
Dialog století

Vese|oherní Žánry na českém
19.-20. sto|etí

LUDMILA  T ITOVOVA

Dnes, na rozhraní století je zÍejmá nutnost pochopit souvislost jednotlivych kul-
turních vrstev, Žánru a umělecklch směrri rúzn1ich období.

Jedním z projev této tendence je snaha porozumět vzájemnym vztahŮm 19.
a 20. století v kulturním prostoru jednotliv]1ich národri a v měŤítku evropském.
Zdáse, že se nejvíce pozornosti věnuje konfliktrjm, stÍetávání obou epoch, je-
jich nepodobnosti, kontrastrim, méně však už návratnosti pozoruhodn1/ch jevli,
myšlenkoq/m paralelám těchto období.

PŤelom epoch jako by vždy volal po shrnutí' zdá se, že právě tato doba sk;/-
tá moŽnost objektivněji a hlouběji zkoumat tyto složité souvislosti. To se vzta-
huje i na sféru české divadelní kultury' V1i zkum jejích dějin a charakteru dovo-
luje konstatovat, Že dramatická tvorba zaujimá zvláštní místo v systému literiír-
ních žánrŮ. V jednotliv1/ch etapách literárního v1/voje vystupuje do popŤedí, pŤi-
čemž poezie a prÓza jako by zristávaly v pozadí'

Nejd leŽitější piíčinou této situace je aktivní riloha divadla v duchovním ži.
votě společnosti. Během svého v1ivoje plnilo divad|o nejen funkci estetickou,
nlbrž i vfchovnou, rozhodovalo nejen o rikolech uměleck1ich' nybrž i o politic-
klch a kulturněhistorick1/ch' Jako prostÍedek osvícení národa, literárního, hu-
debního ajazykového v1ivoje vystupovalo divadlo na kulturním prosceniu čas.
to' obzvláště v obdobích drileŽit;/ch společenskych proměn.

Ještě ve stadiu formování české dramatické tvorby se vyčleřují některé její
ziikonitosti: slohovy synkretismus, podmíněn;/ intenzívním q/vojem literatury
a divadla; značné prisobení rakousko-německého jevištního umění, ovlivřující-
ho jak poměr pŤekladri a českého repertoáru, tak i charakter privodní tvorby;
''ZÍlU3ato51.. veseloherními Žánry (kromě her s historickou tematikou), populari-
ta divadelních pŤedstavení spojujících dramatick1i děj, zpěv a tanec.

Podle našeho mínění hra definovaná jako fraška (lokální, pohádková, kou-
zelná), hra se zpěvy a tanci, melodram, veselohra atd., jejiŽ specifikou je ná-

jevišti
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klonnost k parodii a satiŤe' která jí dodává společenskou napjatost, publicistič-
nost, tato hraza|ožl|a v české ku|tuŤe (literatuÍe, divadle, hudebním a částečně
i v/tvarném umění) pevnou tradici, kterou lze sledovat od konce 18. století do
současnosti.

Toto téma je z hlediska problémovych okruhri tohoto kongresu zajímavé ve
dvou aspektech:

1) Svědčí o nepŤetržitosti kulturního vfvoje, navracejícího se _ pŤirozeně
v rťrzn ch modifikacích - se záviděníhodnou stálostí ktéŽe Žánrové oblasti, jeŽ

byla zÍbrmovánana rozhraní l8. a l9. století, pokračovala avyrazné se vyvíje-
la ve tňicát1ich a čtyŤicátlch letech a na konci 19. století. Ve 20. sto|etí táŽtra.

dice - už na novém stupni - rozkvetla v meziválečném období, pÍedevším

v tvorbě E' F' Buriana, J. Voskovce a J. Wericha. Určit1/ vliv veseloherních žán-

rri doby obrozenské i pozdější - tvorby z konce 19. století azejména divadelní

avantgardy - je jasně vidět na repertoáru poválečnych ,,malych divadel...
2) ,,Syntetick/.,charakter těchto populárních česk;/ch žánr , jejichž znakem

je bohaté vyuŽiti hudby, tance, zpěvu i jinlch druhri umění, poskytuje za1ímavy

materiál pro diskusi o teoretickém pojmu hranice mezi druhy umění a také me-

zi Žánry.
Začátky pťrvodní tvorby v oblasti vese|ohry mťrŽeme sledovat u Prokopa Še-

divého' autora dvou ,,her se zpěvy,, (Masné krdmy aneb S zení do loterie' 1.796,

a Pražští slddci anebo Kubíček dostatte za vyučenou, 1795), Tyto hry poprvé

zobrazi|y Život soudobého českého měšťanstva, zachytily některé životní jevy.

Vtipn!,leckdy ovšem burleskní dialog, hudba a zpěv, schopnost rychle navázat

kontakt s obecenstvem - to vše pŤevzali populární dramatikové doby obrozen-

ské, pŤedevším J. N. Štěpánek, V. K. Klicpera a J. K. Tyl. Jejich lokální frašky'

veselohry a dramatické báchorky, které částečné naváza|y na tradici pobělohor-

ského divadla 17.-18. století a zároveĚ téŽ|ry zvídeřské frašky, stojí u zrodu no.

vého českého divadla.
osud českych veseloherních žánrti v kulturním procesu posledních dvou Sto-

letí provází dvojak! ohlas jejich tvorby u obecenstva a kritiky: zmíněné popu-

lární autory jungmannovci nebrali váŽně, nepokládali je za ,,velké,, národní dra.

matiky.
České divadlo dvacát]ich až čtyÍicátych let dávalo pÍednost veseloherním

žánrrim' Kromě již zmiřovan;ích dramaticklch dě|domácích autorŮ, pŤedevším

Klicperov]ich a Tyloqjich, a oblíbenlch pŤeložen]fch her Raimundov ch a Ne-

stroyovych se na pražsk;ích scénách stÍídaly balety s pantomimou i melodra.

mem, což svědčí o pÍevládání hudebně-dramatick]/ch žánr]Ů v české kultuŤe vr-

cholného národního obrození.
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Mimochodem, tv rčí charakter vnímání českého divadla, jehož formování
probíhalo v kontextu rakousko-německé literatury a scénického umění, Se pro-

ievuje právě v oblasti hudebně-dramatick ch žánr .
Ikdyž texty těchto her byly ještě nezÍídka spojeny s cizo1azyčnj,mi ,,originály..,

hudba už Stavěla na národních melodiích, na česklch písních. Řada ,,her se zpěvy
atancí,,tak získávala uměleckou ptivodnost, která zastínila cizí literární díla.

o iiloze hudby v emancipačním procesu české divadelní kultury svědčí těs-
né styky dramatického a zpěvoherního repertoáru pražského Stavovského diva.
d|a,zrozeni českého profesionálního operního souboru, rispěchy domácích skla-
datel (premiéra první privodní zpěvohry F. Škroupa Drdteník,1826), světo-
známé praŽské premiéry Mozartovlch oper (Don Juan, |825) aj.

období národního obrození dodalo vese|oherním Žánrrjm ňadu cenn ch a v '-

raznych rys , které nejenže se v druhé polovině 19. a v prŮběhu 20' století ne-
ztrati|y, nlbrž se dále bohatě rozvije|y, Upozornínr alespoii na některé' z naše-
ho hlediska nejdriležitější: nazájem o současnou, aktuální problematiku a o ná-
rodní typy; tispěšné použití hudby včetně společenského zpěvu (nejvíce v Tylo-
qich ,,obrazech ze Života,. a dramaticklch báchorkách).

Také v nové etapě kulturního vyvoje _ v šedesátych a sedmdesátlch letech
19. století - hraje tradice vese|oherních žánr obrozenské doby nemalou lohu,
nezávisle na tom, jak ji pŤijímají májovci a jejich následovníci.

Pro tuto dobujsou pŤíznačné pokusy posunout meze těchto žánrri, dát voln!
pr chod fantazii, v1imys|u, hledání nov ch fbrem, vyznačujících se zvláštní v -
razností, expresivností. NezŤídka se tyto hry dostávají na repertoár prvních čes-
k1/ch kabaretri.

Arénní repertoár z konce století byl většinou také veseloherní a značně čerpal
z tvorby obrozensk ch autorťt _ z her V' K. Klicpery, z dramatick ch báchorek
T}loq/ch a ze starších Íiašek. Psaly se i nové vypravné Íiašky. Zde vynikl F' F.
Šamberk, jehoŽ nejlepší hry, plné vtipti, společensklch naráŽek, humoru, Živel-
né dravosti, písřoq/ch a kupletovych vloŽek, pÍipomínají báchorky a dramatic.
ké obrazy ze života tíicátych a čtyricátych ]et' Na Šamberkovu schopnost dotvá-
Ťet text podle aktuální potňeby, umění improvizace a pÍímého kontaktu s obe-
censtvem v plné míŤe navázali ve 20. století JiŤí Voskovec a Jan Werich.

Tradice jarmarečních písní, obrozensk! společensk;/ zpěv a umění arénních
kupletistri. kteŤí spojovali dramatickou tvofbu první poloviny století s moderní-
mi žánry a novou jevištní technikou i režií, vyristily koncem l9' století v novy
samoshtn]Í Žánr hudebně-dramatického divadla _ v šantán a kabaret. Jejich
rozmach nastal v devadesát ch letech (i když první kabarety vznikaly od šede-
sát]Ích le| a znamenal další etapu ve v1ivoji vese|oherních žánrri.
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klonnost k parodii a satiŤe, která jí dodává společenskou napjatost, publicistič-
nost, tato hraza|ož1la v české ku|tuŤe (literatuŤe, divadle, hudebním a částečně
i vltvarném umění) pevnou tradici, kterou lze s|edovat od konce 18. století do
současnosti '

Toto téma je z hlediska problémov;ich okruh tohoto kongresu zajímavé ve
dvou aspektech;

1) Svědčí o nepŤetrŽitosti kulturního v voje, navracejícího se - pŤirozeně
v rťrzn ch modifikacích - se záviděníhodnou stálostí ktéŽe Žánrové oblasti, jeŽ
byla zÍbrmována na rozhraní l8. a 19. století, pokračovala avyrazně se vyvíje-
la ve tŤicát1/ch a čtyÍicátfch |etech a na konci 19. století. Ve 20. století Íáž tra-
dice _ už na novém stupni - rozkvetla v meziválečném období' pŤedevším
v tvorbě E. F. Buriana, J. Voskovce a J. Wericha. Určit]í v|iv veseloherních Žán-
rri doby obrozenské i pozdější - tvorby z konce l9. století a zejména divade|ní
avantgardy - je jasně vidět na repertoáru poválečnych ,,malych divadel...

2) ,,Synteticky..charakter těchto populárních českych Žánr ' jejichŽ znakem
je bohaté vyuŽiti hudby, tance, zpěvu i jin;./ch druhŮ umění, poskytuje zajimavy
materiál pro diskusi o teoretiokém pojmu hranice mezi druhy umění a také me-
zi Žánry.

Začátky privodní tvorby v oblasti veselohry m žeme sledovat u Prokopa Še-
divého, autora dvou ',her se zpévy,, (Masné knimy aneb Stizení do loterie, 1796,
a Pražští slddci anebo Kubíček dostane za vyučenou, l795). Tyto hry poprvé

zobrazi|y život soudobého českého měšťanstva' zachyti|y některé Životní jevy'

Vtipn!, leckdy ovšem burleskní dialog, hudba a zpěv, schopnost rychle navázat

kontakt s obecenstvem _ to vše pŤevzali populární dramatikové doby obrozen-

ské, pŤedevším J. N. Štěpánek, V. K. Klicpera a J. K. Tyl. Jejich lokální frašky'

veselohry a dramatické báchorky, které částečné navázal|y na tradici pobělohor-

ského divadla l 7.-1 8. století a zároveít téži|y z vídeřské frašky, stojí u zrodu no.

vého českého divadla.
osud česk1ich veseloherních žánrťr v kulturním procesu posledních dvou sto-

leti provází dvojak! ohlas jejich tvorby u obecenstva a kritiky: zmíněné popu.

lární autory jungmannovci nebrali váŽně, nepokládali je za ,,ve|ké,, národní dra-

matiky.
České divadlo dvacátych aŽ čtyÍicátych let dávalo pŤednost veseloherním

Žánrrjm. Kromě již zmiřovanfch dramatick]ich dě|domácích autor , pŤedevším

Klicperov1ich a Tylov1/ch' a oblíben1/ch pŤeloŽen1/ch her Raimundovlch a Ne.

stroyov]ich se na pražsklch scénách stÍída|y balety s pantomimou i melodra.

mem, což svědčí o pÍev|ádání hudebně-dramatickfch žánrŮ v české kultuŤe vr.

cholného národního obrození.
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Mimochodem, tv rčí charakter vnímání českého divadla, jehoŽ formování
probíhalo v kontextu rakousko-německé literatury a scénického umění' se pro-
jevuje právě v ob|asti hudebně-dramatick;ích žánrri.

IkdyŽ texty těchto her byly ještě nezŤídka spojeny s cizojazyčnj,mi ',originály..,
hudba uŽ stavěla na niírodních melodiích' na česklch písních. Řada ,,her se zpěvy
atanci,, tak získáva|a umě|eckou ptivodnosq která zastínila cizí literární dí|a.

o |oze hudby v emancipačním procesu české divade|ní kultury svědčí těs-
né styky dramatického a zpěvoherního repertoáru pražského Stavovského diva.
d|a,zrozeni českého prof.esionálního operního souboru, spěchy domácích skla-
datelri (premiéra první privodní zpěvohry F. Škroupa Drdteník,l826), světo-
známé praŽské premiéry Mozartov;ích oper (Don Juan, |825) aj.

období národního obrození dodalo veseloherním žánrilm Ťadu cenn ch a v -
razn,lch rysŮ' které nejenŽe se v druhé po|ovině l9. a v pr běhu 20. století ne-
ztÍati|y' n;i brŽ se dále bohatě rozvíjely. Upozornínl alespoř na některé, z naše-
ho hlediska nejdriležitější nazájem o současnou' aktuální prob|ematiku a o ná-
rodní typy; tispěšné použití hudby včetně společenského zpěvu (nejvíce v Tylo-
v1ch ,,obrazech ze ŽivoÍa,.a dramatickch báchorkách).

Také v nové etapě kulturního v1ivoje - v šedesátych a sedmdesát;ich letech
l9. století - hraje tradice veseloherních žánrri obrozenské doby nema|ou tilohu,
nezávisle na tom, jak ji pir1ímají májovci a jejich následovníci.

Pro tuto dobu jsou pŤíznačné pokusy posunout meze těchto Žánrri' dát voln
pr chod fantazji, v myslu, hledání nov ch Íbrem, vyznačujících se zv|áštní v -
razností, expresivností. NezŤídka se tyto hry dostávají na repertoár prvních čes.
klch kabaretri.

Arénní repertoár z konce století byl většinou také vese|oherní a značně čerpal
z tvorby obrozensklch autorŮ - z her V. K. Klicpery, z dramatickych báchorek
Tllovlch a ze starších ťrašek' Psaly se i nové vlpravné frašky. Zde vynikl F. F.
Šamberk, jehoŽ nejlepší hry, plné vtipri, spo|ečensk1/ch naráŽek, humoru, Živel-
né dravosti, písřov1/ch a kupletov ch vložek, pŤipomínají báchorky a dramatic-
ké obrazy ze Životatňicát;/ch a čtyricátych |et' Na Šamberkovu schopnost dotvá-
Ťet text podle aktuální potÍeby, umění improvizace a pŤímého kontaktu s obe-
censtvem v plné míÍe naváza|i ve 20. století JiŤí Voskovec a Jan Werich.

' Tradice jarmarečních písní, obrozensk1i spo|ečensk1i zpěv a umění arénních
|Qp|etist , kteŤí spojovali dramatickou tvorbu první po|oviny století s moderní-
mi žánry a novou jevištní technikou i reŽií, vyristi|y koncem 19. století v noq/
samostatny žánr hudebně-dramatického divad|a - v šantán a kabaret' Jejich
rozmach nastal v devadesát1ich letech (i kdyŽ první kabarety vznikaly od šede-
sát)fch let) a znamenal další etapu ve v;Ívoji vese|oherních žánr .

-dq:
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PraŽsklm lidov;Ím a moderním literárním kabaretrjm z pŤelomu století, je.
jichž repertoár obsahoval vedle zpěvn1ich čísel (národních písní a operních árií)
také komické scénky a později i aktovky s v|astní specifikou (senzačnost děje,
ironická tendence, humorné vidění světa, drsny lidovf vtip), se podaŤilo vystih.
nout osobit! kolorit Prahy (Staropražské písničky Karla Haš|era, |906; hry JiŤí-
ho Červeného, Eduarda Basse aj.).

Nové tendence divadelního v1/voje se zvlášť zŤetelně projevily u české avant.
gardy. DvacátáatŤicátá|éta20. sto|etí se vyznačují neb!valou tv rčí aktivitou,
zprisobenou jak historickou a spo|ečenskou situací, tak i vŮlí mladé generace
básníkri, divadelníkri a skladatelŮ' Toto období otevÍelo v raznou a v znamnou
etapu dynamického v1/voje divadelního umění, kter1/ by by|o tĚeba srovnat s vy-
vojem národního obrození - divadlo se opět ocitlo v popŤedí českého kulturní.
ho dění. o oprávněnosti takového srovnání svědčí i poměrně značná pozornost
upŤená k tvrjrčímu dědictví první poloviny l9. století, které ovšem divadelní
avantgarda chápe po svém. Potvrzuje to umělecká praxe i rozsáhl1/ teoreticky
odkaz avantgardy.

,,Trojice nejodvážnějších.. _ J. Honzl, J. Frejka a E. F' Burian - projevila na
první stálé avantgardní scéně, v osvobozeném divadle, snahu o novou komedii
typri, o bohatou fantazii. Mladí herci tohoto divadla, V + W, ve své první hÍe Vest
pocket revue vyjádÍt|i koncepci nového vese|oherního žánru, jehož specifickymi
rysy se staly: drav! a hrav! humor m|adé generace, sklon ke komice němé Ítl-
mové grotesky a cirkusov1/ch klauniád a také vo|né vyuŽití tradice s p vodem na
rozhraní 19. a20. století - tradice improvizace a čilé reakce na aktuální politic.
ké a společenské události, vyuŽití nejskromnějších jevištních pros edkú aj. Mi-
moto ňada her V + W byla adaptacemi znám1ich Íiašek, napŤ' Nestroyovych.

Hudební a zpévní vloŽky Frejkov;ich revue-žurnálrj, někter;/ch děl součas.
n;ích dramatikri (,,fantastickáhra Matěj Poctivj,,, A. DvoĚáka aL' K|imy, 1922)
na scéně osvobozeného divad|a zvj,razťtova|y novodobé veselohry, které patŤi.

|y k nejlepším inscenacím, zvláště kdyŽ se na nich podílel J,Iežek,jehož hud.

ba umocĎovala parodick;i a groteskní ráz pŤedstavení.
Vedle mnohostranné tvorby E. F. Buriana (adaptace k|asick1ich her, dramati.

zace eplky, scénické montáŽe lyrické poezie) se ve tŤicát1ich letech veselohernt
žánry staly největšími hodnotami v oblasti avantgardního divadla, včetně aktu.

ální satiry V + W v jejichž divadle se prosazovala jednota básnického v1/mys|u

a realistické vystižnosti' pÍiznačná pro ce|é soudobé divadelnictví.
Zároveťl si meziválečná divadelní kultura, mimoÍádně bohatá, specificky čes.

ká, s nejširším diapasonem Žánr , styl a uměleck1/ch proudri, aktivně a Po
svém osvojovala dědictví sv1/ch pŤedchridcrj, dramatikťl l9' století.

) t l

Tradičnímu sklonu českého obecenstva k veseloherním žánr m divadlo vy-
hovovalo i později za okupace. Tehdy cenzura znepÍístupnila větší část světové
dramatické tvorby. To, v neposlední Íadě, pobíze|o divadlo (včetně první české
scény, jejiž repertoár se vyznačoval zjevn;ím sklonem k zahraničním autorŮm)
k obratu k ptivodní tvorbě. Zák|ad repertoáru F. GÓtze za okupace tvoŤily české
klasické hry, jež spojovaly soudobou inscenační tvorbu činohry Národního di-
vadla s domácí tradicí' objevnlm činem bylo uvedení dvou Klicperovych ve-
seloher - Lluiíe a jeho rodu (|939) aZlého jelena (1940).

JiŤímu Frejkovi, jednomu z režisérŮ činohry Národního divadla, se daiilo do-
s vat pros ednictvím postupri commedie del|'arte na jeviště satiru, grotesku
a parodii, zkrátka vše, co tvoÍilo podstatu poetického stylu avantgardního diva-
dla. Ale i on, pŤední divadelník _ avantgardista, Se vráti| k začátkrim české ve-
selohry. jeho inscenace KlicperovaZIého jelena (1942), podobnějako inscena-
ce F' GÓtze (obojí na scéně Národního divad|a), pŤipomínala obecenstvu nově
aktualizované hodnoty domova, vlasti a národa, někdy i pomocí symbol (nej-
častěji citáty národních písní).

Komediální divadlo parodie a satiry, spolu s inscenacemi básnick;ích děl, by-
lo v letech |941_1944 dtjležitou součástí tvorby \čtrníku, v znamného podni-
ku mladé generace.

Tvorba za druhé světové války se vyvíjela pod siln1im t|akem měnící se his-
torické situace. Tato situace zňetelně ov|ivnila i stav divadla v prvních pováleč-
nlch letech.

V1/voj v české dramaturgii populárního žánru probíhá v několika směrech.
V raznou, avšak krátkou etapu, kdy dominova| domácí klasick;i repertoár (Tyl,
Jirásek, Šamberk), eskortoval záměrně aktua|izující v11iklad těchto děl.

S rostoucím Žánrovym synkretismem _ spl1iváním a kŤížením nejrriznějších
divadelních žánr (v těchto letech vznikají divadla hudby, text-appeal' Nediva-
dlo, divadlo ,,otevŤené dramatické hry.,' Laterna magika apod.) - bylo částečně
spojeno i obnovení tradicejevištní satiry v divadlech kabaretního typu. Na scé-
nu se vrátili klasikové českého kabaretu (F' Futurista, E. Fia|a aj.). Divadlo
V+W zahájl,|o provoz r' |941 hrou PěsÍ na oko s hudbou J. Ježka. Hudeb-
ně.dramatické inscenace J. Honzla ve studiu Národního divadla, J. Frejky ve
Vinohradském divadle, E. F. Buriana v jeho ,,D., svědčily nejen o pokračování
tradice avantgardního divadla, nybrži o tom, že tendence veseloherních žánrri
st uchovává svou dynamiku a zajímav1/ h|edačsk1/ směr.

- Dosvědčuje to také privodní dramatická tvorba padesát:iich let - obnovení
žánru bachoiky, rozuijejiciho tylovskou tradici posunem do současného Života
(o. Šafránek: 

.Pohddlq2 
xo-py,1957;Y' B|ažek: TŤetí pŤdní,l958), nová ve-
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Pražsk1/m lidovlm a moderním literárním kabaretrim z pŤelomu století' je.
jichŽ repertoár obsahoval vedle zpěvn1ich číse| (národních písní a operních árií)
také komické scénky a později i aktovky s vlastní specifikou (senzačnost děje,
ironická tendence, humorné vidění světa, drsny lidov1/ vtip), se podaÍilo vystih-
nout osobity kolorit Prahy (Staropražské písničky Karla Hašlera' l906; hry Jiňí.
ho Červeného, Eduarda Basse aj.).

Nové tendence divadelního v1/voje se zvlášť zŤetelně projevily u české avant.
gardy. DvacátáatÍtcátá|éta20. sto|etí se vyznačují neb valou tvrirčí aktivitou,
zptisobenou jak historickou a spo|ečenskou situací, tak i vtilí mladé generace
básníkri, divadelník a skladatelŮ. Toto období otevÍe|o v raznou a v znamnou
etapu dynamického v1i voje divadelního umění, kter1/ by by|o tÍeba Srovnat s v}'-
vojem národního obrození _ divadlo se opět ocitlo v popŤedí českého kulturní-
ho dění' o oprávněnosti takového srovnání svědčí i poměrně značná pozornost
upňená k tvŮrčímu dědictví první poloviny 19. století, které ovšem divadelní
avantgarda chápe po svém. Potvrzuje to umělecká praxe i rozsáhly teoretick
odkaz avantgardy.

,,Trojice nejodváŽnějších.. - J. Honz|, J. Frejka a E' F. Burian _ projevila na
první stálé avantgardní scéně, v osvobozeném divadle, snahu o novou komedii
typri, o bohatou fantazii. Mladí herci tohoto divadla, V + W ve své první hŤe Vest
pocket revue vyjádlili koncepci nového veseloherního žánru, jehož specificklmi
rysy se staly: drav! a hrav! humor mladé generace' sklon ke komice němé Írl-

mové grotesky a cirkusov1i ch klauniád a také volné vyuŽití tradice s privodem na

rozhraní 19 . a 20. století - tradice improvizace a čilé reakce na aktuální politic.

ké a společenské události, využití nejskromnějších jevištních pros edkú aj. Mi-

moto ňada her V + W byla adaptacemi znám1ich frašek, napŤ. Nestroyovfch.
Hudební a zpěvni vložky Frejkov1/ch revue-žurnálrj, někter;Ích děl součas.

nlch dramatikri (',fantastickáhra Matěj Poctivj,, A. DvoŤáka aL. K|imy, |922)

na scéně osvobozeného divadla zvyrazáovaly novodobé veselohry, které patŤi-

ly k nejlepším inscenacím, zvláště kdyŽ se na nich podílel J' Ježek, jehoŽ hud.

ba umocřovala parodick1/ a groteskní ráz pŤedstavení.
Vedle mnohostranné tvorby E. F. Buriana (adaptace klasick1/ch her, dramatt.

zace epiky, scénické montáže lyrické poezie) Se ve icátych |etech veseloherní

žánry staly největšími hodnotami v oblasti avantgardního divadla, včetně aktu.

ální satiryV + W v jejichž divadle Se prosazova|a jednota básnického v1/myslu

a realistické vystižnosti, pÍiznačná pro celé soudobé divadelnictví.

Zároveťl si mezivá|ečná divadelní kultura, mimoŤádně bohatá, speciÍicky čes.

ká, s nejširším diapasonem žánrti, stylŮ a uměleck]/ch proudú, aktivně a Po

svém osvojovala dědictví sv1/ch pÍedchrjdc , dramatik l9. století.

3',72

Tradičnímu sklonu českého obecenstva k veseloherním ŽánrŮm divadlo vy-

hovovalo i později za okupace. Tehdy cenzura znepŤístupnila větší část světové

dramatické tvorby. To, v neposlední ňadě' pobízelo divadlo (včetně první české
scény, jejiŽ repertoár se vyznačova| zjevn1im sklonem k zahraničním autonim)
k obratu k ptivodní tvorbě. Zák|ad repertoáru F. G tze za okupace tvoŤily české
klasické hry, jež spojovaly soudobou inscenační tvorbu činohry Národního di-
vadla s domácí tradicí. objevnym činem bylo uvedení dvou Klicperov1ich ve-
seloher _ LfuiŤe a jeho rodu (l939) a Zlého jelena (1940).

JiÍímu Frejkovi' jednomu zreŽisérŮ činohry Národního divadla, se daňilo do-
s1ávat prostŤednictvím postupri commedie del|'arte na jeviště satiru, grotesku
a parodii, zkrátka vše, co tvoŤilo podstatu poetického stylu avantgardního diva-
dla' Ale i on, pŤední divadelník _ avantgardista, Se vrátil k začátkrjm české ve-
selohÍy. jeho inscenace Klicperova Zlého jelena (,|942), podobně jako inscena-
ce F. GÓtze (obojí na scéně Národního divadla), pŤipomínala obecenstvu nově
aktualizované hodnoty domova, vlasti a národa, někdy i pomocí symbolri (nej-
častěji citáty národních písní).

Komediální divadlo parodie a satiry' spolu s inscenacemi básnick1/ch děl, by-
lo v |etech |941-|944 drileŽitou součástí tvorby \čtrníku, vlznamného podni-
ku mladé generace.

Tvorba za druhé světové války se vyvíjela pod si|n;im t|akem měnící se his-
torické situace. Thto situace zÍetelně ovlivnila i stav divadla v prvních pováleč-
nlch letech.

Vlvoj v české dramaturgii populárního Žánru probíhá v několika směrech.
Vfraznou, avšak krátkou etapu' kdy dominoval domácí klasick1/ repertoár (Tyl,
Jirásek, Šamberk), eskortova| záměrně aktualizující vfk|ad těchto děl.

S rostoucím Žánrov,lm synkretismem - splyváním a kňížením nejrriznějších
divadelních žánrri (v těchto |etech vznikají divadla hudby, text-appeal, Nediva-
dlo, divadlo ,,otevŤené dramatické hry.., Laterna magika apod') - bylo částečně
spojeno i obnovení tradice jevištní satiry v divadlech kabaretního typu. Na scé-
nu se vrátili klasikové českého kabaretu (F. Futurista, E. Fia|a aj.). Divadlo
V+W zahájilo provoz r, |947 hrou Pást na oko s hudbou J, Ježka. Hudeb-
ně-dramatické inscenace J. Honzla ve Studiu Národního divadla, J. Frejky ve
Vinohradském divadle, E. F' Buriana v jeho ,,D.. svědčily nejen o pokračování
tradice avantgardního divadla, nybrži o tom, že tendence vese|oherních žánrri
st uchovává svou dynamiku a zajímav1/ hledačsk;/ směr.

. Dosvědčuje to také p vodní dramatická tvorba padesátych let - obnovení
žánru bachoŘy, .o,uijejiciho tylovskou tradici posunem do současného života
(o. Šafránek: 

.Pohddlq| 
xo*py' l957; V. Blažek: TŤetí pftÍní,l958), nová ve-
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selohla (zvláštní oblibě se těšila hra J. Dietla Nepokojné hody svaté KateŤiny,
l958) i historizující komedie (V. Petrovičová: Děravd škorně, 1954).

Koncem padesát1/ch let začiná činnost tzv. mal1ich divadel' i když nešlo
v českém divade|nictví o novy jev (pŤipomeřme jen Honzlovo Divadélko pro 99,
ale také Ťadu proÍ.esionálních a poloprofesionálních scének v období
1941_1944, hlásících se k avantgardě). Prudké šíŤení a Vitalita ma|1/ch scén po-
loviny 20. století byly podmíněny zrozením autorskych soubor , diÍ.erenciaci
divadel, zkušeností jinlch zemí (pÍedevším Polska) a rovněŽ navazováním na
pÍerušenou tradici literárně-politického kabaretu, avantgardních revuí, hudeb.
ně-dramatickych Modrych bltiz a jin;/ch souborrj, jejichž vliv byl tak silně po-
ciťován v rušivém ovzduší poválečné kultury (režisérVečerního Brna Evžen So.
kolovsk1i mluví o kabaretu jako o ,,azbuce,,, hlavním prostÍedku uměleckého
vyjádŤení v satirickém divadle). Podobné navázáni na tradici Vest pocket revue
V + W v poválečn;ích mal]i ch divadlech, zejména v SemaÍbru' zdrirazřují jeho
autoŤi a herci J. Such! a J' Šlitr.

KaŽdé z těchto mal ch divadel, jež vznikla na rozhraní padesátych a šedesá-
t;/ch let, mělo samozÍejmě svŮj profil' svrij repertoár' spojovala je však pŤcde-
vším žánrová specifičnost _ syntéza dramatu, hudby' zpěvu' básnictví a v tvar-
ného umění, dovolující maximální aktivizaci obecenstva. Yyrazné k tomu pŤi.
spíval humor, satira a groteska, komicky živel, kter;y je zde pÍíznačny pro kaŽ-
dou inscenaci, pro každ1/ text, i když autoŤi těchto experimentálních scén zá-
měrně mluví spíše o scénáÍi než o textu, aby podtrhli svťrj sklon k improvizaci.

Veseloherní a satirick1i repertoár mal]ich divadel v období jejich rozkvětu od
šedesátych let vyjadĚuje nejaktuálnější žhavé problémy, avšak nepŤímo, zpfo.
stŤedkovaně. Humor autorŮ tvoŤících pro tyto scény využivá tradici dadaistic-
k;/ch parodií, komediantství' situační a jazykové komiky, satirického vysměchu,
bňitkého intelektuálního humoru, píedevším avantgardního, avšak i pozdějšího'
napŤ' \ětrníku, kde v pojetí reŽiséra Josefa Šmídy získávaly komedie běžného
typu podobu jinotajnych grotesek.

Zdá se, že nyni, na pŤelomu 20. a 2|. století, kdy se dťr|eŽité divadelní udá.

losti odehrávají na kamennych scénáoh stejně jako na alternativních, upírá se

zájem obecenstva spíše k oněm a|ternativním. Právě na nich se odvíjí další akt

vice neŽ dvousetletého osudu vese|oherních žánrri na česk1/ch jevištích, další

velice zajímav;i tv rčí vzlet této populární součásti české divadelní tvorby.
Několik slov závěrem. Mluvíme-li o česk;/ch veseloherních žánrech, bereme

na vědomí' že jde o mnohotvárná a pŤedevším slohově pestrá dramatická di|a

(fraška, veselohra, hra se zpěvy a tanci z doby národního obrození, hty z reper-

toáru českého kabaretu, avantgardních scén, poválečn1/ch mal1/ch divadel), Že

314

jsou však spojena Ťadou společnlch rysŮ, které dovolují pouŽít ve vztahu k těm-
to dramatick m ritvarrim dostatečně podmíněnou definici _ máme na mysli
mnoŽství rriznorod ch tendencí a tvrirčích individualit.

Veseloherní Žánry bezesporu nepatňí k nejpodstatnějším kulturním objevrim
|9 , a 20. století, jako je ,,velké.. národní drama, román-epopej v literatuÍe, ope-
ra v hudebním umění. PŤesto i ony zaujímají určité místo v komplexu tvrjrčího
hledání minulého a nynějšího století. Dialog dvou sto|etí, pln1i vnitÍního napě-
, jakož i dojemného pŤejímání, je pŤík|adem doposud ne zce|a rozluštěné dy-

namiky uměleckého qi voje' Jedním z jeho aspektri je proměnlivost hranic me-
ziŽánry a umělecklmi oblastmi. Plynulá a historicky proměnlivá je hranice me.
zi literaturou a divadlem (kniŽní drama), mezi divadlem činoherním a hudeb-
ním: vždyť hudba se zde někdy stává stálou sloŽkou hry a plní tytéž funkce ja-
ko text, někdy složkou variabilní a plní f.unkce nejrriznější - zdrirazřuje jednot-
livé momenty hry, baví, pŤipomíná určité tradice atd.

A nakonec. Krátce pŤed sklonkem pocítilo 20. století náhle strach pňed sto-
letím pŤicházejícím, nemožnost s ním soutěŽit. To ho vybízelo uslyšet, pocho-
pit větší pÍíbuznost' dtivěrnou blízkost pŤedchozího století, hledat u něj jakoby
ochranu, pÍipomínat a zd razťtovat' jak mnoho bylo pÍejato. Řada prací z po-
sledních let a zdá se, že i náš kongres, o tom svědčí.

Á

375



Selohla (zvláštní ob|ibě se těšila hra J. Dietla Nepokojné hody svaté KateŤiny,
l958) i historizující komedie (V. Petrovičová: Děravd škorně, |954).

Koncem padesát1/ch let začiná činnost tzv. mal1ich divadel, i když nešlo
v českém divadelnictví o novy jev (pŤipomeřme jen Honzlovo Divadélko pro 99,
ale také Ťadu prof.esiclnálních a po|oprofesioná|ních scének v období
1941_1944, hlásících se k avantgardě). Prudké šíÍení a vitalita mal1/ch scén po-
loviny 20' století byly podmíněny zrozením autorsk ch soubor , diÍ'erenciaci
divadel, zkušeností jinlch zemí (pÍedevším Polska) a rovněž navazováním na
pÍerušenou tradici literárně-po|itického kabaretu, avantgardních revuí, hudeb-
ně-dramatickych Modrych blťrz a jin;;ich souborrj, jejichž vliv byl tak silně po-
ciťován v rušivém ovzduší poválečné kultury (režisér Večerního Brna Evžen So-
kolovsky mluví o kabaretu jako o ,,azbuce,,, hlavním prostŤedku uměleckého
vyjádŤení v satirickém divadle). Podobné navázáni na tradici Vest pocket revue
V + W v poválečn ch mal1/ch divadlecb, zejména v SemaÍbru, zdrirazřují jeho
autoŤi a herci J. Such! a J' Šlitr'

KaŽdé z těchto mal ch divade], jež vznikla na rozhraní padesát;ich a šedesá-
t1ich let, mělo samozíejmě svrij profi|, svrij repertoár' spojovala je však pŤede-
vším žánrová specifičnost _ syntéza dramatu, hudby' zpěvu, básnictví a v tvar-
ného umění, dovolující maximá|ní aktivizaci obecenstva. Yyrazné k tomu pŤi-
spíval humor, satira a groteska, komick1/ žive|, kter;i je zde pÍíznačny pro kaŽ.
dou inscenaci, pro každ1/ text, i kdyŽ autoŤi těchto experimentálních scén zá-
měrně mluví spíše o scénáŤi než o textu, aby podtrhli svťlj sklon k improvizaci.

Veseloherní a satirick;/ repertoár mal1ich divadel v období jejich rozkvětu od
šedesátlch let vyjadÍuje nejaktuá|nější Žhavé problémy, avšak nepÍímo, zpfo.
stŤedkovaně. Humor autorri tvoŤících pro tyto scény využivá tradici dadaistic.
k1ich parodií, komediantství' situační a jazykové komiky, satirického v směchu'
bňitkého intelektuálního humoru, pÍedevším avantgardního, avšak i pozdějšího'
napŤ' \čtrníku, kde v pojetí reŽiséra Josefa Šmídy získávaly komedie běžného
typu podobu jinotajnych grotesek.

Zdá se, že nyní, na pŤelomu 20. a 2|, století, kdy se dri|ežité divadelní udá.

losti odehrávají na kamennych scénách stejně jako na alternativních, upírá se

zájem obecenstva spíše k oněm a|ternativním. Právě na nich se odvíjí další akt

vice neŽ dvousetletého osudu vese|oherních žánrri na česk1/ch jevištích, další

velice zajímav1i tv rčí vzlet této populární součásti české divadelní tvorby.
Několik slov závěrem. Mluvíme.li o česk;/'ch veseloherních žánrech, bereme

na vědomí, že jde o mnohotvárná a pŤedevším slohově pestrá dramatická díla

(fraška, veselohra, hra se zpěvy a tanci z doby národního obrození, hty z reper.

toáru českého kabaretu, avantgardních scén, poválečn1/ch mal ch divadel), Že

3',14

jsou však spojena Ťadou společnlch rysri, které dovolují pouŽít ve vztahu k těm-
to dramatick}'m tvarrim dostatečně podmíněnou definici _ máme na mysli
mnoŽství r znorod ch tendencí a tv rčích individualit.

Veseloherní žánry bezesporu nepatňí k nejpodstatnějším ku|turním objevrim
|9. a20, století, jako je ,,velké.. národní drama, román-epopej v literatuňe, ope-
ra v hudebním umění. PŤesto i ony zaujímají určité místo v komplexu tv rčího
hledání minulého a nynějšího století. Dialog dvou sto|etí, pln;f vnitňního napě-
, jakož i dojemného pŤejímání, je piíkladem doposud ne zce|a roz|uštěné dy.

namiky uměleckého v voje. Jedním z jeho aspektri je proměnlivost hranic me-
zižánry a umělecklmi oblastmi. Plynulá a historicky proměnlivá je hranice me.
zi literaturou a divadlem (knižní drama), mezi divadlem činoherním a hudeb-
ním: vždyť hudba se zde někdy stává stálou sloŽkou hry a plní tytéž funkceja-
ko text, někdy složkou variabilní a plní funkce nejrriznější - zdťrrazřujejednot-
livé momenty hry, baví, pŤipomíná určité tradice atd.

A nakonec. Krátce pŤed sklonkem pocítilo 20. století náhle strach pied sto-
letím pŤicházejícím, nemožnost s ním soutěŽit. To ho vybízelo uslyšet, pocho-
pit větší pŤíbuznost, dtjvěrnou blízkost pŤedchozího století, hledat u něj jakoby
ochranu, pŤipomínat a zdrirazřovat, jak mnoho bylo pŤejato. Řada prací z po-
sledních |et a zdá se, že i náš kongres, o tom svědčí.
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