7.

CÍsAŘoVY NovÉ Šery
Znáte Andersenovu rozkošnou pohádku o císaŤovfch no.
vfch šatech,ježnikdo 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 císaŤpán
je košilandaflanda !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 románskou lehkost a grácii, žejsem pŤílišhloup1ía suchopárnf, abych
pochopil subtilnost jejich hry. Buďsi. Jsem nwinné dělko
(a na to pňecemám právo) a mně se to nelíbía volám: Vždvé
císaňpán 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 žijedivadlo ! Ano, ale nesdílímebodrépsíveselostijistfch
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, kter1ímse bere.
Je to bezduchf
ornament' je to divadlo bez dramatu, kterémuupíráme tento
titul.Je snad myslitelnéjakésiumění,ježjejenorrrhrou, 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 dnešekkŤičípo něm! Aé žije nové
divadlo, jež bude člověku kostelem, at žije divadlo,
1ez nam
pomriže žÍt,at žije divadlo tŤítalent , pracovitfch a obětavfch: básníka,herce a režiséra.

(Host6, č.4, leden1927)
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JiŤíFrejka: NEPŘEDMĚTNÉ HERECTVÍ

Pro hereckéumění neznamená celkem nikdy mnoho archívní studování a sbíránízptáv o někdejšíherecképráci. Jsou to
vždycky jen dvě ridobí, která zde pÍicházejí v rivahu: ptávě
minuléa pŤítomné.
Akce a reakce na ni. Snad pro tuto osamocenou kapitolu postačítedy 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 tvoňíposlední 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 běžnéhoraženi,vycházeje z jeho popisu do vnitŤního
vfkladu. Máme-li pry dostat jevištnídojem, musí se tak stát
zcela objektivním zpťrsobemiluzionistickYl na scénu vstavíme si totéžprostňedí,v jakém známe ten čionen děj ve svém
životě.Atmosféraje 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 zvolena, vybrána, majíc svfm vfběrem hodnotu symbolu (v onom
smyslu toho slova, jakf mu dávají Rusové, tj. zjednodušení,
syntetizace). Psychologismus má pro dnešníherce tak silnf
smysl, tňeba do jisté míry negativní, prostě proto' že pŤináší
velmi drislednf empirismus do jevištnípráce. Proto novf
herec cítísice v celkovlch vytěžcíchpsychologického zprisobu
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studia role mnoho prvkri, ježjej odpuzují, ale chápe a cení si,
že zde byla dokonale umělecky i technicky ovládnuta jedna
stránka hereckéholjtazu: jeho reaktivnost na vnitŤnÍmvš.
lenkov1i popud, reaktivnost, prostupující cehétělo jemnfmi
vlnami zcela určitéhorázu (podle rázu popudu). Řekněme to
krátce, byla získána a technicky vyvážena lidská duše. Bvl
napodoben člověk do celé hloubky a intenzity svéhoji,
a aby mohl b1itnapodoben, musil b1ítvelmi bedtivě studován.
Herec od metody realistického popisu pÍecházi k metodě
psychologickéhov1ikladu, ale zristává nástrojem na reprodukci
psychickfch stavri; ručičkouhodinového stroje, jímž je di.
vadlo ukazuj(cí životu čas;herec se stává pasívním apatátem,
jenž dojimá _ svÍm opakováním' svou iluzívností.
MěŤenoabsolutně,nem žemeneschválit objektivnídokona.
lost této práce; měŤenorelativně k dnešku, nemrižemepňehlédnout apsychologismus doby tak extenzívníjako je dnéšní,
a následkem toho i tak samozÍejmf nedostatek aktualitV oné
staršídivadelní metody
Ilerec na scéněje čímsiaktivnějším,čímsiskutečnějším,
než
se domníva|atato doba. Nevyuž|valavšechjeho kvalit. obracelaJi se tehdy k herci pozornost jako k více nebo méně
dobrému reprodukčnímu, znázorřujícímu aparátu a k celé
scénějen jako k viditetné části básníkova díla, počíná se
p o z n á v a t s o b ě s t a č n o s tj e v i š t ě a n e z á v i s l o s t j e h o
h o d n o t : c es t a o d l i t e r a t u r y k e s c é n i s m u .
Vfchodiskem se stává herec, ne však již jako pasívní podÍazenj,ukazatel něčehovyššího,
neviditelného,aie jako umělec, kten,f tělem jako hudebním nástrojem dává rozebtát
svémupubliku. Jeho stará technika, dopŘována, je již sama
o sobě inspiračnímzdrojem tvorby emocí.
Hle, jak: realismus naučil velmi pňesnéreprodukci, kterou
režisérdnes herci vyk|ádá, uvědomuje si s ním jeánotlivé
herecké tvorby a počítás nimi jako s možnostmi zv1iÍ"uty
šeníjevištníhodojmu. DŤívese herec učil po lidech z ulile
d-ělat mechanicky
jejich zmechanizovant pohyby. Dnes
všakse neusiluje o pňesnéilustrování figurky ze iivota zmecha.
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nizovanlmí pohyby pííslušnéhotypu, ale používá se vědomě
a nezmechanizovaně pohybri rozvinutfch ze záklaďnÍch po.
hybri reaktivních.Jejich znalost je ovšemzásluhou realistické
metody. Jdeme za vybudováním ryzl jevištníemoce v diváku,
Cesta sem šla pŤespsychoemoce do jisté míry samoríčelné.
jako
metodickou etapu, končit zde ovšem
logickf realismus
nemriže.
Dostáváme se takto zároveĎ.kmezi,,pňedmětnéhoherectví..,
tj. k mezi herecké hry majícínějakf námět. Herec viděl stále
pňed sebou figuru, do které sevžíva|,se kterou se ztotožřoval,
viděl stále někoho, koho napodoboval. Víme, jak tito herci _
v Čecháchovšemtakovfch mnoho nebylo _ chodili studovat
,,typy,,, chodili do krčem studovat opilce a do společnosti
elegány, učili se jejich intonaci a jejich pohybov'iim ňadám.
Ale dnešnírežisérnedovolí herci, aby pňinesl na jeviště
opici, ale herce,
pouze toto. Posílá na jeviště ne pŤevlečenou
Neumanna, Horákovou. Chce využ1tjejich hlasovéhoumění,
jejich pohybri, jejich vtipnosti, chce vidět, jak si zahraj|
na opilce, zachce-|i se jim, chce vidět veselou hru, ne sterilní
opakování námětu, jimž by|a studovaná postava opilcova.
Zkušenosti o ní se neztrati, pouze nebudou zneužity k iluzionistickfm efektíkrim naturalismu.
Modernímu divadlu a jeho tvrircrim v okamžiku, kdy si
uvědomili nutnost nového zprisobu divadelní tvorby, kdy
postňehli srážku moderního života a dosavadního zprisobu
divadla, srážku, z níž toto divadlo vyšlo jako strašnf mtzák
o tisíci berlích a žádné zdravé noze, tv rcrim moderního
divadla byt dán nejprve rikol: osvobodit herce. Herce,
kterf je dynamometrem jeviště, ale v první Ťadě dynamometrem hlediště.
osvobodit hercovo myšle ní znamená dát mu v aktuální
a snad i tendenčníhňe pocítit faktickou existenci moderního,
živého,literárně lezat1ženéhopublika. Je to něco v(ce než
obvykl1i hercriv kontakt s publikem, o němž ví každ! dobr:f
herec a o němž se co chvíli pŤesvědčuje
tím,ženutí ty jednotlivé lidi v hledišti, aby se spojili v kolektivní hnutí a masu,
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v p.ublikum, napŤ.smíchem; myslím spíšena umění
herec.
k1ich'metafor, spojujícíchnově, pňekvapivě a pŤesvědči,,e,,,.i;
pohyb a slovo s našípŤedstavouz ulice nebo oá3in.,a.
Vynucu.
jicíchsi na nás napň. pii milostném dialogu
pŤedstavujízdy na
tanclemu a docilujících tak, tímto spojentm u;.*., a
pň;dst;',
mnohem jasnějšía živějšíemotivity, zcela nehist
o,ické, zceíu
aktuální.
Mnoha lín!'m, pŤežr,ykujícím
hercrim byto by nejlépe po.
stavit pŤedočištěně,kterése honízasvou tiapko"'
.ir,t", zirny
temperament, kter1í.
je prvním pŤedpokladempravé h.y.
a"i
nezam!,šli napodobit trojnohého psa a hrnek s
mlékeá, ani
znázotnit bohočlověka, ne, je to štěně,které pro
tu chvi\i zná
jedinf smysl života:.prohánětsvou tlapku.
Rádovat ,. j..ji"t'
lstí; jak dovede unikat! Chytat ji znovu a zno
"
u. Uchopit ji
poslézedo všechzub najednou a svalit se
horliv m.,uasár,.'.
o bezprostŤedním
herectví_ k němužse dochází obdobnou
cestou _ mrižetemluvit od chvíle, kdy tuto
hru proměníte
v..cílevědomou práci, nacílenou na vytvoŤení
uměleckého
díla _ je to ostatně Ťemeslostejně těžkéjuko .e..,entování'
na
stavbě.
osvobodit hercovo tělo: tělo boxera nebo
lehkého
atleta' dokonal1ich dělníkri pŤesnfch ríderri a rychlostí, je
zde
měŤítkem daleko spíšenežli šlechtění mitovníli
u p'ái','u,,J
primadony, kteŤíse vyz:?Jí právě jen v několika
Ťelnest,,ych
efektech, kterfm se naučili oďaavn1ict' a dávnfchsv1ích
hereckfch pŤedk . Ale tyto lac.inégrimasy nejsou
aÉae,'1rápohybo.
vfm uměním artistri cirku, je to spíšeumění, jak
nic .'.ňt"i,
,,umění nevydat se...
Frerectvítěla je umění silnfch a bezprostŤedních
reakcí na
.
tisíceimpulsri, aťjižjsou jimi věci a lidj mimo
nás, nebo myšlenky a nápady v nás sam1Ích.Hercovo tělo je
hnáno do uí".
stejně namíŤen1ím
revolverem, žebňíkemnebo hadŤíkem zavěšen m na provázku,jako nějakou myšlenkou
ajako pohybovou ňadou těla partnerova. Tělo je manometrem,
na kterém
mrižete sledovat v zájemnédynamicke napětíj
ednoiti..y"t. .i,t
scény a konstatovat u herce vyši fyzické
i duševníáttiuity.
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Myšlenka se materializuje bezprostňedně pohybovou (i hlasovou) funkcí.
Realismus a naturalismus se mflil, pokládaje zmechanizo.
vané pohyby ševce nebo krejčíhonebo opilce za jevištní a
herecképohyby. Zák|adem he rectví j e právě rimyslná
a p o z o r n á r e a k c e z m e c h a n i z o v a n á . T a t o m r i ž es l f m i
prvky a svou pohybovou ňadou poskytnout pouze námět amane pňedmětné a popisné, ale neteríá|,ne všakŤešení;
f
y
z
i
o
|
o
gické, emotivní herectví.
pňedmětné,
je
k
Cestou herectví nová, dosud nr,zvyk|áfyziologická
reakce, atužjejípopudje vnějšínebo vnitňní.Pozorovatnejvěc na světě - vraženítezavéhohiebíku do nohy:
obyčejnější
stejněživou reakcí musí b1íti hercriv pohyb.
Gesto není pouhfm podmalováním slova, je jeho rovnocennfm doplĚkem. Gestikulačníiada není omezena na konvenční pohyby, s jakfmi vystačímeněkde ve společnosti,
jeviště má svou reálnost, novou názornost, musí tudížlyna|ézati vlastní pohyby.
Pohybová ňada u herce vzhledem k Ťaděslovní i vzhledem
k životu a diváku má hodnotu jevištní me tafory. Pohy.
bem se r,{adňuje obdoba slova a obdoba divákova životního
zážitku,pohyb nepodkresluje ani neilustruje.Je stejně dílem
studia a l,ryna|ézavostijako slovo a ostatní hercovo umění.
Nejde o stylizaci, ale o nové t\|ary.
Tento herec však už nehraje o za|ibeni se ušlechtilfm dív.
kám a bonhommrim' ne' obecenstvo, na které myslí pŤi své
hňe,jsou soudruzi v práci, stejně těžkéa stejně qlčerpávající
jako jeho. Hraje divadlo stejně veseléa živépodívané,
jako je
cirkus, a stejně ritočné,
jako je hlad.
Revoluce divadelního Ťemeslanemusí se projevovat tendencínejobvyklejšíhotaženl.Nechte raději, aťtendence a vaše
sm1íšleníproniká každlm pohnutím vašeho té|a, každlm
precizně vypracovanfm slovem. Neznamená to, že smutně
nesmyslnf klaun v cirku mriže vás naladit revolučněji než
deset agitačníchbásní. Tendenční umění je bezprostňední
odpovědína dnešeka jeho události, a budiž ho qlužito šanso-
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nem' pamfletem nebo živlmi novinami. NečiĎteje však základnou nového umění, neboť zaktyjete tak to nejpodstat.
nější,co musírozhodnout o bytí a nebytí dnešníhomuzeálního
divad]a: myslím divadelní techniku, odpovídající
modernímu životu. Bez nl nedojdemek živémua aktuá|.
nímu <livadlu, které by nám bylo stejně nevyhnutelně nutné
jako odívat se a jíst.

(Host 6, č.5, r1nor1927)
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Karel Teige: SLOVA, SLOVA, SLOVA

Kreslíce r,fvojovou linii, která od romantismu pŤessymbolismus' fantaisismus a kubofuturismus vede k dadaismu a již
později prodloužíme,zachovávajícelogiku jejího směru, pŤes
surrealismusk poetismu a k jeho poezii pro pět smyslri, snažili
jsme se prriběhem tétoretrospektivy vfvoje ukázat postupnou
emancipaci poezie od ideologie, morálky, od každé teze,
snahu, aby poezie byla jen poezil, aby se osamostatnilaa specifikovala, azároveí s tím postupnéuvo]Ěovánía osvobozoyáni
forem. viděli jsme, jak u Rimbauda odděluje se poezie od
logiky a intelektuality, aby se obrátila k podvědomí,jak u Verlaina odděluje se od literaturY, aby byla hudbou pŤedevším,
a jak potom u Apollinaira namísto akustickfch a auditivních
valér nastupují va|éryoptické_juk zkrátka poezie, odpoutávaj(c se od písemnictví,snažíse stát se buď čistězvukovou,
nebo čistězrakovou, tedy lyŤadit se z pojmu slovesnéhoumění.
U Mallarméa a pozdéji u Marinettiho vidíme v činnosti obě
tyto tendence: oběma jde jak o auditivní, tak i o optickéefekty.
A jde jim o slouesné
umění, proto oba reformují syntax, interpunkci a slovní strukturu. Mallarmé vlní své básně neurčitě
hudebními rytmy a zárovei členíje opticky typografickou
soustavou, Marinetti ritočína sluch divfmi onomatopoiemi
a na zrak typografickou revolucí svfch osvobozenfch slov.
Poetismus, pokračujícív této Ťadě a zdokonalujícítyto vy.
moženosti,rrytvoňíposlézepoezii beze slov, optické,zvukové,
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