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(ňídíStašaJílovská) činí po stránce vnějšíripravy velmi
dobrf dojem, ale ani vzhledem k obsahu nepochybujeme, že
bude hojně čten,vítán v rodinách a odebírán, neboéje to
časopispostavenf na víňev širokévrstvy lidové, a zristane-li
věren linii, již si vytkl, aprohloubí-li ještěsvou bohatou náplĎ,
pŤetáhnedo svéhotábora jistě mnohéčtenáŤea čtenáŤky
zná.
mfch časopisri Šejdrem a Pražanka. Nepochybujeme ani
o tom, žeredakce ukáza|a se prozíravou,když volila pro časopis drahf kňídov1ipapír,neboťluxus imponuje blbcrim a snobrim všech vrstev. Časopissi mťržese zájmem pŤečíst
nejen
ptažskášvadlenka,ale i pňíslušník
nejlepšíchvrstev pražskych.
Také obrázkovf doprovod není z|j,, fotografie ansámblu
osvobozeného divadla činí dojem ladnf, členovévyhLížeji
jako po koupeli, jsou učesáni a je na ně na všechny mil1i
pohled. Josef Háša, Ťeditel osvobozeného divadla a b.!,va|!,
disponent Autoobchodní společnosti,dal si dokonce pŤedfotografováním napomádovat vlasy. Trapně pťrsobípouze nezaŤazeni portrétu Ference Futuristy do obrazové části. Tento
nedostatekje všakvyvážencelostránkovoureprodukcíportrétu
majitele domu U Novákri, zaŤazenouprávem na místo čelné
a čestné.Pod ní čteme, že majitel ,,...podstoupi1tuhou
obchodní praxi a dík svojí cílevědomépráci i podnikavosti
dokáza|, že obchodní drim U Novákťr byl, zaŤazován mezi
největšía nejsolidnějšÍzávody toho druhu v b valém Rakousku... PŤejeme celému osvobozenému divadlu podobnfch
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ríspěchťra douÍáme, že Osvobozené bude tato symbolická
stránka vždy povzbazovat k další ptáci a činnosti a že si pro
ni uprázdnili již nějakéto místov srdci.
Pro nedostatek místa nemrižemepokračovatv podrobném
vypisování ostatníchvnějšíchpŤednostílistu. Po stránce obsahovéje ziejmo, ženěžnáručkapaní redaktorky nezvládla onen
var a proudění myšlenkové,jež z nabitych stránek téměňbou chá. K ukázněni tohoto chaotickéhobohatství bylo by tŤeba
ruky mužné,rukavicí že|eznouoděné. V článku TŤetí etapa
rozhlašujíbystŤíautoňi Voskovec & Werich, že se kdysi po.
hybovali v dobréspolečnosti,uvědomují svéobecenstvoo tom,
že měli jakési styky s moderními lidmi v okruhu Devětsiiu,
což nelze popírat, neboéje známo, že byl Voskovec vyloučen
z Devětsilu po rispěšněabsolvovanéroli privabnéhojinocha
ve filmu Pohádka máje (dle V. Mrštíka). o první etapě
Osvobozeného divadla prohlašují autoŤi sami upňímně, že
nežsympatie.
neměli s osvobozen m divadlem nic společného
Kdo zná oba tvrirce, uvěňírád, neboťví, žepŤijdou vždy rádi
až k hotovému. První část druhé etapy v Umělecké besedě,
začínajíciv létě |927, by|a pr1í ve znameni Vest Pocket
Revue. Jen tak mimochodem Voskovec & Werich podotykají,
že Honzl inscenoval pět premiér (Vančura: Učitel a žák,
Mys Dobré naděje, Soupault:
Mahen: Trosečníci,ŠkeŤíková:
Račte, Nezval: Depeše na kolečkách). Toto tvrzeni svědčí
o zdravém sebevědomí obou duchri, ale ne o minimálním
smyslu pro pravdivost, neboéztoYr'a tak mohli by tvrdit, že
i druhá část druhé etapy osvobozeného divadla na Václavskémnáměstí v Adrii byla ve znameni Skafandru nebo Gorily. Pravdou všakje, že Voskovec & Werich měli v minulé
sezÓně s osvobozenfm divadlem, jak my tomu rozumíme,
společnoupouze firmu, kterážtojim, Ťečenoideově, zristala
asi navždy za ne|tty, čehožvšak není tŤeba želet, neboť po
premiéňe Líčeníse odročuje je zŤejmo, že dnešní Osvobozené divadlo nemá již nic společného
s privodním osvobozenj,m divadlem, to jest s moderní divadelní poezií a mládím.
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Osvobozenédivadlo v dnešníforměje pro nás a pro každého
moderního člověka mrtv m tvarem a Voskovec & Werich
měli by se stydět, že na tak krásné scéněukázali tak máIo vynalézavostia žepubliku pŤedvedlihned napoprvé tak blbou
hru, jako je Líčeníse odročuje.Je skutečněpolitováníhodnfm,
že autoÍi (soudědle pŤedmluvy)po tak drikladn ch znalostech
detektivní literatury napsali tak špatnou detektivní komedii,
že nevyuži|i všech vymoženosti,jež má Osvobozenédivadlo
k dispozici a o nichž se mluví, vzhledem k pražskfm poměrrim,
jako o pohádce (20 m hloubkajeviště, dokonale konstruovaná
propadliště, provaziště atd.), a že tak špatně zahrá|í rilohy
svf ch reportérri.Premi éra L(čen1se odro čuje ukáza|a Vo skov covi & trVerichovi, že si měli ve vlastním zájmu rozmyslit
ukazovat se na scéněve společnostihercri, jako je napŤíklad
Plachta, neboťje jasné, že kouzlo šaškťr
na divadle ,,bledne,
bledne, až zb|ednedocela... Dnes je pro každéhozce|ajasn,fm,
že Voskovec & Werich najdou ,,sebe.. teprve na písku. Nebude to však písekHendayeskép|áže,kde stavěli svou prázdninovou existenci,anizkrvavě písekarén,ale docela obyčejn
písek cirku; tam budou moci rozvinout své metafyzické a nepochopitelné
pŤání:,,Chceme hrátnikoliv mozkem, n bržjískrou..... Až budou oděni vhodnfm šatem,bude jim to slušet
rozhodně lépe než v zelenémsaku, v němž se vydávají doma
i v c i z i n ěz a , , ň e d i t e l ej e d i n é h o a v a n t g a r d n í h o d i v a d .
Ia v Praze".
Z ostatních pŤíspěvkritohoto nového časopisu zaznamená.
váme článek Honzlriv, psanf lehce a slohem pňíjemnfm, což
pŤekvapuje každého, kdo zná dŤívějšíHonzlovy drikladné
ttaktáty, Telegram Ference Futuristy a Náladopis J. Plachty
nasvědčujítomu, že oba Íečenísvfmi intelektuálními schop.
nostmi v osvobozeném divadle neproniknou.
Rozmarn1i koutek Národ sobě nevyniká právě vtipnfm
vfběrem a jest litovat, že rrenívybráno nic z pŤedcb,ázejících
stránek prvního číslaVest Pocket Revue.
Za jedinou v1ijimku v tom' co jsem ť'eklo Osvobozeném
divadle, pokládám pŤípadJežkriv.
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Ladislav Novomeskí': L'F
Ktože tam kráča eštepravou?
Ilavá|. I]avá|, I]avá!

Po nespočetnfchdebatách, po niekolkfch tuctoch článkov
a rivah o oprávnenosti i o nemociach lavéhofrontu kultÚrrneho,
v ktor1isioktÓbrovf večerv r. 1929 naznači|v pražskejOpere
,,predseda generácie.. Karel Teige asi trom desiatkam známych mien _ boli tam literáti, maliari, sochári, publicisti,
nakladatelia atď. - náčrt približn!'ch ťrloha siluetu možnej zák|adne l-avého frontu.
Kritérium lavosti v dĎoch, keď konečnedošlo k rea|izácií
I-avého frontu, nebolo treba dlho hladať; pošetilosé,
akoby
jednotn1iumeleck1iprogram mohol byépojítkom v spolupráci
lav1ich produktívnych síl, padla pri stroskotaníprvych pokusov o jej rea|izácíu,
Básník poetizmu Nezval, popri ospevovatelovinaturalistického revolučnéhorachotu Weiskopfovi, a rad infch umeleckfch protinožcov objavili na sebe znaky, ktoré ich radia do
spoločnejlínie.Anepochybujeme ani na chvíIu, že samoztejmosétohoto objavu je podmienená onomu rozlomu, ktor1ilen
nedávno preriedil zozr'am mien, ktoré kedy padli do ťrvahy
pre l,av1ífront.
- Zák|adita, na ktorej sa Lavf front stavia - hovorí
K. Teige v náčrte manifestu LF _ je revolučná. I-F je
organizovanfm a vedom1im odbojom intelektuálnych, pro.
duktívnych síl proti vládnricej a rozkladajricej sa kultrire
liberalistickej: voči jej tradíciám' prežitkom, akadémiám,
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