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Redakčnípozruímka.. Redakce Hosta otiskuje tento článek o problému,
jejž pokládá za l^ysoce aktuáIní, neztotožíuje se zcela s názory
v něm projeven mi, drirazně pŤipomínajíc, že očekává i jiné hlasy,
jež by k diskusi o tomto pŤedmětu pfispěly'

l .

TEZE

- 
Anarchie Ve věcech estetického a sociologického zaíazení,

divadla dospěla již tak daleko, že je málem zásluhou zno a'
drirazně a jednou provždy prohlásit, že je to od věkri jediná,
neměnná potŤeba lidského ducha, jež usměrĎuje a určuje zá-
kladní ustrojení a společenskou funkcijevištního projevu, po.
tŤeba daná samou existencí neměnnfch prapudri člověka.
Divadlo tedy roste stejně jako každájiná biologická a spole.
čenská organizace z potňeby ukojit specifick hlad jemu pňi.
rozen,f,mi, tedy ričelnfmi prostŤedky. Podepisujeme-li tyto
věty, hlásíme se implicitně bez mÓdního ostychu k dvojí tezi:
Za prvé: divadlo, jako všechno umění, není, nebylo a nikdy
nebude asociální, nlbrž má svou specifickou společenskou
funkcijakožto zvláštní orgán, saturujícíjistou potňebu. A právě
na jeho zprisobilosti k sociálnímu v;fkonu je závis|ájeho čistě
umělecká zdatnost. Za druhé.. Nechceme.li se legitimovat
jako domovničtí pokrokáŤi, je nám prohlásit, že duchové
dobrodružství, jehož v'frazemje drama, ve své podstatě vždy
bylo a bude totéž, neschopné jakéhokoliv v1ivoje a pokroku.
Není tedy možrré nazvat dramatem dnes, co by nebylo bfvalo
specificky dramatickfm dobrodružStvím ducha včera i pňede-
včírem. Že pňitom pro divadlo trvá postulát modernosti
v pňesnějším slova smyslu, že je nutné tvoňit v pŤímém raportu
s biologickou potňebou, s biologickou nutností okamžiku,
o tom o všem není vribec dovoleno pochybovat. Ale i moderní
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divadlo moderních tvrircri a moderního publika bude speci-

fickfm divadlem, bude za|oženo na psaném či improvizo.

vaném slovesném žánrq na dramatu. A tak se nám zkou-

mání umělecké hodnoty nejmladších českfch pokusri o mo.

derní projev jevištní pŤihrocuje v otázku: dojdeme touto

cestou k modernímu dramatickému umění, je to vribec

divadlo?
odpovídáme jasnfm a jednoznačnfm: ne!

,

oFICIÁLNÍ prveo lo

Zvykli jsme si na to, dívat se na v.ikony současného divadla
(oficiálního) jako na něco, co se nás hlouběji nedotfká,jako na
něco, co je nám snad někdy polyražením (často velmi proble-
matickfm), jež nemá vribec ptáva a kvalifikace požadovat na
nás nejniternější ríčast všech složek našeho ducha. Současné
oficiální divadlo není naším divadlem, my publikum o něm
nepracujeme: a vlibec _ nač by tu pak byly státní subvence?

Jsme kulturní národ, máme cukrovary, kamenouhelné doly,
vojsko, spoŤádanf právní systém, noviny a literaturu - a je

tedy nutné, abychom také měli divadlo. Abychom hráli, strij
co st j,'denně. To je kultura. Že žádné ze subvencovánfch
divadel by nemohlo hrát ani tfden, kdyby jako každf slušnf
obchodník bylo odkázáno na konzum obecenstva, že je na.
bídka neskonale větší než poptávka, to se béŤe mlčky na vě-
domí, pokud možno se o tom mnoho nemluví a v nejlepším
pŤípadě ozfvaj| se trpké vzdechy kulturních kostelnic: Ach,
ten proklatf film, ten sport' to nepochopitelné desinteresse-
ment! Ukradly nám všechen ušlechtilf zájem o divadlo. I ze-
stárnuvši kurtizána je si více vědoma pňirozeného běhu věcí
poze msk1ich: byla by velmi nemoudrá, kdyby tak spílala
mladší a krásnější konkurenci. Což, stará paní, kdybyste se
jednou podívala do zrcadla? Snad byste se trochu polekala,
snad, ale to nevadí, to je naopak velmi zdravé. Seznala byste
alespoř, že to takhle dál nejde, že se musí něco stát. Čím to
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jen je, že se ta križe tak scvrkla, že pleé zežIoutlajako citrÓn,
že očijsou vpadlé a vyhaslé, že nožičky se rachitjcky pokňivily ?

Je to stáŤí? Ne, umělecké žánry nestárnou, protože jsou věčné,
jako otázky a strázně člověka, ktery je jeden od pÓlu k pÓlu,
kterf se rodí, žije, miluje a umká. Ale doba zestárla. Je to
parallrza století, kterou trpíte. Století, jež nedovedlo věŤit,
jak věňilo, a kterému nová vLra dosud nenarostla. AspoĎ ne
víra natolik silná, aby si r,ytvoŤila svrij styl, svou formu, anebo
chce me-li bft skromnější, tedy pňesnou formulaci sv,fch otázek,
tužeb a bolestí. Století, jež dosud nenalezlo vlrazu pro svou
problematiku. Osle, ňeknou mi, což nevidíš, že staré divadlo
strině právě na problémy, že jejen proto tak málo divadlem,
protože jich má tak pŤíliš mnoho? To je omyl: Y, razem
problematiky v umění není myšlenka, n,fbrž forma. A té
tu není.

Proč?

J .

ČlovĚr A DIVADLo

Člověk je sám v zrozenl a smrti. Svfm životem vrristá do
kolektiva. Individuace je jeho největší bolestí, je jádrem jeho
tragiky a velikosti. Vrristá do kolektiva, a|e málokdy vroste.
Všude natáž1na skleněnou stěnu' a je to strach ze samoty, jež
k němu promlouvá zhr zy hňíchu a osudu. Po celf život hledá
ztracenou jednotu se vším stvoŤením, hledá svou matku, jak
bychom Ťekli, užívajíce obrazu z freudovské mytologie. Hledá
ztracen,f ráj, h|edá ztracerrf stav jednoty pŤed zrozením, kde
nebylo tragiky jedincova osudu, kde nebylo hrozného napětí
mezi částkami nyní roztŤíštěného stvoŤení. Jinak bychom tomu
také ňíkali: hledání absolutna. Ale jsou okamžiky, kdy z množ.
ství je snímána tíha osamocenl, s nLž by člověk nedovedl žít.
To je tehdy, když jeden z nich se stává beránkem božLm,když
jeden z nich se stává Jesukristem, jenž snimá, hňíchy a s p oj uj e
s otcem, s prajednotou, s osudem. Je to knéz a umělec v jedné
osobě, jenž na sebe uvalí tíhu oidipova provinění a r,ykupuje
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z n1 svj,m stupĎovanfm utrpením (patos!). Dává množství

svou standardizací jedincova osudu největší dar, jejž je možno

člověku dát: amor fati, splynutí v le jedincovy s vrilí osudu.
Umění a pŤedevším divadlo, vyrristající z kultického rikonu

spojování s absolutnem, dává' člověku všeživotní c|těni, dává
mu tušit ne-li ričelnost a dobrotu, tedy aspoĎ hr znou nádheru
života, které s rozkoší obětuje svou vlastní touhu po štěstí.

Proto je každé pravé jeviště Golgotou akaždé pravé obecen.
stvo kolektivem toužícím po vykoupení.

Yztahy dneška k absolutnimu osuďu, k zákonu, k bohu jsou

strašlivě pňervány. Nevíme málem, jak1im jménem bychom
boha zavolali. Neznáme osudu, jejž bychom milovali. Měš-
ťácká společnost je v rozvratu. Její náboženství se stalo hlu-
chfm gestem, jež pozby|o hlubšího vfznamu. Katolicismus je
jeho poslední formou, ale stal se sterilním, nekulturním a ne.
živfm; a také tehdy, oblékáJi se do hávu kulturníhc raffine-
ment, je jenom záminkou a zakuklením kapitalistického ná.
jezdu. - Hle, tak mocně dnešek kŤičí po svém divadle, tak
lačně by je pňijal. Ale není tu vykupitele (aspoř mezi námi
v Čechách ne), jenž by z jedincri vytvoiil obecenstvo a spojil
je s novfm Ťádem; jenžby mu dal formu a styl.

Proto nemáme vribec skutečného divadla, ani starého, ani
nového.

4.

MARXISMUS A DIVADLO

Jak to Ťekl Nietzsche ve svém Antichristu? Moderní člověk:
,,Nevím kudy kam, jsem souhrn toho, co neví, kudy kam. Tak
vzdychá moderní člověk... Touto moderností jsme na smrt
nemocní _ tím zbaběLlm kompromisem, zbabělfm mírem,
tou celou nečistotou moderního ano a ne..(

I Osvobozené divadlo má své arlo a ne. I Osvobozené di-
vadlo je na smrt nemocné shovívav1ím largeurem měšéákova
srdce, i ono strině paral zou století, ,,jež je souhrnem všeho,
co neví kudy kam... Le bourgeois n'est pas épaté. Mrij ty bože !
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a ploč by také byl? Vždyť je to jeho umění, jeho divadlo.
Nic na něm nechce, neleká, neburcuje, nestrhuje. UvolĎuje
ma|é, zce|a malé citečky, dovede polechtat na místech, kde
tento všemi mastmi mazan,f,, všemi vodami myt!, a všemi psy
uštvanf svět ještě nebyl polechtán. To je jádro a to je vše.
Všechno ostatní je pouhá te chnika, arogující rodokmen
formy.

,,IJleéte, ptáci mé slabosti... Uleéte, abych by|a zce|a bez-
pohlavní. Uleéte, mozek, srdce, PudY, abych se líbila vybitému
měšťákovi. Jen trochu nervízy mi ponechte, malou trošičku,
abych nebyla jako hrkačka v ruce imbecilního dítěte ! To je
modernost dekadentního Apollinaira, modernost Prsri Tire-
siovfch. Měšéácká.

A pŤece Osvobozené divadlo bylo vytvoÍeno skupinou
umělcri a teoretikri, bolševicky orientovanfch, vyšedších z ňad
,,proletáňského umění... Je to zrada, anebo to byl tentokrát
omyl? ,,Pst,.. ňíká velekněz, anaivnitazate| se hroutí do beze.
dna své vlastní nicotnosti, ,,pst; což ještě nevlš, že umění
nepeče chleba, že je to hra ducha, jež nerr'á s politikou nic
společnéhoP Fi, styď se, umělecké nemluvně, paséisto! a
,proletáŤské umění. nám vribec nepňipomínej. To byl omyl,
dětská nemoc. To bylo dávno, dávno pňed lety, kdy mnozí
z nás ještě neuměli francouzsky a byli seversky orientováni...

Irm, nevím. Ale viděl jsem něco, co pňece není myslitelno
bez bolševismu, bez socialistického tv rce, bez socialistické
kultury, něco, co je marxistické skrznasktz, co je opravdu
umění pro proletariát, něco, co má formu a styl. Viděl jsem
velké, snad vrcholné umění ruského filmu. Jsem si dobÍe
vědom, jak vzdá|enje film divadla, ale to, o čem poučoval
promítanf riryvek Pancéňníku Potěmkina, je neméně rozho-
dující pro všechnu ostatní, tedy i divadelní tvorbu, než pro
film.

Není umění bez  světového názoru .  Forma umělec-
kého díla je matematickou funkcí hmoty a světového názoru.
Marxismus není světov1ím názorem, ale je jeho vfrazem ve
věcech sociologického tvoŤení. Socialistická kultura WtvoŤí
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také své specifické divadlo. Neznám pohŤíchu ruského divadla;

ale Osvobozené divadlo není divadlem socialisto{m. Je di.

vadlem rozvráceného měšéáctví, a|e tozvrat mu není prame-

nem tragiky, nlbrž titěrnfch citečkri a lyrismťr. Století má

para|fzu: prožtvá rozkoš hnilobného rozkladu s doprovodem

saxofonri.
IJž víte, prcč nemáme divadla?

5.

DIVADLO A SYMBOLISMUS

MluvímJi o moderním umění, musím si dávat dobr1i pozor'

aby mě p. Honzl neklepl pŤes prsty jako kohosi, kdo nečetl

posledních telegramri z paŤižské literární burzy. Nuže, abych

ie vyhnul nepňíjemné zkoušce u pana učitele moderního di-

vadla (která by bezpochyby ukáza|a, že mé vědomosti jsou

pochybné, ba že snad ltibec neznárn slrivka francouzsky),
troufám si Ťíci, že všechna závažná hnutí umělecká posledních
\etlze shrnout do jediného slova: symbolismus. To je hlubší
smysl všeho moderního risilí uměleckého: aé už tomu Ííkáme
kubismus, purismus, konstruktivismus' surrealismus či poetis.
mus, jak zní dosud heslo, kolem něhož se krystalizuje tvorba
naší umělecké,,levice...

Filosofie zradi|a Evropu. Nevěňíme jí. Nevěňíme formální
logice. Nechceme už neplodného pŤemyšlování o věcech a ži-
votu. Chceme stoprocentní věci a život. Chceme symboly
místo tezí. Chceme umění, jež je zaklínačem všeživotního
cítění. Svět nezchudl ani o jedinf problém, ale pňenecháváme
jeho Ťešení instinktrim a jejich tvrirčím evokačním silám. Je to
znovunastolení bezděčného démonického projevu. odtud
snov1í ráz moderní poezie. Freudismus je pŤíznakem a zárovečl
konstatováním nové rictv k svmbolu. orfické slovo Goethovo
by mohlo bft heslem .''oa..',it'o umění: Alles Vergángliche
ist nur ein Gleichnis.

I modernímu divadlu, a jemu zv|ášt,je pracovat jen a jen
smyslově pňístupnfm symbolem. Je mu vzkŤísit prvek orkes-
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trick1í a uvědomit si, že specifickou možností jevištního sym-
bolismu je pŤedevším dynamické členění írojrozmě,íeho
prostoru. Vfprava je vftvarn!,m vlrazem symbolizované
problematiky. A slovu je prisobit čiŤe smysloi,rymi kvalitami
zvukri a pŤedstav.

. To všechno p. Honzl ví, ale neví, že to nestačí. Neví, že toje jen technika, hluché gesto bez hlubšího vf,znamu,volunta.
rismus bez posvěcení, symbol bez podstaty. Nent iu proble-
matiky. Problémové umění ještě není totožné s ideologickym
uměním, ba je možno ňíci, že divadlo bez proble'i.tily,
drama bez metafyzické otázkv (proč bych se stydé| za tak
počestné slovo?) není myslitelné. Honzlovo jevištní umění je
,,skokem pies propast,, bez propasti, zaječ|polévkou b",,á.
jíce. Není tu dramatu. Není tu specifickydramatického dobro-
družství ducha. A hluché gesto nikdy není divadlem.

6.

osvoBoZENÉ DIVADLo

osvobozené od čeho? Od všeho nedivadelního. Dáme di.
vadlu, co je divadla! Každé divadlo má čtvero pŤedpokladli,
bez nichž není divadlem. Uvidíme, že se osvobo"e,,j divadlo
osvobodilo od všech čtyň:

Za ptvé: Básník-dramatik je tu nahrazen Apollinairem,
talentem pov1itce nedramatickfm, vkusnf ̂  u,unZé,"m pŤed-
stav a slaclce nesmysln1ích.veršri; jeho dilo, jež by muti uyt
podnětem k divadelní konkretizaci, není ničím víc než librá.
tem baletu, bez dtamatického napětí; není tu nic zŤeného a
krevnatého; není tu ani za mák konstrukce, ut" pupi,ol,J
rokoko. Fantastičnost je nepravá a prfští z intelektualistního
voluntarismu, Je otázkou, je-li to vlibéc básník. Rozhodně ne
dramatik. (K odrivodnění svfch všeobecnfch inkriminací
j19m si '"ybral provedení Apollinairovych Prsri Tiresiovfch.
Ale že je skutečně slovesnf ritvar p. Honzlovi jenom na obttz,
že je tedy Apollinaire jeho ideálním autorem a že tedv
o autoru.dramatiku v Osvobozeném divadle platí všeobecni
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vše, co jsem shora Ťekl, o tom poučilo také napÍ. naprosto

nedramatické provedení Aristofana.)
Za dtuhé: Režisér p. Honzl je formální eklektik. Propagan-

dista. Pňijímá nejrriznějširežijní PrvkY, aplikuje mixtum com-

positum své techniky na text (tak je zde nutno nazvat knihu)
bez ohledu na jeho vnitňní formu. Ničím nedovede projádňit
uměleckou osobnost, ale nicméně znásilĎuje herce (jenž je tu
prf osvobozen) neorganickou, chtěnou, nahodilou a primi-
tivní choreografií, ubíraje mu poslední možnost k tvrirčímu
v,frazu (kdyby ho i nakrásně něco napadlo!). A protože tu
vribec není světového názoru, nejsou všelijaké kousky, jimiž
zpestŤuje svrij program, nic než tektonicky neodrivodněné
ornamenty;.Není to režijní umění, rr|rbrž jakfsi uměleckf
prrimysl. Ze všeho dfše chlad dogmatika (a to velmi naivního)
bez krripěje divadelní krve.

Zattetí: Herectvo je ovšem velmi chabé. Vyjímaje p. Stani.
slava Neumanna neviděli jsme na této scéně herce v nejvlast-
nějším slova smyslu. Není tu, co by bylo nutné osvobozovat.
Charakteristická je téměň programatická nerícta k slovu:
Apollinaire, jenž rozbijením melodie lyrickfch partií chudne
na minimum básnicky hodnotného, je recitován tak, že
(z knižního qzdání zÍetelrrf) krásn1í pŤeklad Seifertriv zni jako
diletantská, nebásnická práce. Pantomimická čísla se prová-
ději s jistou korektností, ale naprosto bez verr,y a r''rritŤní po-
tŤeby. Chlad, chlad, chlad!

Za čtvrté: publikum, a to je to nejhorší. Ani jeden poštovní
oficiál! Nikdo, kdo by návštěvu osvobozeného divadla ne-
považoval za společenskou povinnost. Měšéácká intelektuální
smetánka, neschopná jakéhokoliv citového nákladu, blazeo-
vaná, unuděná a ex offo nadšená. Pohleď, mami, jak jsem
moderní. Že tujde o varieté tietího Ťádu a že bychom se
v smíchovské Aréně bavili neskonale lépe, to si myslíme, ale
neŤíkáme to, protože bychom byli považováni za kulturní
hĎupy bez,,senzibi1ity, naivity, konzumentské nevinnosti..
atd.

Občané, ruku na srdce ! Je to divadlo?
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7.

CÍsAŘoVY NovÉ Šery

Znáte Andersenovu rozkošnou pohádku o císaŤovfch no.
vfch šatech,jež nikdo z dvoienín a nikdo z lidu neviděl, kdo
byl špatnfm člověkem, až jednoho dne nevinné dítě , áu^,
bez bázně o svou morální reputaci, zvo|alo: Yždyt císaŤ pán
je košilanda flanda !P Nuže, byl bych rád tímto děckem. Vim,
že mi Íeknou, že nemám senzibility, že neznám základních
pojmri, že nejsem informován, že nemám smyslu pro román-
skou lehkost a grácii, žejsem pŤíliš hloup1í a suchopárnf, abych
pochopil subtilnost jejich hry. Buďsi. Jsem nwinné dělko
(a na to pňece mám právo) a mně se to nelíbí a volám: Vždvé
císaň pán je košilanda flanda! A z plnfch plic. Snad se ukážL,
že by i jiní mluvili stejně, kdyby se nebáli o svou reputaci.

8.

^Ť ŽIJE DIVADLo !

Ať žije divadlo ! Ano, ale nesdílíme bodré psí veselosti jistfch
polosnobistickfch, polonaivních referentri. Aé žije aivaátot
Ale Osvobozené divadlo to není. Není to jeho kvďita' kterou
potíráme. Všechna hnutí, a i ta nejlepší, jsou v začátcíclt
slaboučká. Ale je to směr, kter1ím se bere. Je to bezduchf
ornament' je to divadlo bez dramatu, kterému upíráme tento
titul.Je snad myslitelnéjakési umění, jež jejenorrrhrou, jenom
rozptflením, jenom krásnfm víňením. Mriže se to také dít na
jevišti. Ale drama to není, je to balet, revue' cirkus, akrobacie,
a to, věŤte, pane Honzle, dovedou jiní lépe nežYy.

Aé žije divadlo! Neboť dnešek kŤičí po něm! Aé žije nové
divadlo, jež bude člověku kostelem, at žije divadlo, 1ez nam
pomriže žÍt, at žije divadlo tŤí talent , pracovitfch a oběta-
vfch: básníka, herce a režiséra.

(Host 6, č. 4, leden 1927)
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Pro herecké umění neznamená celkem nikdy mnoho archív-
ní studování a sbírání zptáv o někdejší herecké práci. Jsou to
vždycky jen dvě ridobí, která zde pÍicházejí v rivahu: ptávě
minulé a pŤítomné. Akce a reakce na ni. Snad pro tuto osamo-
cenou kapitolu postačí tedy totéž, co pro praxi.

Pro pochopení moderních hereckfch snah nutno vrátit se
k hereckému psychologismu, odtud je start na _ divokf rítěk
od iluzionismu. Hereckf psychologismus tvoňí poslední velkou
vfvojovou etapu a poslední hodnotnou etapu, metodicky tak
vyPracovanou, aby na ni bylo vribec možno reagovat.

Psychologismus dává nejprve doznívat a dozrávat v sobě
realismu běžného raženi,vycházeje z jeho popisu do vnitŤního
vfkladu. Máme-li pry dostat jevištní dojem, musí se tak stát
zcela objektivním zpťrsobem iluzionistickYl na scénu vsta-
víme si totéž prostňedí, v jakém známe ten či onen děj ve svém
životě. Atmosféra je tedy velmi naturalistická, ale aspoř se do.
ciluje toho, že každá věc na jevišti má jakési oprávnění: ta
věc nebyla sem jen tak mechanicky hozena, n!'brž by|a zvo-
lena, vybrána, majíc svfm vfběrem hodnotu symbolu (v onom
smyslu toho slova, jakf mu dávají Rusové, tj. zjednodušení,
syntetizace). Psychologismus má pro dnešní herce tak silnf
smysl, tňeba do jisté míry negativní, prostě proto' že pŤináší
velmi drislednf empirismus do jevištní práce. Proto novf
herec cítí sice v celkovlch vytěžcích psychologického zprisobu

325




