
Karel Teige: ESTETIKA FILMU
A KINOGRAFIE

( Piedndška)

Realizace soudobého umění nejsou než rezultanty soudobé
nové senzibility a mentality, pÍímo spjaté s novotou světa
permanentně se obrozující. Jsou odrazem zevních podmínek
a satisfakcí básnick1ích potňeb moderního člověka; nedotfkají
se oblastí rezervovanfch vědě, filosofii, morálce, pramálo
apelují na kantovsk1i ,,čistf rozum.., o jehož vlznamu a do.
konce existenci drivodně pochybujerne. _ Krajina, kterou
pŤetneme stokilometrovou rychlostí rychlíku či auta, pozbyla
pro nás svfch deskriptivních a statick1ich hodnot; naše smysly
vsály do sebe ríhrnnf a syntetick1i dojem. Stojíme za okny
rychlíku a rychlostí parostroje vzhledem k naší osobě nehybné
a pevně rozkročené _ ruce v kapsách, d1ímku v zubech a s ne.
smírnou hladovou touhou v srdci - pádi prostor krajiny'
zdánlivě se otáčející talíŤ zeměkoule, rapidně nazpět, navíjeje
se na klubko prudce prožité minulosti. Zakoušíme riplně
nové vize světa. Lze patrně Ííci, že dnešní člověk zažije
nastokrát více dojmri než člověk stŤedověku.Jsme lidé expresní
mentality, vybičované a uchvácené senzibility, jejiž elastič.
nost umožĎuje všecky vfvojové možnosti. Náš svět je patent.
ním vynálezem s dynamickou krásou rychlosti, kovovou a
ohnivou, jež má svěží barvu vetiké naděje. Je prostŤedím elek.
trick ch centrál, amerikanismu, zpravodajství, radiotelegrafre.
Rychlost dopravních prostŤedkri právě tak jako teorie Ein-
steinovy poskytly nám nové a správné poznáníprostoru a času.
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Svět není ani táj, ani zahtada dětství, ani peklo práce. Je to

prostě časoprostorové kontinuum, a jeho umění je _ chrono.

spaciá|ni básefi. Moderní mrízy jsou dcerami velkoměst,

navštěvují intelektuáIní centra. Náš svět je skutečně organizo.

vanÝ ,,selon l'Esprit nouveau.. anonymními inženlry

a konstruktéry, krášlenf a napájen! vese mi fantasty, bás.

níky, klauny a akrobaty. Amerikanizovaná Bvropa stává se
jedinfm chaotickfm a kinematickfm velkoměstem a sociální
pŤeměna, odehrávající se v ní, učin| z ní dÍíve či později har-
morrické internacionální město. V této Evropě na bláně našich
snri jako jasné filmy vyrristají elektrogenické básně svě.
telnfch návěštÍ, kŤiklavě barevné afiše, hovoií k nám
iluminace oživenfch tŤíd, semaforová světla, signalizační
barvy a znaky, vlajková Ťeč, nervÓzně éukající mors a krajně
stručnf žargon depeší a anoncí. Tyto básně uprostňed světa
neskandují se v alexandrínech. Kondenzovanost, rozmanitost,
rozbit|dosavadních forem u moderní poezie pochodí odsud.
Pochodí z rychlého tempa a mohutného tlaku moderní
epochy. Toto tempo dodalo vfvoji ducha kvadratického
urychlení a pod tímto tlakem rozpadávají se pŤežilé atavismy
bezpečně a ihned. Rychlost budí potŤebu ještě větší rychlosti,
právě tak jako touhu po odpočinku a klidu pro meditaci.
Pohodlná klubovka a air-expres jsou pn.f ilustracemi této
situace. UskutečlíujeJi pohybová rychlost a rapidní sled faktri,
pŤedstav, postŤehri simultaneitu vnímání, lze ilustrovat dobu
tímto obrazem.  Pohod lná  k lubovka v  kab ině  a i r .
expresu. Zažíváme dnes simultánně nejprudší psycho.
log ické kont ras ty  až parad 'oxně zaos tÍené,  cí tíme a
chápeme současně, senzibilita a inteligence, navzájem se
doplíujíce, jsou permanentně v činnosti. Nejsme tudíž buď
rozumáŤskfmi fi.losofy, anebo citově vznícenfmi básníky,
nejsme jimi ani stŤídavě,jsme jimi současně avzájemně.Jsme,
aby se užilo termínu Epsteinova _ lyrosofy.

. .odprirci lkajícího sentimentalismu, pocítili jsme nejednou
3akousi nedostatečnost a neživoucnost tradičních oború umě-
leckfch, malíŤství, sochaŤství, literární poezie a všech jejich

5+5



odrrid. V kinu zjevilo se nám zce|a nové umění, odpo.
vtdajícÍ tak dokonale jako žádné jiné charakteru, potŤebám
a nutnostem dneška. Pochopili jsme, že kino je kolébkou
všeho opravdu nového umění, které bude živoucím radio-
koncertem, v němž se sbíhají rozmanité hlasy všech měst
světa, vŤelé, kouzelné a melancholické písně, kde žhnou ne.
vídané obtazy a cizl světla jako záŤivé a efemérní hvězdy
v závoji dfmu lokomotiv. Neomezené jsou možnosti kina, jeho
zdroje jsou bohaté a nekonečné. Jeho poezie, l00o/o moderní
poezie, je všeobsáh|á, ptecizní, risečná a syntetická. Je to
poezie cestopisného deníku, Eitrelkn baedekra, plakátu, po-
hlednice, map, anekdot, grotesek, poezie nostďgick1ich vzpo.
mínek na lásku; poezie kaváren plnfch světel a kouňe, zpěv
moderních sirén Red-Star.Line, turistická poezie dlouhfch
koridorú hotelri a korábri se záhadnlmi a očíslovanfmi dveŤ.
mi pokojú a kabin. Světoběžnictví i frivolita, klaunerie i dobro.
družství vypravené veškerfm komfortem.

I nejklidnějš| z nás vrstevníkri elektrického století dozná-
vají denně množství prudkfch citov ch emocí a horečnfch
poznatkri. Aby se uklidnili, aby mohli nabrat dechu, potŤebují
nikoliv bodavé a dráždivé nicoty nirvány, ďe naopak umění
obratné a stručné, náh|é a eťemérní senzace' lyrickf, poetickf
náboj pňímého vlrtazu, ostn.fch narážek, jako je džez, tádío
a pŤedevším film. Namítalo se dlouho ze sttany onoho nedu-
živého a marasmického trmění, jehož dtžavy od počátku byly
filmovou expanzí ohroženy, jako by bylo kino špatné a nizké
paumění, jako by potŤebovalo zasažení a spolupráce divadel.
ních i literárních veličin. Dík jim vzniklo na sta prašpatnfch
filmťr. Soudilo se, že indiánka či dobrodružn! seriál nedosahují
v1iše akademického dramatu, a tak dnes běhají po plátně
ubohá vypleněná dramata. odluka filmu od divadla,
která je pro jeho zdtav!, tozvoj bezpodmínečně nutná, nebyla
až posud provedena dosti konsekventně. Vždyé mezi divadlem
a filmem není vztahu kromě nepÍátelského napětí protikladu.
Kde divadlo je centripetální, o soustŤedivych dojmech, je
film centrifugální, píímo zamilovanf do vltaznlch malič.

kostí, jež mají tak driležité místo v životě. Divadlo má a vždy

bude mít své meze a omezen,f scénáŤ, pokud bude divadlem,
jevištěm filmu je celf svět, zpravidla současnf svět do neko-
nečnfch dálek rozevŤenf. Divadlo, Ťekli bychom, je monis.
t i cké a  synte t i cké,  f i lm je  p lu ra l i s t i ck f  a  metodou
divizionistick . Je uměním pozemské krásy, žhavé aktuál-
nosti, richvatné fantastičnosti ; p rri Ťe z d ne šní m sv ě te m.
Film konečně jako obtazové básnické pásmo vyhnul se baby.
lÓnskému zmatení jazyki; internacionální jak ido či espe-
ranto, píše své strofy ve všech Ťečech a žatgonech lidské ima-
ginace.

Baudelaire Ťekl, že krása spočívá v ridivu. Krása filmu ne.
spočívá jinde. Jeho estetika je tudíž estetikou r1divu, estetikou
pŤekvapení a neočekávatelnosti. Zesnut!, Canudo, zahajuje
pŤed několika lety kinematografické seance Podzimního sa.
lÓnu, jimiž, snad po dávném pŤání Apollinairově, dostalo se
filmu té ostatně dosti nebezpečné vfsady, že byl lznán
oficiálně za umění, charakterizoval vhodně kino asi takto:

Je to fantazmagorickf svět lidskfch miraklri, jehož projevy
jsou nekonečné, obnovují se tfden co tfden,je to totální obtaz
života pro všechny bytosti a věci rozpt!,Iené po světě, z nichž
každáje květem a vfslednicí určitého prostredí. Kino je pŤe-
devším vfbornfm nástrojem, často pohŤíchu ovládanfm ne-
obratnfmi hlupáky: jako by na stradivárky hrál začátečnLk,

od počátku kina, od prvních grotesek a burlesek, mohlo bft
jasno, že zde jde o dobré umění, které má možnost stát se
lepším a dokonalejším. A poněvadž pŤedstava dokonalosti je
poněkud smutná, je vítat s radostí, že ani dodnes není doko-
nalé. Ovšem je pravda, že pŤes závratnézdokonalení technické
nebyl film nikdy v tak rizkosti budícím stavu jako dnes. Je na
rozcestí své v vojové cesty ajeho rozpakyjsou rozpaky bohat.
ství; patrně prospěje zde léčba dezinfekční metodou estetiky
minima. Non multa, sed multum. Dnes dělá se pŤíliš umě.
leckf film, kterf (právě tak jako uměleckf prrimysl) vyprijčuje
si bezohledně efekty od ostatních oborri, zejména od divadla,
místo aby pracoval s vlastními a rodn1imi elementy filmového
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umění. Jako všade, i|zde je"nanejvfš potÍebná rcvize hodnot,
rad iká lní  očis ta  tvá rn fch  pros tÍedkú a proz fuavá ,
jasnost ducha, jenž je si pŤesně vědom ričelu a poslání. Je jisto,
že tato krize filmu ttváuž velmi dlouho. Podporována ostatně
obchodními spekulacemi filmovfch podnikatelri, ženoucích se
za ,,velkofilmy,, a,,chef d'oeuvry.., stává se krize chronickou
a začínáme' my pŤívrženci kina, mluvit o rípadku filmu čím
dále tím patrnějším. A pŤece myslíce na několik nejpoetičtěj-
ších, nejfotogeničtějších a nejmodernějších dnešních filmú
věŤÍme, že marasmus kina nepotrvá, a žívé, širé naše naděje
upínají se ustavičně k tomuto nadskutečnému umění.
Ale kritizujíce film musíme znát sudidla a měÍítka. Potiebu-
jeme nezbytně estetiku filmu. PotŤebujeme, aby dnešní
konfuze by|a rczptflena. PotŤebujeme, aby některé zásady
kinematografické estetiky byly zŤetelně precizovány. Aby
pŤedevším byl upňesněn poměr kina k divadlu, literatuŤe,
malíŤství, aby ustalo ono vyprijčován| cizorodfch hodnot, jež
činí z filmu nedristojnf uměleckf prrimysl, ,,film d'art...

Film je živoucím obtazem, ohromn1í vizuá|níorchestr,
drama linií a hmot v pohybu. Je kinoplastickou básní vrženou
do času, aby trva|a a aby se děla. Je časoprostorovou
básní. Básní, která ,,nepotňebuje slova, hudby či rfmu, nic
obvyklého, žádné recitace, ani nejlepší nikoliv.. _ to, co bylo
snem Whitmanovfm. Je vftvarnou tvorbou, která neustrnula
v čase. Je, jak správně bylo podotčeno ČernÍkem, pro svou
ťtsečnost spíš básní než románem, kter se čte na bezčetná
pokračování.

Film je živou fotografií. Fotografie je pravdivf obraz. Este.
tika filmu má co činit v první Ťadě s estetikou fotografie, na
jej(chž možnostech závisí jeho vfvoj a zdokonalení. optická
stránka i zde je primární driležitosti. Znovu upozorĎujeme,
byé jen mimochodem, na zaj1mavé pokusy amerického foto-
grafa Mana Ra1e, jenž poprvé postavil fotografii na stupeit
velikého umění vftvarného, osvobodil ji od bludri umělecké
fotografie tlm, že tuto prostě zrušil.

Knižní literaturu, ateliérové tabulové obrazy, nejrozmani-

tější ďožky zahazuje doba do starého železa a nové davy

oátleskem vítají podívanou němého filmového umění.
' 

Stu.é romány a eposy, vyčichlé a archaické, staly se do.

konce někdy pŤijatelny, zpracovány filmem. Ztráta slova,

živého, mluveného a melodického, pŤinesla novou vftaz.

nost. Film je jakožto báseř beze slov pŤíkladem moderní

poezii, která den co den stává se vftvarnější a optičtější, aby

nahradila zmenšení hodnoty a efektivnosti slova. Filmoví

herci nepotňebují mluvit literaturou, jsou akrobaty, žongléry

a klauny; prozÓdíe filmu není prozÓdií velkovfmluvnosti, ale

p r o z Ód i í  t ě l e s  v  pohybu .
Guillaume Apollinaire, tento geniální duch, jenž pŤedtušil

tak mnoho z pÍištího vÍuoj", hovoŤí v kterési povídce o malíŤi,

že je ,,postavén na hranice života, do končin umění..; clt1' že

jeho postavení se zméní obratemo 1B0o: ,,na hranice umění,-do 
končin života,,. NastáváJi dnes skutečně tento obrat umě.

lecké orientace, je to v nemalé míŤe zásluhou mocné inter.

vence filmu. Nové umění, které pňestává bft uměním, staví

se do stŤedu života, pŤekročivši hranice umění.

Světelné reklamy, projekce, fotografie ilustrovanfch maga.

zínri _ je to ještě malíŤství?
Hangáry, ilevátory, majálky, nádraži, továrny * je to ještě

archite[tuia ? KanceláŤskf nábytek, uniformní oděv turistickf,

anglické dfmky dunhillky, plnicí pera, psací stroje _ mriže to

b t uměleckfm prrimyslem?
ŽurnáIy, f"jetooy, cestovní prospekty, tragédie Titaniku či

Lusitanie _ je to ještě literatura?
PŤístavy se stěžni, krásná noc s elektrickfmi měsíci, plachet.

ní loď na moŤi, mizlc|v dálce - je to ještě knižní lyrika?
Shimmy, blues, tango, a i slavnostní aviatické foxtroty nad

stňechami měst _ je to ještě tanec a choreografie?
Boxing-mač, demonstrace, kopaná _ je to ještě divadlo?

A to  vše mr iže b f t  hercem f i lmu.
To vše je oblastí moderní, čistě životní poezie. Poet is.

mus wrd'í, že dnes, po pohŤbu umělecké tradice, není neŽ
jedno umění o  . ' ' ohu formách,  a  tím je  ž ivoucí  poez ie .
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Bstetika je estetikou poezie, Lze jÍ měňit film jako všechnaosta tní  odvětví .  Či te lnos t  -  v id i te lnos t  ]  .up i J i ,ujsou vlastnosti stejně optické, kinoistické, obrazové jJ 
.;..

tické : --' t r u ns p o 
" i c e m t s t o d 

"' 
k; il; ;il"."' * #:"'j,"" .gen i c k / ch  de t a i l r i , . o p t i c k /  s y s tém,  r ap i dní  

" ; ; .čekaná  t e chn i k a ,  ž i vo t  p r ed s íav ,  mechan i c k á  p r e .
ci  z n o s t,  a t m o s fé ra 

" ", 
o.,  č u,,,  e '  r .  

" 
i .  t  í;;; ;; 

- '  
í. ; ,ideografická schem atizace _ tak je formulov án tád' astandard básně, obrazu, filmu.

. 'Moderní duch je duchem konstrukce.Je duchem moudrosti.
{" 

j" zdtavé pŤimísit zrnko bláznovství d,o každémoudrosti.
Aby šéastné bláznovství mělo cenu a w!,znam,.|" .,""tyt,'o,aby hrálo svou komedii na pevně za|ožené bázi životnlmoudrosti. Aby se nezabil jaionskli ekvilibrista ,ru .,ri*ra
hrazdě, je tňeba, aby hrazd'-ugu soíia,,ě upevněna 

" 
a"li"konstruována.

Dvé tendencí je wlrazem dneška. Konstrukt iv ismus
a  poe t i smus ;  obé  ne j s ou  umě l e c k  m i  i smy  . ,  a o , u -vadním uzoučkém slova smyslu.

Konstruktivismus je p'u"ol,,,í metodou, poetismus je životníatmosférou. Konstruktivismus má rigorÓzní zákon]. Po"ti*mus, svobodn:f, a bezhraničn1i,.neznalreapis.i uni ,a*u,t,, j"uměním života, a tak wyslovil '",,rts" jat<ymsi hh;J;)á,harmonickfm životním bontÓnem. ŽivotnÍpoezie vzklíčila nakonstruktivn'm zák|adě a v souhlase , ,,i-, klauni a fantaisistéjsou bratry dělníkri 
.a inženfrrtt. Tí-; zák|ademje stroj,jenž sytí všechny primární á uzaoa.,,ní potňeby. Moderní

:,T:"'*.'''.:.'vypoŤádat se strojem. Správněji než ve futu-rlsmu vypo ádává se s ním ve fotogradi a ve filmu. Moderníobrazy a modernÍ bá.sně spojují se a pronikají ve filmu. obra.zová, básnická emotivno.i t.inu je bezpodmínečně odvislá odjeho perfektnosti technické, 
"o"e ffitezy (barermly *,

:lY:',o,1T),fo.'*'afické a projekční,,,"do., piímo bez mor.DldnÍ estétské spekulac". k lgYÝ''' vlraz m iásnick!,m. Zpo.malovač (ve ,,Fairbanks blázní..), poskytuje pŤeludy snťr.Transparence, zaclonění apod. ao"ir.";i n,'es a efektri, které
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ztsta|y i nejrafinovanější poezii odepŤeny. Film nemá vfvojo.

vÝch bludišé, peripetií a vatiac|jako umění minulosti. Jedině
v dnešní krizi odchflil se z vlastní správné cesty.Jeho vyvojová

Lnie koresponduje s technick1im r,".fvojem a zdokonalováním.
Řeklijsme, že v dnešní krizi nezbytně potŤebuje filmová pro.

dukce upŤesnit si svúj esteticky Ťád. Neché j e jeji zásadou plné
vyažití,rafinované kombinování vlastních optick)ich elementri.
A zwtžení cizorodfch elementti, pÍejatfch z akademického
umění. Neché se vyznačuje vfsostnou prostotou' bez psycho.
logie a literatury; abez ,,caligarismu". Ano, Kabinet dr. Cali-
gariho je nejlepší ilustrací toho scestí, naněž dospěltakzvaně

,,uměleckf.. film. Tento nezdtav!, hysterickf film není vribec
filmem, hypersenzibilita b|ázna není moderním uměním.

Divadelní, zdeformované dekorace nestaly se tvarem kino-
v'fm, ale zristaly špatnou malbou. Reálné osoby vyhlížely jako
strašidla v ireálním dekoru. Režisér zapomněl, že dramatič.
nost a i pŤípadné deformace, jdoucí tíeba až do karikatury,
musí bft ve filmu optické, fotografické. Bylo to osudné ne.
dorozumění.

Proti tomuto odstrašujícímu piíkladu,,uměleckého.. filmu
sluší se vyzvednout dokonalé realizace filmového umění,
zejména privodu amerického. Filmy s Haroldem Lloydem
uchvacují vedle intenzívní komičnosti dokonalou i pŤekrásnou
fotografií. Jsou radostí očí i ducha. Film Hurikán (s Dorothy
Philipsovou) má vysvětlenou svou dramatičnost a napínavost
čistou fotogeničností. O pŤíkladnosti filmri Chaplinovfch není
ani tŤeba hovoŤit.

Byl to Louis Delluc, kterf nejlépe formuloval fotogenickf
základ a principy filmu. Upozornil, že film není pŤedevšÍm
uměním epickf m a že dobrodružné a detektivní romány,
Sherlock Hát-.,, Fantomas, Buffalo Bill, nejsou ještě film.
VÍce filmem je snímek vzletu hydroplánu. Film je totiž pŤe.
devším uměním optick1im. ŽivoucÍ malba je uměním
podívané. Jako umění podívané je dramatickou básní
pohybu, sestra cirku' kabaretu a music.hallu. V Médranu
mriže najít filmová m za cenné poučení. Klauni a akrobaté
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jsou jejími nástroji. Dnešní filmovf režim vyznává snad pÍíliš
diktaturu kinohvězd. Chlubí se právem Hayakawou a Nazi.
movovou, Fairbanksem a Pickfordovou, ale nejvíce se m že
chlubit právě tím, čím je spjat s cirkusem - svfmi klauny,
mezi nimižje totik básníkú a největší Chaplin.

Film, má-li precizovat svou estetiku, musí pŤedevším zvlád'.
nout svou optickou stránku. V době radiokoncertri možno
očekávat vynáIez r a diofil mu.

Ptozatím pŤístroj, ,pathé.baby.. umožřuje zavedení
domácího kina. Filmová komorní hudba. Budete mít doma
kino, jako máte knihy lyrickfch básní a desky gramofonri.
Patrně nebudete doma promítat dobrodružné seriály, k nimž
patŤí rlčast davového publika. Sluší se velmi pečlivě rozlišovat
mezi uměním veÍejnfm (plakáty' fresky, hudba na ulici atd.)
a uměním soukromfm, lyrickou poezií, lyrickfm intimnÍm
filmem. Tento film stává se lyrickou intimní básní fotografic.
kou a obrazovou, bez děje kromě pohybu. Na něm nejzÍetel-
něji a nejbezpečněji bylo by možno demonstrovat principy
fotogenické estetiky. Zde nemá co činit literatura a drama.
turgie. Je to čir kinografie, drama černé a bílé, pohyblivá
optická báseř a nejmodernější obrazová plocha. Filmové parti.
tury Hanse Richtera, W. Gráffa a V. Bggelinga jsou neoplas-
tické obrazy uvedené v rytmickf pohyb.

K optické a fotogenické emotivnosti kina druží se v na.
prosto nerozlučném svazku jeho emotivnost básnická. Setká-
váme se zde s moderními básníky. Básník mluví kinem k pu.
bliku, které se rekrutuje z lidí prostfch, znavenfch robotou,
kteŤí nechtí leč osvěžit nervy stravované vysilujícím bojem
o život, k publiku, které nechce bft poučováno, které kašle na
akademické umění, které se chce jen dívat a jen bavit,
které si naivně žádá senzací jako ten, kdo není pÍipuštěn
k hodrim dnešní tňídní kultury.

Básník prostiednictvím kina mriže nejlépe najít spojení se
všemi diváky. Básníci cítÍ, žeje tŤeba psát pro kino, ne hodit
jen na papír stručn!, ná&t, kter1r by režisér rozvinul, a|e za-
znamenat celf děj opticky, koncipovat děj pňímo pro kino.
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Ie tŤeba vybudovat riplnou kinematografickou dramaturgii.

"mr."íi:'.ju tbreta B.irotova, Ep steinou a, D ellucou a, Gollova,

L' Herbieroaa, Mahenova'
Tolik o estetice filmu'

Je tieba ííci něco o jeho etice? .
Poslání kina je eticlé jen potud, pokud etické je poslání

oo""i". odhlížeje od fitmu jakozto veltolepého nástroje umění

Lgit,t,ího a tenďrnčního, nástroje pro tento ričel mnohem vnoq.

nějšího než ztendent,,c,,e u.ištt.y, beru zde v rivahu fiim jako

".*"' 
poetické, univerzální umění, jež je riplnfm repertoárem

života na glÓbu.- 
h" du'ch odvahy a opojná exotičnost zároveř s krásnfm

op"timismem mohou mít nejnádhernější vliv etickf.

optimismus usmívající se dnes pies. drsné etapy existence,

,,.uáp"t",'ství a věčnáu nejistotu zítŤku, yankeeskf optimis.

.os b.l,,f' je nejzdravější nihoráznost. Na rozcestí existence

dovede,e o-s*át. Dovede obrátit svět naruby, vzhriru noh31a.

;l"-iiklaunem v cirku, vzbudit hlasitf smích a bezprostŤední

radost, veselost.
Hlásá veselost jakožto světovf názot,

Nic více.
Není to dosti?

(Host III, str. 143-152, duben 1924)
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