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líiroelav Procbázka

Spc o povahu Jednoho typa dlvadla

llyalía' Ěc stoJí 8a to Břlponenout ai snoTu gpor ( i

kd.yř nepčl povahu d1a}ogt)' který ee síce týkel předcvsÍi

lautkovítra dl.vaď[a, byl vsak takó př*ved'en do rrilvtnř róqío-

tická a v tomto sq7elu je (v*d].e problemtttr teatrologtak{}

opět aktuální.

Ita poěátku etojÍ Zlchova etulle & f. 1923' jež nesc

nás€v Loutkov* dlve&lo a je roldě],.eua ěo óvou čágtÍr

r. Paycholog1e l'outkov*ro dlved'I.e, II" Dve atyly ]'gutkoyó-

ho díradla' ZrckapltuluJna el ve atručpoat1* oř gde ?ieho.

vi š1o. YyeháaÍ a toho, že hercctví, JeĚ jeiltnt rě všcolr

uněnÍ oužÍvá rmteri4lu s předněteu ahodného', působ{ taL

l}rrgí nejvĚtší a odtud též pocházÍ jeho ctl €n k netaralls-

I!U. Potrzc u ]'outková}ro divadlla - právě pro povehu e noĚnoetí

nsterrá].u - Js toau jlnak. &ich ukaruje - a už gde nachágí-

me předobral jďto pordějšího rogllšaní techniakó a obtrato-

vé složtp ber6e *r Jak epor nezí tín, co vidÍEe a víne, je

v případě loutek jsště rogšířam právě v rovl.ně tohon co Yl-

díge. odtud vyvozuJe rozd.Íl agezí '$Jojíq pgjet,íE toho, co

vníuáne: tyto lout$r l'ze chápat buá jako žtvd lídti, nebo

jakc naživé lout$r. &ogřešcrrí je dáno tÍo, áe ja poJneee

je4, Jedníg zptleobern z obou, a če}rož vyplývají dvě nožnosti.

.Jestllže pol-oáíne 4!Egg (podtrhl &á.P. ) na nežl'vý Jejicb na-

terlál", pak ten Je n;r6 skuteěný1 -ten poJÍcúne opr.avdověa.

Poton vtakřživotní projetlrotpohyby * mluvu) neaůžo'rre poJírat
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vářně. Lout}y Jaorr pro núa"k.o.pic.ké. rytoÝtrrí.! Y dnr}táE
případě rtslačana* d*'rag na Jejteh ž1votní proJevy {pohgby,
rslunl) 18 t{F' poJínána oprevdově'. Yědogí neři.voatí lontck
.ustupuJc do pozadí., loutty vyvolávaJÍ "pocl't něčeho ne-
lyavět}"1te1n6hoi a půoobí na nás tqje$nčo

Dále Zich tvrdí, ře naše loutkovó divadlo, které rryroo}
1o l t.idov{ t!.adiecr s8 v okanžih, kry se etÉYá s lldevóho
unělýn, .ogltá v okru}ru pravomoct. unění ryspéxábor. á tafir
st kladen* otázku, Jak ná být l.outkovc dtvad).o výtvar:rrě

etyllaováno? Tento probl{n není jen výtvarnýl ale í drÉsa.
t'urglekji {na jedné st,renč opeeldlně t'outkoqýclr hern na dru-
há strrtně noánostl' loutkovdho ůlvgdl.a galrr*r'ovet v š1r.řÍ Bí*
ře běžqý repertoár d{vaáel ĚÍvých hercrl}.

Podl.e ?igba je třaba dvoJí ttylígqcg. loutkovéhE dl.Yad*

la (př!čeoá oba typtr Jsou nesluěltelnó} . a ta navarnje na
*dvoJí ostetlcké pojetíÉ přtJat{ na sačátkq úvahg.

První apůaob (důraa na naĚl.vgu hotrr lout}sr} rr'volám-
jÍcÍ konÍ.$noat a groteg}most sl" vyřádá výtvaruou Farl\at,unr
(ne indtvlňuálnÍ, a!.e trypovou}. Ťato otyli*aee ovšem necp{
přeráhnout nírrrn v nÍž jc loutka *dra.oatl.ckou ogobou..

Zlch p*k poukazuje na rrutnoet rgašířÍt v tgmto okruhu rQper-

toár her"
*i}ru}rý lprleob oty).lzace Je selropen vytvořlt nový typ 1out.

kcvího divtála ne poc}kladě vážného rrmění výtvartého. Prove*

deqý dř{ve rogbor nán ukáaal, že r tonto přÍpadl cbápene

ř1votní pFo.jevy loutok acela vážně Jako Jakóst projery d.ran*

hov{*l. rYýtrarná styllgace loutek ousí e].edovat....tendarrcÍ.
gd\mqlnění lout$r a doeáhne toho prootřed$r protlrealistÍcr$n1i



z ].outek ge atenou pouřré sylboly ooobnogtÍ... ryla.ll. tedý

v prvn{a asišcn případě ]'cutka výtvarnou karlkaturou, ja v

tonto druhén případě rýtvarrrfu- gggbe}'an typlgké ogobaoot1

drřsqt,l"ck6..'a. A opět . Y tonto pojet{ teké nusí koreapončo-

vat příslušnd drauturgÍ.e (neJ}cp*, hr? ety].lrovaaé, určené

pro jíná jeviště, ncž je nyaější naše).

Zlchova průkopnlská studÍc předkládá ředu problénů, z

níehž některé řeěí někr{y odvážně a vyvolává tak připonínlý.

Např. u problánu působnost1 {koníěnost, tajemrroet)r nen{ !y-

řešena otáaka dalších poťtnínek, kterd by d'ovol.1].y tento jev

tobecnÍt' dále je tu probl.én varby po}rybu, nJ'uvy a aeř|.ví

hrnoty, otácka etrÍktního roghraníĚenÍ uvederqic}r typs3r zčáe-

tÍ 1 u bogatyreva . Y pracích* o nichá bqde ještě řBč.

Avšak aetkáváoe ss také s tín' ěe některd ryšlan}y ?,i-

ehov;r nebyly acela poe}roperqt - aE už proto, že s dan{ úvat$r

by1 vyřelt Jeden problén a nepřlhlíželo ea k crstatnín, nebo

proto' Ěe Zteharr úvařry ne$ly pronítnuty do šlrěího kon-

textu jeho dÍl.a. Eupř. tvrlení, ře ee Eteh v dgnd stuě1l rlá-

býval pong€ výtvartrýn probl.dnm, je přlnejnerró{n nepřeanÓi

obdobně í !1ehovo řešenÍ otágek ilugívngat1, povah3r materl'á*

lu' gaměření atp. bylo v eouvísl'ostl s úva}rou' o loutkovdg

d'lv*dle v{cseáaě přehlíženo.

Ye SlovenslgÍeh smeroch uinelec$|ch a &ritic!ýeb vyehá*í

Í. 1938 článek P. Bog,gutyreva P.říepě,vg.k ke lEpunÁní. {{Ygdel*

+{e4 gnaků. e podt1tuIen K otágce vnÍnÉn{ *na}nl ].outkového

divaČla, divadla Ěívýeh hercrl a uměn{ vtlbec4. $ gen${nÍ. úpra*

vagl. oe pak ě]"ánek objevrrJe v Bogatyrevovč kn1ge tÍ.dgv6 dived*o



-244-

ěeshé a alovenské, Praha 1940. ZajÍnavé je, že onu původní

stuď1l aečt'ařuje ( s ilseněíeÍ. aměnaal.( $o''.ntyrev také do sta*

ti' která vyeháaí posnrtně v Ťrudech po znakolxraa aistenan 6r

pod náaveg t) vaájexných gouvÍgloetegh dvou blí*kýah eéa!.g-

ttekých eyetémů (podt1tulr l.outková dlvadlo a dívadlo áívýeh

hercr}). Á Ye všech těchto gtudíígh se get.káváng s krltihou

Zlcha, prováaenou Pož. davkcg séníotická 1nterpretaee.

Bogatyrev nejprve zdrlrasíujt výraanlu .konvenciá].nost'

].cutkovóho divadla, která se prý projevuje l. tehdy, kEyá

z jl.šT,ujene snahJr o ngtura.l istlck6 po jetí. Fo řaěě postř**

hr1 týknjícíah se řady lysů ].cutkového dívad'le, přechágí Bo-

satyreY ke kr1tlce některýclr ?ichavýeh názorů.

v prvn{ ř*dě - & to oprdvněně - kritiauJe aprlsoby vn{-

mání a lnterpretece loutek, které Zich epojujg se an{něnýn

dvoj{n poj*tÍn. Bá].g pnk vĚak tvrdí, áe "i{íctrův osudrr;f o-

ny1 spočívá Y ton, že nevníná loutkové d1vadlo jaho evétáe-

g;| a;ratég gna}nl, bea čohoá ne]"ae pocFrop1t Ěádný uroělecký

výtvo*.Yšecko, co řieb řík{Í' o loutkován dlv*dle* Je noáná

plně apllkor,at na kaŽďé jiná uměrrÍ' ďaknile je nebud,ema vnÍ*

nat jako znak véci, ale jako věc saíBu nebo budege w:ínat

znaky unnění porovnávajíce je neustále s r,Eá1nog.q,iá.9Í (pod'-

trh}. ?d.P. ) 1 přičernž budege v {.}vép srovnáÝánÍ vyeházet & re-

álné věc1 a ne ze systému zrla}Íl, ktelré vytvářej{ to ěí ono

unileeké d{lo' zÍskáme stejný dojem, o jakén nluvÍ Zlch přt

vnÍnání loutkového divad].a*5. ^A' o něco dá}e poanaeanává:

ZákladnÍ omy1 o" Zicha spoěívá v ton, že ayatén gnak'l' jakým

je hra loutek' nechá$e jako takový' jako gq!..i;eFeris. a1e

ve grovnání s hrou 4i?ýE$*ňgrqt1'6. (podtrhl }Á.P.)
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á koneěněl r${ybyehon pohlíře11 t na loutkgv{ iliYaělo . cteJ.

ně jako na haždé jtné dlv*dlo s koaečně jabo na kaň'dé unňťrf

- jg {poátrhl s.P.} jake ns eystsn anetů, nebyl'a by pro aáa

sgěšná a,:ll loutka. třebeĚe Její pohrby rrejaou ríplně shodn{

e pot1ytry ž'ivých 1ióí*?'

Bogatyrevova krtÍ"ke Eíeha { t x0yz je $lelrova gtuáit

v některýcb boúeah poleniee otevřena} Je čaeto nepřeavěěěl-

vá a n*drle]'edná. Y první řadě }go těžko tvró{t, Ěe 3leb vy-

chází předavš{a z věcl aaře{ a ne g chargřteru prostředkrt dí-

f"a. ZÍch srovnáTá a řivr'p..}rerriPgt {eoá vJ'astaě &ogatyrev pří-

znáYá po*ďěJí}i že v řadě aepektů Je někdy loutkovó d{vadlo

v úgkén opojen{ a hrgu řivýeh hercrl g áe v něktorýEh cÉBěrech

dokgnce ].gutka chce být onovnávsna g Ělvou byt'oetí {přípa*

geíne sí takÉ Ítchovu posnágku o tstořnostl. naterlálu a přcd-

nětrr}' Je zrrán{ a evldentaí! úakó aepět{ obog eyaténů {lorr*

tek g ž1výeh hercltr) ostatná Bogatyrav aáp pflponín* ve evd

pooledn{ atat l"

Přeatože Z1choYa ternínologle není Yýrlovně aéeiotie-

ká' těžko byehon uohll popř."tn áe by negnal probleratíku e-

anaěovénís' Jestllže tedy t3ogotyr€YoTa po]-eniks rrycháa{ a

hledlaka anakovosti, ptldíve$G ae nyní, jgk řtš{ problfu oa

sán. s:im aa t6, ž,e {aě to eág aeuvá{í} dtlvody pro Bogatyre-

Yovo gd'3raztovánÍ angkgroatl tl}r nohl.y být shťuba dvar gtia-

ire gdůrgrrrit honveneÍ'onall.tu loutek a potřebs vytkrrout

specífíěnoat áaného uaě1eck6ho ayeténn. 3dá se ovĎen, žc

jeho koncepce gnakovoatl. Je poananenáne dobau gYáho vxnlkrr,

kdy pojm unaku n"ěl být riirukou negtotořícrárrí d{la e ř €a-

litou ěí tc}ro, abychon nehodnot].l].Í' a nel'nterpretovali Čí1.o
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tak' Ěa bychon vycházeli od r*ality. Pojen anahrr byl jen

velní všeobeoqř (beg rogvinutého gágení aéntotíky jsko vě-

dy * t když te už exsetova}a Y* xv"ich nejvýanaarrějšíeh gakla*

dalelíeh}1 takře mohlo docháget pří jďro nptríkaci na gblaet

unění l. k protikladnýa interpretacím {v r,ločátku evdha avanilt*

E1ardrrího období napé". Honsl spojoval proceo ognaěgvání s

konvengenl. tračičního di.vadla) "
Bogatyrev novJrsvět,]'11n proč js unakgvoet *ama zárukou

uněle*ko*ti, jaké joou podn{nk3 cháp*ní rrnělrÍ jako "evóráa*

ného systfu} emakr3' a v ěem tkvÍ apeG{flěnogt daného uně]-ec*

kého' fespr dlvade].nÍho rEnaku. Ság fakt g$akovoett tot1ž ne*

n{ jednoanačn"ý t* vgniks na gákladě ji.stó lnterpretace ěi'

j istého vnináuíl jsou rrněleckd oměry' kteró go eneáí co ťrej.

více aas'třÍt svou gnakJvcu povahu a zas €  j lné' kterd jr sta-

v{ na o&l'v. A napět{ nezi oběna těaito pá\r erlstuje 1 teh-

dsl kdyř přijnene pansóglotickou tteoret1ckou} koircepeí - ta-

dy 8€ p:rk může projevovat. v podobě různýeh úro\rnd gnakovoati'

f €spl rrtan;ich typů znakrl atp. { v této souvislostl je rajÍ-

navé, že ř3ogatyreY si tento probléa * jinde - začíná uvědo.

movatg viz jeho pojny "znak věel", *znak znaku*, iunak Btta-

krr věsl""). áich si však krajní pó].y vlrtahu uněnÍ ke skuteč-

nmtl" - jak vía'e z jeho r:etetlby . dobře uvědopova1 { a to

p}atí 1 pro jeho chápání sloutkového d.lvad'la). Kroně toho

se anažil (v tradiel avé aperc'*pčnÍ interpretíice) vysledovat

předběžné podnínkp vnínání daného urnéleckého d.ruhu. V tom-

to bcdě kritianje BoeptJrre?a Honz! a pcirrxazuJe na Zichorro

poJetí avláštnÍho ráau divadelnj.i lo vnínání {erv. Zichovy

t*rmíny "d'ivad*lní a eetetické saeěř.ení", *tet'etteký gtav



- t47

eertl i*, "divade1nÍ ilugoÚ) a otázku *obrazových'a steehlic-

kýetr' př*datavg"

rriyelínn že Bogatyrevova Eritika Zicha a hleli$ka sáBio-

tickéhg nejerr že nenÍ zcela adekvátní' gle navíe nechává jerr

nadhoceqy problóay scniotlky 1outkov6ho dÍvadla. Dokonce

E některýcb bodecb nlěky přljÍná Zichorro stanovlsko (srov-

nání lou'tek a Živých lrsrců) " Y térsře roce jako znÍněrrá stu-

die vychází dalšÍ }JogatyrevoYe práce, Znaky dívadelní', kdc

jsou naznačeny aěkteró ap.isoby řešení specifické gngkovosti

syaténu dÍvadla, na:lř. uř" zníněný prob1én vgt*hu unaku a

věci, kterrého s €  dotkl jrž pŤed dvěna rotv ve studi1 Kroj

jako &nak. i l!6q{p6 důs].edky táto koneepce nejsou v úvaze o

Ioutkovég divadle vyuĚity. }-akt ovš.,n je, že Jeou tu nggna-

ěeny poul €  j istá možnoet1 řešení apeciťlčnosti divadelnÍho

&naku. $ pojetÍn gngku totÍ"ž eouvisejí některé el.ementární

pro1léqy' které Bogatyrev n*řeš{: např. otázka znakové ty-

pologi.e* vztahy znakovýcb eystéuil v šíršín rámcí kultury'

funkce znr*krl a oožností jejieh interpretacei dá].e otácka

předpok1aóů, které dává daný objekt zn*kové ě1 jisté z,l1á*

ková interpretaoi,, vatah konveneignalí.aovaného a naturalí*

zovaného znaku (eouvisejícÍ s řešerrín přeehodů gnak-věe}

a td"

lo, že Bogatyr€vova kritika 3icba nebyla průkaená v

rovlně sénlotieké' neznainená, že by některé jinó krit1cké

poet.řeiry nebyJ.y platné - Rapřr an6;unenty týkající se koni*

ký'  příp. tajemnost i  loutek jsou přesvědčÍvé a ukazují ú.

skalí Zichova psyehologismu.
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slffuhy problderl" které 3lcb řší joou * jak jsrne noh].l.

vÍdět . u}rrubq ďvar jednak poJetí charakteru ].outky a h].e*

dÍaka zprlsobu lnterpr*taee jedné ae dvou výrazových sl.ožek.
jed'rrak o tín souvísejÍcí st,ylizaee loutky. Pokud Jde o Prrv-
ní okruh' je tř*ba podotknoutl a) vutah živý-rrežívý(o nénž

Z;eh hovoří) je už umístěn v rénaí j istého eyetéuu {loutek),

který jako takový navazuje různé vzta}ry k systému žív,vch

hererl či k postaváB 1.i.1í (*Ěivých,.lÍ.díl' kteří aohou llýtYá.

řet delší ay*tén| natura].ist1eky pojatá loutka nenus{ být

chápána jako oŽivá' a n*opak symbo1iclry vyznaěená loutka .nů-

Žt: zíekat l luz i  životnost1. Ťo vše je ještě podmíněno b) Ygta-

heg subsystémrl {či cťrcete*li různých výraz..:v'Ích prostředků

dané pcot*;vy): jde o vgtah neživý naterj-á l-žir lotní projevy*

T*n b.vl. Zichen aojat v'*lmí široce a neby]. dostateěně dl.fe-

rencován. ] io tživotníc}r projev*" aahrnuje totíá Zleh pchY-

by a nluvut Což v prípadě loutek r:.ejsou výrazová eyg1ány na

etejné úrovni" Y rále1 jednání ná ].'outkn v obliigtÍ nlirvy

štrší šká.lu ureal j.gtických" proatředlrů ( avrái*T gřete}ně

v rov1ně para jaaykové}, kdežto oblast Ňpotqrbu" je s*{}telrrě

vÍco či. nsně styli 'zovanái prÍ.tonn tím, co naaývá ?{.cb Po}rY-
be,a ji i v].agtaě jerr ěáet tohc, co zahrnuje klneeíka * tzrt.

hlavně geeta' pohyb v ši.ršíp glova sn;rslu, přÍp. sm $obou

být zalrrnuty některé výaneu;r proxenÍ'eké. ono "neživé" je

spojeno patnně předevšíu s výtvarnou pod*bou, gvšak věc Je
opět konp11kována tín, že výtvarné pojetÍ např. uln1ckéhg

výrazu už zěásti piiesahuje hrl=inice '.neživéhoo (via ljogaty-

r:v. lv prír<lad - z j 'eho pos1e.nÍ studle n9 dané téraa * o her-

ci, který dokázal zackr.ytit Y j*dnó & € igce až protlk].adné
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emotivní pcloh;l - t,o je ovšen cčáett konpl.l'kováno tÍn' ře

nůáe jít o r'1zné přechody oezi konvenoíonalizovanff. á BB-

turalizovanýní znalqr (resp. v.yanany} rl o pnobl&l motí.voYa-

nosti B nenotívovaností atp. Př1toa je to nutné vÍ.dět z lt le-

diska roalořeaÍ anak.:výeh eystánů v dané icu]"turní sfóře a

zde ustÍilenych meelr:rniegů znakovs 1nterpretace (viz ÍIapř.

vgtah znakovostÍ' a věcnosti, t98pokonveneionalizovanogtt. a

naturaliaovanostl. v oríentálnín dívad].e' kW do etrikt'ně

konvencionglizovaného d,ivadelního znakovélro eystéuu' který

je takto do j ioté níry *příroaený", jeou vk}.ádány seela

natural ist ické Prvkyr jež rr. .bízejí srcv, án{ 6 žívýa proje-

vem) .

Co s €  týěe okruhu problémů, kt*ré E1ch nadhodll ' gpsŤ-

ná je tu návaznost nr,.. uvec1ené *dvojí estatl.eké pojetí"' a

to ?, důvodů kr1tlaovanó dvojí půeobnoat,í' lorrtek. Co všaš

č:ní tuto partíí z*jímavou, je to, že Zich ukazuje, s ja-

kou drarraturgií lze opojovat každý ae dvou rprleobú styl!-
't /r

Eaee }out\ylu. Zich se snaÉí překonat dogavadní gtadium

českéi:o lo:rtkářsLví a ukázat <1a1ší možností., jež by doYo-

li l.y inscenovat d'rrlmata, pro něř doeavadní pojet{ nedávalo

předpcklady. 'Íato Zj chova pasáž neby}a jetro krlt1ly pří].Íš

při-pom{nána (i3ogatyrcvem vůbec), i ksyž právě gde Eich cha-

r*kterizu.,e dranatické využltí 3.out}gr. tady je také otevře-

na cesta k řešenÍ vatalru znaku a jeho firnkce. Koreapond€n-

ce nezl. typen drematu a výtvarnýB charaktereE loutky w-

volává pak řadu prob1érrt1 - naPř. ohraníĚenostl. repertoártr'

inožnostt tvcrby speciťického repertoáru pro loutková di*

vad1a, vztah básnického dramatu k loutkovómu divaďlu e
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divad}u áivých herců atd. é{ěkteré z těehto otágek uř Eteh
naarraěíl .

El'chova studle pře'-stavuje ór11eřltý ělánek ve vývoJl'
qyš1enÍ o dívadle {a to neJen loutkovén). řseadíaa-lí j1
do šlršÍho kontextu jebo úvah (jok teatrologickýoh, tek
estetic*Třah) qretoup{ ně&teré probrdey $*snějt, neá by do.
vollla otudl'e *&'nár Bogatyrev nebra]. v úvahu tyto š|.rší
souvieloetl 11,"d proto jetro kr1tlka neby}.a vždy adrpená a
pře*vědčivá. !Íýznan p65;aty3eToTy reakce byl však v ton, áe
se enaŽll posunout probl.egatiku do sfér7 eéniot1cké. *le
koneekonc0 tr Zleha nůřeae též s}ecovat postupný pooua o&
psycholaglcbé k lnterpretaci s6nÍ.otickó, i Ji{yž nepouěÍval
termlnol"og1o, kterÉ by to jednoznačně dávale najevo.
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