÉHo

SToLETÍ

_
Snrt bolestínstuí

(Rovnost, 2. lI. 1922)
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spěch1železnjchneruú

Myslete si obyčejnoudekoraci: drim v ulici plné hromobití
a klení, usmívání a setkávání se. Řada sendvičmenri nese
reklamy obchodri, kin a dancingri a barťr.ÚŤ.d''tci a strážn1ci,
káry a automobily, drožky a tramvaje jdou a jedou a slunce
spouštízáp|avujasu do všeho.Je odpoledne pŤedpodz-imem.
Večerní vydání deníkri se ocitá v našich rukou. Cteme.
Čteme, abychom znovu svírali pěsti nad kapitalistickfmi
troufalostmi. A tu se rozpomínáme náhodou u jedné svítilny,
ještě v této časnéodpolední hodině jako telegrapÍebytečné
fick1ídrát, jimž právě neletí depeše,jak jsme pŤišlido velikého
města poprvé.Nerozuměli jsme mu, záviděli jsme jistoty a
klidu odměŤen1ichobličejri,jistého kroku, byli jsme zttaceni
a v tomto domě v ulici plné ivaní, slibování, sdílenía opovážlivého piezíráni jsme v poschodí složiIi hlavu do rukou
a byli jsme směšnězoufalí.
A město nás zocelilo. Jsme jedni z každodenníchkupcri
párkaŤky a my jsme to, kteŤído vás vrážej1,jakmile se obí.
ráme svfmi novinami.
Jsme si jisti jako kdokoli z ulice. Nenosímesice tišezavaza.
del jako veiejní posluhové, nevlečeme káry jako bezprávn!
učedníkz obchodního domu, nechodíme v stejnokroji jako
strážník, prrivodčí nebo liftboy, děláme ale umění pro vás
všecky.Je soukromou věcí každéhoz nás, jsmeJi fotbalisty,
tanečníky, plavci, alpinisty, cyklisty či filatelisty, píšeme-li
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báseĎ den či měsíc, malujeme-li obraz tfden či měsíce,spokojeni či neukojeni, podstatnou část nás tvoií nechuťk nero4
hodnosti,sentimentalisrnu,
poloreuolučnosti,
k dnešntmu
uměni,k Literdrní skupině,Akademii, moralistnínumluuent.Neznáme navy,
symboličnosti,náměsíčnosti,expresionismu a pŤiznáváme se
k uměleckému,,amerikanismu..v nejrevolučnější
pŤedstavě
jeho, k jeho vernovskétechnice, leblancovsképŤesnostia logice, k twainovskému dobrému rozmaru, jeho parostrojrim
trati Railways Canadian Pacifi'c, k bezdrátor'ému telefonu,
vzdušnédopravě, k pokroku hbitému, plodnému v myšlence
i činu, k nové osvobozenélásce dvou chudfch lidí, k rodině
proletáŤské,zdravé a plodné, pracovité pro tŤídnídělnickf
stát.
Proto nechápeme bolestínstvía u antikváÍe za několik
nikláčkri ukládáme pozdní záckwaty veršujícíchdekadentri
á la:
Na věžíchhodiny zpívajÍ,
na dlážděnítančísny.
Stromy se v aleji podpírají,
unavené,
náměsíční.
věci pro člověkanašehostoletí,a ač se r .
Jsou vznešenější
sují teprve na obzoru, byénedokonaléještě po stránce technické a zčásti obrážejícídosud vlivy měšéáckétŤídy s její
zakňiknutou silou, povrchností a bezkrevností, známe je a
octneme se v jejich stŤedu.

Kino
Kino, kinematograf, biograf, světelnédivadlo, co jmen pro
moderní divadlo lidu ! Je bezprostŤednímděckem techniky,
závisir!.m na rychlém .r.Í"oji ťotografie, projekčního stroje,
novfch hereckfch schopností. Kino je mocnějšíčinitel než
panoráma i dir'adlo i čaroděj.Pročjemu a nikoli divadlu ná-
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íežípŤítomnost,pročje těžkověŤit,žev dohlednédobě zat|ačl
jevištěm,novfmi triky, sbory
iakésinovédivadlo, prf s novfm
-namísto
jedincri, dnešníkino?
Protože:
za I. Kínoje lyššítyp divadla, kde bez statist ' bez falešné
dekorace, bez nudné zdlouhavosti se uskutečĎujeuměleckď
skoŤápce,,donížjsou'
dílo samostatné,nezávisléna estétské
zaba|ena slova a činy hercri;
za 2, Kino bylo svobodně zvoleno za místo potěchy, yzru;
šenía poučenívšemi děIníky, služkami, studenty, stenotypistkami a všemi,kteŤíméněčtou,ale více žijí,konají a trpí;
jsouc samostatně vyvoleno lidem, dokazuje sr'ou modernost,
čistotua budoucnost;
za 3, Kino uskutečĎuje sen amerikánského pobavení:
v krátké době pŤedvede divákovi cizinu v cestopisném,vfvoj
živočichači prrimyslovéhoartiklu v poučném,groteskuv komickém, drama vevážnémfilmu; vše pŤibližuje,všeslučuje:
bauíp i největšírispoŤečasu1
za 4. Kino je prosto i exaltovanlch a abnormálních gest
divadelních hercri a mimo bludné vfiimky je konkrétní,syté,
neliterární, nepopisné;
mršt.
za 5. I v tricích a záhadách je kino vynalézavě.jší,
nější,vtipnější,doplřujíc chabéprostŤedkydivadelníchsvětel,
propadlišť,zdviží,otáčivfch jevišétisíci atrakcemi: urychlovačem a oněmi záhaďami, běžnfmi filmovému režiséru;
za 6. Konečně má kino děj, ďfchá, zápasi, nic ze světa ani
z technickfch divri, ani ze života mu neuniká.
Pro to všeje kino univerzá,Inlm činitelem uměle j,m, neboť
nádherná fotografie stejně jako vtip a pointa ve skr'ěle udělané osnově filmu jsou uměním;
proto je kino univerzáLnlm činitelem poučnjn,neboé učí
názorně, všestranněa bez mnohomluvnfch textri;
neboť na|ez|ocestu k srdci
proto je kino činitelem ujchounj,m,
a rozumu lidu a proletariátu, a jeho tendence,bohuželteprve
mírně spravedlivá a mírně reformní, bude jednou mocně
prisobit na zprisob žívotavrstvy, jež vytvoŤínovf svět;
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proto je kino i činite\empropagačnírn,
a ten duch, jenž vládne
filmy, naplní dnešníobecehstvo.
LežíbohuželpŤíliš
stranou konkrétníráz filmovéprodukce,
než abychom ji tŤídili ve fejetonu. Než pŤece: Chaplin,
Douglas Fairbanks, Pickfordová, kovbojové, Fatty, Pathé.
film jsou jejími vrchol\y a jimi se počíná zlatá doba kina.
Cirkus a uarieté
Je známo, že stěhování národri, stŤedověka pak novověk,
plynová kamna a elektrická vfroba diamantri povstaly jen
z nespokojenosti lidí. Z téhoždrivodu se narodily pohádky
a Kolumbus jel objevit Ameriku. Zpěv slepic rovněž vábí
hospodyĎku, pokud nepňijede cirkus s ohromnfmi vozy, d'echem džunglí, fatou morgánou Sahary, opravdovfmi lvy,
zebrami, chŤestfšia opicemi, krasojezdkyněmi, klauny, šašky,
ŤeckoŤímskf
mi záp asníky.
Bystrf lidskf smysl pro neznámé ukazy, zvfšen! zájem
dnešnÍdoby na novfch věcech, současnfhospodáŤskfa poli.
ticky tlak za komunistickfm hmotnfm uspoŤádánímsvěta a
duševnírozpětí po siln1ichsenzacích,po krásách světa a jeho
zázrac{ch vedou lid do cirku. _
Kdo by za našich dnťropomenul pochopit cirkus? Seurat,
malíŤ,kterf vedle syntézy formy měl cit pro p}edměty lido.
vfch zá|ib, namaloval vedle vfjevu z paÍ1žského
malého ka.
baretu, kde v Ťadětančívedle sebe tanečnícia tanečnice,jejichž kolébavf pohyb je monumentálně zaznamenán v klid.
némobraze,kde všeje tvar,barva alinie a poezie,takéskvostnf
obraz, spíševfbornf plakát než pouhopouhf obraz: cirkus.
Bílá tanečnices bičíkemstojína jedn é noze na bílém, pádtcím
koni, principál v upjatémčernémsalÓnním šatěpráská bičem,
šašci se krčí, letí vzduchem, mávají bouchačkou, stŤední
obecenstvosedía kouká.
Tento Seuratriv obrazje tak krásnf jako cirkus sám, ba je
tak neobyčejnfjako vše,co lze o cirku napsat.

36o

Ale cirkus vrací se tak zŤídka do našich zamlženfch ulic.
Ržán|šelem naplřuje tak zŤídkaprostory pňedměstí.
Zato théátre.varietés pestrfm poŤadem dvakráte v měsíci
svolává drobné Íemeslníky z nejzapadlejších ulic, služky
z činžáklua vojáky ze studenÝch kasáren, švadlenky a redaktory, celé rodiny dělníkri, aby je pňi sklenici ukolébalo v radostnou podívanou. K letícímu setrvačníku anebo větrníku
anebo panoramatu, jež bychom asi zie|i ze šíleněrozjetého
auta, cLtěl bych pÍirovnat děj varietního poŤadu' Z tropické
zvěŤeuvidíte snad jen opici. Nebud e to jižzlatohnědf, civilizo
van,f
,,konzul.. Petr, kter}i ovládal kolo, nočníki lásku divákri'
-něž
zemŤel snad vleklou para zou zvíŤecíhomozku, ale
pro
opice vždy nové, učelivé,směléa zručné.Psi budou proskako.
vat kruhy a sedícena bobečku prosit a tvoŤit skupiny. Z živočichri nám nejbližšíhomo sapiens upoutává ostatní náš zájem.
Dva žongléŤi
Je atletem a padaje na hlavu nezlomí si vazu.
ženy,
nalíčené
v
nich
a
sedátka
že|ezná
nosí na hlavě židle,
kojako
zvedaj|improvizované
strom
krásky. Siláci svalnatí
et
Max
lotoče a kolik divákri v nich! Na rotačnímžebÍíku
nad stoly
Jean, elegantní hoši, udržují rovnováhu l0 metrri
obecenstva. Yvonnu s kovo m držadlem v ristech zvedají
až ke stropu. Jsou z kovu její čelisti? A svlékajíciadu sukní
a blťrz,visí tu pak pŤed námi v trikotu barvy hladiny letního
moŤskéhopŤístaviště.Japonka na laně je z obrazu s Fudži.
jamou, leč píetéká životnostía všechna čestjejí rítlénoze
bezpočtukrát vratkost rovnováhy. Rych.
a rukám,
"*ěri.r,štrn
lomalíň, syčák, scéna trhanri, rozepŤe Angličanťr,virtuos na
šumaŤské
housle, atrakce na atrakci darují nám rozkď nevída.
ného a drimyslného děje i se světeln mi reklamami a filmovou
veselohrou, s pŤestávkou a vykŤikujícímčíšníkem.
Varieté neumňe zdlouhavostí. Je aktuální a bezprostŤední.
Baví obecenstvo věcmi groteskními, komickfmi, fantastickfmi,
smělfmi, divokfmi, nebezpečnfmi a lákavfmi.
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Kabaret, bar, modernítance
NenÍ, není proletáŤskfch kabaretri, aspoťru nás. Kabaret
je podnikem, kde se lze bavit za dtahépenize a špatně.Kuplet
je špatnouerotickou či politickou písní.Ja}o divadla, i kaba.
retního popěvku se zmocnil francouzskf milostnf dvojsmysl.
Majíce - juk jsem Ťekl _ železnénervy, nenamítáme proti
němu ničeho, pÍez|rámejej. Tone-li oiilec, strhne , ,.bo..
i záchrannou trosku. Dnešníkabaret, vfrobna šibeničního
hu.
moru, divadélko společnéhoztroskotání, ritočištědemimondek, lvri salÓnri, špatnychhereček,zdaleka si ovšemneuvědo.
muje svéhomožnélrorevolučníhoposlání. V nejbližší
budouc.
nosti se změn|tlakem společenské
pŤeměny.
Tendenčnípíseů,rozmatná a veselá pŤednáška,snadná a
jasná, politická báseĎ pozve kjakési rodinné nenucenézábavě
proletáÍskou mládež, jež potňebuje humoru, vtipné písně,
písněo všem,o lásce, boji, dítěti, osvobozeníze jha kapitálu,
o továrně, o ulici, o Rusku. Dobré zpěvačky,jejichžtempera.
ment a čilá tvťrrčípovaha je pudÍ z konzervativních sborri
velikfch scén,najdou tu místo.
I bar, jenž u nás je zkreslen a opakern americkékrčmy pro
všechnoobecenstvo,pŤejdek svémuštěstído moci lidu. Jeho
dnešníráz _ viz co bylo Ťečeno
o kabaretu. Drahé drinky, ráz
prvotŤídníhonevěstince, nrdlé tanečnice,obecenstvo: d stoj.
níci, lichváňi, salÓnní floutkové...
A pŤece:bar! Bar, místo moderních tanc : shimmy, onestepu, two-stepu,bostonu, foxtrotu, moderní hudby, di,e1bendu,
polovalčíku,polobalady, polky. Tyto tance nejsou dokonce
špatnfmi tanci. Jsou akrobacií, šílenstvímmládí, bohatstvím
pohybri, souladem. Nenávist vriči nim je hloupá a doba odzbroj| jejich nepŤátele. Kozáček, čardáš, tŤasák, mazurka,
savojanka - jsou jen minulfm tvarem tance. Doba futurismu
a music.hallri je čilejšía máme proč bft šéastninad tanci, jež
rozproudí krev, jež žádajl rozvahy, tělesnfch schopností a
jistoty. Ostatně vidět v nich rafinovanost samotnou je totéž,
jako vidět ji v náboženskémtanci polynéskfch domorodcri.
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je
I tanec je dílem časovéhostyltr a je-li nalezen sloh, to zásluhou doby solidní, houževnaté,slolrotvorné.
A džezbend! Naslouchejte mu jednou, ne, raději vícekrát,
automobilovfch
abyste v něm našli chué.V něm je vŤeštění
trubek a elektrickfch zvonk , sirén,drsné a pňejemnělf hu.
dební sluch vážejlc| ntzké tony, hromobití s barevnfm blfskáním, stŤelba,ryk uzavŤenf v krásné nějaké válečnénebo
triumfální písni.
dni, a4duchoplauectuí
ujlet1,fotbal, ueslou
kolotoče,
Poutě,posuíceni,
To všea mnoho jiného je radostínašehostoletí.
Poutě a posvíceníjsou zvláště událostmi našich vesnic a
maloměst. Jejich krása je neobyčejná pro jejich obyvatele.
Radují.li se každf jinf den toliko jedinci, tento den slučuje
mnoho a mnoho lidí ve shodě. Kramáňské stánky s tureckfm
medem a perníkovfmi srdci, kalendáŤi a knihami o strašně
velikfch láskách, obtázky svatéi nesvěcené,husaŤi na koních
z marcipánu, písně kolovrátkri, svištěníhoupaček a kolotoče,
rány ve stŤelnici,stŤelbado oka krásnédámy a do prsou hranatéhomyslivce z lepenky _ jsou poutí.Je to všepo mém ne.
obyčejnéa tak starosvětské,že jsem neváhal zazltamenat to
jako druhf p6I zábav tohoto amerikánského světa.
A nedělní vflety? Fotbal? Veslování? Vzduchoplavectví?
To jen namátkou, že nic nezristává nedostupnéčlověku,jenž
ovládá zemi, vodu a vzduch, a žeprobratjeho všechrryradosti
znamená pŤichystat velikf naučnf slovník s fotografienri,
obrazy a nejnemožnějšími
vysvětlivkami.

(duěrem: bída
PÍedchozíje líc doby. Její rtrb je smrt. Tanečnice, kino.
herci a všichni ričinkujícína jedné straně a m!; diváci, na
druhé straně nejsme zbaveni strastí, abychom mluvili tak
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kacíňskya s neporozuměním o době, jako by se nám jevila jen
číškoubaru a temnosvitem filmu. Neboé načasa začas bude
tŤebapro tuto bídu, politickf ritlak, věznění odvážnfchrebelri,
odpírání platu a chleba _ dobytí státu a změnyjeho stavby,
uspoŤádání a tendence, abY zhasly projekční pŤístroje kin
a umlkly džezbendy; a učinímetak. Radosti se vždy vrátí
a osvobozená tňídaje prožije riplněji.

krajní stručnost je nezbytna, je-li ríkolem
článku podat rlplnf a pŤehlednf obraz dnešníumělecképro.
dukce, naznačii, jakfm zprisobem a za jaklch pŤedpokladri
i okolností vyrťrstá umění budoucnosti z dnešnípráce, z pÍitomnfch tea\izac{, a pŤipojit k tomuto obrazu několik po.
známek: vy-čerpatdané téma by mohla kniha nebo brožura.
Několikastránková staémusí se spokojii snáznaky aukázkami.
Bylo by možno pňehlédnoutdnešníuměleckou, kulturní, myš.
lenkovou a sociáhí situaci, cetf běh světa v jakémsi mnoha.
epochovém seriálu, dlouhém jako Andy a Kordillery.,Tuto
viak mrižeme podat toliko fragmentární a zhuštěnf článek,
cosijako ,,Gaumontriv tfden.., jenž v pestréma rychlém sledu
p,o,.,ít.'" volební kampař v Anglii, události na Rusi, aviatickf
iekord, boxing-mač o mistrovství světa, nejnovějšívynáLezy,
politické zptilvy atd., a kterf ostatně, abychom driďedně vy.
užili pŤirovnán1 z kina, také vždycky pŤedchdzlvlastnímu
programu. PŤedstaveníbude následovat.
D,Íle:Dnešníumění bude nás tuto zaměstnávatjen potud,
tvar , a umění budouc.
pokud v sobě taj|živéprvky pŤíštích
nosti nebudeme prorokovat, ale pokusíme se poukázat na
jeho charakter a směr potud, pokud lze jej vyčístze zkuše.
pŘnoNĚ:

(Sbornlk Devětsil, podzim 1922,str. 136-l42)
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ností aktuálních.
UMĚNÍ A OBECBNSTVO. Rozchod umění sobecenstvem
4 se společností,počavšíse v minulém století po ukončení
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