jsern pozna| zb|ízkajejich kvality lidské i unrělecké- to rni
zatim rnusí stačitjako odrněna za všechny nepravdy, klepy
a ťrtoky,jichž jsem byl pŤedmětem.A B. V. se svou neschopností posoudit věci kriticky a bez ma|oměstskéosobitosti byl
velmi znameniÍ,ftn pňíkladem k vystňízlivění z brněnské
kritikl'.

BedŤichVáclavek:JINDŘICH

HONZL V BRNĚ

Za mou poznámku v B. čísleLiterárních novin vyňítil se
na mne pan JindŤich Honzl v 10. čísledlouhfm článkem, ve
kterém na mou hlavu snášíspoustu obvinění, ,,demaskuje..
rndex a pŤe se o svémprisobenív Brně a svémodchodu. Na
věci, tfkající se Indexu, jsem odpověděl v něm. Na věci,
kterése tykají osobně mne, nemám mnoho chuti odpovídat.
Mám už v tom bohaté zkušenosti,že pan Honzl nesnášíkritiky.Již krátce po jeho pŤíchodudo Brna mne upozorniljeho
pŤítelna to, že p. H. je cholerik, kter1islovo odmítavékritiky
mně do smrti neodpusti. Za ta dvě létajsem udělal v tomto
ohledu bohatézkušenosti.Moje referáty vždy plně oceřovaly
Honzlovu práci, podobně i Index (jako list i skupina) dodal
několikráte v kritickych situacíchvelmi tád na l{onzlovo po.
žádá i bez něho projev za jeho práci. Jakmile jsem však
napsal slovo polemické nebo ostŤejikritické, dostalo se mi
vždy za to spoustyvftek, telefonicky i irstně.Podobně vybuchl
p. Honzl po mém polemickémčlánku v 7. čísleII. ročníku
Indexu a poslal mi k otištěníodpověď asi podobné|l'orázu,
jako je zmíněnf článekv Literárních novinách. Když jsem se
toho nezalekl a pŤipravil ráznou odpověď, couvl p. Honzl,
když si ji v korektuňe pŤečetl,a požádal mne, abychom oba
článkyseškrtali,pokud jednajío věcech osobních,a ne o meritu Sporu. Stalo se, a články vyšly seškrtané.Froto nezvěděla
veňejnostjiž dávno, ženejsem žádnlm kritikem, žefalšujicizí
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vfroky atd. Podobnou zkušenostudělala s p. Honzlem i Levá
fronta, jejlhož piípravného vfboru v Brně členem byl, z něhož všakvystoupil proto, žejeho členkritizoval ostňejiv místním časopisejehorealizace. Po těchto zkušenostechjsempÍed
svědky prohlásil, že se o něho nebudl _ až na nejnutnější
povinné referování _ starat. To jsem takédodržel.Nyní mne
však má noticka proti všemu očekáván|pŤivádís ním do po.
lemiky. Nebudu se s p. Honzlem hádat o ,,osobně službičkovém zprisobu myšlení..,kter1i mně imputuje (to je patrně
jin1i zprisob myšlení,když člověkvysedá celédni s jistou částí
kritiky, o jejíchžkvalitách se jinak vyjadŤujevelmi s despek.
tem' a k lidem, jimž ňíká do očí,že k nim patŤí,pňijde jen
v kritickém momentě o nějakf ten projev za sebe); nebudu
vyvracet ani j eho urážky,žeklepaŤím,mluvím nepravdu,jsem
kritik neschopn1i, maloměstsky osobit , na rirovni Poledního
listu atd., protožemyslím, žepo mém rivodu je čtenáŤijasno,
žejde o typicky honzlovskf vfbuch zlosti. Prohlašuji pouze2
žev mlch pritkách s Honzlem šlo z méstrany vždyjen o věc,
o program, o linii práce. Uznáni Honzlově práci jsem nikdy
neodepŤel,nemohl jsem však souhlasit s jeho pŤesvědčením,
žeje každ!,jeho počin dokonalf a že jejedinfm moderním
divadelníkem u nás. Yím, že toto pŤesvědčení
je u Honzla
upňímné,protoževěci a osoby Honzl nikdy nerozlišuje,jak ve
svém sebevědomí,tak i když se dívá na jiné. Nabízím mal1i
doklad a srovnání: otisknu v rndexu Honzlovu (později,,zre.
digovanou..) invektivu a žádám ho, aby on otiskl mrij dopis,
kter1ijsem mu napsal na podzim r. l929 po jeho tušímdruhé
brněnské premiéŤe (Acharda), kdy jsme všichni ,,leví.. či
,,moderní..,nebo jak to chcete naz,|rvat,lidé v Brně i Praze
strnuli nad j eho článkemv Lidovlch novinách, kter m premiéŤe,,upravoval pri.du...Vidělo by se, co jsem - zpryu soukro.
rně, dopisem, později veÍejně,tiskem - Honzlovi vytfkal, co
bylo pŤíčinounašich sporri (a také,žejsernjiž tehdy hypote.
ticky, ale pňesněpŤedpověděl,jak to s ním v Brně dopadne,
bude-li provozovat takovou uměleckou politiku).
Naznačil jsem v poznámce v Literárních novinách i v In-
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d'exl, že Honzl v Brně ztroskotal ne pro uměleckou neschop.
nost, ale pro nespťávnoua necharakterníuměleckou taktiku.
Nyní tvrdím to otevŤeněa chci to doložit.Jestližebudu občas
uii,ut argumentri ,,marxistickfch.., prosím redakci o promi.
nutí, neboéHonzl na mrij marxismus v listě vysloveně apelo.
val (a kdysi jej snad také prohlašoval za svťrjnázor).
Honzlova práce v Brně byla ,,Ievá,,jen ve smyslu formovém. Skutečnálevice jeho prací v Brně nezískalanic, protože
jeho práce neměla žádné ideové linie, ba Honzl
iasto v Divadelním listě vynášelvěci, ke kter1im,,Ievf.. člověk
(neŤkulirevoluční)mohl pŤistupovatjen s odporem. Situace
Honzlova v rámci oficiálního divadla po jeho pňíchodu do
Brna nepŤipouštělanic jiného než..jit proti stojatfm vodám
oficiální scény, prosazovat proti vrili oficiátního vedení věci
''levé.o,demonstrov at, vzpítat se oficiálnímu divadlu, rozkládat je a vytváIet (v něm i mimo ně) pozice novému světu.
Tak jedině mohl si počínat nekompromisně modern7 a revolučníčlověk, j1mžHonzlpodle svfch knih chtěl bft. Honzl
se však od'začátkupostavil kladně na pridu dnešního
krizi.. _
divad1a měšéáckého,usiloval, aby ,,pŤekonalo
j ako by tu mohlj eden člověkcokoliv zmoci ! - zkrátka fi i k o v a 1
reformisticky staré divadlo. Nejen to - podÍizovalse
až pŤílišochotně oficiálnostem divadla, Ťečnilpňed oponou
o Clemenceauovi atd. atd. Úzkostlivě se vyhfbal politické
levici, hledaje cestičky k sociální demokracii a národním
socialistrim. (Zejnrénav blízkosti tf .- a, jehož pňipomlná,
neměl by pŤítišhlasitě tvrdit, že potitickfch vlivri nevyhledával.) Než nechme již těchto věcí, nejsme v listě, kde bychom
si je mohli drikladně vyŤídit.Shrnuji: Vidím zcela jasně pŤípad Honzlťrv (a doložím to zevrubně jinde) jakažto pŤípad
levéhočlověka,kter1i selhal v oficiálním prostŤedí,zaŤadil se
do něho a žiIv podstatě jeho životem a uživaljeho ne vždy
čistfch prostŤedkťr.Honzl vi, že jsem jej až pŤílišdlouho
omlouval a zdržovallevici v počinech proti němu, mírnil,
vysvětloval. Ví také dobŤe,že uvedenédrivody byly jediné'
pročjsem občasšelproti němu. Dnes, když si dovoluje pro mé
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věcné v!,tky nazfvat rnne bezcharakterním,musím vše Ťíci
otevňeně.
P9kud se pak tfčejeho taktiky v užšímsmyslu, víme v Brně
všichni,žekaždá jeho premiérašla.dosvěta s velk m bubnem,
reklamou v tisku,.jaké se nedostalo ani zd,a\ekajinirm premié.
tám, zpracovávánim veiejnosti, velk rni ostavaÁi ria scéně
s kyticemi a vavÍínov!,mivěnci, vyvoláváním a pŤílišochot.
.i
nfm děkováním obecenstvuatd. Ylm, že jenutno dobrou
věc
propagovat, ale tato plopagace měla vždy poněkud nepŤí.
jemnou pŤíchuéosobního vynášení.Sehnal 'o.dl.
toho rud.,
kritikri, kteŤítrhali všeckokolem něho a zna|i jen p. Honzla.
Tňebas mu častosloužili zpri'sobem,ze kterého-právě levému
člověku, modernímu a nekompromisnímu, bylá rízko, s
po.
vděkem to od nich.pŤijímal.Tak je měl na provázku, zeještc
dneska pŤi posuzování hereck1ich v1ikonri vyti.ka1therc.iri,
ze
nehrají za vedení Honzlova, a proto je trhajr(ti u,,.-oho..
pŤijítna jméno jinému modernímu režiséruE. F. Burianovi.
s nímž měl Honzl konflikt. Dokazování rispěšnostiumělecké
rispěchy pokladny, závoděni v aránžování vnějšího
|.á:.ríspěchupremiér v obecenstvu a pŤed obecenstvem,houf
kritik , kteňís moderním uměním neměli nikdy nic společného,
kteŤívšak dnes lomoz í, že onijedině hájí modern iio rcžiséra',
jemuž se stala kiivda, to je dědictvi, jež nárr-v
Brně zbylo po
Ho-nzlovi. Že by byIa zlusta|anějaká pevn á a jasná *yši.,,ťu,
práce, o kterf by se mohlo bojovat i dále po jeho odcho1měr
du, že by byla ztstala v hereckém souboru 't..'pi.'u, která
by
za ni bojova|a, o tom nic nevíme. Tak to
rypad,á vždycky,
kdyžjde osobapŤedvěcí.
Trvám poslézena tom, co jsem Ťeki: Honzl vedl politiku
.
obsazovánívlivnych míst,,nahoŤe...
A,,nahoŤe..poslézezristal
osamocen.Je opravdu nutno podivit se odvazef s nížpopírá
wé styky s p. pŤísedícím
Kopečkem a naděje v něj kladene.
Což nevím od mnoha divadelních činitetri, ze p, Kopeček
(strana nár. socialistri, její orgán Moravské a České
ilouo,
referenti pp. dr. Vencovsk1Ía
J. B. Svrček)se za něj mnoho.
kráte bil, cožjsem to neslyšelna vlastníuši? Nebudu rozvlékat
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dále historii Honzlova odchodu zBrna a vše,co s nÍmsouviselo
a co následovalo, tŤebasto znám, Konstatoval jsern pouzé,že
Honz|vsadil na určitéosoby, ne zrovna vhodnépro podporo.
vání moderního režiséra,a spolu s nimi to prohrál. Nebude
snad popírat, žekdyby se byl chovaljinak, mohl by bft v Brně
ještě i dnes, tŤebasse opravdu kurs divadla otočil napravo,
jeho
a mohl placovat za stejnych podmínek, pokud mu šlo o
léčení
osobnívfsek práce , za néjžjedině mohl ručit, a ne o
krize celéhodnešníhodivadla nebo vládu nad činohrou.Vedle
kursu napravo bylo tu také malé šlápnutína palec člověku,
kterf si nepočínaivždycky fair. Jen tedy ne hned velká slova
o organickémpostupu reakce, boje kvantity proti kvalitě atd.
atd., kdyz to moderní umění na brněnském dir'adle prohrálo
do značnémíry také osobnívinou Vaší, p. Honzle ! UpozorĎuji ostatně p. Honzla, že si sám poněkud odporuje, tvrdě
jednou, že mu pro omezení umělecké pravomoci a zhoršení
finančníchpodmíneknezbfvalo nežodejít, a podruhé, žejeho
rozhodnutí záviselo na jeho ,lvážen1reálnésituace, máJi spo.
lupracovat v reakčněÍizetéčinohňe.Netvrdil jsem nic jiného,
než že omezení umělecké pravomoci a zhoršenífinančních
podmínek (ačlio obéskutečněšlo)zavinil si svotršpatnoutaktikou. Konečně pak ještě jedna poznámka: Co dokáza|
j edním prťrměrněrispěšnfmpŤedstavenímCocteauova orfea,
kterése dočkalodvou repríz? Žejimďokázal,žejsou možná
ríspěšnástudijnípňedstavenív Brně? Haha.
Vyložiljsem svéstanovisko. PÍiznávárn se upŤímně,že ne.
mám dosti smyslu pro ,,modernistické..flikování zpuchŤelého
divadla měšťáckého
a pro všechny nuance této reformistické
práce. Snad její finesy neposuzuji vždy správně. Že však my
,,leví.., ,,moderní..,,,nekompromisní..,či jak chcete, lidé
v Brně očekávaliocl Honzla něco jiného, žejsme byli mnohokráte zklamáni a jen málokdy nezklamáni, to je jisté,a odtud
pr1ištilyi moje Spory s Honzlem a pryštíi dnes.
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