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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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pŤímf styik ,,s poeziÍ pěti smystri.., juk nám ji dává svět kolem
nás, a kterfm se nejedná o ,,umění.. naložené v historickém
láku, ale umění stejně konkrétní a bezlrostťední jako je stroj' kteni
montuji, jako je malta, kterou míchám. Proto osvobození
odmítají každou divadelní tradici, která by je chtěla ovlivĎo-
vat jinak než technicky a Ťemeslně. Jin mi slovy: odmítají
ideologii, protože je ve velmi těsném spojení se starfm diva.
delním schématem a stariv,m pojetím dramatu a divadla.
Herec, režisérjsou stejn1ími dělníky jako kterykoliv odboráŤ.
sk1i dělník. Dělají divadlo (které rn žeanemusí b t agitační),
tak jako druzí dělají šrouby nebo instalují, dělají je odborně
technicky, a proto lépe, jasněji a bezprostŤedněji. V první
Ťadě chtějí ne poučovat, ale pobavit nebo dojmout (kronštadt-
ští námoňníci píší v tomto smyslu o hrách, které se jim hrají).

Náš každodennÍ život potŤebuje nové, moderní umění,
stejně jako cel1i moderní život je wftazem dě|níkri, inženfrri,
organizátoni, lidí moderních nervti, ostŤe cítivÝcll a zdomác-
něl1ích v dnešním civilizačním tempu.

Diuaďlo ať se poučuje o kráse ne na sochách, ale na pohybu.
jícím se těle sportovce. Divadlo znamenalo vždycky a bude
znamenat| umění, které je aktudlní. Což je totéž, jako dělat
umění aktuality, tedy něčeho, co nás bezprostŤedně zaujme.
Nemusí to b1ít protoještě obsah včerejších novin, je však nutno,
aby to bylo stejně žívé, vzrušující a dojímavé jako všechno, co
se kolem nás mele.

oď filmu dostalo se divadlu jednoho z nejlegračnějších vf.
topkri, jaké máme v historii. Film nejprve napodobí divadlo.
Divadlo shovívavě mlčí k tomuto umění. Pak film pochopí,
že jeho cesty a cesty divadla jsou rtnné_je to vzestupná linie,
která patrně asi pŤed rokem vyvrcholila. Divadlo, podobno
pitomé želvě, r,ystrčí občas hlavu zpod svého krunfÍe, trochu
jí potňese a znovu se skryje. Ale zatÍm to byl film, kterf po.
chopil životnl civilizační tempo dneška a dlouho je dodržoval,
ačli je poněkud neurčoval sám. Divad|o zatlm seftvává na své
ríctyhodné staňecké vfši z 1B._l9. století a teprve dnes se činí
v Americe a trochu i u nás nesmyslné pokusy o zataženi fr|mu

na pole divadla, čili film je oficiálně uznán tím divadlem,

které sám neuznává (už tempem , jež sám udává naší fantazii).

Uvidíme, co ještě vzejde z tohoto ušlechtilého konkubinátu

stoprocentního stŤedo-novověku a polointeligentní části 20. sto-

|etí, r ept ezentované většinou americké produkce.

Nové divadlo ze všeho nejdále chce mít k patosu. Sportsman

běžíci svou dráhu, boxer, hráč kopané, tito všichnijsou snad

dramatičtí, jistě je plno lyrismu v jejich pohybech a v jejich

námaze, aIe patetičtí nejsou. Nuže, chceme, aby totéž by|o

možno Ťíci o-herci osvobozeného divadla. Chceme, aby pri-

sobil kouzlem své osobnosti i precizností svého umění. Aby

vás pŤekvapil rozmanitostí a množstvím svfch pohybri, které
jsou pŤesně pohyby, které by mohlo dělat i vaše tělo a které _

tÍeba nejasné a nedokonalé - děláte snad denně. Abyste celou

hru byli udržováni v napěti, napadáni stále nor,fmi pňedsta-

vami, novol Íantazijni hrou. Jde o umění analogií a asociaci,

ve kterém hlava se mění v kopací míč a míč v královskou
korunu. MoŤe v houpací nebo akrobatovu záchrannou síé.

Slovo v motfiy a motfl v polibky, kde všechno je nabito

piekvapivost1 a ma|j,mi záztaky, které vás rozesmějí anebo

dojmou a vzruší. Smích, odpor k patosu, fantazij kiepkost
jsou znaky této scény. Smích nejprve. Smích, kter1? je jaksi

filosofickfm názotem tohoto nepraktického století. Je pro-
jevem fantazie, velmi jasné a pozorné ke světu. Hlupák se
nesměje ničemu, lépe Íečeno, směje se díky své bránici sám
sobě. Ale ostŤe postŤehnout věci, vyhledávat mezi nimi
absurdní spojení a smát se jim jako básnickfm metaformám _

což to není umění fantazie? Znamená to hledat suět nepatetickj
a neromantickj, hledat suět jasnj a l1rickj, nedávat se pňedem
ovládnout nějakou mystickou náladou, ale dát se vzrušit
každou věcí jako nějakfm kouzlem, jen jeJi dosti bezpro-
stŤední a nová.

Soudobé divadlo _
divadlo, neodvolávající se na nic než na divadelní oči
divákú -
osvobozené divadlo. _

z6+ 265



Ale to znamená znovu očistit cel ten materiál, s nímž
divadlo pracuje.

Užíuat hercejako herce a nejako recitátora.
UžÍvat scény jako prostoru ke hraní a ne jako malíŤského

p|átna.
Uživat světel k osvětlování a ne k házen! prasátek.
Už|vat kostfm , kteréjsou takové, jakéjsou, pro svou emo.

tivnost, ne historii.
Uživat lidského obličeje, ne lidské masky.

. organípaat tuto práci ne podle mystickfch nebo ideologic-
kfch formulí. Je to nemarxistické.

organizovat ji pro dosažení maximálního ričinku na obe.
censtvo.

- Materidl, aé lidskf nebo věcn1í, budiž ričelně zpracováván.
Lyrické, krásné na věcech je pouhfm anagramatém ričelného
na těchto věcech.

(Reflektor 2, č' |6, srpen l926)
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JiŤí Frejka: BEZTŘÍDNoST DIVADLA?

Vedoucí pražsk! divadelník chce kon-

ilffi:"T#ffi.] 
divadlem jako umě-

Divadlo a jeho spolupracovníci více než kter..fkoliv sociální
ritvar dneška závis| na pŤíkladu svého vridce, at už je jím
režisér nebo velkf herec. Názorné myšlení hercovo (podstatně
se lišicí od myšlení abstraktního) lépe než abstraktní rivahou
se zpraveno o určitém novém rikolu pŤíkladem, l,ryznánim,
akcí.

Úmyslně zde podtrhujeme a snad pňeceĎujeme roli onoho
v dce, aby jasně byla patrna zodpovědnost, kterou má. Aby.
chom ukázali, jak je tieba nové rivahy o mnoha pŤedpokla.
dech moderního divadla, má.|i.zttstat živé.

Domníváme se, že krize nor,fch divadel spočívá v beztŤíd-
nosti jejich vridcri (budme jisti beztŤídností ansámblu). A tím
spíše to platí o vridcích experimentálních atakzvanj,ch moder.
ních divadel.

Umělci nevyrristají z ryze kapitalistickfch rodin, spilše z n1z.
kfch a stňedních. Ale téměŤ pravidelně dostává se jim školení
kasty intelektuál , tedy nejlepšího školení, jakého se dostává
ovšem i dětem horních deseti tisíc. Jsou svou vfchovou oddělo-
váni od svého tiídniho základu a často se stávají sociálně
indiferentnimi stvoŤeními, která jsou pňíživníky na horní
tŤídě, pohrdajíce jí piitom _ ale sluha zÍídka márád,bohatého
pána.

Jako intelektuálové se stávají patazity, nedťrvěňujíce sami
sobě, své síle, a navyklí cenit všechno silou peněz, vidět v kapi-

267




