
JiŤí Voskovec & Jan Werich:
HUMoR NA SCÉNĚ AJEHo CHEMIE

Vfsadní místo, jež zaujlmá humor v dnešním životě, je
dávno dokázáno a mnohokráte protokolováno. Jména Charlie
Chaplin, Buster Keaton, Max Linder, Ben Turpin, Grock,
Fratellini, u nás pak speciálně Vlasta Burian a Ferenc Futu-
rista, jsou vtce nežjména umělcri nebo hercri. Jsou to jména
hrdinri.Jejich nositelé rozdávajíto, čeho je dnešnímu člověku
potŤebí, dávaj|lidem humor. Charlie Chaplin, aby se stal
zaslouženě nejpopulárnějším umělcem světa, musii pŤijít
s náručí humoru v prav.Í okamžik. NejdŤtve rozesmál, a teprve
když se smích utišil, zjistilo se, že jsme se smáli snad největ-
šímu umélci doby. Páry se rozplynuly a nad udivenfm tid.
stvem visí neodbytná nutnost a potňeba humoru, daleko nalé-
havější než kdy pňedtím.

Ačkoli bychom potňebovari někoho, aby nám odrivodnil
a vysvětlil tento fakt, nemrižeme jej nepozorovat, naopak mu.
síme s ním počítat a stavět na něm. Je to tak, ale nevíme proč.
Ve své nevědomosti jdeme dokonce dále: my nevíme' jsmeJi
vribec kompetentní psát o humoru do tohoto sborníku. DomnÍ.
váme se pouze, že máme-lj nějakou tu kompetenci, byla nám
pŤidělena Vest pocket revuí, kteréžto skutečnosti troufáme si
použít zároveťt a s dovolením k podepŤení tvrzení o vfsad.
ním místě humoru v dnešním životě. Nic nemriže bft neosob-
nější, než byl vznik Vest pocket revue. Nemyslili jsme na nic,
ani na sebe, ani na publikum, tím méně na tispěch a na kritiku.

Napadlo nás jednou, že by snad neškodilo, kdyby se udělala

nekde nějaká legrace, spisovně Íečeno humor. Myslili jsme,

že seženeme dohromady haldu lidí a pokusíme se je tozesmát.

Napsali jsme revui bez ,,tendence, satiry, forri a švejkoviny..,

seskupili jsme věci, které se nám zdá|y směšné a o nichž jsme

oňedpokládali, že budou směšné i druhfm. Kdybychom se

ilvti )namuli, bylo by se vlastně nic nestalo. Že ke zklamánt

nedošlo, není naší zásluhou. Atmosféru, v níž jsme revuí psali,

nedfchali jsme pouze my dva. Dfchali ji i ti, kteÍí se Ťízením

božim pŤišli podívat. A ríčinek se dostavil: pŤekvapení na

obou stranách. U drvákri, že našli vftaz toho, co viselo ve

vzduchu, a u nás, když jsme slyšeli salvy smíchu po slovech,
od nichž jsme nic nečekali, jimiž jsme nechtěti ani nikoho
zesměšrlovat, ani ,,šlehnout satirou.., vlastně ani rozesmát.

Vest pocket revue pňerostla nám pŤes hlavu, vymkla se nám
z rukou a šla cestou' kterou jí vymezi|a doba a její atmosféra.

Její jméno ztratilo v!,znam; byla pokňtěna Poketkou a část
t""t.', nevinná a doslovně upňímně míněná otázka ,,Že by
Alois Jirásek?.., stala se okŤídlenou větou' jíž se uživalo prf
i tehdy, když někde míč padl hráčrim tenisu do autu. PotŤeba
humoru, která revui zrodi|a,ji i zpopulárnila a vynutila re-
prízy. To nám umožnilo objevit v zábavě Ťemeslo. Každé
pňedstavení pomohlo nám učit se na publiku. Vest pocket
revue učila nás technice humoru a umění vyvolávat smích.
Trvalo to víc než padesát píedstavenl, nežjsme si počali od.
vozovaÍ matematická pravidla podle rispěchu jednotliv1tch
mÍst. Absolvovali jsme mnoho pokusri na scéně. Řikali 3sme
jednu věc několika zprisoby. Zabi|ijsme mnoho zaručenfch
vtipri a scén, jen abychom se pŤesvědčili, zdali náš názor
o drivodu jejich rispěchu je správn1i či nesprávnf. Zvědavost
zvítězi|a nad zábavou, z ntžjsme vlastně vyšli' a každé pŤed.
stavení bylo pro nás norny'm objevem. Zjistili jsme, že palJza
pŤed vtipem anebo po vtipu je tak driležitá jako mostní pilíŤ.
Ze minutová pauza mriže bft pŤíliš krátká,, zroÝna tak jako
desetina vteŤiny mriže rozptflit pracně soustŤeděnou pozor-
nost. V tÓnu hlasu, zakaš|ání, smíchu na scéně, v telepatii
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souhly našli jsme nástroje k vyrobě jevištního humoru. Jen
extempore zristalo nám dosud tajemstvím. Extempore, které
pŤedčí nejchytŤeji pŤipravenf efekt, které pÍicházi samo, z ne-
známa a náhle jako blesk. Řekli jsme oba mnoho extempore
a shodli jsme se jen v jedné a tím nevysvětlitelnější věci: že
když Ťikáme jeho začátek, nevíme jeho konec; a kdyžje mu-
síme pŤerušit, do smrti se konce nedozvíme. Extempore se
nárn zdá bft jedním z nejčistších paprskri tajemného rádia,
kterfm patrně humor je.

Jsme totiž pŤesvědčeni , že je nutno humor pokládat za pÍ|-
rodní sílu, za žive|. Kdyby lidskf svět r,yzaŤoval světlo a kdyby
se toto světio rozložilo hranolem, ukáza|a by nepochybně
tato spektrální analj,za, že Íada čar a barev takového vidma
dokazuje existenci zvláštního prvku, kterym je právě humor.

Je neobyčejně driležitou součástí chemické struktury lidského
vesmíru, v němž se qlskytuje ve všech možn,fch formách
sloučenin i ve stavu volném. Narážíme na něj denně, neboť
proniká všude, jako vodní páry. Jeho dlouhé pťrsobení zavi.
nilo napŤíklaď, že zrezavěIy kdysi r,1zleštěné hrany ustálenfch
termínťr jako ,,stŤíbropěnná Vltava.. nebo ,,matička stově.
žatá,, či:,pfkna, jež znarnenají svět... Není opravdu možno si
jinak vyložit metamorfozu podobrrych l,ryrazťr. Ir{elze pochy-
bovat o tom, žebyly doby, kdy nikoho nenapadlo se jim smát.
Smějeme-li se jim dnes, je to jen proto, že je nepoznáváme,
protože se pokryly vrstvou rzi, vrstvou humoru, kter.y' se na
nich usadil. Stejn1i osud očekává ňadu dnesještě krásně ponik-
lovanfch termínri a pojmťr, které vyslovujeme s dokonalou
vážností.

Jinou formou pňírodního humoru jsou oxydáty, jež vznikají
nepozorovatelně za určitfch okolností na povrchu událostí
zdánlivě zce|a vážnjrch. Jako pŤíklad tako{ch nenadálfch
okysličení humorem lze uvést znárné neodrivodněné záchvaty
smíchu pŤi pohŤbech, slavnostních pŤednáškách a jinfch na-
prosto neveselfclr pŤíležitostech. Že tujde skutečně o pouhou
chemickou reakci a nikoliv o logickf, vnitňní myšlenkovf po-
chod zakončen risměvem, dokazuje fakt, že tyto nepŤekona-
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telné smíchy mají obyčejně na podklad bezvj,znamnou kons.

tataci: knoflík na kabátě ňečníkově má tňeba na okraji bílou

tečku, nebo klobouk dámy, která jde pŤed vámi, se pňi každém

kroku nepopsatelnfm zprisobern zakymácí. Takové detaily

nemohou nikdy sloužit za podklad uÝaze, jež by dospěla

k nějakému komickému závěru. Za takovlch okolností ne-

dusíme se nikdy smíchem proto, že bychom si Ťekli: ,,Je

vskutku komické, že zde, kde všichni se snaží dodat sivzezŤení

dristojného, vycházi nejlépe najevo, jak pokrytecká je lidská

duše v zakr{Jvání své nízké nicotnosti... Nikoliv, chechtáme se

a nevíme proč. Humor, kterf bez barvy, chuti a zápachu se

vznáší kolem nás, okysličil celou situaci a počal prisobit. Stalo

se to ovšem zejména díky mocnému kata|yzátoru kontrastu,
jehož dťrležitost pro smích tak dokonale r,ysvětlil Henri

Bergson.
Nejprudšími reakcemi, jež dávaji vzniknout humoru, zti-

stanou ovšem asi vždycky situace.Jsou tak spolehlivéjako nej-
prostší kuchyĎské recepty: ,,Vem jednoho policistu, kterf
spadne do kádě s vápnem, právě když pronásledovan! zloděj
usedne s ulehčením do auta, které se ukáže bft zelen1im anto-
nem, vraž do toho dva muže ve spodním prádle, kteŤí se pro-
cházeji po ulici, a:nlžby tušili, že jsou nedostatečně oblečeni,
a teplé nes na stril... Komickf ričinek je zaručen (pokud ovšem
se takor,"y' humor neopotňebuje a_nezrezaví podobně jako

,,stŤíbropěnná Vltava... Zrezavi-|i totiž směšnost sama' tj. po.
kryje-Ii se vrstvou směšnosti, o níž jsme mluvili rn.fše, tato
dvojnásobná dávka humoru se navzájem ruši a místo humoru
se ukáže trapnf smutek. Tak vznikaj i tzv. blbé vtipy).

Aby byl tento chemickf popis naturálního humoru alespoĎ
zhruba riplnf, zbj,vá zmínit se o humoru ryzím. Je v pŤírodě
vzácn,f , jako většina ostatních prvkú. PŤesto však se s ním
setkáváme, obyčejně tehdy, když to očekáváme nejméně.
Chovají ho často jako vzácnj,poklad ve sr,fch srdcích vojáci,
konduktéňi a opilci. Vracíte.li se pozdě zanoci domri, uslyšíte
tňeba prrivodčího tramvaje, jak na opuštěné stanici, kde nikdo
nenastupuje , zavo|á na svého kolegu Ťidiče profesionálně
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vážnj,m hlasem: ,,Pokračujem v krasojilzdě!,,, nebo uvidtte
opilce, |ežlciho v bezvědomí na chodníku v sousedství nedo-
pité láhve, jenž na nesmělé upozorněnÍ strážníkovo odpoví
sladce: ,,Pane nadstrážník, podají mi tu flašku... Bude-li
tentfž opilec ve stavu méně zbědovaném, zastaví vás a dri-
věrně, ale nezvratně vám sdělí: ,,Včera v sedm hodin ráno se
Vltava vzía|a plamenem...*

Jestliže jsme se takto rozepsali o chemii humoru a o jeho
živelné podstatě, učinili jsme tak proto, abychom svrij odpor
k humoru tendenčnímu ospravedlnili. Pokusili jsme se právě
dokázat, že ptav!, humor vzniká podle určitfch pňírodních
zákon , v nichž nikterak nespoluprisobí ltritŤní myšlenkovf
postup nebo intelektuální odrivodnění směšnosti. Člověk,
kter se směje opravdorny'm, absolutním smíchem, neví nikdy,
proč se směje. ,,Pňišlo mu to k smíchu.. je prar,"ly', zdtav.f v raz.
PŤi w.írobě humoru, tedy v pňípadě, kterf se nás tfká, je ovšem
užitečné uvědomit si ten drivod, ale v okamžiku buchu ve.
selí publika nesmí tento drivod b1ít navenek patrnf. Vfrobce
smíchu má tedy shromáždit suroviny, o nichž vi, že v pŤírodě
ke vzniku humoru slouží, má je pňipravit, smíchat a uvaŤit,
ale nic více. Postupova1.li správně, dojde v jeho kŤivuli ke
Irv,žené reakci: humor mu vznikne. V1irobce tedy pouze
umožní jeho pŤirozenou krystalizaci. Nikdy však se mu nepo-
daňí dosáhnout čistého r,frobku, podá-li nepŤipravené mate-
riály publiku a ňekne-li mu: ,,Hle, pánové, tak a tak to je.
Považte a uvažujte. Není to komické?..

A takovou falešnou prací je satira. Satiru nebo parodii lze
pokládat za pňípustnou formu scénjckého humoru jen tehdy,
jeJi rámcem, báz| a odrazn,fm m stkem, jakousi pŤedehrou
k ryzímu, alegorickému smíchu, k absolutnímu humoru, jenž
nezná postranních rimyslri. Charlie Chaplin sám pÍiznává,
že standardní typ hrdiny svfch filmri vytvoŤil podle skuteč.
ného žijícího otrhaného pobudy.e|egána; za|oži| tedy svrij
hereckf projev na satiŤe a na zesměšnění skutečnosti, ale kam

* Všechny tŤi pŤípady jsou skutečnfmi pÍíhodami.
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dospěl z tohoto mateŤského pŤístavu? Do geniálních sfér tak

hlubokého a naprostého smíchu, že jeho sousedství s hlubokfm

smutkem je dnes celému světu jasné. Kdyby se byl spokojil

oar o dov ánim nebo s atirickou hereckou drobnokresbou skuteč.

11ého ži,otu, byl by prriměrnfm konvenčním komikem a nikdy

ne největším současnfm hercem a dramatikem.

Snad je zbytečno se teď šíňit o nehumornosti politické satiry.

Spokojíme se konstatac|, že zajedině kvalitní politickou ko.

mit.u bycnom pokládali takovou, která, namíŤena napŤ. proti

straně klerikální, vyvolala by sati,y smíchu ve shromáždění

skládajícím se na 100 o/o z k|erikálri. Neboé takovf rispěch by

dokáza|, že pŤítomné publikum se směje proto, že věc je

k smíchu, a ne pToto, že má radost z toho,jak herci si dělají

b|ázny z protivného tábora.
Princip jevištního humoru je tedy právě tak prosty, jako je

jeho dodržení nesnadné; dá se shrnout v heslo ,,Vše pro hu-
mor... Budiž nám rozuměno: Vše, co se v oboru komického
divadla na scéně děje, musí směňovat od prvního do posled-
ního okamžiku k stejnému cíli: k r,ryvolání smíchu pŤímou
cestou' tj. bez spoléhání na vnitÍní spoluričast divákovu, na
spolur.ičast, která by závisela na kladu, glosování, domfšlení
scény. Taková spoluríčast publika by byla mimo hranice bez-
prostŤedního kouzelného světa' které si divadlo lrytklo za ukol
budovat. Kvalita abatvatéto cestyje otázkou, jež nespadá do
rámce našeho článku. PŤímá cesta ke smíchu mriže bft ná.
kladná a bezvadně zametená, bfvá však také někdy ubohá,
nouzová a b|átivá, což je chyba. NezáLeží však na barvě:
vyžadujíJi to okolnosti, divák mriže procházet stŤídavě hrri.
zou, dojetím či rozčilením, děje.li se tak pouze proto, aby se
konečně mohl smát; čili konkrétně Ťečeno, mriže ho jeviště
v prvním aktu rozplakat, jeJi to v daném pŤípadě jediná
pŤímá cesta k tomu' aby ho v tŤetím aktu rozesmálo.

A materiál k tomuto pŤímočarému humoru? Je to prostě
materiál divadelní. Proč dělat rozdi|y? Slovo, pohyb, hudba,
světlo jsou materiály věčné. ZáIež1 na ladění. Pomyslná atmo-
sféra, která napl uje prostor mezi jevištěm a sedadly, tento no
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man's land čeká na umělce, kter ozbrojen těmito univerzál-
ními scénickfmi nástroji vydestiluje z ní prvek, o kterf se mu
jedná: tragiku nebo humor.

(Sborník Nové české divadlo l928_l929)
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BedŤich Václavek: PRVNÍ oKRUH

Z stane vždy světlou stránkou české poválečné poezie, jak
živě reagovala na sociální neklid doby. Nejde však jen o vše-
obecné, takňka nutné reagování tematické _ česká moderní
poezie šla dále. Mťržeme z ní pŤímo r,yčíst, jak se měnila so-
ciální situace v posledních devíti letech.

Byla tu pňedevším revoluční doba prvních let po válce,
doba defenzívy buržoazie a proletáŤskych revolt, období,
kdy světová revoluce zdála se bft nejbližší budorrcností.
A česká poezie reagovala revoluční, proletáňskou poezií. České
prostŤedí, vysloveně maloměšéácké, v němž nebylo ani tak
koncentrovaného kapitálu, ani tak siln ch tŤídních protiv
jako ve velikych kapitalistick ch zemích, napŤ. v sousedním
Německu, dalo jí ovšem ráz méné tŤídní a méně ritočn , než
měla napň. právě revoluční poezie v Německu _ odtud, my.
slím, její etické vyzněni. Ale zato možno Ťíci,že opravdu celá
tvoŤivá poezie česká v těchto letech byla revoluční.

Částečná stabilizace kapitalistického Ťádu, k níž se dospělo
u nás stejnějako v ostatní Evropě v několika letech po světové
válce, a částečná konsolidace kapitalistického hospodáŤství
pňinesly s sebou brzy i kulturní reakci.Jak se projevila v poezii?
Nechtěl bych nikdy tvrdit, že zprisobila pŤímo krizi tzv. pro.
letáŤské (Ťíkejme raději revoluční) poezie. Krize tehdejší kon-
cepce proletáŤské poezie byla by se musila dostavit stejně pro
vnitňní nedostatky této koncepce. Vždyé dostavila se i tam,
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