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ÚVOD 

Julius Fučík byl poměrně nepřehlédnutelnou postavou prvorepublikového kulturního 

prostředí, divadelním kritikem a politicky angažovaným novinářem, představitelem 

protinacistického odboje, pozdější hvězdou komunistické propagandy. Pro předchozí 

generace zůstal Fučík zahalen balastem "povinné četby", pro tu současnou už je zahalen jen 

balastem "bývalé povinné četby". Mojí motivací k tomu věnovat se hlouběji tomuto tématu 

byl obrovský rozpor, se kterým jsem se v souvislosti s postavou Julia Fučíka setkala. Na 

straně jedné pojem, který se vyslovoval s despektem - ani ne tak sám o sobě, jako spíše 

v souvislosti s ideologií komunistického režimu. Na straně druhé divadelní kritiky, psané 

svým způsobem mým vrstevníkem, texty plné šarmu, energie a erudice. 

Hledat, kdo to byl Julius Fučík v záplavě tendenční literatury, je bohužel poměrně 

nesnadná práce. Existuje několik oficiálních životopisů (např. Gustav Bareš-Josef Rybák: 

Julius Fučík, Rovnost, Brno 1950.; Hana Hrzalová: Julius Fučík, Horizont, Praha 1973.), 

několik vzpomínkových knih (např. Jiří Wei1: Vzpomínky na Julia Fučíka, Družstvo Dílo, 

Praha 1947.), několik sice v dnešním kontextu překvapivých, přesto pro historické studium 

faktů zbytečných studií (Zdeněk Mahler: Julius Fučík a první republika, Edice na pomoc 

vědecko-osvětové propagaci, Praha 1954.). Ale i mnohé jiné, které nesouvisí s předmětem mé 

bakalářské práce. V knihách vydávaných bud' v padesátých letech nebo během normalizace 

probleskuje minimum relevantních informací. Společensko-historický kontext, pro moji práci 

nezbytný, si je tak možné vytvářet pročítáním stovek stránek pamětí jeho současníků a hledat 

v nich několik zmínek o tehdy živém novináři, který se až svojí smrtí stal mučedníkem 

komunistického odboje a díky glorifikaci vyprázdněným pojmem. 

V centru mého zájmu jsou Fučíkovy divadelní kritiky, které vznikaly během patnácti let 

trvání první republiky pro patnáct novin a časopisů té doby, většinou komunistických a levě 

orientovaných kulturních periodik. Díky Fučíkovi je tak možné nahlížet na prvorepublikové 

divadelní dění specifickou optikou bývalého herce a komunistického novináře. Myslím, že 

tato kombinace je pro Fučíkovo psaní o divadle zásadní a pro divadelního vědce může být 

zajímavé pozorovat, jak se tyto dva aspekty vzájemně doplňují a poměrem proměňují, 

determinovány soudobou společenskou situací. 

Studovat kritiky Julia Fučíka, znamená studovat soudobou společnost, prostředí, v němž žil 

a pracoval, které ho ovlivňovalo. Materiálů je hodně, dost z nich je z dnešního pohledu 
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zbytečných, tím spíš, že je patrné, že oficiální životopisy od sebe opisují l a vzpomínkové 

knihy z něj dělají bodrého kamaráda a dobrého komunistu. Historických materiálů o prostředí, 

v němž se Julius Fučík pohyboval, je obecně málo a ještě méně nezatížených předrevoluční 

cenzurou. Materiály se tedy ztenčují na publikace vydané v exilu či po roce 1989. 

Nepostradatelné jsou Dějiny komunistické strany Československa, od počátků do 

převzetí moci od Jacquese Rupnika z roku 2002, které vznikaly od sedmdesátých let. Autor 

nechtěl spěchat s vydáním, tím spíše po roce 1990, kdy se otevřely některé archivy jak 

v Praze, tak v Moskvě. Další nepostradatelnou publikací, která vznikla mimo domácí 

prostředí, je kniha Desert of Bohemia profesora University of Pennsylvania Petera Steinera 

vydaná v roce 2000.2 Obě tyto knihy, přirozeně, vycházejí především z materiálů dostupných 

mimo Československo, tedy především z publikací vydaných vexilu a čerpajících 

ze vzpomínek v emigraci žijících pamětníků. Mezi tyto vzpomínky lze zařadit autobiografii 

Julia Firta, bývalého ředitele firmy Borový či koncernu Lidových novin, později jednoho ze 

zakladatelů Svobodné Evropy. V exilu vyšla kniha v roce 1972 v Indexu v Mnichově, po 

Revoluci roku 1991 v nakladatelství Atlantis. Nedávno vydané vzpomínky bývalého 

šéfredaktora Rudého práva vyloučeného z KSČ, jednoho z prvních signatářů Charty 77 

Stanislava Budína stejně jako Knihy a osudy Julia Firta vypovídá o prostředí novinářů, 

nakladatelů a vydavatelů, každý z jiné strany politického spektra. Nelze opomenout českou 

memoárovou klasiku, Paměti Václava Černého. Stejně tak je nezbytné připomenout úplné a 

komentované vydání Reportáže psané na oprátce, které vyšlo v edici Františka Janáčka 

v roce 1995, mého předmětu zájmu se však z velké většiny nedotýká. 

I Velmi populární je popis toho, jak mladý Fučík přes den pracuje na stavbě silnice a večer, už slavnostně 
ustrojen, odbíhá do divadla. V několika knihách pracuje na stavbě silnice u Jíloviště, v několika u Jílového. 
2 česky, Petr Steiner: Lustrování literatury, česká fIkce v politickém kontextu, Nakladatelství Lidové noviny, 
Praha 2002. 
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SPOLEČENSKO-POLITICKÁ SITUACE 

Vzhledem k tomu, že byl Julius Fučík politickým novinářem a publicistou, je nutné nastínit 

alespoň základní společensko-politický kontext, připomenout události podstatné nejen pro 

Fučíka samotného, ale i pro jeho kolegy, levicové či komunistické novináře, politiky, umělce. 

Tyto role nebyly vyhraněné a zvlášť mezi levicově orientovanými umělci byl tak trochu 

každý i politikem. 

Komunistická strana Československa3 (dále KSČ) vznikla v roce 1920, ale jakousi její 

prehistorii lze pozorovat paralelně nejen s rozmachem dělnického hnutí během 19. století, ale 

i v téže době se formující ideologie nacionalismu a socialismu. Český socialismus je plodem 

skloubení české národně-demokratické tradice s německým socialismem. Jejich společný 

politický původ, ale i zdroj jejich neshod a nedorozumění sahá k revoluci roku 1848.4 V rámci 

mnohonárodnostní monarchie chtěl být český socialismus jak sociální, tak národnostní. Roku 

1878 byla založena Československá sociálně demokratická strana. 5 Ústředními periodiky této 

nově založené strany se staly Dělnické listy (především radikálové sdružující se kolem 

zakladatelského jádra strany) a Spravedlnost (umírněná menšina fungující především v Brně). 

Český socialismus se přiklonil ke koncepci národního státu a roku 1918 vznikla 

Československá republika. I přes realizované reformy byla zachována kontinuita dosavadního 

socioekonomického vývoje a správní systém. Situace, jejímž výsledkem byl vznik 

suverénního státu, byla podporována většinou obyvatel napříč sociálním spektrem, tedy i 

dělnictvem. 

Česká sociální demokracie se koncem roku 1919 rozdělila na dva proudy. Na jedné straně 

marxistická levice, která požaduje pro dělnické hnutí třídní politiku nezávislou na jakékoli 

buržoazní straně. Na druhé straně pravé křídlo s vlastní vnitřní organizací vytvořilo proud na 

obranu republiky proti nebezpečí" komunisticko-anarchistických metod". 6 

3 Komunistická strana Československa vznikla v roce 1920 z levice československé sociálně demokratické 
strany; ustavila se v květnu 1921 jako Československá strana komunistická a po sjednocení komunistických 
frakcí všech národností ČSR se přezvala na Komunistickou stranu Československa (v říjnu 1921), od téhož roku 
je sekcí Třetí internacionály. Činnost strany byla úředně zastavena na Slovensku 9. října 1938, v Čechách a na 
Moravě 20. října 1938, na Podkarpatské Rusi 24. října 1938., představitelé strany: Dr. Bohumír Šmeral, Klement 
Gottwald, KarI Kreibich, Antonín Zápotocký, Jan Šverma. Tiskovými orgány strany byli: Rudé právo, Rovnost 
(Brno), Dělnický denník (Moravská Ostrava), Pravda chudoby (Bratislava), Vorwarts (Liberec). 

Olivová, Věra: Dějiny první republiky, Nakladatelství Karolinum Praha 2000. 
4 Rupnik, Jacques: Dějiny Komunistické strany Československa, Academia, Praha 2002. 
5 I když nadále podléhala vlivu rakouské sociálně demokratické straně a zachovávala sepětí s jejími hlavními 
body programu. Rozdíly vězely především v národnostní otázce. 
6 Rupnik, Jacques: Dějiny Komunistické strany Československa, Academia, Praha 2002, s. 50. 
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Komunistická strana Československa vznikla v květnu 1921 přejmenováním odštěpené 

větší části Československé strany sociálně demokratické. V době svého vzniku byla jednou 

z největších komunistických stran na světě. 

Spíše méně politického a více uměleckého programu se držela Revoluční skupina Devětsil 

- umělecký svaz, později svaz moderní kultury, který se ustavil 5.10.1920 v Praze z iniciativy 

V. Vančury, který se stal jeho prvním předsedou. Krátce po založení si Devětsil předsevzal 

revoluční přestavbu společnosti i umění - koncepce proletářského umění však začala 

ustupovat a revoluční úkoly tvorby v polovině dvacátých let vykrystalizovaly v poetismus. 

Roku 1923 byl v Brně založen brněnský Devětsil, svaz pro propagaci a tvorbu novodobé 

činné kultury vedený Bedřichem Václavkem. Po názorových rozporech ukončil Devětsil svou 

činnost v Brně v r. 1927, v Praze pak v roce 1930. Členové Devětsilu byli většinou 

představitelé meziválečné avantgardy - básníci, hudebníci, režiséři, herci, spisovatelé, 

výtvarníci, fotografové, architekti, teoretici a literární vědci. 

K prvnímu výraznějšímu konfliktu, v němž se v rámci komunistické strany střetla ryzí 

ideologie a poslušnost vůči moskevskému vedení došlo roku 1929. Klíčovým se stal V. sjezd 

KSČ (18.-23.únor 1929) - strana se bolševizovala. Za rok trvání krize se členská základna 

zmenšila o tři čtvrtiny. Sedm známých spisovatelů7 vystoupilo z komunistické strany a 

v Rudém právu uveřejnilo prohlášení odsuzující současnou situaci v rámci KSČ. Odezvou mu 

byl názorově opoziční text publicistů a spisovatelů ve Fučíkově Tvorbě, těch spisovatelů, 

kteří ve straně zůstali a podporovali její současný trend. 

Do této chvíle se relativně autonomní Československá komunistická strana stává 

prodlouženou rukou Kominterny v čele s I.V. Stalinem. 

Dalším problematickým obdobím se stala druhá polovina třicátých let, doba tzv. 

moskevských procesů. V roce 1936 dochází k potvrzení stalinizace strany a vytvoření "kultu 

osobnosti" . 

Komunistická avantgarda sice měla výrazný politický program, ale její projevy zůstaly 

víceméně projevy uměleckými. Bylo svým způsobem jednoduché dovolávat se sociální 

revoluce v relativně stabilním a ekonomicky prosperujícím meziválečném Československu, 

mimo to se současná československá jak politická, tak kulturní elita formovala především ze 

středních vrstev, a "sociální cítění" tak bylo naprosto normální. Nositelem socialismu tak 

nebyl ani tak dělník, jako spíše levicový intelektuál. Proto moskevské procesy postavily členy 

komunistické strany "před obecnější problém komunistických intelektuálů: střet mezi 

7 Ivan Olbracht, S.K. Neumann, Marie Majerová, Josef Hora, Jaroslav Seifert, Helena Malířová a Vladislav 
Vančura 
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bezvýhradným příklonem k určitému myšlenkovému systému a k rigidnímu organizačnímu 

rámci na jedné straně a osobními myšlenkovými postupy na straně druhé. ,,8 

Doba druhé poloviny třicátých let byla dobou vyostřené politické situace: na jedné straně 

se formující totalita nacistického Německa, na té druhé stalinského Sovětského svazu. Tam 

tehdy probíhaly politické procesy, v nichž Stalin postupně likvidoval, kromě milionu 

bezejmenných, literáty, umělce, politiky, své kolegy a dosavadní přátele. Především likvidace 

sovětských umělců spjatých s avantgardou hluboce zapůsobila na představitele avantgardy 

československé. Pohledy na život v sovětském Rusku jsou dvojí a extrémně rozdílné. Na 

straně jedné reportáže Julia Fučíka o Zemi, kde včera již znamená zítra, na straně druhé 

román Fučíkova kolegy Jiřího Weila Moskva-hranice. V Sovětském svazu byli společně. 

Této vyostřené situaci a sporům na české kulturní scéně předcházejí i konflikty v domácí 

komunistické straně. Josef Guttmann je z ní vyloučen pro to, že on a někteří další komunisté 

(Šverma, Reiman) po nástupu k moci Adolfa Hitlera upozorňovali na podíl komunistické 

strany Německa (a tak i celé Kominterny) na vítězství nacismu. Guttmann, od roku 1929 

přední funkcionář v Gottwaldově vedení strany a šéfredaktor Rudého práva, byl roku 1933 

z KSČ vyloučen. 

Společně se Závišem Kalandrou vydávají "list komunistické opozice" Proletář a také 

publikaci s názvem Odhalené tajemství moskevských procesů. Zde kritizovali praxi 

stalinského režimu, zejména tzv. protitrockistické procesy. Postoj aparátu Sovětského svazu 

(Stalina) vůči postavě Lva Trockého a typický proces přepisování historie okomentoval 

v textu K druhému moskevskému procesu takto: Nejprve, ještě v době Leninovy choroby, 

snižuje význam Trockého zásluh o revoluční vítězství, které kdysi sám musel ocenit právu 

velmi vysoko; pak když smrt zavřela Leninova ústa, zveličuje soustavně a falešně staré 

rozpory Trockého s Leninem; později prohlašuje, že prý "soudruh Trockij nebyl nikdy 

bolševikem ", že vlastně vždycky zůstal menševikem; pak je z Trockého "kontrarevolucionář ", 

v dějinách občanské války, sepisovaných v oficiálních příručkách, se nejprve přestává mluvit 

o jeho podílu na vítězství, pak se začíná vydávat za sabotážníka, nakonec za organizátora 

porážek; a nakonec je Trockij "agentem Gestapa ", "vrahem Kirova ", "restaurátorem 

kapitalismu ", "velezrádcem ", "jidášem ", "jedovatou zmijí" a " vzteklým psem ".9 Ale nebyl 

to jen případ Trockého, na podobném principu probíhaly i ostatní diskreditace, od postupného 

házení bláta a hlíny, přes vylučování ze strany, vypovídání na Sibiř, zatýkání, věznění a 

8 Rupnik, Jacques: Dějiny Komunistické strany Československa, Academia, Praha 2002, s. 138. 
9 Kalandra, Záviš: K druhému moskevskému procesu, in: Intelektuál a revoluce, Český spisovatel, Praha 1994, s. 
250. 
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konečně i masové popravy, dodává Kalandra, v listopadu 1949 stalinistickou justicí zatčený a 

v inscenovaném procesu odsouzený k smrti a následně popravený. 

Na počátku roku 1937 se další kauzou stalo vydání knihy francouzského levicového 

spisovatele André Gida Návrat ze Sovětského svazu. Cestopisná esej o situaci v Sovětském 

svazu vyšla v překladu Bohumila Mathesia a stala se základem pro "odpověd'" S .K. 

Neumanna Anti-Gide neboli optimismus bez pověr a iluzí. Neumann tehdy podal své 

svědectví jen na základě dogmat a iluzí, v Sovětském svazu nikdy nebyl. 

V lednu 1937 připravil klub Přítomnost setkání a diskusi nad Návratem ze SSSR. Proti 

sobě tu stáli Kalandra a Karel Teige, proti nim Julius Fučík, Ladislav Štoll a Vladimír 

Clementis. !O 

Nejen proti S.K. Neumannovi, ale i proti sovětskému pojetí socialistického realismu 

vystoupil Karel Teige v lednu 1938 v Mánesu při zahájení výstavy Štyrský-Toyen. Otevřeně 

porovnával kulturní politiku stalinskou a hitlerovskou: V křižáckém tažení, které bylo proti 

nezávislému umění, proti mezinárodní avantgardě vyhlášeno současně v Berlíně a Moskvě, 

v době, kdy je v Mnichově s vřeštivým řečnickým povykem uspořádána výstava Die entartete 

Kunst, kdy důkladná čistka vyhazuje díla autorů levé fronty ruského umění z TretJakovské 

galerie v Moskvě. II Surrealistická skupina se k situaci vyjádřila v květnu dokumentem Karla 

Teigeho Surrealismus proti proudu. Surrealistická skupina odpovídá Vítězslavu 

Nezvalovi, J. Fučíkovi, Kurtu Konradovi, S.K. Neumannovi, J. Rybákovi, L.Štollovi aj. 

Tento dokument nebyl jen obhajobou surrealismu, ale především slovy Záviše Kalandry tkví 

tam, kde hájí svobodu umělecké a vědecké tvorby proti glajchšaltovacímu tlaku, 

vycházejícímu tlaku, vycházejícímu dnes jednak z Moskvy, jednak z Berlína, a kde proti 

náhončím Goebbelsů a Ježovů zdůrazňuje právo a povinnost revolučních intelektuálů 

"marxistickou analýzou zkoumat kořeny kulturní reakce v sovětském svazu i západním 
Vt v ,,12 sve e. 

10 Kosatík Pavel: Ferdinand Peroutka, život v novinách (1895-1938), Paseka, Praha-Litomyšl 2003. 
11 Bouček, Jaroslav: Poprava Záviše Kalandry, česká kulturní avantgarda a KSČ, Havran, Praha 2006. 
12 Kalandra, Záviš: Surrealismus proti proudu, in: Intelektuál a revoluce, Český spisovatel, Praha 1994, s. 148. 
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o FUČÍKOVI A JEHO PUBLICISTICE OBECNĚ 

Julius Fučík působil jako herec od svých dvou let, v divadle vyrostl. Počátkem dvacátých 

let začal studovat literární vědu na filosofické fakultě, je proto přirozené, že se jeho 

novinářský zájem zpočátku soustředil na úvahy a recenze divadelní a literární. 

Jeho texty o divadle jsou v povědomí širší veřejnosti upozaděny před texty literárními a 

hlavně před texty, v nichž byl především politickým novinářem. Jako student působí Fučík 

v časopise Nebojsa, sice zde publikuje, ale své texty schovává pod pseudonym - jako student 

nesmí publikovat pod svým vlastním jménem. Do tohoto satirického časopisu přispívá jak 

například Machar, tak Karel Čapek, jehož bratr Josef jej rediguje. 

Nejprve "legálně" publikoval v Socialistovi, poté v Pramenu a od roku 1925 přispíval do 

kulturní rubriky Rudého práva. O rok později byl přizván do Tvorby, kterou řídil F.X. Šalda a 

Bohumil Mathesius. 

Mezi léty 1926-28 se na přání nakladatele Karla Janského stal redaktorem Kmene, 

měsíčníku vydávaného Klubem moderních nakladatelů. Členy redakční rady byli Karel 

Janský, Jaroslav Fromek, Ladislav Kuncíř a Otakar Štorch-Marien. Spolu s tehdy 

dvacetiletým Juliem Fučíkem zde spolupracovali Josef Hora, Karel Čapek, A.M. Píša, stejně 

tak Konstantin Biebl, Vítězslav Nezval či Kurt Konrad, grafickou podobu časopisu obstarával 

i Karel Teige. V redakci Kmene setrval Fučík dva roky, odcházel z ní především proto, aby se 

mohl na plný úvazek věnovat Tvorbě. 

V roce 1928, krátce před volbami, je úplně zastaven do té doby často omezovaný13 

komunistický tisk. V této době přichází za F.X. Šaldou jeho studenti Julius Fučík a Jiří Weil a 

žádají ho, aby jim a komunistické straně podstoupil svoji Tvorbu. I když stál politicky blízko 

socialistické levici, zachoval si výrazný distanc od komunistické ideologie. Svědčí o tom 

polemiky s Fučíkem o víře uhlířské a krátce před smrtí razantní vystoupení proti moskevským 

procesům. Přesto těchto sympatií k levici později využila a zneužila oficiální komunistická 

kulturní politika. 

Fučík Tvorbu rediguje s přestávkami deset let a setkává se zde s meziválečnou levicovou a 

komunistickou generací, mezi jeho spolupracovníky patří - Eduard Urx, Ladislav Štoll, Jan 

13 Cenzura během první republiky fungovala tak, že periodika byla "bílena"- text byl zabaven a objevovala se 
místo něj bílá místa s popiskou "konfiskace" - tento zvyk byl přejat z doby Rakouska-Uherska a přetrval během 
celé první Československé republiky. Tisk usměrňovala i ústavní listina, roku 1920 byl vydán Zákon o 
mimořádných opatřeních, roku 1923 Zákon na ochranu republiky - na určité zpravodajství mohlo ministerstvo 
vnitra a ministerstvo obrany vznést konfiskační právo. 

11 



Šverma, Vítězslav Nezval, Marie Pujmannová, tedy autoři, kteří jsou citováni oficiálními 

životopisci v padesátých i v sedmdesátých letech. V té době s Tvorbou spolupracovali 

například i Milena Jesenská, Evžen Klinger, Karel Teige nebo Záviš Kalandra ... tedy autoři, 

kteří ze strany bud' odešli nebo byli odejiti. 

Práce v Tvorbě však Fučíka neomezovala spolupracovat s ostatními levicovými a 

komunistickými periodiky. 

Během třicátých let navštěvuje podruhé Sovětský svaz a po svém návratu vydává 

vzpomínkovou knihu, pozdější povinnou četbu V zemi, kde zítra již znamená včera (1932). 

V této době odjíždí do Sovětského svazu i řada jiných intelektuálů a představitelů 

avantgardy, kteří se chtějí spolupodílet na realizaci socialistického státu. Někteří se vrací ve 

své víře posíleni a striktně oddáni vedení KSČ. Jiní se vrací ze svého obdivu k Sovětskému 

svazu vyléčeni a podávají svědectví o všudypřítomném strachu, ideologickém tlaku a 

zatýkání. Otázkou zůstává, proč Fučík, který pravděpodobně prošel stejnou zkušeností jako 

například Jiří Weil, se nadále držel tvrdě stalinistické linie strany a vědomě tak zastíral realitu. 

Fučík i Weil pobývali v Sovětském svazu dlouhodobě a zčásti podle vlastního programu. 

Jejich pobyt, tak jako u mnoha jiných tehdejších návštěvníků SSSR, nebyl jakousi 

"potěmkinovou vesnicí" a vykonstruovanou iluzí blahobytu. Oba v SSSR žili a cestovali. 

Jejich postoje jsou však rozdílné. Umíněné lpění na "zemi, kde dnes znamená včera" nejen 

Fučíka, ale tím spíš S.K. Neumana, svědčí bud' o jejich bezmezném fanatismu nebo 

bezmezném strachu. 

Krátce po Mnichovu odchází KSČ do ilegality, její vedení do Moskvy a vláda oficiálně 

zastavuje komunistický tisk. Na počátku nacistické okupace píše literární studie a eseje 

(Božena Němcová bojující je i vydána). V letech 1941-1942 byl členem druhého ilegálního 

ÚV KSČ a byl rovněž jedním z organizátorů Národního revolučního výboru inteligence. 

Fučíkův pobyt v ilegalitě končí jeho "problematickým,,14 zatčením. 

Na závěr této kapitoly je nutné zmínit, že Fučíkovy texty byly primárně určeny pro noviny 

a časopisy, tedy periodika, kde rozhoduje aktualita, informovanost a potřeba oslovit co 

nejvíce potenciálních čtenářů. Tím spíše v případě komunistických periodik co nejvíce 

potenciálních voličů KSČ. Proto je nutné zařadit Fučíkovy kritiky mezi žurnalistické, nikoli 

14 Na okolnostech jeho zatčení lze si lze patrně vytvořit nejmarkantnější rozdíl mezi Juliem Fučíkem a kultem 
Julia Fučíka. Zásadním svědectvím je výpověď Rivy Krieglové, která je v opozici k hrdinské interpretaci 
Fučíkova kultu. Po Revoluci se tímto tématem zabývala Helena Třeštíková v televizním dokumentu Lidé, měl 
jsem vás rád! a kolektiv vMctl zabývající se přípravou tzv. komentovaného vydání Reportáže psané 
na oprátce. 
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umělecko-esejistické. Jeho texty JSOU v současnosti především dokladem dobové 

komunistické kritiky a desinterpretace skutečnosti než nadčasovými kritikami a eseji jeho 

kritických kolegů. 
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DIVADELNÍ KRITIKY 

Tato kapitola je členěna podle periodik, stejnojmenných kapitol, chronologicky tak, jak do 

nich Fučík začal přispívat. Je tímto atypickým způsobem členěna z několika důvodů. Tím 

prvním je idea angažovaného novináře, který se tím, že publikuje v příslušném periodiku, 

stává jedním zjeho spolutvůrců, hlásí se tak kjeho myšlence. Prostředí, v němž se pohyboval 

Julius Fučík, je toho dokladem. Dalším důvodem je i relativní přehlednost textu. Tímto 

způsobem jsou členěny i prameny. 

Pravda 

Přispěvatelem tohoto periodika byl Fučík v době, kdy po absolvování plzeňské reálky 

odchází (1921) z Plzně do Prahy a stává se zde mimořádným posluchačem filosofické fakulty 

University Karlovy. Kromě toho je od roku 1921 členem Komunistické strany 

Československa. 

Jeho texty pro plzeňský obdeník Pravda zahrnují pouze dvě kritiky vydané během čtyř 

měsíců. První je reflexe Wolkerovy hry Nejvyšší oběť, druhou reflexe Šaldova Dítěte. 

Kritika nazvaná jednoduše Nejvyšší oběť reflektuje stejnojmennou Wolkerovu hru 

premiérově uvedenou pražským Proletkultem v aréně nuselského Tylova divadla. Jednalo se 

tehdy o poslední vystoupení Dědrasboru. 

Inscenaci samotnou Fučík reflektuje jen okrajově, spíše se ji snaží zasadit do kontextu 

celého večera, v jehož rámci byla uvedena. Největší část textu je věnována ideji "nového 

dramatu". K tomuto "novému dramatu" má prý Wolker dobře nakročeno, jeho hra je sice 

s "novým obsahem", ale stále ve "staré" formě lyrického dramatu. 

Nejvýraznějším rysem první Fučíkovy kritiky je to, co je od té doby součástí většiny jeho 

textů, to, co je na jedné straně činí čtivými, ale na té druhé dává čtenáři pocit, že forma textu 

vítězí nad jeho obsahem. Těmito dvěma rysy jsou stylizace a teatralita. 

Druhý a zároveň poslední Fučíkův text, který vychází v Pravdě pod titulem Šalda a jeho 

"Dítě" se stejně jako jeho první text v časopisu Socialista (Dítě, vydáno 23.3.1923) věnuje 

novému dramatickému textu F.X. Šaldy, který je Fučíkovým pedagogem z filosofické fakulty 

a pozdějším zaměstnavatelem. 
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Proletkult 

V souvislosti s tímto textem lze citovat i jediný text pro Proletkult, týdeník Komunistické 

strany Československa Tři hry Jiřího Wolkera, který vyšel 11.4.1923. Tento text není 

kritikou dramatu či inscenace, ale spíše jakousi reflexí současného dramatu v intencích 

periodika, které je týdeníkem Komunistické strany Československa. 

Tento týdeník, vycházející každou středu, vydávalo Komunistické nakladatelství. 

Odpovědným redaktorem byl S.K. Neumann, za tiskový výbor KSČ A. Zápotocký. Časopis 

novinového formátu, pravidelně omezovaný cenzurou a konfiskacemi, byl z počátku 

dvacátých letech zásadním časopisem. Příspěvky, týkající se divadla, se však v kulturní 

rubrice ("umění a literatura") spíše než teorii a kritice věnují politicko-společenské situaci 

a vymezování "nového umění" než kontinuální reflexi toho soudobého. Mezi jeho 

přispěvatele (a autory především povídek a básní) patřili J. Frejka, J. Hora, A.M. Píša, J. 

Seifert, J. Honzl, J. Weil, J. Wolker. 

O díle posledního zjmenovaných autorů pojednává i Fučíkův text Tři hry Jiřího Wolkera, 

v nichž Fučík vychází ze svých textů uveřejňovaných v posledních několika měsících, cituje 

a vychází zde z dramatického díla F.X. Šaldy Giž zmiňované Dítě a především kolektivní 

drama Zástupy) a porovnává je s Wolkerovými texty. 

Tím, co je spojuje, je především Fučíkova snaha interpretovat díla těchto dvou autorů jako 

podoby "nového dramatu", v nichž se objevuje "nový člověk" . První dvě hry Nemocnice 

(1920) a Hrob (1921) mají výrazné náboženské vyznění (především Nemocnice) a pohrávají 

si s křesťanskou symbolikou (především Hrob) - křesťanské sebeobětování je tak možné 

nahlížet skrze komunistickou agitaci jako gesto onoho "nového člověka". Patrně dramaticky 

nejspornějším textem tohoto Wolkerova triptychu je Nejvyšší oběť, v němž autor rozvíjí 

motiv sebeobětování, ale už v kontextu nikoli náboženském, ale revolučním. Fučíkův text je 

plně poplatný periodiku, které směřuje přímo k formujícímu se proletariátu - text je úderný, 

plný komunistických floskulí, které se snaží parafrázovat citovaná dramata (" Konflikt 

dnešního člověka se zítřejšími zástupy (. . .) ", cíleně poučující a didaktický, ovšem v co 

nejjednodušší formě, která má oslovit nepříliš vzdělané dělnické čtenáře, kteří byli cílovou 

skupinou. 

Text v Socialistovi vychází o den dříve a oproti zmíněnému textu v Pravdě působí méně 

vyhraněně, nesnaží se třídně konfrontovat, spíše konstatuje, tendenčně nevykládá, dává do 

kontextu světové literatury a divadla. Na rozdíl od textu v Pravdě, který na příběh jedné 

rodiny nazírá prismatem třídního boje, v jehož rámci interpretuje každého člena domácnosti, 
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každou postavu tohoto dramatického díla. Zkušenost premiérového publika popisuje takto 

"On (postava strýce Lexy, pozn.aut.) proslovu je větu, že >praská to všude kolem nás jako 

v staré poloshnilé lodi<, kterou ne ne právem můžeme povýšit na charakteristikon celé 

komedie. Tleskala-li při premiéře v Národním divadle těmto slovům na otevřeném jevišti 

galerie a místa k stání, dokumentuje nejen, jak tato Šaldova komedie chápána být chce a má a 

jak také chápánaje - ale mnohem více, ký mje takto chápána. 15 

Socialista 

Textů pro Socialistu vydal Julius Fučík kolem čtyř desítek. Během prvního roku 

v Socialistovi publikuje své recenze každý týden. Dá se říci, že tyto články byly odrazovým 

můstkem pro jeho kritickou a literární činnost i pozdější novinářskou praxi. 

Jeho texty o divadle jsou z velké většiny klasické divadelní recenze, ještě výrazně 

nezatížené dogmatickými stanovisky. Nazírá-li Fučík na recenzované inscenace svým 

socialistickým přesvědčením, působí to v textu přirozeně a ještě poměrně neškodně a tyto 

texty tak dávají pocit, že jsou kontinuálním zpravodajstvím soudobé pražské divadelní scény, 

jen nazírané specifickou optikou. 

Jeho druhým textem byla recenze hry Josefa Čapka Země mnoha jmen. Kritizuje ji, ale 

jeho argumenty jsou zatím spíše argumenty divadelního kritika než novináře z opačného 

strany politického spektra. Myslím, že je na tomto příkladu možné demonstrovat jeho vztah 

ke kamenným divadlům. Vzhledem k tomu, že se většina jeho referátů týká Vinohradského 

a Národního divadla (dokonce během roku 1923 je drtivá většina recenzí inscenací těchto 

divadel) je z nich patrné, že se Fučík cítí být mladým recenzentem, který se snaží vymezovat 

vůči měšťanské (měšťácké) společnosti (a divákům Vinohradského a Národního divadla). 

Vymezuje se vůči Čapkovi, Hilarovi, Kvapilovi či Hilbertovi, stejně tak vůči svým 

recenzentským kolegům: Kodíčkovi, Vodákovi či Ruttem. 

Rudé právo 

Kolem šedesáti textů o divadle uveřejňuje Fučík během třinácti let v Rudém právu. Rudé 

právo vychází v době první republiky dvakrát denně, v ranním a večerním vydání mimo 

pondělí. Cílovou skupinou jsou především dělníci, drobní podnikatelé, sociálně uvědomělí 

15 J.F.: Šalda ajeho "Dítě", Pravda, ob deník Komunistické strany Československa pro IX.kraj, 24.3.1923 
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a pro komunisticky naladění čtenáři. Náplň periodika se během svého prvorepublikového 

působení proměňovala stejně jako Komunistická strana, především ve vztahu k Internacionále 

a Sovětskému vztahu. 

Rudé právo bylo pražským deníkem a orientovalo se především na obyvatele Prahy -

kromě standardních parametrů novinových periodik (aktuality, informace z domova i ze 

světa) bylo Rudé právo nejen hlásnou troubou československé komunistické propagandy, ale 

především médiem, které dvakrát denně přinášelo aktuální informace o činnosti pražských 

místních organizací (pozornost je soustředěna především na dělnické čtvrti a pražskou 

periferii, v nichž se komunistická strana snaží simulovat sociální vazby v oblastech, které jsou 

budovány od konce 19. století za hradbami staré Prahy; členská základna komunistické strany 

je tak soustředěna především do těchto oblastí), o schůzích, přednáškách, proletkultech. 

Úkolem redakčního kruhu Rudého práva nebylo jen informovat své čtenáře a být jakýmsi 

interním informátorem uvnitř komunisticky smýšlející společnosti, ale spíše interpretovat 

politické a společenské dění, z části i provokovat. Na stránkách Rudého práva tak byla vedena 

polemika, respektive útoky proti nekomunistickému tisku. V centru zájmu byla především 

masarykovská Přítomnost a její šéfredaktor Ferdinand Peroutka. Jak o těchto sporech hovoří 

Jiří Weil ve své publikaci Vzpomínky na Julia Fučíka: ,,(. . .) hlavní spor nebyl veden o 

uměleckou methodu, ačkoli ty věci také samozřejmě souvisí, ale o světový názor. A konečně již 

tehdy znamenala pro Fučíka příslušnost k bojující straně více než umělecký směr. «l6 

Texty Julia Fučíka do Rudého práva vznikly během šestnácti let, jsou různých typů a žánrů 

- portréty, nekrology, texty shrnující různé výrazné divadelní události a vycházející tak z více 

představení, kritiky jsou ale ve výrazné většině. Texty reflektují (ačkoli často nezacházejí do 

analýz jako námětově podobné texty, které paralelně vznikaly pro Tvorbu) především pražské 

inscenace. 

Dalším aspektem Fučíkových textů, které jsou modelovány jeho komunistickým 

zaměřením, je pozornost, kterou soustřeďuje k publiku, jeho slovy k lidu. Skrze reakce 

publika tyto inscenace hodnotí. V kamenných (měšťanských/měšťáckých) divadlech vidí 

třídně diferencované publikum Gednoduše podle míst v divadle od přízemí až po galerie 

a místa k stání) a specifické reakce těchto diváků mu jsou základem hodnocení, měřítkem 

"dobré" inscenace. 

Kontinuálně se Fučík v textech vydaných v Rudém právu věnoval samozřejmě kamenným 

scénám - Národnímu a Stavovskému divadlu, Divadlu na Vinohradech, práci Vlasty Buriana 

16 WeiI, Jiří: Vzpomínky na Julia Fučíka, Družstvo Dílo, Praha 1947. 
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a především ve třicátých letech Osvobozenému divadlu (i V+W) a tvorbě E.F. Buriana 

v Déčku. Rozsáhlejší jednorázové texty vydával např. u příležitosti Svatováclavského milénia, 

výročí divadel, v rámci nichž většinou probíhala jakási přehlídka tvorby, či patriotisticky 

návštěvám plzeňské činohry. Stejně tak psal texty o autorech a inscenacích z dnešního 

pohledu zapomenutých - jedná se především o bulvární repertoár Stavovského 

a Vinohradského divadla. Souhrnně lze konstatovat, že Fučík v těchto textech většinou nastíní 

zápletku a jmenovitě zhodnotí herecké výkony, rozsahem jsou tyto texty většinou kratší. 

Divadelní kritiky začíná v Rudém právu Julius Fučík publikovat roku 1925, krátce poté, co 

napsal poslední text pro plzeňského Socialistu. Během roku 1925 a 1926 však publikuje jen 

čtyři recenze. Další texty vydává až 9.4.1929, ale do 12.12.1929 jich vyjdou tři desítky, tento 

rok tak přináší nejvíce Fučíkových divadelních textů vydaných během šestnácti let pro Rudé 

právo. Fučíkovu kontinuální práci přerušují jeho pobyty v Sovětském svazul7 a drobné, 

většinou několikadenní pobyty ve vězenÍ. 18 

Od roku 1926 publikuje Fučík své texty o divadle i v časopise Tvorba, ty jsou 

s novinovými články v Rudém právu velmi často námětově spřízněné. Fučík však zde ctí 

potřeby periodika a dodržuje jeho styl- články v Rudém právu jsou psané jednodušší formou, 

často působí didaktickyl9, Fučík čtenáře oslovuje" ty!" a snaží se působit apelativně. 

Po první cestě do Sovětského svazu (1930) své divadelně-kritické studie soustřeďuje 

především do Tvorby. 

Vinohradské divadlo je vedle Osvobozeného jedno z mála, kterému se Julius Fučík věnuje 

po celou dobu svého divadelně kritického období - tedy nejen v období, kdy je divadelním 

referentem na plný úvazek, ale i v době, kdy se profiluje především jako politický novinář 

a straník. V této době, hlavně ve třicátých letech, se až na pár výjimek věnuje jen 

Osvobozenému divadlu, Burianovu Déčku a právě divadlu na Vinohradech. 

Zajímavé je porovnání textu z roku 1929, v němž Fučík recenzuje inscenaci komedie Je 

Mary Duganova vinna? amerického autora Bayarda Vei1lera, textu, který je v současnosti 

17 Poprvé odjíždí do SSSR během roku 1930 - na pozvání zemědělské komuny Interhelpo tráví ve Střední Asii 
čtyři měsíce; během roku 1934 působíjako dopisovatel ve Vídni, v srpnu odjíždí jako dopisovatel Rudého práva 
do SSSR podruhé, do Prahy se vrací v květnu 1936. 
18 Např. během roku 1930 tráví v pankrácké věznici nejprve deset dní, poté tři dny - za výkřik "Ať žije Rudá 
armáda! Ať žije rudý Berlín H, Hrzalová Hana: Julius Fučík, Horizont, Praha 1973. 
19 Specifikem komunistických tiskovin byla i jejich didaktická funkce, která měla vzdělávat dělníka - na to se 
soustředil především časopis Proletkult - který vedle poesie či referátů o význačných osobnostech komunistické 
strany uveřejňoval i populárně-naučné studie například z biologie či zeměpisu (zde se redaktoři věnovali 
především místopisu Sovětského svazu) 
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dostupný ve dvou variantách. Tou první je recenze, která vyšla 13.6.1929 a je seškrtána 

cenzurními zásahy, a text, který je zařazen do Fučíkových sebraných spisů a doplněn 

Fučíkovou vdovou a redaktorkou tohoto vydání Gustou Fučíkovou. V původním novinovém 

textu je vynechán úsek kritizující československý soudní systém a soudce 20 a vyznění 

v článku mnohem apelativnější, neboť byl text Janem Borem inscenován tak, že divadelní sál 

je soudní síní a obecenstvo divadelní je obecenstvem v soudním sále. 

Další, ani ne tak zajímavou, jako spíše zábavnou "recenzí", je text z 20.12.1929 nazvaný 

Referát o malé holčičce21 a je jedním z mála divadelních textů, v nichž je Fučík spíše 

rozohněným recenzentem a zároveň milovníkem divadla než rozohněným komunistou. 

Zároveň tento text patří k těm, které reflektují (především kriticky až útočně) dramaturgicko

režijní práci Josefa Kodíčka. 

Ve svých textech pro Rudé právo se Národnímu a Stavovskému divadlu věnoval ke konci 

dvacátých let, a to především v souvislosti s premiérami dramat. Ve třicátých letech se ND 

i StD věnuje jen ojediněle?2 

Z prvorepublikové avantgardy se Fučík věnoval inscenacím Osvobozeného divadla 

a Déčka. Respektive režijní práci E.F. Buriana a následně i celého Déčka. Ačkoli se souvisleji 

a promyšleněji věnuje oběma divadlům (i jejich režisérům Burianovi a Honzlovi) spíše 

v časopise Tvorba, přinášejí stránky Rudého práva kritické ohlasy od začátku jejich působení. 

Vyjadřuje-li se k divadlu Fučík v době, kdy pracuje především jako politický novinář 

a žurnalista, vyjadřuje se právě z velké většiny jen k inscenační práci Buriana v Déčku 

a souboru Osvobozeného divadla. 

Během roku 1929 napsal Fučík krátce po sobě dva texty o Burianových voicebandových 

inscenacích, tehdy ještě v Umělecké besedě. Tím prvním byl text nazvaný Máchův "Máj" ve 

20 (...J Neboť tady každý uvidí, co je měšťácká justice a jak se -/traje. Kdyby nešel na Vinohrady divadelní 
referent, ale soudničkář, nenašel by patrně - až na rozdíly, které jsou mezi americkým a naším soudním 
postupem - nic, co by mu zabraňovalo referovat o celém případu jako o skutečném soudním přelíčení. Našel by 
právě takového soudního zástupce, jakého vidí denně u Myslíků (i v současnosti sídlo Městského soudu ve 
Spálené ulici, pozn. A.H.), člověka, jemuž nejde o zjištění objektivní pravdy ani o zájem spravedlnosti, ale o to, 
aby obžalovaného, který se svíjí před ním na lavici, "do toho dostal". Našel by hereckého kolegu onoho denního 
hráče, který pečlivě volí tón svého hlasu a způsob otázek i gest, aby zapůsobil na porotu a zdrtil obět 
spravedlnosti, a pak se spokojeně ptá své ženy, která ho pozoruje: "Dělal jsem to dobře? ", Fučík, Julius: 
Divadelní kritiky, Státní nakladatelství politické literatury Praha, 1956. 
21 Pan Kodíček co dramaturg uvedl na scénu vinohradského divadla" novou Oresteiu "Arnošta Dvořáka, jejíž 
premiéru kdysi co divadelní referent nazval - byl to tuším on - "mamutím nesmyslem ". Na prvním balkoně 
seděla malá holčička a s očima vytřeštěnýma se dívala najeviště, na němž skučely a mňoukaly litice. Pakjí 
poklesla hlava, opřela se o rameno matčino, usnula. Probudil ji potlesk, když definitivně spadla opona. 
Promnula si oči, zasmála se a pak s upřímnou žvatlavostí povídá: "Mami, a vopravdu už jdeme domu? ", Julius, 
Fučík, Referát o malé holčičce, Rudé právo, 20.12.1929. 
22 Během třicátých let vychází v Rudé právu Sen noci svatojanské (1933), Staré drama nové slyšené (1938). 
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voicebandu (17.5.1929) a tím druhým Wolker ve voicebandu (4.6.1929). K oběma 

inscenacím se staví velmi kriticky, a to především k interpretaci původního textu. V případě 

Máje je pro něj problematická nevyváženost a nevyužití možností, které básník inscenátorovi 

poskytuje. (. . .) verše plné milosti, krásy a života - verše děsu, smutku, smrti. (. .. ) Souvisí to 

zřejmě s celým Burianovým pojetím Máje. (. . .)Nedaří se mu partie májové krásy. Daří se mu 

partie exponované romantické hrůzy. Zdá se pak, že Máj je skladba monotónní, z níž vynikají 

mohutné scény kostlivců, duchů, smrtelných muk, věčné beznaděje. Přes všechnu 

nespokojenost, která se týká především inscenačního výkladu, je naprosto ohromen 

Burianovou prací s hercem, konkrétně s hercovým hlasem. Dle textu je patrný respekt vůči 

Burianovi, který dokázal stvořit těleso, v němž je téměř všech padesát hlasů sladěno. 

Wolkerovou Nejvyšší obětí se zabýval se svém prvním článku v Proletkultu, jeho poesií se 

zabýval ve svých literárních studiích, kjeho dílu se stále vracel. V poválečných letech jsou 

jejich jména vyslovována společně, především jako jakýchsi "ideologů" pojmu proletářské 

divadlo. 23 

V souvislosti s Osvobozeným divadlem publikoval Fučík mezi léty 1929 a 1938 několik 

desítek textů - kritiky, analýzy, zamyšlení, zprávy, polemiky. Tyto texty nelze paušálně dělit 

podle periodik (vycházely v Rudém právu, Tvorbě, ReDu, Rudém večerníku a Žijeme), teprve 

dohromady tvoří jeden z kritických pohledů na Osvobozené divadlo. Protože je nejvíce textů 

uveřejněno v Rudém právu, kapitolu o Osvobozeném divadle umisťuji zde. 

Osvobození, jak nazýval Fučík i jeho prvorepublikové publikum soubor Osvobozeného 

divadla, procházeli koncem dvacátých let proměnou od programově avantgardní 

a experimentální scény k revue V+W a jejich "bezpředmětnému" humoru, který odkazem 

k určité skutečnosti naplňoval konkrétní dobový kontext.24 

Prvním textem, který o Osvobozeném divadle, respektive o V+W v Rudém právu vyšel 

(chronologicky textům v Rudém právu předchází texty uveřejněné v ReDu a v Tvorbě), je 

krátký text, spíše zpráva, přibližně ze stejné doby jako reflexe Burianova Voicebandu, 

nazvané Obnovená Vest pocket ... Fučík zde připomíná desítky vyprodaných repríz 

Vestpoketky i rychlé zlidovění především hudebních motivů, stejně tak herecký a inscenační 

posun souboru divadla. "A nebyla to jen retrospekce, která na diváky působila. Osvobození se 

vyvinuli. Jestliže první představení před dvěma lety mělo své kouzlo ve studentském rozjaření 

23 Grygar, Mojmír: Julius Fučík a divadelní avantgarda, období proletářského divadla, in: Divadlo, č.4/1958, s. 
185-187. 
24 Císař, Jan: Přehled dějin českého divadla II., AMU, Praha 2004. 
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autorů i herců, žertovných i v tom, co chybělo, páteční, po dvou letech, ukázalo hotové 

herecké výkony. ,,25, dále se zamýšlí nad tím, "Jaký růst pro ně by byl v socialistické 

společnosti. ,,26 

V souvislosti s Osvobozeným divadlem je nutné zmínit polemiky, které Julius Fučík vedl 

především s V+W. Jejich počátek je možné datovat do doby premiéry Faty Morgany. Fučík se 

tehdy o inscenaci jazzové revue Faty Morgany vyjádřil pochvalně, ale kriticky se ohradil vůči 

tomu, že si Voskovec a Werich neurčili vyšší (myšleno politický) cíl a stali se divadlem do 

jisté míry komerčním. Jednoduchý výklad, který jsem pro to slyšel, byla kasa. Osvobozené 

divadlo dnes stojí hodně peněz a hodně peněz potřebuje. Je třeba dělat kasovní kousky, získat 

slušně placené publikum, vydělávat. 27 Vedle komercializace divadla nesouhlasil Fučík s oním 

"bezpředmětným humorem", humorem čistým a nezávazným. 

Tehdy mu V+W odpověděli v časopise Osvobozeného divadla Vest pocket revue. 

Reagovali především na Fučíkovy výtky právě o jejich bezpředmětném humoru - obhajovali 

jej a v souvislosti s ním popisovali i nejlepší revue, kterou ,jsme kdy viděli", hostující 

Blackbirds v pařížském Moulin Rouge, kteří se stali V+W zásadní inspirací při tvorbě Faty 

Morgany. Byla revue absolutně nedějovou, vlastně jakýmsi varietním programem provedeným 

nejdokonalejším kolektivním ansámblem bez rolí, bez zápletek, bez začátku a konce. A přece 

byla tak jednotná jako málokteré učeně zrežírované a pracně vysoustruhované seriózní 
v d ,28 pre stavem. 

Michal Schonberg klade tyto spory a polemiky s Fučíkem spíše do osobní roviny. Je také 

téměř jisté, že Voskovcův a Werichův příspěvek do divadelní publikace Nové české divadlo 

1928-1929, kterou sestavili Miroslav Rutte a Josef Kodíček a která ignorovala všechny 

levicové kritiky a teoretiky, Fučíka proti Voskovcovi a Werichovi definitivně poštval. 29 Sice 

používá slovo poštval, ale zároveň připomíná i druhou stranu Fučíkových kritik, to, že si 

s postupným příklonem nalevo získali jeho respekt a obdiv. 

Píše-li Fučík o Osvobozeném divadle, píše bud' o Honzlových režiích, či o revue V+W, 

nikdy nevynechává podrobný referát o hereckých výkonech, (především Voskovec+Werich 

a Ferenc Futurista) a o tom, jak působí soubor jako kolektiv, ani, jak bylo zmíněno výše, 

"ideový výklad" posunu či stagnace té které inscenace. Reflektuje proměny poetiky 

25 Fučík, Julius: Obnovená vest pocket ... , Rudé právo, 21.4.1929. 
26 Tamtéž. 
27 Fučík, Julius: Vest pocket revue, Fata Morgana, případ Dada, in: Tvorba, č.23,24'/ IV. 
28 Voskovec, Jiří - Werich, Jan: Fata Morgana, in: Vest pocket revue 3/1929. 
29 Schonberg, Michal: Osvobozené, Odeon Praha, s. 114. 
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Osvobozeného divadla odchodem Jindřicha Honzla do Městského divadla v Bmě30 či 

příchodem Ference Futuristl l
. Od konce dvacátých let se věnuje hlavně společné tvorbě 

V+W a Jaroslava Ježka. Texty podobného námětu lze opět nalézt v Tvorbě, která je jakýmsi 

sofistikovanějším pandánem k referátům v Rudém právu. 

Nejvýraznější a nejpozitivnější texty o V+W32 pochází z druhé poloviny třicátých let. 

Evropská i vnitropolitická situace se vyostřuje a inscenace (a filmy) Osvobozeného divadla 

padají svojí aktuálností na úrodnou půdu. Po premiéře Caesara píše: "V Osvobozeném se 

objevila politická revue, sice ze starého Říma, ale velmi srozumitelně dnešní. A objevila se tak 

náhle a měla už tolik bojovnosti, že v dobré společnosti, jež obsahuje nejpřednější místa 

hlediště, vznikl zmatek. Osvobozené už jen nerozesměje. Osvobozené bije. Už to není jen 

zábava. Už to boll A to bylo velmi dobře cítit na premiéře, když do bouřlivého smíchu 

a potlesku najednou zalehlo ticho. Ticho úžasu a zděšení, po němž následovalo ohmatávání 

ran těch, jimž byly zasazeny, a nadšený souhlas těch, jejichž jménem byly zasazeny. Neboť 

v tomto případě už nebije Osvobozené na všechny strany. Už poznává nepřítele. 33 Po druhé 

návštěvě Sovětského svazu ( 1934 - 1936) se z pozice divadelního diváka a divadelního 

referenta dívá na poetiku divadla, jehož "dvouletou periodu vývoje" přeskočil. "Ale právě 

takový člověk také nejlépe pocítí, jak se ve stejném prostředí divadla u Nováků změnili 

Osvobození vnitřně, jak se vyvinuli dál, jak se dostali hlouběji pod povrch, jak se přiblížili 

svému pravému úkolu: nebýt jen divadlem "nestranně" karikujícím, ale být skutečným 

bojovým divadlem. 34 

Jeho kritické texty pokračují přibližně stejným či podobným stylem, Fučík zdůrazňuje 

bojovnost, potřebu politického divadla. Z textů je patrné, že ačkoli chválí bojovnost 

a politické vyznění inscenací V+W, vytváří svými reflexemi pokřivený obraz V+W jako 

bojovných komunistů proti československým měšťákům. Později, vědom si společensko

politické situace, už nevyzývá komunistické sympatizanty k domácím útokům, ale spíše 

upozorňuje na nebezpečí formujícího se fašismu. Na Rudé právo nezvykle dlouhými referáty 

analyzuje Nebe na zemi35
, Rub a líC

36
, Těžkou Barboru37 i desetileté výročí fungování 

30 Fučík, Julius: Jindřich Honzl do Brna, Rudé právo, 1.6.1929. 
31 Fučík, Julius: Ferenc Futurista v Osvobozeném, 24.11. 1929. 
32 Později se soustřeďuje především na práci této autorské dvojice, ale vedle Voskovce a Wericha nezapomíná na 
zbytek Osvobozeného divadla, které je pro Fučíka synonymem kolektivu. Neopomíná především hudební 
doprovod Jaroslava Ježka, scénografii, reflektuje proměňující se choreografii, když odchází Jenčík a přichází 
Machov. 
33 Fučík, Julius: Osvobození hrají politickou revui, Rudé právo, 10.3.1932. 
34 Fučík, Julius: Osvobozené divadlo znovu začíná, Rudé právo, 3.9.1936. 
35 Fučík, Julius: V. a W.: Nebe na zemi, Rudé právo, 25.9.1936. 
36 Fučík, Julius: Statečné divadlo svobody, Rudé právo, 20.12.1936. 

Fučík, Julius: "Rub a líc" v Osvobozeném, Rudé právo, 22.12.1936. 
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Osvobozeného divadla, v jehož rámci byl pro diváky připraven jakýsi festival jako 

rekapitulace dosavadní tvorby Panorama 1927-37.38 

Tvorba 

Stejně jako divadelně-kritické texty do Rudého práva, nejsou ani texty o divadle v Tvorbě 

Fučíkovou novinářskou a žurnalistickou prioritou. 

Do Šaldovy Tvorby, kterou redigoval společně s Bohumilem Mathesiem, byl Fučík 

přizván jako redaktor v roce 1926. Během roku 1928, kdy bylo omezeno vydávání 

komunistického tisku, přenechal Šalda Tvorbu Fučíkovi úplně. Respektive, všechny oficiálně 

cenzurou napadnutelné funkce zůstaly Šaldovi, ale rozhodovací pravomoc měl Fučík. Tvorba 

měla být podle jeho slov "mostem mezi levě orientovanou inteligencí a dělnickou třídou", 

dále dodává, že "nezakládáme nový časopis, přeměňujeme list založený FX Šaldou v takový 

dělnický kulturní týdeník, abychom dokumentovali úzkou souvislost obou táborů a spojení 

obou front. ,,39 

Především od této doby přestává být Fučík vyhraněně kulturním redaktorem a svůj zájem 

a pozornost přesouvá od divadelně-literárních kritik k politickým reportážím, článkům 

a polemikám. 

Prvním textem, který v Tvorbě vychází, je jakýsi bilanční text o Šaldově dramatickém díle. 

Text z roku 1926, v němž se Fučík v souvislosti s autorem Šaldou (Šaldou svým pedagogem, 

Šaldou svým zaměstnavatelem) zamýšlí nad pojmem dav. Věrný svému revolučnímu nadšení 

interpretuje Šaldovy Zástupy právě skrze tento pojem - dav má být podle Fučíka nejen hlavní 

postavou dramatu, ale zároveň i publikem - cílovou skupinou. Dítě tehdy vydalo A ventinum 

a Fučík k němu pro Socialistu napsal rozsáhlý komentář. Ten, který vychází v Tvorbě o tři 

roky později, je tomu předchozímu nápadně podobný nejen svým vyzněním, ale některé 

pasáže působí tak, že Fučík z části opsal svůj první text. "Po nás potopa! (. . .) Ne po nich, ale 

na ně přichází potopa. Služka Františka, jejíž zdravá krev udržuje rovnováhu v plesnivé 

domácnosti paní Kostrarovičové (. . .) a celá rodina se řítí. 40 A o tři roky později. "Po nás 

potopa! (. . .) Ne po nich, ale na ně přichází potopa. Služka Františka, jejíž zdravá krev 

Fučík, Julius: 100 x "Rub a líc", Rudé právo, 3.3. 1937. 
37 Fučík, Julius: Aby eidamští zmoudřeli, 9.11.1937. 
38 Fučík, Julius: Desetiletí stvořitelé divadla, 18.4. 1937. 

Fučík, Julius: "Panorama 1927-1937" Rodinná slavnost v Osvobozeném, od "Vestpoketky" po "Rub a líc", 
Rudé právo, 21.4.1937. 
39 Hrzalová, Hana: Julius Fučík, Horizont, Praha 1973. 
40 Fučík, Julius: Šalda a jeho dítě, Pravda, ob deník Komunistické strany Československa pro IX. kraj, 24.3 .1923. 
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udržuje rovnováhu v plesnivé domácnosti paní Kostrarovičové, bouří se ve jmenu svého 

nenarozeného dítěte a odchází. A celá rodina se řítí. 41 K Šaldovi a jeho Dítěti se Fučík vrací 

ještě jednou a opět se dovolává zástupů na jevišti i v hledišti. Roku 1937 inscenoval Dítě E.F. 

Burian v D 37. Je - li pro Fučíka věta" praská to všude kolem nás jako v staré poloshnilé 

lodi" mottem celého textu,42 jiní recenzenti o tomtéž hovoří jinak. "Burian vystoupil 

s nabubřelou inscenací Šaldova Dítěte a vzpomínám si, že uprostřed třetího aktu a kazatelské 

rozprávky o mravní zkaženosti bohaté rodiny dal staršímu z kazatelů na slova "praská to 

všude kolem nás jako v staré poloshnilé lodi" vystoupit na třetí příčel rekvizitních štaflí (. .. ) 

a mávat do publika a asi do budoucnosti rudým praporkem ( .. .)43 Naposledy se Fučík k Dítěti 

vrací v roce 1937, kdy je na Šaldovu památku v Plzeňském divadle inscenováno Honzlem. 

Scénografem mu byl Teige, večer slavnostně uvedl Hora.44 

Stejně jako v Rudém právu, věnuje se Fučík i v Tvorbě s oblibou Osvobozenému divadlu 

a Déčku. Rozepsala-li jsem se v kapitole o Rudém právu o Osvobozeném divadle, je nutné 

v souvislosti s Tvorbou připomenout práci E.F. Buriana a Déčka. 

Jak už bylo připomenuto výše, druhou zkouškou loajality vůči straně bylo období druhé 

poloviny třicátých let, během nichž v Sovětském svazu probíhají rozsáhlé procesy a čistky. 

V tomto okamžiku je patrné těsné, osobní, sepětí avantgardy československé a sovětské -

příkladem může být osobní přátelství E.F. Buriana a V. Mejercholda. 

Moskevské procesy se v české společnosti dočkaly velkých ohlasů a sporů. Ty probíhaly 

především mezi členy komunistické strany, kteří zůstali loajální k sovětskému vedení strany, 

a členy, kteří na základě svých zkušeností kritizovali nejen situaci v Sovětském svazu, ale 

i situaci uvnitř KSČ. Tito komunisté byli především představitelé avantgardy a členové 

Devětsilu. Na jedné straně tedy tvrdé stalinské jádro (otázkou je, do jaké míry byla jejich 

loajalita zastíráním pravdy, bezmeznou důvěrou či strachem) a na té druhé odvracející se 

komunističtí intelektuálové. 

Na podzim roku 1935 oficiálně vyslaná delegace sovětských novinářů a spisovatelů 

zaútočila proti E.F. Burianovi a D36 kvůli inscenaci Haškova Švejka. Stejně jako v pozdější 

Vojně přinesl svůj obraz militarismu a nebezpečí války. V době moskevských procesů 

a následných polemik a v české kultuře se jedním z témat stal i Hamlet III. v Burianově D 37. 

41 Fučík, Julius: Šaldovy komedie, in: Tvorba, č. 12/1. 
42 Fučík, Julius: Šalda a jeho dítě, in: Pravda, obdeník Komunistické strany Československa pro IX. kraj, 
24.3.1923. viz. výše, S.8. 
43 Černý, Václav: Paměti 1.,1921-1938, Atlantis, Brno 1994, s. 220. 
44 Fučík, Julius: Šaldovo "Dítě" v Plzni, Rudé právo, 22.5.1937 
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Hamlet III. aneb Být či nebýt čili Trůny na dřevo byl Burianovým vyjádřením 

k soudobé společensko-politické situaci. Ač nečlen Surrealistické skupiny, cítil potřebu 

vyjádřit se kjejím jak uměleckým tak politickým postojům. Tvůrčí metodou surrealismu se 

Burian vymezoval nejen vůči trendu socialistického realismu, ale i vůči kritice, kterou 

Skupina podrobovala situaci v Sovětském svazu. Inscenace založená na Burianově zpracování 

Hamleta (inspirací mu bylo Shakespearovo drama a Laforguegův román, odtud Hamlet III.) 

byla koncipována jako manifest svobodného projevu umělce. Uváděly ho verše ze 

Shakespearova Jak se vám líbí: " Strakatý šat dejte mi jen a volnost promluvit, jak chci, skrz 

naskrz tělo zkaženého světa." Tyto postoje tak daly vzniknout inscenaci, v níž Burian 

"realizoval panoptikálním obrazem plným žluče, zloby a nelidského šílenství představení, 

které bylo úděsným obrazem zvůle totální moci a svou imaginativní symbolikou 

manipulovaného člověka zbaveného individuálnosti, což vyjadřovala >loutkovitost< pohybu 

herců, mířilo i k moskevským procesům. ,,45 

Fučík byl jedním z iniciátorů sporů, které se odehrávaly především na stránkách tehdejších 

periodik. V porovnání s ostatními Fučíkovými texty, vyšel tehdy v Právu rozsáhlý text 

nazvaný Burianův Hamlet III. Tento text, který není ani recenzí či kritikou, ale jakýmsi 

pamfletem o divadelním představení, poměrně ční mezi ostatními své doby jak svým 

rozsahem, tak svojí horlivostí, Fučíkovým kazatelstvím. Předmětem jeho zájmu se tak nestala 

inscenace sama, ale její téma, vyznění, které zapadalo do soudobých polemik. To, co bylo 

souhrnem faktů (Guttmann-Kalandra: Odhalené tajemství moskevských procesů), které byly 

podrobeny polemice proti sobě stojících táborů, a co Burian divadelně interpretoval, 

pojmenoval Fučík takto. Hamlet 111 je však obrácen do kavárny, ústí do kavárny, kde se 

z velikých problémů stávají klepy, povyšované na problémy ( .. .) Ano, kuří oko - to jsou 

problémy artistických profesionálů, zatímco boj za svobodu umění, tak nerozlučně spjatý 

s bojem za svobodu veškerého lidstva a bez něho nemyslitelný, je právě jimi přehlížen jako 

něco příliš vulgárního, příliš nečistého pro lesk umění (. .. ) musíš být všemi mastmi mazaný 

účastník tzv. "uměleckých debat ", abys pochopil, proti čemu všemu protestu je, co všechno 

paroduje, komu dává co proto a koho hájí E.F Burian ve svém Hamletu. 

Rozsáhlý text, který byl rozdělen do dvou částí (vydaných 2. a 3.4.1937), byl především 

kritikou Burianových postojů než inscenace samotné, té je věnováno několik posledních 

řádků v textu. 

45 Císař, Jan: Přehled dějin českého divadla II., AMU, Praha 2004, s. 152. 
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Na počátku roku 1938 vycházÍ v Tvorbě článek nazvaný Meierchold a pražská hysterie, 

ten je vedle textu o Hameltovi III. dalším divadelním textem, v němž se Fučík vyjadřuje 

k situaci, kterou vyvolávaly moskevské procesy obecně, likvidace Mejercholdova divadla 

konkrétně. 

Ve druhé polovině roku 1936 začal Všesvazový výbor pro umění měnit od základů 

sovětský divadelní svět k obrazu svému: byla zatčena řada sovětských dramatiků, jedna za 

druhou byly zavírány významné ruské scény brzdící přechod sovětského divadla na cestu 

socialistického realismu. Když v roce 1937 vzplanula diskuse o naturalismu a formalismu, 

kritika se zaměřila především na práci avantgardních divadel. Události směřující k 

Mejercholdovu konci dostaly rychlý spád V prosinci 1937 se v ústředním tisku, deníku 

Pravda, objevila velká stat: v níž byl Mejerchold Všesvazovým výborem pro umění nařčen, že 

jeho divadlo" kazilo všemožnými triky klasický repertoár a nevytvořilo ani jednu sovětskou 

inscenaci, demoralizovalo celý soubor H. 46 

Fučík v tomto textu reaguje nejen na předchozí události, ale především na zvednutou vlnu 

odporu české kulturní veřejnosti proti uzavření Mejercholdova divadla, která se stala jejich 

vyvrcholením. Text, který vyšel 7.1.1938, je podobně jako Burianův Hamlet III. spíše 

pamfletem, který ironicky komentuje postoje avantgardy a nekriticky obhajuje a dogmaticky 

interpretuje situaci v Sovětském svazu. Nuže, je to právě již víc než smutný rys povahy 

některých českých intelektuálů, že takovým nepřátelským šejdířům sedají teď bez valného 

otálení na lep a že někdejší sovětofilskou úzkost o zdar společného díla snadno a rychle 

zaměňují za protisovětskou hysterii. (. . .) a přece se našlo dost českých intelektuálů, kteří se 

dali pobláznit těmi měšťáckými žvásty a vylévají proudy svých citů přímo na mlýn 

protisovětských šejdířů. 

Mejerchold je zde vyobrazen jako velký tvůrce sovětského divadla a Fučíkův oblíbenec 

(Aby mi bylo zcela jasně rozuměno: miluji dílo Meiercholdovo) , jehož vliv na divadelní 

kulturu celé Evropy je nepopiratelný. Svůj současný postoj k němu shrnuje do několika vět. 

To je Meierchold, rostoucí z živé půdy Velké socialistické revoluce. Bez ní by Meierchold 

nemohl být Meiercholdem. A nemohl by jím zůstat, kdyby se jí odcizil. I to je zcela jasné 

a Meierchold sám se postaralo názorný příklad 

Hana Hrzalová ve své publikaci Julius Fučík vydané počátkem sedmdesátých let, popisuje 

situaci pozdních třicátých let takto. Bylo to v době, kdy někteří příslušníci tzv. meziválečné 

avantgardy nepochopili politickou situaci a generalisovali, nerozlišujíce mezi zásadními 

46 Ryčlová, Ivana: Mejercholdův román se sovětskou mocí, in: Revue Proglas 5-6/200l. 
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stanovisky a dílčími aspekty. ,,47 Stejně tak cituje Fučíkovy texty a vybírá z nich pasáže, které 

v celkově útočném textu tak trochu zapadnou, ale vytržené z kontextu působí samy o sobě o 

mnoho děsivěji. Tyto vytržené citáty se tak stávají do jisté míry jejich dezinterpretací a jsou 

využívány k vytváření Fučíkova kultu (a paradoxně dělají z Fučíka ještě většího fanatika 

a dogmatika, než doopravdy byl). Hrzalová cituje i z textu Meierchold a pražská hysterie. 

Například, že "hrát si na umění mimo čas a prostor mohou dnes opravdujen mrtví ... nebo, " 

že je už jednou pro vždy potřebí důkladně říznout přes prsty všecky ty politické zaslepence, 

kteří si dali reakcí vtisknout do rukou pilku kontrarevoluční propagandy (. . .)48 

Pramen 

Měsíčník Pramen měl podtitul Měsíčník pro literaturu, umění a práci kulturní a vznikal ve 

značně omezené redakci - jediným redaktorem byl Jan Vrba a nakladatelem, vydavatelem 

a zodpovědným redaktorem byl Karel Beníško. Redakce sídlila v Plzni a orientovala se na 

čtenáře západních Čech. Pramen byl co do rubrik klasickým kulturním periodikem své doby -

literatura, divadlo, výtvarné umění - a texty se dělily na texty původní a překlady. Mezi 

přeloženými texty přinášel Pramen texty Strindberga, Werfela, Thakura, či Altenberga, 

poměrně originálním činily Pramen časté překlady arabské poesie. Mezi tuzemské 

přispěvatele patřili např. Josef Čapek, A. Klášterský či Růžena Jesenská. 

Divadelní rubrika se soustředila především na inscenace plzeňské činohry a divadelní 

produkci regionu západních Čech. Mezi ostatními periodiky, do nichž Fučík přispíval, působí 

Pramen nejkonzervativnějším dojmem. Vychází, podobně jako Tvorba, v menším, téměř 

knihovnickém formátu. 

Fučík zde, během tří let, uveřejňuje kolem desítky divadelních kritik, ve kterých 

západočeským čtenářům recenzuje pražská představení mezi léty 1924-1926, stejně tak zde 

publikuje několik hodnotících článků, v nichž shrnuje to, co uplynulé období přineslo 

v divadelním světě nového. 

Jelikož byl Pramen měsíčník, otiskoval především rozsáhlejší studie. Takové jsou i ty 

Fučíkovy. Prvním textem je Rok dramatické bídy, v němž z části popisuje, z části analyzuje 

a samozřejmě i interpretuje deset dramatických textů od deseti soudobých dramatiků. Ačkoli 

se od prvních textů v Pravdě a v té době i na stránkách Socialisty profiluje jako komunistický 

novinář, jeho kritiky pro Pramen zůstávají konzervativní a jeho pohled na inscenace je ryze 

47 Hrzalová, Hana: Julius Fučík, Horizont, Praha 1973, s. 43. 
48 Tamtéž, s. 45. 
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divadelně-kritický. Lépe řečeno: Fučík je v Prameni spíše divadelním kritikem než 

socialistickým novinářem. Pod názvem Sezóna se skrývá další deziluze nad soudobým 

českým dramatem. Tyto texty o českém dramatu tvoří zajímavý pandán k Fučíkově vizi 

"nového dramatu", kterou nastínil ve svých recenzích Wolkerových her. 

V Prameni uveřejňuje i první z řady textů, jimiž reflektuje tvorbu Vlasty Buriana. Poté co 

Burian působil v pražských kabaretech a v Longenově Revoluční scéně, otvírá v roce 1925 

své divadlo - Divadlo Vlasty Buriana. V té době vychází v Prameni Fučíkův text nazvaný 

Neoficiální divadlo, jakýsi rozbor soudobého neoficiálního pražského divadla, nejprve 

teoreticky nastíněného, poté s praktickými příklady (Tylovo divadlo, Uranie, smíchovská 

Aréna, Švandovo divadlo ... aj.) poslední, samostatná kapitola je jednoduše pojmenována 

A Vlasta Burian a je věnována jeho nově vzniklému divadlu.49 Další texty o Burianově 

divadle vycházejí v různých periodikách (Rudé právo, Tvorba), a ačkoli nepatří mezi Fučíkem 

výrazně recenzované, jsou jako jedny z mála dokladem toho, že u Fučíka vítězí primárně 

nadšený divadelní recenzent obdivující Burianovo herectví než komunista, zatracující jeho 

podnikatelské úspěchy. Fučík to sice v textech Vlasta Burian co státní úředník50, Zahájení 

divadelní sezóny51, Burian se přestěhoval52 připomíná, ale obdiv k Burianově komice a k 

ostatním hercům přebíjí jeho obvykle kritizované nedostatky týkající se kvality dramatických 

textů i úrovně ideového vyznění. 

V této době, tedy během roku 1926, vychází Fučíkovy divadelní kritiky nejen 

v Prameni, ale i v Rudém právu, Tvorbě, Avantgardě a Hostu. 

Host 

Host byl založen v Přerově v roce 1921 jako tribuna tzv. Literární skupiny. Jeho vydávání 

bylo však brzy přeneseno do Prahy. Mezi jeho redaktory a přispěvateli byly nejvýznamnější 

osobnosti meziválečného kulturního života: Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval, Jiří Wolker, 

František Halas, Václav Černý, Karel Teige, František GOtz, Lev Blatný, Čestmír Jeřábek aj. 

Host představoval jeden z nejvýraznějších kulturních, ale především literárních časopisů 

období první republiky. Je spojen např. s literárním expresionismem nebo skupinou Devětsil. 

49 Fučík, Julius: Neoficiální divadlo, in: Pramen, měsíčník pro literaturu, umění a práci kulturní č.2NI., 15.10. 

1925 

50 Fučík, Julius: Vlasta Burian co státní úředník, Rudé právo, 28.11. 1929 
51 Fučík, Julius: Zahájení divadelní sezóny, in: Tvorba, č.361 V. 
52 Fučík, Julius: Burian se přestěhoval, in: Tvorba, č.21 VI. 
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Jeho vydávání bylo ukončeno v roce 1929. Na tuto tradici navázal, zejména v 60. letech, kdy 

se stal významným činitelem kulturního a politického tání u nás, brněnský Host do domu, 

který vycházel v letech 1954-1970.53 

V pátém čísle ročníku 1925-1926 měsíčníku pro moderní literaturu vychází Fučíkovi 

článek s názvem Divadlo je mrtvo, at' žije divadlo!, v němž se v především literárním Hostu 

Fučík vyjadřuje k Honzlovu Roztočenému jevišti. Tento text je nejen reflexí a analýzou 

Honzlovy dosavadní práce nejen divadelní, ale i publikační a Fučík zde neskrývá své 

sympatie nejen k autorovi, ale i ke knize samotné. 

ReD 

Měsíčník pro moderní kulturu byl klíčovým periodikem Devětsilu. Řízení si mezi sebe 

a svá města rozdělili Karel Teige (Praha) a Bedřich Václavek (Brno). Už první ročník 1927-

1928 přinesl opravdu měsíčník pro moderní kulturu. V ReDu se totiž vyjadřovala celá 

avantgarda semknutá v Devětsilu. 

Třicetistránkový, poměrně drahý časopis přinášel aktuální vědecké a kritické studie napříč 

společenskými vědami - od studií Romana Jacobsona přes analýzy LeCorbusierových staveb 

od Jaromíra Krejcara, až k Šímovým textům o paralelách poetismu v literatuře a v malířství. 

To vše doplněné moderním designem ve stylu Bauhausu, na ostatní periodika netradičně 

v barvě, vše tištěné na kvalitním papíře. Dodnes tento časopis budí respekt, nejen svým 

nadčasovým designem, ale především texty, ať původními, o nichž už byla řeč, tak překlady. 

Ty se specializovaly na avantgardní hnutí v nástupnických státech monarchie 

a především na překlady francouzské moderní literatury. 

I tohoto především kulturního časopisu se dotýkala cenzura. Často místo Fučíkových textů, 

myslím tím nedivadelních textů, které fakticky nejsou předmětem mé práce, zůstala bílá místa 

s popiskem konfiskace - například jeden ze zabavených textů měl titulek Pan Peroutka, Pan 

Čapek a opět pelargónie. Článek je bohužel vybílen do té míry, že dnes není možné zjistit, 

co bylo předmětem sporu. 

Dvě divadelní recenze, které Fučíkovy v ReDu vyšly, reflektují premiéry Osvobozeného 

divadla - Honzlovu interpretaci Vančurova textu Učitel a žák a inscenaci Jarryho krále Ubu 

s Werichem v hlavní roli. Oba texty jsou veskrze pochvalné, tak jak se dá od člena Devětsilu, 

53 Nakladatelství a vydavatelství Host, http://www.casopis.hostbmo.cz/cs/o-nas/historie. 8/8/2008. 
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který píše do Revue Devětsilu (odtud Red) o představení, které vytvořili další členové 

Devětsilu, očekávat. 

Rudý Večerník 

Byl dalším z dnes už spíše zapomenutých komunistických novin. Z divadelních kritik zde 

Fučíkovi vychází jediná, a to na Ostrov Dynamit V+W. O této revue vyšla Fučíkovi rozsáhlá 

analýza v Tvorbě. Tento text je v porovnání s tím ve Večerníku především rozsáhlejší, 

sofistikovanější a autor se v něm uchyluje spíše k analýze než k popisu a pokud ano, zabývá 

se většími detaily než v novinovém článku. Na těchto dvou textech, vydaných několik dní po 

sobě, je možné jedinečně porovnávat Fučíkovu práci pro noviny a pro časopisy. 

Haló noviny 

V Haló novinách, dalším ze stranických tiskovin, vychází Fučíkovi jen jedna recenze. 

Recenze tehdy Janem Borem inscenované Bulgakovovy Bílé gardy. Veškeré dílo 

A.M. Bulgakova bylo od roku 1929 v Sovětském svazu zakázané. 

Fučík je touto inscenací znechucen a popisuje ji takto. "A tak nemohla Bílá garda na 

Vinohradech dopadnout jinak, než jak dopadla: jako špatná, nezábavná hra, která jaksi 

oslavuje marnou statečnost ruské kontrarevoluce. Něco ve stylu her o statečnosti aristokracie, 

jdoucí pod gilotinu Velké revoluce francouzské. Ale o sto dvacet let horší. 54 Dále ji porovnává 

s inscenací Moskevského divadla. (. . .) v moskevském divadle byla groteska o kontrarevoluční 

společnosti z let 1918 a 1919 (. .. ) a v téhle grotesce - v níž byl zachycen nejen politický, ale i 

morální rozklad společnosti - byl jeden znak hluboké tragiky: osud bílého plukovníka Alexeje 

Vasiljeviče Turbina, který jediný neutekl(. . .) vyrostla figura Aljošky Turbina a Moskevských 

do velikosti, která byla příčinou odmítavého postupu části sovětského obecenstva a kritiky 

proti této hře jako glorifikaci hrdinství bělogvardějských plukovníků. 55 - Tahle věta mi taky 

nedává smysl Pro srovnání, na tutéž inscenaci i na tuto kritiku Julia Fučíka vzpomíná Václav 

Černý takto: "Inscenoval u nás Bor divadelně Bílou gardu. Na Rusi vyšla roku 1925, a tojen 

časopisecky, a pak už nikdy ne; do českého jazyka byla kupodivu přeložena už roku 1928. (. .. ) 

Bora za jeho inscenační pojetí tehdy u nás krutě strhal Julius Fučík: "Jakápak prý tragédie" 

54 Fučík, Julius: Bílá Garda, Haló noviny, 8.11.1933. 
55 Tamtéž. 
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Jako grotesku to prý bylo třeba pojmout, šprým z bezradného života kontrarevolučních 

oficírků! Potud Fučík. 56 

Žijeme 

Byl oficiálním nepolitickým magazínem, ale jeho autory byli i redaktoři a spolupracovníci 

Tvorby, opět představitelé komunistické strany a avantgardy, jako například Karel Teige či 

Adolf Hoffmeister. S magazínem spolupracovala a nějakou dobu byla i jeho editorkou Milena 

Jesenská, jejíž bývalé spolupracovnice a kolegyně z tématicky podobného Pestrého týdne se 

staly jeho přispěvatelkami. Magazín nebyl vyhraněně politický, dnešními slovy spíše life

stylový. 

Podobně jako v případě Rudého Večerníku je možné na příkladu jediného divadelního 

Fučíkova textu, který v Žijeme vyšel, porovnávat s námětově podobným v jiném periodiku. 

Voskovec a Werich: Caesar, politická revue je spíše noticka, která více než kritiku či 

recenzi přináší Fučíkův dojem z představení. 

Během roku 1939 ještě Fučík publikuje několik svých textů v Nové svobodě a v periodiku 

Svět v obrazech, připomínka jubilea Jindřicha Mošny je tak pravděpodobně poslední 

divadelní recenzí Julia Fučíka. Ještě během války, před svým zatčením publikuje portréty 

osobností z dějin českého divadla v časopise Roj. Tyto texty nejsou kritikami ani studiemi, 

ale spíš jakousi "učebnicí" pro české děti, kterým mají ve válečných letech připomenout 

vlastní kulturu. 

56 Černý, Václav: Paměti 1., Atlantis, Brno 1994. 
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ZÁVĚR 

Záměrem mé práce bylo vidět Julia Fučíka jako divadelního recenzenta, novináře, 

představitele meziválečné avantgardy a výraznou osobnost společenského života. Vidět jej 

bez svatozáře, kterou míval od poválečných let, kdy mu ji nasadil komunistický režim jako 

mučedníkovi protinacistického odboje. 

Fučíkův kult se stal zásadním problémem při studiu Fučíka, divadelního recenzenta - na 

konci své práci mohu říci, že zkoumání a sledování proměn Fučíkova kultu se ukázalo být 

zajímavějším než zkoumání a sledování Fučíka samotného. 

Jak jsem již zmínila v úvodu své práce, zaujal mě Fučík jako divadelní recenzent svými 

texty - jsou čtivé a svědčí o jeho rozhledu. Fučík se cítí být mladým rebelem, stojí proti 

proudu svých starších kolegů - např. v porovnání s Marií Majerovou, jejíž jazyk a struktura 

textu jsou mnohem konzervativnějšího rázu. Majerová se drží zavedené linie recenzovaného 

textu, kdy je probrána jedna složka divadelního díla za druhou. I když je možné tyto texty 

najít u Fučíka také, snaží se je obzvláštňovat různými patetickými (často politicky laděnými) 

frázemi. Nedrží se jednoho žánru a jeho texty o divadle (spíše než titulní kritiky) jsou proto 

různorodé - u Fučíka je primární výpověď, sdělení - formou pamfletu, zprávy, analýzy, 

porovnání - snaží se o to být autentický, zapůsobit a tomu přizpůsobuje i žánr textu. Nelze ho 

srovnávat ani s Bedřichem V ác1avkem, se kterým si byl generačně blíž. Václavek byl estetik, 

literární teoretik a kritik; Fučík žurnalista a reportér. 

Přitažlivost Fučíkových textů tkví především ve stylizaci a teatralitě. Divadelní kritiky 

vydané v rámci Fučíkových Sebraných spisů mají kolem šesti set stránek - nelze tedy tvrdit, 

že každá kritika je zajímavá svojí originalitou (tím spíš, čte-li je čtenář jednu za druhou). 

Prvky teatrality je ve Fučíkových textech možné identifikovat už u těch nejranějších, které 

psal ve svých dvaceti letech. V pozdějších letech mu určitou lehkost zatemňuje dogmatismus 

třicátých let. Přesto, jako by každá divadelní kritika byla sama inscenací, vlastní divadelní 

realitou. Od prvního do posledního slova vypadají některé jeho kritiky jako dobře seřízený 

stroj, který má svůj počátek, konec a pointu; rámec, v němž platí jen Fučíkova pravidla, 

respektive pravidla momentálního trendu KSČ. Vědomé potlačování faktů, zastírání reality, 

dezinterpretace inscenací, které tak jsou připraveny pro své čtenáře. Protože byl Fučík na 

jedné straně herec a na té druhé zapálený komunista, lze tajemství jeho textů vidět někde mezi 

tím - jako by každý jeho text byl představení, režírované na jedné straně Fučíkovým egem a 

na té druhé stylizací hrdinného komunisty. Jenže hrát (nebo spíše hrát si) svoji roli ve 
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stabilním prvorepublikovém Československu bylo něco jiného než během války, jak 

pravděpodobně zjistil Fučík po svém zatčenÍ. 

Většina současných článků o Fučíkovi je zakončována citací z Reportáže psané na oprátce. 

"Rok jsem psal divadelní hru, v níž jsem si vyhradil hlavní úlohu. Bylo to někdy zábavné, 

někdy vyčerpávající, vždycky dramatické. Každá hra však má svůj konec. Vyvrcholení, krize, 

rozuzlení. Opona padá. Potlesk. Diváci, jděte spat. " 
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SUMMARY 

Undergraduate thesis Julius Fučík: Dramatie eriticism processes dramatic criticism life

work production of communist journalist Julius Fučík. Thesis consist of five chapters. 

Introduction, which is created of author motivation to write that topic. Iťs enlarge of 

question finding relevant literatury and necessary context. (Publisheds concerned with "First 

Republic" differences between literary published in exile and pre and post Velvet Revolution 

in Czechoslovakia). 

Chapter Social-poIitic situacion is about historie context - progress in working-class 

movement in Austria-Hungary Empire, establishment of social democracy and Communist 

Party of Czechoslovakia (KSC). Further, KSC development in background of historical 

events - Nazism and Stalinism boom. 

Fučík and his journalist work in general is discourse Julius Fučík's life and his non

dramatic texts. EspeciaUy during the twenties Fučík concentated to literary and dramatic 

criticism. At the turn of decade he traveUed over Soviet Union (He worked as foreign 

correspondent for "Rudé právo"). During the thirties he worked particularly as communist 

journalist and reporter there. After the start of the 2WW he lived in ilegality and was 

member of revolt. He go undergroung and on April 1942 he and six others were arrested in 

Prague by the Gestapo. Fučík was found guilty and was sentenced to death and he was 

beheaded on 8 September 1943 in PlOtzensee Prison in Berlin. 

Chapter Dramatic criticism is articulated to twelve parts accordnig to samename 

chapter. It is in chronological sequence as Fučík started publish there ( "Pravda", "Proletkult", 

"Socialista", Rudé právo", "Tvorba", "Pramen" "ReD", "Host", "Rudý Večerník", "Haló 

noviny", "Žijeme") . Sources are sort by same concept. 

Epilogue is evaluation of title theme and ending aU work. 
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J.F.: "Postavte nám nové divadlo ... ", in: Tvorba, č.9N. 

J.F.: Druhé křivé zrcadlo, in: Tvorba, č.8/ V. 

J.F.: Zahájení divadelní sezóny, in: Tvorba, č.36/ V. 

J.F.: Za pět minut dvanáct? in: Tvorba, č.38/ V. 

J.F.: Fixl-pamflet, in: Tvorba, č.50/ V. 

J.F.: Paradox Oskara Nedbala, in: Tvorba, č.1/ VI. 

J.F.: Burian se přestěhoval, in: Tvorba, č.2/ VI. 

J.F.: Stránka do dějin: Plzeňské divadlo, in: Tvorba, č.5/ VI. (Jan Bárta) 

J.F.: Karel Vávra, in: Tvorba, č.l5/ VI. 

J.F.: Svět za mřížemi, in: Tvorba, č.1l! VI. 

J.F.: Život v D 34, in: Tvorba, č.38/ VIII. 

J.F.: Poznámka o Osvobozeném divadla, in: Tvorba, č.47/ XII. 

J.F.: Meierchold a pražská hysterie, in: Tvorba, č.1 / XIII. 

J.F.: Villon u Buriana, in: Tvorba, č.l! XIII. 

J.F.: Šalda o českém divadle, in: Tvorba, č.16IXIII. 

J.F.: ° Wertherovi v divadle E.F. Buriana, in: Tvorba, č. 201XIII, 20.5. 1938 

RED, Revue svazu moderní literatury "Devětsil" 

J.F.: Vančurova scénická báseň, in: RED, Revue svazu moderní literatury "Devětsil", č.3/I. 

J.F.: Král Ubu v Osvobozeném, in: RED, Revue svazu moderní literatury "Devětsil", 

č.2lII. 

Rudý Večerník 

lF.: "Ostrov Dynamit" v Osvobozeném, Rudý večerník, 14.3.1930 
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J.F.: Roman Tuma, Rudý večerník, 27.10.1933 

Žijeme 

J.F.: Voskovec a Werich: Caesar,Politická revue, in: "Žijeme 1932" č.l/II. 

Halo noviny 

J.F.: "Bílá garda", Halo noviny, 8.11. 1933 

Nová Svoboda 

J.F.: Národní svépomoc, Nová Svoboda, 9.2. 1939. 

J.F.: Přestárlé umění, Nová Svoboda, 9.2. 1939. 

Svět v obrazech 

J.F.: Jindřicha Mošny pracovní jubileum, Svět v obrazech, 9.4.1939. 
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