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Pavel Bár: JIŘÍ FREJKA V KARLÍNSKÉM DIVADLE 1950-1952 

Diplomová práce Pavla Bára vnáší do české teatrologické literatury poprvé 
ucelený pohled, výhradně soustředěný na dvouleté působení režiséra Jiřího 
Frejky v karlínském divadle v letech 1950 - 1952. Dnes už samozřejmě není 
"fenomén Frejka" žádné tabu, existuje bohatá frejkovská literatura, známe 
poměrně detailně Frejkův pohnutý životopis včetně jeho tragické pointy, známe 
jeho stěžejní jevištní díla i jeho statě o divadle. Karlínské období - a v tom 
dáváme diplomantovi plně za pravdu - však zůstává v celém tom frejkování 
poněkud upozaděno, většinou slouží jako smutný doklad režisérova životního, 
společenského i uměleckého sestupu, jeho nedobrovolného odsunu z centra na 
periferii uměleckého dění a také předzvěst (a jedna z příčin) jeho dobrovolného 
odchodu ze života. Málokdo si zatím dal tu práci analyzovat toto období po 
umělecké stránce, přistoupit k němu jako k regulérní etapě českého 
poválečného divadla, stanovit hlavní rysy poetiky Frejkových karlínských 
inscenací a jejich programová východiska, navazující na Frejkův celoživotní 
program básnického, poetického divadla (karlínských inscenaCÍ bylo celkem pět 
, a z toho tři z nich významně přesáhly v kapacitně největším pražském divadle 
stovku repríz, což byl jednoznačný úspěch, nikoli nějaké znamení úpadku). Jak 
píše Pavel Bár, "v kontextu dobové kultury se Frejkova karlínská tvorba 
vymykala tím, že nebyla ani schematicky návodným vzorem, nezobrazovala 
nepřítele ani škůdce, nebyla agitační troubou režimu. Na začátku padesátých let 
představuje jeden z mála ostrůvků tvořivé umělecké práce, nepodléhající 
diktatuře režimu." (s. 64) Práce sleduje Frejkovo karlínské zápolení z hlediska 
přínosů jak pro samotný režisérův vývoj, tak pro vývoj toho typu divadla, pro 
nějž Pavel Bár nalezl originální, a myslím že i šťastný terminus technicus: 
zábavněhudební divadlo. (Ten zdánlivě drobný terminologický posun resp. 
obrácení vžitých adjektiv "hudební" a "zábavný" je totiž přesný: jde tu opravdu 
o divadlo, v němž významnou roli hraje - na rozdíl od opery, jež může být 
mnohdy rovněž vysoce 'hudebně zábavná' - ten typ hudebního materiálu, jenž 
řadíme do pojmu "zábavná hudba"). Vůbec schopnost terminologicky přesného 
teoretického uvažování považuji v historické práci vždy za velkou a u dějepisců 
divadla bohužel i vzácnou přednost. Tuto diplomantovu schopnost výtečné 
dosvědčuje například předposlední XIV. kapitola Druhové a žánrové zařazení 
Frejkových inscenací (rozlišující "hru se zpěvy a tanci" od revue, operety či 
muzikálu a velmi přesně aplikující např. na Frejkovu, Trojanovu a Rachlíkovu 
folklorní úpravu Paní Marjánky, matky pluku, jíž považuje za mezitvar mezi 
hrou se zpěvy a muzikálem, Bernsteinovu terminologii: "Také Bernsteinovo 
kritérium mateřštiny je aplikovatelné jen částečně (pouze kritériem "tady", 
nikoli "ted'" V téhle jinak výtečné kapitole mám snad jen trochu problém 
s termínem "manipulovatelné" zpěvní výstupy - snad "zaměnitelné"?). Jiným 



dokladem téže diplomantovy schopnosti je podkapitola Teoretické vymezení 
pojmu hudební komedie a zpívající herec (zde se mj. dokládá, že Frejkova 
"nouzová" orientace mj. na sovětskou hudební komedii nebyla dána jen ústupky 
režimu, tj. přirozenými obrannými mimikry ohroženého tvůrce v soukolí 
represivního systému, ale že byla staršího data a korespondovala s jeho 
představou nikoli politického, ale poetického, zároveň lidového, široce 
přístupného i umělecky hodnotného komediálního divadla). 

Bárova práce má samozřejmě kromě těchto a dalších sympatických rysů i 
své problémy. Uvítal bych například větší míru nejen obecně teoretických, ale i 
kritických rozlišovacích schopností při pohledu na jednotlivé inscenace, jež 
autorovi v jeho snaze po rehabilitaci karlínského období jako celku tak trochu 
splývají do jedné, ne příliš rozlišené a diferencované Frejkovy chvály. Například 
inscenace gruzínské národní komické opery Keto a Kote byla podle všeho 
Frejkovým dramaturgickým i režijním omylem a naprostým diváckým 
propadákem Gejích hubených 24 repríz lze myslím přičíst pouze na vrub pouze 
povinnému náboru na sovětskou hru). Nelze to alibisticky odůvodňovat pouze 
tvrzením (převzatým z obdobného interního hodnocení divadla o neznámém 
muzikálním okruhu), že "gruzínské reálie mohly působit neznalým divákům i 
jisté problémy. Pojmy jako rubaška či tamada divák patrně neznal, potíže mohly 
působit i místní jména jako Ortodželah ... " atd. (s. 41) Nehledě na to, že 
"rubaška" je pro mou i starší generaci naopak pojem notoricky známý, v této 
neznalosti myslím důvod propadáku věru nevězel. Právě v souvislosti s jistou 
absencí kritického rozlišování jsem zalitoval, že není více "vytěžena" práce tak 
výsostně a vyhraněně subjektivního kritického a zároveň svědeckého ducha, 
jakým je Jindřich Černý. Měl by být jako kritik i svědek vyslyšen zejména tam, 
kde jinak kritické ohlasy schází a autor se nemá oč opřít. Černého časopisecký 
seriál- a nejnověji už i kniha - kam samozřejmě Frejkovo období tematicky 
také patří, jsou sice "povinně" zmíněny v literatuře, ale v práci se s nimi téměř 
nepracuje. Svědeckých výpovědí, v práci nevytěžených, je samozřejmě víc - a 
rozhodně neodpovídá pravdě v případě klíčové frejkovské "svědkyně" autorovo 
tvrzení na straně 4, že "pro mnohé z dosud žijících lidí je toto Irozuměj 
karlínské, VJI období života velmi citlivým tématem, o kterém neradi mluví 
z velmi osobních důvodů - např. Jaroslava Adamová". Adamová naopak o své 
karlínské éře a Frejkových režiích mluví často a ráda (sám jsem toho byl 
několikrát očitým svědkem), ostatně to potvrzuje i autorem - žel výjimečně -
uváděná přesná citace z Disku (rozhovor se Zuzanou Sílovou), kriticky 
komentující Frejkovu zoufalou obrannou snahu zaštítit se mj. Stanislavským. 
Také bych uvítal větší kritickou obezřetnost při přebírání citací ze vzpomínek 
Antonína Dvořáka (aféra Frejkova vyhazovu z DAMU v souvislosti s článkem 
Jaroslava Šoustala - např. srdceryvné Dvořákovou rozloučení s Frejkou na ulici, 
kde je prezentován nikoli jako oběť režimu, ale jako kajícný viník) - Dvořák 

nebyl, na rozdíl od Černého, pouhý svědek a kritický pozorovatel dění 
padesátých let, nýbrž byl jako přesvědčený stalinista i jedním z aktérů tohoto 



dění. Naopak (ve srovnání s A. Dvořákem ajeho tucty věcných chyb) je Bár 
zbytečně kritický hned v úvodu k L. Petišové a k její trojí, do jisté míry 
průkopnické, frejkovské práci. Přitom z jejích výzkumů hojně čerpá, což naštěstí 
zčásti přiznává, a často uvádí, bohužel však bez bližšího kontextového zasazení, 
tytéž citace jako ona (Jaroslav Pokorný k debatě, rozpoutané kolem Schovávané 
na schodech atd.) Občasné nekritické přejímání dobových estetických a 
ideologických kánonů (např. na s. II se u Nebe na zemi mluví, bohužel bez 
uvozovek, o "soudobě nevhodných vtípkách") se projevuje v práci zejména 
v hodnocení protagonisty většiny (4 z 5) Frejkových inscenací - Vlasty Buriana. 
(Hrál příliš "individualisticky", "extemporoval", nedokázal "splynout 
s kolektivem" a přizpůsobit se "ansámblovému herectví" atd.). Autor si vůbec 
nepoložil otázku, zda v takovém Nebi na zemi Burianovo ryze klaunské, 
excentrické herectví, postavené na extempore, nebylo pro danou poetiku 
adekvátnějším výrazovým prostředkem, než smrtící socrealistický, popisně 
realistický či kolektivistický dobový kánon. Těžko totiž věřit tomu, že by právě 
Jiří Frejka, v divadélku DADA programově pěstující klaunskou improvizaci, 
režisér, celoživotně a znale zamilovaný do komedie dell' arte, nechápal specifiku 
excentrického klaunského herectví burianovského typu: to by Buriana tak často 
do svých inscenací neobsazoval. Vadil-li někomu v Karlíně Burian a jeho 
herectví, pak to byl daleko spíše notorický perfekcionista Radok (ostatně 
zachovaly se jeho, nikoli Frejkovy výhrady k Burianovi) než k hercům "přece 
jen svobodomyslnější Frejka. Aby si tyto a podobné otázky autor vůbec kladl, 
musela by mít ovšem práce podstatně větší rozsah, než stávajících 65 
normo stran čistého textu i s poznámkami. 
Za zjednodušující posun také považuji Bárův soud, že snad bezprostředním 
podnětem k Frejkově sebevraždě mohl být strhující úspěch Nestroyovy frašky 
Lumpacivagabundus v jeho vlastním divadle (režie A.Radok). Zoufal si prý 
nad "úpadkem své koncepce umělecky hodnotné scény zábavněhudebního 
divadla, a to po obrovském úspěchu generální zkoušky vídeňské frašky, kterou 
tolik pohrdal Gak ostatně naznačil v dopise Václavu Kopeckému" (s.56). Jenže 
v dopise V.Kopeckému - ani nikde jinde - Frejka nemluví o Nestroyovi, ale o 
"vídeňské operetě" - a to je trochu rozdíl. Zda právě Nestroye považoval za 
politováníhodný prototyp autora "bezduchých frašek", o tom si dovoluji vážně 
pochybovat. 
Závěrem jen telegraficky některé věcné chyby a omyly. Není pravda, že Frejka 
s Trnkou spolupracoval naposledy v roce 1945 na inscenaci Císařův mim (s.12), 
neboť ta měla premiéru v roce 1944; a neodpovídá bohužel pravdě ani autorovo 
suverénní tvrzení, že Frejkovo karlínské Nebe na zemi "bylo vůbec prvním 
nastudováním hry V+W po r. 1945" (s. 14-15). Když pomineme pražskou Pěst 
na oko z r. 1947, pakje tu přinejmenším ještě Těžká Barbora v brněnské 
zpěvohře, jíž její tvůrci stačili dodatečně zkritizovat v časopise Divadlo ještě 
před premiérou Nebe na zemi v prosinci 1950. Na str. 16 čteme o V.Burianovi, 
že "soudobá kritika jeho způsob hraní jednoznačně zavrhla" a vzápětí tomu 



protiřečí věta: "Jiní recenzenti Buriana za jeho herecké schopnosti obdivují ... " 
(uváděny jsou 2 příklady). Na s. 24 jsou uváděni slovy "byly by inscenováni" 
Nezvalovi Tři mušketýři v kontextu zamýšlených a neuskutečněných projektů (z 
původního návrhu "byly uvedeny pouze dva tituly - Lumpacivagabundus a 
Fidlovačka") - ale ti, jak známo, uvedeni byli (v květnu 53). Na s. 29 se uvádí 
k Machovově smrti odkaz na Vašutovu monografii z roku 1986, kde ovšem 
autor právě nejchoulostivější pasáže o jeho sebevraždě uvést nemohl, což 
napravil v ne cenzurovaném výkladu v Divadelní revui (Případ Machova 
příhoda s knížkou o něm, DR 4, 1993, č. 3), který Bár bohužel opomíjí. Na s. 50 
autor tvrdí, že pro Frejku osudová Šoustalova stať "konstatuje rozpaky nad 
způsobem práce a výsledky Realistického divadla ... ". Přečteme-li si však 
zmíněnou stať, zjistíme, že je tomu přesně naopak, žádné rozpaky, jen samá 
chvála: "Realistickému divadlu patří zásluha, že se jako první zcela otevřeně 
přihlásilo k velkému odkazu K.S.Stanislavského ... Práce a houževnatost 
realistických je velkým příkladem pro naše divadelní soubory ... " Bylo sice 
kdesi kritizováno, "nicméně RD platí naše uznání, to by mělo být příkladem i 
divadlu armádnímu." atd.atd. Škoda také gramatické chyby hned v první větě 
vlastního výkladu: "Karlín jako instituce provozující hudební divadlo 
existovalo ... " (s.5). Tím jsem s výčtem chyb hotov - ajsem rád, že mohu 
konstatovat, že jich je na tak závažnou práci relativně velmi málo. 
Nejen z tohoto důvodu (podrobnější důvody viz výše) samozřejmě doporučuji 
práci k obhajobě. 
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