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Existují takové teorie, že divadlo je v rípadku, protože ubírá
prvenství herci a zakrfvájeho dívadelní nositelství vftvatnl-
kem a režisérem, že je nutno divadlo oživit cirkusovou atrakcí,
žeje nutno odstranit barokní pňeplněnost scény a že ptoto ze
všech těchto uměleck1ích pŤíčin je velice vfhodno zavádét na
scénu holou a jen ričelovou konstrukci _ ale co jsou tyto

,,šedé.. teorie proti ,,ze|ení,, páně Vodákova kritického rozu-
mu. Neboť vezmeme-li tuto věc reálně do ruky, právě tak
jak to pan Vodák v Českém slově udělal, nahmatáme s ním,
že konstruktivní scéna vznikla právě v Rusku v době válkou
a ovšem bolševickou revolucí zaviněného velkého nedostatku
p|átna, že proto na zastŤen| tohoto nedostatku plátna nikde
nepoužívá a omezuje se jen na dievěné a že|ezné tyče, rámy
a žebÍLky, tedy ná tražku staré scény. A z toho zase dá|e p|yne
samozŤejmf drisledek, že tento specifickf ruskf zjev není po.
tÍebí zavádět na scénách česk1ích, když je pňece u nás plátna
dost. - PodaŤíJi se mi někdy osvojit tuto kritickou metodu,
která tak roztomil)im zprisobem uvádí v pňímou souvislost
divadelnÍ experiment s produkcí textilních fabrik, nezapo.
menu jistě svou první exkurzi v tomto stylu zasvětit hlubo.
kému a pňísnému poznánl,jaká asi nehoda v páně Vodákově
mládí je pňedpokladem jeho dnešních kritik.

(Q 1, č. l, nor 1926)

sPotrrt##r3H
S oSVoBoZENÝM DIVADLEM

PŤedstavme si, jak by asi vypadalo svérázové vyšívání,
vetkané nějakfm zprisobem do elegantní, jednoduché auto.
mobilové karosérie.

A podobn m pohádkově hroznfm a monstrÓzním zjevem
se stává oficiální divadlo jinde i u nás. Nepatňí do našeho
života, je nám cizí a nepravdivé, je náročné a pŤece bezv!-
razné, spokojujic se s tím' že dáváburžoaziívhodnou záminku
k večerním schrizkám. Místo píed živfm divadlem stojíme
pŤed chladnfmi muzeálními preparáty.

NepŤestáváme-li pňesto věŤit v divadlo, je to zásluhou toz-
košnfch lidovych divadel, podívan1ich a zábavních podnikri:
cirkus a Eden, varieté a pouéová divadélka, rozechvívajicl
elipsy a oblouky toboganri a houpaček.Ibez ročná divadelní
zábavnost revue nám pŤipomíná, že divadlo není sterilním
,,uměním... ProletáŤské divadlo, určené k zábavě, ke vzrušení,
k dojetí, dávno již opustilo všechny ,,kapličky.., kde boj
o osobnosti a formule zastavova| a rušil vese a bezprostŤední
proud ostré, živé dojímavosti pravého divadla. Umění oficiál-
ních divadel je placeno vládnoucími tŤídami, jejichž členové
však nestačí na vytvoŤení kolektivní mentality, která by vy-
tvoŤila a unesla toto divadlo. Buržoazie nemá dnes tolik sil,
aby vytvoŤila divadelní ovzduší, bez něhož divadla není.

obracíme se k diuadelnímu srn1lslu proletaridtu, k diuadelní.m očím
a srďcím dětníkú, stuďentú, všech, kteri jako riderná tŤída mají
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