
UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA FILOZOFiCKÁ 

Katedra teorie kultury 

Soňa Paleta 

DIVADELNí KOMIKA KONTEXTU 

MALÝCH FOREM 20.STOLETí 

Diplomová práce 

Vedoucí práce: 

Doc. PhDr. Vladimír Borecký 



Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím 

uvedených pramenů a literatury. 

V Praze, 28. prosince 2006 Soňa Paleta 

~Ú-\;.h 
'I .~ 



ÚVOD 

1. KOMIKA 8 

1.1 Absurdní komika 12 

1.2. Kabarety a přístolní společnosti na Montmartru 13 

1.3. Alfréd Jarry a patafysika 14 

2. DADAISMUS 17 

2.1. Dada ve světě 21 

2.2 Dada v Čechách 22 

3. ABSURDNí KOMIKA V ČECHÁCH PŘED I. SVĚTOVOU VÁLKOU 25 

3.1. Krvavý román Josefa Váchala 25 

3.2. Ladislav Klíma 27 

3.3 Jaroslav Hašek 29 

3.4. Strana mírneho pokroku v mezích zákona 31 

4. OSVOBOZENÉ DIVADLO 35 

4.1. KOMIKA OD 39 

4.1.1. Bezpředmětná komika a satira 39 

4.1.2. Komika V+W 40 

4.1.3. Kult hovadnosti 42 

4.1.4. Vest pocket revue 43 

4.1.5. Forbíny 46 

4.2. ZAVĚR OD 49 

5. RECESSE - PŘEDCHŮDCE HAPPENINGU 51 

5.1. Komika hnutí Recesse 53 



5.2. Následovníci hnutí Recesse 

6. HAPPENING V ČECHÁCH 

6.1. Eugen Brikcius 

6.2. Milan Knížák 

7. DIVADLA MALÝCH FOREM PO II. SVĚTOVÉ VÁLCE 

7.1. Text-appealy Ivana Vyskočila 

7.2. Krátce o původním Divadlu Na Zábradlí 

7.3. O divadlu Semafor 

7.4. Studio Y 

7.5. Divadlo Husa na provázku 

7.6. Divadlo Járy Cimrmana 

7.7. Jan Vodňanský a Petr Skoumal 

10. ZAVĚR 

11. BIBLIOGRAFIE 

12. SEZNAM PŘílOH 

57 

60 

60 

63 

64 

66 

69 

71 

74 

76 

78 

81 

84 

86 

88 



ÚVOD 

Po roce 1918 se svět značně lišil od předválečného, zanikly čtyři 

velké monarchie a na jejich územích vznikla řada nových států, 

čímž se zmenšila integrace světa a přibyl nový prvek lability. 

Tradice a autorita byly otřeseny, změnil se styl prostého člověka 

a tím i vztahy mezi lidmi. Příčiny těchto změn byly v uplatnění 

technických vynálezů, zvětšení a způsobech spotřeby a v rozvoji 

masové komunikace. Úsilí o nový řád vedl k nástupu fašismu a 

komunismu. Poválečná konjunktura byla vystřídána 

hospodářskou krizí 30. let a následovně přípravou dalšího 

válečného konfliktu. 

Konec habsburské, takřka třistaleté, nadvlády v Čechách byl 

pokojný a málo dramatický. Vítězné velmoci, zejména Francie, se 

staly pro český národ synonymem svobody, demokracie a 

pokroku. Náhlé zhroucení bariér vedlo k euforii, byť jen dočasné, 

a k pozitivnímu postoji ke světu, zvláště mezi mladými lidmi. 

V této době se objevují, vznikají a prohlubují avantgardní směry, 

které přicházejí s novým uměleckým vyjadřováním. V Praze 

začíná období intelektuálního a uměleckého rozkvětu. 

Tato práce se zabývá problematikou komiky ve vývoji českého 

divadla malých forem. Dříve než-Ii přistoupím k samotné 

problematice, ráda bych věnovala úvodní kapitoly stručnému 

výkladu teorii komiky 20. století ve světovém i českém kontextu. 

Obzvláště se soustředím na figuru absurdní komiky a jejího 

praktického ztvárnění v pařížských kabaretech a přístolních 

společnostech na Montmartru. S tím souvisí i oblast patafyzické 

komiky Alfreda Jarryho a dadaistické komiky ve světě s jejími 

českými ekvivalenty v podobě Haškovy Strany mírného pokroku 



v mezích zákona. Nenapodobitelnou absurdní konfiguraci komiky 

u nás představují v období před I. světovou válkou tři osobnosti a 

jedineční mystifikátoři, a to spisovatel a humorista Jaroslav 

Hašek, filosof Ladislav Klíma a grafik a spisovatel Josef Váchal, 

jejichž komiku podrobněji popisuji na dalších stránkách. 

Tato studie je zejména o českém fenoménu zvaném Osvobozené 

divadlo, které zasahovalo nejen uměleckou, ale i společenskou 

sféru života první poloviny 20. století. Dříve však než-Ii přistoupím 

k tématice komiky Osvobozeného divadla, zabývám se vznikem a 

vývojem tohoto souboru, osudy jeho hlavních představitelů a 

jejich vlivu na pozdější vývoj české komiky a kultury vůbec. 

Dále zmiňuji studentské hnutí Recesse a jeho následovníky a 

také divadla malých forem po II. světové válce včetně 

paradivadelních představení typu happeningu. Nezabývám se 

celým širokým okruhem divadel malých scén, vybírám jen 

několik, o kterých se domnívám a prameny, ze kterých jsem 

čerpala, to potvrzují, že jsou typickými představiteli určitého 

směru a filosofie a v jejich tvorbě se více či méně vyskytuje figura 

absurdní komiky nebo částečně navazují na komiku předešlých 

hnutí. 

Cílem této práce je vysledovat, ke které konfiguraci komiky mají 

jednotlivé skupiny, sdružení či divadla sklon, jak chápou komiku a 

do jaké míry se to odráží v jejich tvorbě. 

Práci tak prolínají dvě linie, kdy hovořím o absurdní komice a 

vlivu dada na českou uměleckou společnost. Jednu, tu "legální" 

linii tvoří profesionální divadelní komika Osvobozeného divadla 

se svými pokračovateli v podobě autorských divadel malých 

forem jako je např. Semafor. Druhou, "poloilegální až nelegální" 

linii představuje průkopník happeningu, hnutí Recesse a jeho 



pokračovatelé v podobě extravagantních skupin a přístolních 

společností hospod, klubů a kaváren. 

V závěru práce činím pokus o zhodnocení vývoje nejen absurdní 

komiky ve světovém a českém kulturním kontextu. 



1. KOMIKA 

Než-Ii se začnu věnovat bodům výše nastíněným, považuji za 

velmi důležité podrobněji rozebrat terminologické rozlišení mezi 

pojmy komika a humor, kdy v běžné řeči je rozdíl stírán, ba i 

zaměňován. 

Termín komika je znám již v antice jako výraz pro směšnost a 

vedle tohoto pojmu zná antika též ironii a absurditu. Pojem humor 

zná již antika, kdy tento termín znamenal vlhkost, vláhu, tekutinu 

a tzv. humorální šťávy v lidském těle vyvozovaly z jejich poměrů 

dle hippokratovské medicíny temperament člověka. Až renesance 

začíná nahlížet na humor v komické rovině. 

V dnešní době v anglosaských zemích převažují teorie humoru, 

my však považujeme komiku za obecnější termín, který je 

nadřazen humoru, ironii, naivitě a absurditě, tudíž budeme hovořit 

o teorii komiky (BORECKÝ, 2000). 

Podstatu komiky fiat. comicus, řec. komikosf neboli směšnosti, 

žertovnosti, veselosti hledá řada vědních disciplín - přírodní vědy, 

historie, estetika, psychologie, filozofie aj. Existuje řada přístupů, 

teorií, pohledů a specifik komiky, dle kterých lze třídit, mísit či 

sledovat komiku v historickém či uměleckém kontextu. 

Komika v umění sice vznikla již na úsvitu civilizace, avšak 

Aristoteles uvádí ve své Poetice, že o vývoji komedie nejsou 

zprávy, neboť o ni nebyl zprvu zájem. 

"Komedie (. .. ) jest napodobení lidí sice horších, ale ne s hlediska 

každé špatnosti, nýbrž jenom s hlediska směšnosti, a směšné 

jest částí ošklivého. Neboť směšné jest druh zvrácenosti a 

znešvaření, prosté bolesti a nezáhubné ... " 

(ARISTOTELES, 1948, s. 31). 
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Dle tohoto vymezení stojí mimo jeho pohled rozsáhlá oblast 

pozitivní komiky, která pramení z čisté radosti. 

"Komično jako estetická kategorie je jednotou objektivního a 

subjektivního, v níž objektivní moment má velký podíl" (BaREV, 

1963, s. 280). Objektivní charakter znamená, že zesměšnění 

poukazuje na nějakou odchylku od platných norem společnosti, 

zatímco subjektivní interpretace komična vypovídá o převaze 

vnímatele nad komickými jevy. Problém rozporu mezi objektivitou 

a subjektivitou komiky se objevuje u většiny myslitelů let 

minulých: 

" ... v dějinách estetického myšlení se komično charakterizuje jako 

rezultát kontrastu, nesouladu, rozporu: ošklivého a krásného 

(Aristoteles), nicotného a vznešeného (Kant), velikého, důležitého 

a nicotného (Lipps), nesmyslného a rozumného (J. P. Richter, 

Schopenhauer), obrazu a ideje (Hegel), automatického a živého 

(Bergson), bezcenného a pretendujícího na cenu (Volkelt), 

nutného a svobodného (Ast, SchOtze), nekonečné předurčenosti 

a nekonečné libovůle (Schelling) atd." (BaREV, 1963, s. 264). 

Kant a řada dalších myslitelů vidí komično v neočekávanosti, 

v náhlém překvapení: "Smích je afekt z náhlé proměny napjatého 

očekávání v nic" (KANT, 1975, s.142). 

Lidé se smějí z různých důvodů, smějí se nejen minulosti, ale i 

novým věcem, nejen omezenosti, ale i odvážnosti, sobeckosti i 

ušlechtilosti. Dispozice pro směšnost jsou různé, někomu je 

k smíchu skoro vše, někomu bezmála nic, někdy může být 

komický zážitek blokován, jsme-Ii zasaženi v podstatné složce 

naší osobnosti, sociálního postavení apod. Pravé jádro projevů 

směšnosti je v hodnotícím postoji každého člověka, co je a není 

směšné. 



V podstatě se však odjakživa lidé smějí stejným věcem, ze 

stejného důvodu, jen původci komického mění jména. "Člověk se 

nedovede smáti, je-Ii opuštěn a sám. Není smíchu na tváři 

Robinsona Crusoe. Humor má tedy podstatně sociální a 

sdružující funkci (TEIGE, 2004, s. 11). 

A co je vlastně smích, úsměv? "Smích a úsměv představují 

fyziologický, nikoliv nutný doprovod komiky. Jako tělesný korelát 

komické tj. směšné, veselé nálady jsou smích i úsměv 

v psychické rovině výrazem šťastného a veselého emocionálního 

vyladění" (BORECKÝ, 2000, s. 28). "Ve smíchu, jenž je výsadou 

lidského rodu, není vlastně nic lichotivého pro lidstvo: za 

výsměchem skrývá se krutost, za úsměvem nihilismus" (TEIGE, 

2004, s. 28). Smích nás spolu s dalšími znaky odlišuje od zvířete 

a "lze (ho) navodit i mechanicky (šimrání, lechtání), chemicky 

(různé intoxikace), nejen komikou" (BORECKÝ, 2000, s.29). 

Podle Freuda smích vyvěrá z podvědomí, je vzpourou proti 

racionálnu, Nietzsche ho přirovnává k šílenství, pro Bergsona je 

sociálním gestem, Hobbesův vyhrocený výklad zní: "Náhlý 

záchvat samolibosti je vášeň, která způsobuje ty pohyby lícních 

svalů, kterým říkáme smích. Je vzbuzena bud' nenadálým 

vlastním úspěchem, který nás potěší nebo tušením nějaké vady u 

bližního, jejíž pozorování nám zalichotí. (. . .) a proto smích nad 

vadami bližních je jen známka vlastní malomyslnosti" (HOBBES, 

1941, s. 99). 

Úvahy výše uvedené lze shrnout do tří velkých makroteorií. 

"Teorie inkongruence vidí podstatu komiky v nesourodosti prvků, 

které je vytvářejí. Bývá též charakterizována jako teorie 

ambivalence, kontrastu, konfliktu apod." (BORECKÝ, 2000, s. 

46). Kantovými slovy vznikne smích tím, že se nedostaví nějaké 
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očekávání. Tato makroteorie pracuje spIse s příčinou komiky, 

zatímco další dvě makroteorie hledají důsledky komiky. Získání 

nadřazenosti nad druhým se zabývá teorie superiority vycházející 

z Thomase Hobbese, zatímco Spencerova teorie relaxace vidí 

komiku jako uvolnění psychické energie člověka, v koncepci 

přebytečné energie. 

Dále komiku lze dělit dle jejích konfigurací, a to do čtyř skupin 

naivity, ironie, humoru a absurdity. Toto rozlišení je vyvozeno 

z Kierkegaarda, jeho konfigurace ironie a humoru doplňuje 

Vladimír Borecký o konfiguraci absurdity a konfiguraci naivity. 

Stejně jako u výše uvedených makroteorií platí i zde pravidlo, že 

žádná složka téměř neexistuje v čisté podobě, ale vzájemně se 

mísí a kombinují. Lze i vysledovat cyklický vývoj jednotlivých 

konfigurací, počínaje dětskou naivitou, přes ironii, zralý humor, až 

po absurditu přesahující ironii a humor, a kdy se může absurdita 

v naivitě rozpouštět. "Čtyři komické figury, naivita, ironie, humor a 

absurdita, tvoří kruh a nejsme-Ii schopni spočinout v jeho středu, 

točíme se na obvodu" (BORECKÝ, 1996, str. 103). 

Naivita /Iat. nativus, naturel! znamenající nevinnost, prostotu, 

jednoduchost je ve svém primárním významu dětskou hravostí, 

spontánností, nonsensem, absurditou (s níž je spojena), což je 

v kontextu dospělosti směšné. Tento pojem je znám již ve 12. 

století ve francouzštině. Jedná se o komiku nechtěnou, kdy 

subjekt si jí není vědom, zatímco ostatní ano. 

Ironie /Iat. ironia, odvozeno z řeč. eironeia/ je umění říct něco, 

aniž by to bylo vysloveno. Člověk se vysmívá druhým a tím 

dosahuje pocitu superiority. Ironii chybí překonání egocentrismu, 
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neboť člověk se nevysmívá sobě, tudíž identifikace s druhými 

není ještě dostatečně vyvinuta. Teige ve studii "Svět, který se 

směje" píše, že: "ironie, toť dívat se, soudit, usmívati se" (TEIGE, 

2004, s. 14). 

Hlavním rysem nejmladší konfigurace komiky je humor tangl. 

humourf čili "ironický výsměch, který prochází sebereflexí" 

(BORECKÝ, 2000, s. 40). Člověk je schopen se smát nejen 

druhým, ale i sám sobě, směje se tomu, co je mu cizí, ale i tomu, 

co je mu vlastní. 

Absurdita fiat. absurdusf je komika bez vtipu se záměrnými rysy 

lehkovážnosti a hravosti, na rozdíl od naivity postrádá prvky 

nevinnosti a nevědomosti a operuje s nesmyslem záměrně. 

1.1. Absurdní komika 

Na rozdíl od absurdity traktované filozoficky v plné vážnosti a 

odpovědnosti, jak je rozpracována např. Albertem Camusem 

(1995), nebo ve své religiosní transformaci u Kierkegaarda 

(1969), má komická absurdita rysy lehkovážnosti a hravosti" 

(BORECKÝ, 1995, s. 35). Komiku lze vnímat jako zbraň proti 

společenskému útlaku a i jako kulturní fenomén, který je vlastní 

každé historické etapě. S iracionálními a absurdními prvky 

komiky v umění se setkáváme již od počátku uměleckého vývoje, 

nicméně absurdní komika je oblíbená v druhé polovině 19. století 

a zcela vládne 20. století. "Absurdnost se mění podle století a 

generací, dokonce podle ras, pohlaví, město od města, a 

zejména není naprosto totožná ve stavu živém a ve stavu 
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tištěném, ve stavu přírodním a ve stavu uměleckém" (TEIGE, 

2004, s. 26). 

Pocit absurdity je vnímán nejen ve vztahu člověka ke světu, ale 

též ve vztahu člověka k institucím, hlavně v období, kdy jsou 

instituce absolutizovány, je jí dán jakýsi kult a dle postoje člověka 

k tomuto kultu se odráží i jeho úspěch v kariéře a lidské existenci. 

Skutečnost je pak vn í mána jako nesmysl a svět jako bláznovství. 

Vrcholu dosáhla figura absurdní komiky v patafyzice Alfreda 

Jarryho, v kubofuturismu, u hnutí dadaistů, následně u 

surrealistů, v absurdním dramatu, americkém neodadaismu, pop

artu a happeningu. Závěrečnou fází, kde zásadní konfigurací 

komiky je absurdita, je fáze postmodernismu. 

1.2. Kabarety a přístolní společnosti na Montmartru 

Z tradic lidové zábavy a smíchu čerpá kabaretní komika, která 

stejně jako středověké komické žánry používá k zábavě mluvené 

slovo, zpěv, tanec, kostýmy apod. 

"V kabaretní komice fin de siecle v Paříži, Berlíně, Mnichově, 

Londýně, Vídni i v provinciálních místech typu Prahy se pozvolna 

vytváří obecná senzitivita k přijetí absurdní dimenze komiky" 

(BORECKÝ, 2005, s. 175). Zásadním místem pro vývoj absurdní 

komiky byl pařížský Montmartre a přístolní společnosti či literární 

spolky, které se scházeli v rozličných pařížských kavárnách a 

hospodách, kde se diskutovalo, zpívalo, četlo, přednášelo, hrálo, 

ale vydávaly se i časopisy a samozřejmě v hojné míře se pil 

alkohol. Tyto nezřídka velmi veselé společnosti nesly všelijaké 

názvy jako třeba Oškliví strejcové, kde zakládajícími členy byli 

Paul Verlaine a Arthur Rimbaud nebo existovalo sdružení 



Hydropatů, což byl jeden z nejdůležitějších spolků, jehož 

zakladatelem byl Emil Goudeau, dále to byly spolky Hirsutů 

(Naježenci), Fumistů (Žvanilové), Zutistů (Dejtenámpokojisti) atd. 

Předchůdcem patafyziky a dadaismu byl kabaret Chat Noir 

(Černá kočka), který byl pokračovatelem Klubu hydropatů a vznikl 

roku 1881 taktéž na Montmartru a díky Rodolphovi Salisovi, 

Emilu Goudeauovi a Alphonsu Allaisovi, který byl tvůrcem nové 

komiky využívající absurdity, měl Chat Noir také svůj časopis, do 

kterého přispívali takové osobnosti umělecké sféry jako Paul 

Verlaine, Emile Zola, aj. Tento kabaret si vyřizoval účty se svými 

nepřáteli opět mírumilovnou formou, tedy veršem, zpěvem, 

diskusí, četbou. Roku 1879 kabaretiér Rodolph Salis umírá a tím i 

končí trvání oblíbeného Chat Noir, neboť nebylo nikoho, kdo by 

Salise nahradil. Po jeho vzoru vznikala řada dalších kabaretů, 

jejichž posláním bylo opět interaktivní setkávání umělců 

s divákem a propojení umění s lidovou kulturou. 

1.3. Alfred Jarry a patafyzika 

Kabaretní komika vrcholí před 1. světovou válkou a zásadní 

osobností francouzské komiky byl častý návštěvník přístolního 

spolku Hydropatů, pravidelný piják absintu, podivín a mystifikátor, 

autor dramatu "Král Ubu" a románů "Nad samec" a "Dny a noci", 

první patafyzik, Alfred Jarry. Pro tuto práci je převratné jeho dílo 

"Skutky a názory doktora Faustrolla, patafysika", kde doktor 

Faustroll vynalezl patafyziku, což je věda o zvláštnu, postavená 

na náhodě a zázraku. Doktor Faustroll, jak uvádí Ludvík Kundera 

v předmluvě: "směšuje s geniálně stupidní velkorysostí vše: 

matematiku s filosofií, telepatii s náboženstvím, literaturu se 
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zeměpisem, o všem "vědecky" žvaní, vše důležité zvládá a 

nabubřele vykládá" (JARRY, 1961, s.18). 

"Patafyzika napadá z poloh absurdní komiky stávající 

epistemologická paradigmata a otvírá cestu zájmu o naivní 

komiku, o neexaktní vědu a mašíbly" (BORECKÝ, 1996, s. 105). 

"Apollinaire ve Francii, Marinetti v Itálii, Chlebnikov a Kručonych v 

Rusku prosazují nové poetické principy, do nichž programově 

vstupuje absurdita. Na Montmartru se dění přesouvá do kabaretu 

Lapin Agi/. V tomto prostředí se rodí patafyzika, na niž pak 

navazuje dadaismus a další varianty absurdní komiky" 

(BORECKÝ, 2005, s. 175). 

K Jarryho odkazu se hlásí surrealisté, méně již dadaisté, ačkoliv 

jejich obliba v absurditě je více než jarryovská. Je považován za 

zakladatele moderního absurdního divadla, které mělo velkou 

odezvu v polovině minulého století v inscenacích Samuela 

Becketta, Eugena lonesca a dalších. Na jeho patafyziku navázal 

Raymond Queneau, který se začal více věnovat literárním 

šílencům a neexaktním vědám a tyto neexaktní vědy se snažil 

zpracovat do projektu Encyklopedie neexaktních věd. 

V padesátých letech byl jedním ze zakládajících členů 

patafyzického kolegia a o deset let později pak založil hnutí 

OULlPO, blízce propojené s patafyzickým kolegiem. 

Patafyzické kolegium mělo za cíl zinstitucionalizovat patafyziku, 

tomu bylo uzpůsobeno i hierarchické uspořádání, kde v čele byl 

navěky jmenován právě doktor Faustroll, v šedesátých letech 

dokonce ustanovily speciální patafyzický letopočet, kdy rokem 

nula, byl den narozeni Alfreda Jarryho (1873) a rok měl třináct 

měsíců. 



Následuje krátká kapitola z knihy Alfreda Jarryho, "Skutky a 

názory dokotra Faustroll, patafysika": 

"xv. Pantafysika a katachemie 

/I - Jiný zlomek 

Transcendentní Bůh je trigonální; transcendentní duše je 

theogonální, tudíž i právě tak trigonální. Imanentní Bůh je 

trojstěnný a imanentní duše právě trojstěnná. Je trojí duše (viz 

Platón). Člověk je čtyřstěnný, protože jeho duše nejsou 

samostatné. Je tedy hmotný, a Bůh je duch. Jsou-Ii duše 

samostatné, člověk je Bůh (MORÁLKA). Dialog mezi třemi 

třetinami čísla tři: ČLOVĚK: tři osoby jsou tři duše Boha. DEUS: 

Tres animae sunt tres personae hominis. SPOLEČNĚ: Homo est 

Deus" (JARRY, 1996, s. 124). 



2. DADAISMUS 

Jak již bylo výše jednou zmíněno, absurditu člověk vnímá vůči 

okolnímu světu, vůči institucím, obzvlášť pak v době, kdy instituce 

je povýšena na kult. Dodržování či nedodržování tohoto kultu se 

pak odráží na životě jednotlivce. Dadaismus je reakce vitality proti 

zhoubě. 

"Dadaisté pochopili relativistické polopravdy. A když Bergson 

ukázal, jak není radno důvěřovati rozumu, že by mohl býti vždy 

rozumný, prohlásili dadaisté bankrot rozumu a předali všecku 

moc svobodné inspiraci. Ze všech filosofií, které se jim objevily 

jako naivní nedorozumění, vybrali si svůj nihilismus jako přijatelné 

nedorozumění" (TEIGE, 1930, s. 71). Je výsledkem intuitivní a 

skeptické filozofie dovádějící ji do absurdity. 

Dada představuje absurdní komiku, která " ... participuje na 

kosmické komice a vzdává se vědomě humoristické sebereflexe 

s plným vědomím vlastní nepodstatnosti a bezvýznamnosti. 

V absurditě je autonomie překonána autenticitou" (BORECKÝ, 

2000, s. 41). Absurdita pracuje záměrně s nesmyslem, je hravá a 

vědomá. 

"Humor nás dovádí k náboženskému postoji, který hledá oporu 

v transcendenci, jež by překročila rozpor mezi časově omezenou 

lidskou existencí a věčností. (. .. ) zde se objevuje absurdita jako 

třetí aspekt komického, který překonává morální postoj 

humoristy" (BORECKÝ, 1996, s. 102). 

Ontogenetickou interpretací podle Piageta se cit pro absurditu 

může, ale nemusí objevit v adolescenci. 

V historickém vývoji zase nalezneme absurdní prvky 

v manýrismu, v baroku, modernismu a zcela vládne ve 20. století. 



V umělecko-historickém kontextu se jedná o velmi různorodé 

mezinárodní hnutí, které vzniklo z odporu proti válce v roce 1916 

v Curychu v neutrálním Švýcarsku z vědomí nesmyslnosti a 

vyprázdněnosti života, které mělo být přehlušeno provokující 

veselostí, zábavou, nikdy nekončícím karnevalem. Zde německý 

básník, spisovatel a dramaturg Hugo Ball spolu se svoji družkou 

Emmy Henningsovou otevřel umělcům, kteří se tu uchýlili před 

válkou, podnik zvaný Kabaret Voltaire. Kabaret měl okamžitě 

úspěch díky neotřelým uměleckým produkcím, úspěch byl také z 

valné části zapříčiněn oním promícháním umělců z různých koutů 

Evropy. 

Název vznikl náhodou, když představitelé tohoto hnutí otevřeli 

namátkou naučný slovník u slova "dada", znamenající přitakání, 

hračku, koníčka, ale také dětské žvatlání. Za tímto objevem 

termínu dada pro nové umění stojí Tristan Tzara, jeden 

z hlavních představitelů dadaismu, Hans Arp a Richard 

Huelsenbeck a prý i Hugo Ball. Slovo je to každopádně velmi 

obsáhlé a v každém jazyce znamení něco jiného, "koníček" ve 

francouzštině, "táta" v angličtině, přitakání v ruštině, .. 

"Emmy Ba/lová - Henningsová 

Holka na nábřeží 

Charakter nemám, jen dost bídy. 

Když člověk bloumá do noci, tak zjistí, 

co je to marnost lásky, nenávisti 

a plavba bytím čtvrté třídy. 

Umře se taky na hanbu? Že ne? 

Mé umění se prodává. 

Ta slabost v kříži, únava! 



A zuby zdravé, rty tak červené! 

Do šachty nech mě padnout! Máš tu moc, 

Madono, mně jedenkrát 

rozhřešení a srdce dát? 

Já probděla už mnohou noc" 

(POKORNÝ, 1988, s. 284). 

Dadaismus neobsahuje ani estetiku, nemá program, řád, ba ani 

charakter. Dadaisté radikálně odmítají dosud platná estetická i 

morální pravidla pomocí negace a destrukce společenských 

hodnot, ideálem byla anarchistická absolutní svoboda. Využívají 

náhody, nadsázky, mystifikace, spontánnosti, hravosti, naivity, 

primitivismu, šoku, černého humoru, provokace a rozbití 

zavedeného jazyka, aby zobrazili absurditu světa. 

Zvláštní význam má při tvorbě básnických a výtvarných děl právě 

náhoda. Jako příklad náhody a tím bezděčného vyústění ve vtip 

uvádí Karel Teige ve své knize "Svět, který se směje" tištěné 

chyby, kdy v inzertních novinách někdo "hledá touto cestou 

drožku svého života" ... 

V Kabaretu Voltaire se přednášelo, četly se manifesty, především 

Tristana Tzary, hrály se skladby Debussyho a Rachmaninova, 

diskutovalo se a posluchači byli aktivním článkem těchto 

představen í. 

Nejčastěji bývá dadaismus vymezen léty 1916 - 1923 a objevuje 

se téměř souběžně na několika místech. Vzniká, jak již bylo výše 

uvedeno v curyšském kabaretu Voltaire, dále pak v New Yorku, 

Paříži, Berlíně, Kolíně, Hannoveru. Mezi představitele patří Hugo 

Ball, Tristan Tzara, Marcel Janco, Hans Arp, Marcel Duchamp, 



Max Ernst, Man Ray, Francis Picabia, Richard Huelsenbeck, Kurt 

Schwitters a další. Po válce se dada obohacuje psychoanalýzou 

a pozvolna ústí do surrealismu. 

"Richard Huelsenbeck 

Dada- Šalmaj 

Dadaista na své flétně 

hude opět mocně, vzletně, 

luna láká noc, a od 

vod zní cvrčkův doprovod. 

Tralala la. 

Duše prahne, žár je značný, 

mozku chybí opora, 

pod kupovitými mračny 

ptactvo hrůzně krákorá. 

Tralala la. 

Hraji svoji andantino: 

mrtvé milce hraje milý. 

je to blábol, nebo splín? - Ó, 

do smrti se člověk mýlí! 

Tralala la. 

V červánkové ranní kráse 

krajinami duchů vzlétá 

k ledovcům a podobá se 

rýmům od starého Goetha. 

Tralala la. 

Z dadaistického zřídla 

zní zpěv hodný vašich uší, 

má I křídla jako šídla, 

zvolna stoupá do ovzduší. 

Tralala la" 

(POKORNÝ, 1988, s. 283). 



2.1. Dada ve světě 

Kabaret Voltaire neměl dlouhého trvání, ten samý rok 1916, kdy byl 

otevřen, byl i uzavřen, neboť ne všichni curyšští občané v této kabaretní 

činnosti shledávali zálibu. Vzápětí založil Tristan Tzara s Hugo Ballem 

Galerii Dada, kde se v dadaistických produkcích pokračovalo, avšak 

výtvarným směrem, kdy tu vystavoval hlavně Vasilij Kandinskij, Paul Klee 

a další. Poté odešel Tzara do Francie, Huelsenbeck přenesl dada do 

Berlína, SchwiUers do Hannoveru a dada se dostalo také do Japonska. 

V New Yorku se iniciátorem dadaismu a moderního umění stal fotograf 

Alfred Stieglitz, který pořádal výstavy mladých umělců. V této činnosti mu 

pomáhali také Marcel Ouchamp proslulý svými "ready mades" neboli 

předměty denní potřeby, kdy přenesl zcela obyčejný, průmyslově vyráběný 

předmět konkrétního určení do uměleckého prostředí, kde jej prezentoval 

jako skulpturu a tímto gestem de facto nastartoval novou epochu, nové 

vnímání umění, které se od tohoto činu nesmírně rozšířilo, obohatilo a 

zkomplikovalo. Man Ray - vynálezce "raygramů" čili fotografií bez kamery 

a konečně kubánský Španěl Francis Picabia. Na rozdíl však od svých 

kolegů z Curychu se nesnažili propojit umění a antiumění, ale uměním 

radikálně opovrhovali. Začíná pronikání umění do tzv. neuměleckých 

oblastí a především neuměleckých oblastí do umění. 

Huelsenbeck v Německu spolu s malířem Georgem Grozsem vynálezcem 

a malířem Raulem Hausmanem, a s bratry Wielandem a Johnem 

Herzfeldovými založili Oada Club, kde se mísily myšlenky revoluce 

s antiuměním, tiskly se pamflety, manifesty, časopisy a fotomontáže -

vynález berlínských dadaistů. 
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Naproti tomu ve Francii bylo dada výhradně literární, představováno 

dvěma směry, na jedné straně výbušný a bezprogramový Tristan Tzara a 

Francis Picabia, na straně druhé André Breton, Paul Eluard, Louis Aragon 

s požadavkem po určitém řádu. Vrcholem a zároveň pomalým úpadkem 

jejich Soirrées 1 Dada byl rok 1921, obecně považovaný za velké období 

dadaismu. Večerní představení roku 1923 končící rvačkou je znamením 

nové kapitoly ve vývoji nejen francouzské poezie. 

"Gui/laume Apollinaire 

Báseň 

Přišel zvenčí 

Usadil se 

Na zrzavé pyrogenní vlasy ani nemrkl 

Zápalka prskla 

Zase zmizel" 

(POKORNÝ, 1988, s. 327). 

2.2. Dada v Čechách 

Absurdní komika 20. století u nás začíná před I. světovou válkou v dílech 

Jaroslava Haška, Ladislava Klímy, Josefa Váchala, objevuje se u 

dadaismu, surrealismu, vědeckého fekálismu, Křížovnické školy, 

Řimsologické společnosti a u řady dalších uskupení. Dadaismus, 

v podobě, jaký je znám ve světě, u nás příliš nezakořenil. Důvodem může 

být i fakt, že po 1. světové válce, kdy jsme se osamostatnili a budovali 

nový stát, nebylo prostoru pro komiku typu dada. V Praze se sice konaly 

I Z francouzštiny - společenský večer, večerní představení slavnostního rázu 
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mítinky pořádané hlavně německými dadaisty, ale vláda je pak prohlásila 

za nebezpečné. Byla tu i snaha založit kabaret na způsob Kabaretu 

Voltaire, jeden z iniciátorů byl však zatčen. Dalším důvodem může být i 

fakt, že na rozdíl od našich rakouských, německých, ale i polských 

sousedů se u nás souvislá kabaretní tradice nevyvinula. Nadějný rozběh 

Červené sedmy a některých dalších pokusů o literární kabaret vystřídala 

právě již po I. světové válce tradice divadel kabaretního typu, tedy divadel 

využívající kabaretní prvky jako forbíny, písničky, skeče, avšak stále 

v rámci divadla s pravidelným provozem a repertoárem jako tomu bylo u 

Osvobozeného divadla, Divadla Vlasty Buriana, Divadla satiry, Divadla 

Rokoko, Semaforu, aj. 

Přesto se ale tehdejší českoslovenští umělci, především František Halas a 

někteří členové Devětsilu, snažili o spolupráci s dadaisty z jiných zemí. 

Dadaismus do jisté míry ovlivnil specifický český avantgardní směr, a to 

poetismus, v čele s Karlem Teigem, Vítězslavem Nezvalem a Jaroslavem 

Seifertem. 

"Dadaismus u nás nastupuje s opožděním a nejčistší formu získává 

v dramatické oblasti v poetice Honzlova Osvobozeného divadla včetně 

raných her Voskovce a Wericha" (BORECKÝ 1996 s. 110), absurdní 

dadaistickou komiku představuje hnutí Recesse, dadaistické postupy se 

objevily i u básníka T.R. Fielda. 

"Dada bylo skrznaskrz počestné a sobě věrné hnutí. Dada si na nic 

nehrálo. Nemuselo, protože začlo prohlášením, že je samo hrou. Nemělo 

tendence krom své vlastní samospasitelné nesmyslnosti. Dada bylo 

úplnou, soustavnou imitací či lépe opičením se po hovadnosti a blbámě 

existence. Bylo parodií samo na sebe. V OD se ze základů Dada vyvinul 

soukromý humor. Nemluvím teď o ničem, co se dělo na scéně, ač vše, co 
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se na scéně dělo, bylo toho výsledkem - mluvím o zákulisí, o duchu a 

ovzduší, jež nám bylo všem dýchatelnou atmosférou. Podstatou toho 

ovzduší byl divně zmrzlý humor bez úsměvu, který mystifikoval 

nezasvěcené a zároveň sám sebe obracel na ruby, takže posléze sám 

humorista se ve svém živlu ztratil a nepoznal, slzí-Ii smíchem či dojetím" 

(VOSKOVEC, 1996, s. 70). 
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3. ABSURDNí KOMIKA V ČECHÁCH PŘED I. SVĚTOVOU VÁLKOU 

Nenapodobitelný jemnocit pro absurdní konfiguraci komiky představují 

v období před I. světovou válkou u nás tři osobnosti a jedineční 

mystifikátoři, a to spisovatel a humorista Jaroslav Hašek, filosof Ladislav 

Klíma a grafik a spisovatel Josef Váchal. U Jaroslava Haška se jeho 

osobitá komika projevuje nejen ve Švejkovi či povídkách, ale také v 

kabaretních scénách a hrách, které se pořádaly v rámci Strany mírného 

pokroku v mezích zákona. Ladislav Klíma bývá ve veřejném povědomí 

vnímán převážně jako prozaik, avšak v posledních letech svého života se 

věnoval i dramatické tvorbě, o které se ve spojitosti s jeho jménem 

zmíním. Josefa Váchala, ač nepsal divadelní hry, jsem zahrnula do této 

kapitoly pro jeho oblibu v absurdní komice, jež význačně ovlivnila některé 

pozdější spolky a proto, že v 90. letech minulého století jeho Krvavý román 

nezapomenutelně přenesl na divadelní prkna ochotnický soubor Filigrán. 

3.1. Krvavý román Josefa Váchala 

Josef Váchal žil v letech 1884 -1969, byl svérázným expresionistou, 

řezbářem, grafikem a své knihy pojímal jako umělecká díla, což dokládá i 

jeho nejznámější kniha "Krvavý román" (1924), která byla vydána 

v sedmnácti exemplářích. Tímto dílem se snažil obhájit pokleslou literaturu 

tím, že se pokusil tento žánr zachytit. Tento typ pokleslé literatury neboli 

"krváky" charakterizuje a oslavuje takto: "Vzdělance uráží a odpuzuje 

způsob stavby podobných románů: rozvláčnost děje, látka roztažená do 

nemožnosti a nekonečnosti, o kostře takové skladby ani nemluvě, kresba i 

popis charakterů neúplná a nejasná, mdlost hovorů, gest a obratů, mnohdy 

časový zmatek a popletení osob, hrdinové nazdařbůh přicházející a 
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libovolně odcházející ze světa, vždy, jakmile autoru překáží a více jich 

nepotřebuje, sceny, vypočítané na nejbrutálnější dojmy čtoucího, málo 

myslícího a neuvažujícího publika, nedostatek ušlechtilosti, vlivů mravních, 

spousta germanismů, atd." (VÁCHAL, 1990, s. 17). 

Svůj román nazývá satirickým a groteskním a mísí tu: "mystifikaci 

s mystikou. Dospívá k mystifikaci paradoxně hlubokým a upřímným 

studiem teosofie, spiritismu, magie, okultních nauk a křesťanské mystiky" 

(BORECKÝ, 2005, s. 195). 

Záměrem komiky Josefa Váchala je především smích a komika. K tomu 

často využívá všemožné náhody, které prostupují ve velké míře celým 

Krvavým románem v podobě osudových setkání, překvapivých odhalení 

nebo neuvěřitelných objevů, k umocnění též přispívají vícečetné identity 

hrdinů, které jsou postupně rozkrývány. Váchal vytváří novotvary, absurdní 

slovní spojení a rád vkládá nespisovná slova do bohatých souvětí. Nešetří 

ani černým humorem, který ke správnému "krváku" patří a ve Váchalově 

často velmi až brutálním podání neztrácí vtip a lehkost. Často zašifrovává 

do svých hrdinů skutečné osobnosti, které již dnes však nelze identifikovat. 

Odbornící tvrdí, že mnoho narážek v tomto díle učinil sám na sebe a 

postava Josefa Paseky je jeho alter ego. Dalším znakem tohoto spisu je 

zesměšňování jezuitského řádu, duchařství a nadšení pro alkohol a 

alkoholismus - kdy postava doktora Řimsy a jeho sanatoria inspirovala o 

pár desítek let později intelektuály k založení tzv. Protialkoholní 

společnosti doktora Řimsy, která vznikla roku 1972, z aktivity tohoto spolku 

byl založen roku 1990 Klub řimsologů, kteří se mj. podílí na přípravách 

edice Váchalova díla. 
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Pro představu, jakým způsobem byl Váchalův Krvavý román převeden do 

divadelní podoby, uvádím krátkou ukázku z libreta od Ladislava Horáčka, 

v podání ochotnického souboru Filigrán2
: 

"APACHOVÉ zpívají na nápěv Marseillaisa: 

Zavři hubu, zavři, bábo, 

a zbytečně už necamrej, 

Máme franků plný kapsy 

na divokej dívčí rej. 

A teď zmizni, zmizni, bábo, 

máme harém koupenej, 

máme franků plný kapsy 

raděj funus nachystej. 

(HORÁČEK, 1997, s. 41). 

3.2. Ladislav Klíma 

Svobodomyslný filosof, prozaik a dramatik Ladislav Klíma žil v letech 1878 

- 1928. Většinu svých rukopisů zničil, často zbyly jen fragmenty. 

Nejvíce ho inspirovali z evropských filosofů Arthur Schopenhauer a 

Friedrich Nietzsche svým individuálním radikalismem a voluntarismem. 

Zakládal si na svém nejextrémnějším absolutním idealismu, egocentrismu, 

solipsismu3
, který zazlíval filosofii, že odloučila věci od Já. Miroslav Pauza 

se v předmluvě ke grotesknímu romanetu "Utrpení hraběte Sternenhocha" 

2 Ke Krvavému románu sepsal Ladislav Horáček, nakladatel Paseky, libreto se svým 
ochotnickým spolkem Filigrán z Litomyšle. Zpěvohra byla nastudována k 251etému výročí 
založení protialkoholní společnosti Dr. Řimsy. Tuto "Původní operu" o devíti dějstvích hraje 
Filigrán po celé republice již od roku 1997, kdy měla hra 8. listopadu premiéru. V Praze soubor 
účinkuje většinou v Žižkovském divadle Járy Cimrmana. 
3 "Solipsismus /Iat. solus . jediný, sám/, učení v teorii poznání pokládající vlastní já za jedinou 
realitu. Praktický s. zastával především M. Stirner" (UNIVERSUM, 2000 s. 631). 
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vyjadřuje o autorovi takto: "Ladislav Klíma nebyl po rodičích šlechtického 

původu. Byl však aristokratem ducha. Aristokratem bojujícím, trpícím, a 

snad i na okamžiky vítězícím. Jeho život je varováním i výzvou. Varováním 

před nadměrnou, a přitom donkichotskou námahou. výzvou 

k nepromarnění lidského času každého z nás" (KLÍMA, 1990, s. 13). 

Klímova komika v sobě obsahuje tón vážnosti, ponurosti a údivu, prvky 

komiky se v jeho tvorbě na první pohled těžko identifikují, ale jisté 

elementy tu jsou. Nese v sobě prvky absurdity a ironie, která se stává 

prostředkem, jak překlenout neřešitelný rozpor. Klímova komika 

nevzbuzuje ve čtenářovi přímo smích, ale emocionálně vypjatými 

situacemi navozuje jistý stav vnímání. Podle Klímy svět navozuje takové 

absurdní situace, že na ně lze reagovat pouze vlastními mystifikacemi. 

,,Absurdita se mu ukazuje jako krajní solipsismus (. . .). Z absurdity vyvozuje 

její nutný důsledek ludibrismus. Vše je hra a náhoda" (BORECKÝ, 2005, s. 

195). 

Klíma četně využívá násilí a brutality, zároveň také erotiky až perverze, 

které od sebe nijak zvlášť nerozlišuje. Klíma nechtěl dělat literaturu pro 

společnost, proti které se bouřil, proto snad ta četnost vulgárních výrazů a 

fekálií, které v nečekaných situacích v sobě nesou prvky směšnosti a 

někdy se zvrtnou jen v nadávání, kdy se tento jev objevuje především u 

mluvy žen, ke kterým očividně chová nepřátelský vztah. Libuje si 

v podrobném a značně výrazném popisu mezních situací. A stejně jako u 

Váchala a Haška prostupuje jeho dílem alkohol. 

Dramatický text Lidská tragikomedie uvedlo roku 1992 brněnské 

HaDivadlo v režii Arnošta Goldflama. Z této nejrozsáhlejší a 

nejvýznamnější Klímovy hry Lidská tragikomedie z roku 1927 uvádím 

výňatek z 3. aktu: 
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"Kantorka Ale vzsvětli mně jen - jakže se jmenuješ? Sumec, ne? 

Pulec Pulec 

Kantorka Já věděl, že to tak nějak je. Ale jak to, že tu nikde není ta 

hospoda? Kde nic, tu nic. A musí tu přece být. To odporuje přímo exaktním 

vědám. 

Pulec Byla tu, ale rozbourali ji. A přece jsme v ní. Právě na místě, co je 

tato lavice, stál stůl; zrovna támhle, co je ten keř žlutých růží, byly dveře, a 

tam co je ta lipka, bylo okno. Přesně jsem sit o změřil. Proto jsem také 

denně chodím. Je v tom zvláštní poezie: Zároveň sedět v přírodě a 

v hospodě. Místo začazeného stropu - hvězdné nebe, místo těsných stěn 

- hradby keřů a stromů. A přece jsme v hospodě. 

Kantorka Aj, aj! Hihihi! To je podařené. Ani mě nenapadlo, že by mohla být 

zbořená, já myslil už, že se dematerializovala" 

(KLíMA, 1992, s. 75). 

3.3. Jaroslav Hašek 

Anarchista, novinář, mystifikátor4 a bohém Jaroslav Hašek žil v letech 

1883 - 1923. Jeho hospodská, lidová komika má s dadaisty společný 

ničivý postoj k uznávaným hodnotám společnosti a doby, a podobně jako 

dadaisté, zesměšňoval Hašek novodobé vědecké metody, především 

pozitivismus. Paradoxně však o existenci pozdějších dadaistů neměl 

Hašek ponětí. (JUST, 1984). S tímto názorem, tedy, že haškovská komika 

je velmi blízká dadaismu se dá však polemizovat. Více než o dada se 

4 "Mystifikace /z řec. mystés - znalý tajemství, lat. facere - dělat!, úmyslné klamaní, předstírání, 

podvržení, rozšíření nepravdivé klamné zprávy" (UNIVERSUM, 2000 s. 279). 
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jedná o humor bez komentáře s prvky absurdity, tedy o snahu zesměšnit 

dobu jejími vlastními prostředky. 

Hašek četně využívá lidové češtiny, germanismů a podobně jako Váchal a 

Klíma též vulgarismů. Haškova lidová nadávka však rozmetává starý 

rakousko - uherský svět a poukazuje na jeho idiotskou tvář. "Základem 

jeho komiky je spontánní hravost, která rozvijí mystifikace upomínající na 

naivitu, již vždy mnohonásobně přesahují. Mystifikace se drží přízemních a 

povrchních poloh, jejichž banalitu exponuje do filosofických rovin" 

(BORECKÝ, 2005, s. 195). 

Haškova komika graduje v desátých letech minulého století ve Straně 

mírného pokroku v mezích zákona a literárně je pak zachycena v jedné 

z nejdokonalejší válečné satiře, kde jádrem všeho dění je jeden 

z nejvýraznějších šibalů literární historie, Josefem Švejkem. Švejkova 

dvojjakost, rafinovaná loajálnost, kdy uvádí do absurdity všechny rozkazy 

a zákony, a vytváří tak zmatky, díky kterým rozkládá armádu zevnitř. Švejk 

není schopen pochopit vysokou politiku, automaticky si každou událost 

přitahuje do svého mikrosvěta. 

"Tak nám zabili Ferdinanda," řekla posluhovačka panu Švejkovi, který 

opustiv před léty vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen 

vojenskou lékařskou komisí za blba, živil se prodejem psů, ošklivých 

nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny. Kromě toho 

zaměstnání byl stižen revmatismem a mazal si právě kolena 

opoldeldokem. "Kerýho Ferdinanda, paní Mullerová?" otázal se Švejk, 

nepřestávaje si masírovat kolena, "já znám dva Ferdinandy. Jednoho, ten 

je sluhou u drogisty Průši a vypil mu jednou omylem láhev nějakého 

mazání na vlasy, a potom znám ještě Ferdinanda Kokošku, co sbírá psí 

hovínka. Vobou není žádná škoda" (HAŠEK, 1980, s. 12). 
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3.4. Strana mírného pokroku v mezích zákona 

Tento bohémský spolek a průkopník kabaretu u nás vznikl v restauraci 

hospodského Zvěřiny zvané Kravín jako reakce na doplňovací okresní 

volby na Vinohradech, kdy ostatní přilehlé vinohradské hostince sloužily 

rozličným politickým stranám jako místa schůzí a jednání. Pravidelný 

návštěvník Kravína Eduard Drobílek nezahálel a s pomocí svých 

přístolníků založil taktéž stranu a tato důmyslná mystifikace pojala název 

"Strana mírného pokroku v mezích zákona" (dále jen Strana), která měla i 

svoji hymnu, ke které napsal slova básník Mach a její začátek zněl: 

"Milión kandidátů vstalo, 

by oklamán byl dobrý lid, 

by voličstvo jim hlasy dalo, 

prý ochotně je chtějí vzít. 

Nechť prudký pokrok chtějí jiní, 

násilím zvracet světa řád, 

my pokrok mírný chceme nyní, 

a Hašek je náš kandidát" 

(LANGER, 1963, s. 37). 

Hlavním řečníkem, geniálním improvizátorem a zároveň autorským typem 

herce se stal Jaroslav Hašek, který vystupoval s nejrozmanitějšími 

manifesty jako např. o zestátnění domovníků, o úplném zesplavnění Vltavy 

a s osvětovými přednáškami, jako např. o rehabilitování zvířat, kdy 

protestoval proti tomu, aby jména zvířat byla používána jako nadávky, o 

boji proti alkoholismu, o užitečnosti misionářů, o pravosti 

Královédvorského rukopisu a o dalších jevech tehdejší společnosti. 
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Parodie na způsoby českého politikaření měla takovou popularitu, že ve 

volbách získala strana 28 hlasů. Volební kampaň byla i vrcholem působení 

Strany, nadále se její členové směli scházet už jen jako konzumenti piva. 

Z bohémské zábavy tak vykrystalizovala politická mystifikace poukazující 

na volební machinace, řečnické fráze a návyky. Jejich komika obsahuje 

elementy programového zesměšňování i osobní agrese jak proti 

oponentům, tak i proti vlastním řadám. Haškovi se fikcí podařilo usvědčit 

tehdejší společnost z obrovské absurdity veřejného počínání. 

Níže uvedený text je vyňat z Haškových Dějin strany mírného pokroku 

v mezích zákona, konkrétně z manifestu k posledním volbám: 

"Lide český! Nežli jsi se ocitl pod vládou Habsburků, museli se napřed 

narodit Přemyslovci, Jage/ovci, Luxemburkové, a teprve po staletích jsi 

pod vládou Habsburků. A stejně tak most Svatopluka Čecha nebyl 

vystaven přes noc, napřed se teprve musel narodit Svatopluk Čech, stát se 

slavným, umřít, nato provedli asanaci a pak teprve postavili most 

Svatopluka Čecha. Lide český! V českém národě jest mnoho stran, které ti 

budou tvrdit že to všechno jde udělat najednou, naráz! Jiné strany opět ti 

poví, že to vůbec nejde! Komu tedy uvěříš? Zajisté všem těm, kteří tě 

upozorňují na to, že toto vše dálo se cestou mírného pokroku v mezích 

zákona. V Praze v měsíci dubna 1911" (HAŠEK, 1977, s. 266). 

Haškova popularita však dosáhla takového věhlasu, že Eduard Drobílek 

přišel s nápadem, aby Strana založila kabaret. Kabaret U bratří 

Makabejských navazoval na schůze Strany jednak svou hymnou, která se 

zpívala vždy na začátku a jednak Haškovými nepravidelnými vzdělávacími 

přednáškami. Haškovu družinu bylo možné v pozdějších letech potkat 

v Unionce, u Petříků, v kabaretu Nirvána ve staroměstské Kopmance 

Uinak zvané Na balkáně) nebo v Montmartru. 
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Důležitou činností kabaretu bylo psaní dramat, kabaretních scén a her. 

Kromě Haška přispívaly František Langer, básník Josef Mach a 

samozřejmě Eduard Drobílek. Ke Straně se kromě těchto zmíněných 

hlásili Jaroslav Kubín, Eduard Bass, Josef Lada, Viktor Dyk, Bohumír 

Šmeral a další. (JUST, 1984). 

Sepisovat se začalo odpoledne, v šest hodin byla generálka a po večeři 

premiéra. Jevištěm byl prostor v koutě u kamen a Eduard Drobílek byl 

režisérem a nápovědou zároveň. Prvním dramatem byla trilogie 

s jednotlivými hrami s názvem Pevnost, Pružnost a Tažnost. Hned v první 

hře Pevnost se objevuje i postava vojáka Švejka. 

Následující ukázka je z truchlokomedie Větrný mlynář a jeho dcera: 

" Černoch Chci - li mluvit, pane, s váma, 

musím začít od Adama -

Narozen jsem v Africe, 

kde otec můj byl králem černošské vesnice. 

Touhou po vzdělání jatý, 

okázal jsem domu paty. 

Vzhledem ke své černé pleti 

strašíval jsem malé děti; 

pozděj jsem měl práce více, 

dělala jsem viks ve fabrice, 

že jsem bez tělesných vad, 

musil jsem pak rukovat, 

obsluhovat černou Máry-

Jmenuji se Konrád čili Harry. 

Zajali mne u Belfortu, 

utek jsem však bez pašportu, 

a tak se tady bezúčelně procházím 
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a nevím ani, kde se nacházím. 

Mlynář To hledáte také asi práci, 

Snad neběháte pro legraci? 

Černoch /odplivne si/to není nyní touha má, 

hledat si někde angažmá; 

leč srdce mé se touhou kochá, 

že najdu práci pro černocha. 

Strašiti děti, máte jich dost-Ii" 

(HAŠEK, 1976, s. 117). 

Ve hrách se objevovaly postavy z tehdejšího veřejného života, jako třeba 

secesní malíř Alfons Mucha, profesor filosofie František Drtina či 

dekadentní básník Quido Maria Vyskočil. Oblíbenou a častou postavou her 

je stará Blažková nebo voják Švejk. 

Forma kabaretu měla charakter pozdějšího autorského divadla, neboť 

autoři hráli své role sami, někdy i v převlecích jako v případě Jaroslava 

Haška, který s gustem hrál starou Blažkovou a improvizovaného herectví, 

kdy účinkující reagoval na publikum. Typickým rysem Haškovy komiky je 

aforismus, gag, slovní hříčky vyvedené až do nesmyslnosti a hravost. Hry 

a scény oscilují mezi ironií a absurditou i humorem. Tato klaunérie se 

v mnohém přibližuje komice Voskovce a Wericha nebo opačně a lépe 

řečeno, vliv komického vidění světa Jaroslava Haška na Osvobozené 

divadlo, o kterém bude řeč na následujících stránkách není vyloučený. 

Nejen v tomto případě lze s určitostí hovořit o vlivu, inspiraci a 

následovnictví, např. některé Haškovy manifesty a osvětové přednášky se 

tématicky shodují s předscénami Voskovce a Wericha. 
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4. OSVOBOZENÉ DIVADLO 

Osvobozené divadlo (dále jen OD) se roku 1925 připojilo jako nezávislá 

sekce, k avantgardnímu Devětsilu5 . Základním motem, a zároveň 

vysvětlením názvu této divadelní skupiny, která sympatizovala s ruským 

pohledem na divadlo, konkrétně s divadelníkem Tairovem, slovy 

Honzlovými je: "Chce bojovat proti tomu prázdnému stylizátorství a 

dekorativnosti, která zbavuje vždycky jeviště působivosti, ničí jeho 

básnivost i emocionalitu. Neboť emocionalita není než stálé osvobozování 

pohledu na skutečnost, stále nové vytváření nadreality jevištní básně" 

(HONZL, 1963, s. 138). 

Původně poloprofesionální soubor sídlící Na Slupi zahájil svou 

osvobozovací činnost zatuchlého českého divadelnictví v čele s režiséry 

Honzlem, Frejkou, básníkem Nezvalem a tehdy ještě i s režisérem E. F. 

Burianem. Počátky této experimentální scény se nesou v principech 

poetismu a modernismu, shlíží se v čistém cirkusovém umění akrobatů, 

v duchu šántánů, kabaretů, lidových poutí i v němém groteskním filmu. OD 

se snaží znovuobjevit kouzlo commedie de'" arte6
. 

Dokladem je i fakt, že roku 1927 začal samostatně režírovat inscenace 

také Jindřich Hanzl, jeden ze zakládajících členů Devětsilu. "Hanzl viděl 

jako zdroj divadelní novosti, emotivní síly a jevištní vynalézavosti lidové 

divadlo. Ideálem dramatika, který hledá inspiraci v lidovém divadle (do 

5 Umělecký svaz Devětsil byl založen roku 1920 levicovými avantgardními umělci. Iniciátory byli 
V.Vančura, K.Teige, okolo nich se začali seskupovat mladí studenti a propagovat nové tendence 
v umění (Biebl, Nezval, Štýrský, Toyen, Seifert, V+W, Honzl a řada dalších). Smyslem Devětsilu 
bylo především pořádat kulturní akce, dát prostor recitaci, divadlu, vydávat almanachy (Měsíčník 
ReD). Zprvu byli velmi radikální, již v prvním prohlášení vyzývají k tomu, jít po boku revoluční 
dělnické třídy. Záhy se ale staví proti ideologické poezii a dávají vzniknout poetismu. S touto 
změnou nesouhlasil J. Wolker a M.Píša, oba také Devětsil opouštějí. 

6 Italská komedie ze 16.-17.stol., v niž herci v několika typických postavách improvizovali dialog 
podle předem stanoveného průběhu děje. 
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kterého zahrnoval revue a varieté), pro něj byl Apollinaire s Prsy 

Tiresiovými" (SCHONBERG, 1988, s. 34). Kromě jiných, byly uvedeny hry 

jako Nezvalova Depeše na kolečkách, Němý kanár od francouzského 

surrealisty Ribémont-Dessaignese a již zmíněné Apollinairovy Prsy 

Tiresiovy. Představení se konala čtyřikrát nebo pětkrát do týdne, atmosféra 

sahající od humorného nadhledu až po destruktivní hrůzy podvědomí 

přitahovala pozornost celého pražského uměleckého světa. 

Po necelém roce se OD po vnitřních sporech rozštěpilo. Odchází Frejkova 

skupina spolu sE. F. Burianem, aby založili Divadlo Dada. OD v čele 

s Honzlem, Nezvalem a několika herci - amatéry přenáší své působiště do 

Umělecké besedy. V květnu 1927, nezávisle na vedení, uspořádali 

studenti Jiří Voskovec a Jan Werich (dále jen V+W) představení své hry 

Vest Pocket Revue. Premiéra měla nečekaný úspěch a po svém čtvrtém 

představení byla včleněna do repertoáru OD a mnohokrát reprizována. 

Tím byl učiněn první krok vstupu V+W do divadelního světa. Tak v letech 

1927-29 koexistovaly v OD dvě programové linie, Honzlův odvážný, avšak 

prodělečný avantgardní repertoár směřující nejčastěji k surrealismu a 

divácky úspěšné revue V+W. 

Divadlo se přestěhovalo do většího sálu v nově otevřeném paláci U 

Nováků, ze souboru se stává profesionální divadlo hrající každý den. Po 

této sezóně odchází Honzl do Státního divadla v Brně, V+W se tak stávají 

jedinými tvůrci OD až do doby, kdy se Honzl po roce vrací a počínaje hrou 

Golem se stává kmenovým režisérem. Dalšími stálými spolupracovníky je i 

skladatel a obratný instrumentalista Jaroslav Ježek, který vytvořil jedinečný 

jazzový orchestr, tak příznačný pro OD. Dále stojí za zmínku baletní mistr 

Joe Jenčík se svým souborem a výtvarník František Zelenka mající na 

starosti výpravu. 
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Začátkem roku 1935 měla být činnost OD na rok přerušena, neboť se V+W 

chtěli věnovat filmové tvorbě, nicméně vše se vyvíjelo jinak a publikum i 

doba si vyžádali pokračování v divadelní tvorbě, a tak novým provizorním 

působištěm V+W se stává malý sál Rokoka, kde začali zkoušet hru Balada 

z hadrů a působili jako Spoutané divadlo, ne však na dlouho, hra dosáhla 

245 repríz, tudíž překonala dosavadní rekord Vest pocket revue. Snad i 

díky tomu se mohl soubor vrátit zpět do divadla U Nováků. 

Spolu s přiostřujícím společenským a politickým vývojem se připojila 

politická invektiva a satirická tendence jejich her (Caesar, Osel a stín, 

Balada z hadrů, Rub a líc, Pěst na oko, Těžká Barbora), i když stále si 

ponechávali místo pro hraní se slovy. Ve své poslední, jedenácté sezóně 

(1937-8) napsali dvě hry, hru o středověkém kanónu Těžká Barbora, 

druhou byla hra Pěst na oko. Podzimní sezóna ale zahájena nebyla, den 

před chystanou premiérou frašky Hlava proti mihuli, byla V+W odejmuta 

divadelní koncese. 

Po znemožnění tvořit divadlo, odcestovali V+W spolu s Ježkem do 

Spojených států, kde koncem ledna 1939 přistáli na letišti v New Yorku. 

Začali znovu hrát. Zatímco se učili anglicky, vystupovali před českým a 

slovenským obecenstvem v New Yorku, Binghamtonu, Baltimoru, 

Clevelandu a Chicagu. Roku 1940 již hráli poprvé anglicky Těžkou Barboru 

a Osel a stín. Roku 1941 se stěhují do Hollywoodu, kde účinkovali pro 

osobnosti filmového světa jako Harolda Lloyda, Orsona Wellse aj. 

Začátkem roku 1941 vytvořili V+W s Ježkem několik pořadů pro BBC. 

Roku 1942 umírá v New Yorku Jaroslav Ježek. 

Po vstupu USA do války je zaměstnával Americký úřad pro válečné 

informace, který vysílal pravidelně rozhlasové programy pro 

Československo. Během tříleté spolupráce napsali na 2000 pořadů s 

válečnou a politickou tématikou. V lednu 1945 debutují na Brodwayi 
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v Alvinově divadle v roli klaunů Trincula a Stephana v Shakespearově 

Bouři, která se hrála denně po čtyři měsíce. Kritika na jejich herecké 

výkony byla více než příznivá. Dalšími jejich aktivitami bylo vystupování na 

protiválečných slavnostech a večírcích, přednášeli na univerzitách a 

školách v New Yorku a Ohiu. 

V říjnu 1945 se nejprve vrací do rodné vlasti Werich, který přednášel, 

pracoval pro rozhlas a podnikl turné s Karlem Vlachem. Roku 1946 uvedlo 

Realistické divadlo hru Přišel na večeři, ve které Werich hrál. Mezitím 

Voskovec pokračuje v rozhlasové a režijní práci v New Yorku, na jaře roku 

1946 inscenoval pro Equity Library Theater první newyorské provedení 

Molierova Lékařem proti své vůli. Do Prahy se vrací až v září 1946, aby 

krátce poté vystoupil s Werichem v Přišel na večeři přeloženém do 

staronového Divadla V+W U Nováků. V+W ohlašují obnovení svých 

posledních dvou her Pěst na oko a Těžká Barbora, na jaře roku 1947 

režíruje v Národním divadle Voskovec hru Jen o chlup a v dubnu téhož 

roku se koná premiéra hry Pěst na oko. Publikum přijalo představení 

kladně, avšak tehdejší komunistický tisk pochyboval, zda se opravdu jedná 

o V+W. Sílící pozice komunistů vyžadovala angažovanost, ale V+W zatím 

nepřemýšleli o nové hře. Postupně se stávali podezřelejšími, neboť válku 

prožili v USA, navíc měl Voskovec americkou manželku a vrátil se 

z emigrace o rok později. Zároveň obě hry, na kterých se po svém příjezdu 

oba podílely, byly americké. Také z jejich veřejného vystupování bylo 

zřejmé, že západní demokracie je jim bližší než sovětská alternativa. Po 

únoru 1948 měl premiéru muzikál Divotvorný hrnec, Voskovec režíroval a 

Werich v něm hrál přidanou postavu vodníka Čochtana. Přestože ustoupili 

a text mírně přizpůsobili některým ideologickým požadavkům, kritika je 

zavrhla (SCHONBERG, 1988). 
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Spolupráce V+W tak končí, politický vývoj v Československu nakonec 

donutil Voskovce k přijetí místa kulturního zástupce pro UNESCO v Paříži, 

zdržuje se krátce a vrací se natrvalo do USA, kde se stává významným 

hercem na Brodwayi a v Hollywoodu. Werich zůstává ve vlasti a pokračuje 

ve filmové a divadelní činnosti, později působí jako ředitel Divadla ABC. 

Vede boj s cenzurou, stává se hrdinou intelektuální opozice proti režimu, 

na druhou stranu ale podepisuje Antichartu ... 

4.1. KOMIKA OSVOBOZENÉHO DIVADLA 

4.1.1.Bezpředmětná komika a satira 

Francouzský filozof H. Bergson hovoří o věcné a slovní komice, ve věcné 

komice slouží jazyk k vyjádření mimoslovního komična, v druhém případě 

jde přímo o komiku jazyka. A právě dadaismus znovuobjevil jazykové 

paradoxy, absurdity, slovní hříčky a protiklady skryté v běžné mluvě, a 

zároveň odhaluje i techniku mlžení, klamu a prázdnoty v komunikaci 

vyspělého světa. Dada je tedy jedním "z otců moderní formy čisté nebo 

tzv. bezpředmětné jazykové komiky" (SUS, 1963, s. 12). 

A co znamená bezpředmětná jazyková komika? Tato forma komiky byla 

dávána do protipólu komiky předmětné neboli satirické, ale toto označení 

není ve své podstatě příliš zřejmé, jelikož humorným se tu stává právě 

jazyk, který vzbuzuje smích, např. čistý humor může mít konkrétní cíl a 

satirický naopak může užít třeba slovní hříčky čili bezpředmětného 

humoru. Bezpředmětná jazyková komika tvoří složku jazykové komiky 

vůbec, snaží se jít do důsledků, k tomu využívá absurdností a nonsensů, 

" .. .jde o jakýsi komický nadjazyk, jenž si utahuje z běžného jazyka, 

zůstávaje jeho zcela zvláštní součástí, hodně pokřivenou a někdy dokonce 
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i vybavenou umělými slovy a konstrukcemi, které v normálním jazykovém 

systému nenajdeme" (SUS, 1963, s. 16). 

" V satiře se nejčastěji realizuje jednota smíchu a hněvu" (BOREV, 1963, s. 

287). Jelikož nositeli společenských deformací bývají většinou mocní, 

kterých je menšina, obrací se satira k druhé, početnější straně. Příkladem 

může být rozmach satiry v literatuře v carském Rusku 19. a počátkem 20. 

století, které bylo obdobím sociálních nesrovnalostí. Objektem však 

nemusí být jen vrchnost a silní, může to být i boj proti přežitkům, proti 

slabosti, proti čemukoliv, co omezuje svobodu a může vážně poškodit lid a 

jeho zájmy. Satira bývá ostrá a aktuální, hraje v ní roli nečekaná 

konfrontace, není jen prostým odsouzením negativního jevu, ale jedná se 

o kritiku ve jménu estetických ideálů, důležitou součástí je přítomnost 

vyostřujících reálných skutečností. Satira může existovat bez smíchu, 

nikoliv bez vtipu. 

4.1.2. Komika V+W 

Samotní V+W o čiré, bezpředmětné komice prohlásili, že jejím" .. . jediným 

pojítkem se skutečností je pouze smích" (VOSKOVEC, WERICH, 1997 s. 

298). Na druhou stranu Just uvádí: "Hájili bezpředmětný humor, ale dělali 

ve skutečnosti společenskou satiru, aniž to tušili" (JUST, 1984, s. 84). 

Jeho slova potvrzuje i samotný Voskovec: 

"Humor může být fantastický, šílený, dobrosrdečný, absurdní, suchý, 

šibeniční, lehký, ironický, pivní, intelektuální, lidový, břitký, morbidní, 

uzený, krutý a kdovíjaký - ale nikdy ne bezpředmětný. Kdyby humor 

neodrážel - aťsi v jakkoli křivém zrcadle - nějaký rys lidské či nelidské 
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skutečnosti, nebyl by nikomu k smíchu. Nebyl by to humor. Nějak nám to 

nemyslelo, když jsme ten výraz razili" (VOSKOVEC, 1965, s. 121). 

Svou komiku nazývali též legrací, hlínou, psinou a srandou, kterou se 

jeden čas snažili obhájit i teoreticky, neboť byli přesvědčeni, že se zásadně 

liší od všech ostatních útvarů humoru. Sranda musí být, jak tvrdili, proto 

mají námitky proti nové revue jako scénické formě, jež by v sobě 

nezahrnovala právě srandu a klauny. Velmi ostře se vyjadřují proti politické 

satiře, ke které se paradoxně dopracují, ale o tom později. 

Inspirací a životní láskou jim byl Charlie Chaplin a groteska vůbec, 

Dixieland jazz a Haškův Švejk. "Švejk, moderní svatý Jiří, hrdina ságy 

triumfu jedné hlavy nad hydrou Vrchnosti, Režimu, Systému - Rozum 

přestrojený za slabomyslnost v boji proti Absurdnu, vydávajícímu se za 

Moudrost a Důstojnost - smysl Nesmyslu proti nesmyslu Smyslu - to je 

všechno prapodstata klaunství, atomická energie srandy" (VOSKOVEC, 

1965, s. 29). 

Nesmíme také zapomenout, že jejich klaunské postavy vyplynuly díky 

zájmu avantgardy o cirkus a celoživotní obdiv Voskovce ke slavným 

klaunům, bratrům Fratellini, které měl možnost vidět při pobytu v Paříži a 

svým nadšením nakazil i Wericha. Sami o svých klaunech hovoří takto: 

"Ačkoli jsou oba přesvědčeni o své genialitě, jejich blbost je bezmezná. Je 

tak veliká, že hraničí s vtipností" (JUST, 1984, s. 75). 

Uměním tohoto řemesla pro ně byla "kombinace rutinní techniky a poetické 

vynalézavosti" (SCHONBERG, 1988, s. 49), kterou však oni neovládali, tak 

k tomu využili starého klaunského prostředku - slova. Klauni je "přiváděli 

k nové dynamice herectví, která posunovala komiku směrem 

k nepravděpodobnému a absurdnímu, zejména ve zpracování konfliktu 

mezi člověkem a jemu nepřátelským světem techniky" (TAMTÉŽ). 
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Možná i díky grotesce pochopili, jak důležité je promítnout pozitivní princip 

do komického herectví, protože hrdinou filmové grotesky bývá malý člověk 

ve velkém světě, hrdina bytostně pozitivní. Na optimistickém ladění se 

podílí i fakt, že pracovali ve dvojici a ve dvou se to lépe táhne a umožňuje 

to pluralitnější vidění světa. A V+W byli skvěle sehranou dvojicí. 

Na první pohled Werich tíhnul k lidovosti, družnosti, plebejství a 

bezprostřednosti, představoval prostého člověka, hlas lidu. Zatímco 

Voskovec ztělesňoval odstup, noblesu, intelekt, samotu a obezřetnost. 

Oba dva však tomu všemu vtiskli výlučnou formu, z duality se stala 

identita. 

4.1.3. Kult Hovadnosti 

Karel Teige ve své knize Svět, který se směje neboli "o humoru, klaunech 

a dadaistech" z roku 1928 v jedné pasáži uvádí, co vše je pro něj dada, 

V+W mají své vlastní soukromé dada, které označují a podrobněji 

rozvádějí pod termínem kult Hovadnosti neboli parodie na dobová 

frazeologická klišé, kterému se záhy oddal celý soubor. Jedná se o něco 

více než o kýč, je to těžko definovatelné souznění krásy a ošklivosti. 

"Hovadnost je rys, který dodává některým lidským výkonům a výtvorům 

povahy tak sveřepé blbosti a nepřístojnosti, že jejich záporný účinek 

jakoby pře-exponoval estetickou citlivost a je proto jakýmsi vědomým 

omylem zaznamenán v podobě zdánlivé krásy. Barvotisky a ilustrované 

kalendáře jsou hovadné. Pohlednice a parníky. Vlastenecké projevy, 

většina lamp, rodinné kanape, četné kravaty, mnohé pánské a dámské 

klobouky, milostných dopisů nevyjímaje, jídelní lístky, každý druh bodrosti 

a sentimentality. Laureáti, jubilea, "drobotina" a všechny roztomilůstky na 
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zeměkouli, jakož i naopak vojenské přehlídky a četné průvody jsou 

projevem hovadismu" (VOSKOVEC, 1996, s. 70). 

Nejedná se tu však jen o studentské, zpoetizované dada, metafyzická 

blbost V+W není nevinná, ale právě poznamenaná i "hovadností" reálného 

světa, kde se absurdnost stává každodenním faktem. 

Tento kult hovadnosti dokládá i dadaistický časopis Vest pocket revue, 

který vydávají v první sezóně s pravidelnou rubrikou "Národ sobě" , kde 

jsou vedle sebe uvedeny namátkou novinové články, texty různých autorů 

různé kvality, inzeráty, karikatury apod., a to vše bez komentáře. 

Činnost OD se dá rozčlenit do tří období, léta 1927 - 1929 ohraničují 

období hledání, pak přicházejí na řadu férie? (1929 - 1931) a nakonec 

období satiry, které zahrnuje léta 1932 - 1938. Během této doby napsali 

na 26 her (viz Příloha 7) ke většině z nich složil hudbu J. Ježek. 

4.1.4. Vest Pocket Revue 

Vest pocket revue se hrála 208krát, díky jejímu úspěchu se oba 

protagonisté rozhodli zanechat studií a řádně se věnovat divadlu. Podle 

zápletky hry se jedná především o parodii na situaci v českém kulturním 

světě, hlavně v literatuře. Parodovali pokleslou četbu, zastaralé divadlo 

nebo naopak ultramoderní teorie avantgardy. Čím to, že měli takový 

úspěch, když v dalších deseti kabaretech si komici tropili legraci z toho 

samého? Jasně řečeno, nebavili se ani tak na účet veřejného života, ale 

jeho prostřednictvím. 

7 Výpravná divadelní hra s fantastickými jevy 
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Tedy slavnostní a nabubřelou mluvou "vlastenců", frázemi tehdejší zlaté 

mládeže, škrobeností vědy, bulvárním tiskem, žurnalistickými frázemi, 

reklamními slogany, kýčem apod. Sami byli překvapeni úspěchem: 

" Vest pocket revue přerostla nám přes hlavu, vymkla se nám z rukou a šla 

cestou, kterou jí vymezila doba a její atmosféra. (. .. ) Každé představení 

nám pomohlo učit se na publiku. Vest pocket revue učila nás technice 

humoru a umění vyvolávat smích" (VOSKOVEC, WERICH, 2001, s. 75). 

Pro přiblížení jejich humoru uvádím ukázku z Vest pocket revue, obraz 

čtrnáctý, scéna druhá (Ohřívárna v haparandě, vystupuje Ruka, Houska a 

Olaf). 

"Houska: Publie, kladu vám ruku na srdce, uzemnil jste dobře naši 

vzducholoď? 

Ruka: Sempronie, buďte úplně kliden. Naslinil jsem zevrubně kotvu, takže 

přimrzne k zemi. 

Olaf: Pro Peer Gynta! Přikvačili hosté, to se mi nestalo od dob 

Nansenových. Vítám pány! Lyžařit, Iyžařit? 

Houska: Chyba lávky, máme tu schůzku, dědoušku sněžný. 

Olaf: Ale, pánové, to jdete moc brzo, vždyť lokál jest zamluven teprve od 

zítřka za pět let. 

Ruka: Jak to? Co se děje? 

Olaf: lnu ovšem, bezesporu. Terciáni reálného gymnázia v Pohledštích 

Dvořácích tu budou mít roku 1932 maturitní večírek, a dostal jsem 

telegrafický rozkaz, abych začal pomalu vytápět. To jste se musili nějak 

přepočítat. 

Houska: Roztodivné, bude to asi tím, že jsme šli do primy ze čtvrté 

obecné. 

44 



Ruka: Sempronie, nechlubte se našimi vzájemnými akademickými 

úspěchy. Stařičký muži, jedná se o omyl. My tu očekáváme malou 

společnost, kteráž přicestuje ze země dolarů. 

Olaf: To je jiná káva, pánové! Račte přijmout místo! 

Houska: A copak nám dáte na posi/něnou? 

Olaf: Pánové měli telegrafovat. To je mrzuté! Mám tu pouze jednu zmrzlou 

velrybu, schovanou v pobřežním ledovci. 

Ruka: Tak, ale už vzít dynamit a už na ni! Navrtat led, vyhodit do povětří a 

vytesat libové kůstky! 

Houska: A ať má ta velryba dobrý vryp! 

Olaf: Račte být bez starosti. Čerstvou vlašskou zmrzlinu by si páni nepřáli 

Ruka: Přirozeně! Ovšemže! Ale ať nezteplá! Dejte ji do ledničky!" 

(VOSKOVEC, WERICH, 1998, s. 98). 

Další ukázka je opět z Vest pocket revue, obraz pátý, scéna čtvrtá (o tom 

jak si Ruka s Houskou onikají, až pak neví, kdo je kdo). 

"Houska: Poslouchal, Áčku, já byl onehdá v klubu a mluvili jsme tam s tím 

dlouhým doktorem, ví? A von mi povídal, že prej von měl v Ritzu na 

Zbraslavi nějakej škandál. Tak se ho jdu na to zeptat. 

Ruka: no tak šel, šel, já ho nebudu zdržovat. 

Houska: No jak to, Áčku, von mi nerozumí, teď jsem tu, tak von mi to musí 

říct. 

Ruka: Poslouchal, Bobiku von je divnej, jak mu to může říct, když tu někde 

není. 

Houska: Kdo? 

Ruka: No von? 

Houska: ale já tu přece jsem, Áčku! 

Ruka: Jo tak to von měl ten škandál, bobiku! Tak povídal! 
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Houska: Ale a, Áčku! Netahal do toho mne, vo kom vlastně mluví? Vo 

něm, anebo vo něm? 

Ruka: Prominul, Bobiku, kdybych mluvil vo něm, tak řeknu von, ne? A když 

mluvím vo něm, jakože mluvím, tak řeknu, von, no! 

Houska: Áčku, teď mi do toho natahal aspoň šest lidí, a zatím je v tom jen 

a jen von. Šel k šípku, ošklivý" 

(VOSKOVEC, WERICH, 1998, s. 53). 

4.1.5. Forbíny 

neboli krátké výstupy před zataženou oponou, které měly původně diváka 

zabavit během přestavby jeviště mají původ v "dávné aristofanovské 

parabázi (tj. té partie antické komedie, v níž básník sejme masku a přímo 

oslovuje časovou satirickou invektivou, veršem, písní), forbíny nebyly jen 

kabaretním zpestřením, ale staly se paradoxně významovým jádrem, 

páteří hry (. . .), předzvěstí nové, bytostně antioficiální éry českého 

divadelnictví, souhrnně označované jako divadla malých forem" (JUST, 

2000, s.15). 

Při premiéře Vest pocket revue spadly v zákulisí kulisy, a tak inspicient 

vystrčil V+W na rampu, kde museli vést dialog. Improvizace se podařila. 

Zpočátku tyto slovní hříčky vyplňovaly přestávky mezi dějem, tón byl zcela 

odlišný od samotné inscenace, dialog se mohl volně rozvíjet a měnit podle 

situace, publika, chvilkového nápadu. V+W hráli a stačila malá slovní 

narážka, aby se jeden z nich proměnil v politika a druhý třeba v kapitalistu 

či vlastence. Takže vlastně z náhody a ze spoluúčasti diváků vznikají 

slavné předscény. Nejdůležitějšími znaky forbín jsou podle Voskovce: 

vlastní obveselení, absurdita, naturalismus dialogu a skupina posluchačů. 
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Typická a notoricky známá je scénka o hrobce, která byla později včleněna 

do Vest pocket revue: 

"Jedno dopoledne zazvonil v mém bytě Werich, a když jsem otevřel dveře, 

řekl naprosto vážně: "Mááúcta, já jsem slyšel, že máte na prodej hrobku." 

Já právě tak vážně a věcně jsem okamžitě odpověděl: " Ano, mám. Račte 

dál, já vám ji ukážu." Načež následovalo asi dvacet minut obchodního 

rozhovoru, kdy jsme si vyměňovali informace a posudky o kvalitě, slohu, 

materiálu a váze "hrobky"; pak nastalo smlouvání o ceně, které jsme však 

vedli převráceným způsobem" tj. kupec nabízel víc, než majitel požadoval. 

Konečně jsme se nedohodli a Werich uražen odešel, zatímco já za ním na 

schodech pokřikoval potupné poznámky. Teprve za chvíli se Jan vrátil, už 

ne "v roli", a pakjsme se teprve smáli" (VOSKOVEC, 1996, s. 267-8). 

Pro všechna jejich období platí, že V+W tvořili chytré dialogy vznikající 

z náhodné situace, která však vždy obsahovala zárodky konfliktu a 

gradovala v dramatické gesto. K základům jejich imaginativního humoru 

patří paradox a nonsens. Jazykovou klaunérii tvořily jazykové prostředky 

od slovních hříček, napodobenin cizích slov, novotvarů přes homonyma, 

synonyma, antonyma, až po přesmyčky, vyšinutí z vazby apod. 

Charakteristickými znaky jejich her je především: "dvojdomost grotesknosti 

(skeče) a poetické malebnosti (hudba, balet, výprava), a dále programové 

rušení jevištní iluze, uvedené do přímého vztahu k převrácení 

hodnotového systému v dialozích" (PELC, 1982, s. 84). 

Díky krachu na newyorské burze (1929), se v letech 1932 - 1933 podle 

úředních statistik ocitla čtvrtina obyvatelstva Československa bez práce. 

Tvorba experimentálního a fantazijního Osvobozeného divadla se na první 

pohled nemění, stejně jako v počátcích oživují V+W historické a literární 
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legendy, ale více obrací pozornost k mytologickému jádru. Zahájili etapu 

zralé tvorby, lidé za nimi chodili do divadla zapomenout a oni jim únik před 

realitou poskytovali. 

Osudným přelomem v jejich názoru na politickou satiru byla událost ve 

Frývaldově roku 1931, kdy při demonstraci nezaměstnaných došlo ke 

srážce s četnictvem, při které bylo plno mrtvých a raněných a V+W se 

"těžce namíchli (. . .), a v tom blesku vzteku se nám rázem zjevila celá 

mezinárodní maškaráda, jež byla preludiem k druhé válce" (VOSKOVEC, 

1965, s. 127). Proto napsali otevřenou politickou satiru Caesar. 

"Tak tedy začalo Osvobozené se satirou, tak se rozloučilo 

s bezpředmětným humorem, ke kterému už nebylo návratu, protože doba 

to nedovolila. Nedovolila nám nedělat satiru. (. . .) Nu a my jsme si 

usmysleli (. . .), že se musíme postavit na stranu ohrožených, že musíme 

něco dělat proti zlé době. (. . .) A naší zbraní nebyly tanky ani rakety - byl 

to humor, vtip, politická satira" 

(WERICH, 1982, s. 45). 

Základním prvkem jejich satirických revue byl kontrapunkt satiry a 

hudebních, tanečních, písňových čísel. V+W dokázali, že satira nemusí být 

zlá, pokud je o zlém, i ty nejostřejší kritiky, posměšky dokázali vyslovit 

laskavě, měkce a půvabně. "Snad by se dalo říct, že jsme se na svět dívali 

hranolem, jehož tři body byly Sranda, Poesie a Satira. Podle toho jak jsme 

jím otáčeli, barvilo se nám vidmo světa podle strany k oku nejbližší" 

(VOSKOVEC, 1965, s. 120). 

V+W vytvořili svůj svět, svoji mluvu, svůj specifický humor inspirovaný 

dadaismem, absurditou, ... snad proto měli obrovský vliv na své publikum, 

které cítilo, že jejich jevištní práce s nimi počítá. A kdo byl obecenstvem 
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OD? Ve 20. letech to byli převážně studenti, časem se obecenstvo 

postupně rozšířilo a stabilizovalo z řad levicově smýšlejících lidí a 

demokratické inteligence, ale prostých lidí, všechny je spojoval odpor proti 

nacionalismu a šovinismu. 

4.2. Závěr OD 

Tak končí bezstarostné dadaistické období nejen Osvobozeného divadla ... 

Význam V+W pro české divadlo i společnost v meziválečném období je 

obrovský. V době přímého ohrožení Hitlerem, znamenalo dělat takové 

protifašistické divadlo i v evropském kontextu vzácný a odvážný čin. Jejich 

písně se staly za doby německé okupace symbolem odporu proti nacismu. 

Jejich rozhlasovým pořadům z Londýna a USA naslouchali lidé i přes to, 

že tak byli ohroženi nejen koncentračním táborem ale i smrtí. A když po 

válce nastoupila nová garnitura, která jim nebyla nakloněna a snažila se, 

aby český národ na ně zapomněl, nepodařilo se to. 

Svým přístupem k divadlu, hudbě, filmu, vlastenectví, politice, literatuře a 

v neposlední řadě k životu ovlivnili řadu následovníků, mezi nimi i Suchého 

se Šlitrem, Šimka s Grossmannem, Vodňanského se Skoumalem a řadu 

dalších. 

Hlásí se k nim malá autorská či studiová divadla od druhé poloviny 40. let 

dodnes. V Čechách a zčásti i na Slovensku založili tradici divadla komické 

či písničkářské dvojice, ovlivnili folk, šanson, satirický popěvek - bezmála 

všechny drobné pódiové žánry. 

Kapitola o OD by byla jistě neúplná, kdybych pominula to, proti čemu V+W 

nejvíce bojovali: 
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"ROBIN: Lady, vraťte se do svých 

komnat, čeká mne spousta práce. 

Chystám strašlivou, nejkrvavější 

revoluci, neslýchaný atentát: Blbost 

bude zastřelena. Blbost, lady, s velkým 

B, která světem vládne. Bude to 

ohlušující rána a bude se dlouho 

kouřit ... " 

(V+W, Robin zbojník, s. 219). 
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5. HNUTí RECESSE - PŘEDCHŮDCE HAPPENINGU 

Tato práce převážně pojednává o divadelní komice a i když hnutí Recesse 

bylo hlavně o improvizaci a hře na ulici, nikoliv o divadle, tak jak ho známe, 

předjímají recessisté svou komikou happening, zvláštní formu 

paradivadelního představení, o kterém se zmiňuji na následujících 

stránkách. 

Hnutí RecesseB
, většinou sestávající z řad studentů, kteří vtiskli tomuto 

latinskému termínu nový význam pro osobitou srandu, bylo zvláštním 

představitelem svérázné extravagantní komiky s prvky dadaismu a 

absurdity. "Vymizel-Ii dnes dadaismus - byť ne tak docela - z literatury, 

žije, vybuchuje a perlí se jeho uličnictví v životě" (TEIGE, 2004, s. 32). 

Samotní recesisté se o tomto termínu vyjadřují takto: "Recese se rychle 

rozšiřovala. Samo slovo, zprvu jen naše, se náhle stávalo majetkem 

všech. Přitom často ztrácelo pravý smysl, bylo nepřesně vykládáno a 

užíváno, takže jsme dokonce museli vystoupit na jeho ochranu, např. proti 

jinak vtipnému humoristovi Jaroslavu Žákovi, který leccos z recese 

exploatoval pod svou firmou ( . .), přičemž to všechno spletl s kanadskými 

žerty a se svým študáckým folklórem, což bylo horší" (BOR, 1993, s. 57). 

Pravým smyslem bipolárního termínu recese je aktivní a pasivní složka: 

"konat, tj. prosazovat neobvyklými prostředky svou individualitu na účet 

druhých, a skýtat, tj. ocitnout se v krajních rozpacích a nejistotě, přičemž 

každý odpor je znemožňován pocity narůstajícího zesměšnění" 

(BORECKÝ, 1996, s. 58). 

8 "Recese fiat. Recessio - ustoupenU, ekon. fáze v průběhu konjunktury mezi horním a dolním 

bodem obratu, v užším pojetí sestupná fáze konjunktury, trvající min. dvě po sobě následující 

čtvrtletí; r. trvající několik let je označována jako deprese. Po II. světové válce došlo 

k významnější r. v pol. 70. let, počátkem 80.let (tyto dvě r. byly spojeny s prvním a druhým 

ropným šokem) a počátkem 90. let" (UNIVERSUM, 2000, s. 65). 
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"Poetika recese, která se stavěla kriticky k dadaismu a surrealismu, jako 

k více méně snobským produktům, které se znemožňovaly ideologickými a 

patetickými manifesty, přesáhla z literatury až k polohám akčního umění a 

k restauraci naivity a kýče jako zdroje komického" (BORECKÝ, 1996, s. 

110). 

Roku 1936 vydali Almanach Recesse a po něm román Jedeme do Bodele 

vydaný pod pseudonymem Pankráce Perly. Po roce 1945 byl vydán ještě 

druhý Almanach. Ačkoli byly většinou jejich rozličné žertíky, exhibice a 

recesistické akce bez politického podtextu, sloužily převážně k pobavení 

aktérů a cílem se stávalo zesměšnit pompézní slavnosti a církevní obřady 

dle hesla: "všechno je fór, sranda musí bejt, protože nic jiného nelze vážně 

dělat" (BOR, 1993, str. 19), bylo toto hnutí téměř zapomenuto díky 

totalitním politickým diktaturám, nacismu, posléze bolševismu a 

restalinismu. 

Recese, to byly akce pořádané přímo na ulici, v terénu a díky stále 

propracovanějším technikám a prostředkům vytvořily recesisté zábavu 

předjímající happening, zábavu, která přecházela od nevinných hrátek, 

přes uličnické agrese až po filosoficky kultivovanou komiku. A nulová 

aktivita většiny byla odrazovým můstkem pro akce a exhibice recesistů. 

V dnešní terminologii psychologie by se rozpoložení člověka, který byl 

tehdy uveden do recese, nazývalo pravděpodobně pojmem frustrace, ale 

nejedná se zcela o onen bezvýchodný stav postiženého, je v něm přidána 

notná dávka veselosti. 
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5.1. Komika hnutí Recesse 

Mezi hry a čísla recesistů patřila procházka s bramborou či stojka na ulici. 

Propracovanějšími akcemi byla zíma, kdy se nejprve vybrala oběť, která 

by skýtala a na tu se zíralo třeba přes okno do restaurace, když oběť právě 

obědvala. Smích - při této kratochvíli si zase hloučky recesistů vybraly 

oběť, kterou si smluveným znamením označily a následně tuto oběť na 

každém kroku pronásledoval smích "náhodných" skupinek lidí do té doby, 

dokud se dotyčný nezačal prohlížet či neutekl. 

Při vocasu zase skupinka recesistů utvořila hada za nic netušící obětí a 

pronásledovala oběť na každém kroku. Jindy byl vybrán typ, ke kterému se 

recesista hlásil jako ke starému známému panu Kubíčkovi a tak v něm byl 

vyvolán pocit trapnosti a nakonec bylo oběti vytýkáno, že se nechce hlásit 

ke starému příteli, této hře se říkalo Na Kubu. Při Lehně bylo úkolem si 

kdekoli mezi lidmi lehnout na zem a vydržet do té chvíle než reakce okolí 

začne vrcholit, poté vstát a provolat slávu Kutné Hoře. Ostatně provoláním 

slávy tomuto městu bylo ukončováno více recesí. V nejlepších 

krejčovských salonech si zase recesista nechal vzít míru na parádní oblek 

a pak se slovy Děkuji, to stačí, odešel. 

Na podobném principu se objednávalo v prvotřídních restauracích např. 

speciální á la minestrone, kdy recesista trval na své specialitě natolik, že 

byl zavolán šéf podniku. Nezřídka tato čísla končívala zjištěn do u, kdy byl 

nejeden recesista odveden policistou na komisařství a zjištěn. Tohoto 

momentu využili dva recesisté, kteří si schválně nechali úředně potvrdit 

změnu víry na islám. Při zjištěndě obvykle padla otázka vyznání víry, 

dotyční odpověděli pravdu, tedy, že jejich vírou je islám. Touto odpovědí 

byl policista zprvu potěšen, myslíc, že má navrch, postupem času však 

vyveden z nepříčetnosti natolik, že musel být povolán jeho nadřízený. V 
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ten moment byl dotyčný policista v recesi, neboť se potvrdila víra v islám 

přítomných výtečníků v celé šíří. 

Velkou příležitostí se stávaly plesy, kdy si recesista vyhlédl gardedámu, 

které bylo přineseno zrovna chutné jídlo, šikovně si získal její přízeň, aby 

pak po chvíli konverzace s vybraným tématem použil nějaké jadrné 

slovo ... a rozhovor pokračoval plynule dál, jako by se nic nestalo. Dáma se 

při prvním vulgárním slovu domnívala, že se přeslechla, jenže pak byl 

použit jiný výraz znovu. Nakonec toto číslo končívalo vychvalováním dcery 

jako velmi milého a hodného děvčete, které se nepřetvařuje, poněvadž 

souloží s každým .... tím také většinou rozhovor končil. Cílem byl odnos 

tácu s jídlem pro ostatní recesisty. Nejproslulejším číslem byla sejmna, kdy 

se recesista přitočil k oběti, navázal s ní rozhovor, aby jí pak ve vhodné 

chvíli narazil či sejmul kloubouk, sejmna také často končívala zjištěndou. 

"Vůbec se tenkrát hodně konalo. Víte, jak dělal Svatopluk Černý svoje 

veliké číslo v cukrárnách? Vešel do krámu, zatleskal a pronesl vážně: 

Prosím o pozornost. Nyní vám předvedu, jak provádíme výnos. Tedy 

výnos provádíme tak, že uchopíme pravou rukou tác plný dobrot, opatrně 

zdvihneme, abychom nepotřísnili okolí... - to všechno průběžně také 

vykonal - a nyní bez zaplacení, to prosím podtrhuji, bez zaplacení 

vyneseme z prodejny" (BOR, 1993, 93). 

Předzvěstí happeningu byly akce s tramvají a stěhovacím vozem, kdy 

v prvním případě byla pronajata na celý den tramvaj a kapela a recesisté 

konali tak důkladně, že nakonec byla jízda pro skýtající shluk davu 

policisty přerušena. V pronajatém stěhovacím voze byla zase mini 

restaurace s pianem. Vůz jel po úzkých malostranských uličkách, až 

nakonec ucpal dopravu. Každoročně na Velikonoce se scházeli recesisté 

brzy ráno u sochy sv. Václava, aby se v roztodivných kostýmech vydali na 

tramp. Za Protektorátu se nevzdali a statečně podnikli putování na hrad 

Točník. 
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Kdo se her a čísel neúčastnil, ten musel počítat se sankcemi, které 

vrcholily ve výstředních úkolech a sázkách. Obliba hnutí vzrůstala a tím i 

žádosti o přijetí, byl vytvořen přijímací řád a členové Recesse obdrželi 

odznak. 

Forma jejich komiky byla ve velké míře dělána "naživo" - na ulici, 

náměstích, tržnicích, apod. Důležité bylo umění bezprostřední 

improvizace. 

Literární aktivita se soustředila do tzv. ferulí - sborníčků a almanachů a 

jejich komika je zachycena až dodatečně již ve výše uvedených 

Almanaších I. a II. a v utopickém románu Jedeme do Bodele. Recesisté 

zesměšňují tradiční formy literatury - básně, verše, krátké povídky, příběhy 

aj. pomocí poetiky absolutní stupidity. Četně je využíváno nechtěného 

humoru v inzerátech, vyhláškách, starých kalendářích, apod. Hrdinou 

románu Jedeme do Bodele je recesista Jordán Škurda, který cestuje do 

Bodele kdesi v Africe. V románu se vyskytuje řada osob jen pro jejich 

absurdní jméno, obraty, které jsou jasné jen zasvěcencům, neologismy, 

zkrátka vše, čím se hlavní hrdina může vysmát čtenáři, nikoliv naopak. 

Z Almanachu II.: 

Leonardo da Vinci 

Mladý Leonardo da Vinci 

odjel jednou z Vídně do Linci 

kde těžko sháněl na barvu minci. 

Měl malovat Sv. Andělo 

Těžko sháněl naň pastelo. 
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Barevná duha místo křídel 

Da Vinci jásotem šílel. 

Každý jeho tah je náboženský 

Jeho andělé maj tělo ženský. 

Chce dokončit obraz pro slet Římské obrazárny, 

a tak on, da Vinci, odešel do sochárny. 

Poslání: 

Umělec, který nemá vlastního instinktu 

Nežil na dálném Orientu, 

Ten neumí v éterických případech dát poentu. u 

(BOR, 1998, s. 178). 

Z Almanachu I. uvádím krátkou báseň: 

"Touhy 

Chtěl bych být a/fabetem 

a zabít sklenáře, 

chtěl bych být starším kmetem, 

než vloni na jaře. 

Chtěl bych mít velkou káru 

A na ní konopí, 

Chtěl bych být plukovníkem a křičet: 

"Ric, pic, všichni do pozic!U 

(BOR, 1993, s. 26). 
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Mezi zakladatele Recesse patří dramatik a scénárista Vladimír Bor, historik 

umění Pavel Kropáček, který zemřel v Osvětimi, dalšími členy byli režisér 

Jiří Krejčík, scénárista a režisér Ladislav Rychman, herec Josef Chvalina, 

režisér krátkých filmů Hugo Huška, scénárista Rudolf Jaroš, bratři Jaroslav 

a Svatopluk Černí, biochemik Antonín Ženíšek, jazzman Arnošt Kafka, 

orientalisté Jiří Bečka a Ivo Spoutil a řada dalších. Všem těmto recesistům 

je dnes, pokud žijí, kolem devadesáti let. 

"Znovuobjevení Recesse vyzývá bezpochyby humorology, k hledání 

historického místa. A jistě patří do té linie, která ve světovém kontextu 

vychází z přístolních společností, šantánů a kabaretů, aby se v literárně -

uměleckém odstupu konstituovala v patafyzice, futurismu, dadaismu, našla 

svou polohu černého humoru v surrealismu a ve své aktivní složce 

happeningu a akčním umění" (Borecký, ln BOR, 1993, s. 222). 

Vladimír Bor připravil v roce 1968 na popud Radovana Krátkého sborník o 

tomto hnutí, nicméně v době normalizace nemohl sborník vyjít, k jeho 

vydání došlo až po pádu komunismu v nakladatelství Paseka. 

5.2. Následovníci hnutí Recesse 

Tato kapitola je věnována spolkům, sdružením a seskupením lidí, kteří 

svou komikou a náhledem na svět připomínali hnutí Recesse, zejména pak 

pro tuto práci je důležité zmínit Boudníkův explozionalismus a 

Křižovnickou školu, neboť v sobě obsahují prvky nejen absurdity a 

hravosti, ale zejména se dá v jejich případě hovořit o jistém druhu akčního 

umění, o happeningu. 
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Přímý vliv recessistů se odráží v činnosti divadla Větrník pod režisérským 

vedením Josefa Šmída. V dobách totality měly charakter recese (aniž by 

znaly historii Recesse) a blízkost k patafyzice absurdní komiky pololegální 

a ilegální kluby a přístolní společnosti, jako např. Šmidrové, skupina 

s výlučným vztahem ke komické figuře naivity vznikla v druhé polovině 50. 

let okolo sochaře Jana Koblasy sdružující malíře, muzikanty a herce, která 

se stranila od vládního směru socialistického umění se svým programem 

divnosti. 

Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu vzniká koncem 50. let původně 

z okruhu malířů, kteří si říkali somráci (Antonín Tomalík, Zdeněk Beran, 

Zbyšek Sion) v hospodě U křižovníků v Křižovnické ulici. Později se k nim 

přidali další jako sochař Karel Nepraš, grafik Jan Steklík a řada studentů 

kunsthistorie, konzervatoře, filosofie. V druhé polovině 60. let se přidali 

Andrej Stankovič, Eugen Brikcius, Jiří Němec, Svatopluk Karásek aj. 

Seskupení bylo otevřené ženám i zvířatům, jediný, kdo měl přísný zákaz, 

byli policajti a bolševici. Tmelícím prvkem nebyla žádná ideologie ani 

manifest nebo umění, ale pivo. Z každodenní konzumace zlatého moku 

vznikaly akce na způsob happeningů a performancí. "Základní senzibilita 

vůči absurdní komice byla vyjádřena postulátem čistého humoru bez vtipu 

( .. ). Depointazice komického vyjádřena geniálním aforismem představuje 

očištění humoru ( v širším smyslu) od všech umělých konstrukcí, jež právě 

představuje vtip. Hravě nazíraná každodennost a situace ze života 

představovaly dostatečný zdroj absurdní komiky, která utvářela základní 

poetiku školy" (BORECKÝ, 2005, s. 208). Po pádu komunismu roku 1991 

uspořádala Křižovnická škola naposledy jako celek výstavu ve 

Středočeské galerii v Praze, kde se prezentovali hlavně Steklík, Nepraš, 

Sion, Slavík, Brikcius. 

Explozionalismus solitéra Vladimíra Boudníka, jehož osobnost malíře, 

grafika a milovníka piva zachytil ve své knize Něžný barbar Bohumil 
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Hrabal a zajistil mu tak nesmrtelnost, je svou činností blízký myšlenkám 

happeningu, aniž by jej imitoval ze zahraničí. Boudník provozoval své 

akční umění v terénu, kdy např. dotvářel tvary oprýskaných omítek či 

pracoval s odpadky a snažil se zapojit do své tvorby přihlížející diváky, což 

nezřídka končilo policejními zásahy. 

Dalšími spolky je spolek Řimsologů založený roku 1972 jako hold 

Krvavému románu od Josefa Váchala. Řimsologové objevili, že postava 

doktora Řimsy z románu je podle skutečné osoby, psychiatra a odpůrce 

alkoholismu, MUDr. Jana Šimsy (BORECKÝ, 2005). 

Dále jsou to spolky jako vědecký fekálismus královohradeckých mediků, 

Lukešův paxismus, hnutí kvůli kterému byl aktér Jan Lukeš reagující tím 

na bombardováni v Hirošimě hospitalizován v psychiatrické léčebně, 

Vašíčkův a Jičínův filosofický kukuckismus navazující na Ladislava Klímu 

či náboženský tlapismus uctívajícího boha smíchu Tlapouna. 
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6. HAPPENING V ČECHÁCH 

Po 2. světové válce vzniká v zámoří happening a akční umění vytrhující 

diváka z jeho pasivní role. Dle výkladového slovníku znamená happening: 

" ... umělecký směr, jehož předmětem je spontánní akce, ve které jsou 

překračovány hranice mezi uměním a každodenním životem, aby se 

posílila senzibilita schopnosti prožívat. Pojem poprvé použil 1958 A. 

Kaprow pro akci v Reuten Ga/lery. Happening se zakládá na idejích 

dadaismu, 1962 vzniklo jako hudební forma akčního umění hnutí Fluxus. 

Další variantou je de koláž, která se vyznačuje sebezničujícími faktory. 

V českých zemích blízký Fluxusu je M. Knížák" (UNIVERSUM, 2000, s. 

407). 

Tehdy dochází k propojení rozličných uměleckých projevů jako divadla, 

hudby, výtvarného umění a literatury v jediném díle. Z tohoto stavu se 

vyvinula svébytná ve svém jádru hluboce sociální forma jako event, 

happening, performance. Hlavní zásadou této formy umění byl 

neopakovatelný proces v konkrétním čase, který byl jasně omezen 

začátkem a koncem a pak už byl pouze legendou, i když někdy byla 

pořizována pomocná dokumentace jako fotografie, texty, filmové záznamy. 

6.1. Eugen 8rikcius 

Výrazné, svérázné a překvapivé happeningy s filosofickým podtextem 

realizoval mystifikátor Eugen Brikcius, a to v letech 1966 - 1970. Eugen 

Brikcius se narodil roku 1942, je akčním umělcem, básníkem a literátem. 

Vystudoval filosofii na University College v Londýně. Je členem 

Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu. V 60. letech pořádal jedny 

z prvních happeningů, pokračoval performancemi a poté land artem. 
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Brikcius se snažil učinit slovo tělem, chtěl se zbavit slova, zhmotnit jej a 

naděje pro tento svůj cíl vkládal právě do happeningu. Realizoval lyrická 

zátiší, libreta nebo dramata, snažil se propojit výtvarno s básnictvím. 

Dokumentaci jeho činnosti schraňuje Národní galerie. Viktor Šlajchrt 

v doslovu k Eugeniálním veršům komentuje tvorbu Brikciuse: "Žánrem, 

v němž vyniká, je umění unikat z vymezení, přesahovat rámce, těkat mezi 

fyzickým a metafyzickým bytím, přičemž těžiště jeho osobnosti spočívá 

právě v transcendenci" (BRIKGIUS, 2000, 109). 

Jeho prvním činem bylo zrealizovaní Zenonovy aporie o Achillovi a želvě, 

kdy Achilla představoval sám autor a želvu půvabná dívka, která o Achilla 

nestála. Jinou akcí bylo vytvoření Zátiší s pivem na Kampě, kdy bylo pivo 

vykořeněno ze svého přirozeného prostředí, tedy hospody a dáno do 

okolního přirozeného světa, tedy pivo o sobě a pro sebe. Za organizování 

akce Obětování chleba byl Brikcius roku 1967 odsouzen na tři měsíce 

podmíněně (na podzim téhož roku byl rozsudek zrušen). Happening začal 

průvodem poutníků s chlebem od motolského krematoria až 

k FOrstenberské zahradě, kde byla z pecnů vystavěna pyramida na počest 

bohyni Podchleby. Dalším činem byla Mystifikační svatba roku 1968 na 

Žižkově shodou okolností v den výroční premiéry Dada v curyšském 

kabaretu Voltaire, kdy ženichem byl Brikcius. "Byla koncipována tak, že 

nevěsta, namísto aby vyslovila svůj souhlas, omdlí. Slovo bylo nahrazeno 

činem, jehož interpretace si zachovávala ambivalenci mimo ano i ne. 

Mystifikace, která by setřela hranici mezi skutečností a zdáním, mystifikace 

učiněná v plném slova smyslu tělem, byla znemožněna nezakalkulovaným 

činem proponovaného tchána, který když objevil svatební oznámení, dceři 

nařezal a zamkl ji v sednici. Již tehdy jen ze setrvačnosti používal Brikcius 

označení happening a volil raději termín cvičení či technické cvičení. 

Vracel se k haškovské tradici Strany mírného pokroku v mezích zákona, 
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mystifikacím, v nichž by zmizely rozdíly mezi fantastickým, absurdním a 

reálným v jakési ironizované skutečnosti" (BOREGKÝ, 1996, s. 139). 

Happening jako Poctu Mr. Horskému koncipoval podobně jako happening 

na Kampě s rozdílem, že tato akce se konala v Londýně a že 8rikcius v roli 

Horského na jevišti mlčky vypil jedno pivo. 

Roku 1970 se 8rikcius s happeningem loučí svým landartem se slunečními 

hodinami. Roku 1975 latinským překladem Plumlovského básně Chudobín 

objevuje nový abstraktní vztah ke slovu a začíná psát latinské verše. 

"Na počátku nebylo slovo. U obavy, že přece jen bude, jsem se je 

preventivně pokoušel učinit tělem. Projekt skončil dvojím fiaskem. Tělo se 

příliš nevydařilo a navíc to nevydařené happeningové tělo začalo vracet do 

slova. Do literárně osamostatněného happeningového libreta. Mně pak 

nezbylo než zabránit nástupu nevydařeného slova únikem do líbezně 

zcizujícího slova nečeského, ke slovu přišla latina" (BRIKGIUS, 1995, s. 

13). 

"Modlitba za Magora 

komu není dáno shora 

slyš magoriánský chorál 

ora et labora 

pak se zasměj nevesele 

modlitba je sice sporá 

práce však jak na kostele 

s pánembohem 

co-Iabora 

za Magora 

ora" 

(BRIKGIUS, 2000, s. 24). 
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6.2. Milan Knížák 

Milan Knížák se narodil roku 1940, je multimediálním umělcem, 

pedagogem, byl rektorem AVU a je ředitelem Národní galerie v Praze. Je 

průkopníkem nových směrů jako happeningu, pop artu, akčního umění. 

Stál blízko skupině Fluxus9
, která tvořila převážně asambláže, koláže, 

design. 

Je autorem konceptuálních projektů, akcí pro prostor mysli, hudebním 

skladatelem dnes již neexistujícící skupiny Aktual. "Měl bych asi promluvit i 

o Milanu Knížáku Ito jsem já/, jenž s minimem prostředků a s hravostí a 

nenásilností vytvořil zcela zvláštní typ akce, nehledě k tomu, že svými 

ranými exteriérovými instalacemi položil základ k tzv. street art" (KNíŽÁK, 

1996, s. 376). 

Jako příklad jeho tvorby uvádím Destruované desky, což je jedna z akcí, 

kdy roku 1964 získal gramofon a pár desek, které si hrál dokola, později při 

poslechu je začal zpomalovat, zrychlovat a nakonec na ně škrábat, brousit 

je a pálit, až je nakonec zlámal a slepil opět dohromady, tak při pouštění 

těchto desek vznikla překvapivý hudba, zvuky až meditativního složení. 

Později si uvědomil, že jsou i výtvarnými objekty a že hudba na nich při 

této prezentaci z nich nezmizí. 

9 "Fluxus, mezinárodní umělecké hnutí, které podobně jako dadaisté se snažilo sjednotit hudbu, 
divadlo a výtvarné umění. Jeho akce neměly přesně stanovený průběh (stejně jako happening), 
měly probíhat spontánně a u diváka stupňovat schopnost intenzivního smyslového prožívání. 
Vrcholnou fází bylo f. byla léta 1958 - 63. Představitelé Y. Klein, C. Oldenburg, R. 
Rauschenberg" W. Vostel aj. Patřili jsem i významní skladatelé avantgardy J. Cage, N. J. Paik, 
La Monte Young" (UNIVERSUM, 2000, s. 96). 
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7. DIVADLA MALÝCH FOREM PO II. SVĚTOVÉ VÁLCE 

Zatímco ve světě vrcholí hry Alberta Camuse, J. P. Sartra a kabaretní 

jazzové večery Borise Viana, na českých jevištích vládnou představení 

typu Parta brusiče Karhana či Anna proletářka. Po stagnaci počátku 

padesátých let, kdy jsou beze zbytku likvidovány celé divadelní a 

dramatické žánry jako satira, kabaret, poetické divadlo, improvizovaná 

klauniáda, pantomima aj., se však české divadlo koncem padesátých let 

probouzí. 

Malé scény vznikají na přelomu 50. - 60. let jako opozice k oficiálním 

kamenným divadlům. Jsou poneJvlce hudebního, zábavného a 

kabaretního charakteru. Leckterá malá divadla zastínila svým nástupem, 

nadšením, ale také profesionalitou, fantazií a invencí, divadla kamenná. 

Malá divadla byla nevědomou součástí širšího, obecnějšího a hlouběji 

založeného vzdoru vůči převládajícím společenským normám jednání, 

chování a myšlení, a to nejen v oblasti umění. 

Ještě před vznikem malých divadel byly malou jevištní formou par 

excellence legendární forbíny a songy, tedy přesně to, co z tvorby 

Osvobozeného divadla přežilo dodnes a neslo náboj už tenkrát. Takovéto 

malé jevištní formy ve smyslu "autorského divadla" se v té době ani na 

DAMU, ani na jiných AMU nevyučovaly. 

Základním pojmem je autorské divadlo, kdy autor tu vystupuje i jako herec, 

a tak stojí umělecky a lidsky za každým slovem, které zazní z jeviště. 

Obecenstvo získává novou roli, kdy už není jen posluchačem a divákem, 

ale též aktivním účastníkem samého procesu tvorby, tvůrčí improvizace, ať 

již improvizace volné jako v případě Ypsilonky anebo improvizace 

zdánlivé, vytvořené profesionálně, tak jak se to dělo v některých hrách 

Semaforu. Publikum těchto divadel je zprvu výrazně mladší, ale i výrazně 

"jiné" než v ostatních divadlech, počínaje nedbalým oblečením a účesy, 
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připomínající spíše návštěvníky jazzových koncertů či klubů, konče 

specifickými diváckými reakcemi jako demonstrativním potleskem, ale i 

dupotem a pískotem, vynucující si i uprostřed představení opakování písní 

a přídavky. 

Včetně samotného faktu vystupování, tedy hraní divadla šlo zprvu o 

důležitější činnost, a to o společnou komunikaci a pobývání společného 

prostoru jako sklepa, klubu, chodby, kaple, vinárny apod. Málokteré z 

malých divadel totiž hrálo v prostorách předem úředně určených k hraní 

divadla. Divadlo tedy vznikalo jaksi neplánovaně, bylo čímsi navíc, muselo 

nedivadelní prostor získat, proměnit ho, přisoudit mu nový význam, proto 

je důležitým prvkem malých divadel výtvarná stránka. Jedním ze 

základních stavebních prvků malých forem divadla je komika. Komika, 

která se nejvíce hodí k poetice střihu a montáže malých scén, tedy komika 

klaunská, která pracuje s gestickou a mimickou nadsázkou, komika 

absurdní i humorná. 

V poválečném období vzniká v letech 1957 - 1958 divadlo Reduta, v němž 

začínali s text-appealovými večery Ivan Vyskočil a Jiří Suchý, a od roku 

1959 Semafor (divadlo SEdmi MAlých FORem), které je známé především 

jako písničkářská scéna Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Za jejich působení 

zde vystupoval v letech 1959 - 1960 a 1965 - 1967 také Miroslav 

Horníček. 

V sezóně 1963 -1964 vzniká v Liberci Studio Y, v jehož čele dodnes stojí 

Jan Schmid, v sezóně 1974 - 1975 v Prostějově Hanácké divadlo (od roku 

1980 v Brně jako Hadivadlo). Po vyvrcholení prudké vlny malých divadel 

přichází ještě v půlce šedesátých let jakási stagnace, kdy některé soubory 

se (polo)profesionalizují a jiné zanikají. Spontánní nástup druhé vlny 

malých scén kolem roku 1967 jako např. brněnského Divadla Husa na 
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provázku, ostravského Waterloo, pražského Divadla Járy Cimrmana, 

Radaru, Pantomimy Alfreda Jarryho, Excelsioru, Dostavníku, Antitalentu, 

aj. brzy ovlivnila realita srpnové okupace roku 1968. V následujících 

sezónách pak samozřejmě rozlet malých scén zbrzdí počínající 

normalizace. 

V této kapitole se nebudu zabývat celým širokým okruhem divadel malých 

forem, vyberu jen několik, typické představitele určitého směru, žánru a 

filosofie. První zmiňuji text-appealy, které byly velmi důležitým předvojem 

malých scén. Dále vybírám za zástupce "bulvárních" divadel malých forem 

to nejpopulárnější - Semafor. Českou podobu absurdního dramatu 

představuje první éra divadla Na zábradlí, avantgardu Ypsilonka, 

experimentálním divadlem je Husa na provázku a dokonalou mystifikací 

Divadlo Járy Cimrmana. Za autorskou dvojici, která navazuje na text -

appealy, zmiňuji Jana Vodňanského a Petra Skoumala, kteří v mé práci 

zároveň zastupují i autory, kteří tvoří pro děti. 

7.1. Text-appealy Ivana Vyskočila 

Princip haškovské mystifikace, jeho osvětové, pseudovědecké i politické 

přednášky spojené s kabaretním uměním vedou přímou spojnicí k 

novodobému text-appealu, civilního autorského herectví, které po jistou 

dobu bylo hlavní vyjadřovací formou autorů, tedy hlavně Ivana Vyskočila, 

Pavla Boška, Pavla Dostála, Richarda Pogoda, Jiřího Suchého, Miroslava 

Horníčka, Ivana Krause, Šimka a Grossmanna, Vodňanského a Skoumala, 

protagonisty Divadla Járy Cimrmana, Jana Schmida, Buriana a Dědečka, 

Davida Vávry, Milana Šteindlera aj. A nejen to, text-appeal byl zároveň 
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společným jmenovatelem, jenž od počátku dokázal sjednotit jinak značně 

rozdílné vývojové tendence malých scén. Sáhli k němu jak ti, kdo zamířili k 

vážnému inscenování poezie či dramatických textů, tak i klauni, humoristé 

či písničkáři. 

Zakladatelem žánru je dramatik, herec, pedagog a psycholog Ivan 

Vyskočil. V roce 1958 byl jedním ze zakladatelů Divadla Na zábradlí, kde 

působil jako umělecký šéf. O čtyři roky později se však vrátil do Reduty, 

kde předtím začínal s Jiřím Suchým tzv. text-appealy. Roku 1964 založil 

v Redutě Nedivadlo, které na různých místech pravidelně vystupovalo až 

do roku 1990. 

Text-appeal vznikal v Redutě v letech 1957 - 1958, která byla v té době 

nočním podnikem. Jedná se o originální způsob autorské prezentace 

vlastních textů. Autoři tu zpívají, předčítají, předehrávají, komentují a 

demonstrují své texty. Kromě textů obou autorů se v text-appealech hojně 

vyskytovaly i básně Christiana Morgensterna, který se stal jak v Redutě, 

tak později i v Semaforu a na mnohých dalších scénách jakýmsi hlavním 

literárním patronem celého hnutí. Jedná se vesměs o aktualizovanou 

formu kabaretu, s tím rozdílem, že toto divadlo vzniká přímo před diváky a 

s diváky. Ivan Vyskočil vzpomíná: "A napadlo mě, že bychom tomu mohli 

říkat text-appealy. Když jsem viděl ten pajzl, samozřejmě mě napadl sex

appeal. Jenže jakýpak sex, když šlo o nás dva - takže text" (TICHÝ -

JEŽEK, 2003, s. 51). Text-appealy, aniž by to autoři zamýšleli, se staly 

prvotní, zárodečnou fází netušeného vývoje celé rozsáhlé alternativní 

divadelní a para-divadelní aktivity, jež byla prvotně spíš aktivitou 

občanskou než uměleckou. V různých obměnách se princip text-appealu 

ujal a šířil a stal se jednou z oblíbených možností netradičního divadla 

vyjadřujících několik rysů zároveň, a to právě vyhraněného autorství, 

možnosti živé komunikace a i herecké improvizace. Principál Ypsilonky 
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vzpomíná na text - appealy Ivana Vyskočila: "Vyskočil také ve svých text -

appealech, když jsem třeba na něj chodil do Reduty, povytáhl na vyšší 

úroveň způsob vyprávění, které by se mohlo odehrávat někde v hospodě u 

stolu nebo v jiném civilním prostředí - a on ho najednou dostal na jeviště, 

dal mu určitou formu, slovo mělo váhu a navíc si mohl pohrávat s posuny 

významů" (TICHÝ - JEŽEK, 2003, s. 130). 

V každém druhém českém městě, přinejmenším tam, kde byla střední 

škola, učiliště či vysoká škola, ba v každé druhé čtvrti velkých měst 

vznikaly v letech 1958 - 1962 malé místní Reduty a Semafory a všude se 

dělaly text-appealy. Byla to řetězová reakce, která svým rozsahem, 

kvantitou i kvalitou splňovala znaky pojmu hnutí. Časem se konaly i 

přehlídky divadelní tvorby a jako každé správné hnutí měla malá divadla i 

svůj časopis Repertoár malé scény, který vycházel v letech 1963 - 1971 

(JUST, 1984). Pokračováním text-appealů byly divadelní scénáře Kdyby 

tisíc klarinetů, na kterém spolupracoval spolu s Jiřím Suchým a Autostop 

napsaný spolu s Václavem Havlem, ale to se již odehrávalo na jevišti 

Divadla Na zábradlí. 

Ukázka je jedním z text-appealů Ivana Vyskočila s názvem Monolog muže 

nad cizí lebkou: 

"No, no, vy máte panečku kůžičku, ta se jenom hladí. Zrovna takhle tady 

František sedával. Jenomže on byl trochu od neštovic. Pardon, to nic, 

jenom pupíneček - ale jinak kůže pěkná. Když tu seděl naposled, on to 

vzal rychle, za 10 dní s ním byl konec - takhle přejedu břitvou - pak takhle 

šáhnu na tvář a cítím to mezi prsty. Tvář houbovatí. A to už jsem věděl, že 

nevydrží. On se cítil jen nesvůj jako při chřipce a doktoři nevěděli - pardon, 
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nic ve zlým, vy račte být také doktor. Aha. Vy račte být filosof. Tak tamti 

doktoři nevěděli vůbec nicu (HERCíKOVÁ, 1963, s. 27). 

Důležitým prvkem Vyskočilovy komiky je fikce, hra na sen s jasným 

filosofickým podtextem. Zajímá ho otázka postavení člověka v moderním 

světě a jeho vidění světa. Vyjadřovacími prostředky oné nesmyslnosti je 

mu černý humor, satirická až groteskní nadsázka, absurdita, četnost 

homonym a synonym. Všeprostupující hravost a cit pro absurdní komiku 

pak Vyskočil zúročil v prvotním Divadle Na Zábradlí a v Nedivadle. 

Nedivadlo nebylo antidivadlem, jednalo se spíše o typ avantgardy, kdy 

divadlo mělo vedlejší roli, tím hlavním bylo společné setkávání a pobývání 

nad povídkami, příběhy a hudbou. V dnešní době vede Vyskočil katedru 

autorské tvorby a pedagogiky na DAMU. 

7.2. Krátce o původním Divadlu Na Zábradlí 

V Čechách nebylo na počátku šedesátých letech pro absurdní drama příliš 

pochopení, neboť bylo ztotožňováno s bezvýchodností, beznadějí a 

antihumanismem. Absurdní divadlo splývá s filosofickým 

existencionalismem a s tehdejším pojmem "odcizení", které figurovalo 

v absurdních dramatech Bertolda Brechta nebo Jean - Paul Sartra aj., 

tedy toho, co bylo v módě na Západě. Původní Divadlo Na Zábradlí bylo 

prvním souborem, které zkusilo uvést absurdní hry, proto jsem ho zahrnula 

do tohoto výčtu významných malých scén. 

Klíčovou postavou nejen výše zmíněných historických text-appealů, ale 

také jedním z prvních tvůrců, kteří dovedli soudobé zahraniční divadlo 

absurdity přepracovat do české podoby byl právě Ivan Vyskočil, který 

spolu s Helenou Philippovou, Jiřím Suchým a Vladimírem Vodičkou založili 

v roce 1958 Divadlo Na zábradlí, experimentální scénu několika malých 
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forem, a to kabaretu, hudební formy, černého divadla a pantomimy. 

Postupně se v něm vyhranil činoherní soubor. 

První uvedenou hrou bylo divadelní písničkové leporelo Kdyby tisíc 

klarinetů. Roku 1959 přichází Ladislav Fialka s pantomimickou skupinou, 

aby tak vrátil slávu opomíjenému divadelnímu žánru. Činohra a pantomima 

vedle sebe existovaly až do roku 1991, kdy Ladislav Fialka zemřel. 

Na počátku šedesátých let s příchodem režiséra Jana Grossmana, 

scénografa Libora Fáry a kulisáka, později dramatika Václava Havla 

začalo divadlo rozvíjet českou podobu absurdního divadla. Havlovy hry 

plné nonsensu a slovních hříček představují podobně jako u Vyskočila 

svéráznou adaptaci světového absurdního dramatu obohaceného o 

českou karikaturu měšťáctví a byrokratický systém v tehdejším 

Československu. Hrají jeho Zahradní slavnost a Vyrozumění, Krále Ubu od 

Jarryho či Kafkův Proces. Divadlu se dostalo značného uznání i v 

zahraničí, přesto však byla roku 1968 Grossmanova a Havlova divadelní 

činnost v tomto souboru ukončena. 

Další osudy divadla ponechejme stranou, neboť by se jednalo o divadelní 

historii a ta není cílem mé práce. Podstatné se bylo zmínit o prvotním 

Divadlu Na Zábradlí, kdy tu působil Vyskočil, Havel a Grossman a byly 

uvedeny absurdní hry jako Autostop a roku 1963 měla premiéru Havlova 

Zahradní slavnost a o rok později hra Vyrozumění. 

Následující ukázka Motomorfóza neboli přednášky s demonstracemi je 

součástí hry Autostop neboli o chorobné proměně člověka v automobil: 

"A) Josef C.: Zajímavý a komplikovaný případ. Oženil se se starší, ale 

zachovalou škodovkou. Několik neděl po svatbě začal projevovat žárlivou 

škodolibost. Trpěl představou, že v jeho nepřítomnosti mu někdo v jeho 

škodovce točí volantem, nebo v ní dokonce popojíždí. Proto brával volant 
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ve své nepřítomnosti s sebou do své přítomnosti. Abnormální stavy 

pominuly, když se i s manželkou proměnil v sedana. Další, prosím" (JUST, 

1989, s. 155). 

7.3. O divadlu Semafor 

Hudebně zábavné divadlo Semafor založené na podzim roku 1959 Jiřím 

Suchým v Praze v ulici Ve smečkách bylo nejpopulárnějším českým 

divadlem malých jevištních forem. Název vznikl původně jako zkratka pro 

SEdm MAlých FORem (hudební komedie, jazzové koncerty, filmové 

produkce, poezie, pantomima, loutky a výtvarné umění). Postupně se však 

rozvinula jediná forma a Semafor se stal divadlem písničkářské a později i 

herecké dvojice Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, kteří navazují na klaunérie 

Voskovce a Wericha a vycházejí rovněž z nedůvěry k divadlu, z okouzlení 

filmem a zvláště pak humorem němých grotesek. Podařilo se jim evokovat 

svěžím způsobem zašlý svět kabaretů, básnicky znovu zpřítomňovat jeho 

atmosféru i jeho netradiční složky (kuplet, šanson, hudební parodie či 

imitace, anekdoty, komické monology atd.). Tvořili ideální dvojici natvrdle 

nepohnutého, tichého pianisty a výřečného upovídaného snílka. Roku 

1962 se soubor po ročním hostování v nejrůznějších pražských sálech 

trvale usídlil v pasáži Alfa. 

V témže roce se konala premiéra jedné z nejúspěšnějších her divadla 

Semafor, Jonáš a tingl-tang/, která byla rozhodujícím a klíčovým 

momentem pro další tvorbu ústřední dvojice. V této hře se vyskytují téměř 

všechny znaky autorského divadla. 

V roce 1967 se divadlo rozšířilo o velmi osobitou variantu text

appealového divadla, kterou představovala populární autorsko-herecká 
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dvojice Jiří Grossman a Miloslav Šimek, kteří si ponechávají vlastní 

autorskou scénu Divadelní klub Olympik. 

Tragickou smrtí Jiřího Šlitra v prosinci 1969 se uzavírá jedna kapitola ve 

vývoji divadla Semafor. Suchý se pak bude neustále potýkat s případnou 

ztrátou kontaktu s publikem. Roku 1971 umírá Jiří Grossmann a tak se obě 

tvůrčí skupiny Semaforu rozšiřují, aby vyplnily prázdná místa po svých 

významných společnících. Skupina Miloslava Šimka se rozšiřuje o Luďka 

Sobotu a dočasně i o Petra Nárožného, Suchého skupina se rovněž 

dočasně rozšiřuje o Josefa Dvořáka. Na umělecký profil měl výrazný vliv 

také Miroslav Horníček a do své předčasné smrti i režisér Jan Roháč. Po 

Jiřím Šlitrovi se funkce skladatele ujal vedoucí orchestru Divadla Semafor 

Ferdinand Havlík. Dalšími osobnostmi, které působily v divadle Semafor 

byli Waldemar Matuška, Milan Drobný, Pavel Bobek, Karel Gott, Pavlína 

Filipovská, Hana Hegerová, Eva Pilarová, Naďa Urbánkouvá, a další. 

Divadlo existuje dodnes a jejími hlavními představiteli jsou Jiří Suchý a 

Jitka Molavcová. Nejvýznamnější inscenace : Člověk z půdy, Zuzana je 

sama doma, Recital, Dobře placená procházka, Kytice, Jonáš a dr. 

Matrace. 

"Jiří Suchý, Jiří Šlitr: Jonáš a tingl- tangl 

(Na scéně stojí staré pianino. Jeho přední deska chybí" takže všechen 

mechanismus je odkryt. Jiří Suchý a Jiří Šlitr přicházejí) 

S: No, a jsem tady. 
v IV? S: .,. myshs. 

S: Soudím tak podle nástroje. 

Š: ... hudební? 

S: no ovšem. Co je to za značku? Kocanda! To je známá značka! To 

muselo stát aspoň dvě stě korun. 

Š: (ťukne do klávesy, ozve se velmi falešný zvuk) 
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S: (znejistí): No, docela slušnej zvuk. - Že bys nám něco zahrál? 

Š: Nikdy! 

S: A proč ne? 

Š: Mám svou hrdost. 

S: taky? Já taky. Hele, a jak se ti to projevuje? 

Š: to je různý? Tak dejme tomu, když vidím někde blbý piano, tak na něj 

nezahraju a nezahraju. 

S: já to samé. Když vidím blbý piáno, tak nezahraju a nezahraju. 

Š: U tebe to není hrdost, to je neschopnost. 

S: To je jedno, ale jsme na tom stejně. Dokonce já jsem na tom relativné 

líp: Když vidíme blbý piáno, tak oba nezahrajeme, jenže ty jsi na to musel 

20 let dřít Bayerovku. Ty sis zkazil dětství a tady před blbým piánem jsme 

si rovni" 

(HERCíKOVÁ, 1963, s. 153). 

Suchý svými lyrickými texty rozumí lidským trablům a Šlitr svoji vtipnou 

imitací jazzových hitů, šansonů a taneční hudby dodává těmto textům říz. 

Proto se snad stává semaforským publikem dospívající mládež, neboť 

Semafor ani nenabádá ani nekáže. 

Ve hrách jsou občas roztroušeny prvky dadaistické komiky. Blíže má jejich 

komika ke slovní hříčce, využívají konverzačního humoru, který se volně 

prolíná s humorem písní. Základní stavbou je féerie, střídají se scény a 

výstupy s lehce nahozeným dějem. "Děj mi byl jen chatrnou záminkou pro 

humor a písničky. Toho jsem si vždycky byl a jsem vědom. Proto mě tak 

zlobí recenzenti, kteří se občas obouvali do dramatické stavby toho, co 

píšu. Jako by tohle bylo v mém pojetí divadla to hlavní. (. .. ) Přitom pro mě, 

a troufám si říct, že i pro diváky, protože by jinak nechodili, jde o písničky a 

humor" (TICHÝ-JEŽEK, Praha, 2003). 
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7.4. Studio Y 

"Když jsem chystali první představení, ještě jsme se nejmenovali nijak. Až 

když jsme jeli na nějaký vojenský festival, tak se náš důstojník dožadoval, 

že se musíme nějak jmenovat. A navrhoval různá jména. (. . .) On na to, že 

když se ještě neví, napíše tam tedy X, já mu vysvětloval, že to nejde, 

protože se tak jmenuje divadlo poezie v Brně. A on povídá: "Tak napíšeme 

Ypsilon." Ptal jsem ho potom, jestli ví, co je dada? Protože to, co předvedl 

s názvem našeho divadla, bylo čisté dada" (TICHÝ - JEŽEK, 2003, s. 

128). 

Studio Y vzniklo uprostřed sezóny 1963/1964 v Liberci jako experimentální 

dílna několika uměleckých profesí, z nichž převažovali loutkáři. 

Zakládajícími členy Ypsilonu byli výtvarník a loutkorežisér Jan Schmid, 

hudebník, skladatel a loutkoherec Karel Novák, výtvarník Josef Fučík, 

loutkoherečka Jitka Nováková a Zuzana Schmidová. 

Později se k nim připojili hudebník Miroslav Kořínek, herci Luděk Sobota, 

Petr Popelka, Jana Synková, Bronislav Poloczek, Jiří Lábus, Václav 

Helšus, Martin Dejdar, Marek Eben, Jaroslava Kretschmerová, Petr Vacek, 

Miroslav Vladyka, hrající dramaturg Zdeněk Hořínek a scénograf architekt 

Miroslav Melena, a mnoho jiných osobností, z nichž někteří z Ypsilonky 

odešli, aby jiní naopak přišli. 

Od počátku sezóny 1978/79 bylo Studio Y součástí Státního divadelního 

studia a od roku 1981 součástí Divadla Jiřího Wolkera se stálou 

provozovnou v divadle Ateliér. Plně samostatnou scénou se Studio Ypsilon 

stává až v roce 1990. 

Nejznámější inscenace: Encyklopedické heslo, Carmen nejen podle 

Bizeta, Ubu Králem 1O
, Život a smrt Karla Hynka Máchy, Třináct vůní aj. 

10 24. listopadu 2006 uvedlo Divadlo Ypsilon premiéru druhého stěžejního díla Alfreda Jarryho
Nadsamec. 
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Studio Y je prakticky od počátku nastaveno tak, že aktéři jsou zároveň 

herci, hudebníky i tanečníky. Jejich projev je jak groteskní, tak text -

appealový, tedy oslovování publika, průběžné komentáře, pseudovědecké 

přednášky apod. Používají kolektivní autorství neboli kolektivní 

improvizaci, která je volná nebo poloimprovizovaná, tedy vznikající přímo 

před zrakem obecenstva. Jan Schmid o improvizaci říká: " Víte, 

improvizace není nikdy úplně čistá. Musí být nějak inscenačně vymezená 

režií a případně scénografem - protože tam nejde jen o slova a jednání, 

ale i o vymezení prostorové a materiálové. Improvizace není jen v tom, že 

si vymýšlíte slova. Improvizací lze inscenovat i pevný text" (TICHÝ -

JEŽEK, 2003, S. 136). 

Společným jmenovatelem je muzikálnost, není představení bez hudby a 

písniček. Kromě těchto večerů však hrají i vlastní inscenace, které ale také 

vznikají kolektivně. Téměř tu neexistují hlavní role a ústřední postavu si 

herci neustále půjčují mezi sebou a ve většině inscenací se v ní během hry 

střídají. 

Využívají prvky dada, bezděčné situační komiky, naivity, náhody, slovní 

komiky, převážné používání zbytečných definic a informací jakési koláže, 

tento komický prostředek fungoval již v tradiční lidové smíchové kultuře a 

plně se rozvinul v komedii dell'arte. Obecenstvem Ypsilonky byly zpočátku 

lidé z oboru, později to jsou hlavně studenti, ale také učni, méně již jsou 

oblíbeni u důchodců a žen v domácnosti. 

Ukázka je ze hry Outsider, jež měla premiéru roku 1981 a představuje typ 

divadelního ypsilonského večera, který leží někde mezi text-appealem, 

pevnou inscenací: 

"Mar/én: bože můj, už si vzpomínám .. . Počkejte ... , nejste to vy, co jste měl 

ten slavnej pohřeb? 
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Outsider: To jsem určitě já ... (Dívky podají Outsiderovi brožurku sjeho 

životopisem.)... to je můj životopis? Ano? Kdo se na mně živil? (Čte 

z něho.) Narodil jsem se ve čtvrtek 28. května 1799 v přímořské vísce 

mezi svými rodiči před jejich sňatkem, maminka Anežka, tatínek kapitán 

pěchoty ... 

Vědecký pracovník (vstoupí): Chtěl bych vás upozornit, že je to schválený 

a doporučený text. Neměl byste se proto odchylovat od litery. 

Outsider: Jak to? Je to přece můj život. 

Vědecký pracovník: Jak jsem řekl. Neměl byste se odchylovat ... 

Outsider: Ale třeba tam máte věci, které se udály jinak, nebo je tam 

nemáte vůbec. 

Vědecký pracovník: Právě" 

(JUST, 1989, s. 196). 

7.5. Divadlo Husa na provázku 

Divadlo Husa na provázku vzniklo v roce 1967 jako amatérské studio 

profesionálů, studentů a absolventů brněnské JAMU. Díky normalizaci je 

nuceno změnit své jméno a zůstává jen Divadlo na provázku. Nejprve 

funguje jako divadelní oddělení Domu umění a roku 1987 se stává pátou 

scénou brněnského Státního divadla. Po revoluci se stává znovu divadlem 

Husa na provázku a o pár let později je součástí nově vzniklého centra 

experimentálního divadla. 

Husa na provázku je divadlem, které nelze žánrově zařadit, neboť 

z každého žánru vybírá to základní, podstatné pro divadlo, ať již se jedná o 

činohru, operetu, operu, muzikál, balet nebo pantomimu. Je otevřeným 
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divadlem, nemá dány hranice ani v námětech, prostoru, žánru nebo 

dokonce komu je hráno, tudíž tu nalezneme vše, od text - appealového 

projevu, přes drama ke grotesce. Z hereckých osobností vynikly kromě 

protagonisty svých vlastních představení Boleslava Polívky, také Miroslav 

Donutil, Jiří Pecha, Pavel Zatloukal, Mojmír Maděrič, lva Bittová, hrající 

dramaturg Petr Oslzlý a skladatel Miloš Štědroň. Nejznámější inscenace 

jsou Strašidýlka, Alenka v říši divů za zrcadlem, Am a Ea, Šašek a 

královna aj. 

Následující výňatek je ze hry Boleslava Polívky Pezza versus Čorba 

(premiéra 1975): 

"Pezza: Čorba. Budete-Ii se tetelit, jablko spadne! Rozuměl? (Čorba 

přikývne, jablko padá.) 

Pezza (když si Čorba opět položí jablko na hlavu): A netetelit se! 

Čorba: Ne. (Zavrtí hlavou, jablko spadne.) 

Pezza (naštvaně a rozmrzele): Čorba, to není možné. To je vůl. 

Čorba (znovu si položil jablko na hlavu a omluvně volá): Pane profesore, 

pane profesore, šéfe, už! 

Pezza: Čorba! ( Krátce zamíří a z pušky se vyvalí proud vody. Čorba je 

celý mokrý, brečí, stěžuje si publiku na Pezzův "hloupý fór". Smutně pojídá 

jablko.) 

Pezza: Výborně, Čorba. (Plácá ho po zádech.) Pobavili jsme se, můžeme 

jít" 

(JUST, 1989, s. 125). 

Představiteli Pezzya Čorby jsou Jiří Pecha a Bolek Polívka, jejich komika 

následuje dadaistické začátky Osvobozeného divadla, ať již se jedná o 

slovní klauniádu, která neztrácí nic na aktuálnosti a političnosti slavných 
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intelektuálních dialogů dvojice V+W. Nalezneme tu jak lidovost, tak 

filosofickou stránku života, pantomimu i mluvený text. 

7.6. Divadlo Járy Cimrmana 

Roku 1965 skupina rozhlasových pracovníků stanice Praha začala vysílat 

seriál reportážních parodií z fiktivní vinárny U Pavouka. Mezi původce 

nápadu patřili Jiří Šebánek, Miloň Čepelka, Ladislav Smoljak, Zdeněk 

Svěrák a Karel Velebný. Pořad se skládal z reportáží se skutečnými i 

fiktivními osobnostmi současného života a parodoval tak techniku a 

rozhlasové stereotypy. Vznikla tím jedna z nejoriginálnějších mystifikací 

současného divadelnictví, neboť jedním z fiktivních hostů hned v prvním 

díle pořadu byl řidič parního válce a sochař Jára Cimrman. Postava 

slavného vynálezce Járy Cimrmana pronikla postupem času do 

nejrůznějších vědních oborů. 

Původcem myšlenky založit ryze pánské divadlo respektované ženami byl 

Jiří Šebánek a spolu s Miloňem Čepelkou, Ladislavem Smoljakem, 

Zdeňkem Svěrákem a Helenou Phi/lipovou (tato žena stála u zrodu divadla 

Semafor a Na zábradlí) založili divadlo. Roku 1967 představují autoři 

fiktivní osobnost Járy Cimrmana na scéně pražské Malostranské besedy 

hrou Akt. Zajímavostí jistě je, že semináře před hrami vznikly spíše z 

nutnosti než z plánovitého uvedení na scéně. Při premiéře měly být totiž 

uvedeny dvě aktovky, ale jedna z nich nebyla ještě dokončena. 

Východiskem bylo zavedení semináře o géniovi v první polovině večera a 

představení sehrané týmiž odborníky v polovině druhé. Semináře získaly 

časem takovou oblibu, že nyní jsou nedílnou součástí cimrmanovských 

divadelních her (srov. vznik forbín u OD). 
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Nejvýznamnější hry Smoljaka a Svěráka jsou: Vyšetřování ztráty třídní 

knihy, Hospoda na mýtince, Němý Bobeš, Dlouhý, Široký a krátkozraký, 

Posel z Liptákova, Dobytí severního pólu, Lijavec a další. 

Následující delší ukázka z tvorby cimrmanologů je vyňata ze sborníku Já, 

Jára Cimrman, které vydalo Západočeské nakladatelství v roce 1991: 

"z diáře Járy Cimrmana - 1902/6. duben / Vendula 

6 hod. Zastavit zvonění budíku, nastavit na 7.30 

7. 30 hod. Probudit se, ale vstát pouze v případě nutkání na malou stranu. 

Jinak zůstat ležet a nechávat si projít hlavou včerejší den, zvláště pak 

rozhovor s Hynkem P. a jeho slova: " Tak už to chodívá. " Co tím myslel? 

8. hod. Stále vleže promyslet náplň dnešního dne. Na co nezapomenout, 

hlavně však na co zapomenout. 

11. hod. Kaféhaus Meissner. Prolistovat Tagblatt a Wiener Kurier (pouze 

prolistovati) 

11. 30 hod. Randezvous s Julií B. Jako obvykle nepřijde, proto nečekat 

zaplatit kávu a koňak a odejít. (nezapomenout klobouk!) 

12. hod. Navštívit Julii B. a domluvit si s ní randezvous na zítra v 11. 30 

hod. V Kaféhaus Meissner. 

13. hod. Restaurant Schwechst - oběd s ing. T. Vrátit dlužený obnos. (A 

vypůjčit si další!) 

15. hod. Gansehaufel - randezvous na inzerát "Hledám konverzaci 

v portugalštině, zn. Začátečnice". (Získat ji pro fotoaktl) 

16. hod. Časová rezerva pro případ, že randezvous se protáhne. Kdyby 

ani to nestačilo, změnit následující rozvrh. 

18. hod. Zdravotní procházka po nábřeží. Využít k úvaze o tom, jak 

hodlám fotografovat dámský akt, aby to nebyla jenom adorace, hold kráse 

ženského těla. To jistě ano, ale přidat něco navíc. Ale co? Neobvyklou 

79 



rekvizitu? Stačí to k posunu kvality? Což kontrastní dekorace? Jiné 

prostředí než obligátní drapérie a záhony, které sice harmonují s aktem, 

ale nijak mu neposkytují další dimenzi. Krásou nahoty nechť se dál obírají 

stovky a tisíce jiných fotografů. Já musím být mistrem krásného nápadu. 

Mým posláním je dráždit jedny a bavit druhé. Vše mezitím je mi cizí. Do 

toho, Járo, přemýšlej podél Dunaje. 

19. hod. Předpokládám, že jsem na to již přišel. Jiná otázka bude, zda se 

k tomu modelky propůjčí a jak je zaplatím. - Věnovat této otázce zbytek 

večera! - V případě, že se nápad, jak na akt nedostavil, netlačit dále na 

mozek a poskytnout mu lázeň ve výčepu" U Minima". 

22. hod. Doplnit špekem pasti na myši, natáhnout budík na 6. hod., uložit 

se ke spánku" 

(ŠEBÁNEK, KOPŘIVA, 1991, s. 170). 

"Místy haškovské, místy jarryovské, ve svém celku však naprosto 

originální mystifikace ... " (JUST, 1984, s. 152). Komika divadla Járy 

Cimrmana se tedy zcela jistě opírá o mystifikaci a fiktivní postavu 

geniálního všeuměla, vychází z nesmyslných situací 

poskládané s nadsázkou a naivitou. Jejich mystifikace je dovedena oproti 

Haškovi do pevného, klasicky dokonalého divadelního tvaru. 

Nonsens tu má funkci lehké improvizace, kdy převažuje hra na nesmysl a 

s nesmysly. Pěstuje se tu komika, která má nejblíže k humoru s prvky 

absurdity, neinklinuje k žádné filosofii nebo názorovému okruhu, autoři tu 

zcela záměrně a vážně řeší směšné malosti okolního světa. I jejich 

základním rysem mystifikace, je rozpětí mezi nápadem, vynálezem a jeho 

faktickým doložením vědeckými pracemi. Dokonalá mystifikace Cimrmana 

dospěla tak daleko, že jeden čas vzniklo ve veřejnosti mínění, že se jedná 

o skutečnou osobu. Vypovídající hodnotu o oblíbenosti této postavy je i 
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vítězství v hlasování pro televizní soutěž Největší Čech, tento fakt do jisté 

míry vypovídá něco i o českém lidu. 

7.7. Jan Vodňanský a Petr Skoumal 

Jan Vodňanský je autorem písňových textů, říkadel, poezie nonsensu a 

přednášek a zároveň jejich osobitý interpretr. Vodňanského texty jsou 

prodchnuty dětským naivním viděním světa a klavírista a skladatel Petr 

Skoumal, se kterým účinkoval až do konce sedmdesátých let, jim svým 

brilantním hudebním uměním dodává říz. Vystupovali zejména 

v Činoherním klubu ve svých pořadech S úsměvem idiota, Hurá na Bastilu, 

S úsměvem Donkichota či v Ateliéru s pořady Rendez - vous s pianem 

nebo Králící pokusný. 

V pořadu S úsměvem idiota roku 1969 porvé zazněla i tato zpívaná poezie 

Jak ti dupou králíci, kterou zde uvádím: 

"Ptáš se jak mi dupou králící 

Skvěle - pojď si poslechnout 

Sevřeně 

V trojstupu 

Obcházejí chalupu 

Smělý úsměv na líci 

Tak mi dupou králíci 

Ptáš se jak mi dupou králící 

Skvěle - pojď si poslechnout 

stejný krok 

stejný vous 

Každý láskou by Tě kous 

V očích žár a pevný cíl 

Tak mi dupou krá lící 

Jejich uši 

možná tuší 

více než-Ii 

ti oči na

poví 

formaci svou 
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neporuší 

no zkrátka už jsou 

takoví 

zoceleni jsou i v duši 

ve své duši králičí 

bubny zní 

a srdce buší 

kroky duní 

v jehličí 

"Jen pro ten 

dnešní den 

stojí za to žít" 

Ptáš se jak mi dupou králíci 

Skvěle - pojď si poslechnout 

Sevřeně 

V trojstupu 

Obcházejí chalupu 

Smělý úsměv na líci 

Tak mi dupou králíci" 

(VODŇANSKÝ, 1997, s. 16). 

Jaké komice se Vodňanský se Skoumalem přibližují nám řeknou slova 

Sergeje Machonina z předmluvy k Vodňanského sbírce: "Panoptikum se tu 

mísí se sentimentální lyrikou, hravé rýmování s černým humorem, 

romantika se sebeironií, čpavost s chlípností, tklivost s blbostí, klauniáda 

s absurdním humorem, propletence sestřenic, tetiček, vraždících dědečků 

či Hamletů a vražděných babiček s novinářskou frází, říkanka 

s historickým extempore, byrokratická hantýrka s vědeckou terminologií, 

parodovaná lidovost s poučlivým patosem" (VODŇANSKÝ, 1997, s. 14). 

Ve svých vystoupeních zesměšňuje Vodňanský kombinací mluveného 

slova se zpívaným slovem filosofické přednášky a odbornou terminologii. 

Pseudopřednášky vznikaly tak, že k původně stručnému náčrtu se díky 

asociaci přidávaly postupně další a další nápady. Často bylo každé tvrzení 

ověřováno a dokládáno fakty, až vznikal dialektický zmatek (JUST, 1989). 

Příští ukázkou je jedna z pseudopřednášek, tentokrát o Typologii smíchu: 
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" Vážení přátelé, diváci! 

I když neměříme na stopkách, jak dlouho se smějete, vyhodnocujeme si 

z vlastních studijních důvodů, čemu jste se smáli, a někdy vám to i 

připomínáme: tím se zvyšuje primérně fyziologický požitek ze smíchu. V té 

první vrstvě je to požitek z uvolňování svalů, které se uvolňují jedny více, 

jiné méně, a s nimi se uvolňují i psychická napětí na svaly ty vázaná. Další 

vrstvou tohoto prožitku je to, že se smějete v kolektivu, máte možnost ten 

zážitek sdílet s ostatními. Dále je to smích ukázněný. Smějete se v řadách! 

Když se divákovi ještě vysvětlí, čemu se smál, a že je schopen to každému 

vlastními slovy vyložit. Takový sebechápající smích je mnohem 

hodnotnější než nějaký přiblblý smích narkomana, který se směje jen 

tomu, že mu v krvi koluje nějaká chemikálie, jejíž chemický vzorek neumí 

ani napsat" (JUST, 1989, s. 168). 
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8. ZÁVĚR 

Pokusila jsem se o stručný pohled na vývoj komiky ve světovém, zejména 

však českém kulturním kontextu 20. století v rámci divadel malých forem a 

toho, co tomu předcházelo. 

Vymezila jsem pojmy a sledovala historická fakta a společenské podhoubí, 

které dalo vzniknout jednotlivým spolkům, sdružením a hnutím. Vyčlenila 

jsem čtyři konfigurace komiky: naivitu, ironii, humor, absurditu a snažila 

jsem se je aplikovat na konkrétní příklady světové a české dramatické 

tvorby malých scén. 

Cílem této práce bylo zmapovat, ke které konfiguraci komiky mají 

jednotlivé skupiny, sdružení či divadla blíže, jak komiku vnímají a do jaké 

míry se to odráží v jejich tvorbě. Pokusím se tedy závěrem o odvážné 

resumé, ne vždy je odpoved' jasná a jednoznačná, neboť jednotlivé 

konfigurace nelze naleznout v čisté podobě. Figuru absurdní komiky 

nalézáme ve větší či menší míře jak u přístolních společností na 

Montmartru, Alfreda Jarryho a dadaistů, tak u Klímy a Váchala, kde se 

mísí s prvky ironie. Absurdní konfiguraci s humorem najdeme jak u Haška, 

tak i u jeho velkých obdivovatelů Voskovce a Wericha. Neopakovatelný 

náboj má absurdita u hnutí Recesse a happeningu Brikciuse, kde 

sklouzává k humoru, ale i naivitě. Z divadel malých forem překvapuje svoji 

bizarní absurdní komikou Ivan Vyskočil. U Semaforu se dá hovořit o 

nenáročném humoru s prvky absurdity. Experimentální Ypsilonka a 

brněnské Divadlo Husa na provázku mají velmi široký, ale též specifický 

rukopis své tvorby. Nebrání se žádnému žánru, což se odráží i v jejich 

náhledu na komiku, která osciluje mezi všemi čtyřmi figurami. Opakem je 

dokonalá mystifikace žižkovského Divadla Járy Cimrmana, jež je 

vystavena především na laskavém a chytrém humoru. Texty autorské 

dvojice Vodňanský a Skoumal kolísají mezi naivitou a absurditou. 
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Doufám, že se ve svých závěrech nemýlím a že se mi díky argumentům 

v podobě ukázek jednotlivých autorů a jejich rozebrání, podařilo splnit cíl, 

který jsem si v úvodu této diplomové práce vytyčila. Pokusila jsem se 

čtenáře seznámit alespoň v hlavních rysech s problematikou české komiky 

v dramatické formě. 

Uvědomuji si, že by bylo potřebné obsáhleji zpracovat některé kapitoly, 

zejména kapitolu věnující se malým scénám doplnit o další a jistě neméně 

podnětné a pro další vývoj českého divadla významné formace. Velmi 

zajímavé by bylo jistě zpracování současného divadla, ale to by již 

překročilo rámec této diplomové práce. 

85 



Bibliografie: 

ARISTOTELES. Poetika. Praha: Jan laichter, 1948. 

BOR, Vladimír. Recese. Praha: Paseka, 1993. 

BORECKÝ, Vladimír. Imaginace a kultura. Praha: Karolinum, 1996. 

BORECKÝ, Vladimír. Odvrácená tvář humoru. Praha: Dauphin, 1996. 

BORECKÝ, Vladimír. Teorie komiky. Praha: Hynek, 2000. 

BORECKÝ, Vladimír. Imaginace, hra a komika. Praha: Triton, 2005. 

BOREV, Jurij B. Základní estetické kategorie. Praha: NPl, 1963. 

BOROViČKOVÁ, Adriena. Voskovec a Wachsmanni. Praha: Lidové 

noviny, 1996. 

BRIKCIUS, Eugen. Útěcha z mystifikace. Praha: Český spisovatel, 1995. 

BRIKCIUS, Eugen. Eugeniální verše. Praha: Garamond, 2000. 

HAŠEK, Jaroslav. Větrný mlynář a jeho dcera. Praha: Československý 

spisovatel, 1976. 

HAŠEK, Jaroslav. Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona. Praha: 

Československý spisovatel, 1977. 

HAŠEK, Jaroslav. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Praha: 

Československý spisovatel, 1980. 

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Estetika I. Praha: Odeon, 1966. 

HERCíKOVÁ, lva. Začalo to Redutou. Praha: Orbis, 1964. 

HOBBES, Thomas. leviathan neboli O podstatě, zřízení a moci státu 

církevního a občanského. Praha: Melantrich, 1941. 

HONZl, Jindřich. Základy a praxe moderního divadla. Praha: Orbis, 1963. 

HORÁČEK, ladislav. Krvavý román. Praha: Paseka, 1997. 

JARRY, Alfréd. Skutky a názory doktora Faustrolla, patafysika. Praha: 

Herrmann a synové, 1996. 

JUST, Vladimír. Proměny malých scén. Praha: Mladá fronta, 1984. 

JUST, Vladimír. Z dílny malých scén. Praha: Mladá fronta, 1989. 

86 



JUST, Vladimír. Werichovo divadlo ABC. Praha: Brána, 2000. 

KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. Praha: Odeon, 1975. 

KLíMA, Ladislav. Utrpení knížete Sternenhocha. Praha: Paseka, 1980. 

KLíMA, Ladislav. Lidská tragikomedie. Brno: Artforum, 1992. 

KNíŽÁK, Milan. 1995 - 1964 (názory). Brno: Vetus Via, 1996. 

LANGER, František. Byli a bylo. Praha: Československý spisovatel, 1963. 

POKORNÝ, Jindřich. Kniha o kabaretu. Praha: Mladá fronta, 1988. 

ŠEBÁNEK, Jiří. a KOPŘIVA, Milan. Sborník Já, Jára Cimrman. Pardubice: 

Západočeské nakladatelství, 1991. 

SCHONBERG, Michael. Osvobozené. Sixty- Eight Publishers, 1988. 

SUS, Oleg. Metamorfósy smíchu a vzteku. Brno: Blok, 1965. 

TEIGE, Karel. Svět, který se směje. Praha: Odeon, 1928. 

TEIGE, Karel. Svět, který voní. Praha: Odeon, 1930. 

TICHÝ, Zdeněk A. a JEŽEK, Vlastimil. Šest z šedesátých. Praha: 

Radioservis, 2003. 

UNIVERSUM - výkladový slovník. Praha: Odeon, 2000. 

VÁCHAL, Josef. Krvavý román. Praha: Paseka, 1990. 

VODŇANSKÝ, Jan. ej, moja paranoia!. Praha: Volvox Globator, 1997. 

VOSKOVEC, Jiří. Klobouk ve křoví. Praha: Československý spisovatel, 

1965. 

VOSKOVEC, Jiří. a WERICH, Jan. Faustovy skleněné hodiny. Praha: 

Národní filmový archiv, 1997. 

VOSKOVEC, Jiří. a WERICH, Jan. nikdy nic nikdo nemá.... Praha: 

Národní filmový archív, 2001. 

WERICH, Jan. Vzpomíná ... vlastně potlach. Praha: Melantrich, 1982. 

87 



12. SEZNAM PŘílOH 

1. Obálka libreta od L. Horáčka ke Krvavému románu od Josefa 

Váchala 

2. Z představení brněnského HaDivadla - Lidská tragikomedie od 

ladislava Klímy 

3. Ilustrace k Haškově hře Větrný mlýn a jeho dcera 

4. Hnutí Recesse 

5. Recessisté jedou na Točník 

6. Hnutí Recesse v novinách 

7. Seznam divadelních představení OD 

8. Vest pocket revue 

9. Golem 

10. Ceaser 

11 . Obecenstvo OD 

12. Herci v zákulisí 

13. V+W v Hollywoodu 

14. Karikatury Evžena Seyčka 

15. Jiří Suchý a Jiří Šlitr 

16. Faksimilie notopisu Jiřího Šlitra 

17. Semafor - poslední štace (1968) 

18. Olejomalba Jana Šafránka - Eugen 8rikcius hovoří se svým 

mediálním protějškem 

19. Milan Knížák připravuje instalaci Lenin 

20. Ivan Vyskočil v Divadle Na Zábradlí 

21. Principál Jan Schmid 

22. Divadlo Járy Cimrmana 

23. Jan Vodňanský a Petr Skoumal 
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Ochotnický divadelní spolek Filigrán 
z Litomyšle. 

KRVAVÝ 
ROMÁN. 
"Povodní upera" o devíti dějstvích. 



Brigita Parmo svatá! Vy jste šťastný! 
Pulecm tisíce! Já se zblázním! (str. 59) 



VĚTR~Ý MLYl'iAR t\ .JEHO DCERA 

jCabaretnÍ fdt~)' fl hl)' 



My tři krále, my jdeme k vám ... Jenže v březnu! - Pavel 
Dlouhý, Vladimír Bor a Jan Wiener 

Jiří Krejčík a Hugo Huška při družbč s obyvatelstvem 
na jednom z velikonočních trampů. 



Malicherná 
~irna nikomu 

• • 1IIIIIpODUJe. 

K recesistům, kteří už byli na pranýři této knihy zobrazeni, je nyní nutné 
znovu připomenout i Ladislava Rychmana . Ani kutna kazatele nemohla 
utajit dramatický fond, který se nakonec plně prosadil ve vrcholných mo
mentech točnické historie 



Re.u"ll14 ierlf~ 
praislltjch studenti 

Aby 8e po_ pnlelDlWVl, 
prehlíall Jej - ..... 

Kra - V tlchto dDech provedli 
.tudenti jedDé praf.8ké .tfedDI Ikoly 
kouaek, proti kteftmu j80u prc.lul' 
rec .. hrdinfl z kalh Jaro.lava Zika 

I pouhou Dulou. 
I 

. Bylo to v 80b0tu pfed .vatoduillillŮ 
.vtlky. kdyl pfiteW. kOlel'ov' a vRt'
l~ni ptibuzni profelOra onoho ů8tavu 
doatali amuteěllí omámeni o jeho 
~mrti a dnu pohřbu. Na tlstavl byl 
proto vyvěšeD čemý prapor a vlichlli 
litovali u81lul'bo kolegy, ZDámého 
1I\90U ptl.Dostl k Uktlm. Ne.éně pfe ... 
kvapeD byl !tjlcf "mrtvý", kdyl do 
jeho bytu pfli1i uměatmaDei pohteb
níbo 11Itavu • rakvi a ptali .e po n&.
boltikovl. Vrchol vAeho vAak byl na 
hřbitově, kde bylo 8hromá!děno plno 
hrlf, rflZDých korporaci, deputaci, ko
legft. tákfJ. květin a vfDctl -- nebo~
tik ,·iak nikde. Po marn'm hodinném 
ť'~kflDf u vykopaného hrobu ae teprve 
7.ji~tilo, že onen profesor je na fjV\l a 
t.e tu nt>oi Jlěco v poUdku. Brzy A~ 
"'ys,pětlilo, Ie autory celého tohoto ne .. 
"byčejného kousku jsou ~'ei ústavu, 
kleM 8e tlm chtěli n~ná. vidi'l1~mu kan
t",ro,·j pom8tlt. ovAem, Deuvědomili 8i 
násJedkt'l. 



Osvobozené divadlo 1927 -1938 

Umělecká beseda: 

1927 

1928 

Adrie: 

1929 

U Nováků: 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

Vest Pocket Revue 

Smoking Revue 

... si pořádně zařádit 

gorila ex machina 

Kostky jsou vrženy 

Premiera Skafandr 

Líčení se odročuje 

Fata Morgana 

Ostrov Dynamit 

Sever proti Jihu 

Don Juan Comp 

Golem 

Caesar 

Robin Zbojník 

Svět za mřížemi 

Osel a stín 

Slaměný klobouk 

Kat a blázen 

1935 Vždy s úsměvem 

Panoptikum 

Rokoko (Spoutané divadlo): 

U Nováků: 

1936 

1937 

1938 

FilmyV+W 

Balada z hadrů 

Nebe na zemi 

Rub a líc 

Panorama 

Těžká Barbora 

Pěst na oko 

208 repríz 

88 repríz 

48 repríz 

73 repríz 

58 repríz 

61 repríz 

37 repríz 

117 repríz 

101 repríz 

158 repríz 

114 repríz 

186 repríz 

192 repríz 

82 repríz 

167 repríz 

187 repríz 

83 repríz 

115 repríz 

108 repríz 

120 repríz 

245 repríz 

107 repríz 

189 repríz 

85 repríz 

179 repríz 

přesně nezjištěno 

Příloha 1-

Paramout Revue (1929); Pudr a benzín (1931); Peníze nebo život (1932); Hej rup! 

(1934); Svět patří nám (1937) 



klauni 

Publius Ruka (V) 
a Scmpronius Houska (W), 

kolegové. 
"Clowni celé revue. Nemají 
ttrčitébo zaměstnání, což 

jim dovoluje vystupovati 
v rmi/ormách. v sportovním 
úboru, ve smokingu, aniž 
tím chtějí něco zdttraznit. II 

1927, Vest pocket revue. 



V šatně v roce 1931, o přestávce Golema. 





v + \'(f na předscéně. Publikum Osvobozeného divadla. 



Herci v šatně při Rubu a líci. 

v + W a Jindřich Honzl. 



-, 

. ':.l .. 
~ ~;.. . 

Přílet do Hollywoodu v létě 1941. 



Proč J. nevraceJí 
Voskovec a Werich 

Jllu.trovanl Iprdvy nové 'eptandy. 

!e by byU ce.tou pfchUt 
" 

... 

-

r:l snad potopUa JeJicb parnfk ponorka 
lajně objednaná :c ArgenUnyi 

lrikatury Evžena 
yčka z časopisu My 45 
J. 9. 1945) ilustrují 
mluvně dobové fámy 
V+W 

Nebo se jim snad z AmerIky· vůbec 
nechce? 

Vy .. l<ytly se i hlasy, že se V a'V 1J~.('!!(') 
n·álí - v roce 1970. - Ale .ltIy Jsme 

optimisté! ..... 



Začátky spoluprácE 
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f[\~A ~tf 
Milan Knížák připravuje instalaci,. Lenin" na bienále v Benátkách (1990) 



Ivan Vyskočil v Divadle Na zábradlí společně s režisérem Antonínem Moskalykem na zkoušce inscenace Kdyby 
tisfc klarinetů. Foto: Archiv DNZ 



Jan Schmid v první inscenaci Ypsilonky Encyklopedické heslo XX. století. Foto: Ladislav Postupa 



Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák, Oldřich Unger a Helena Philippová v době začátků Divadla Járy Cimrmana. 
Foto: Jiří Stivín 

Divadlo Járy Cimrmana - Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak a Karel Velebný na scéně Reduty ve hře Akt; 
'f pozadí Oldřich Unger a Jiří Šebánek. Foto: Mi/oň Novotný 
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