
JindŤich Štyrskf : VEST PocKBT RBVUE

(ňídí Staša Jílovská) činí po stránce vnější ripravy velmi
dobrf dojem, ale ani vzhledem k obsahu nepochybujeme, že
bude hojně čten, vítán v rodinách a odebírán, neboé je to
časopis postavenf na víňe v široké vrstvy lidové, a zristane-li
věren linii, již si vytkl, aprohloubí-li ještě svou bohatou náplĎ,
pŤetáhne do svého tábora jistě mnohé čtenáŤe a čtenáŤky zná.
mfch časopisri Šejdrem a Pražanka. Nepochybujeme ani
o tom, že redakce ukáza|a se prozíravou, když volila pro časo-
pis drahf kňídov1i papír, neboť luxus imponuje blbcrim a sno-
brim všech vrstev. Časopis si mťrže se zájmem pŤečíst nejen
ptažská švadlenka, ale i pňíslušník nejlepších vrstev pražskych.

Také obrázkovf doprovod není z|j,, fotografie ansámblu
osvobozeného divadla činí dojem ladnf, členové vyhLížeji
jako po koupeli, jsou učesáni a je na ně na všechny mil1i
pohled. Josef Háša, Ťeditel osvobozeného divadla a b.!,va|!,
disponent Autoobchodní společnosti, dal si dokonce pŤed foto-
grafováním napomádovat vlasy. Trapně pťrsobí pouze neza-
Ťazeni portrétu Ference Futuristy do obrazové části. Tento
nedostatekje však vyvážencelostránkovou reprodukcí portrétu
majitele domu U Novákri, zaŤazenou právem na místo čelné
a čestné. Pod ní čteme, že majitel ,,...podstoupi1 tuhou
obchodní praxi a dík svojí cílevědomé práci i podnikavosti
dokáza|, že obchodní drim U Novákťr byl, zaŤazován mezi
největší a nejsolidnějšÍ závody toho druhu v b valém Rakous-
ku... PŤejeme celému osvobozenému divadlu podobnfch
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ríspěchťr a douÍáme, že Osvobozené bude tato symbolická

stránka vždy povzbazovat k další ptáci a činnosti a že si pro

ni uprázdnili již nějaké to místo v srdci.
Pro nedostatek místa nemrižeme pokračovat v podrobném

vypisování ostatních vnějších pŤedností listu. Po stránce obsa-
hové je ziejmo, že něžná ručka paní redaktorky nezvládla onen
var a proudění myšlenk ové, jež z nabitych stránek téměň bou -

chá. K ukázněni tohoto chaotického bohatství bylo by tŤeba
ruky mužné, rukavicí že|eznou oděné. V článku TŤetí etapa
rozhlašují bystŤí autoňi Voskovec & Werich, že se kdysi po.
hybovali v dobré společnosti, uvědomují své obecenstvo o tom,
že měli jakési styky s moderními lidmi v okruhu Devětsiiu,
což nelze popírat, neboé je známo, že byl Voskovec vyloučen
z Devětsilu po rispěšně absolvované roli privabného jinocha

ve filmu Pohádka máje (dle V. Mrštíka). o první etapě
Osvobozeného divadla prohlašují autoŤi sami upňímně, že
neměli s osvobozen m divadlem nic společného než sympatie.
Kdo zná oba tvrirce, uvěňí rád, neboť ví, že pŤijdou vždy rádi
až k hotovému. První část druhé etapy v Umělecké besedě,
začínajíci v létě |927, by|a pr1í ve znameni Vest Pocket
Revue. Jen tak mimochodem Voskovec & Werich podotykají,
že Honzl inscenoval pět premiér (Vančura: Učitel a žák,
Mahen: Trosečníci, ŠkeŤíková: Mys Dobré naděje, Soupault:
Račte, Nezval: Depeše na kolečkách). Toto tvrzeni svědčí
o zdravém sebevědomí obou duchri, ale ne o minimálním
smyslu pro pravdivost, neboé ztoYr'a tak mohli by tvrdit, že
i druhá část druhé etapy osvobozeného divadla na Václav-
ském náměstí v Adrii byla ve znameni Skafandru nebo Gori-
ly. Pravdou však je, že Voskovec & Werich měli v minulé
sezÓně s osvobozenfm divadlem, jak my tomu rozumíme,
společnou pouze firmu, kterážto jim, Ťečeno ideově, zristala
asi navždy za ne|tty, čehož však není tŤeba želet, neboť po
p r em iéňe  L íčení  s e  od r oču j e  j e  zŤe jmo ,  že  dneš -
n í  O s vobo zené  d i v ad l o  n emá  j i ž  n i c  s po l ečného
s  p r i v odním o svobozen j ,m  d i v ad l em ,  t o  j e s t  s  mo -
de r n í  d i v ade l n í  p oe z i í  a  m l á d ím .
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Osvobozené divadlo v dnešní forměje pro nás a pro každého
moderního člověka mrtv m tvarem a Voskovec & Werich
měli by se stydět, že na tak krásné scéně ukázali tak máIo vy-
nalézavosti a že publiku pŤedvedli hned napoprvé tak blbou
hru, jako je Líčení se odročuje. Je skutečně politováníhodnfm,
že autoÍi (soudě dle pŤedmluvy) po tak drikladn ch znalostech
detektivní literatury napsali tak špatnou detektivní komedii,
že nevyuži|i všech vymoženosti, jež má Osvobozené divadlo
k dispozici a o nichž se mluví, vzhledem k pražskfm poměrrim,
jako o pohádce (20 m hloubkajeviště, dokonale konstruovaná
propadliště, provaziště atd.), a že tak špatně zahrá|í rilohy
svf ch reportérri. Premi ér a L(čen1 se odro čuj e ukáza|a Vo skov -
covi & trVerichovi, že si měli ve vlastním zájmu rozmyslit
ukazovat se na scéně ve společnosti hercri, jako je napŤíklad
Plachta, neboť je jasné, že kouzlo šaškťr na divadle ,,bledne,
bledne, až zb|edne docela... Dnes je pro každého zce|a jasn,fm,
že Voskovec & Werich najdou ,,sebe.. teprve na písku. Ne-
bude to však písek Hendayeské p|áže, kde stavěli svou prázd-
ninovou existenci, anizkrvavě písekarén, ale docela obyčejn
písek cirku; tam budou moci rozvinout své metafyzické a ne-
pochopitelné pŤání :,,Chceme hrátnikoliv mozkem, n brž jísk-
rou..... Až budou oděni vhodnfm šatem, bude jim to slušet
rozhodně lépe než v zeleném saku, v němž se vydávají doma
i v  c i z i n ě  z a , , ňed i t e l e  j ed i ného  avan tga rdního  d i v ad .
I a  v  P r a ze " .

Z ostatních pŤíspěvkri tohoto nového časopisu zaznamená.
váme článek Honzlriv, psanf lehce a slohem pňíjemnfm, což
pŤekvapuje každého, kdo zná dŤívější Honzlovy drikladné
ttaktáty, Telegram Ference Futuristy a Náladopis J. Plachty
nasvědčují tomu, že oba Íečení svfmi intelektuálními schop.
nostmi v osvobozeném divadle neproniknou.

Rozmarn1i koutek Národ sobě nevyniká právě vtipnfm
vfběrem a jest litovat, že rrení vybráno nic z pŤedcb,ázejících
stránek prvního čísla Vest Pocket Revue.

Za jedinou v1ijimku v tom' co jsem ť'ekl o Osvobozeném
divadle, pokládám pŤípad Ježkriv.
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Ladislav Novomeskí' : L'F

Ktože tam kráča ešte pravou?
Ilavá|. I]avá|, I]avá!

Po nespočetnfch debatách, po niekolkfch tuctoch článkov
a rivah o oprávnenosti i o nemociach lavého frontu kultÚrrneho,
v ktor1isi oktÓbrovf večer v r. 1929 naznači| v pražskej Opere
,,predseda generácie.. Karel Teige asi trom desiatkam zná-
mych mien _ boli tam literáti, maliari, sochári, publicisti,
nakladatelia atď. - náčrt približn!'ch ťrloh a siluetu mož-
nej zák|adne l-avého frontu.

Kritérium lavosti v dĎoch, keď konečne došlo k rea|izácií
I-avého frontu, nebolo treba dlho hladať; pošetilosé, akoby
jednotn1i umeleck1i program mohol byé pojítkom v spolupráci
lav1ich produktívnych síl, padla pri stroskotaní prvych poku-
sov o jej rea|izácíu,

Básník poetizmu Nezval, popri ospevovatelovi naturalistic-
kého revolučného rachotu Weiskopfovi, a rad infch umelec-
kfch protinožcov objavili na sebe znaky, ktoré ich radia do
spoločnej línie. Anepochybujeme ani na chvíIu, že samoztej-
mosé tohoto objavu je podmienená onomu rozlomu, ktor1i len
nedávno preriedil zozr'am mien, ktoré kedy padli do ťrvahy
pre l,av1í front.

- Zák|adita, na ktorej sa Lavf front stavia - hovorí
K. Teige v náčrte manifestu LF _ je revolučná. I-F je
organizovanfm a vedom1im odbojom intelektuálnych, pro.
duktívnych síl proti vládnricej a rozkladajricej sa kultrire
liberalistickej: voči jej tradíciám' prežitkom, akadémiám,
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