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1. Úvod 

 

 Titul mé diplomové práce Divadelní aktivity dělnických tělovýchovných 

spolků v období první republiky zní jako podivný žánr stojící na okraji jakéhokoli 

zájmu. Rozhodně. Především podle nepatrného zájmu, který mu byl doteď 

věnován. Zároveň je však tento podivný žánr homogenní součástí evropské kultury 

a specifickým produktem své doby. Nejasný žánr, jasně ohraničený svojí dobou, 

kterou je bezezbytku podmíněn, a jejímž je důsledkem. Očima současníka jde o 

interdisciplinární žánr vstřebávající podněty ze širokého spektra současných 

společenskovědních disciplín a oborů: v první řadě z dějin divadla, z obecné i 

kulturní historie, z dějin spolkové činnosti i dějin tělovýchovných hnutí. K nim pak 

dále přistupují i podněty z oboru politologie a politické filosofie, estetiky, visuálního 

umění, dějin filmu jakož i z rozličných „metateorií“ stojících na pomezí disciplín: 

například z teoretického uchopení veřejných slavností a veřejné teatrality vůbec, z 

teorie lidské tělesnosti a jejích dějinných proměn atp. 

 

 Domnívám se, že vedle vyjmenování oborů a disciplín, jimiž se titulní téma 

prolíná, je v jeho úvodu dobré připomenout několik okolností.  

Okolnosti historické. Pod termínem divadelní aktivity se skrývají aktivity 

divadelních odborů dělnických tělovýchovných spolků a dělnických ochotnických 

divadelních spolků, které se svými zájmy a svým zaměřením velice často prolínaly. 

Tyto spolky byly jedinečně podmíněny společenskou situací, která v české 

společnosti panovala v druhé polovině 19. a v první polovině 20. století, kdy byly 

české země zaštítěny svým způsobem dlouhodobým a relativně mírumilovným 

„panováním“ dvou osobností. Nejprve v rámci monarchie Františkem Josefem I., 

poté, v rámci republiky Tomášem Garrigue Masarykem. Ač se dělnické divadlo ve 

své nejradikálnější podobě zaštiťuje ideou nepokoje a boje, bylo podmíněno dobou 

převážně mírovou. Mírovou a mírumilovnou do té míry, že dala vzniknout českému 

národu. Národu s vlastním jazykem, historií, kulturou, s vlastní suverenitou, po roce 



 

 

1918 pak i s vlastní, byť vícenárodnostní, samostatnou republikou.  

Okolnosti společenské. Chci-li představit titulní téma, bude dále nezbytné 

posunout se od myšlenky nacionální k myšlence internacionální. Tedy k prostředí 

dělnických a komunistických komunit v první československé republice. Jak bude v 

samostatných kapitolách důsledněji nastíněno, myšlenka sociální šla v českém 

prostředí ruku v ruce s myšlenkou národnostní. Dělnická myšlenka, realizovaná 

během trvání první republiky stranou sociálně demokratickou a stranou 

komunistickou, je tak po formální stránce rozštěpena mezi dva zásadní vlivy: vliv 

tradičně sociálně demokratický, zaštítěný parlamentní demokracií, vzešlý z 

evropských kulturních tradic. A vliv naprosto nový, nepoznaný, osvěžující – 

revoluční vliv nového státu, Sovětského svazu, země, jak se tehdy zdálo, hledající 

nové cesty k vládě lidu, vládě dělníků. 

Okolnosti mediální. Dav, masa, lidská hmota, atomizovaný jedinec, který pozbývá 

svých výlučných práv na úkor těch, kterých dosáhne jako součást něčeho, co ho 

překračuje. Jelikož totalitní hnutí existují ve světě, který totalitní není, jsou nucena 

uchylovat se k tomu, co obvykle chápeme jako propagandu.“ jinými slovy, „Síla 

totalitarismu samého může přitahovat jen lůzu a elitu, masy je třeba získat 

propagandou. Obě tyto formulace použila Hannah Arendt ve své knize Původ 

totalitarismu I-III.1 V těchto intencích můžeme vnímat především mediální stránku 

slavností. Tedy i těch dělnických, tělocvičných. Susan Sontag ve své studii 

Fascinující fašismus2 porovnávající nacistické a komunistické umění, tvrdí, že masy 

jsou od toho, aby byly formovány, aby se z nich stala výtvarná kulisa. Proto jsou 

atletické přehlídky, choreograficky secvičené výstavy těl, vysoce ceněnou činností ve 

všech totalitních zemích.3  

Dodává už dobově podmíněným dodatkem, gymnastika, v současné době ve 

východní Evropě velmi populární, rovněž evokuje trvalé rysy fašistické estetiky: 

                                                 
1 
   ARENDT, Hannah. Původ totalitarismu I-III, Praha: Oikoymenh, 1996. 429 s. 

2
 Mimochodem také Hannah Arendt ve svém Původu totalitarismu I-III hovoří jako o fascinaci fašismem. 

Oba tyto texty mají opravdu společnou fascinací fašismem. Obě autorky přes sebe velice analyticky 
překládají nacismus a komunismus. Zároveň však hledají jemné nuance jejich rozdílných podob. 

3 
SONTAG, Susan. Fascinující fašismus. Revolver Revue 20, 1992. 209, 206 s. 



 

 

zadržování a krocení síly, vojenská přesnost.4 

Okolnosti umělecké. Koncepce Richarda Wagnera, idea Gesamtkunstwerku, jakési 

„totálnosti“ uměleckého díla – touha po naplnění antického odkazu a ideálu 

divadla, které bylo zároveň náboženským obřadem. Jakési vyřčení podstaty 

existence a její prožití zároveň. Ideál teoretiků, nedostižný ideál praktiků divadla, 

avantgardistů od konce 19. století, přes to 20., až dodnes. Navíc: dobová obliba 

„totálnosti“ ovlivněná soudobým symbolistním uměleckým pojetím a programem. 

Podstata existence, výpověď řečená zkratkou.  

Okolnosti revoluční. NOVÉ UMĚNÍ, REVOLUČNÍ PROLETÁŘSKÉ, LIDOVÉ nesmí znáti 

výlučnosti a soběstačnosti umění dosavadního. Bez snobismu. Bez akademismu. Cizí 

zálibám uměleckého esoterimu, postaví se doprostřed dramatu skutečnosti, ne 

divák, ale herec, bude součástí života jako kino nebo žurnál, nebude relikvií musea, 

či zbytečnou ozdůbkou. Je-li dáno: moderní život, jeho sociální struktura boje dvou 

tříd, revoluce a rudý úsvit budoucnosti, jenž se nestaví dříve či později, ale je stejně 

krásný jako nepochybný; dále proletariát, nositel a tvůrce nových útvarů 

společenských a politických, který velmi jasně již vyslovil svoji duši svými činy – jest 

nalézti: umění tohoto světa, tohoto prostředí, určené této třídě, a tím určené 

Novému člověku. NOVÉ PROLETÁŘSKÉ UMĚNÍ. Karel Teige: Umění dnes a zítra.5 

 

 Záměrem této diplomové práce je důsledně pojmenovat a analyzovat 

všechny výše popsané okolnosti, a uchopit tak skrze ně jednu z podob českého 

divadla. 

  V rámci akademických Dějin českého divadla jej z části pojmenoval Adolf 

Scherl, tyto kapitoly se zároveň prolínají s texty uveřejněnými v rámci sborníku K 

dějinám divadelní avantgardy. Tyto studie jsou opatřeny důsledným 

poznámkovým aparátem, který odkazuje k primárním pramenům a zdrojům. 

Bohužel, tyto texty samotné jsou svým slovníkem a dikcí ideologicky 

                                                 
4
 SONTAG, Susan. Fascinující fašismus. Revolver Revue 20, 1992. 209, 206 s. 

5
     TEIGE, Karel. Umění dnes a zítra. In Devětsil, revoluční sborník, Večernice V. Vortel, Praha 1922. (reprint 

Akropolis Praha, 2010.) 



 

 

determinovány. Podobně jako řada tematicky spřízněných článků v časopise 

Divadlo v 50. a 60. letech. 6 

 Primární prameny týkající se této diplomové práce lze jednoduše dělit do 

dvou základních rovin. Tou první jsou především novinové a časopisecké články a 

fotografie uveřejněné v meziválečných periodikách napříč politickým spektrem – se 

zřejmou relevancí.  Podobně relevantní optikou lze vidět i memoáry divadelníků 

Františka Kubra a Karla Jiráčka, alias El-Cara, stejně tak i Dějiny dělnické 

tělovýchovy Viléma Muchy. 

 Velice poctivou a přínosnou je Databáze českého amatérského divadla na 

webových stránkách www.amaterskedivadlo.cz. Zde je uveřejněna celá řada dílčích 

informací, odkazů a fotografií. 

 Během přípravy této diplomové práce se ukázalo, že výjimečné fotografie 

divadelních odborů tělovýchovných spolků všech politických zaměření jsou uloženy 

ve fotografickém archivu Sbírky tělesné výchovy a sportu při Oddělení novodobých 

českých dějin Národního musea v Praze. Tento divadelníky úplně opominutý 

archiv, tak nabízí fotografie představení sokolských a dělnických tělovýchovných 

spolků, stejně tak jako fotografie slavnostních scén všesokolských a orelských sletů, 

dělnických olympiád a spartakiád. Vybrané fotografie tohoto archivu jsou nedílnou 

součástí této diplomové práce. 

 Práce samotná je koncipovaná do čtyř kapitol, jakýchsi okruhů, skrze něž 

jsem se snažila pohlížet na téma titulní. Divadelní aktivity dělnických 

tělovýchovných spolků jsou v ní nastíněny prizmatem českého profesionálního a 

českého amatérského divadla, v následující skrze zahraniční inspirace a umělecké 

styly.  Poslední, „nedivadelní“ kapitola je věnována proměně tělesné kultury a 

rozvoji tělovýchovy v Evropě a českých zemích. Součástí této kapitoly je i popis a 

fotodokumentace dělnických a komunistických tělocvičných slavností i jejich 

                                                 
6
 DEWETTER, Jaroslav. Kdo je El-Car?Až do úplného vítězství! Začalo to veletoči. Divadlo 7, 1961.536-539 s. 

DEWETTER Jaroslav. Pět pater nad minulostí. Divadlo 8, 1961. 605-609 s. 
DROBNÁ, Jarmila. Divadlo na první spartakiádě na Maninách 1921. Divadlo 4, 1955. 266-270 s. 
KURŠ, Antonín. Dopis Františku Kubrovi. Divadlo 12, 1950. 704 s.  

 OBST, Milan. O El-Carovi a jeho partě. Divadlo 7, 1961. 399-400 s. 
 SRBA, Bořivoj. Antonín Kurš a divadelní hnutí. Divadlo 5, 1961. 348-353 s. 

http://www.amaterskedivadlo.cz/


 

 

sokolských předobrazů. Primárním záměrem mé práce je komparativní metodou 

pojmenovat vzájemné vlivy a inspirace, které se slévají v titulní téma, a umístit tak 

tento okrajový žánr do souvislostí a vztahů jako naprosto relevantní žánr v rámci 

české, ale i evropské kulturní historie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  Divadelní aktivity dělnických tělovýchovných spolků v období první republiky 

v kontextu vývoje českého profesionálního divadla 

 

2.1. Formování divadelní kultury v národním a jazykovém kontextu, rozvíjení 

nedivadelních funkcí divadla v souvislosti s titulním tématem 

 

 Tato kapitola, zabývající se stručně vývojem českého profesionálního divadla, 

je spíše kapitolou o vztahu divadla a společnosti, společnosti vznikajícího českého 

národa. Časově zahrnuje konec 18. století, 19. století a necelou první polovinu 20. 

století – až bližším zkoumáním se tento vztah formujícího se jazyka, národa a 

divadla stane zajímavým. O to více, je-li možné k předchozímu vztahu přidat i 

emancipující se sociální hnutí, jehož důsledky završily život nejen československé 

první republiky, ale i následujících poválečných čtyřiceti let – do naší, i mojí, 

současnosti.  Téma příliš široké jsem se snažila pojmenovat spíše emblematicky, 

jakoby odkazem k něčemu, co za sebou skrývá něco dalšího. V rámci této kapitoly 

je mojí snahou spíše propojovat a pojmenovávat než důsledně analyzovat. Mým 

záměrem je táhnout jakousi nit k ústřednímu tématu divadla, které hrály dělnické 

tělovýchovné spolky. Primární je pojmenovávat vzájemné vlivy tohoto okrajového 

fenoménu. 

 Tato kapitola se obsahově dělí do dvou částí. Tou první je jakási rekapitulace 

divadelního vývoje na pozadí vývoje společnosti. Mým záměrem bylo na základě 

vývoje divadla (proto jsem zvolila periodizaci dle vývojových epoch Miroslava 

Hrocha7a Jana Císaře) vidět vývoj společnosti. Vztah společnosti a divadla, tím 

spíše v epoše formování národního vědomí i české státnosti vidím jako naprosto 

neoddělitelný.  

 Zároveň chci v rámci úvodní kapitoly obsáhnout tento nezbytný vývoj proto, 

aby byla zřejmá proměna před a po roce 1918, kdy české divadlo dostává poprvé 

                                                 
7 

I. fáze: 1785 – 1812, II.fáze: 1812-1830, III.fáze: 1830 – 1851, IV.fáze: 1851 – 1862. HROCH, Miroslav. Na 
prahu národní existence. Praha: Mladá fronta, 1999.  
 



 

 

primárně divadelní funkci. Ač národnostní snahy dosáhly naplnění v podobě 

československé republiky, stále je přítomná cenzura, a tak zde principiálně podobně 

jako v éře Rakouska-Uherska stále existuje divadlo, které stojí na pomezí oficiálního 

a cenzurou potlačovaného. Funguje zde zřejmá tradice toho, že skrze „jeviště“ je 

možné definovat potřeby a touhy „hlediště“. To, že divadlo může být věcí výsostně 

politickou, že skrze něj může být člověk občanem. Na základě této teze, jsou 

součástí této kapitoly i podkapitoly, které mají ilustrovat různé typy slavností 

spjatých s národnostní myšlenkou. Kapitola 1.2 Kulturní proudy a vlivy v druhé 

polovině 19. století pracuje s podobným motivem, už však přímo v intencích 

teatrologie a dějin divadla. 

  První fáze (1785-1812) vývoje formování a definování českého divadla (tehdy 

ve smyslu jazykovém) je neodmyslitelně spjata právě s vývojem češtiny a 

formováním novodobého vnímání národní identity – češství, slovanství. „Češi“, 

„česká intelektuální elita“, „české etnikum“ v dnešním slova smyslu ještě neexistuje. 

Češství ve smyslu národním či jazykovém je jen zájmem, koníčkem, volnočasovou 

aktivitou. Vzhledem k této situaci není možné vnímat divadlo hrané v češtině jako 

masovou záležitost (především ve smyslu profesionálního divadla), ačkoli jeho 

schopnosti oslovovat masy, být mediem, je bezprostředně využíváno.  

Snaha o formování národního jazyka tak jde ruku v ruce s vývojem divadla – 

divadla jako média – pro jeho jasnost a srozumitelnost, pro jeho didaktický 

potenciál. Divadlo se tak stává prostředkem národní agitace. Využití těchto principů 

bylo bezprostředně dáno vývojem a inspirací osvícenským divadelním programem. 

Tuto didaktickou formu divadla lze v definování titulního tématu divadla dělnických 

tělovýchovných jednot aplikovat velice jednoduše. Podobně jako později 

v Sovětském svazu, krátce po převzetí moci bolševiky, je možné vidět podobný typ 

publika a podobný záměr aktérů. Podobný je i žánr živých obrazů a živých novin – 

především pro svoji popisnou funkci hojně využívaný dělnickými i jinými 

divadelními profesionály i ochotnickými spolky. 

 Hodnota jazyka je v této etapě národního obrození absolutizovaná a 



 

 

nadřazená – jeho funkce zdaleka převyšovala funkci nástroje dorozumění. Je ovšem 

možné namítnout, že taková orientace byla v období počátků národního hnutí 

malého národa, ve fázi národní agitace, jaksi samozřejmá, ne-li zákonitá. Taková 

námitka vyplývá ovšem z představy, že český vývoj byl charakteristický pro všechny 

případy národních hnutí oné doby. Taková představa je ovšem mylná. Stačí 

připomenout, že řada evropských národních hnutí měla od počátku (přesněji řečeno 

od nástupu národní vlastenecké agitace) politický charakter, sledovala vedle 

kulturních a jazykových také, ba především, politické cíle. Tak tomu bylo nejen v 

případě národního zápasu polského či maďarského, ale také v národním hnutí 

irském, norském, řeckém, ba i srbském. Orientace na prioritu jazykového a 

literárního programu nebyla teda ani celoevropskou zákonitostí, ani českou 

zvláštností, nýbrž jedním ze základních typů programu národního hnutí.8   

 Ačkoli se divadlo zaštiťuje národnostní ideou, ještě se, ani v souvislosti se 

statí Friedricha Schillera nejedná o koncepci českého národního divadla. 9 

 Druhá fáze (1812 – 1830) vývoje českého divadla je ovlivněna především 

posunem a vývojem společenským. Občansky umlčená veřejnost je vždy 

náchylnější k přijímání a do jisté míry i adoraci pokleslejších forem zábavy a umění. 

Problémem této fáze formování novodobého divadla v češtině je zřejmě ve funkci a 

úrovni, které měla činohra jako mluvený druh divadla. Od klasicismu se texty pro 

činoherní divadlo a jeho žánry dostávají do popředí zájmu a v osvícenství zaujmou 

dominantní postavení, neboť spolutvoří činohru jako druh divadla, jenž může díky 
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    HROCH, Miroslav. Politická úloha kulturního programu v národním obrození. In Vznik českého 
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9
     Ideje Národního Divadla (a národního divadla) koncipuje Jan Patočka ve své studii K „ideji národního 

divadla“. Konstatuje zde, že se nejedná o jednu „ideu“, ale o dvě velmi různé.  Jednu prezentoval u 
položení základního kamene Sladkovský, druhou Palacký. Ideu toho, že národ dospěje od kulturní 
k politické samostatnosti a duchovní úsilí je tak složkou a předobrazem úsilí politického, prezentoval 
Sladkovský. (SLADKOVSKÝ, Karel. Řeč Karla Sladkovského při slavnosti položení základního kamene 
národního divadla v Praze. Praha: Slavnostní výbor, 1868.) Naproti tomu Palacký vnímá divadlo jako 
morální instituci. Podle Palackého idea Národního Divadla s velkým N a D není ničím jiným než ideou 
národního divadla s malým n a d, jak je jakožto resumé dlouhé debaty kolem morální povahy divadla , 
kterou rozvíjel celý novověk západoevropským národů od 17. Věku, s přichýlením k největšímu 
osvícenskému filosofu – I. Kantovi – formuloval filosofický a zároveň básnický promotor německé literární 
klasiky a německého idealismu. PATOČKA, Jan. I „ideji národního divadla.“ In O smysl dneška. Purley: 
Rozmluvy, 1987. 136 s. 



 

 

mluvě jako přirozenému lidskému komunikačnímu prostředku nejlépe plnit 

esteticko-ideové funkce, jež jsou od divadla požadovány. Obrat od improvisovaného 

komediantského divadla k divadlu psanému, literárnímu znamená kromě toho ve 

středoevropském prostoru obrat k divadlu jako nástroji zasahujícímu do 

společnosti, k instrumentálnímu.10 K divadlu jako instrumentu, nástroji, který chce 

záměrně ovládat jisté společenství.  

  Činohra se tedy dostává do popředí zájmů a stává se díky své „literárnosti“ v 

klasicistním trendu vysokého a nízkého rozhodujícím divadelním žánrem – 

především pro schopnost co nejreálněji zobrazovat realitu a navíc, v češtině, plnit 

zájmy dané osvícenským divadelním programem. Divadlo, bezpodmínečně závislé 

na tom, co rezonuje, společnosti nabízí to, co si žádá – ilusi veřejného života, který 

vzhledem k politickým okolnostem téměř neexistuje. To vše v tehdejším 

sentimentálním hávu – rytírny, historické náměty, vytváření nové identity a 

historického vědomí (se samozřejmě různou historickou relevancí). Tento typ 

produkce je primárně určen pro nově se formující střední stav. Tyto náměty a hry 

profesionálního divadla jsou samozřejmě výraznou inspirací pro ochotnická divadla 

a ochotnické spolky, které jsou neodmyslitelně spjaty s popularizováním tohoto 

zábavního repertoáru.  

Literatura je v této době silně ovlivněná zájmem o vývoj jazyka, ten je dán i 

dobovým překladovým trendem, překlady se tak stávají samostatným literárním 

žánrem. I literatura a jazyk má v této době zástupnou funkci. Vladimír Macura11 

hovoří v této souvislosti o lingvocentrismu a o metajazykovém charakteru české 

kultury této doby. 

 Mezi třetí (1830-1851) a čtvrtou (1851-1862) vývojovou fází stojí rok do jisté 

míry emblematický, rok 1848. Jeden ze stěžejních mezníků evropské moderní 

historie. Rok, který bezezbytku ovlivnil následný vývoj evropského kontinentu. Jeho 

revoluční myšlenky byly inspirativní pro celou Evropu – nejprve ve švýcarských 

kantonech, pak následované politickými opatřeními papeže Pia IX., povstáními na 
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území Italie, ozbrojenými střety v Paříži, ve Vídni, bojem na barikádách v Berlíně. 

Rakouský císař Ferdinand V. odvolal jednoho z nejvlivnějších zastánců systému 

Svaté aliance a policejního absolutismu, státního kancléře Metternicha, a slíbil 

ústavu. Maršálek Alfred Windischgrätz sice potlačil povstání v Praze i ve Vídni, ale v 

důsledku revolučních aktivit byla zrušena robota a započata proměna moderního 

správního systému.  

 V mnohonárodnostní monarchii se vytvořilo několik revolučních středisek, 

nicméně jednotlivé národnosti se začaly vzájemně odcizovat. Hluboká propast 

nedůvěry se zvolna otvírala mezi Čechy a Němci, Maďary a Chorvaty a tak dále. 

Podle zákona paradoxu se revoluční vlna vyhnula pouze dvěma velmocem. Velkou 

Británii chránila tržní ekonomika, občanská společnost a právní stát, Rusko zase 

jeho zaostalost ve všech směrech.12 Impulsy, které vyústily v události roku 1848, 

jsou různé. Pro ústřední téma diplomové práce je klíčové pojmenovat impuls 

politický (národnostní) a impuls sociální13 – ačkoli oba tyto směry sledovaly své 

vlastní zájmy, sledovaly je velmi často ruku v ruce. To je podstatné nejen pro vývoj 

divadla, ale i sociálních hnutí a různé spolkové činnosti.  

 Přelom 40. a 50. let je tak ve znamení výrazného nárůstu a vzápětí cíleného 

útlumu různých politických projevů – národnostních, sociálních, politických i 

obecně společenských.  

 Doba „porevoluční“, pobřeznová, je dobou upevnění moci formou 

bachovského absolutismu. Česká, respektive rakouská společnost je centralizována 

a moc je tak v rukou císaře Františka Josefa I. Jeho zástupcem a „výkonnou mocí“ 

se stal ministerský předseda Alexander Bach. Tato doba je dobou paradoxů – útlak, 

sledování, moc tajné policie. Zároveň však není možné přehlédnout fakt, že v této 

době dochází k výrazným reformám, které mají za následek ekonomický rozmach 

země. Svobodnému podnikání nebyly kladeny výrazné překážky. Vláda si v oblasti 
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 BĚLINA, Pavel. Krize evropské pentachrie. In Dějiny evropské civilisace. Praha Litomyšl: Paseka, 1995. 
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   S postupující industrializací se proměňuje i struktura obyvatelstva, a Evropa tak zažívá důsledky 

průmyslové revoluce – rychlý růst sociálně slabých vrstev, historicky nezakotvené dělnické obyvatelstvo, 
vznikající chudinské periferie kolem průmyslových měst. Rostoucí sociální napětí ukázaly již dělnické 
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obchodu a průmyslu počínala velmi liberálně. Důležitým nástrojem 

podnikatelského rozvoje byly obchodní a živnostenské komory, které byly 

organizované od roku 1850 jako sdružení průmyslníků určitého regionu. V roce 

1859 byl vydán živnostenský řád, který odstraňoval zbytky cechovní organizace.  

 Tento ekonomický rozmach se stává proměnnou sociálního rozvrstvení 

společnosti – dochází k emancipaci měšťanstva, rodí se buržoasie a s ní i nové 

divadelní publikum. V minulosti byl divadelní repertoár rozkročen mezi divadelním 

provozem zaměřeným na aristokracii a publikem z nižších vrstev – měšťanské a 

městské obyvatelstvo je vrstvou, která rozmach divadelního hnutí zajišťuje a je jeho 

součástí. Společnost 50. a 60. let je svým způsobem pokračováním tohoto trendu, 

zároveň již není ústřední funkcí divadla funkce buditelská a národní. Dominuje 

funkce estetická a snaha o kvalitní umělecké dílo. V druhé polovině 19. století se 

funkce jazyka daná národním obrozením posouvá. Bylo nutné emancipovat jazyk 

jako takový, ne ho formovat, ale používat.  Vyspělost češtiny je tak demonstrována 

politickou, ale i divadelní publicistikou a překlady. Obojí je podstatné jak pro vývoj 

divadelní, tak i literární kultury. 

 Předchozí období bylo, co se obecně kultury, ale i divadla týče, specifickým 

obdobím – byl formován uživatelský jazyk, formovala se divadelní kultura, jejíž 

primární funkcí nebyla funkce umělecká, ale funkce didaktická, obrozenecká. Tento 

aspekt české divadelní kultury zde zmiňuji nejen pro rekapitulaci vývoje českého 

divadla, ale především proto, že v titulním tématu můžeme sledovat podobné 

fungování principů divadla i teatrality. Jedná se především o výraznou didaktickou 

funkci, která byla podstatnou součástí divadelních i paradivadelních žánrů 

kulturních aktivit dělnických tělovýchovných spolků v období první republiky. Vedle 

výrazné didaktické funkce lze však definovat i další specifické aspekty období první 

poloviny národního obrození a období první československé republiky. Tímto 

aspektem je politická funkce, daná přirozenou potřebou vyjadřovat se 

k problémům obce, společnosti. Nejen doba pobřeznová, ale i doba po vzniku 

Československa z principu věci vybízí k tomu rekapitulovat a kultivovat občanský 



 

 

postoj – vymezovat se, například divadlem. 

 Byla-li předchozí periodizace ukončena v roce 1862, je nezbytné na ní 

navázat. Pro téma mé diplomové práce není nutné pokračovat v periodizaci Jana 

Císaře, který dobu do vzniku první republiky chronologicky člení do tří kapitol.14 Pro 

předmět mé diplomové práce je smysluplnější sledovat umělecké vlivy 

komplexněji, ve vztahu k ústřednímu tématu, které se svým zaměřením z části 

vyčleňuje ze standardního vývoje českého, tím spíše měšťanského divadla.  

 Záměr sledovat toto období komplexněji byl nastíněn v předchozích 

odstavcích. Byla-li dosavadní idea národa spjatá s národním jazykem, je nutné ji 

dále rozvinout, používat. Domnívám se, že tento aspekt je pro rozvoj českého 

divadla podstatný. I co se zahraničních vlivů týče. Hlavně odklonem od 

„institucionalizování“ k „používání“ otevírají se divadlu i dramatu otevírají dveře do 

soudobé Evropy. Její tehdejší kulturní klima se tak pomalu stane inspirací pro 

kulturu českou. Následující text tak nemá striktně popisovat společnost a kulturu 

druhé poloviny 19. století, má především nastínit umělecké vlivy či specifika české 

společnosti, které se svým vývojem či společnými znaky odráží v titulním tématu. 

Striktní periodizace tak není podmínkou a některé vlivy zasahují i do předchozích 

kapitol daných periodizací Miroslava Hrocha a Jana Císaře.  

   Doba druhé poloviny 19. století je dobou proměny evropského kontinentu 

směrem k podobě, kterou má, s drobnými proměnami po I. světové válce, 

víceméně dodnes. Zároveň je již nutné vnímat Evropu v geopolitickém kontextu – v 

době rozmachu a postupujícího vlivu USA, ale i britského a francouzského 

kolonialismu, válek s Čínou a Japonskem. Důsledkem průmyslové revoluce a 

následné industrializace dochází k výrazným vlivům na sociální skladbu 

obyvatelstva, k proměnám společenských vlivů a životního stylu obecně. 

Konzervativní společnost se postupně liberalizovala. V mnoha státech dochází k 

odluce církve od státu a postupné sekularizaci obyvatelstva. Společnost, definovaná 
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rodovými vazbami a vztahem k půdě se dává do pohybu – především zemědělci se 

s vidinou lepšího života daného prací v továrnách stěhují do měst, respektive na 

vznikající předměstí kam jsou továrny soustředěny. S nárůstem vykořeněného a 

bezprizorního městského, především dělnického obyvatelstva se postupně rozvíjí 

dělnická a sociální hnutí. Ty postupem času dostávají čím dál víc masový charakter. 

 V době těchto progresivním změn byla rakouská mnohonárodnostní 

monarchie formálně sjednocená vládou Františka Josefa I. Stagnace vývoje však 

byla v 50. letech poznamenaná neúspěšnou revolucí v roce 1848 a nastolením tzv. 

bachovského absolutismu. Na základě zákazu shromažďovacího práva je omezena 

spolková činnost, utužena cenzura, která se vztahuje především k projevům 

českého nacionalismu. Cenzura, vyhoštění a omezení činnosti se týkají celé řady 

veřejně činných lidí (Havlíček, Sabina, Tyl, Palacký, Šafařík...). Představy o 

sebeurčení národů se dostávají pod tlak a postupně přestávají existovat. Tento stav, 

tzv. Doba pobřeznová, trvá až do pádu bachovského absolutismu, tj. roku 1859. 

Vzápětí, roku 1860 vydává František Josef I. tzv. Říjnový diplom, který se stal 

předzvěstí a nadějí konstitucionalismu, který ctil a potvrzoval historickou kontinuitu 

českých zemí v rámci impéria. Je ovšem nutné dodat, že tato liberalizace probíhala 

směrem shora. Pád bachovského absolutismu tak přispívá k rozvoji veřejného a 

politického života. Začínají se formovat skupinky, ze kterých se postupně vyvíjejí 

skutečné politické strany. S tímto zřetelem je nutné nahlížet na další, v českém 

kontextu neodmyslitelně zakotvený fenomén spolkové činnosti. Útlum, skepse a 

zmařené naděje následují po vyrovnání rakousko-uherském. Po formální stránce 

zajištěná občanská práva jemu předcházející, byla dobou výrazného vývoje a 

rozkvětu občanské společnosti. Popularita spolkové činnosti a tohoto typu trávení 

volného času je nutným předpokladem pro realizaci divadelních představení nejen 

v rámci dělnických, ale i jiných spolků.  

   

 

 



 

 

2.2. Kulturní proudy a vlivy v druhé polovině 19. století 

 

 Tuto kapitolu zabývající se divadelní kulturou druhé poloviny 19. století lze 

tematicky členit do dalších dvou podkapitol. První, kterou lze shrnout pod zkratku 

Historismus. Realismus. Slovanství, rekapituluje vlivy více zakotvené v české 

kultuře, ta druhá, Naturalismus. Dekadence. Symbolismus, se snaží shrnout 

trendy, které se v českém prostředí rozvíjejí z evropských inspirací.   

 

2.2.1. Historismus. Realismus. Slovanství. 

 

Zkratkovitým názvem této kapitoly bych ráda vyjádřila vlivy a východiska 

této epochy. Oproti následující kapitole nazvané Naturalismus - symbolismus - 

dekadence, pojednávajících o jevech, jež se v českém prostředí rozvíjejí, je tato 

kapitola více zakořeněná v českém kontextu a právě zformované české společnosti.  

 Historismus rezonuje ve společnosti jako jistá alternativa k romantismu, 

který v Čechách ve své původní podobě reprezentuje především Karel Hynek 

Mácha. Historismus je programové navazování dialogu s minulostí, skrze niž je 

nazírána přítomnost a zároveň se z ní čerpají podněty pro jistá současná stylová 

řešení.15  Podstatný byl kolorit, náměty z velkých českých dějin, imitace klasicistního 

vzoru a klasická témata, jen v tuzemských reáliích (Vukašín, Lipany, Pražský Žid). 

Tyto historické hry, ač se náměty inspirují v historii či mýtické minulosti, touží se 

vyjadřovat k aktuální současnosti, ke společnosti, k politice, jsou tedy zároveň jistou 

alegorií soudobé společnosti. Realismus je v českém prostředí výchozí metodou 

kontinuálně pro literaturu i drama, od 80. let 19. století až do nástupu avantgardy.  

České realistické drama se rozvíjí v 90. letech a tento trend je umocněn dramaturgií 

Národního divadla a předobrazy zahraničních dramatických textů. 

 Typickými okruhy se stávají díla čerpající z venkovské a městské tematiky, 

zároveň už tato témata v sobě nesou sociální, v městském prostředí až dělnický, 
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podtext. Tento motiv podvědomě vychází z tradice obrozenecké literatury; 

solidarita s utlačovanými či sociálně slabými byla součástí národní emancipace. 

Především v žánru toho, že většina zaměstnavatelů románových dělníků byla, 

přirozeně, německé národnosti. Jak uvádí Vladimír Macura ve své knize Šťastný 

věk, cukrovar byl spolu s textilními fabrikami po celé 19. století nejoblíbenějším 

průmyslovým prostorem české prózy. Zároveň zde nastiňuje topos továrny16 a 

individualizovaného dělnického vůdce, který je zosobněním abstraktního sociálního 

konfliktu i sociálních teorií jako továrníkův protivník. Podstatou je řešení dělnické 

otázky i globálnější politické koncepce. 

 V souvislosti s touto tematikou není možné nezmínit okruh her, knih a 

článků, jejichž ústředním tématem či inspirací bylo nalezení či objevení rukopisu 

Královédvorského a Zelenohorského. Vytváření a konstituování české historie, 

dojetí nad hloubkou a opravdovostí legend národa, který se v rámci svého 

probouzení opět setkává se svým dávnověkem, zasáhlo české umění napříč 

uměleckými žánry. Slovanství se stává národní identitou. Slovanská vzájemnost se 

stala populární hlavně v druhé polovině 19. století. Slované žili v 

mnohonárodnostních říších, jejichž koncepce potlačovaly tehdejší národnostní a 

obrozenecké záměry. Západní Slované (Češi, Slováci, Poláci) žili v rámci Rakouska-

Uherska, jižní Slované pak pod vlivem jak Vídně, tak Osmanské říše. Ideu 

panslavistického hnutí šířili spisovatelé a další umělci. V Čechách a dalších zemích, 

především jihoslovanských, našlo velkou odezvu.17 Vznikala díla, písně, práce 

oslavující jednotu slovanských národů. Idea slovanské vzájemnosti byla populární 

do té míry, že vznikla záměr zaštítění formujícího se českého, ve smyslu 

slovanského, národa, tím nejmocnějším a největším, Ruskem. Další alternativou 

byla oproti této koncepci idea více regionální, idea austroslavismu. Ta měla 

zaštiťovat Slovany hlavně v rámci rakouskouherské monarchie, podporovat jejich 

společné snahy a utužovat vzájemnou solidaritu a spolupráci. Tyto ideje je 
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   MACURA, Vladimír. Šťastný věk. Praha: Academia, 2008, 287 s. 
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 Tento koncept je patrný ještě během první republiky, kdy idea slovanství doznívá například při 
všesokolských sletech, kdy jsou především jihoslované významnými hosty těchto slavností. Srovnáním 
může být i anachronická apoteóza slovanství v Muchově Slovanské epopeji. 



 

 

v důsledku možné vidět na pozadí spolkové činnosti, například v kontaktech s 

jižními Slovany v rámci sokolského hnutí. 

 

 Dalším trendem této epochy je i jakási „touha po velkém divadle“ - to je 

nezbytné zmínit především v souvislosti s ústředním tématem práce, jehož je ona 

„touha po velkém divadle“ jistým pandánem. Velké divadlo má být velké svým 

rozsahem, monumentalitou, masovostí nejen v kontextu kukátkového či přírodního 

divadla, ale i jako medium. Monumentalita a velikost vždy očekává své diváky. Ke 

konci 19. století začíná éra měšťanského divadla se vší jeho pompou, nákladností a 

velkým stylem – v činohře, opeře i operetě.  

 Národní divadlo, pokud ho vnímáme jako medium své doby, se stalo výkladní 

skříní formujícího se národa, jevištěm, symbolem. Místem provolávání souhlasu i 

nesouhlasu v dobách svobodných i dobách totality. Císař tvrdí, že „Národní divadlo 

neznamená svým vznikem pro vývoj českého divadla nic nového.“ Zároveň cituje 

Otokara Fischera, podle nějž rok založení Národního divadla nezasáhl podstatně do 

organismu dosavadního růstu. Pokud jde o vývoj divadla, o jeho soudobé 

formování, o jeho styl, především v éře měšťanského divadla nebylo přesunutí z 

Prozatimního do Národního divadla žádnou výraznou vývojovou změnou. Tento 

krok byl podstatný pro jistou „občanskou výchovu“, pro ztotožnění se jedince, 

diváka, nejen s hercem na jevišti, ale především s tím, že to je součástí nějaké 

národní demonstrace. Určující byl pocit ztotožnění se s masou, s ideou, se 

spoluobčany.  

 

2.2.2. Naturalismus. Dekadence. Symbolismus 

 

 Oproti předchozí kapitole jsou tyto inspirace svázány spíše se zahraničními 

uměleckými styly, ačkoli se skrze tendence realismu s naturalismem v mnohém 

doplňují. Naturalismu, potažmo realismu jde o nastínění vztahu divadla ke 

skutečnosti, o to, jak ji s co největším citem ukazuje a interpretuje publiku. Touha 



 

 

Emila Zoly na divadle je velmi podobná té literární: přesně, objektivně, ničím 

nezkresleně a autenticky vyobrazit skutečnost. Ze zahraničního repertoáru je 

nejpopulárnější Zola a Ibsen, z toho českého Stroupežnický – především skrze Naše 

furianty se divadlo stává i společenským kritikem. Roku 1890 inscenuje pro-

dělnicky orientovaný herec činohry Národního divadla Jakub Seifert hru Matěje 

Anastasia Šimáčka Svět malých lidí odehrávající se v cukrovaru a v dělnických 

ubytovnách, s co největší touhou po autentičnosti prostředí. Další hrou, která se 

inspirovala dělnickou tematikou, je Drama čtyř chudých stěn Františka Adolfa 

Šuberta, cenzura ji však roku 1893 zakázala. Vedle těchto okrajových dramatických 

textů z dělnického prostředí zůstala hlavním námětem českého naturalismu česká a 

moravská vesnice.  

 Další kapitolou tohoto vztahu bylo formování moderny. Ta měla odpor k 

tradicionalismu, k pokrytectví společenského života, součástí modernistického 

postoje byly útoky na měšťanský stav – formuje se takzvaná generace 

devadesátých let, která roku 1895 vydává Manifest české moderny. Autoři 

inspirovaní především francouzskými prokletými básníky a symbolismem se rozešli 

s uměleckým realismem předchozí dekády i s filosofickým pozitivismem poslední 

dekády 19. století. Nálada konce století, v Evropě proslulé „belle epoque“ vyústila v 

dekadenci prožitku a úpadku Evropy a „lidstva“. Zároveň tak v kult subjektu a 

subjektivity, umění a umělce. Mizí víra ve slovanskou vzájemnost, stejně jako víra v 

Evropu, lidstvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. Spolková činnost v českých zemích. Ideje. Slavnosti. Tradice. 

  

 Fenomén spolkové činnosti je fundamentálně spjat s fungováním občanské 

společnosti. Trend sdružování se, podmíněný spolčovacím a sdružovacím zákonem 

přijatým v roce 1867, se tak podílí na formování moderní společnosti. Právě 

spolková činnost je jedním ze základních pilířů fungování demokratických 

společností. Možnost vyjadřování se k politické a společenské situaci, byla zárukou 

posunu vnímání jedince jako součásti společnosti, občana. Zodpovědnost za 

prostředí, ve kterém člověk žije, je jedním z pilířů moderního liberalizovaného 

státu. Idea zodpovědnosti nejen za věci politické, ekonomické a sociální je součástí 

vnímání svobody. 

 V kontextu vývoje české společnosti lze v tehdejších spolcích vidět zárodky 

elit, jak těch soudobých v rámci rakousko-uherského impéria, tak těch budoucích, v 

rámci Československé republiky. Tyto spolky zasahovaly nejen v Praze, ale i v 

menších městech do všech odvětví společnosti, kterou tak kultivovaly. Jednalo se 

především o spolky kulturně společenské (Umělecká beseda, Hlahol), spolky 

zaměřené na průmysl a obchod (Jednota probuzení průmyslu v Čechách), 

vzdělávací (Královská česká společnost nauk, Vlastenecké museum v Praze), ale 

například i ženské spolky (Americký klub dam Vojty Náprstka, Tělocvičný spolek 

paní a dívek pražských). Nejmasovějším a proto nejdůležitějším spolkem, který v 

tomto období vznikl, byl Sokol, jemuž bude pozornost věnována v kapitole 

Divadelní aktivity dělnických tělovýchovných spolků v období první republiky v 

kontextu vývoje tělovýchovného hnutí.  

 

 Záměrem této podkapitoly je na několika příkladech ukázat fenomén doby, 

lidovou slavnost, medium 19. a počátku 20. století. Záměrně jsem vybrala ty, jejichž 

intence byla veskrze politická a jejichž součástí byla jak divadelní, tak tělocvičná 

představení - demonstrována buď přímo v divadle, nebo primárně divadelními 



 

 

prvky ve veřejném prostoru. 18 

 Zároveň však tyto slavnosti mají být nejen dokladem duchovních a 

kulturních tradic, ale i prosperity a rychle se rozvíjející ekonomiky rodícího se 

národa. K ústřednímu tématu se námět této podkapitoly vztahuje nejen snahou o 

politický, v mnoha ohledech až agitační charakter, ale i jistou přirozeností, která 

pramení z toho „sejít se pro společnou věc“. Z této přirozenosti zároveň pramení i 

snaha zřizovatelů a organizátorů s touto skutečností dle svého nakládat. Podobně, 

jako to je možné vidět u dělnických a komunistických slavností v období první 

republiky. Ty zcela jasně a zřetelně navazují na tradici vybudovanou českým 

národním obrozením a po formální stránce pracují se stejným typem žánrů. 

 Program těchto slavností byl žánrově různorodý - divadlo, podívaná, 

performance, výstavy, průvody, shromáždění, tzv. tábory lidu...atd.). 

 

 První, mnou vybranou událostí byla jedna z prvních masových slavností, jimž 

byl vetknut apelativně národnostní charakter. Slavnost kladení základního kamene 

Národního divadla v květnu 1868, byla podle mnohých pramenů největší politickou 

manifestací nejen české národnosti, ale i slovanské vzájemnosti. Oslavy nebyly 

zacíleny jen na historickou Prahu, ale na rozličná místa vztahující se k hrdinským a 

mýtickým činům historických i bájných událostí a postav.

19

 

 Záměrem bylo demonstrovat soudržnost Čechů a obyvatel Zemí koruny 

české a skrze tato památná místa potvrzovat kontinuitu českého národa – národa, 
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 Jednalo se především o národnostní slavnosti, sokolské a všesokolské slety. Oslava svatováclavského 
milenia s orelskými slavnostmi tak stojí zdánlivě mimo, nicméně zapadá do důslednějšího obrazu 
prostředí titulní první republiky. 

19
  Česká státnost byla demonstrována slavnostním svozem kamenů z „památných“ míst české historie (Říp, 

Blaník, Radhošť, Trocnov, Prácheň, Svatobor, Tábor...). Cesty od těchto míst směrem k Národnímu divadlu 
byly lemovány slavnostními průvody, jichž se účastnily statisíce lidí. Zatím pražské ulice oděly se v háv 
slavnostní hostům na uvítanou. Praha voněla chvojím, ovinující stožáry, pyramidy, tribuny, chvojné 
girlandy pnuly mezi kandelábry od řetězového mostu až na konec Karlína. Vlajky českých a moravských 
barev vlály na stožárech při celé té cestě. Staveniště obstoupeno bylo 30 takovými stožáry. Nad kameny 
základů zbudován byl vkusný chrámek, vyvrcholený pozlacenou korunou pod červeným baldachýnem. (…) 
Ze tří stran staveniště stály tribuny pro 6000 diváků, čtvrtou volnou stranou bylo prostranství 
Ferdinandovy třídy (dnešní Národní třídy, pozn. aut.) (...) noví a noví hosté přijížděli do Prahy 
nespočetnými vlaky. Slavnost položení základního kamene k Národnímu divadlu. Praha: Edvard Grégr, 
1869. 42 s. 



 

 

který má svoji minulost, přítomnost a především budoucnost. Tyto tři časoprostory 

se dennodenně po několik dní protínaly s obrovskou pompou na rozličných místech 

české země.  

 Ústředním dnem vícedenních slavností a oslav byl 16. květen, kdy se konal 

velký průvod, jehož se účastnily různé vrstvy národa, profesí, spolků a organisací. 

Především tyto průvody byly onou mediální složkou, která dávala slavnostem 

masový charakter. Tím spíše, že se jednalo o slavnost položení základního kamene 

budoucího Národního divadla.20  To znamená, že divadelní inscenace, kterou tento 

průvod primárně byl, měl bytostně politicky demonstrační charakter. Navíc, 

podobně jako u jiných soudobých slavností a poté i u sokolských, dělnických a 

komunistických tělocvičných jednot, se jednalo o projekt realizovaný divadelníkem, 

profesionálem. Tyto slavnosti se tak stávají divadelními postupy důsledně 

připravenou podívanou s primárně politickým cílem. Slavnostní průvod u pokládání 

základního kamene Národního divadla byl zrežírovaný jako korunovační průvod 

českých králů – průvod skončil u staveniště Národního divadla, kde následovalo 

několik projevů tehdejších politických a společenskovědních elit. 21   

 Na zajímavou souvislost s kontinuitou tradičních církevních slavností 

poukazují ve své studii Patroni svátky a výročí Jiří Pokorný a Jiří Rak22, kteří 

připomínají fakt, že součástí těchto oslav byla i slavnostní regata na Vltavě 

dotvořená ohňostrojem, která se snažila navazovat na starší barokní tradici 

svatojanských oslav, tradičních Musicae Navalis. Navíc, položení základního kamene 

bylo načasováno na květnové dny, kdy byla Praha vedle návštěvníků slavnosti plná 
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 Za typografy šla Umělecká beseda, Malířská akademie, Konservatoř, ochotníci divadelní a herci z 
povolání. Patnáct členů zemského divadla oděno bylo ve stejnokroj, jejž navrhl Fr. Kolár. Sestávala se ze 
světlemodré čamary se stříbrným střepením. Na hlavách poděbradky ze sametu třešňově rudého se 
šedým kožíškem a orlím perem. V čele skupiny zemských herců jel na koni Jiří Bittner. Op. cit. 

21
 Palacký, Rieger, Grégr, Sladkovský). Vědu zastupoval Purkyně, Uměleckou besedu Wenzig, Dramatické 

umění Josef Jiří Kolár, dramatickou hudbu Smetana, zemské museum Jindřich Clam Martinic, Českou 
matici hrabě Jan Harrach. Za dělníky klepal na kámen dr. Chleborád. Předposlední přistoupil ke kameni 
projektant Zítek, poslední předseda divadelního sboru Ferdinand Urbánek. Polední slavnost skončila 
národní hymnou a salvami na Střeleckém ostrově. Následovala veselice na Letné a oficiální banket na 
Žofíně. Uměleckým vrcholem oslav byla premiéra Dalibora v Novomětském divadle. Opeře předcházela 
alegorická hra J. J. Kolára. Oslavy byly zakončeny v Novoměstském divadle Smetanovou předehrou 
Věštba Libušina. 

22  
 POKORNÝ, Jiří – RAK, Jiří. Patroni, svátky a výročí. Dějiny a současnost 3, 2008. 



 

 

poutníků směřujících ke hrobu sv. Jana Nepomuckého. Nebyl tak problém s touto 

okolností mediálně pracovat, a prezentovat tak položení základního kamene jako 

masovou záležitost.  

 

Další událostí, kterou jsem do této kapitoly rekapitulující masové slavnosti v 

druhé polovině a na počátku 20. století vybrala, byla událost, která na tu předchozí 

svým způsobem navazovala. Prestiž českého národa zde byla prezentována 

především skrze jeho ekonomický progres. Touto slavností byla několik týdnů 

trvající Zemská jubilejní výstava. Dalším záměrem bylo prezentovat to, že se Praha 

umí ukázat jako centrum umění, kultury, řemesel, průmyslu a odchodu a tak trochu 

jako evropská metropole. Jako metropole etablovaného národa, který si získává a 

potvrzuje svoji vlastní suverenitu.  

 Pražská průmyslová výstava, na kterou ta Zemská jubilejní navazovala, byla 

sice na území českého království poměrně ojedinělá, ale v Evropě byla tradice 

tohoto typu výstav velice populární (Paříž, Vídeň, Londýn). V Čechách se podobné 

výstavy, samozřejmě v menší míře, konaly u příležitosti korunovace habsburských 

panovníků Leopolda II. (1791), Ferdinanda V. (1836) a byly tak samozřejmou 

součástí korunovačních oslav. 

 Výstava vznikající za výrazné podpory zemské šlechty23, tzv. „nové“ šlechty 

spjaté z rozkvětu průmyslu24, a výboru pro organisaci této výstavy25. Doprovodný 

program výstavy byl podobný jako během kladení základního kamene Národního 

divadla.26 Nezastupitelné místo měla v rámci jubilejní výstavy i Česká obec 

sokolská. Do doby konání výstavy totiž spadal II. všesokolský slet: jakkoli spolu tyto 
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kníže Schwarzenberg, Hrabě Zedtwitz, hrabě Harrach, místodržitel hrabě Thun, kníže Lobkowitz 
24   

 baron Ringhoffer, rytíř Škoda 
25

   například Jan Otto, František Křižík nebo František Thomayer 
26

 K příležitosti zahájení výstavy se samozřejmě konala další slavnost: arcivévoda Karel Ludvík s manželkou 
byli přivítáni salvou z děl, z Hybernské ulice vedl slavnostní průvod na Pražský Hrad. Večer sledovali z 
královské lóže Národního divadla slavnostní předehru Bedřicha Smetany, poté následoval proslov A. E. 
Mužíka interpretovaný hercem Vojtou Slukovem. Podobně jako při pokládání základního kamene 
Národního divadla jsou součástí divadelní produkce v 19. století velmi populární živé obrazy, tentokrát 
sestavené synem J.J.Kolára Františkem. Druhý den směřovali hosté z Pražského Hradu do Stromovky – za 
přítomnosti cechů a spolků, především Sokolů. První výstavní den byl opět zakončen slavnostním 
představením Libuše. 



 

 

dvě akce původně nesouvisely, dokázaly oba výkonné výbory úzce spolupracovat. 

Slet se konal nedaleko v prostoru Královské obory, kde bylo vedle pro tuto výstavu 

konstruovaného Průmyslového paláce a mnoha další atrakcí vybudováno i sokolské 

cvičiště. Cvičilo na něm tři tisíce cvičenců, nejen z Čech, ale i z Vídně, Poznaně, 

Chorvatska a Slovinska. Sokolové se v rámci jubilejní výstavy prezentovali nejen 

cvičením, ale i tělovýchovnou výstavou.   

 

 Následující text je vzájemným porovnáním dvou událostí, jejichž ústředním 

tématem je odkaz Shakespearova díla v českém divadle a společnosti. Podobně 

jako u předchozích slavností i tyto dvě mají, ač v podtextu, zřetelný národnostní 

charakter. 

 Rok 1864 byl spojen s třístým jubileem Shakespearova narození, ale i s 

dramaturgií Prozatimního divadla. Manifestací, ač jakkoli spornou, se v té době 

stalo i odtržení české scény od německé, které se uskutečnilo několik dní před 

oslavami. Slavnost byla doplněna šesti živými obrazy a slavnostním průvodem 

shakespearovských postav – aranžérem a režisérem byl opět František Kolár. Tyto 

živé obrazy byly doplněny hudbou Viléma Blodka a aranžovány dle výtvarných 

předloh (kostýmy navrhl Karel Purkyně). Účinkovali v nich i neherci, především 

členové Sokola. Otýlie Sklenářová Malá jako Perdita ze Zimní pohádky uzavírala 

slavnosti verši Emanuela Züglera: 

... Perdita ars bohemica, toť dítko jest, 
jež pod cizím když sluncem dospělo, zas vrátilo 

se nazpět k domovu a lásku svou a přízeň nalézá. 
 

Perdita, zavržená královská dcera, symbolizovala pořadatelům slavností zavržené 

české umění (perdita ars bohemica), pro jehož rozvoj nebyly v minulých dobách 

podmínky. V holdu Shakespearovi se ozývala sebedůvěra a naděje v renesanci 

českého umění i v brzkou realizaci Národního divadla.27 

 Cyklus Shakespearovských her v roce 1916 uspořádal také Josef Kvapil pro 

změnu v roce, kdy se slavilo třísté výročí Shakespearovy smrti. Během jarních 
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 Dějiny českého divadla III. Praha: Academia, 1977. 47, s. 



 

 

měsíců roku 1916 uvedlo Národní divadlo patnáct inscenací Shakespearových textů 

– v režii Kvapila, dle Sládkova překladu, ve scénické podobě Weniga. Inscenačně 

byla tato přehlídka retrospektivní, rekapitulovala, až na výjimky, dřívější Kvapilovy 

inscenace. Tato slavnost měla své opodstatnění v době konání první světové války, 

kdy byl oslavován autor ze znepřátelené země. Ještě během války se z popudu 

Kvapila, člena Mafie, konala oslava 50. výročí kladení základního kamene 

Národního divadla -  tehdy bylo realizováno 45 inscenací striktně českých autorů. 

 Mezi nejpodstatnější oslavy české státnosti lze vedle všech 

prvorepublikových sletů (1920, 1926, 1932, 1938), či státních pohřbů (Masaryk, 

Jirásek), zařadit i oslavu Svatováclavského milénia v roce 1929. Tuto oslavu 

nezaštiťovaly žádné zájmové spolky, ani nebyla víceméně soukromou aktivitou, ale 

probíhala přímo pod patronací československé vlády, samozřejmě v souvislosti s 

oslavou zemského patrona a ve spolupráci s představiteli katolické církve. 

 Slavnosti probíhaly ve dvou etapách. Na začátku léta, kdy se konalo 

vysvěcení dostavěné svatovítské katedrály a Dny orelstva a poté na konci léta, 

během posledních zářijových dní. Oslavy národního světce měly podobu různou: 

jednalo se o slavnostní přednášky, průvody církevní i světské, akademie, slavnostní 

bohoslužby, recepce, divadelní představení, dny orelstva se slavnostním sletem. 

Vyvrcholením měl být nejdražší a nejnákladnější film v československé produkci s 

legionářem Zdeňkem Štěpánkem v titulní roli. 

 Na přelomu června a července probíhaly v Praze tzv. Svatováclavské dny 

orelstva. Podobně jako byly sokolské slavnosti provázány s národnostními 

institucemi, provázely oslavu národního světské oslavy orelské, tzn. tělocvičné 

jednoty zaštítěné katolickou církví. Slavnostní průvod vycházel od místa dnešního 

kostela Nejsvětějšího srdce Páně; stavba „Masarykova“ architekta Josipa Plečnika 

vznikala mezi léty 1928 – 1932 a zasvěcení Srdci Ježíšově mělo vyjádřit poděkování 

za dosažení samostatnosti a prosbu o ochranu vlasti. 28 Průvod začal mší Svatou na 

staveništi a náměstí Jiřího z Poděbrad a podle údajů ze soudobého tisku se tohoto 
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Kaple jsou zasvěceny českým zemským patronům. 



 

 

průvodu účastnilo 25 000 lidí, přihlížel jim Msg. Šrámek, zakladatel českého Orla a 

v té době ministr sociálních věcí. Průvod šel kolem Myslbekovy29 sochy na 

Václavské náměstí až na Malou Stranu, kde se rozešel. 

  Orelstvo cvičilo na na Strahově. Posledním číslem odpoledne 5. července 

bylo zvláštní vystoupení orelských českých žup v kompozici nazvané „Rozmach 

Orla“. Sedmidílnou skladbu složil Josef Mencl, zemský náčelník Orla v Čechách, 

hudbu Rudolf Šetina. Tělocvičnými sestavami je znázorněn počátek Orla, jeho 

rozmach před první světovou válkou, úpadek za války a poválečná obnova. Sestava 

končila svatováclavským chorálem, k němuž se připojili i diváci na tribunách. Druhý 

den bylo cvičení zahájeno vystoupením slovenských žup nazvaných Osvobození 

Slovenska. Sestava vyjadřovala porobu Slovenska, maďarský útisk, boj za svobodu 

Slováků a byla zakončena symbolickým vytvořením společného státu. Posun 

národnostní myšlenky je během svatováclavských slavností zřejmý. Myšlenka 

českého národa byla rozšířena o ideu národa československého. Navíc bylo nutné 

postupně řešit i církevní otázku, především ve vztahu ke katolické církvi, jejíž úloha 

ve společnosti byla spjata s podporou rakousko-uherské monarchie. Úloha sv. 

Václava tak dostává podobu novodobého světce, kterého si moderní republika 

žádá, takového, který překlenuje minulost k současnosti. Překlenuje duchovní 

tradici katolické církve a dává jí národnostní charakter podle soudobých potřeb 

československé republiky. 

 Druhá část svatováclavských slavností se konala přímo kolem svátku sv. 

Václava, opět s bohatým programem. Poprvé od vzniku Československé republiky 

byly vystaveny korunovační klenoty a dostavěná katedrála byla předána veřejnosti. 

Stejně jako v první části oslav bylo vypraveno několik průvodů, světských i 

církevních, na kterých se podíleli orelstvo, legionáři, selské jízdy, havíři, donští 

kozáci. Z divadelního programu bylo provedeno oratorium J. B. Foerstera Svatý 

Václav, Rudolf Deyl recitoval Tomanovu báseň30 se svatováclavským motivem 
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 Součástí svatováclavských oslav byla i výstava díla J. V. Myslbeka ve Veletržním paláci, vernisáž byla 
součástí zářijového doprovodného programu. 

30
 Karel Toman: Pozdrav T.G.M. v prosinci 1918, Básně. 



 

 

během tzv. „holdu národa“, který na Václavském náměstí sledovalo 250 tisíc diváků. 

Chorál Svatý Václave, tehdy zapělo několik set členů pěvecké obce českomoravské. 

Dojem a emocionalitu toho okamžiku umocnilo nasvícení Myslbekovy sochy tak, 

aby byla viditelná jen socha světce na koni, podkreslená slovy chorálu vycházejících 

z několika stovek úst. 

 Umístíme-li tyto svatováclavské slavnosti do kontextu divadelní historie, je 

nutné připomenout, že éra masového a davového umění realizovaná ve 20. letech 

doznívá a v divácích tak samozřejmě rezonuje. V rámci tohoto jubilea vznikla, či 

byla hrána celá řada dramat se svatováclavskou tématikou. Ke slavnostnímu 

představení v Národním divadle byla zvolena, vedle mnoha jiných se stejným 

námětem, hra Stanislava Loma Svatý Václav.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
 Vítězi, který vjíždíš Červenobílý prapor  A miliony srdcí  Náš otče, který vjíždíš 
 do pražských bran, jsi světem nes  bijí Ti vstříc  do pražských bran, 
 žehnej Ti svatý Václav červenobílý prapor a muži, ženy, děti  žehnej Ti svatý Václav 
 a Mistr Jan.  Ti vlaje dnes  přišli ti říc:  a Mistr Jan. 



 

 

2.4. Davové divadlo. Drama zástupů.31  

 Ústředním motivem tohoto typu dramatu a divadla je princip davu, masy – 

co se námětu i postupné realisace týče. Subjektivita je přenesena na kolektivního 

hrdinu, ústřední postavou je dav.  Tomuto specifickému typu českého dramatu se 

věnuje Pavel Janoušek, nejen ve svých přednáškách, ale i v knize Rozměry dramatu. 

Kapitola III. Drama sociálních konfliktů, pokusy o tragédii rekapituluje texty, v 

nichž je v první řadě zastoupeno drama sociálního konfliktu (Širočina, Velbloud 

uchem jehly, Vina). Tato dramata jsou však autorskou snahou o jakousi novodobou 

tragédii – ve smyslu konfrontace emancipovaného individua s nadosobním řádem, 

v intencích své doby, determinované poválečnou skepsí. (…) lidské individuum se 

počíná výrazně emancipovat, samo sebe uvědomovat jako svobodné, tj. stojící 

mimo neosobní determinanty světa. Toto individuum se považuje za rovnoprávného 

partnera řádu, cítí se oprávněno s tímto řádem zápasit a vynášet nad ním soud. 

Proto je „ideální“ tragédie vždy neřešitelným střetnutím dvou protikladných 

nutností – absolutního mravního řádu a lidské relativity, která je sice jeho 

narušením (viz obvyklé klasifikace: vzpoura, vina, hřích), ale vždy – bez ohledu na 

to, jestli jednotlivý autor dává přednost spíše řádu nebo individuu – je stejně nutná 

a oprávněná.32 

 Ačkoli do Janouškovy analýzy spadají dramata sociálních konfliktů především 

v kontextu formování nového dramatu a jako pokusy o tragédii, vzhledem k 

ústřednímu tématu mé práce bych ráda primárně vyzdvihla ta dramata, v nichž je 

ústřední, symbolickou, postavou dav. Tedy. Arnošt Dvořák: Husité (1919), F. X. 

Šalda: Zástupy (1925), Otokar Fischer: Otroci (1925), Jiří Wolker: Hrob a Nejvyšší 

oběť (společně s Nemocnice, in: Tři hry, 1923), dále populární Verhaerenovo 

Svítání (v překladu S. K. Neumanna, 1905, 1925). 

 V těchto hrách, ač s různým či různě realizovatelným potenciálem, se odráží 
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 Název této podkapitoly odkazuje k dramatu F.X.Šaldy Zástupové. K dramatu a divadlu tohoto typu  
odkazují  ještě tyto termíny divadlo mítink. LUDVOVÁ, Jitka. Dějiny české literatury IV., a zástupové 
divadlo. HONZL, Jindřich. K novému významu umění. Praha: Orbis, 1956. 

32
  JANOUŠEK, Pavel. Rozměry dramatu. Praha: Panorama, 1989. 40 s. 



 

 

dobová fascinace davovostí. Inscenačně náročná dramata jsou svým způsobem a s 

proměnlivou intenzitou filosofickými eseji o vztahu jedince a davu. Jsou zde 

nastolena témata obětování jedince ve prospěch masy, tematizování Boží autority, 

chiliasmus. Výchozím motivem je společnost, která se ocitá buď na scestí, nebo 

přímo v rozkladu. Tematizování Boží autority se v těchto dramatech stává paralelou 

soudobé, poválečnou skepsí naplněné generace, která uvěřila v porážku individua a 

sílu masy. O podobách náboženské ideovosti v dramatu a divadle píše v roce 1919 

Otokar Fischer. 

S tím souvisí znak, jenž hodnotovým výtvorům české tradice dramatické 

vtiskuje ráz národní osobitosti nejzřetelněji: rys náboženské ideovosti Ať národní, ať 

sociální problém (a namnoze u nás obojí splývá), je to spolu otázka po nejvyšších 

vztazích řádu světového. Nejvýznačnější ukázky dramatického stylu, ať už jako 

celek, ať ve vynikajících svých složkách, mohly by mít nadpis: ´o boha´. Toť 

metafysika českého dramatu. Nám moderním už není dáno dívati se na divadelní 

umění jako na součást bohoslužebných obřadů, jak tomu bylo ve středověku a 

zvlášť v antice. Nuž i čeští dramatici jsou z těch, kdož hledají boha: Nechť se vmýšlejí 

do psychologie ´božích bojovníků´ nebo vytvářejí moderní analogie k typu Husovu, 

nechť se noří do evangelia Bratří a do blouznění tisícihlavého davu, nechť vytvářejí 

jedince v boji o novou, nechápanou víru, nebo v boji proti neúprosnému fátu: Tucha 

nadpozemské reality, výhled do zásvětí, víra ve věčnost a věčnou spojitost všeho 

života chví se jako zákmit vyšších oblastí nad duchem českého dramatu.33 

 Samozřejmou inspirací mělo být, jak i Fischer zmiňuje, antické divadlo, 

divadlo obce a zároveň obřadu s výraznou „postavou“ chóru. Stejně tak i 

středověká mysteria a hry, které výrazně pracují se symbolikou, tím spíše s 

výrazným mravním apelem. Zřejmou inscenační inspirací byly i ještě předválečné 

zahraniční vlivy. Wagnerovy koncepce, inscenace Maxe Reinhardta či idea 

Rollandova Divadla lidu, stejně tak revoluční mysteria Sovětského Ruska. Pozornost 

těmto vlivům bude věnována v následující kapitole Divadelní aktivity dělnických 
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 FISCHER, Otokar. K dramatu. Praha: Grosman a Svoboda, 1919. 10 s. Část citace, JANOUŠEK, Pavel. 
Rozměry dramatu. Praha: Panorama, 1989. 47 s. 



 

 

tělovýchovných spolků v období první republiky v kontextu vývoje zahraničního 

divadla. Univerzálním odkazem však zůstává antická kultura. 

 S oblibou dramatu pro davové divadlo souvisí i obliba podívaných a pořádání 

představení pod širým nebem. Akademické Dějiny českého divadla III. řadí 

„Davové podívané v přírodním divadle a při tělovýchovných slavnostech“ do jedné 

kapitoly a věnují se mu jen velmi okrajově. Přitom plenérová divadla svými 

specifiky, především velmi často neomezeným hledištěm daným přirozeným 

terénem, byla divadlem s největším mediálním dosahem. Tedy divadlem, které do 

důsledku oslovovalo co nejširší publikum, obec. 

 Trend plenérových jevišť souvisí s, v evropské kultuře nikoli poprvé, se 

„znovuobjevením“ antické kultury, které v druhé polovině 19. století souvisí nejen s 

dalšími sériemi archeologických vykopávek, ale i s výrazně antikizujícími prvky ve 

výtvarném umění. I z těchto inspirací jasně pramení obliba přírodních divadel v 

západní Evropě. V antických divadlech v Nimes, Bézires a v Orange jsou 

inscenována klasická antická dramata. Jsou tak buď využívány původní antické 

stavby, nebo jsou stavěny nové divadelní prostory podle soudobých představ o 

řecké divadelní architektuře. Albert Darmont zbudoval na břehu Marny v 

Champigne-la-Bataille antické přírodní divadlo, v němž byla sehrána nejen řada 

antických tragédií, ale také mnoho děl moderní dramatiky. V Německu se v té době 

vybudovala přírodní divadla v Stolpmuende, v Zoppotském lese a na pobřeží 

Baltského moře v Ahlbecku. 

 Repertoár těchto plenérových scén byl veden snahou po inscenačním 

účinku, který měl čerpat především ze specifik prostoru – pokus o realistickou 

doslovnost vytvořeného prostředí a výrazné plenérové scény, především davové, 

tzn. minimalizování monologických pasáží a snaha o divadlo velkého stylu.  

Lákadlem tak bývaly zejména monumentální scény.  

 Ač v Čechách vznikají různá plenérová divadla34 pro dějiny českého divadla je 
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Vedle plenérových divadel, která jsou součástí zámeckých parků, vznikají plenérová divadla především na 
přelomu 19. a 20. divadla, např. Jeviště pro pašijové hry ve Vlastiboři, v Chrásti u Chrudimi, poté v 
pražské Krči, či v Josefově dole u Mladé Boleslavi. 



 

 

nejdůležitějším přírodní divadlo v Šárce. Od roku 1913 letní scéna Národního a 

posléze i Vinohradského divadla. Toto divadlo, ještě před první světovou válkou 

vybudoval divadelní podnikatel Antonín Fencl. Tato scéna fungovala, s válečným 

přerušením, až do roku 1924, kdy zanikla. Přírodní divadlo v Šárce uvedlo 16 

inscenací. 35 Dostupné materiály, o nichž bychom dnes mluvili jako o PR 

materiálech, vydané právě provozovatelem Antonínem Fenclem, udávají jako 

nejpodstatnější inspiraci otevření tohoto divadla nejen úspěch tohoto typu divadel 

v zahraničí, ale především scény „Marathon“ z všesokolského sletu v roce 1912. 36 

Tyto slavnosti měly být opravdu obnovou lidových slavností vztahující se k obci, v 

kontextu šáreckého divadla, ve smyslu národa.37 
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 V současnosti existuje iniciativa za znovuobnovení tradice divadla v Šárce, v roce 2005  a 2006 se zde        
konala Prodaná nevěsta, v roce 2007 Rusalka, 2010 Rusalka, 2011 Dalibor.   

36
  KRÁKORA, Josef - LAPÁČEK, Alois. Divadlo v Šárce. Praha: Fencl, 1914. 1 s. 

37
  Divadlo v přírodě není módní hříčkou, nýbrž výsledkem touhy, ženoucí moderního člověka z hluku měst a 

překotnosti denního zaměstnání v oblast dalekých obzorů, jimž jej celé věky odcizovaly. Divadlo naší doby 
přestává už býti zábavou vrstev privilegovaných, jíž bylo divadlo renaissance a hlavně doby pozdější, a 
chce zas býti událostí pro všechen lid, radostnými svátky celého národa, jako bylo divadlo doby řecké, té 
nejkrásnější lidské doby, kdy slovům básníka naslouchali pod rozlehlou oblohou tisícové, a kdy ozvěna z 
jejich řad povznášela dramatický děj na velikou slavnost národní (…) Hledáme návrat k tomu nejen 
jevištěm, nýbrž i hledištěm, chceme mluvit už nikoli jen ke stům, nýbrž k tisícům diváků, chceme divadelní 
umění rozhlaholit širým, dalekým vzduchem a zmocniti se najednou srdcí tisícerých. Ops. cit. 



 

 

2.5. Vztah avantgardy a proletářského umění. Proletkult. Levá fronta. Devětsil. 

 

 Na počátku 20. let se v Československu mísily dvě naprosto odlišné zprávy ze 

sovětského Ruska. Ty první, nepříliš lichotivé, přinášeli legionáři postupně se 

vracející z východní fronty, ty další pak ruská emigrace, která v několika vlnách 

procházela Prahou. Zároveň zde probleskovaly zprávy o tom jak Rusko, osvobozené 

z carského feudalismu, vzkvétá. Během 20. a 30. let pak patřilo k dobrému tónu 

některých politických funkcionářů, redaktorů i levicových umělců podniknout cestu 

do Sovětského svazu.  Hledali tam inspiraci, práci, někteří jen povyražení.  

 Jednou z těchto inspirací importovanou ze Sovětského svazu byla touha po 

novém umění. Nicméně, pro jeho realisaci zde proti sobě stály v podstatě dva 

odlišné koncepty, které se vzájemně doplňovaly i vymezovaly. O proletářské umění 

se snažil Proletkult a Devětsil. Mezi nimi a tak trochu i vedle nich stála Levá fronta, 

která k sobě jakoby vztáhla impulsy obou těchto směrů. Česká proletářská kultura 

se pohybovala mezi několika proudy. Na pomezí mezi „oficiální“ a „amatérskou“, 

mezi teorií a praxí, mezi proletáři, jimž byla určena a básníky a teoretiky, jimiž byla 

předkládána a zčásti realizována. 

  „Proletariát hrdina je tu – přijde tedy i jeho drama.“38  

 V první fázi byli umělci spjatí s myšlenkou proletářského umění v redakčním 

okruhu časopisu Červen, pod ideovým vedením Stanislava K. Neumanna. Ten se 

přes své anarchistické pohnutky přenesl k levicové a komunistické ideologii a stal se 

vůdčí osobností proletářské kultury, o kterou se zajímal již od konce 19. století. Jeho 

jméno je neodmyslitelně spjato s významnými událostmi v komunistické straně v 

období první republiky. Během roku 1919 vychází v časopise Červen několik studií 

zabývajících se proletářskou kulturou – jedná se o texty lidového komisaře 

Anatolije Lunačarského Umělecký program komisariátu pro lidovou osvětu Ruska. 

V této době se k ideji proletářského umění a kultury hlásí především na stránkách 

časopisu Sociální demokrat sociálně demokratická levice. Skupina okolo Června se 
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snažila spolupracovat přímo s Lunačarským, komisařem pro vzdělávání a 

zakladatelem Proletkultu. Redakčně spřízněný časopis Kmen se rozhodl prosadit 

ideje proletářské kultury v praxi. S. K. Neumann tehdy nasadil přísná, až cenzurní 

kritéria pro mladé autory, kteří chtěli své literární pokusy otisknout na stránkách 

Kmene. Vedle okruhu Kmene a Června se k proletářskému umění přihlásil i nově 

vzniklý Devětsil, pod ideovým vedením Karla Teigeho. Tyto dva proudy však byly 

odlišné. Nejzásadnější  rozdíl byl podle mého mínění především generační – 

Neumann, vycházející z tradic anarchismu a kritického socialismu, se podle 

sovětského Lunačarského vzoru snažil konstituovat Proletkult jako instituci 

primárně osvětovou a vzdělávací, která byla v Sovětském svazu opodstatněná a 

funkční.39 V českém prostředí však nefungovala a veškeré její orgány brzy zanikly.40 

Devětsil k proletářskému umění přistupoval skrze princip revoluce – jak obsahové 

tak formální. Skrze princip revoluce a s ní spojený pohyb, změnu. Nejen v divadle, 

ale ve všech sférách umění. Divadelním teoretikem Devětsilu byl Jindřich Honzl – z 

podstaty věci nechtěli teoretici Devětsilu dávat mezi umělecké žánry bariery, ale 

naopak propojovat, slučovat, nechávat se vzájemně inspirovat a ovlivňovat. I 

kapitola o divadle uveřejněná ve sborníku Devětsilu v sobě syntetizuje úvahy o 

společnosti, herectví, filmu a cirkusu.  Další rozdíl mezi těmito dvěma proudy byl i 

ideový - S. K. Neumann, se opíral především o Lunačarského, takže i divadlo mělo 

být primárně vzdělávací aktivitou. 41 Honzl, přidružený k Devětsilu, se vymezuje 

především vůči Keržencevovi, divadelníkovi. Kriticky komentuje jeho teze o vztahu 

divadla a revoluce, zříká se starých forem dramatu a věří, že skrze proletariát, najde 

nové. Kolektivní spoluúčast mas vyrostla na této živné, revoluční půdě dramatu. 

Přicházíme tím vlastně k základu dramaturgického názoru těchto Keržencových 
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proletářských akcí dramatických. Hrajícím dělníkům – kteří žili i hráli revoluci – 

posluchači přestávalo být divadlo napodobením, ilusí, vzrušujícím snem; jejich 

divadlo bylo pravdivou, horkou a dramaticky odvážnou skutečností. Jim nebylo 

třeba divadelního jeviště ani hlediště, ani bariery, ani rampy – protože nebylo tu 

také hranic mezi životem a divadlem. Nebylo herců revolučního dramatu, byli jen 

revolucionáři. (…)Ale Keržencev již nyní musil poznat, že proletariátu nestačí 

massové scény z Verhaerenova >Svítání<, že proletariát touží po proletářské 

dramatičnosti, proletářské divadelnosti, nikoli po starých dramatech o revolučním 

povstání, ani po dělnických hercích, vychovaných v starých tradicích uměleckého 

divadla moskevského.42     

 Devětsil chce umění nové, moderní.  

 Idea a realisace Proletkultu, která byla ústředním tématem při prosazování 

proletářského umění, byla v kontextu umění i divadla, po formální stránce 

především formou popisnou, a to ve stylu, který byl později pojmenován jako 

socialistický realismus. Proměny vnímání proletářského umění, především po 

teoretické stránce, probíhaly na pozadí podobného vývoje, jakým probíhala 

transformace sociální demokracie v komunistickou stranu Československa i její 

pozdější vývoj a názorové štěpení, kterým KSČ směřovala ke stalinizaci. Organisace 

Proletkult od počátku své existence spadala do struktury komunistické strany a její 

činnost byla z pochopitelných důvodů kontrolována stranickým vedením.  

 Za symbolický a často citovaný konec proletářského umění je považován rok 

1924, tedy rok Wolkerovy smrti. Faktem však je, že ona proletářská kultura v 

Čechách svým způsobem nikdy nezakořenila – sice zde existovaly dva koncepty, 

které se vzájemně prolínaly i si odporovaly, ale nerealizoval ji ani jeden proud. 

 Co se týče myšlenky překlenutí propastného sociálního rozdílu mezi 

„inteligencí“ a „proletariátem“, tu se během 30. let relativně dařilo Levé frontě, 

organisaci, která zaštiťovala levou kulturu, zaštiťovala jí a svým způsobem „nad ní“ 
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stála.  

 Levá fronta vznikla jako reakce na vývoj v komunistické straně v roce 1929. 

Vnitrostranické události tohoto roku výrazně zasáhly oblast levicové kultury. V 

reakci na vystoupení sedmi spisovatelů proti novému gottwaldovskému vedení 

zahájila komunistická periodika, nejvíce samozřejmě Rudé právo, denunciační 

kampaň. Nové vedení KSČ vykázalo z řad komunistických spisovatelů právě ty, 

jejichž dílo nejvíce odpovídalo svým tématem proletářskému umění.  Signifikantním 

byl pro tuto dobu spor Hora versus Teige. „Denunciace Josefa Hory měla být 

příkladem toho, jak bude fungovat umělecká levice pod bolševickým vedením.“43  

Hora tehdy na levicové kulturní sféře nenalezl víceméně jediného ochránce. Jen      

S. K. Neumann a F. X. Šalda44 mu projevili alespoň částečnou podporu. 

Komunistická strana do tohoto sporu oficiálně nezasahovala, nicméně z toho, že se 

v tomto sporu angažovali kromě Teigeho i Fučík, Clementis, Urx, Štoll či Václavek, 

je zřejmé, že se, až na Teigeho, jednalo o členy komunistické strany, kteří byli 

součástí stalinského proudu udávajícího směr KSČ po roce 1929. I na pozadí tohoto 

sporu se vedení nového KSČ snažilo o získání levicových umělců. Vzhledem k tomu, 

že se KSČ snažila přilákat i nečleny, bylo nutné zaštítit to organisací, která by byla 

pod kontrolou KSČ, ale zdánlivě by si zachovala nezávislost. Levá fronta tak byla 

ustanovena 18. října 1929. Důvodem bylo překlenutí propastného sociálního 

rozdílu mezi „inteligencí“ a „proletariátem“. Komunistická strana si totiž na V. sjezdu 

jako jeden z hlavních cílů vytkla získání inteligence. Tu do té doby odmítala 

především z ideových důvodů. Zavrhla tak umělce, kteří jsou generačně spjatí s 

anarchismem. V této době se do centra zájmu dostává organisace, která si 

zakládala nejen na proletářském původu svých členů ale i na původní proletářské 

tvorbě. Touto organisací byl Svaz dělnických divadelních ochotníků (DDOČ). 
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František Spitzer, jeho hlavní režisér, měl o kulturní politice KSČ jasnou představu, 

kterou shrnul v tomto prohlášení. V době kdy hospodářská fronta naprosto srůstá s 

politickou frontou, nelze připustit postavení třetí, kulturní fronty (…) Je třeba dát 

buržoazní kulturu do karantény, aby se nedostala k dělníkům.45 Navrhl tak, aby KSČ 

na jakoukoli kulturní politiku rezignovala. Vývoj v DDOČ je toho zřejmým důkazem a 

dělnické amatérské divadlo řízené KSČ je možné vnímat nejen primárně jako 

divadlo, ale i jako agitaci a propagandu.  

 V této době a za těchto okolností vzniká Levá fronta. Z podnětu KSČ, za 

iniciování Karla Teigeho. Ustanovení i vývoj, stejně jako prohlášení této skupiny je 

možné během roku 1929 sledovat na stránkách ReDu. Pod provoláním z listopadu 

1929 jsou podepsána tito činitelé: Šalda, Vančura, Nezval, Závada, Teige, Halas, 

Seifert, Novomeský, Sekanina, Čermínová (Toyen), Štýrský, Václavek. Politolog 

Ladislav Cabada o levé kultuře na přelomu 20. a 30. let dodává. Výčet jmen by 

mohl svádět k pocitu, že Levá fronta byla jen Devětsilem rozšířeným o příslušníky 

jiných generací a profesí. Tento pocit však byl zcela mylný. Levá fronta především 

nebyla nějakým nezávazným sdružením intelektuálů s levicovým smýšlením. Již v 

provolání jsou všichni, kteří souhlasí s jejím stanoviskem a chtějí se aktivně účastnit 

její práce, vyzváni, aby se přihlásili za členy. Ještě varovnějším signálem byla 

proklamovaná koncentrace intelektuálních produktivních levicových sil. Napříště 

každý kdo nebyl členem Levé fronty, mohl být označen za nemoderního, tj. 

Pravicového; terminologie komunistické publicistiky byla daleko bohatší, např. 

Oportunista, sociálfašista, trockista atd.46 Tento typ argumentace byl použit proti 

Josefu Horovi, když vyslovil přesvědčení, že může být ideovým komunistou i bez 

příslušnosti ke KSČ.  

 Během roku 1930 byla Levá fronta pozvolna přeměněna na organisaci plně 

podřízenou KSČ. Ve snaze o potlačení všech avantgardních koncepcí, je Karel Teige 

ve funkci předsedy Levé fronty vytlačen svým věčným rivalem S. K. Neumannem. 
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Během následujícího roku vznikají další organizace a buňky a Levá fronta tak 

dostává plně organisovanou strukturu a stává se tak homogenní součástí 

Komunistické strany. Dochází k názorovému štěpení a potlačení skupiny 

modernistů. To je zřejmé zejména v rámci časopisu Levá fronta, který „byl předán“ 

Juliu Fučíkovi a Ladislavu Štollovi.  

 Situace v druhé polovině 30. let se značně proměňuje. Důvodem je opozice 

vůči nacistickému Německu. Komunistická strana, jejímž záměrem bylo od doby 

vzniku nespolupracovat s ostatními stranami, předně s tou sociálně demokratickou, 

tuto vyhraněnost dočasně takticky opouští. V rámci československého státu se tak 

vytváří jakási aliance, která se staví výhradně proti fašismu. To, na čas a velmi 

křehce, spojuje demokratické, levicové i komunistické proudy v zemi. Důsledky 

tohoto překročení jsou patrné jak ve vývoji amatérského divadla, tak i v 

tělovýchově – obojí totiž podléhalo vývoji a politice komunistické strany. Tuto 

situaci je nutné doplnit o okolnosti světové politiky. Situace jistého smíru byla daná 

i tím, že se Sovětský svaz začíná oficiálně etablovat v rámci světové politiky. SSSR 

nahrazuje Německo ve Svazu společnosti národů. Beneš jako ministr zahraničí a 

zároveň předseda Rady společnosti národů to aktivně podporuje. Od roku 1934 tak 

Československo uznává existenci Sovětského svazu de iure a navazuje oficiální 

diplomatické vztahy. 

 Na pozadí toho smíru pokračuje rozkol v rámci levicové kultury. To, co 

krystalizovalo od počátku 20. let, se v těch 30. naplňuje. Je sice ještě založena 

Surrealistická skupina a Blok, obojí vzniká se stejným záměrem jako Levá fronta, 

sjednotit levicovou kulturu. K naplnění tohoto cíle samozřejmě nedojde.  

 30. léta je v rámci levicové kulturní politiky ovlivněna kauzou Guttmanna a 

Kalandry, polemikou surrealismu se socialistickým realismem a moskevskými 

procesy. Tyto události jsou ve své době spojenými nádobami. Jejich jádrem byl 

poměr ke stalinismu. Teige vydal knihu Surrealismus proti proudu, kde sumarizoval 

dění okolo Surrealistické skupiny a otevřeně se distancoval od řízeného 

uměleckého života v SSSR a přímo od stalinismu, v kterém viděl deformaci 



 

 

socialistických myšlenek. Zastáncem této publikace se stal Záviš Kalandra. Její 

hlavní přínos viděl v rámci rozkrývání sovětského režimu a podobnosti s tím 

nacistickým, zároveň v odhalení naivity a zaslepenosti většiny československé 

kulturní levice hlavně 30. let. Kalandra také jako jeden z prvních pojmenoval 

stalinské justiční vraždy – moskevské procesy třicátých let – jako procesy od 

počátku zinscenované. Československá kulturní levice tak byla tedy definitivně 

rozdělena na většinu, která šla >s proudem< a menšinu, která se odvážila kritizovat 

a měla být za to potrestána.47 Což se také, především později, potvrdilo.     
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3.  Divadelní aktivity dělnických tělovýchovných spolků v období první 

republiky v kontextu vývoje zahraničního divadla 

 

3.1. Divadlo lidu. Divadlo jako chrám.  

 

 Klima francouzské společnosti v 80. letech 19. Století, toužící po zvědečtění a 

abstraktnosti, chtěli symbolisté svým manifestem z roku 1885 pojmenovat slovy – 

subjektivita, spiritualita a mystika. Poznání skrze pravdu, která je mnohem hlubší 

než ta znázorněná přímo, ta realistická. Pravdu tak nelze zobrazit přímo, ale jen 

prostřednictvím symbolů, mýtu a legend. Symbolisté tak viděli v dramatu evokaci 

mysteria existence, již se dosahuje prostřednictvím poetické náznakové řeči, 

užívající jen nejpodstatnějších a pro atmosféru nejvhodnějších divadelních 

prostředků. Tak divadlo nabízí náboženský prožitek. Takto teoreticky definovaná 

potřeba dramatu a divadla rezonuje se soudobou a mnohem komplexnější 

potřebou hledání smyslu umění. Idea divadla jako chrámu se tak vymezuje nejen k 

dobové atmosféře úpadku náboženství, ale i úpadku a komercializaci divadla. Právě 

utopie hledání sakrální stránky divadla, ideálního divadelního tvaru, se stane 

podnětem divadelních avantgard i jejích pokračovatelů napříč dvacátým stoletím.  

 Potřebu syntetického a totálního uměleckého sdělení zformuloval Richard 

Wagner v koncepci Gesamtkunstwerku. Formální universalita této koncepce měla 

korespondovat s podstatou tohoto pojmu, celistvosti. Ač se motiv divadla jako 

chrámu a potřeba ztotožnění se a očistění, prolíná evropskou kulturou od jejích 

antických počátků, v druhé polovině 19. století nabývá na aktuálnosti a stává se 

předobrazem různých divadelních i paradivadelních žánrů – jedním z nich se tak 

stávají i slavnosti pod širým nebem. Skrze soudobou popularizaci a estetisaci 

pohybu jsou jedním z typů slavností pod širým nebem veřejná cvičení 

tělovýchovných spolků. 

 Richard Wagner měl vliv na české moderní divadlo ve dvou vlnách. 

Samozřejmou inspirací byla bezprostředně jeho díla v době svého vzniku i 



 

 

teoretický ohlas jeho estetických koncepcí. V souvislosti s tématem mé diplomové 

práce je podstatná i inspirace a interpretace Wagnerových teorií během 20. let, kdy 

rezonují s principem davového divadla. Jsou inspirativní zejména pro Jindřicha 

Honzla. V rámci textu Richard Wagner jako revolucionář odkazuje Honzl hlavně k 

textu Kunst und Revolution, v němž mimo jiné zajímá Wagnera vztah divadla a 

obecenstva. Odkazuje tak k součinnosti antického publika a zároveň k nečinnosti 

toho moderního. „Spolupůsobení bylo prožitkem.“48 Takovou má Wagner představu 

o divákovi, posluchači. Znakem prožitku je jeho aktivní participace, která je zároveň 

tvořivě umělecká. Honzla inspiruje tvůrčí princip uměleckého díla. 

Zprostředkovanost lidového vnímání, jeho nezkaženost falešnou kulturou divadelní - 

byla opora důvěry v činnou tvůrčí účast na uměleckém díle. Odtud jde Wagnerovo 

doufání a víra v lid, v zástupy – která je zase příznakem dob revolučních. Umění 

horce kvasících časů mělo a také asi bude mít sklon k masám; zástup – jeho 

problémy, jeho psychologie a jeho formální užití umělecké – toť jsou i dnes 

nejčastější themata právě u těch umělců, kteří cítí nejsociálněji, nejrevolučněji.49   

 Obecně je nezbytné v části o Richardu Wagnerovi vyzdvihnout jeho smysl 

pro estetisaci a mytologizaci a estetizování politiky. I zde je vliv na Honzla patrný. 

Ostatně Honzlův Dědrasbor byl toho přesný dokladem – jeho produkce byly 

mytologizováním politického boje a v rámci výstupů na tělocvičných slavnostech i 

estetizováním politiky. Umělec má být podle Wagnera tvůrcem mýtu, kněz nového 

náboženství (Weltrichter). Tento „návrat k pramenům“, má podnítit odmítání jak 

měšťanského / měšťáckého divadla, tak jeho ochotnických napodobenin. 

  

  Jak jsem již zmínila, programovou tezí evropského moderního divadla bylo 

obnovení divadla jako uměleckého ústavu, vedle divadla komerce se tak ideálem 

stává „divadlo jako chrám“. Tato koncepce, podmíněna emancipací sociálních hnutí 

vede ke vzniku tzv. Volksbühne. Ústředím záměrem tohoto projektu je, jak již název 
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napovídá, zprostředkovat umělecký zážitek „lidu“. Realizovat tedy jakési lidové 

divadlo. Divadlo, které je určeno a zároveň pochází z lidu. Lidem bývá v rámci této 

koncepce zamýšleno široké publikum. Až v pozdějších letech je tento typ divadla 

namířen hlavně na dělnického diváka.  

  Romain Rolland své ideje i koncepce a poznatky shrnul v knize Divadlo lidu. 

Teoreticky zde reflektoval hlavně fenomén lidového divadla, zároveň zde 

dopodrobna popisuje hry a inscenace, které byly v průběhu dosavadní historie 

primárně určeny pro lidové, ve smyslu masové, publikum. Žánr masového divadla u 

něj vrcholí ve slavnostech Velké francouzské revoluce.  

 Rolland definoval dvě ústřední myšlenky, které divadlo Velké francouzské 

revoluce přejalo od Rousseaua. Obě tyto koncepce pak přejímají i ostatní revoluční 

a proletářská divadla, jak sovětské revoluční, tak Piscator v Německu a tak je těmito 

principy ovlivněno i české, většinou amatérské, divadlo. Divadlo je nejmocnější 

prostředek výchovy, nejmocnější nástroj sblížení člověka a člověka. V něm je možná 

největší naděje na obrodu národa.50 V kapitole nazvané Nové divadlo definuje 

podmínky vzniku lidového divadla, za předpokladu, že prostředky a publikum je již 

ustanovené. Zároveň přiznává, že je velmi těžké stanovit obecně platná pravidla. 

Lidové umění je totiž přímo svou podstatou proměnlivé. První podmínkou je, že 

lidové divadlo musí přinášet odpočinutí. Odpočinutí ani ne tak ve smyslu pobavení, 

jako spíše radosti, která je z inscenovaného patrná, divák má cítit úlevu, ta má být 

pěstována na základě obnovy duchovní energie. Dle druhé podmínky má být 

divadlo zdrojem síly. Má probouzet duši k nadšení, v souvislosti s předchozí 

podmínkou má být divadlo očisťující lázní jednání.51 Třetí zákon lidového divadla má 

být paprskem světa pro inteligenci člověka52. Shrnuto: radost, síla, inteligence – tři 

podmínky lidového divadla. 

 K formám lidového divadla vztahuje i inspiraci, která principiálně ovlivnila 
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meziválečnou avantgardu. Na divadle zůstal lid sto let věrný těm druhům divadla, 

které pohoršují elitu: cirkusu, pantomimě, burlesce a melodramatu. Co je tím 

řečeno jiného než-li to, že chce divadlo prosté, které vyvolává prostá citová hnutí, 

prosté radosti (…) obracející se k duši prostřednictvím smyslů.53 Jindřich Honzl ve 

Sborníku Devětsilu to samé vztahuje již přímo k proletářskému divadlu, ke sportu. 

Právě dramatická skutečnost dělá z cirku divadlo lidu a objevuje nové pojmy, 

základní pro divadlo proletářské! Pryč z psychologie (…) chceme život a chceme 

skutečnost, praví proletářský názor. (…) Hrdinové tito bojují stálý dramatický zápas 

nikoli o prchavé náladičky, ale o svůj život (…) v cirku vítězí se nad světem a zvířaty 

neustálou pohotovostí svalů a úžasně zdravých nervů. Vítězství cirkusových hrdinů 

udiví a strhnou každého. Touž dramatickou skutečnost má sport.54 

 Právě pohyb, sport a tělesná kultura jsou dalším ekvivalentem soudobé, 

nejen divadelní kultury. Jak podrobněji zmíním v kapitole Divadelní aktivity 

dělnických tělovýchovných spolků v kontextu vývoje tělesné kultury, proměna 

vnímání tělesnosti a její veřejné reprezentace se v druhé polovině 19. století 

značně proměňuje a stává se postupně součástí běžného životního stylu. Tato 

proměna rezonuje napříč uměleckým spektrem, nejen po praktické, ale i po 

teoretické stránce. Tento trend zájmu o tělo a rozvoj moderního sportu a tance je 

nutné vnímat v dobových souvislostech tak, jak je nastíněn v první části kapitoly 

Divadelní aktivity dělnických tělovýchovných spolků v období první republiky v 

kontextu vývoje tělovýchovného hnutí. Podtext objevování lidského těla bývá 

spatřován především v pocitu stísněnosti a nepřirozenosti v rámci městského 

prostoru a života v zprůmyslněném světě, jakémsi odcizení se v moderní civilisaci. 

 V kontextu proměny tělesnosti, dochází i k proměně vnímání hercova či 

tanečníkova těla. Tu koncipoval Adolphe Appia společně s Emilem Jacquesem- 

Dalcrozem. V roce 1910 otevřel Dalcroze Institut rytmiky v německém Hellerau; 

institut se tehdy stal nejvýznamnějším centrem a laboratoří modernistického 
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divadla. Vliv této školy byl obrovský nejen v mezinárodním měřítku55, ale i co se 

přímého vlivu na české prostředí týče.56  V rámci tzv. rytmiky nalezl Appia podobu 

herectví, kterou předtím teoreticky formuloval ve své koncepci živého umění. V 

rámci kultivace těla pravidelným cvičením spočívalo i jakési uvědomění si a 

zakódování si rytmu. Rytmika měla sloužit i identifikaci v rámci kolektivního obřadu, 

jehož vzorem byl pohyb antického chóru, ovládaný rytmem.  Inspirován Appiovým 

konceptem byl Stanislavskij i Mejerchold, stejně jako Copeau, který rytmiku zavedl 

jako vyučovací předmět ve své škole.  

 Proměna hercova těla je do jisté míry teoreticky završena v článku Edvarda 

Gordona Craig Herec a nadloutka, který vydal v roce 1907. Jedná se o studii, v 

nichž byly završeny podněty symbolistického divadla. Jednalo se o posun v 

divadelním žánru, nahrazení živého herce loutkou. Symbolistické fantasijní hry 

zaplněné nerealistickými postavami tak vyžadovaly nové inscenační koncepce – 

přehodnocení používání loutek, masek a jevištních výtvarných prostředků obecně. 

V této době se objevují úvahy o tom, že Craig chtěl principem nadloutky přiblížit 

divadlu k rituálu, který je založený na přechodech mezi reálnou a nereálnou 

skutečností.57 V rámci dobového rámce tyto úvahy již korespondují s těmi 

ostatními, pro něž je divadlo osvobozené od náboženské víry, jen fungující na jeho 

magické funkci. 
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 Ve škole v Hellerau studoval i Antonín Očenášek a Karel Pospíšil, vůdčí osobnosti Sokola, jejichž 
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3.2. Ruské a sovětské revoluční divadlo 

 

 V souvislosti s vlivem ruského a sovětského (ve smyslu proletářského a 

revolučního divadla) na německé, a potažmo pak české divadlo, je nezbytné 

alespoň letmo nastínit základní historické souvislosti a ozřejmit tak proměnu ruské 

společnosti. 

 V 19. století dochází v Rusku k opakovaným povstáním proti carismu. 

Autokratický a konzervativní systém však není plně ohrožen ani v roce 1825 během 

povstání děkabristů, ani během revolučních nepokojů mezi léty 1905 až 1907. Tyto 

nepokoje byly podmíněny nejen rusko-japonskou válkou, ale i aktivitou 

revolucionářů, kteří stáli v opozici vůči Mikulášovi II. a carskému systému, který 

reprezentoval. Během petrohradských demonstrací, tzv. Krvavé neděle, se střetli 

demonstranti s armádou. Tyto nepokoje, neúspěšná revoluce, vyústily ve formální 

zajištění lidských práv a vytvoření zákonodárného shromáždění vzešlého z voleb. 

Dojem konstituční monarchie byl v rozporu s faktickým autokratickým carismem. V 

této době socialistické strany neprosadily nic ze svého programu a to až do počátku 

I. světové války. 

 Ruská společnost, ač na území největšího státu světa, byla na počátku 20. 

století v porovnání s evropskými státy velice zaostalá. Společnost byla rozevřena 

mezi většinovou rolnickou masu a úzkou aristokratickou elitu, která byla vlastníkem 

půdy. Občanská společnost neexistovala a Rusko na prahu 20. století fungovalo na 

víceméně středověkém modelu. Revoluční ideje tak byly spjaty především s 

inteligencí, která v nich spatřovala naději na změnu státního systému a postupnou 

proměnu společnosti. 

 Během mobilizace carské armády došlo v únoru 1917 k demonstracím a 

lidovým povstáním a carský režim se zhroutil. Prozatímní vláda tvořená liberály a 

socialisty (mimo bolševiků) měla v plánu stabilizovat stát a zároveň pokračovat v 

bojích s Německem a Rakouskem-Uherskem. V obavách před návratem carského 

absolutismu byl nebolševickými stranami ustanoven systém tzv. dvojvládí. Zákonná 



 

 

vláda byla dána na roveň paralelnímu mocenskému orgánu, tzv. sovětu. 

 Po uchopení moci bolševiky, během tzv. Říjnové revoluce v roce 1917 

vypukla v Rusku občanská válka. Důsledkem této občanské války byl totální 

hospodářský rozvrat, hladomor a izolace Ruska. Na pozadí těchto katastrof se 

formuje socialistický stát, v němž je nastolena diktatura, která se oficiálně zhroutí 

až počátkem 90. let 20. století.  

 Na pozadí tohoto historického exkurzu lze vnímat i proměnu divadelního 

prostředí a kultury. Divadla, z velké většiny dvorská byla, co se repertoáru týče, 

přirozeně limitována jak v jeho výběru, tak jednotným typem publika, 

neočekávajícího jakýkoli progres, či změnu repertoáru. Monopol těchto dvorských 

divadel přežil až do roku 1882. Od té doby vznikají divadla soukromá, podobně jako 

víceméně kdekoli jinde pod patronací intendanta, majitele, či hlavní „star“ divadla.  

 Zároveň je nutné připomenout, že v Rusku neproběhlo, tak jako v národních 

evropských kulturách, národní obrození. V Rusku tedy žádné „národní divadlo“ není 

– ač generace Puškina, Gogola a Ostrovského zformovala pod vlivem osvícenství a 

Gogolových a Diderotových statí divadelní program. Divadlo mělo, dle evropského 

modelu, burcovat a obrozovat. Koncepce obrody divadlem, to znamená silou 

živého slova a obrazu v zemi, v níž byla většina obyvatel negramotná, se v důsledku 

ukázala jako koncepce účinná a proto nebezpečná. Gogolův koncept divadla jako 

„mravní instituce“ tak svoji odezvu nenalezl. Domnívám se, že na tomto příkladu je 

velmi dobře možné definovat předpoklady pro propagandistickou účinnost divadla 

revoluce a divadelních revolučních mysterií.  

 Zároveň je však nutné vidět i určité konotace v rámci divadelní historie. Tím 

je především linie symbolistické tvorby v MCHAT, jejímž vyvrcholením byla 

spolupráce Edwarda Gordona Craiga a Vsevoloda Emiljeviče Mejercholda na 

inscenaci Hamleta. Výzkumy a pokusy se stylizovaným a symbolistickým divadlem 

měly v Mejercholdově práci vyústění v další pro titulní téma podstatné inspiraci - 

lidovém divadle. Zájem o lidové divadlo byl důsledkem politického a sociálního 

pnutí v ruské společnosti. Vedle Mejercholda byl principem lidového divadla 



 

 

inspirován i Nikolaj Nikolajevič Jevrejnov, jehož záměrem bylo uvádět cykly her 

podle tradičního středověkého modelu. Ideálem měly být inscenace liturgických 

her, miráklů, moralit a frašek – tedy divadelních žánrů, které by dokumentovaly 

výraznou společenskou funkci divadla. A to i formou odstranění bariér mezi 

jevištěm a hledištěm. Tato potřeba lidového divadla koresponduje nejen s 

podobným trendem v Evropě, ale postupnou proměnou oficiálního ruského 

divadla.  

 Ač se podoba masových medií na prahu 20. století zásadně proměnila, v 

zaostalém Rusku zůstává po staletí stejná. V zemi, kde je většina obyvatel 

negramotných, tak funguje sdělení na těch nejprostších principech slova a jeho 

obrazu. Obrovské slavnosti revoluce je tak nutné vnímat především jako medium 

těžící z vizuality, medium, které se snaží ohromit velikostí a totalitou, a tak 

definovat revoluční mytologii.  

 Podobně jako francouzští symbolisté, vnímající divadelní znak jako součást 

visuálního umění, spolupracovali i ruští divadelníci s výtvarníky. Výtvarníky 

soustředěné kolem časopisu Svět umění přivedl k divadlu zájem o nový proud 

negující krajnosti naturalismu, s nímž se tito umělci většinou rozešli. Společně se 

skupinou Modrá růže tak přinesli ruskému divadlu stejné principy jako francouzští 

symbolisté. Pro oba trendy byla podstatná snaha o maximální stylizaci výtvarného 

náznaku. Vedle čistě výtvarného umění a divadla je s divadlem revoluce a s 

revolučními mysterii spjat i další vizuální žánr, film.   

 Vzhledem k okolnostem a stavu v jakém se nacházela ruská postupně 

bolševizovaná společnost „Lenin správně pochopil“58, že z podstaty žánru zdá se 

film propagandisticky nejúčinnější. Přesněji forma dokumentárního filmu a 

filmových reportáží. Tedy, vizuální, co nejrealističtěji zachycená reálná skutečnost. 

Film tak dostává primárně propagandistickou funkci59. Především díky 
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„všehoschopné“ metodě montáže (Ejzenštejn, Vertov).60 V době občanské války 

byly agitky organickou formou umění své doby, třebaže v nich šlo především o účel 

a v druhé řadě o estetické hodnoty.61 

 Ruský film doby revoluce, stejně jako divadlo či poesie je „představením“ pro 

masy.62 (...) Ejzenštejn ve filmu, podobně jako Mejerchold v divadle a Majakovskij v 

poesii(...).63 

Revoluční lidové slavnosti, jejichž princip popsal Rolland v rámci slavností 

Velké francouzské revoluce, je zajímavé porovnávat s již zmíněnými slavnostmi 

popsanými Šmeralem a Olbrachtem. Šmeral „sovětské lidové slavnosti“ popisuje v 

Kapitole Prvý máj v Petrohradě. Díky tomu je možné ze Šmeralova líčení sledovat 

slavnost – tím spíše v prvním porevolučním, „sovětském“, roce -  kdy je budování 

socialismu podřízena veškerá pozornost. Součástí této kapitoly je i popis inscenace 

„Hymnus osvobození“ která byla 4000 účinkujícími připravena pro nejméně 40   

000 diváků.  

Prvý máj v Petrohradě 

Potkávám prvý alegorický automobil. Nákladní vůz rudě dekorovaný, na něm obrovská 

zeměkoule, na ní vyznačeno do dálky pronikající červenou barvou, které území zabírá dnes 

vládní soustava sovětů. (…) v řadách sraţena je skupina asi 40 lidí, dle všeho 

intelektuálů. Jdou s mrzutým výrazem očí, jako by se jim nechtělo (…)Vyvrcholením zábavné 

části dne byla večerní pantomima, mystérium „Hymnus osvobození“, obrovské scénické 

představení uprostřed města pod širým nebem, při kterém účinkovalo ne méně neţ 4000 osob, 

většinou kurentů vojenských škol, a které soustředilo ohromné zástupy, dobře odhadnutých 

40 000 diváků. Pantomima hrála před portálem paláce bývalé Fondové burzy o půl desáté 

hodině večerní.(…)Hra začíná. Průčelí burzy je upraveno ve velké schodové jeviště. Zazní 

fanfáry, pak tlumené teskné tóny Chopinova smutečního pochodu. Z obou stran vchází na 

jeviště dva proudy průvodu. Aţ k zemi schýlené postavy, ubité dřením a hladem generací. (…) 

Ve středu celé scény usedá burţoa na trůn. V cylindru, vykrojené vestě, tučný, v lesklé 

bílé náprsence a manţetách, s brilianty na prstech a na prsou. A nyní baletovým rejem 

obklopují a obskakují tohoto pravého vládce světa sta jeho nohsledů. Umělec, učenec, kněz, 

voják, matróna, prostitutka, komedianti, muzikanti, kejklíři, satyrové, příţivníci a 

bezcharakterní přisluhovači kapitálu, vesměs figury oblečené v ohnivě krásné kroje. (…) 

V tom dějství nabude nový obrat. Dole, pod nohama hýřícího a jásajícího světa 

vykořisťovatelů najednou hromadně zvedne hřbety a zaúpí do kouta stlačená lúza. „Ach! Ach! 

Ach!“ Jak nečekaný, jak smělý je ten sten! Chudí poprvé zvednou hlavu, snaţí se přiblíţit 

vzhůru.(…) hromadné výstřely z pušek. I dělostřelectvo přijíţdí! Stavějí se před námi 

skutečné barikády! Masa povstalců řve, na blízké Něvě ječí sirény baltského loďstva. Ano, 
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tak to bylo v říjnových dnech. (…) Vojsko najednou obrací pušky, bratří se s lidem, do 

něhoţ mělo střílet.(…) A vše sejímá klobouky, Internacionálu zpívají čtyři tisíce 

účinkujících na jevišti, Internacionálu zpívá celé moře kolem, jeţ na počátku mělo 40 000 a 

teď snad uţ má 50 000 hlav. 

Bohumír Šmeral. Pravda o sovětovém Rusku. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1966  

 

Vedle popisných textů o slavnostech revoluce a divadlech mysteriích jsou pro 

povědomí o sovětském divadle studie Jindřicha Honzla. Ten se tomuto tématu 

kontinuálně věnoval – popisoval jej, analyzoval, interpretoval, nechával se jím 

inspirovat, agitoval pro něj.   

 Porovnáme-li divadlo v Československé republice a v Sovětském svazu v 

kategoriích divadlo profesionální a amatérské / ochotnické, je nutné ozřejmit 

vzájemný rozdíl mezi sovětskými předobrazy a jejich českými odrazy. Sovětské 

revoluční slavnosti byly oficiální akce sovětské vlády, a byly tak realizovány pod 

jejím dohledem a z jejího popudu. Je nutné podotknout, že většina z těchto 

soudobých divadelních žánrů byla hrána amatéry. Účast amatérů byla dána 

především vysokým, i několika tisícovým počtem účinkujících, zároveň však byla 

tato okolnost součástí konceptu lidového divadla. Proletářské umění jako umění 

vytvořené proletáři pro proletáře. Řečeno Honzlovými nadšenými slovy: 

  Sověty podporují od počátku dělnickou tvorbu v divadlech a dělnická i 

rolnická divadla amatérská. (…) Divadlo amatérské, jež se jmenuje také divadlo 

>divadlo pracovní<, existuje v továrnách, v loděnicích, na drahách, u Rudé armády, 

na vesnicích, vzniká v úřednických kádrech, ve školní mládeži, u dětí. Toto pracovní 

divadlo neomezuje svou práci na hraní, ale zdvíhá úroveň politického poznání u 

svých členů i u svých diváků. Divadelní látkou může tu Být hra národní, stejně jako 

článek novin, hudební a zpěvní číslo nebo gymnastika.64   
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3.3. Německé proletářské divadlo 

 

 Ač byla pro české amatérské i avantgardní profesionální divadla podstatná 

inspirace ze Sovětského svazu, byla tato inspirace především teoretická. Zprávy o 

životě ve zbolševizovaném Rusku přicházely do Československa různými 

neoficiálními cestami a vlastně dost sporadicky. Byly-li nějaké zprávy, byly sice 

podnětné a důkladně podrobené kritice, ale faktem zůstává, že Rusko ani později 

Sovětský svaz nepatřil k tradičním inspiracím českého divadla. Kontinuita vývoje je, 

přirozeně, spjatá s německou jazykovou oblastí.  

 Situace se radikálně mění po konci první světové války. Nejužší vztahy měla 

česká společnost a kultura s Vídní, s metropolí rakousko-uherské monarchie, jejíž 

byly Země koruny české součástí.  Vídeň, hlavní město poraženého státu, jako 

ekonomické a kulturní centrum zanikla. V dojezdové vzdálenosti z Prahy, se však 

formuje centrum nové. Hlavní město tehdejší Výmarské republiky, Berlín. 

Drama zástupů a davové divadlo, tak jak bylo v českém prostředí popsáno v 

kapitole Divadelní aktivity dělnických tělovýchovných spolků v období první 

republiky v kontextu vývoje českého profesionálního divadla, je během 20. let 

nedílnou součástí i německé kultury. Max Reinhardt přestavěl cirkus Schumann na 

Velké činoherní divadlo, které mělo kapacitu 3500 diváků. Uvedl zde monumentální 

projekty Oresteia, Julius Caesar a Dantonova smrt. Po zániku tohoto podniku uvádí 

Reinhardt Hofmannstahlovu verzi morality Jederman a Velké salzburské divadlo 

světa. V polovině 20. let se však Reinhardt obrací k intimnějšímu výrazu v Theater 

in der Josefstadt.  

  Podobně jako v Sovětském svazu, i v německém filmu se odráží posedlost 

davem, silou masy, která přesahuje jedince. Kinematografie výmarské republiky 

pracuje s principem davu jako s výtvarným motivem. V souvislosti s hnutím der 

Sturm se přímo hovoří o výtvarném umění na stříbrném plátně. Film tehdy ještě 

nebyl plně etablován jako samostatné medium. Byl determinován dvěma 

soudobými medii, obrazem ve smyslu výtvarného umění a obrazem ve smyslu 



 

 

divadelní inscenace.65 

 Německý divadelní expresionismus se svým způsobem odrážel v novém, 

bojovnějším, přístupu. Tomuto přístupu se později začalo říkat epické divadlo.            

Patrice Pavis, jej definuje takto (…) přesahuje hranice klasické aristotelovské 

dramatiky, založené na dramatickém prostředí, konfliktu a postupném rozvíjení 

děje. Epické divadlo – či alespoň divadlo obsahující epické prvky – existovalo již ve 

středověku (mysteria, simultánní scéna). Chór antické tragédie – který postupně 

zmizel – svědčí o tom, že divadlo jej původně recitovalo a vyprávělo a že k jeho 

ztělesňování a předvádění došlo až tehdy, když se rozvinul dialog mezi alespoň 

dvěma protagonisty (…).66 Zde pregnantně pojmenovává historické inspirace a 

zároveň společenské konotace, v nichž vzniká a nachází odezvu princip davového 

divadla v evropské společnosti, nejen tak jak je zmíněn v této, ale i v předchozí 

kapitole. 

 Prvním představitelem epického divadla byl Erwin Piscator, který pracoval 

jako režisér Volsksbühne a založil Proletářské divadlo. Přímo koncipoval ideu 

politického divadla, kterou shrnul a vydal ve stejnojmenné knize. Ústředním 

tématem těchto statí je samozřejmě zformulování titulního žánru. Pro Piscatora je 

politické divadlo odhlédnutím od samoúčelného „oficiálního“ divadla, důkladnou 

syntézou umění a politiky.67 (...) forma a obsah, umění a politika jsou až do 

nejzazšího bodu nedělitelné (…) syntéza umění a politiky znamená nejvyšší 

zodpovědnost, znamená dát všechny prostředky a tedy také umění do služeb 

nejvyšších cílů lidstva. 68 Na základě vztahu mezi obsahem a formou, se snaží 

definovat i neoddělitelnost divadelní praxe, sounáležitost vzniku divadelní 

inscenace a divadelního provozu. Ideální divadelní prostor. 69 
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 Žánry, které se bezprostředně týkají předmětu mé práce a k nimž bych tedy 

odkázala primárně, jsou dokumentární drama, ochotnické divadlo a Revue Rotter 

Rummel. 

 Revue Rotter Rummel (známé i pod zkratkou R.R.R.) je politicko-proletářská 

revue. Tento žánr se vymezuje proti standardní dramatické formě. Revue nezná 

jednotu děje, bere prostředky ze všech oblastí, které přitom nemusí být s divadlem 

spojené, má uvolněnou strukturu a je bezprostředností svých výkonů nesmírně 

naivní. Dlouhou dobu jsem měl v úmyslu použít této formy ryze politicky, dosáhnout 

s politickou revue propagandistických účinků, a to silněji než s kusy, jejichž 

těžkopádná stavba a jejichž problémy, svádějící k psychologizování, vždy znovu 

stavěly zeď mezi jeviště a hlediště. Revue umožňovala v divadle >přímou akci<.70  

 Pro tyto revue bylo využito všech možných druhů a žánrů: hudby, šansonu, 

akrobacie, rychlokresby, sportu, projekce, filmu, statistiky, hereckých výstupů, 

proslovů. Revue bezprostředně reagovaly na aktuální politické a společenské klima. 

Pro Piscatora byly podnětem volby do říšského sněmu v roce 1924, tedy přibližně 

od této doby je možné datovat rozvoj dalších podobných skupin a spolků po celém 

Německu. 71 

 Dokumentární drama je skrze Piscatorův text možné vnímat jako žánr, který 

se přirozeně vyvinul z revue. Uvádí to na představení Trozt alledem72, kterou uvedl 

v červenci roku 1925. Tato hra vznikla podle revue, která měla ve zkrácené formě 

obsáhnout revoluční vrcholy lidských dějin – od Spartakova povstání až po ruskou 

revoluci. Zároveň v didaktických obrazech podat náčrt celého historického 

materialismu. Toto představení mělo být realizováno s 2000 účinkujících, dvacet 

velkých reflektorů mělo osvětlovat přírodní terén a jako symbol anglického 

kapitalismu měl být použitý dvacet metrů dlouhý pancéřovaný křižník. Součástí této 
                                                                                                                                                    

vnímání. Divák měl být součástí divadelní inscenace, divadelního rituálu. Adaptace a reforma divadelního 
prostoru je zřejmým důsledkem dobového hledání funkce a smyslu umění. Koncepce adaptace herního 
prostoru, především překlenutí hranic mezi jevištěm a hledištěm je nutné vnímat jako samozřejmou 
součást inscenací nejen divadelních (Wagner, Rolland, Reinhardt...), ale i tělovýchovných inscenací. 
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inscenace byl i film, dokument, který pocházel z říšského archivu. Nakonec bylo 

představení této inscenace v Reinhardtově Velkém divadle. Záměrem této 

inscenace bylo oslovit masy, zapůsobit na ně, setřít hranici mezi jevištěm a 

hledištěm a pohltit diváky. Předváděnou inscenaci měla masa spoluprožívat. Měla 

žít tento neustálý revoluční proces. Divadlo se pro ně stalo skutečností a náhle tu 

nestálo jeviště proti hledišti, ale jediné velké shromaždiště, jediné velké bojiště, 

jediná velká demonstrace. A právě tato jednota onoho večera nezvratně dokázala, 

jakou agitační sílu má divadlo.73 
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4.  Divadelní aktivity dělnických tělovýchovných spolků v období první 

republiky v kontextu vývoje českého amatérského divadla 

 

4.1. Historický vývoj žánru dělnického divadla v českých zemích do počátku            

20. let 20. století 

 

 Na konci 19. století a v období od roku 1900 až do sklonku první světové 

války se amatérské divadlo podobně jako to profesionální postupně vyvíjelo a 

diferencovalo. Tento vývoj je neodmyslitelně spjat s fenoménem spolkové činnosti. 

 Jak již bylo zmíněno v kapitole Divadelní aktivity dělnických tělovýchovných 

spolků v období první republiky v kontextu vývoje českého profesionálního 

divadla, v období druhé poloviny 19. století se rozvíjí spolková činnost.  

 

 Hovoříme-li o vývoji českého profesionálního divadla, v tomto období je 

bezprostředně spjaté především s Prahou a navíc s několika málo divadelními 

budovami. Vývoj amatérského a ochotnického divadla není možné tak jednoduše 

paušalizovat, ale vnímat jej více regionálně. Spolková činnost, která dala vzniknout i 

divadelním budovám, je tak spjatá především s městy, které v této době měly sedm 

až deset tisíc obyvatel74, výjimečně dvanáct až třináct.75 Tato města dala ze své 

kulturní potřeby vzniknout řadě víceúčelových, ať už národnostních, dělnických, 

nebo kulturních domů, popřípadě sokoloven, které měly stálé jeviště a divadelní 

sál. Navíc s tím vším souvisí i zakládání knihoven, čítáren, redakcí novin a časopisů, 

školení členů, vzdělávací činnost, dále činnost hudební, pěvecká a divadelní. Od 90. 

let je možné datovat i vznik takzvaných dramatických odborů – Sokola, stejně jako 

hasičů, či jiných spolků jakéhokoli zaměření.  

 Nejvíce se hrálo ochotnické divadlo v divadelně nejpříznivějších oblastech, v 

nichž došlo k výrazné koncentraci obyvatelstva v průmyslových nebo agrárně 
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průmyslových komunitách. Tak tomu bylo zejména na Plzeňsku a Lounsku, v Praze a 

okolí, v Polabí, v severovýchodních a východních Čechách. 76 

 

 Mezi léty 1885-1918 se začínají profilovat dvě skupiny obyvatelstva, které 

přinášejí nové impulsy do vývoje amatérského divadla – studenti a dělníci. 

Především se studenstvem se odjakživa pojí organisace nejrůznějších podniků – 

ochotnické divadlo tak zaštitovali po stránce autorské, herecké i organizační, navíc 

pod vlivem nejnovějších zahraničních kulturních trendů. 

 Počátky dělnického divadla jsou spíše jednorázové, spjaté s činností 

dělnických vzdělávacích spolků. František Kubr ve své knize O divadlo života datuje 

vůbec první zmínku o dělnickém divadle do roku 1869, kdy časopis Česká Thalia 

otiskl zmínku o dělnickém spolku „Kruh“, který sestavil divadelní odbor a 17. ledna 

1869 odehrál Tylovu frašku Dareba. Další zajímavá zmínka je popis představení 

dělnického divadelního spolku z pražského Oulu. Poté vyhrnula se v pozadí jeviště 

zvláštní opona a obecenstvo spatřilo skvělé uskupení, představující dvé cyclopův, 

jenž s napřaženými kladivy stály u kovadliny, ozářeni rozdmýchaným ohněm výhně. 

Nad oběma se vznášel genius, podávaje dělníkům vínek slávy.77  

 Repertoár dělnických představení v 60. a 70. letech 19. století byl podobný 

jako u ochotníků bez dělnického zaměření: Tyl (a Tylovy úpravy a překlady), 

Klicpera, Štěpánek, Kolár…, ale i aktovky jako Katovo poslední dílo, Rytíř Uforin a 

princezna Dišperinda, Za živa zazděná jeptiška, Uniforma maršála Radeckého. Bez 

ohledu na dělnický stav se tak oblibě těšil repertoár, často až za hranicí braku či 

kýče.  

 Obecně lze říct, že dělnické ochotnické divadlo této doby se od toho 

měšťanského vůbec nelišilo. Probíhalo totiž paralelně a za vzájemné spolupráce. 

Populárním žánrem byly různé kulturní večery, přičemž ty dělnické akorát formálně 

cílily na své publikum.  Na programu byl většinou přednes veršů ze života dělníků, 
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zpěv dělnických písní a kupletů. Satira byla namířena především na politický boj 

Mladočechů se Staročechy. Večery tak byly doplněné různými scénickými výstupy, 

které byly psány buď anonymními autory, nebo se jimi postupným opisováním 

staly. Recitovaly se verše Havlíčka, Nerudy, Hálka, Čelakovského aj. Na závěr byly 

tyto akademie doplněny živými obrazy, z nichž ty nejpopulárnější byly postupně 

přemalovávány na opony. 

 Už na konci 60. let se na stránkách České Thalie objevovaly zprávy o snaze 

vytvořit organisaci divadelních ochotníků. Ústřední matice divadelních ochotníků 

byla založená roku 1886 od roku 1892 přejmenovaná na Ústřední Matici 

divadelního ochotnictva českoslovanského (dále ÚMDOČ). Do této organisace 

patřily i některé dělnické spolky. 

 Podstatnou emancipací procházejí divadelní odbory dělnických ochotnických 

spolků nebo dělnické odbory divadelních ochotníků hlavně v 90. letech. Například 

František Adolf Šubert na půdě Národního divadla organisoval uzavřená lidová, 

studentská, spolková, ale také stranická či dělnická představení. Jednalo se o 

uzavření Národního divadla pro konkrétní událost. První představení dělnické, do 

něhož po zdráhání a po zjevném konečném odmítnutí od strany národního 

dělnictva, dostavili se arci jen příslušníci organisace sociálně demokratické, 

provedlo se způsobem důstojným. Počátkem jeho sehrána Dvořákova >Husitská<; 

následovala báseň Svatopluka Čecha >Práci čest< , živý obraz od Josefa Šmahy a 

Jeřábkovo drama >Služebník svého pána<. Osten z představení zůstal na mnohých 

místech. (...) Uzavříti Národní divadlo českým dělníkům ať té či oné organisace, 

býval by skutek stejně brutální jako pochybený. 78 

 Mezi dělnickým ochotnictvem začínaly v posledním desetiletí 19. století 

pracovat někteří budoucí komunističtí kulturní pracovníci. Například koncem 90. let 

zprostředkovává styk mezi divadelní Prahou a Kladnem Marie Majerová, která i 

později vystupovala s dělníky jako herečka. 79 Tento progres v dělnickém hnutí má 
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za následek i emancipaci dělnických spolků v rámci ÚMDOČ. Funkcionáři těchto 

dělnických divadel se snažili o včlenění svých souborů do Dělnické akademie, 

dosáhli však jen zřízení tzv. „dělnické sekce“ u  ÚMDOČ.  

 V roce 1911 se na Kladně uskutečnila První dělnická výstava, v jejím rámci se 

uskutečnila celá řada sjezdů, 23. srpna se konal Den dělnického ochotnictva, na 

kterém byl založen Svaz dělnických divadelních ochotníků československých (dále 

DDOČ). Svaz disponoval knihovnou a v letech 1912-191480 vydával časopis Věstník 

dělnického pěvectva a ochotnictva. Tento časopis měl jakýsi dramaturgický 

„dohled“ nad výběrem dělnických ochotníků. Podobně později Dělnické divadlo 

přinesl v každém čísle nejen doporučené tituly k inscenování, ale i přehled o 

titulech, které inscenují ostatní spolky.  

 

 Z hlediska dramatického a inscenačního vývoje se dělnické spolky držely 

spíše realistické a naturalistické linie. Na rozdíl od vlivů symbolistického divadla 

profesionálního, není tento typ dramat v rámci vývoje amatérského divadla nijak 

zvlášť populární – jednalo se především o modernistická divadla (Intimní volné 

jeviště, Akademikové vinohradští, Lyrické divadlo, Divadlo umění). Lze říci, že do 

první světové války či v prvních letech československé republiky je pojem dělnické 

divadlo spíše jen dramaturgickým vymezením – inscenační praxe ani výběr dramat 

se nijak výrazně neodlišovaly od divadla nedělnického zaměření.  

 

 

 

 
  

 
 
 

Zbojníci 
      FDT.J. Ostrov. 1923 

Sbírka tělesné výchovy a sportu 
Národní museum v Praze                                                                       
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  Během první světové války, kdy většina mužských členů spolků narukovala, činnost těchto divadelních 
aktivit téměř ustala.  



 

 

 

 

 

 

 

Zbojníci 
      FDT.J. Ostrov. 1923 

Sbírka tělesné výchovy a sportu 
Národní museum v Praze                                                                     

 

 

 

 

 

 
Popelka 

      FDT.J. Dačice. Nespecifikováno. 
Sbírka tělesné výchovy a sportu 

Národní museum v Praze                                                                   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Nespecifikováno 

      DT.J. Žirovnice. Nespecifikováno. 
Sbírka tělesné výchovy a sportu 

Národní museum v Praze                                                               

 

 

 

 

 
 
 

 
Kostnické plameny 

      DT.J. Dačice. Nespecifikováno. 
Sbírka tělesné výchovy a sportu 

Národní museum v Praze                                                               

 



 

 

A ani v pozdějších letech není možné vést zřetelnou linkou mezi repertoárem 

divadel striktně dělnických a nedělnických. Například dělnické spolky až do druhé 

poloviny 20. let hojně uváděly již zmíněnou českou klasiku. 

 Po roce 1918 se funkce amatérského / ochotnického divadla značně 

proměňuje. Národnostní idea spjatá s tradicí ochotnického divadla je výrazně 

potlačena. Nepřítel v podobě rakouského mocnářství je přemožen. Dá se říci, že 

repertoár, který měl ve své době pel boje za národnostní uvědomění, se v nově 

vzniklé republice stává jeho oslavou.  

 Zároveň v této době pokračuje tzv. „společenská diferenciace“.81 To 

znamená, že ačkoli byla vznikem československé republiky naplněna idea 

národního sebeurčení, vynořovaly se v rámci soudobé společnosti i jiné, především 

politické, koncepce. Tato společenská diferenciace je samozřejmě v těsném sepětí s 

politickou lobby. Společně s těmito politickými turbulencemi (klíčový je v jejich 

rámci samozřejmě rozkol v sociální demokracii a vznik KSČ), se vyvíjí i různé 

koncepty amatérského divadla. Adolf Scherl jako nástroje ideologického 

ovlivňování uvádí spolky komunistického divadla, katolické spolky, a spolky stran 

krajně pravicových českých i německých. Tyto spolky a jejich produkce podléhaly 

důsledné cenzuře.82 

 Dělnické divadlo v československé republice je spjaté především s činností 

DDOČ, které od září 1920 vydává časopis Dělnické divadlo, v němž v prvních dvou 

číslech dramaturg DDOČ Karel Lörsch a prof. Zdeněk Nejedlý načrtli základní 

poslání dělnického divadla. Toto poslání má především dvě linie. Tou první je 

vymezení od měšťanského divadla a jeho zábavní funkce, především proto, že je 

tento typ divadla hojně navštěvován dělnickým publikem. I v souvislosti s tímto 

fenoménem je druhou hlavní linií snaha o primárně výchovnou funkci divadla. 

Výchovným má být dělnické divadlo proto, že má socialisticky uvědomovat. Zdeněk 

Nejedlý charakterizuje společenský význam divadla jako výchovný ústav, jakousi 
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školu pro dospělé, kteří jsou vychováváni ne školním poučováním, ale nápodobou 

skutečného života. Dělnické divadelní publikum si tak má uvědomovat, že návštěva 

divadla je spojena s tím, že se tam něco dobrého a užitečného naučí a bude se pak 

podle toho chovat. Tak nám vznikne nové dělnické obecenstvo oproti dnešnímu 

poživačnému měšťáckému obecenstvu. Dělnické obecenstvo si osvojí vážnou 

skromnost, která je nejlepší důstojností. Podle toho bude i třeba volit hru pro 

dělnické jeviště. Volit hru v tomtéž vážném duchu v jakém vedeme a učíme své 

obecenstvo. To neznamená nehrát veselohry, jasné, osvěžující hry, které zejména 

ukazují lidské převrácenosti, kterým se člověk upřímně zasměje. Divadlo má dávat 

hluboké poučení o životě. Volit především hry se vztahem k dnešnímu životu a jeho 

denním otázkám. Dělnickým hercům ukládá, aby se vyhýbali všemu, co odporuje 

dělnickému cítění, zvláště laciné sentimentalitě a zkreslování postav >nižších< tříd 

na scénách. Osvojit si nový styl herecký, prostý a srdečný jako má být společnost, za 

kterou bojujeme a jakou chceme vychovávat. Splníme tak i úkol očištění divadla od 

všech zlořádů a nečistot, jimiž zanesla divadla dnešní úpadková společnost, a 

činíme je zase prostým, jaké má být každé opravdové neporušené umění. Takové 

dělnické divadlo potom bude opravdovým pokrokem, sociálním, mravním i 

uměleckým. Uvedl Zdeněk Nejedlý v časopise Dělnické divadlo83.   

 Projekty, které se v rámci Národního divadla snažil uskutečňovat F. A. Šubert, 

mimochodem jeden z účastníků založení DDOČ na Kladně, byla představení svým 

zaměřením i sníženou cenou připravená především pro dělnické publikum. Projekt 

byl ideově inspirovaný Rollandovým Divadlem lidu a formálně a organizačně 

berlínskou Volksbühne. Tyto typy představení podobně organizovala i Dělnická 

akademie84 a načas i Socialistická scéna, jejímž ředitelem byl spolupracovník DTJ 

Vojta Novák.  
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4.2. Dělnické divadlo ve 20. letech. Nové podněty.  

 

 K proměně tradičního ochotnického repertoáru v ten socialisticky zostřenější 

pozvolna dochází během 20. let. Ideologicky usměrňované spolky v této době 

procházely kritikou za sociální sentimentalismus. Tato proměna se naplňuje v létě 

roku 1931, kdy vrcholí v takových projevech, jako byl Den proletářského divadla v 

Novém Městě nad Metují, který současně s I. Jiráskovým Hronovem probíhal v létě 

roku 1931 pod heslem „Nechte si Jiráska, náš je Lenin“85 

 Tato postupná a přesto zásadní diferenciace byla daná vývojem dělnického 

hnutí ve 20. letech. První štěpení nastalo vznikem Komunistické strany 

Československa v roce 1921, druhé příklonem KSČ ke stalinskému trendu ve straně 

v roce 1929. Podobné štěpení můžeme sledovat jak v dělnickém ochotnickém 

divadle, tak v dělnické tělovýchově a jejích divadelních odborech. Proměna, kterou 

prošlo dělnické ochotnické divadelnictví ve 20. a 30. letech je proměnou nejen 

dramaturgickou, ale i formální a žánrovou. V rámci proměny repertoáru spolků 

DDOČ i divadelních odborů dělnických jednot je možné definovat tyto tři 

dramaturgické linie: česká klasika, sociální hry, „nový repertoár“86. 

 Trend repertoáru české klasiky je spjat s tradičním repertoárem 

ochotnických spolků z doby konce 19. století. Páteř samozřejmě tvořily hry Tylovy a 

Jiráskovy, vedle nichž byli populární i ostatní autoři realistického zaměření. 

Obhájcem této linie i přes svůj post v rámci DDOČ byl František Spitzer, jedna z 

vůdčích osobností komunistického amatérského divadla.  V Dělnickém divadle v 

Modřanech, které působilo v rámci Federace proletářské tělovýchovy, se snažil 

inscenovat i klasický repertoár. Uváděl nejen Jiráska či Preissovou, a vlastní úpravy 
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Tylových dramat87, ale i klasický zahraniční repertoár88. Vedle klasiky, kterou ctil, 

spolupracoval i s KODAKem89 na „výrobě“ „nového repertoáru“. Na počátku 20. let 

ještě doznívá popularita tzv. sociálních her (např. Drama otroků od Antonína 

Řehoře, Tkalci Georga Hauptmanna). Ale od poloviny 20. let jsou už tyto hry 

terčem kritiky za sociální sentimentalismus a jsou postupně nahrazeny tendenčním 

repertoárem.  

 Linie české klasiky i sociálních her je tradičně spjata s žánrem celovečerní 

hry. Tento žánr byl však spjat s tradicí měšťanského divadla. Během 20. a 30. let tak 

pod vedením kulturních pracovníku KSČ formuje nový repertoár, ani ne už 

sociálního, jako přímo agitačního a propagandistického divadla malých forem. 

Hlavním záměrem tehdejší komunistické kulturní politiky byla idea, že si dělnická 

třída má vytvořit svůj vlastní repertoár. Až ke konci 30. let se dělnické spolky 

obrátily ke hrám s obecněji uznávanou literární hodnotou.90
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4.3. Žánry „nového repertoáru“ agitačního a propagandistického divadla 

malých forem v období 20. a 30. let 20. století 

 

 „Novým repertoárem“ v rámci této práce nazývám fenomén agitačního a 

propagačního divadla malých forem, tak jak je v Československu realizován během 

druhé poloviny 20. a během 30. let. Záměrem toho žánru byla vedle propagandy 

snaha o aktivizaci publika. 

 

4.3.1. Živé obrazy 

 

 Žánr živých obrazů je možné definovat jako paradivadelní znak, prolínající se 

divadelními epochami a populární téměř v každé historické epoše. Především 

proto, že bylo tohoto žánru i této metody využíváno nejen k pobavení publika, ale i 

jako medium, či ke studijním účelům. Zároveň byl tento divadelní typ také součástí 

různých forem průvodového divadla a slavností. Živý obraz byl výpravnou 

kompozicí, glorifikující nějakou ideu nebo připomínající určitý historický děj. 

Pohyboval se v rozmezí mnoha oblastí umělecké tvorby - divadla, scénografie, 

malířství, sochařství, literatury. Na přelomu 18. a 19. století se živé obrazy 

prováděly amatérsky jako zábava ve šlechtických a měšťanských salonech 

(napodobovaly se známé sochy či obrazy, někdy byly tyto obrazy doprovázeny 

hudbou nebo recitací). Komponovaly se při nejrůznějších příležitostech zejména na 

divadlech, slavnostech, výstavách a plesech,   v divadlech. Velice často tyto živé 

obrazy sestavovali divadelní režiséři – především František Kolár, ale i Josef Šmaha, 

Edmund Chvalovský, nebo F. A. Šubert. Od konce 90. let se aranžování živých 

obrazů věnují hlavně výtvarníci. Díla komponovaná v ateliérech fotografů podle 

malířských, literárních a divadelních vzorů můžeme charakterizovat i jako 

„fotografické scény“.  

Tyto komponované výjevy vznikaly nejen jako součást aspirací fotografů na 

uměleckou tvorbu, ale i při rozvíjení zábavné a didaktické složky portrétní 



 

 

produkce. Vznikaly tak nejen alegorie a živé obrazy, ale i parodie a kompozice 

divadelních scén nebo rozličných výjevů ze skutečného nebo fantaskního světa.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Národ sobě. 
                                                                                                         Živý obraz. Úpice. Nedatováno. 

Muzeum Úpice 

 

Například Eva Stehlíková popisuje úlohu sokolských živých obrazů,  popisuje 

ji však v souvislosti s funkcí sochy v prostoru. „Je zřejmé, že socha má funkci 

scénické dekorace, nebo, socha >hraje< , neboť petrifikovaný pohyb se dostává do 

napětí s živým pohybem a tím jej vlastně akcentuje. V tom spočívá kouzlo 

aranžovaných fotografií a scénických obrazů, které sokolové měli v oblibě: výtvarné 

pojednání umožňuje zastavit a zvěčnit pohyb, který se děje v prostoru a čase.“91 

 Tento žánr zažil svoji renezanci v rámci proletářského a nového agitačního a 

propagačního divadla. V kombinaci s tělocvičnými sestavami a živými novinami se 

tak stal oblíbeným žánrem dělnických spolků. Námět obrazu korespondoval s 

námětem písně, události či leitmotivem celé revue. Podobně jako u jiných 

propagačních žánrů bylo jejich součástí používání symbolů: rudé praporky, pěticípá 

hvězda, kladivo, srp… 
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                                                                                                                                                                         Živý obraz proletariátu. 
Živý obraz. Přerov. 20. léta 20. století. 

Muzeum Komenského Přerov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3.2. Recitace 

 

Tradice obecně recitačních vystoupení, se těšila velké popularitě, bez ohledu 

na to, byl-li jeho dopad jakkoli politicky motivovaný. Z tradice dané národním 

osvobozením se veřejné produkce buditelských básniček těšily velké oblibě. Nebyl 

tak žádný problém na tuto tradici navázat a přizpůsobit ji dělnickému publiku i 

dělnickému repertoáru.  Novou podobu však tento žánr získal na počátku 20. let. 

Novým impulsem pro inovaci tohoto klasického modelu byly podněty ze 

Sovětského svazu a využití recitace v rámci revolučního divadla. 

 Recitace tak získala novou podobu v recitaci sborové. Ta čerpala především z 

účinu revolučních mysterií, kde vedle různých spektakulárních čísel měl podstatné 

místo rytmický přednes. Z těchto dvou hlavních zdrojů krystalizují ve 20. letech dvě 

linie recitační tvorby. 

 Tou první je recitace, jako součást proletářské literatury. Po formální stránce 

se týká především jednoho přednášejícího, recitátora. Z hlediska výběru titulů se 

jedná o básně české proletářské, později avantgardní poesie a texty, které vzbudily 

ohlas v zahraničí. Vedle futuristů byli v oblibě především básníci ze Sovětského 

svazu a náměty spjaté s revolucí a třídním bojem.  Dále byly recitovány výseky či 

úryvky z básní. Přednes býval součástí společenských večerů, které zaštiťovaly 

různé kulturní spolky spjaté s proletářským uměním a avantgardou. Žánr recitace 

jako takový byl oblíbený napříč sociálním spektrem a to i v rámci dělnického hnutí – 

bez ohledu na to, byl-li interpret dělník, intelektuál či profesionální herec, jejichž 

účast na matiné či společenském večeru byla obzvlášť vítána. 

 Druhým proudem recitace byla recitace sborová. Její inspirací byly podobně 

jako pro mnohé jiné žánry zprávy ze Sovětského svazu. Sborová recitace, která byla 

součástí revolučních mysterií, byla prezentována coby znovuobjevená podoba 

náboženského obřadu. Většinou se podobně jako v rámci liturgie, či v rámci 

antického dramatu udržoval dialog mezi jednotlivcem a skupinou – jakousi 

obdobou chóru. Účin těchto produkcí měl být dán nejen revolučním obsahem 



 

 

básní, ale i zásadním posunem jejich formy. Jednalo se o rytmickou práci s 

hlasovým projevem formou významové rytmizace.   

 
Na Auroře 

 

Křiţníku stěnu 

Ocel. 

Tvůj bok 

Jsem laskal 

Jak milenec milenku ţenu 

Kdyţ záchvěv lásky se zrodí 

A u r o r o 

Má statečná lodi! 

 

Tvou hlaveň jsem hladil 

Mé dělo 

Jak spanilé dívčí skráně. 

Tys noci osudné 

S Leninem bdělo! 

A vybuchlos vášnivě 

Dost slov! 

Teď promluví zbraně! 

 

Ty nejsi jen dělo z kovu. 

Té noci bylo jsi víc 

Bylo jsi z masa a krve! 

Bylo jsi prvé kdo hlásil se k slovu! 

Svým výstřelem šlo jsi nám vstříc! 

 

Tys na jejich straně! 

 

Na straně revoluce! 

  

Buď vděčný ti dík! 

 

EL-Car. Čas oponou trhnul a změněn svět… Praha: Dilia, 1978. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3.3. Hudba a písňová část 

 

 Hudební složka a hudební doprovod společenských večerů procházel 

podobnou proměnou od podoby lidových či kramářských písní a kupletů, sice se 

sociálně zabarvenou, ale přesto spíše laskavě staropražskou poetikou až k vyloženě 

bojovým písním 30. let.92 Postupná proměna z kupletů, lidových písní se 

staropražskou poetikou v agitační repertoár probíhala formou přepisování, často 

navíc s různým víceznačným podtextem – jednalo se o přejaté nápěvy buď lidových 

písní, nebo dobových hitů, kterým se připsal nový, aktuální text. Někdy byla 

melodie převzatá tak, aby společně s novým textem vytvořila nový význam, velmi 

často satirického rázu. Tento žánr byl populární především pro svou rychlou 

adaptaci a aktuálnost. Vzhledem k častému zabavení obsahu připravovaného 

představení cenzurou, docházelo k realisaci nových písní téměř na místě. 93 

 Původním dělnickým repertoárem byly především písně, které vznikaly 

přesně pro dané představení, většinou velmi narychlo, podle toho jak výrazné byly 

cenzurní zásahy do daného textu či dramaturgické koncepce. Podstatné je však 

dodat, že kromě těchto „okamžitých“ řešení původní dělnický repertoár 

neexistoval. DDOČ se tento problém rozhodl řešit pomocí několika soutěží. 

 V této podkapitole je nutné zmínit i hudební sekci, která fungovala v rámci 

DDOČ, jejíž tvorba vznikala za dramaturgické spolupráce s ostatními sekcemi. Mezi 

její nejvýznamnější autory patřili hudební skladatelé Josef Stanislav a Vít Nejedlý. 

Oba se podíleli na fungování amatérského divadla, jako spolupracovníci DDOČ 

připravovali pro jeho členy hudební kurzy. Během 30. let si oba tito autoři začali 

postupně přisvojovat nově formulovanou doktrínu socialistického realismu. Zatím 

jen ve zmírněné podobě.94 Josef Stanislav navíc komponoval nové písně a 

podřizoval repertoár podle starých, zapomenutých „dělnických písní“ a zároveň se 
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 V rámci této podkapitoly se jedná především o hudbu jako složku divadelních představení, revuálních 
výstupů, či společenských večerů, jejichž součástí byla i divadelní produkce. Důraz je kladen na její 
doplňkovou funkci.  

93 
Až emblematickým hudebním nástrojem dělníků, tedy i dělnických ochotníků byla především harmonika.  

94
 Bek, Mikuláš: Socialist Realism and the Tradition of Czech National Music or who goes with whom? Acta 

Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica – Aesthetica 24, 2001. 



 

 

snažil pro potřeby dělnických ochotníků vyhledávat nové sovětské, německé nebo 

francouzské písně. Kontakty a inspirace s cizinou zprostředkovávaly různé 

zahraniční festivaly – Olympiáda revolučních divadel (Moskva, 1933) nebo Sjezd 

německých divadelníků (Dortmund, 1931). Texty a notový materiál těchto písní 

byly často vydávány a distribuovány v mnohatisícových nákladech. 95 

 Hudba a písně, buď samostatně, nebo v rámci revue byla samozřejmou 

součástí všech možných představení a výstupů. Vedle prací E. F. Buriana, jehož 

spolupráce s dělnickými ochotníky souvisela spíše s činohrou, či s hudbou psanou 

pro tělocvičná vystoupení, byl žánr hudebního divadla spíše výjimkou. Tou byla 

například opereta „Přátelská osada“ z roku 1932. Děj operety96 „se odehrával v 

rekreačním prostředí tábora mládeže. U obecenstva měla velký úspěch, u našich 

komsomolců vznikly bouřlivé diskuse pro a proti. Opereta, kde se komsomolci milují 

a dokonce líbají, s tím se nemohli mnozí smířit. Hrstka levičáků nám vyhrožovala, že 

nás vypískají. Přišli na představení a nejen, že nepískali, ale velmi dobře se bavili. 

Diskuse mezi nimi a souborem vyjasnila sporné otázky a zdůraznila potřebnost 

tohoto žánru pro dělnické divadlo a mládež.“97  
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 Například Aturovova píseň „Partyzánská“, kterou zástupci DDOČ přivezli z Moskvy a hned při prvním 
nákladu vydali 50.000 výtisků, Kubr, František: O divadlo života, ústřední dům československé armády 
Praha, 1957, s. 38. 

96
 Libreto této operety není zachované, proto zápletku i komentáře přebírám ze sekundárních pramenů. 

Text: Dvornikov, Deserov. Hudba: Maximov. Překlad: Čebišová. 
97

 Kubr, František: O divadlo života, ústřední dům československé armády Praha, 1957, s. 36. 



 

 

4.3.4. Revue 

 

 Přesunula-li se revue či kabaret jako žánr z původního prostředí hospod a 

lokálů na jeviště, jako zřejmý inspirační zdroj avantgardních divadelníků, lze 

podobný vývoj sledovat i v rámci tzv. proletářských revue. Od hospodského sálu do 

sálu Lucerny, kde vznikaly revue v profesionální agit-prop98  režii KODAKu. 

 KODAK (kolektiv dramatických autorů komunistů) byla skupina autorů, kteří 

fungovali pod záštitou DDOČ a pod ideovým vedením Komunistické strany, jejíž byli 

kulturně agitační a propagační složkou.99 V této skupině spolupracovali František 

Spitzer, Jan Noha, Franta Němec a Ing. Maděra. Úkolem této skupiny bylo připravit 

původní texty pro dělnické ochotníky. Záměrem však nebylo vytvářet celovečerní či 

aktové hry, ale jakési polotovary, „kostry“, „základy“ skečů, písní, textů, scének... 

atd., které mohl uživatel, divadelní ochotník, jakkoli obměňovat a střídat. 

Dominantní byla myšlenka, heslo, zaštiťující téma. Bylo nutné vytvořit nový, 

původní repertoár, který by nahradil starší hry, které byly optikou nového kurzu KSČ 

zastaralé a dělníkům nevyhovující. Atmosféra v komunistické straně se s přijetím 

stalinského trendu ve straně razantně proměnila. Vedle celosvětové i 

vnitropolitické situace dané hospodářskou krizí se postupně proměnila nejen celá 

DDOČ, ale i žánr dělnického divadlo obecně.  

   Žánr proletářské revue po svém kultivoval předobrazy, které mu ve své době 

nabízely jak tuzemské, tak zahraniční inspirace. Domácí kabaretní tradice, revue 

„šantánového typu“ importované z Francie a německé proletářské divadlo, to byly 

hlavní podněty proletářských revue. Například Revue Roter Rummel (RRR), které v 

Berlíně realizovali ATBD100 a Erwin Piscator.101 K inspiraci těmito německými 

předobrazy je však nutné doplnit, jak František Kubr ve své knize O divadlo života 

vzpomíná, že nikdo z jeho spolupracovníků přímo Piscatorovy revue neviděl. 
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 rusky agitacia-propaganda, jedná se o militantní formu umění, jejímž cílem je emocionální a ideologická 
mobilizace publika směrem ke konkrétní akci. 

99 
KODAK tak do jisté míry nahradil Proletkult, který svoji činnost ukončil v roce 1927. 

100
  ATBD (Arbeiter-Theater-Bund Deutschland). Německá obdoba českého DDOČ. 

101
 KUBR, František. O divadlo života. Praha:Ústřední dům československé armády, 1957. 



 

 

Německé agitačně propagační skupiny a jejich revue, tak „režiséři“ těch českých 

neznali přímo, ale buď z periodik, nebo zprostředkovaně z festivalů amatérského 

divadla. Dále zde autor připomíná, že se tyto, nikým neviděné, Piscatorovy revue 

staly inspirací, co se scénické podoby proslulých revue v Lucerně týče. 102 

 V sále pražské Lucerny se mezi léty 1929 a 1933 uskutečnily tyto revue: Za 

jednu ránu dvě (1929), Koks (1929), Tryzna LLL - za Lenina, Liebknechta a 

Luxemburgovou (1930), Večer březnových revolucí (1932), Dohnat a předehnat 

(1932), Marx měl přece pravdu (1933). Revue Den co den (1930) byla cenzurou 

zakázána. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                Dohnat a předehnat. 
Plakát. Praha. 1932. 

Divadelní oddělení Národního musea v Praze 
 

 

Po formální stránce byly tyto revue moderovaným večerem plným různých 

typů a žánrů malých dramatických forem – jednalo se o krátké skeče, především 

satirického rázu, revoluční a lidové písně, recitace, projekce 103, balety, pantomimy, 

tělocvičné výstupy, scénické montáže atd. Tyto revue organisoval Svaz DDOČ, velmi 

často je po režijní stránce zaštiťoval František Spitzer nebo Emanuel Famíra. 

Interprety byli členové hereckých sekcí tělovýchovných jednot, různí, velmi často 
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 S pražskými skupinami úzce spolupracovala například německá karlovarská skupina Echo von links 
vedená básníkem Louisem Fürnbergem. Ten především na tvorbě rytmodeklamací, úzce spolupracoval 
nejen s vedením svazu DDOČ, ale i s El-Carovou skupinou, nebo E. E. Kischem. 

103
 Ty však netvořily samostatnou audiovizuální složku, ale sloužily spíše jako součást scénografie. Promítány 
tak byly nejčastěji fotografie, které měly ilustrační charakter. 



 

 

zahraniční hosté a členové zejména ve 30. letech populární El-Carovy skupiny, 

stejně tak i divadelníci spjatí s profesionálními avantgardními scénami.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marx měl přece pravdu 
Fotografie z revue. Praha. 1933 

František Kubr. O divadlo života. 

 

Vedle těchto amatérských skupin s DDOČ na přípravě zmíněných revue 

spolupracovali i Jindřich Honzl (zakázaná revue na motivy Aristofanova Míru), E. F. 

Burian (jakási urverze Činžáku Evropa, tento titul byl později realizovaný a zakázaný 

v D 34), Mira Holzbachová104 (především pantomima Hlasy nad Tajgou, která byla 

součástí revue Marx měl přece pravdu).  

 

 

 

 

 

 

                                        
 
 

 Hlasy nad Tajgou 
                                                                                                                                              Fotografie pantomimy. Praha. 1933 

                                                                                                                                              František Kubr. O divadlo života. 
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 Mira Holzbachová spolupracovala jako choreografka se svazem DDOČ od roku 1931. Primárně jejím 
politickým přesvědčením jsou motivované tyto pantomimy Internacionála (1926) a Madame Evropa 
(1937) 



 

 

 

Za tuto linii spolupráce mezi amatéry a profesionály se stavěli E. F. Burian a 

představitelé DDOČ Spitzer a Famíra v textech, které vycházely hlavně během roku 

1933 na stránkách Tvorby. Vztah mezi amatéry a profesionály (samozřejmě hlavně 

představiteli levé avantgardy) měl vyústit v postupnou profesionalizaci dělnického 

divadla a realisaci stálé scény.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3.5. Živé noviny. Modré blůzy 

 

 Víceznačný titul této podkapitoly pojmenovává formu a název ve své době 

velmi populárního žánru. Živé noviny kombinovaly úryvky textů, písní, recitací a 

drobných gymnastických či tělovýchovných výstupů, které divákům suplovaly 

zcenzurovaná komunistická periodika. Modré blůzy se říkalo těm skupinám, které 

tyto živé noviny provozovaly.  

 Bezprostřední inspirací Modrých blůz byla jejich stejnojmenná sovětská 

revoluční podoba Sinnaja bluza, tak jak byla nastíněna v podkapitole o Ruském a 

sovětském divadle.  Herci, recitátoři, byli oblečení do modrých blůz, pracovního 

oblečení, které mělo symbolizovat to, že autoři živých novin jsou jedněmi z publika. 

Co se kostýmů všech možných dělnických představení týče, nebylo použití 

pracovního oblečení jako kostýmu žádnou výjimkou a rozhodně to nebylo jakési 

know-how těchto skupin. Pracovní oděv jako kostým používaly recitační i 

tělovýchovné skupiny. Záměr byl jasný, zbourat pomyslnou hranici mezi jevištěm a 

hledištěm a dělnickým divákům zobrazit je samé. Jen šťastnější, odhodlanější, 

bojovněji naladěné. 

 Živé noviny vznikly v Sovětském svazu v roce 1923, za jejich tvůrce je 

považován Boris Jažunin, student Ústřední školy novinářů. Zprávy o nich i o 

skupinách Modrých blůz, podobně jako u ostatních žánrů revolučního divadla 

popsali nejprve časopisecky na pokračování, poté i knižně Šmeral s Olbrachtem. 

Dále se tomuto tématu věnoval Jindřich Honzl ve své stati O nové ruské divadlo z 

roku 1926.  

 Tento žánr byl ve své době formulován jako žánr nový. Vzhledem k primárně 

agitační funkci jsou živé noviny spojovány hlavně s politickým divadlem a s činností 

agitačně propagačních skupin. Ačkoli tuzemská podoba živých novin bezprostředně 

vycházela ze sovětských vzorů, jejich funkce a dopad byl v tuzemských podmínkách 

odlišný. V Sovětském svazu tyto živé noviny fungovaly primárně na mediální bázi.  

Především z toho důvodu, že většina obyvatel Sovětského svazu byla negramotná a 



 

 

tento žánr tak byl primárně sdělovacím prostředkem. Samozřejmě se zřejmými 

divadelními znaky. Jejich česká podoba, realizovaná pro jiné publikum byla již více 

divadelní, její základ netkvěl ve snaze primárně informovat, ale spíše se těmi 

informacemi bavit. Jednalo se o jakési sdělení na druhou. České živé noviny 

vycházely více z tuzemské tradice kabaretu, a jejich východiskem tak byla 

především satira. Hlavně díky podobnosti živých novin s kabaretem nezůstaly 

inspirací jen pro dělnické ochotníky. Odlišnou, bezesporu více intelektuální a svým 

způsobem jinak satirickou podobu získaly například v divadle Dada. Jiří Frejka se 

zde snažil skloubit tyto impulsy s domácí kabaretní tradicí a avantgardními 

podněty.105 Činnost skupin recitátorů a zpěváků spočívala ve scénické realisaci toho 

nejdůležitějšího, co se odehrálo nejen v rámci dělnické komunity, ale i v národním 

či nadnárodním měřítku. Živé noviny měly zprostředkovávat to, co v tištěných vinou 

cenzury nemohlo vyjít, případně bezprostředně informovat o tom, co ani nebylo 

mediálně zpracováno.  Další podstatnou okolností, co se propagandy týče, je fakt, 

že Československu byly živé noviny „opoziční“, kdežto v Sovětském svazu plně 

prorežimní, tzn. i plně informačně podřízené. Vedle této mediální funkce byly 

náplní kabaretních čísel například scénicky realizované vtipy či písně. 

 Živé noviny provozovaly všechny možné divadelní a komunistické skupiny. 

Mezi nejznámější pražské skupiny patřily Modré blůzy z Libně. 106 Další populární 

skupinou byly Modré blůzy ze Žižkova Františka Němce, Jiří Wolker ze Žižkova 

nebo Svítání z Nuslí. 
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 Více o tomto vztahu FREJKA, Jiří. O rozštěpení Osvobozeného divadla. Divadelní noviny  19-20, 1967. 
106

 Geografická příslušnost, k především tradičním dělnickým a továrním čtvrtím, byla nejen součástí jakési 
image, ale i vizitkou, součástí názvu.  



 

 

4.3.6. Tělocvičné výstupy 

 

 Podobně jako u ostatních žánrů dělnického divadla nelze úplně přesně 

definovat žánr pohybových výstupů – to lze velmi těžce podle zachovaných 

materiálů, jak písemných tak fotografických, kdy není možné s jistotou určit, zda se 

jedná o tělocvičný výstup, tanec, pantomimu či živý obraz.107 

 Podle vzpomínek přímých účastníků (především Karla Jiráčka vystupujícího 

pod přesmyčkou El-Car a Františka Kubra) byly tělocvičné výstupy součástí téměř 

všech revue, dělnických akademií, či různých slavností spjatých jak se sociální 

demokracií, tak později s komunistickou stranou. Tato okolnost byla daná 

především tím, že většina dělnických tělovýchovných spolků měla své divadelní 

odbory. Obecně lze říci, že ve druhé polovině 20. let měly realisace těchto 

komunistických spolků nakročeno k avantgardě – to bylo dané především 

společensko - intelektuálním prostředím druhé poloviny 20. let. S amatérským 

divadlem, s různou vervou a v různých podobách spolupracovali budoucí čelní 

představitelé české meziválečné avantgardy. Jak již bylo zmíněno, Frejka se nechává 

amatérským divadlem (ať českým nebo sovětským) spíše inspirovat a i přes jeho 

nedokončená studia na pražské konzervatoři je dost problematické ho plně 

zařazovat mezi amatéry. Honzlova práce pro amatérské divadlo se, ať teoretická 

nebo praktická, prolíná celým tímto textem – od práce teoretické a kritické, přes 

organizační v rámci DDOČ, po konkrétně režijní. V kontextu pouze tělocvičných 

vstupů, jako součásti produkcí amatérského divadla je pravděpodobně 

nejpodstatnější spolupráce FPT (Federace proletářské tělovýchovy) s E. F. 

Burianem.  

 Burianova práce pro FPT v druhé polovině 20. let vycházela z jeho 

soudobého zájmu o abstraktnost zobrazovací metody a symbolickou opisnost – tato 
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 Velice často se mohlo jednat i o žánr rytmodeklamace. Jakýsi syntetitujícím žánr, všech výše zmíněných. 
Jedná se o sborové recitační pasáže doprovázené tělocvičnými pohyby či hudbou.  Tento žánr je spojený 
především s činností a tvorbou EL-Carovi skupiny - na Tryzně LLL, v roce 1932 vystoupení s 
rytmodeklamací Traktorstroj ve Večeru březnových revolucí, na slavnostní revue Dělnických divadelníků 
Velké Prahy o socialistické kultuře a hospodářství SSSR. V roce 1933 v rámci revue Marx měl přece 
pravdu ( v něm rytmodeklamace Pařížská komuna). 



 

 

obecně platná východiska pro snahu o realisaci proletářského divadla vtělil E. F. 

Burian do hudebních doprovodů symbolických tělocvičných scén. Podstatnou, 

protože vydanou,108 spoluprací E. F. Buriana s FPT byla scéna ze života rudých 

námořníků Na palubě109. Tuto scénu, kterou opatřil libretem i tělocvičnou úpravou 

Stanislav Jabůrek, koncipoval Burian pro tělocvičnou akademii v karlínském Varieté 

30. 11. 1924. Režijně „inscenaci“ připravil Jindřich Honzl. Burian přidržel se tradiční 

novoromantické metody programní hudby se zřetelem na okamžitou masovou 

srozumitelnost, přitom však vystihl v některých číslech přiléhavě intonaci 

proletářské písně: sborovým hymnus rudé vlajce, veselá píseň „My jsme rudí 

námořníci“.110 

 V rámci tohoto večera bylo uvedené i pásmo pro děti nazvané Rodinky111, 

které napsala i s dětmi jako cvičitelka Jožka Jabůrková112. Stejně jako k libretu Na 

palubě složil hudbu i k tomuto cvičení E. F. Burian. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tělocvičná sestava 

Fotografie z titulní strany, typografie Karel Teige. Praha. 1929. 
Dělnická tělovýchova 8, 1929 
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 Jabůrek, Stanislav: Na palubě – tělocvičná scéna pro žáky, Federace proletářské tělovýchovy Praha, 1926. 
109

 Inspirací byli autobiografické zážitky Stanislava Jabůrka z protirakouského povstání v Boce Kotorské. 
Požadavky vzbouřenců tehdy zahrnovaly například ukončení války, úplnou nezávislost na okolních 
mocnostech, odzbrojení a demobilizaci, právo národů na sebeurčení, podporu Wilsonovy nóty i lepší 
zásobování. Za podíl na vzpoře byl tehdy popraven česko-německý voják František Rasch. Tato událost 
byla během první republiky mytizovaná jako symbol odporu a vzpoury. 

110
 Podle osobních vzpomínek Stanislava Jabůrka viz. Scherl, Adolf: E.F. Burian – divadelník (1923-1941), in: 
K dějinám divadelní avantgardy, Nakladatelství československé akademie věd, Praha 1962. 

111
 Jabůrková, Jožka: Rodinky – rytmické cvičení, Federace proletářské tělovýchovy Praha, 1926. 

112
 Jožka Jabůrková, novinářka, spisovatelka, zastupitelka KSČ na pražském magistrátu, společně se svým 
prvním manželem aktivně spolupracovala s DTJ (po rozkolu v sociální demokracii pokračuje její 
spolupráce s komunistickou FDTJ). Podílela se na maninské spartakiádě roku 1921. Během okupace 
vězněna v ženském koncentračním táboře Ravensbrück. Po druhé světové válce byla podobně jako Julius 
Fučík glorifikována jako komunistická mučednice fašistického odboje.  



 

 

5.  Divadelní aktivity dělnických tělovýchovných spolků v období první republiky 

v kontextu vývoje českého tělovýchovného hnutí 

 

 Tato kapitola není o divadle. Zabývá se spíše teatralitou sportu, historií 

tělesné kultury a sportovními slavnostmi, které však principu divadelnosti 

bezezbytku používají. Zároveň je kladen důraz na souvislost výše jmenovaného se 

společností, s politickým dopadem na ní. 

 První část této kapitoly je historická exkurse do vývoje sportu a tělovýchovy. 

Podstatná je festicita těchto slavností, stejně tak jako jejich politický dopad. 

Sekvence o vývoji moderní tělovýchovy má překlenout hranici mezi tímto 

historickým vývojem a vést tak až k titulní první republice. Mým záměrem bylo 

primárně pojmenovávat vztahy, na nichž vzájemně funguje a kooperuje sport, 

politika a divadlo. Druhá část této kapitoly je věnovaná produkci specificky české, 

tzv. slavnostním scénám tělovýchovných vystoupení. Ze sokolské tradice se těchto 

„inscenaci“ ujímali špičkoví tvůrci – režiséři, hudebníci, výtvarníci. Ve svém textu se 

věnuji primárně slavnostním scénám především titulních dělnických (myšleno i 

komunistických) tělovýchovných spolků.  

 Mým záměrem bylo spíše než detailně popisovat, spíše pojmenovat 

vzájemné společenské vztahy a inspirace a jmenovitě vyzdvihnout tvůrce těchto 

scén, jejich práci a jejich místo v rámci soudobé kultury. Nedílnou součástí této 

kapitoly je i obsáhlý obrazový materiál, z části dosud nezveřejněný.  

 

5.1. Historický vývoj sportovních odvětví v kontextu proměny estetisace a 

teatrality. Institucionalizování tělovýchovy s přihlédnutím k její politické funkci. 

 

 Kultura těla provází evropskou civilisaci od jejích antických počátků, se svými 

specifiky v Řecku i později v Římě. Během pokřesťanštění Evropy je tato vývojová 

linka zřetelně přerušena, nicméně kult těla je budován opět v jiné době, v jiné 

společnosti a s jiným dopadem. Ve středověku je kult těla a jeho oslava spjata 



 

 

především s postavou rytíře a ochránce a centrem této kultury se stávají 

panovnické a šlechtické dvory. Paralelu se současnou kulturou je možné zřetelně 

sledovat od doby dvorských slavností na počátku novověku – zároveň lze v této 

době stále zřetelněji oddělovat typy zábav a oslav lidových a dvorských – především 

na španělském, anglickém a francouzském dvoře. Dvorská šlechta, která velmi často 

uměle odvozovala původ od svých rytířských předobrazů, začala podobně uměle 

jako svůj původ vytvářet umělý svět, dle umělých pravidel a ilusí. Podnětem ke 

konání slavností se staly mezníky v životě královské rodiny a státu – svatby, 

narození, pohřby, korunovace – stejně jako politické a vojenské úspěchy, či 

státnické návštěvy – vedle slavností spíše „rodinných“ se jednalo o oslavy 

státnických úspěchů či rozšíření sféry vlivu. Příprava těchto slavností se často 

stávala zaměstnáním a pro jejich potřeby byly vyvinuty i několikasvazkové 

ilustrované materiály. 

 Inspirací, rámcem a zdrojem těchto slavností byla antika, především římská 

mytologie – v podobě převzaté z Ovidiových Metamorfóz. Augustova apoteóza se 

tak mohla proměnit v oslavu jakéhokoli jiného panovníka – záleželo jen na 

zručnosti organizátora, „režiséra“ a „scénografa“ a na finanční podpoře 

oslavovaného panovníka. Vedle antických her, středověkých her rytířů a lidových 

slavností příslušných regionů bylo možné hledat inspiraci v církevních procesích – 

dokonale ilusivní podívaná, podívaná formou nekonečné hry. 

Vedle turnajů a pompézních hudebních a divadelních projektů jsou součástí 

těchto slavností i turnaje – jako příprava na tyto turnaje a samozřejmě jako dvorská 

kratochvíle se vyvíjí, a pro potřeby dvorských slavností i teatralizují, různé podoby 

budoucích sportovních odvětví: lukostřelba, pall mall (něco mezi golfem a 

kriketem), bruslení, koňské dostihy, lov. Ten především pro dvorské účely podléhal 

větší a detailnější organisaci a teatralizaci, čímž byl postupně zbaven možného 

rizika, a s ním i možného neúspěchu. 

Na počátku vývoje dvorských slavností a s ním spjatých disciplín stál anglický 

dvůr a jeho dvořané, nicméně proslulosti dosáhl v tomto ohledu dvůr francouzský. 



 

 

Později je vlivem osvícenství podmíněn rozkvět přírodních věd i víra v osvícenecký 

lidský rozum. Zároveň je tato doba obdobím objevování, ale zároveň i idealizováním 

antického světa – antické náměty se tak stávají kulisou.  V antickém pojetí mnohem 

důslednější se stává samo pojetí a vnímání lidského těla. Antický ideál kalokagathie, 

zrovnoprávnění těla s duchem, se v osvíceneckém trendu stal dalším impulsem k 

oceňování a pěstování tělesné krásy, ve smyslu síly a zdatnosti. Kultivování tělesné 

schránky se tak začíná věnovat více pozornosti. 

 Impulsy dvorských slavností francouzského královského dvora, včetně 

teatrality a demonstrace moci a posléze i naprosté vyprázdněnosti využily, tzv. 

Slavnosti revoluce – vše navíc zabalené se stupňovanou naléhavostí bojové reality. 

Přes vytváření nových svátků a slavností, které vycházely z nedávné nově 

institucionalizované historie – tyto oslavy se postupně staly mnohatisícovými 

shromážděními. Významnou a oblíbenou podívanou se staly nástupy revolučních 

vojsk – ty byly především demonstrací síly jedince, síly davu, síly revoluce.  

 Německo bylo koncem 18. a v první polovině 19. století roztříštěno do řady 

samostatných knížectví – většinou v nich fungovala absolutistická vláda, a moc tak 

byla soustředěna do rukou panovníka. Podstatná byla pro historický vývoj 

německých knížectví náboženská různorodost, ta ovlivňovala a proměňovala 

úroveň vzdělávání. V Německu je citelná tradice humanistické kultury, ta, 

podmíněná soudobými archeologickými nálezy a studiem antických pramenů vedla 

k zásadní inspiraci, která ovlivnila nejen literární kulturu své doby, ale i zájem a péči 

o duši a tělo – vznikají tak výchovné ústavy, do jejichž osnov spadají i nové 

pedagogické podněty a tzv. „cvičení těla“. V Německu to jsou tři druhy ústavů – 

university, filantropické školy a šlechtické ústavy. Hlavním cílem této výchovy bylo 

zajištění fysické zdatnosti a otužilosti žáků.  Z antických pramenů a snah o 

uskutečnění antických ideálů vychází celá řada koncepcí a konkrétních inspirací, 

které ve sloučení s prastarým „rytířským uměním“ krystalizují do cvičebních 

okruhů. 

  



 

 

 Jak již bylo v této práci několikrát zmíněno, v době evropských národních 

obrození, podobně jako v Čechách, vznikaly nejrůznější zájmové spolky a 

organisace. Tedy i takové, které úzce spolupracovaly s armádou. V době 

rozjitřených německo-francouzských konfliktů první poloviny 19. století bylo cílem 

těchto spolků pěstování fysické kultury. Jejich ideou byl boj a cílem zformovaná, 

poslušná a fysicky zdatná armáda. Ideovým vůdcem vychovávajících mladou 

generace k národnímu vědomí prostřednictvím fyzické a morální síly byl Friedrich 

Ludwig Jahn (Turnvater Jahn). Jahnova koncepce fysické výchovy byla založena na 

důkladné organisaci a disciplíně, podstatný byl požadavek bezpodmínečného 

podřízení cvičebnímu kolektivu. Tyto aktivity byly postupem času (a s nárůstem 

moci těchto organisací) pozastaveny a později po roce 1848 i rozbity. Tento vývoj, 

který přispěl k sociálnímu rozšíření tělesné kultury byl přímým předobrazem 

tělovýchovných hnutí v meziválečném Československu (Sokol, Orel, DTJ, FDTJ).   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2.  Počátky a vývoj tělesné kultury v našich zemích 

 

 Tradice tělesné kultury v tuzemsku souvisí s národním obrozením, v rámci 

jehož konceptu je vyzdvihnuta otázka všestranného vývoje člověka včetně tělesné 

kultury. 

 Důležitost tělesné výchovy ve všestranném vývoji člověka zdůrazňoval ve 

svém díle již český, německy píšící, filosof a matematik Bernard Bolsano. Ten ve své 

knize O nejlepším státě napsal, že v nové spravedlivé společnosti bude tělesná 

výchova nezbytným předmětem ve škole. Ještě v první polovině 19. století byl 

tělocvik v Rakousku víceméně výsadou šlechty či měšťanstva. Cvičilo se jen v 

soukromých tělocvičných ústavech. Stejně jako v Německu byl i v Rakousku v 

období „Turnsperre“113 povolen jen lékařský tělocvik.  Během 30. a 40. let dochází k 

rozvoji tělocvičných ústavů, a to do té míry, že v roce 1848 byl do gymnázií a reálek 

zaveden tělocvik jako nepovinný předmět. V petici zaslané císaři požadovali 

studenti pražských vysokých škol v rámci podpory revolučním myšlenek i proměnu 

vztahu státu a tělovýchovy. Studenti chtěli, aby stát zřizoval na vysokých školách 

tělocvičné ústavy, plovárny a ustanovoval pro ně potřebné učitele. Studenti dále 

požadovali, aby mohli zakládat tělocviční spolky.114   

 Po roce 1848, v době Bachova absolutismu byl rozvoj tělesné kultury v rámci 

institucí i spolků potlačen dohodou z roku 1855, tzv. Konkordátu, který podřídil 

vyučování na školách pod svrchovanost katolické církve. To bylo navíc podpořeno 

soudobým trendem herbartovské pedagogiky, která měla tehdejší tělocvik jen za 

dovednost a stavěla jej mimo školní zařízení. O zavedení tělocviku a tělesné 

výchovy do školních osnov se zasloužil i Jan Evangelista Purkyně, který 

zdůrazňoval, že zdraví a fysická zdatnost celého národa má být cílem lékařství a že 

tělesná výchova je nedílnou součástí „vlastní zdravovědy“ každého člověka. Do 
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 Turnsperre (1819 – 1842), období všeobecného zákazu tělocviku v Německu. Vynutil si ho rakouský 
kancléř Metternich, který se obával vlastenecké a republikánské povahy německého turnerství. Po 
tělocvičné stránce v této etapě zvítězilo umělé nářaďové pojetí. Z volné přírody se cvičení přeneslo 
především do tělocvičen, a  bylo povoleno pouze v soukromých tělocvičných a ortopedických  ústavech. 

114
 ŠORM, G. Tělovýchovné a branné snahy studentů pražské university a techniky v letech 1847-1849. 
Tělovýchovný sborník III., 1958. 



 

 

svých přednášek na universitě tak tento fysiolog zařazoval i důležitost tělesných 

cvičení. Po vzniku Sokola Pražského se podílel na jeho činnosti.  

 

5.2.2. Sokol 

 

 Idea i náplň sokolství je neodmyslitelně spjata s ideou českého národa, 

s jeho podporou a kultivací.  Teoretické koncepce jeho zakladatele Miroslava Tyrše 

jsou inspirované filosofií Arthura Schopenhauera a soudobým vlivem darwinismu, 

který Tyrš aplikoval na sociální děje. Tak jako jeden živočišný druh je v průběhu času 

postupně vytlačen jiným, vyvinutějším a lépe přizpůsobivým, stejně i vzestup a pád 

národů má být podmíněn více či méně přítomnou zdatností, uvědomělostí a 

utuženým charakterem jeho příslušníků. 115Odtud pochází základní myšlenka a 

vlastně i národnostní smysl sokolství – snaha konstituovat národ silných jedinců.116 

Ideál člověka všestranného, navíc občana, nalezl Tyrš v ideálu starořecké 

kalokagathie. Vedle zmíněných inspirací vycházel ze studia antické tělesné kultury, 

antických olympijských her a antického ideálu harmonické výchovy. Svůj obdiv a 

vzor shrnul zejména v práci Hod olympický (1868). Antické Řecko se mělo stát 

universální inspirací vznikajícího sokolství.117 Antika jako estetický ideál sokolství se 

naplňuje především v rámci sletových slavností, které jsou inspirací pro jejich 

pozdější dělnické mutace. 

 Roku 1907 se v rámci V. všesokolského sletu objevuje vůbec první slavnostní 

scéna Šachový turnaj. 118Následují Marathon (1912), Budování sochy svobody 

(1920), Kde domov můj (1926), Tyršův sen (1932) a Budovat a bránit (1938).  
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 ARTOŠ, Josef. Miroslav Tyrš. Praha: Spolek výtvarných umělců Mánes Praha, 1930. 
116

 O jiné než tělovýchovné funkci napovídá i fakt, že většina zakládajících členů Sokola byla necvičících. 
KOZÁKOVÁ, Zlata. Praha, pohyb, Sokol. Praha: Česká obce sokolská, 1998. 

117
 Tyrš se v antice shlédl do té míry, že se snažil aplikovat antická měřítka na českou soudobou společnost. 
Ta měla být budována podle antických ideálů tak, aby Praha dosáhla úrovně Periklových Athén. BAŽANT, 
Jan: Nation and Art. From Miroslav Tyrš to Max Dvořák, and back. Ars  44, 2011. 16 s.  

118
 Slavnostní scéna tehdy byla inspirovaná nově vzniklým šachistickým odborem, zároveň však byl tento 
šachový souboj koncipovaný jako bitva mezi vojsky Zikmunda a Jana Žižky z Trocnova z Kutné hory roku 
1422, samozřejmě na pravidlech pohybu šachových figurek. 



 

 

 Pro téma mé práce jsou podstatné slety z roku 1912 a 1920, a to hned z 

několika důvodů. Předně se jedná o poslední a první slet před a po vzniku 

Československa. V. Slet z roku 1912 je tedy posledním víceméně „opozičním“ 

sletem119, navíc plně podléhá všudypřítomné antické estetisaci a v rámci ní i 

působí.  

 

 

 

 

 

                                                                              
Marathon 

        Fotografie slavnostní scény. Sokol Praha. 1912 
Lví silou, pocta a dík Sokolstvu. Praha: Máj, 1948. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stavba sochy svobody 

     Fotografie slavnostní scény, Růžena Nasková jako Matka Vlasti. Sokol Praha. 1920 
Lví silou, pocta a dík Sokolstvu. Praha: Máj, 1948. 

 

 

Především k proslulé marathonské scéně odkazuje i provozovatel šáreckého 

divadla Fencl – antický ideál zprostředkovaný tímto sletem ohromuje především 

svojí vnější monumentalitou. Zároveň se však nejen vizuálně, ale i z principu stává 

naplněním „divadla obřadu“ a „divadla obce“. Tento antický koncept rezonuje se 
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 Co se týče členské základny Sokola, je rok 1918 rozhodně rokem přelomovým. Během listopadu tohoto 
roku dochází k jejímu markantnímu nárůstu. Padesát let tělocvičné jednoty Sokol na Královských 
Vinohradech. Praha: Sokol, 1937. 



 

 

soudobou potřebou identifikace jednotlivce a masy, a předznamenává tak budoucí 

oblibu davového divadla. 

 Sletová scéna VI. všesokolského sletu jen těsně o rok předjímá Dělnickou 

olympiádu realizovanou DTJ a Spartakiádu FDTJ. Vzhledem k tomu, že tento typ 

akce byl jak pro sociálně demokratické tak komunistické spolky první zkušeností 

masovějšího rázu, je inspirační předobraz jasný. Navíc osvobozenecké naděje, 

vyjadřované předchozími slety se konečně naplnily. To znamená, že dělnická idea – 

jak v podobě sociálnědemokratické či komunistické - má před sebou předobraz 

naplněného boje.  

 Ústřední téma slavnostní sletové scény se tak víceméně samo nabízí. Socha 

svobody, socha Slavie. A především proces jejího vzniku. V choreografii Jaroslava 

Kvapila se sletová scéna podobá staveništi a dělníci na ní stavějí sochu, lidové 

skupiny přiváží stavební materiál a tančí. Dělníci pracují jakoby v jejich zastoupení. 

Tento motiv se, v mnoha ohledech doslova, stane předobrazem slavnostní scény I. 

dělnické olympiády. Podoba a inspirace je zřejmá do té míry, že se tento námět 

stane terčem různých posměšků. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Stavba sochy svobody 
      Fotografie slavnostní scény. Sokol Praha. 1920 

Lví silou, pocta a dík Sokolstvu. Praha: Máj, 1948. 
 

 

 



 

 

5.2.3. DTJ. Dělnické tělovýchovné jednoty. 

  

 20. srpna 1897 je v Právu lidu, ústředním periodiku sociálně demokratické 

strany, výzva k účasti na ustavující schůzi v Typografické besedě ve Smečkách. Za 

přítomnosti 150 účastníků zde byla 22. srpna 1897 založena Dělnická tělocvičná 

jednota (jejich svaz byl ustanoven v roce 1903).120 

 Vůbec první dělnická olympiáda byla připravena na rok 1915 k pětistému 

výročí upálení Mistra Jana Husa.  Byla však z válečných důvodů zrušena. Ta druhá 

byla připravena na přelom června a července roku 1921. Rok 1921 byl 

poznamenaný nejen rozkolem v sociální demokracii a vznikem KSČ, ale i rozkolem v 

DTJ a vznikem FDTJ (Federace dělnických tělovýchovných jednot). Ten probíhal 

v době, kdy v rámci Dělnických tělovýchovných jednot intenzivně vrcholila příprava 

na první dělnickou olympiádu. Pro veřejnost byla tedy připravena podívaná i 

poněkud jiného rázu. Bezprostřední mediální ohlas hovořil o spartakiádě FDTJ jako 

o trucpodniku, nejen vzhledem ke stejnému datu konání, ale především proto, že 

její příprava trvala přibližně měsíc (od května kdy byl ustanoven svaz FDTJ do 

června, kdy se obě akce konaly). Nicméně, pokud jde o mediální obraz, který o 

obou akcích podaly soudobá media, je s podivem, že na fotografiích z dělnické 

olympiády jsou především cvičenci a fotografie tak představují víceméně 

standardní žánrovou „sletovou“ fotografii. Fotografie jsou velmi podobné 

sokolským, tím spíš, že DTJ využívali sokolský stadion na Letné. V novinách či 

časopisech je například velmi těžké tuto scénu najít. 

 I. dělnická olympiáda (1921) byla zakončena slavnostní scénou „Na úsvitě 

nové doby“ a podobně jako scéna ze sokolského sletu z předchozího roku vycházela 

z entusiasmu vzniku Československa. Na přípravě slavnostní scény se podílel, jako i 

následující scény dělnických olympiád Vojta Novák.121Režijně ji připravil tehdejší 
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 Podobným procesem prošlo i štěpení v rámci německé tělovýchovy, Dělnický tělocvičný svaz (Arbeiter-
Turnerbund / ATB) vznikl v roce 1893. Nicméně, oproti rakousko-uherským a později československým 
zákonům byly podle říšského spolkového zákona z roku 1908 dělnické tělocvičné organisace prohlášeny 
za politické. To znamená, že nesměly mít ve svých řadách děti a mládež do 20 let.   

121
 Vojta Novák v rámci své režijní činnosti dlouhodobě spolupracoval s Dělnickou akademií, spoluzakládal 



 

 

inspicient Národního divadla Zintl. Uměleckou výpravu navrhl J. F. Gottlieb122. Tato 

slavnostní scéna se stala, především z řad opoziční KSČ, značně kriticky 

reflektovanou, až vysmívanou. Jejím vyvrcholením bylo rozbití zlatého telete, které 

mělo symbolizovat kapitalismus, a na jeho místě byla vztyčena busta Tomáše 

Garrigue Masaryka.   

 

 

 

 

 

 

Na úsvitě nové doby 
      Fotografie slavnostní scény. DTJ Praha. 1921 

Sbírka tělesné výchovy a sportu 
Národní museum v Praze                                                                        

 

 

 

 

 

 
Na úsvitě nové doby 

      Fotografie slavnostní scény. DTJ Praha. 1921 
Sbírka tělesné výchovy a sportu 

Národní museum v Praze                                                                        

 

V souvislosti s konáním I. dělnické olympiády a I. spartakiády není možné 

odhlédnout od situace, která tehdy panovala v hlavním městě. Podle novinových 

reportáží je zřejmé, že se obyvatelé Prahy snažili na dobu konání obou dělnických 

tělocvičných slavností opustit město, a v podstatě tak využít volného víkendu. 

                                                                                                                                                    
Lyrické divadlo (Divadlo umění). Ve 20. letech vedl časopis Divadlo. Od roku 1919 člen činohry Národního 
divadla. Pro olympiády DTJ režijně připravil všechny slavnostní scény. Jeho inscenačním záměrem bývalo 
lyrické zjednodušení scény a snaha o monumentalizaci. Soustředil se na symbolistické inscenační postupy 
a i na symbolický repertoár.  

122
 J.F. Gottlieb byl jevištní a kostýmní výtvarník, divadelní a filmový. Spolupracovník Jaroslava Kvapila 
v Národním divadle (Julius Caesar, Faust), ale především K.H. Hilara( Smrt cara Pavla I.,Záhuba rodu 
Přemyslovců) . Ve své práci se snažil o historickou věrnost a dobovou atmosféru. Byl uměleckým a 
kostýmním poradcem řady filmů před i po druhé světové válce.  



 

 

Rušno bylo především na nádražích, kam se sjížděli jak cvičenci 

sociálnědemokratičtí, tak komunističtí. Zde fungovali agitátoři především maninské 

spartakiády123, kteří se snažili odkazovat cvičence rovnou na Maniny. Vzhledem k 

situaci, která v dělnické tělovýchově panovala měsíc po jejím rozštěpení, nevěděli 

někteří cvičenci, mají-li mířit na Letnou nebo na Maniny. Na nádražích panoval 

chaos a je jasné, že některé jednoty cvičily na obou slavnostech.  

 Většině veřejnosti byla situace kolem dvou dělnických olympiád víceméně k 

smíchu. Svazy DTJ pro svoji nezpochybnitelnou inspiraci v sokolském sletu 

předchozího roku, FDTJ tím, že tělocvičné slavnosti byly pouhou politickou agitaci a 

se sportem samotným neměly příliš společného. Pro ilustraci nabízím reportáž z 

Lidových novin jak z dělnické olympiády, tak ze spartakiády. „ Odpoledne bylo 

ukončeno úžasnou nechutností, nazvanou slavnostní scénou. To již nebyla kopie, to 

byla parodie. Sletová scéna loňská nemohla dostati horší, dětinštější a nevkusnější 

slátaniny. Popíšeme prostě, co se před našima očima odehrávalo, a ujišťujeme, že 

za to nemůžeme, že to někdy vypadá jako žert. Nejprve na prázdné prostranství 

nahrnul dav robotníků v exotických krojích, jež by chtěly býti považovány za 

staroegyptské. 

Vjíždějí vozy a z nich skládají se balvany, jež budí dojem, že jsou zhotoveny z 

beden. Z těchto počíná se budovati mohutný podstavec k soše. Každý uhodne, že to 

bude socha Svobody jako loni. Dělníci jsou brzy unaveni, a proto vchodem západní 

strany vjíždí oddíl jízdy z Terezína a nadhání biřicům hojně mladých mužů a 

donucuje k práci. Při tom se práská bičem jako na Moravě o hodech. Když opět ruch 

umdlévá, zmizí zástup robotníků a nově přibylí zpívají si táhlou melodii ruských 

burláků slova: Zatáhneme ještě jednou jedenkrát. Nemyslí se tím ovšem, aby 

zatáhla jízda ještě tenata, která stojí v pozadí, nýbrž myslí se tím lano, které spočívá 

nezaměstnaným v ruce. Scéna jest tu jaksi ospalá, ale ihned nastává nové zrušení. 

Na sousedním hřišti Slavie ozývá se výkřik davů >gól<. Za stadionem odehrává se 
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 Nepřímo odkazuje k fungování v rámci dělnických a komunistických studentských spolků Stanislav Budín. 
BUDÍN, Stanislav. Jak to vlastně bylo. Praha: Torst, 2007. Podobně referují i soudobá periodika, například 
JH-. Dělnické olympiády. Lidové noviny, 27.6.1921.  



 

 

totiž zápas Slavie – Akademisk Sport Club. Dav byl vyburcován a dává se znova do 

práce, neboť lze očekávati tyrana, zatím však vstupuje muž v rudém plášti, podle 

všeho nějaký komunistický diktátor v kapesním vydání. Za ním postupuje pomalu 

zástup lidí. Scéna jde dál, obecenstvo opouští tribuny pohnuto, s různými pocity...“ 

Nakonec autor dodává: „ S olympiádou jako tělocvičným podnikem ovšem neměl nic 

společného“. 124 O maninské spartakiádě víceméně jen toto: (…)vůbec bylo po dva 

dny pozorovati na komunistech – divácích, že byli sehnáni ze všech konců spíše k 

politické demonstraci, neboť o vlastní olympické výkony jevili zájmu pramálo“125 

 

 II. dělnická olympiáda (1927) vznikala již se zkušeností s ostatních 

tělovýchovných akcí, ať tuzemských (tělovýchovná vystoupení v Ostravě v roce 

1923 a v Brně 1924) či zahraničních (I. mezinárodní olympiáda ve Frankfurtu nad 

Mohanem v roce 1925). Veškerá příprava DTJ však směřovala k této druhé dělnické 

olympiádě. Koncepci slavnostní scény nazvané „ Prací k svobodě „ připravili Karel 

Lösch126 a Jan Reiter.127 Režijně ji připravil, tak jako tu předchozí Vojta Novák. Nově 

spolupracoval na dělnické olympiádě jako scénograf Ladislav Sutnar128.  Pro Sutnara 

a Nováka to byla již druhá spolupráce. O půl roku dříve, 26. října 1926 měla v 

Národním divadle premiéru Pirandellova hra Jindřich IV. Je tedy na místě se 

domnívat, že jejich spolupráce na dělnické olympiádě je důsledkem příprav této 
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 JH-. Dělnické olympiády. Lidové noviny, 27.6.1921.  
125

  Op. cit. 
126

 Karel Lösch se angažoval v rámci DDOČ, pracoval jako redaktor časopisu Dělnické divadlo. Společně s 
Janem Reiterem vytvořili scénáristický tým, vedle scénáře pro II. Dělnickou olympiádu se v týmu podíleli i 
na scénáři k filmům Kariéra Pavla Čamrdy (1931) a Zapadlí vlastenci (1932). III. Dělnickou olympiadu v 
roce 1934 připravoval již sám. 

127
 Jan Reiter patřil mezi nejznámější postavy meziválečného filmu. Původně vyučený typograf, pracoval jako 
redaktor časopisu Tělocvičný ruch. Jako producent už v roce 1918 zřídil půjčovnu filmů. Akcionář 
společnosti Miloše Havla A-B, ředitel Elektra Films, poté vlastní Reiterfilms. V tandemu producent-režisér 
pracoval nejčastěji s Ladislavem Bromem. Napsal scénáře ke čtyřem němým filmům. Jeho největším 
scénáristickým úspěchem bylo uvedení Rovenského filmu Řeka (1933) na II. MFF v Benátkách. V NFA je 
uložena i německá dabovaná verze, která film zpopularizovala i v Německu. 

128
 Ladislav Sutnar, typograf, světově uznávaný grafický designer, malíř, teoretik visuální komunikace, 
mimochodem i scénograf a loutkář. Mezi typografické skvosty patří časopisy Družstevní práce, Výtvarné 
snahy, Žijeme (velice oblíbenou citací jeho grafické práce je titulní stránka časopisu. Žijeme z roku 1931, 
který byl celý věnovaný sportu, tělovýchově a tanci.) Sutnarův zájem o pohyb je čitelný z jeho výtvarného 
rukopisu kdy jeho typickým rysem byla diagonální kompozice navozující pocit pohybu v prostoru. Jeho 
nejzásadnější publikace je Visual Design in Action (1961).  



 

 

inscenace v Národním divadle. Po choreografické stránce na této scéně 

spolupracoval Joe Jenčík129. Hudbu připravil Jaroslav Křička130. Podobně jako v 

případě Ladislava Sutnara se i cesty Jaroslava Křička střetávají na půdě Národního 

divadla. V roce 1926 Vojta Novák inscenoval Jiříkovo vidění od J. K. Tyla, hudební 

doprovod pro něj připravil právě Jaroslav Křička. Na této inscenaci po scénografické 

stránce spolupracoval Vojta Novák s Václavem Špálou. Právě výběr tehdejší (tím 

spíše, že i současné) české výtvarné elity, dokazuje obrovský cit symbolisty Nováka 

pro propojení divadelní znakovosti s čistou vizualitou a pohybem. Připočteme-li k 

tomu i Jenčíkovu specializaci na masovou choreografii, je zřejmé, že celé dělnické 

olympijské slavnosti mohly být nejen kvalitní podívanou, ale i naddimenzovanou 

divadelní inscenací. (Představení slavnostní scény se konala celkem čtyři krát a to 

26.6, 3. 7., 5. 7. a 6. 7. 1927). Oslavy byly koncipovány tak, aby jejich vrcholné dny 

kolidovaly s oslavou upálení mistra Jana Husa, jehož postava byla leitmotivem 

celých slavností. 
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 Joe Jenčík se s oblibou podílel na choreografii masových vystoupení. Spolupracoval nejen na dělnických 
olympiádách, ale i pro IX.všesokolský slet, pro který v roce 1932 připravil tanec kněžek nazvaný „Tyršův 
sen“. Připravil i davovou choreografii pro představení „Nová Oresteia“ na Výstavišti. Jako choreograf  
pracoval pro divadlo (Národní divadlo, Vinohradské divadlo, Osvobozené divadlo, Červená sedma,  
Lucerna...odtud původně „Jenčíkovy girls“) Pro Voskovce a Wericha připravoval choreografii jejich revue i 
filmu Pudr a benzín a mnoha dalších. Psal i romány a odborné publikace a baletní libreta. 

130
 Jan Křička, hudební skladatel, který žil dlouhodobě v Rusku, zajímal se o folklórní vlivy v hudbě. Od doby 
éry němého filmu se podílel na filmech jako hudební doprovod, mezi jeho nejznámější filmy patří Cech 
panen kutnohorských (1938) nebo Barbora Hlavsová (1940). Spolupracoval s Národním divadlem, byla 
zde uvedena v režii Karla Kovařovice opera Hypolita (1917). Podílel se na konstituování českého 
hudebního školství. V době Protektorátu byl ředitelem pražské konzervatoře. 
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III. Dělnická olympiáda (1934) má už kompaktní tým spolupracovníků, stejně jako 

na předchozí olympiádě s DTJ spolupracují Novák, Sutnar, Jenčík, hudbu pro 

slavnostní scénu složil hudební skladatel Jan Evangelista Zelinka131. 

 Slavnostní scéna „Osvobozená práce (Dělník a stroj)“ má zachycovat 

momenty ze stavby továrny. Tato dělnická olympiáda byla už přijata naprosto 

samozřejmě a korektně, je reflektována bez špetky ironie a dělnická slavnost na 

Strahově zdá se být běžnou součástí společenského života. 

Obzvlášť z této doby je patrné, že znesvářené tělovýchovné jednoty (sokolské, 

orelské, sociálně demokratické i komunistické) dokáží, tváří v tvář fašizaci Německa 

alespoň navenek víceméně odhlédnout od vzájemných nesympatií a pokud ne 

přímo spolupracovat, tak si alespoň neškodit. Zároveň je v polovině 30. let jasné, že 

všechny sokolské, dělnické olympijské, i komunistické lidové slavnosti nemají již 

demonstrovat vlastní instituci. Instituce jsou v tento moment svým způsobem 

zavedené, s různou intenzitou fungující a úspěšné, ale i respektované. V rámci 

tělovýchovných slavností tak už není dominantní entusiasmus a radost z tělesného 

pohybu, emblematika světla a zdravím kypícího těla. Ke slovu se tu opět dostává 
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 Jan Evangelista Zelinka, hudební skladatel a klavírista, vytvořil stovky hudebních doprovodu pro divadlo, 
rozhlas i film. Soukromě se vzdělával u předních hudebních skladatelů, ochrannou ruku nad ním držel 
zejména Otakar Ostrčil. Na základě jeho doporučení zde bylo uvedeno několik jeho děl. Dceruška 
hostinského (1925) a Devátá louka (1931) a balet Skleněná panna (1928). Zajímavostí je, že vystudoval 
odchodní akademii a až do druhé světové války pracoval jako úředník spořitelny. 



 

 

dav. Není to však dav revoluční a dominantní není poetika boje. Z dostupných 

materiálů napříč politickým spektrem čiší ani ne tak chuť bojovat, jako spíše 

odhodlanost se bránit. Ke slovu bránit je přitom možné dosadit v podstatě cokoli 

od Československé republiky až po Rudou internacionálu.  

 Do skladeb jsou zařazovány skladby pro vojáky a titulek z obrázkového, 

dnešními slovy  lifestylového, magazínu Pestrý týden ve zvláštní příloze hlásá: „ III. 

dělnická olympiáda v Praze byla krásným dokladem dospělosti a ukázněnosti 

demokratické armády Svazu DTJ“132 
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 Pestrý týden, 10.7.1934. 



 

 

5.2.4. FDTJ. Federace dělnických tělovýchovných jednot. 

  

 Federace dělnických tělovýchovných jednot vznikla jako další důsledek 

rozkolu v sociální demokracii a vzniku KSČ. Zcela zjednodušeně lze říci, že DTJ sice 

vzhlížely k osvobození dělníka z područí práce a světonázorem byli ovlivněni 

marxismem, nicméně jejich přesvědčení bylo zakotvené v rámci parlamentní 

sociální demokracie a samozřejmé adoraci prezidenta Masaryka.  Což se v mnoha 

ohledech, doslova, vyplatilo. Federace dělnických tělovýchovných jednot zaštítěná 

komunistickou stranou jasně přijala kulturu boje proletariátu proti vládnoucí třídě. 

Poetice boje přizpůsobila nejen svoji argumentaci na parlamentní půdě, ale i své 

ostatní projekty včetně Federovaných dělnických tělovýchovných jednot. Oficiálním 

důvodem rozkolu dělnických tělovýchovných jednot bylo sympatizování sociální 

demokracie s provládní politikou. Zásadním impulsem k odtržení radikálnějšího 

křídla v rámci DTJ byla spoluúčast některých jejích členů v boji proti Maďarské a 

slovenské republice rad v roce 1920. Společně se Sokoly vytvořili členové DTJ tzv. 

Stráže svobody, které participovaly i na dalších akcích, které jen podnítily roztržku 

mezi dvěma proudy nejen v sociální demokracii, ale i DTJ. Tyto Stráže svobody se 

dále účastnily tzv. Boje o Lidový dům nebo generální stávky. Vedení DTJ bylo jasně 

provládní. Po „zradě pravicového vedení DTJ“133 byla 8. 5. 1921 založena FDTJ.  

 Přerod DTJ ve FDTJ, tzn. institucionalizace tělových spolků buď ve sféře vlivu 

strany sociálně demokratické, nebo komunistické, různé publikace z různých 

období interpretují (ve smyslu dezinterpretují) jinak. V Dějinách tělesné výchovy 

Jiřího Kössla z roku 1986 je tento boj, mezi řádky, popsán takto. „ Vedle 

buržoazních organisací postupně vznikaly i dělnické tělovýchovné organisace, jejichž 

cílem bylo připravovat proletariát pro třídní boj. Později začal v některých 

organisacích převládat reformismus a oportunismus, což se navenek projevilo 

nahrazováním revolučních úkolů zdůrazňováním obecně humanistických cílů tělesné 

                                                 
133

 Encyklopedie tělesné kultury A-O. Praha: Olympia, 1988. 152 s. 



 

 

výchovy, sportu a turistiky: přispívat k tělesné, duševní a morální výchově lidu.“134  

 Stejně jako ve svých prvopočátcích DTJ po technické a metodické stránce 

navázala FDTJ na tělovýchovnou činnost Sokola. To znamená, že podobně jako 

Sokol i DTJ a samozřejmě FDTJ fungovaly na víceméně stejných principech. 

Tělovýchova byla součástí spolkové činnosti, která vedle tělovýchovných kursů 

poskytovala své komunitě zázemí nejen politické, ale i kulturní. 

  

  I. spartakiáda (1921) byla v mnoha ohledech výjimečnou akcí. Předně, 

vznikala ve velmi krátké době. Patrně z trucu byla nazvána trucpodnikem, taky 

proto, že termín konání určený nově vzniklým vedením FDTJ záměrně kolidoval s 

konáním dělnické olympiády na Letné. Pro spartakiádu135 byl vybrán prostor na 

pomezí tradičních dělnických čtvrtí, Holešovic a Libně, kde během několika dní 

vznikl jednoduchý stadion i zázemí. Samozřejmá znouzectnost, neboť FDTJ neměla 

na podobný projekt dostatek financí, byla však v mediích a později i v memoárové 

literatuře mytizovaná.  Spartakiáda se tak stala synonymem dělnické skromnosti, ta 

ji měla odlišit se od provládního cvičení DTJ na Letné, které s veškerou pompou 

probíhalo na sokolském cvičišti.  

  Pro tuto spartakiádu bylo, vedle samotné její realisace, největším úspěchem 

účinkování Dědrasboru. Tento Dělnický dramatický sbor pod režijním i organizačním 

vedením Jindřicha Honzla a Josef Zory připravil slavnostní scénu „Vítězství 

Revoluce“. Dědrasbor vznikl na půdě Dělnické akademie. Impulsem byla, podobně 

jako u jiných iniciativ ve 20. letech fascinace divadlem mas a sborovou recitací, 

divadlem revoluce. Během října 1920 vycházejí v Rudém právu, Dělnické osvětě a 

Večeru dělnické akademie výzvy k účasti na novém projektu dělnické akademie. 

První schůzka se konala, symbolicky v den vítězství revoluce, 7. listopadu 1920. 

Prvním představením Dědrasboru byla účast na Večeru Dělnické akademie, který se 

uskutečnil o víc jak měsíc později, 20. prosince. Během jara následujícího roku 
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následovalo několik dalších představení, především na půdě Dělnické akademie.   

  Dva měsíce před účinkováním na maninské spartakiádě se uskutečnil tzv. 

První máj Dědrasboru, první samostatné vystoupení, které se odehrávalo ve 

Smíchovské aréně. Zde byla, vedle mnoha jiných výstupů předvedena i sborová 

recitace poemy Dvanáct od Alexandra Bloka.  

 

  Na tomto večeru s Dědrasborem se podíleli někteří členové Devětsilu, 

jmenovitě Karel Teige jako autor konstruktivistického scénického návrhu. Na textu 

spolupracovali a poemu přeložili Jaroslav Seifert a Roman Jakobson. Zdá se, že 

velkolepě vymyšlený večer doplatil nejen na limity Švandovy arény, ve které byla 

instalována Teigeho konstruktivistická scéna, ale i na limity amatérského herectví. 

Například Otokar Fischer v Národních listech tento večer poměrně nespokojeně 

komentuje. Předně a priori nesouhlasí s transformací této lyricko-epické básně do 

té jevištní, navíc prokomunisticky laděné. „...se v ní podtrhlo vše tendenční, aby 

byla spíše prostředkem agitace, než – li projevem umělcovým(...) mysticko-

symbolický ráz byl nahrazen realismem a výzvami krasnoarmejského rázu a také 

závěr vyzníval spíše ténem politického článku, než nevolnického chiliasmu(...).136 

  Nejznámějším a rozhodně nejcitovanějším „představením“ Dědrasboru byla 

slavnostní scéna na maninské spartakiádě. Přesný popis uveřejnil její autor Jindřich 

Honzl v Rudém právu.   

 

Zástupová slavnostní scéna tělovýchovných dnů federace DTJ 
 

    Zástupový divadelní projev, který bude proveden o nedělních slavnostech, bude 

představovat vítězný pochod davů, které prošly bojem, jejţ vedla stará společnost s 

myšlenkou, prací a silou proletariátu. Zvítězivší zástupy jdou budovat nový svět, mají v 

srdci novou lásku, jejich paţe slibují novou radostnou práci všech – pro všechny. Vítězná 

revoluce, její vyznavači a její bojovníci jdou hymnickými slovy oslavovat ţivot. Ţivot 

nový, ţivot do ruda kvetoucí láskou i radostí, ţivot krásný pro kaţdého, ţivot, jenţ přeje 

svých sladkých plodů všem. Revolucí nezvítězila jen třída proletariátu, s proletariátem 

vítězí sama ţivotní síla, všechno, co pracuje a tvoří. Proto poslední slovo zástupů zní 

hymnou a triumfem života. 

   Scéna : 

   První zvěst o vítězství proletariátu oznamují světu radostné slavnostní fanfáry. 

   A tu prudce jako letící šíp, nebo jako myšlenka rozněcující radostnou zvěstí duše lidí, 

vyběhne 

Ţena – Revoluce. Odváţná, vítězná a rudě plápolající. A zástupy, které následují za 

vítěznou Revolucí, volají jiţ z dálky tisícihlavou vzrušivou zvěst: „Vítězství revoluce!“ 

Všechen prostor je napněn tímto mohutným výkřikem. Zástup rudých praporečníků vběhne první 

za Vítěznou Revolucí. Praporečníci jdou. Provázeni novými radostnými fanfárami hudby. Nesou 
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v rudé barvě svých praporů nenávistnou barvu boje i červeň vítězné radosti. 

   Opojeny štěstím volají davy znovu a znovu. „Vítěztví, vítěztví!“ Za jejich jásotu a za 

zvuku hudby běţí malí hlasatelé veselí a štěstí: děti s třepotajícími praporky a šátečky v 

širokých proudech zaplavují město. Jejich budoucí štěstí je největší odměnou vítězné 

revoluci. 

   Hudba rozvine v tónech slavnostní píseň, která vítá dělnické ţeny, jeţ nesou ve 

vzepjatých paţích poselství osvobozené lásky: velké, rudě svítící květy. Širokým proudem 

vcházejí řady revolučních ţen, které rudý květ lásky povznášejí v dlaních jako odměnu 

připravenou vítězům. 

   Vítězní dělníci kráčejí za ţenami, v sevřeném bojovém klínu; těla jejich splývají v 

celistvý pevný tvar postupujícího válečného stroje, ze kterého vystupují jen kladiva a 

pušky. Vítězové předcházejí příchod svého vůdce. 

   Vůdce revoluce, člověk proletář, na kterého sestoupil tvrdý úkol boje se starou 

společností na ţivot a na smrt, není ničím jiným, neţ jedním z těch, které zrodila chudá 

ulice, tovární čtvrtě, nízké světnice vedle chlévů a věčný boj s bídou. Je stále tentýţ, 

nuzný, prostý a připravený k boji za osvobození nejniţších. Mladí hoši, kteří všude šli s 

odvahou a silou za svým vůdcem, zdvihají vysoko na vzepjatých paţích Revolucionáře nad 

zástupy, aby viděl radostné odhodlání davů. 

   K Revolucionáři povznášejí ruce občané, děkovně i s prosbou, aby jich neopustil, neboť v 

něm vidí slib svého štěstí i prospěchu společnosti. 

   Hudba zatím doprovází krok vítězných dělníků, kreslí bojovnou muţnost a rozvíjí se do 

slavnostních zvuků Internacionály. V tomto velkém hudebním proudu vcházejí symboly té 

myšlenky, která vítězí a zvítězila:  III. Internacionály, jíţ vyznačuje muţ s kladivem a 

ţnečka s obilím. Mladí revolucionáři vyzdvihly zase vysoko nad zástup představitele své 

vůdčí ideje. Ostatní dělníci, kteří obklopili tuto skupinu, vznášejí v přísaze své ruce k 

sovětským znakům, jimţ slíbili svou věrnost v boji a svou vytrvalou prací po vítězství. 

    Potom za slavnostních zvuků hudby valí se širokým proudem zástup dělníků a dělnic všech 

druhů práce tělesné i duševní. Jdou slavnostně slíbit vítězné revoluci své síly. 

   Zatím vyběhl Vůdce k Ţeně-Revoluci, jeţ s nejvyššího stupně schodiště vítavě očekává 

zástupy sobě oddaných. Revoluce – toť láska Revolucionářova – pro něj není na světě jiné. 

Sepětí rukou, které drţí rapír a pušku, to je objetí revolučních milenců. Objetí, kterým se 

zaslibuje ţivot myšlence a činu – revoluci. A zástupy řadí se kolem této skupiny. Znovu 

opojeně vykřiknou: „Vítězství!“ a počínají volati do světa slova nového vyznání, 

náboţenství lásky, práce a ţivota. (Slova ta jsou ze závěrečné scény hry, kterou napsal 

K.Schulz. Texty sborové recitace budou prodávány pořadateli a u vchodu po 20 hal.) 

   Sborový hlas vrcholí ve zvolání: „Ţivot ţij!“ 

   A tu, jakoby z dálek sousedních zemí a států zazní zpívaná Internacionála a zástupy s 

rukám sepjatýma ke zpěvu putují za hlasem bratrského lidstva, k Internacionále, k 

mezinárodnímu smíření v práci a lásce. 

 

 

Jindřich Honzl. Rudé právo. 1921.  

 

 

  II. Spartakiáda (1922) nazývaná také „brněnská spartakiáda“ se konala rok 

po maninské. Od konce dubna pracovalo podle vyhlášené pracovní povinnosti 

členů FDTJ a strany na úpravě bývalého vojenského cvičiště za Lužánkami asi 100 

osob denně, vlastní cvičení byla rozložena do tří dnů. V rámci hlavního dne 

spartakiády (v neděli 9. 7.) se manifestačního setkání komunistů na náměstí 

Svobody se zúčastnilo asi 6000 osob. Poté následoval průvod asi 10 000 cvičenců 

Brnem, konec cvičení narušila větrná bouře, která zaplavila cvičiště mračny prachu 

z okolních polí.  

 Vzhledem k tomu, že komunistická strana, považovaná úřady za stranu 

extremistickou, podléhala poměrně tvrdé cenzuře, byla v podstatě připravená III. 



 

 

Spartakiáda (1928)137 zrušena. Jednalo se především o „Nebezpečí účasti 

sovětských sportovců, nebezpečí zneužité scény, která bude apotheosou 

komunistické myšlenky(...) a průvodu s rudými a sovětskými prapory; nebezpečí 

může vyplynout i z nálady a smýšlení velké masy účastníků.(…) proto policejní 

ředitel je nucen po zralé úvaze povolení neudělit (…) jinak by nemohl převzít 

odpovědnost za zachování veřejného klidu a pořádku.“138 Tento akt je především v 

pozdějších letech výrazně mytizován.  

 Během 30. let Federace proletářské tělovýchovy nenavazuje na spartakiádní 

tradici, ale realizuje tzv. Lidové hry. Nejznámější Lidové hry se konaly v roce 1936.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lidové hry 
      Fotografie strahovského stadionu Praha. 1936 

Sbírka tělesné výchovy a sportu 
Národní museum v Praze                                                                       
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6.  Závěr 

 

 Jak jsem nastínila v úvodu této práce, mým záměrem bylo pojmenovat 

vzájemné vlivy a inspirace, v hrubých obrysech obsažené ve čtyřech základních 

kapitolách, pojmenovat příčiny toho, že se slijí v titulním tématu.  

 Tedy, už samotná metoda nazírání na tento fenomén, je na něj rámcovou 

odpovědí.  

 V rámci první kapitoly, věnované českému profesionálnímu divadlu, jsem se 

snažila zformulovat a pojmenovat historický, především český, kontext a jeho 

dobové fenomény, které se dotkly titulního tématu. V rámci historické exkurze do 

19. století bylo nezbytné, alespoň z části definovat fenomén historiky fatálně 

opomíjený, přesto pro titulní téma zcela zásadní, a to fenomén spolkové činnosti 

dané shromažďovacím a spolčovacím zákonem z roku 1867. Tuto okolnost osobně 

považuji za nedostatek české historiografie. Vyjma několika textů, které analyzují již 

konkrétní spolky, či jejich zaměření, neexistuje v českém prostředí jediná publikace, 

která by se touto okolností do důsledku zabývala. Fenomén spolkové činnosti jsem 

v diplomové práci načrtla nejen v relativně anonymních historických souvislostech, 

ale i zcela konkrétně, se samozřejmým přesahem k tématu divadelní historie, 

veřejných slavností a sportovních aktivit. Další z pojmenovaných fenoménů se 

vzájemně překrývají, čímž se svým způsobem vzájemně potvrzují. Je tak například 

možné dát do souvislosti dobovou oblibu davového divadla, oblibu divadla v 

přírodě a zjevný obdiv k antické kultuře. Už jen doplněním, je rámec levicové, ve 

smyslu avantgardní i proletářské kultury. Tento rámec je podvojně revoluční: není 

jen nahlédnutím do formálního ideového rámce, ale především jí podmíněné nové 

umělecké postupy a žánry.  

 Tyto okolnosti, jak jsem se snažila objasnit v druhé kapitole Divadelní 

aktivity dělnických tělovýchovných spolků v období první republiky v kontextu 

vývoje zahraničního divadla, je zajímavé sledovat především v souvislostech 

soudobé potřeby ztotožnění se s davem, jako výlučně sám se sebou, ale i skrze 



 

 

uměleckou formu, jejímž důsledkem byla zásadní proměna divadelního prostoru. 

Lhostejné, byl-li tou koncepcí Wagnerův Gesamtkunstwerk, či Gropiovo 

Totaltheater. Obě byly  předobrazy či pandány tělocvičných slavností - a je jedno 

byl-li tento slavnostní prostor na Strahově, Letné nebo na Maninách. 

 V rámci první a druhé kapitoly jsou tak definovány především historické a 

ideové předobrazy titulních divadelních aktivit dělnických tělových spolků v období 

první republiky. Kapitolou třetí je pak konstituován žánr, tzv. „nového repertoáru“ 

agitačního a propagačního divadla malých forem. Vedle studie Adolfa Scherla v 

rámci sborníku Jana Císaře Cesty českého amatérského divadla, vypovídá tak tato 

kapitola jako jedna z mála o divadle dělnických spolků s co nejmenším tendenčním 

zatížením.  

 Kapitola Divadelní aktivity dělnických tělovýchovných spolků v období první 

republiky v kontextu vývoje tělovýchovného hnutí není jen doplněním titulního 

tématu, součástí této kapitoly je další společensko-kulturní specifikum se zřejmými 

divadelními přesahy, tzv. slavnostní scény tělocvičných slavností. Jsou zde 

připomenuty nejen proslulé sletové scény, během první republiky společensky 

protěžované, ale i naopak komunistickou propagandou po roce 1948 zveličované 

prvorepublikové spartakiády. Přesto, v centru mého zájmu zůstaly olympiády 

dělnické, organizované sociálně demokratickou stranou, historickými okolnostmi, 

přirozeně, zcela opomíjené. Tato popisně pojatá kapitola doplněná některými 

dosud nezveřejněnými fotografiemi tak vyzdvihla a představila tvůrce těchto 

slavnostních scén – přední divadelní, filmové či hudební umělce první republiky. V 

širším měřítku považuji za zajímavou roli scénografie olympiád DTJ připravených 

budoucím světově proslulým designerem Ladislavem Sutnarem.  
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7.  Summary 
 

The thesis represents a comprehensive insight into the current theater historiography‘s 

neglected phenomenon of working-class theatre in the epoch of the First Czechoslovak Republic.  

  

Working-class theatre means intended activities of sports associations,  working-class classic 

theater (as defined in dramaturgical selection), the new theatre, called „new repertoire”, 

promotional agitation of small theater forms, but also theatrical festive scenes od sports festival 

(compared are Sokol, workers Olympics, spartakiades). 

The thesis is conceived into four principal chapters: 

  

I. Theatrical activities as a part of projects of Workers Sports Clubs in the First Republic 

in the context of Czech professional theater‘s development  

II. Theatrical activities as a part of projects of Workers Sports Clubs in the First Republic 

in the context of foreign theatres  

III. Theatrical activities as a part of projects of Workers Sports Clubs in the First Republic 

in the context of Czech amateur theater‘s development  

IV. Theatrical activities as a part of projects of Workers Sports Clubs in the First Republic 

in the context of Sports Movement‘s development  

  

Through these four chapters mentioned above I considered the topic title. Theatrical 

activities of different sports workers associations are defined by both - the professional as well as 

the amateur  theater of Bohemia. Next chapter is regarded in the same manner as the previous, 

but examining determinant are foreign theatre inspiration and its art style. The last „non-

theatrical“chapter is  based on the reserche of the transformation of physical culture and sports’ 

development in Europe and Bohemia. Description and photo documentation of workers Olympics 

(mainly for the participation stage designer Ladislav Sutnar) make an important part of this 

chapter. 

Foremost scientific project of my work is a comparative method in order to inquire into 

the term and inspiration contained in the topic title, also their mutual influences. By doing so, this 

at the first glence marginal genre is put into context and relationships as very relevant genre in the 

Czech and European cultural history. 

 

 


