
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)

266

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-
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tálu absolutní potenciální energii, stávajl se jimi i umělečtí
vridcové divadel. Moderní senzibilita nesnáší již starého r,fra-
zového divadelního schématu, ale novou senzibilitu nenajdeme
v salÓnech a společensk1ich klubech. Setkáme se s ní tisíckrát
spíše u zedrika, pracujícího kdesi nad ulicí, u strážníka, Íídí-
cího pohyb ulice, u dělníka, pracujícího na čemkoliv - hlavní
je, že tito lidé nemají elitní školení a nejsou konzumováni bur.
žoazni dialektikou, buržoazrim uměním a jeho vzotci, a|e
čekají na své umění, které jim patÍi a jehož podmínky mají
ve sr,fch nervech. Nové umění.

Vidíme-li vridce divadla, kter1í se jaksi soukromě prohlašuje
za socialistu a pŤitom vede buržoaznt divadlo, zd'á se nám,,že 

vidíme dušičku, která obléká čertovsk kabát mezí čerty,
jen aby mohla zachránit svou andělskou duši.

Jsme bezcharakterní, jsmeJi beztňídní, pňiznejme si to.
A jsme beztiidni,jakmile se nebráníme všema čtyŤma nejen
butžoaznLmu vf'razu uměleckému, ale i jeho myšlení, jeho
publiku, jeho všemu.

Dělat divadlo na oficiálním buržoazním divadle je samo
v sobě protikladem, a pŤece se tam aplikuje jako nějaká nová
vfšivková variace ve starém ornamentu: je to veselé jak
blechy na opici.

Noué umění pťestane bjt uměním pro starou tÍídu, proto{e bude
uměnírn noué senzibilit1l noué tíí$l.

Vridcové experimentálních divadel mají tedy situaci pod.
statně ztiženu, neboé nemají ,,čistfch.. divákri. Naznačili jsme
jinde, jak obdobně ke zmíněnému'typu umělce.pÍtživníka
mrižeme se setkat i s typem diváka-pÍtživnÍka, ktery' je hlav.
ním konzumentem butžoaznlho umění.

Pozici uměleckého vridce určuje jeho poměr k těmto lidem.
Mriže je vítat a toužit po nich, múže je nenávidět, mriže se
snažit o jejich náptavu (anižby chápa|, že je to absurdni).

Kdežto prriměrná buržoazie je pouze nau1lkld určitému
druhu umění, které ji neustále provází a slouží jí, pŤíživník-
intelektuál stává se ideologickfm gurmánem na zásadách
tohoto starého umění. Nedává se bavit, ale pŤesvědčovat -
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stary dadaista ! Nikdy nepochopí z umění nic, než svoje oka-

mžité pŤesvědčení.

Jde-li o nové' moderní a tudiž revoluční umění, buďme
jisti, že tato revolučnost nespočívá v námětech hry, nebo spo.-čívá 

v nicb' až na druhém místě. Reuoluční umění je reuoluční, suou

nouou senzibilitou, sujrn noujlm pracouním ťd'dem, suj,m noujm ujrapm

i nouou uj,rauností.. Prduě lroto k jeho unímdní je tieba noué, dosud

uměleckjm ujrazoujm s.2stérnem netknuté tŤíd2, jei bude poprué _

a téně| naposled _ uměleck2 konzumoudna.
TŤeba hledat nové publikum. Studentstvo _ u''o. ÚŤed.

nictvo _ ne. Dělnictvo _ ano. Ne lidi pŤíliš ,,ušlechtilé..,
estétské amarné, spíš publikum kina, Edenu, kopané, a kluky
nejraději.

Toto století je už dokonale nepatetické a je strhováno ryt.
mem, asociacemi, pňekvapeními; je mu tŤeba smíchu jako
filosofického názoru a umění, které chce vyrristat z troj1bo
zák|adu moderního umění :

I. z afektu, tj. ze vzrušení, z pŤekvapení a z napét(, Umění
nemá b1ít posuzováno a hodnoceno, ale 

.bezprostňedně 
vní.

máno, pokud jde o běžného diváka. Má b1tt pŤemírou životní
sily a životního rozpěti, má dávat zapomenutí ve své nové
skutečnosti, jsouc ,,skutečnější než život,,. Vcházíme.li do
divadelních oblak, není nám zapotŤebí deštníku ani nepro-
mokavého pláště, ale musíme b)'t náhle strženijeho podívanou
jako nějak1ím dobrodružstvím. Stáváme se tidmi nejostieji
citliujmi i na nejprostšt uěci, jakmile full2 pÍenuen1 na jeuiště, stejně
jako filmovf detail nám vyvolá tisíce pňedstav, které nám
nevyvolá sám fotografovanf pňedmět v životě. Nežijeme v di-
vadle tfmž klidnfm a poma m životem, umnohoruisobujeme
suotl unímauosl. Divadlg budiž součástí lidové slavnosti, kde
všichni jsme vzrušeni, živ1a pŤipraveni na pŤekvapení.

2. roste moderní divadlo z kolektiani (společné) rnentalit2
ušuh pilslušníkú proletdÍské tiíď2. Neznamená to pouze, že na
jeviště budou Vneseny určité revoluční ideje, alehlavně chceme
poukázat na to' že proletariát nemá dosud téměŤ vlastního
umění, a proto není žádnfm uměním s jeho vyjadŤovacími

z6g



prostŤedky vázán. Je vázán pouze vnímavostí svych pěti
smyslri, kterfm se líbí box, láska, kopaná a jiné sporty, a bude
tudíž k modernímu umění pŤicházet bez pÍedsudkri buržoazie,
která byla vychována uměním stary'm. Buržoazni umění má
nejen kapitalistickou ideologii, a|e starou formu' která není již
dosti živá, aby mohla postačit našim očím, zvykl1ím podívané
tak napínavé, jako je boxerskf zápas, a dojmrim tak mohut.
nfm, jako jsou manifestace.

3. roste toto divadlo z touh2 po rekordu, která žene divadel-
níka stejně jako sportovce nebo agitátora k v1ikonrim neoby.
čejnfm a krásnfm. Divadlo jako každájiná práce m že bft
měŤeno svou r,fkonností a ríčelností svého r,yjadŤování.

Ale zde jsme ovšem daleko od vridcri oficiálních' to zna.
mená buržoazn(ch divadel, kteŤí si hrají v písečku srn.fmi lopa.
tičkami a jen pŤekláda1í ze starého vozíku na novf kočárek
tent!ž star hrnek se stalrym uměním, domnívajíce se, že
takto |ze vytvoŤit nové divadlo.

oč poctivější jsou v tomto pŤípadě revuální divadla, která
sice nechtějí dělat ,',IJmění.., ale dělají alespoĚ zábavné po-
dívané a nestydí se nijak zatuto zábavnost (dekadentní umění
konce dosavadní robní epochy pokládalo zábavnost div ne
za hÍích).

Konsolidovat divadlem život je do určité míry možno, ale
nezapomínejme, jakjm uměním a jak. Ne ideologicky. Pokud
jde o sociálnlvlznarrr divadla, uvědomme si, že tento vlznam
je vázát nezbytně na zmíněné tÍi pŤedpoklady moderního
divadla, zv|ášté na existenci kolektivní mentality. Řekli jsme
již mnohokrát, že butžoazie stačí pouze na placení svfch
divadel (vhodnou otganizac| sociálního systému), ale že je
neschopna vytvoŤit také pro toto divadlo nezbytnou kolektivní
mentalitu, v jejimž stŤedu divadlo je, nebo spíše mělo by bft.
Divadlo není totiž tak samozŤejmfm majetkem každého, jak
nás o tom chtějí pŤesvědčit, nfbrž je majetkem, vltazem a
propagačním prostŤedkem tÍídy, která má moc.

Propagace tímto divadlem je tím nebezpečnější, čím opatr.
něji se halÍ v ryze umělecká hesla. Neboé je pŤirozeno, že
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nebude nebezpečím naivně tendenční buržoaznl hra, n!,btž

buržo aznl br a, j ež r uš1 a kaz| dosud nezpt acov ano u vnlm avos t

nové, revoluční tŤídy, jež pŤemílá svfm vfrazovfm zprisobem

nové lidi na staré.

Je to věc, kterou by si měli dobŤe uvědomit i soudruzi,

kteŤí vedou ochotnické kroužky. Ničím nekazí a nehŤeší na

svfch lidech více než hraním Štolby, Jiráska, Tolstého, Ibsena

atd., neboé revolučnost umění nespočívá v námětu, ale v nové

vnímavosti, jak znovu opakujeme, a následkem toho ubírajÍ
revoluční živosti vlastním soudruhrim. I.kultura je věcí školení

a buržoazní škola je kazem proletáŤské tŤídy. Bylo pŤece již

dávno poukazováno na tňídnost každého umění, která hlavně
a nutně spočivá v jeho formě a r,ryjadŤovacím postupu tech.
nickém, a jen toto měŤítko múže rozhodovat pŤi sestavování
proletáŤského divadelního repertoáru. Musí jej ovšem sdělávat
odborníci.

Co nejvíce pociéujeme ve vedení oficiálních divadel, je ne-
dostatek tťídní charakternosti, která jediná dává divadlu bez-
prostŤední život a bezprostŤední životní smysl. Konsolidující
divadlo je pouze jín! vfraz pro současné divadlo butžoazní,
je to divadlo, které se snaží kulturně ospravedlĎovat, lyror'rná.
vat a zpevĎovat život a životnl Ťád dnešku. Bylo by to jasné
a samozŤejmé, kdyby k tomu nebyly piipojovány socialistické
ideje, kdyby toto buržoazní divadlo se nekrylo maskou divadla
všech tňíd.

Zák|adem a krystalizačním jádrem nového divadla, jehož
formu je možno dnes ještě jen dosti nepňesně si pňedstavit a již
lze pŤedvídat jen pomocí psychologickfch pŤedpokladri nové
vnÍmavosti pŤištích divákri, základem a krystalizačním jádrem
nového divadla budou patrně divadla ryze tí(dnijako nej.
j asnější a nejvyzrá|ej ší pŤedstavitelé tŤídních mentalit.

Dnes není divadla. do kterého bv mohlo chodit dělnictvo
bez pocitu cizosti. Dělnictvo nemá áni dramaturgie, a pokud
co má, našlo tvto věci mimo samo sebe. mimo vlastní tňídu.

T|" uy tŤeba rozsáhlé organizační akce, která by mu dovedla
dát divadlo nové, revolučirí, modern í, Charakterní diaadto tťtdní.
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Shrřme tedy: oficiální divadla jsou v rukou vládnoucí tÍídy
a snaha pŤivést do tohoto divadla pňíslušníky všech tŤíd je
obratně maskovaná snaha po korupci celé nedotčené menta.
lity dělnické tňídy. Buržoaznl divadlo je zárove ško]ou bur.
žoazn! ideologie.

Revoluční divadlo na druhé straně není ještě v kontaktu
s publikem, kterému patÍL, totiž s proletariátem, jenž není
porušen starou ideologií ani starfmi vnímacími formami,
s proletariátem, jenž jedinf je novou divadelní zemí.

Zdá se nám, že pňísné tňídní oddělování divadel je na.
prostou nezbytností. PÍiznání tňídního charakteru divadla je
zárov eťl vyznáním vlastní charakternosti.

(Reflektor 2, č.2I,l istopad 1926)
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E. F. BurianiDŽEZ

Nevěděli jsme, jak nazvat tento bručící, kašlající, dupající
nástroj o mnoha nástrojích v jednom, ovládan"f pružnfmi
svaly ospalého rytmika v barech velkoměstskfch i maloměst.
skfch. od vítězství kytar, mandolín a harmonik nebylo zde
něčeho podobného. Popularita. Avšak tato zvláštní popula.
rita pŤiblížila člověka k člověku. Zdá se vám to dnes tak pŤi-
tozené, slyšet masu takového těsně rvavého rytmu. Tančíte.
A pňece tolik národri ustrnulo nad smělostí komponistri.

Lidová píseí, pochod, falešné dechy okresních kapel pod.
lomeny polydynamickou schopností znících maličkostí.

Popularita. Vytfkáme: krásu umění podporovat.
Jak rizce souvisí tato zdán|ivě nová rytmická uzprisobenost

džezbendu s rytmem tzv. vážn,fch komponistri pŤedešlfch let.
Jak vášnivě tělo se vzpitá protichridnému, do rámce denních
zážitkt zapadajícímu rytmu takovfch neotesanfch dňev. Ne-
máme ani trochu chutě zbavit se téchto vfkňikri, pŤi nichž se
tak dobŤe nudíme.

Nadkjí Nezvalúv termín.

Tak, jak se nám džezbend podátvá,je primitivním seskupe.
ním zvukťr diletantsky rozvrženlch na jednotlivé skupiny,
prolínající se navzájem v riryvkovité tvary, věty a kadence.
Džezbend je krajně improvizačni. Závisbf na hráčově tempe -
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