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Vedoucí práce: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.

Dekuji svemu školiteli Martinu Pšeničkovi za cenne pripomínky a vstrícný
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Abstrakt
Tradiční asijske divadelní zánry fascinovaly západní divadelníky jiz od konce
19. století. Ve sve diplomove práci jsem se zamerila na to, jakým způsobem se
s tímto trendem vyrovnával Jirí Frejka, prední predstavitel česke divadelní
avantgardy. Prostrednictvím japonských, čínských, nebo indických textů si
overuje nove moznosti všech slozek divadelní inscenace – sceny, hudby a
predevším herce, jeho práce s hlasem a pohybem.
Díky rezijním knihám, fotografiím, recenzím a dalším materiálům z Frejkovy
pozůstalosti, ulozene v Národním muzeu, archivu Národního divadla a
Moravskem zemskem muzeu v Brne posuzuji tyto jednotlive slozky divadelní
inscenace v souvislosti s tradičními asijskými zánry, hledám vzájemne
paralely, inspirační zdroje a predevším způsob, jakým je Frejka prizpůsobuje
vlastní rezijní praxi.
Cílem práce je potvrzení výchozí teze, totiz ze v prípade Jirího Frejky došlo v
důsledku hlubšího studia tematu k zásadnímu posunu ve způsobu prenesení
techto „cizích“ inspiračních zdrojů do českeho prostredí, ktere se odklonilo
od pouhe dekorativní funkce k vnitrne provázane a opodstatnene metode.
Klíčová slova
Česká divadelní avantgarda, Asagao, Moderní studio, Paní Studánka,
Šakuntala, Poštovní úrad

Abstract
Traditional Asian theatre genres have fascinated western audiences since the
end of the 19th century. In my thesis, I focused on the means by which Jirí
Frejka, a leading representative of Czech avant-garde theatre, dealt with that
trend.

Through Japanese, Chinese and Indian texts, he verifies new

possibilities of all elements of theatre production – the stage, music and,
primarily, the actor and his voice and movement.

Thanks to prompt books, photographs, reviews and other materials from
Frejka’s estate stored in the National Museum, the archive of the National
Theatre and the Moravian Museum in Brno, I assess these individual
elements of theatre production in connection with traditional Asian genres
and I seek mutual parallels, sources of inspiration and, primarily, the manner
in which Frejka adapted them to his own directorial work.
The objective of this work is to confirm the previous thesis that, in the case of
Jirí Frejka, deeper study of the topic led to a fundamental shift in the manner
of bringing these “foreign” sources of inspiration into the Czech environment,
which moved away from a merely decorative function toward an internally
linked and well-founded method.
Key words
Czech theatre avant-garde, Asagao, Modern Studio, Lady Precious Stream,
Shakuntala, The Post Office
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Úvod

Ve sve diplomove práci se snazím postihnout hlavní paralely Frejkovy
divadelní práce s postupy asijskeho divadla. V úvodní kapitole tak činím
prostrednictvím jeho teoretických textů, ve kterých se v průbehu let zabývá
všemi slozkami divadelního celku – dramatickým textem a jeho prevedením
na jevište, architektonickým a výtvarným pojetím sceny, a predevším hercem,
který všechny tyto slozky spojuje a ustavuje. Frejka se ve svých studiích
venuje podrobne různým slozkám divadelního výrazu – hlasu, mimice, gestu,
pohybu. Asijske divadelní zánry jsou jen jedním z mnoha inspiračních zdrojů,
zachází s nimi ale natolik konzistentním způsobem jako nikdo jiný v rámci
česke divadelní avantgardy.
Ješte pred analýzou dvou stezejních Frejkových inscenací (Asagao a Paní
Studánky) krátce zmiňuji i drama a inscenaci The Yellow Jacket (Žlutý háv),
která mela stejne jako Lady Precious Stream (Paní Studánka) celosvetový
úspech. Žlutý háv krom toho, ze byl jako Paní Studánka take uveden na
našem území (Mestske divadlo v Plzni, prem.: 18. brezna 1917, rezie: Josef
Fišer), stejne jako druhá jmenovaná hra současne vypovídá o mozných
problemech pri prejímání a inscenování asijských divadelní kultury vne
sveho rámce. Cenným zdrojem mi v tom byly dokumenty ulozene v archivu
mesta Plzne.
První Frejkova inscenace textu asijske provenience byla Asagao Yamady
Kakashiho, uvedená v roce 1929 v Moderním studiu. Materiály, ktere jsou
součástí pozůstalosti Loly Skrbkove, jsou ulozeny v Moravskem zemskem
muzeu v Brne.
Hned v roce 1930 Frejka navázal v divadle Uranie úryvkem Kalidásovy
Šakuntaly a ve stejnem večeru Thákurovým Poštovním úřadem.
Stezejní část práce se venuje inscenaci Paní Studánky a jejímu slozitemu
prosazování v rámci provozu Národního divadla. Uvedení hry vyzadovalo
dlouhou, zodpovednou prípravu a mimo jine výraznou úpravu textu, o kterou

se postaral Miloš Hlávka. Díky obema verzím textů (původnímu prekladu
Stanislavy Jílovske i úprave Miloše Hlávky), ktere jsou ulozeny v archivu
Národního divadla, je mozne porovnat, k jak velkým promenám textu došlo.
Rezijní kniha Jirího Frejky je součástí jeho pozůstalosti v Národním muzeu v
Terezíne. Díky ní, fotografiím, novinovým článkům a recenzím je mozne
analyzovat jeho tvůrčí postupy a způsob, jakým s predlohou zacházel. Venuji
se dramaturgicko rezijní koncepci, výtvarne a hudební stránce inscenace a
nakonec herectví.
Obe inscenace mi zároveň umozňují porovnávat dve velice odlišne zivotní i
tvůrčí etapy Frejkova zivota. Hra o Asagao vzniká v rámci experimentální
divadelní sceny v dobe vrcholení avantgardních tvůrčích snah o nalezení
noveho jevištního tvaru. Paní Studánka má premieru v politicky vyhrocene
dobe v roce 1937 na scene Národního divadla, kde Frejka působil v letech
1930 - 1945 a dovršil zde sve pojetí básnickeho divadla.

Paralely Frejkovy divadelní práce s postupy asijského divadla

Jirí

Frejka

je

jedním

z

nejvýznamnejších

predstavitelů

českeho

meziválečneho divadla, patrí mezi prední osobnosti česke divadelní
avantgardy. Prosadil se predevším jako reziser, výraznou stopu ale zanechal i
v divadelní teorii, ve ktere pojmenovával problemy současneho divadla, a
zároveň si vytyčoval cíle, ktere pak postupne potvrzoval svou praxí. Divadelní
teorie a praxe se behem jeho zivota prolínala. Výrazne ovlivnil pojetí
veškerých slozek divadelní inscenace od scenickeho prostoru, rezie az po
herectví.
Začínal pod hlavičkou Volneho sdruzení posluchačů dramatickeho oddelení
Státní konzervatore hudby, ktere zahrnovalo Scenu adeptů, Zkušební scenu a
Divadlo mladých, v roce 1927 spoluzalozil Osvobozene divadlo, o rok pozdeji
divadlo Dada a v roce 1929 pak Moderní studio. Seznámil se zde s nekolika
osobnostmi, se kterými se bude dál potkávat a se kterými bude
spolupracovat i na inscenaci Paní Studánky (Miloše Hlávku, Otokara Fischera,
který ho učil na Filozoficke fakulte Univerzity Karlovy, ad.). Zároveň Frejkův
zájem vzdy presahoval jednotlivá divadelní predstavení, napr. ješte v rámci
Osvobozeneho divadla porádal v Akademickem dome společne s Honzlem a
Nezvalem cyklus prednášek, kde predstavovali svůj koncept moderního
divadla. Ve svých poznámkách zároveň zahrnuje další rozšírení aktivit na
porádání debat a prednášek s různými výkonnými divadelními umelci.
Spolupráce mela zahrnovat osobnosti jako Eduard Kohout, Eva Vrchlická,
Vlastislav Hofman, Karel Dostal či F. X. Šalda. Veškerá tato činnost souvisí se
zájmem o výchovu mlade divadelní generace, zameruje se jak na herce, tak na
diváky. Divadlo je pro Frejku společenský útvar, který nejlepe odpovídá
aktuálním potrebám sveta. "Divadlo jest však kolektivní rozkoš, do jisté míry
jako film nebo sport, kde působí snad i jakási psychika místa, dne a
vzrušivosti."1
1
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První zkušenosti s divadlem získává Frejka ve 20. letech 20. století, tedy v
dobe, kdy dochází k významným posunům v chápání moderního umeleckeho
projevu. Promeňuje se vztah k dramatickemu textu, chápání jevištního
prostoru, hereckeho projevu. Jirí Frejka patrí mezi ty, kterí se vymezují vůči
stávajícímu realismu a začínají hledat nove originální cesty k umení.
Moderními umeleckými postupy se snazí podchytit aktuální potreby doby.
Presto, ze součástí tohoto postoje je zavrzzde nepochybná paralela k ení
starých umeleckých forem a hledání noveho umeleckeho projevu, který bude
odpovídat současnemu zivotu, nepopírá Frejka tradice a důlezitost kontinuity
práce. V souvislosti s návštevou Moskvy, kde videl i 12 let stare inscenace a
mohl tak behem teto "prehlídky" sledovat aspoň částečný vývoj, píše:
"Podobné zkušenosti velkých ústavů zahraničních, zvlášť slavná představení
Moskevského uměleckého akademického divadla ukazují, že mnohaleté přesné
udržování vynikajících režií má neobyčejný vliv na kulturu hereckého projevu i
na rozvoj divácké vnímavosti. Nezbytné postupné přeobsazování jednotlivých
úloh nerozbije v těchto naprosto pevných inscenacích původní koncepci, ale
podporuje soudržnost souboru a nejvyššími nároky zkouší a dotváří mladé
umělce. Snad zde je cesta, jak odstranit těžké ztráty, které vznikají ze stálého
přerývání organického vývoje našeho divadla a vysledovat jeho dějinou úlohu v
uměleckém životě národa."2 V českem prostredí naopak vnímá nedostatek
zive tradice a tudíz nemoznost konfrontovat svou tvorbu. "Nejde jenom o
nejdokonalejší divadelní pracovníky světa, úrovně nikde jinde nedosažitelné, že
nejde jen o hluboce básnivou schopnost, jíž prosytí každý herec a každý režisér
celou hru i každé nejmenší hnutí pod zorným úhlem dramatu. Ano, nejde jen o
znázorňování, literátštinu a chudokrevný náznak v tomto divadle, protože je to
divadlo pevně zakotvené v celé společenské stavbě a vztah obecenstva k němu
je toho jen dokladem."3 Výjimečne postavení v tomto ohledu zaujímá asijske
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divadlo. Konkretne divadlo nó si drzí temer nezmenenou jevištní strukturu
jiz od sveho vzniku na prelomu 14. a 15. století. Celozivotní zdokonalování
jedne jedine role, predávání z generace na generaci a jiste zakonzervování
dokonale usporádaneho a promyšleneho tvaru, který chce být v co
nejdokonalejší forme predáván dál, vychází uz z jeho filozoficke podstaty.
Jednou z podstat divadla nó je hana – osobitá podmanivost projevu, která se
vztahuje k zralosti herce. "V mládí vyplývá přirozená krása a podmanivost
projevu z hercova fyzického mládí a půvabu, je získána bez námahy, a tudíž
"nepravá". Teprve zralý herec získá osobitou podmanivost projevu na základě
technicky promyšleného výkonu."4 Význam tradice je zde jiný, nez ho známe z
evropskeho prostredí, ale smeruje stejne tak ke společnemu hlubokemu
zázitku herců a diváků a emotivní působivosti.

Sve umelecke postoje pojmenovává jiz od začátku sve kariery v různých
článcích, esejích, teoretických statích (publikovaných priblizne od roku 1922,
od roku 1926 píše divadelní recenze do Národního osvobození, prispívá do
Prítomnosti). Predevším vyzývá k odklonu od literatury, resp. závislosti na
dramatickem textu, který má být materiálem k tvorbe divadelního díla, nikoli
predlohou k prísnemu napodobení. Divadlo uz v jeho očích nadále není
„napodobením života, ani kazatelnou literátů a literátských herců“ 5. „Stavba
moderní básně i moderního libreta jest určena přímo novou mentalitou diváků,
mentalitou, školenou na nesmírné řadě zážitků, stejně rychlých a okouzlujících
jako by mělo být umění, neboť není mrtvo divadlo, třeba slyšíme neustálý pláč
nad jeho mrtvolou, je mrtva právě jen literatura na scéně“. 6
Frejka pracuje s různými druhy textů – od současných experimentálních
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textů, pres volne scenáre az k adaptacím klasických del. Nevyhýbá se tedy
pevnemu textu, jen s ním zachází v duchu avantgardy, nepodrizuje se mu,
inspiruje se jím. Vzdy s ním pracuje jako s pouhým libretem, literární slozkou
celeho sloziteho komplexu divadelního díla, hledá k nemu nový výklad,
aktualizuje ho, pristupuje k nemu tvůrčím způsobem. "Ve starých i nových
dílech jest usilovně hledán jejich dramatický standard, kořen jejich
dramatičnosti a divadelnosti, a skupina se pokouší o zaktuálnění, zživotnění
každé hry, kterou provádí."7 Zajímá ho myšlenka, impuls, kterým teprve
prizpůsobuje všechny slozky inscenace (hudbu, výtvarnou stránku, herce).
"Jest třeba vytknouti zásadní odpor moderního umění k imitaci denního života,
vytvoření nového, ryze jevištního světa: řízeného zákony tryskající a zářící
fantazie namísto zákony každodenního života."8
Odpoutání se od pouheho pretlumočení textu nabízí nove moznosti práce s
jazykem, se slovem, ktere nove dociluje temer hudební stylizace. Frejka tezí z
jeho rytmu, tempa, dynamiky, moznosti gradace, strídání vysokých i nízkých
poloh. Neopomíjí ani funkci hlasu jako prostredku k vyjádrení konkretní
emoce, jak toho vyuzívá napríklad v Asagao. Dochází tak k mnohem uzšímu
propojení hlasu a hudební slozky inscenace vůbec. Frejka uz ve 20. letech
prelozil dramatickou báseň Kurta Schwitterse Stín, která komponovala
hlásky a souhlásky do zvukových, rytmických, melodických a dynamických
útvarů. Tento zájem naznačil cestu, která pozdeji vyvrcholí spoluprací s E. F.
Burianem a vyuzitím voicebandu jako rovnocenne slozky inscenace. Scenická
hudba se podle nich nesmí omezovat na pouhý doprovod inscenace, na
podbarvení jednotlivých scen, ale naopak se významne podílí na výslednem
tvaru. „Hudba nesmí doplňovati ani vykládati. Nesmí býti konferenciérem, jenž
svoji individuálnost hledí ‚také uplatnit‘, nýbrž musí býti spolutvůrcem scény,
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aktérem dramatu, produkujícím se tak, jak výstavbou dramatické koncepce
musí“.9

Frejka se soustredí na nalezení noveho umení, ktere bude lepe vyhovovat
potrebám noveho človeka zijícího v novem společenskem usporádání. Snazí
se postihnout potreby divadla moderní doby, ktere vyzaduje odpovídající
divadelní techniku, novou názornost. „Bez ní nedojdeme k živému a
aktuálnímu divadlu, které by nám bylo stejně nevyhnutelné jako odívat se a
jíst“10. Nespokojil se s tradičními, zavedenými postupy, protoze zároveň cítil,
ze je diváka treba stále prekvapovat, být s ním v kontaktu, vest s ním dialog
tak, aby divadlo nepozbylo svůj původní společenský smysl. "Divadlo, to jsou
živí lidé, a hlavně nenudící se lidé v hledišti." 11 Postupem času, se zmenou
politicke situace, se tento důraz na vztah k divákovi ješte více zintenzivňuje.
"Noviny jsou schopny občana informovat, veřejné projevy strhnout. Divadlo jej
však bude vytvářet. Příkladným znakem lidí v dobách, jako je dnešní, je jejich
empirismus. Zásobování je fakt nepoměrně silnější než tisk. Tisku, projevu bylo
potřebí, aby se uvedlo všechno do pohybu, pro většinu občanstva jsou však
argumentem teprve důsledky tohoto pohybu." 12 Zatímco ve dvacátých letech se
Frejka soustredil predevším na neustálou aktivizaci diváka, prísun nových
impulzů a rozptýlení, postupem času se jeho pozornost obrací k vzájemne
pospolitosti a zázitku společneho rituálu. Divadlo otevrene všem vrstvám, ke
kteremu vzdy smeroval, získává s novou společenskou situací hlubší význam.
"Divadlo musí být víc než obraz života, kolportáž názorů, civilní gesto a slovo.
Divadlo si nemůžeme představovat bez duchovního vzrušení, bez patosu. Je to
dnes nejbytostnější tribuna naší pospolitosti, která má větší význam než
9
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tribuna politická: má význam mravní. Má takový význam jako sám život." 13

Frejka smeruje k syntetickemu jevištnímu tvaru, kde se všechny divadelní
slozky podílí na jeho významu stejnou merou. V rámci hledání se musí
vyrovnat se spoustou nových podnetů a smerů (poetismus, futurismus, dada,
kubismus, konstruktivismus), ktere postupne ohledává a prehodnocuje.
Jednu zvolenou cestu neustále zpochybňuje, dotvárí, zkoumá všechny její
moznosti a principy. V prípade prostoru vychází Frejka nejprve z
konstruktivismu, brzy ale pociťuje, ze nestačí striktne pojatá, účelná a
funkční scena, ale ze musí mít i nejakou výtvarnou tvár, výtvarne sdelení
(velice častá je spolupráce s výtvarníky), ze i skrze výtvarne pojetí sceny
můze k divákovi nejak promlouvat. Navazuje tím na konstruktivistickou
snahu o očištení jevištního prostoru od iluzivních dekorací, ale posouvá ji dál,
povyšuje její význam a její podíl na spoluvytvorení celeho díla. "Účelnost byla
pojem, který nás okouzloval a byl zdravou injekcí. Objevili jsme tak z druhé
strany něco, k čemu Hilar s Hofmanem šli cestou dlouhou jako do zaslíbené
země, zjednodušování dekorace: naučili jsme se chápat nový ultrarealismus
scény."14 S tím souvisí i to, ze nepotreboval schovávat nic z toho, co delá
divadlo divadlem. "Ne realismus, jenž popisoval něco mimo ni, řekněme
krajinu, nýbrž doslovně ultrarealismus scény, který ji ukazoval nahou a v její
prapodstatě. Byly tu schody, praktikábly, železa, látky, rákos, lano, atd.
Prožívali jsme vyvrcholení analytické periody divadla, byli jsme účastníky
zakončení jejího obrodného procesu.“15
Divadelní prostor je pro Frejku umelým svetem a podlehá proto jiným
zákonům nez zivot. V první rade to znamená oproštení prostoru sceny od
13
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malovane dekorace a realistických rekvizit. Tato antiiluzivní scena získává
sve opodstatnení, svůj význam, az hrou herců. Práve hra herců pak abstraktní
scene poskytuje jednak mnohem vetší promenlivost nez je tomu v prípade
jakekoli realisticke dekorace, omezene pouze na funkci statickeho
výtvarneho prvku, a jednak se díky pohybu herce stává dynamickým
prostorem. "Zde jde o nutnost dynamizovati prostor, vytvořiti z celého jeviště
hřiště silokřivek, na němž dochází k zápasu jednotlivých proudů jevištní akce." 16
Frejka ve spolupráci s architektem Karlem Chocholou zverejnil svou
predstavu univerzálního jevište pro potreby Osvobozeneho divadla v článku
O univerzálním jevišti. Autori v ní mimo jine odstraňují dosavadní barieru
mezi jevištem a hledištem a navrhují nikoli kruhový, ale promenlivý prostor
odpovídající dobovým pozadavkům. Že se u Frejky jednalo o zájem trvalý
dokazuje pravidelná reflexe scenografických mozností a divadelní budovy
vůbec v rámci jeho teoretickeho díla a sledování vývoje, ke kteremu dochází v
zahraničí. Důlezitou inspirací mu byl v tomto smeru predevším A. J. Tairov a
jeho Zápisky rezisera z roku 1921, ktere znal z nemeckeho prekladu Das
entfesselte Theater (česky vyšly az v roce 1927). V roce 1927 Frejka
publikuje článek Nemecká divadelní výstava v Magdeburku 17 spolu s recenzí
výstavy svetove avantgardní scenografie zahrnující mimo jine práve Komorní
divadlo A. J. Tairova.
V roce 1937 pak ve spolupráci s architekty Luďkem Kubešem a Oldrichem
Pekárkem navrhl soutezní projekt budovy Národního divadla v Brne, který
navazuje na stejne principy – zrušení kukátkoveho jevište a tím priblízení
herce divákovi a zvýšení kinetických a svetelných mozností otevrene sceny.
Stejne tak nadále podporoval myšlenky presunu divadla do exterieru a
atypických prostor (napr. v souvislosti s nerealizovaným návrhem pro
divadlo ve Valdštejnske zahrade Františka Tröstera). "Skutečně moderní
divadelní stavby, jak je známe z charkovské soutěže, Gropiova projektu, z
16
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projektu Meyercholdova divadla, z práce Ochlopkovovy, jejímž reflexem je
Kouřilův projekt český, vycházejí právě z této jednotné koncepce jeviště s
hledištěm. A zněla by tedy první a nejhlavnější zásada pro architekta, který
chce navrhovat divadlo, že musí chápat tuto spojitost. Většina projektantů
"modernisuje" starý typ budov,...".18

Výjimečnou pozornost venuje Frejka predevším hercům. Odmítá dosavadní
realisticko-psychologicke herectví: „Dnešní herec – pokud jde o jeho umění
pohybové – nese v sobě nebezpečí jednostrannosti. Realism jevištní, na jehož
dobrou nebo méně dobrou tradici se nejčastěji dnes navazuje, učil herce v první
řadě reprodukovat, a to reprodukovat zautomatizovaný pohyb životní. Herec
hrál tím lépe, čím lépe kopíroval onen zjednodušený gestikulační výraz, jehož se
užívá v životě, a jejž si individuum kopírované našlo podle zásady nejmenšího
odporu, to jest jako nejjednodušší a nejsnažší.“ 19 Herec má podle nej určující
vliv na výsledný tvar divadelní inscenace. I on se musí prizpůsobit novým
postupům a moznostem. Herci se musí zbavit dosavadních zvyků a projít
základním „treninkem“ k ozivení tech nejdůlezitejších schopností a
dovedností. „Divadlo je uměním extatickým pro svého diváka. Jakékoliv
napodobení zšedlého výrazu civilního snižuje jeho vyjadřovací mohutnost.
Právě proto je potřebí zvláštního školení v pohybovém umění, že jeviště má jiné
zákony než život." Takove školení by melo být zamereno predevším na
pohybovou stránku hereckeho projevu. Frejka v teto oblasti vnímá velke
nedostatky, zdůrazňuje mimo jine neobratnost herců koordinovat telo
(svalstvo, ale i nervy) s hlasovou technikou a nutnost cvičení, ktere uvede
tyto dve slozky jeho jevištního výrazu do rovnováhy. Dokonale zvládnutí
herecke techniky, všestrannost, syntetický herecký projev, v nemz mely
všechny slozky svou presnou funkci a byly vzájemne propojeny na základe
určitých pravidel v organický celek tak, jak ji známe z asijskeho, predevším
pak čínskeho divadla je jeden z cílů, ke kteremu Frejka smeruje. Ale zatímco v
18
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Číne se jedná o dokonalý dril a stereotyp, Frejka chce prostrednictvím
intenzivní herecke průpravy umoznit hercům osvojení techto principů, ale se
zachováním vetší prirozenosti. "Žádné abstraktní umění, které vědomě pomíjí
živého člověka! Jediným, kdo dává voněti růžím, kdo dává smysl slovu a zvuku,
dojímavost pohybu a atmosféru lahodnému večeru, je člověk, tato živá
metafyzika všech věcí, jediné světlo a stín, které ztvárňují plošnou objektivní
skutečnost, jediný prodavač a kupec věcí“20.

Herec, který byl dríve predevším zprostredkovatelem textu, se podle Frejky
musí odpoutat od pouhe reprodukce básníkovy myšlenky a psychologickeho
chápání role, v rámci ktereho predevším racionálne zkoumal nitro postavy, k
samostatne tvůrčí práci. "Slovo, pohyb a tak dále jsou hmotně se projevivší
myšlenkou. Všechny výrazové složky musí být sraženy do jedné plochy, do pole
ryzí jevištní pravdivosti a platnosti. Dialog se zhmotní rekvizitou, napomáhající
říci, že ta či ona strana má dynamickou převahu. Není zde dualismu staré
scény, která dokumentovala literární dílo, naopak, fantazijní představa se na
scéně divadelně zhomtňuje."21 Drívejší závislost na literature, která herce
svádela k imitaci skutečnosti a vytvárení realistických postav je treba
nahradit individuálním hercem, s jeho vlastním pohybovým, mimickým a
hlasovým projevem, který ve spolupráci s reziserem svobodne vytvárí
moderní, zivou postavu, která zive reaguje na všechny impulsy, ktere se jí na
scene, ale i v hledišti dostávají. "Herec nového divadla dává znovuožíti staré
radosti ze hry, jíž nahrazuje hlubokomyslné pasivní vžívání se do stavů
fiktivních osob. Neboť vžívání do duševního stavu lze nahraditi lepším:
tvořením těchto stavů na základě vlastních i odpozorovaných zkušeností o
nich... herec jest umění sdělit, nejen zažít. Sdělit přímo fyziologickým způsobem,
aby divák byl chycen celý, jeho oči, tělo i mozek. Divadlo neznázorňuje duševní
20
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stavy, protože vůbec neznázorňuje, divadlo vytváří nový život, nové skutečnosti,
život proměňující diváka na spolučlena širokého celku..."22

Tím, ze pracuje nove s pohybem umozňuje i herci nahlednout jeho postavu z
jine perspektivy, vnímat ji skrze nový podnet, který probudí jeho fantazii.
Chce všestranne vybaveneho herce, který ale az díky osvojení techniky bude
schopen sám tvorit, pristupovat k roli nove, invenčne, hrave. Nejde mu o
ustavení pevných pravidel, ale spíše základu, ze ktereho můze herec tezit, na
základe ktereho si můze dovolit i formou improvizace "najít" svou postavu.
Predne ale vychází z hercovy prirozenosti, jeho vlastních myšlenek, nápadů a
postrehů a ze způsobu, jakým tyto impulsy ovlivňují jeho telo a naopak.
Takový prístup zároveň vede k mnohem obraznejšímu vyjádrení. "Gesto není
pouhým podmalováním slova, jest jeho rovnocenným doplňkem. Gestikulační
řada při hře divadla není omezena pouze na konvenční pohyby, s jakými
vystačíme někde ve společnosti, jeviště má novou názornost a vynalézá proto
své vlastní pohyby. Pohybová řada u herce vzhledem k řadě slovní má hodnotu
metafory. Pohybem se vyjadřuje obdoba slova, pohyb ani nepodkresluje ani
nepřevyšuje slovo."23
Frejka celozivotne smeruje k syntetickemu jevištnímu tvaru, který vzájemne
propojuje slovo, zvuk, hudbu, výtvarný i architektonický prvek, tanec, pohyb,
rytmus, dynamiku a herce. Ve sve tvorbe vychází z pozadavků doby a
predevším ze zájmů současneho, senzibilního diváka, ktereho je potreba
znovu zaujmout, probudit v nem touhu být součástí divadelní události.
„Jestliže divadlo je na jedné straně připoutáno svojí vlastní tradicí, na druhé
straně je hryže zájem o obecenstvo. Ne o to ‚abonentní‘ obecenstvo – ústupky
vůči němu stály už divadlo příliš mnoho – ale o obecenstvo živé a bezprostřední,
které bez říkání plní kina a fotbalová hřiště, obecenstvo zcela bezejmenné,
obecenstvo v němž je ztělesněna rapidnost doby. (...) Z jedné strany tradice, z
22
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druhé zájem o vytvoření nového publika. Každé divadlo je a bude natolik
moderní, nakolik se rozhodne jít za novým publikem a opustit svoje tradiční
formy nejen umělecké, nýbrž i duchovní a společenské orinetace“.24

Důlezitou inspirací k syntetickemu jevištnímu tvaru je mu práve asijske
divadlo. Frejka se o jeho rozmanite formy zajímá dlouhodobe a neomezuje se
jen na jediný proud či zánr. V průbehu cele sve tvorby čerpá ze specifických
projevů japonských, čínských, ale i indických divadel. Důlezite je, ze
s kulturou techto divadel setkává nejprve skrze literaturu a ve svých prvních
reziích se proto můze opírat pouze o teoretickou znalost (první hostování
asijskeho divadla v západním svete se uskutečnilo az v roce 1930).
Teoreticke práce českých autorů se objevují az mnohem pozdeji. Poprve se
tomuto tematu venuje Karel Brušák ve sve studii „Znaky na čínskem divadle“
vydane v roce 1939 v časopise Slovo a Slovesnost (a zároveň v Programu
D39, kde je pozdeji otišten i text Vlasty Průškove, nebo Bohumila Mathesia
Romance západní komnaty). Ve svem článku se odkazuje mimo jine na text
"O čínskem divadle" z roku 1938 českeho sinologa Jaroslava Průška, který v
letech 1934 - 1937 studoval v Tokiu čínskou literaturu a popisuje v nem
zhlednute predstavení v Pekingu. O dva roky pozdeji se Vlasta Průšková,
která take čerpá z vlastní divácke zkušenosti, v článku s názvem "O
japonskem divadle" venuje divadlu kabuki.
Dalšími jsou napr. Jindrich Honzl, který v Pohybu divadelního znaku (1940)
prevzal část Ejzenštejnovy stati s názvem "Nečekane podobnosti". 25 Ve
stejnem roce na Karla Brušáka navázal i Jirí Veltruský ve sve práci "Človek a
predmet na divadle". Zatímco Karel Brušák se ale zameril predevším na praxi
čínskeho divadla a na jeho výrazove prostredky, Veltruskeho práce se zabývá
predevším teorií herectví a srovnáním s naším (resp. evropským)
prostredím.
24
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Presto, ze Frejkova informovanost je predevším zprostredkovaná, neomezuje
se jen na kuse informace. Jedná se o důsledne studium všech dostupných
materiálů, coz umozňují mimo jine i úzke kontakty predevším s ruským a
francouzským prostredím. Díky tomu se Jirí Frejka dostává k Ejznštejnove
studii „Nečekane podobnosti“ (reakce na vystoupení japonskeho divadla
kabuki v Moskve, v nemz jako první v Evrope popsal pohyb divadelních
znaků) záhy po jejím vydání v roce 1928 26 a informace zde získane vyuzívá jiz
ve sve první inscenaci asijske dramaturgie v Asagao. Prílezitostí k osobnímu
setkání s asijským divadlem bylo mene. Frejka mel ale napr. prílezitost v
Parízi, na druhem ročníku festivalu Societe universelle du Theatre, kam ho
pozval Firmin Gemier, zhlednout Vachtangovovu Princeznu Turandot,. "Na
festivalu, který je pořádán v Odeonu, jsem uviděl Princeznu Turandot,
nepochybně jedno z největších děl moderního divadla. Bylo by zbytečné hledat
přívlastky, protože stejně budou nevýstižné, ale bude těžko hledat i hlavní
hlediska, podle nichž by bylo možno s jiným sdělit dojem z okouzlujícího
bohatství, jde-li o dílo tak hluboce a oragnicky vypracované. Podobá se to
nějakému dojmu z přírody, kde také nemluvíme o kráse rozdělené na skály a
stromy, ale o celkovém rytmu a nevyslovitelném dojmu celku.... Pantomima
prolnutá s hudbou, herecký pohyb přecházející k tanci a naopak, vyhledávání
nekonečných výrazových i tónových možností, hned parodistických, hned
patetických, hned plných lyrismu, hned vtipu. Široké rozpětí veliké fantazie,
která uchvátí svým prouděním diváka od počátku do konce." 27 Frejka pak s
temito novými podnety, ktere odpovídají jeho vnitrním otázkám, ktere
korespondují s tím, co sám cítí jako umelecke, zive, divadelní pracuje
mnohem důsledneji. A postupy, u kterých se s asijským divadlem potkává,
jsou pochopitelne vzhledem k tomu, po čem uz od prvních odborných textů
prahne, premýšlí o stejných otázkách, a podobne konfrontace jsou pro nej
26
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potvrzením a overením jeho dosavadních snah a predstav. Odklání se od
pouheho pouzití asijských motivů bez hlubší provázanosti s danou inscenací,
s jejím sdelením, kdy jsou inscenační postupy a výtvarná stránka vzdy
prizpůsobeny konkretnímu prostredí a zvyklostem. Takovým príkladem je
inscenace Yellow Jacket, která vychází ze stejne myšlenky, jako pozdeji Lady
Precious Stream, kterou Frejka po výrazných úpravách inscenuje v roce 1937.
Na jeho prístupu k tomuto textu hry jakozto materiálu se kterým dál pracuje
je dobre patrne, kam svojí praxí tento trend posunul.
Americke drama autorů George Cochana Hazeltona a Josepha Henryho
Benrimo The Yellow Jacket zaznamenalo ohromný divácký úspech na počátku
20. století. Drama bylo poprve inscenováno v roce 1912 v newyorskem The
Fulton Theatre. Text vychází z čínske predlohy, autori ho však (stejne jako
pozdeji S. I. Hsiung Lady Precious Stream) plne prizpůsobili západním
scenám a snazili se tak priblízit čínske divadelní kovence, podstatu čínske
herecke techniky. Úroveň textu ani námet nejsou v tomto prípade důlezite a
rozhodne nestojí za celosvetovým úspechem. Inscenátori museli pracovat
predevším s vedomím, ze se jedná o neobvyklou, exotickou látku a
zpracování. Záhy po prvním uvedení byla inscenace uvedena v Londýne,
Madridu, Düsseldorfu, Berlíne, Vídni, Budapešti, Petrohradu či Moskve.
Inscenace mela svými postupy prejatými z čínskeho divadla prinášet
odpoutání se od naturalisticke iluzivnosti. Hazelton a Benrimo ovšem prináší
jinou formu iluzivnosti, kdyz prostrednictvím Chóru predkládají iluzi
skutečneho čínskeho jevište a čínských divadelní postupů - prostrednictvím
dezinterpretujících divadelních postupů vytvárí iluzi čínskeho divadelního
zázitku. "Velkou dezinterpretací bylo užití postavy kulisáka, který se pohyboval
po jevišti a pomáhal s řadou akcí, jež byly vydávány za typické pro čínské
divadlo. Nedílnou součástí dramatu byly například scény, v nichž rozmísťoval
kulisy a před zraky diváků s nimi manipuloval. Významná role mu pak připadla
v závěru hry, kdy kouřil, klaněl se publiku a uzavíral oponu. Toto pohrávání si s
čínskými divadelními technikami nevyrůstalo ani tak z jejich znalosti, jako bylo

spíše založené na imaginaci autorů, kteří využili exotičnost námětu k novým a
nezvyklým inscenačním pokusům."28
Pet let po londýnske premiere – 18. brezna 1917 – byla hra v prekladu
Alfonse Bresky uvedena pod názvem Žlutý háv v Českem divadle krajskeho
mesta Plzne v rezii Josefa Fišera.
Drama nezpracovává konkretní čínskou predlohu – autori chteli na scenu
prenest predevším "ducha čínskeho divadla", spíše nez o príbeh, jednalo se
autorům o prenesení čínske divadelní konvence, o vystizení podstaty čínske
herecke techniky. "Žlutý háv není jednotnou čínskou prací, nýbrž je to jakýsi
summární výtažek nejcharakternějších prvků čínského divadla." 29 Jinými slovy
se jedná o umele vytvorený tvar bez hlubšího pochopení dane kultury, snaha
o prenesení asijských reálií do našeho prostredí, snaha priblízit Čínu jako
takovou, nikoli pokus o zprístupnení jejích divadelních postupů. Úvod slibuje
čínske drama, čínske motivy a čínske divadelní postupy. Kdyz inscenátori
tvrdí, ze pouzívají jine postupy, nez na ktere je divák do te doby zvyklý,
neznamená to ale, ze tyto postupy budou mít neco společneho s tradičním
čínským divadlem. Jejich nedůsledným prenesením dochází k mnoha
kompromisům a dezinterpretacím, coz ovšem nic nemení na tom, ze ve sve
dobe působily minimálne exotickým dojmem a setkávaly se opakovane s
úspechem.
Príbeh vypráví o muzi, který unikl úkladne vrazde naplánovane jeho otcem a
který se teď vrací do rodneho mesta, aby od nevlastního bratra získal symbol
moci, zlutý plášť. Scenár predepisoval hru na otevrenem, oproštenem jevišti,
v jedne náznakove dekoraci (Josef Skupa). "Hraje se při jediné dekoraci, která
tvoří náladovou folii celku, jednotlivé scény pak vytváří se přestavováním a
přistavováním jevištních rekvisit, jež od začátku hry jsou na scéně, divadelním
28
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mistrem a jeho pomocníky, rovněž na scéně přítomnými, pak se staví a
odstavují, jak právě scéna toho žádá. Na př. květinový člun sestaví se z
podnožek (sedadlo v prostřed) a čtyř křesel (sedadla pro veslaře) apod."
Vystupovali zde i jevištní „asistenti“, kterí antiiluzivne pomáhali hercům s
náznakovými dekoracemi a rekvizitami. "K označení stylu čínského jeviště
budiž uvedeno, že ku př. bambusová tyč, s níž manipuluje divadelní mistr, značí
dle potřeby brzy okno, brzy dvéře nebo strom. Divadelní mistr, který se svými
pomocníky v oděvu "kuli" zdržuje po celou hru na scéně, má býti pokládán dle
staročínského zvyku za neviditelného."30
Po vzoru čínskeho divadla se postavy divákovi samy predstavovaly. Část
vyprávení prebírala postava Chóru, který byl jakýmsi tlumočníkem mezi
jevištem a hledištem (ztvárnil ji reziser Josef Fišer) a uvádel jednotlive sceny.
"Poněvadž nám a všem západním národům zdálo by se leccos podivným a
nevysvětlitelným, opatřili angličtí autoři "Žlutý háv" vymyšlenou postavou, jíž
nazvali Chorus a jež jest jakýmsi tlumočníkem mezi jevištěm a hledištěm, aneb
lépe řečeno mezi herci a diváky - na čínském divadle však s takovouto figurou
se nesetkáváme."31 Jevištní mistr, který se volne pohyboval po scene, zase
viditelne asistoval hercům, prinášel rekvizity. "Divák ovšem musí se podrobiti
jisté sugesci, aby mu dostačila jedna – ovšem skvostně stylová – dekorace a
slovní vyvolávání, že děj se odehrává v paláci, v zahradě, v horách, aby spatřil v
bambusové tyči smuteční vrbu, v kusu dřeva dítě, ve stolu a židličkách vysoký
vrch, aby viděl "koně", na němž přijíždí a s něhož sestupuje jezdec, aby mu
zajrytí tváře červeným šátkem představilo utětí hlavy, aby s druhé strany
neviděl divadelního mistra, vše mezi hrou na jevišti pořádajícího, podle čínské
představy i s jeho kuli neviditelného, a aby vůbec uvykl na osobu (chorus), vše
na jevišti obecenstvu vysvětlující."32
30
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Na antiiluzivní scene meli sve místo i hudebníci. Hudbu slozil William Furst.
"Hudba k "Žlutemu hávu" je asi tak "čínskou" jako je japonskou hudba
Pucciniovy "Madame Butterfly". Čínské motivy a napodobeniny, nebo jejich
ozvuky jsou tu Angličanem Williamem Fürstem západoevropsky zpracovány,
na mnohých místech rozvedeny v širokvětou půvabnou melodii, podepřenou
dosti zajímavou harmonií. Hudba má ve hře úkol, místa významná
podmalovávati, zdůrazňovati a náladu scény zvyšovati. To se jí také vůči diváku
daří a přispívá tím k sesílení dojmu, vyplývajícího z toho co neobvyklého se tu
podává. Pokud je tak, jak u nás se hraje, prací Fürstovou, je nesnadno zjistiti.
Každé divadlo, kde se Žlutý háv dával, upravilo si ji asi dle svých potřeb. U nás
učinil tak kapelník Moor a jeho úprava i přesnost, s jakou nastupuje, se
zamlouvá."
Zatímco Frejka ve svých pozdejších dílech vycházel vzdy predevším z
vnitrních potreb díla – a teprve na základe myšlenky se nechal inspirovat
různými zdroji, podobne texty jako Žlutý háv omezují svobodu striktním
návodem a z oprávnene obavy o srozumitelnost navíc slozitými
vysvetlivkami, bez kterých by se pravdepodobne cele dílo rozpadlo.
Pozornost je soustredena na blíze neurčenou exotičnost, která má zaujmout
snad jen tím, ze je "jiná". Temer ve všech novinových článcích se objevuje
slovo "zvláštnůstka". Spíš nez o divadlo se ale jedná o bizarní muzejní vitrínu,
která navíc zprostredkovává velice zkreslený obraz. Odpovídá tomu i scena
predstavující "čínský" pokojík se všemi "tradičními" prvky, ktere je mozno si
predstavit – náznak pagody, lampiony, čínske sloupy popsane čínským
písmem. Zůstává ovšem nemenná po celou dobu predstavení a svou
popisností a konkretnosti nedává prostor jakekoli imaginaci.
V tomto období můzeme mluvit pouze o vnejškovem okouzlení bez hlubšího
pochopení myšlenkových a kulturních souvislostí, ktere dovolovalo
jednotlivými motivy jen částečne ozvláštnit jinak konvenční divadelní tvar.

Není výjimkou, ze pri pokusu prizpůsobit čínskou, japonskou či indickou
predlohu západním scenám dochází často k dezinterpretaci. Volne pouzívane
motivy s konvencemi tradičního asijskeho divadla, ze ktereho vycházejí, často
vůbec nekorespondovaly. Setkáváme se s okleštením slozitých divadelních
postupů na pouhe dekorativní prvky. Jmena postav, uzití vypraveče či chóru,
ale i scena a kostýmy mely vyvolávat konotace asijskeho divadla. Jedná se
však spíš o subjektivní predstavu jednotlivých inscenátorů, vlastní predstavu
toho, jak by takove divadlo mohlo vypadat. Vetšina z nich pri tom tezí
predevším z exotičnosti, kterou tato dramata prinášejí.

Asagao

"Moderní Studio je přímo předurčeno státi se přípravnou a pokusnou scénou
velkých divadel, skutečným studiem."33

Frejka sve teoreticke znalosti poprve overuje v praxi v dobe sveho působení v
Moderním studiu, jehoz provoz byl zahájen 10. února 1929 obnovenou
premierou opery buffy Mistr Ipokras, mastičkár drkolenský. (Nutne úrední
povolení k divadelnímu provozu podepsali mimo jine i K. H. Hilar a František
Götz, se kterými bude pozdeji spolupracovat v Národním divadle). 34 Frejka
zde pokračuje v hledání moznosti syntetizace všech umeleckých prvků v
rámci divadelního díla, uplatnení ziveho jevištního projevu. Studio mu
umozňuje tvorit experimentálne, nabízí práci s novými texty současných
dramatiků a básníků, kterí nachází uplatnení na oficiálních scenách jen velmi
tezko. Tento experimentální prostor mu umozňuje dále rozvíjet hereckou
techniku a zároveň úzký kontakt s diváky. "Moderní Studio, k jehož
spolubudování Vás zveme, bude svobodnou a zásadně nepolitickou tribunou
mladého českého divadelního umění. Jeho posláním je poctivé a tvůrčí hledání
živého jevištního projevu, k němuž sjednocuje nejkladnější a nejslibnější
pracovníky divadelní. Není v něm specialisace na určitý druh her, protože má
nebo vychovává všestranné herce, kteří zpívají, hrají i tančí, a kteří spolu s
ostatními spoluparcovníky chtějí se cele oddat svému uměleckému poslání, v
jehož kulturní hodnotu věří a jež má vnésti prvky trvalé ceny do českého umění.
S tímto zřetelem budou studovány činohry, malé staré opery, klasická opereta,
představení taneční i voice-bandová pod zorným úhledm divadla moderně
orientovaného podle moderního člověka."35
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Důlezitou součástí provozu byl koncept hudebního divadla, který mel rozvíjet
E. F. Burian. Choreografkou souboru se stala Jarmila Kröschlová, navazující
tak znovu na spolupráci započatou v Dada. Z Dada do Moderního studia prešli
take nekterí výtvarníci (Karel Šourek, František Muzika, František Matoušek)
a herci. Soubor tvorili Lída Otáhalová, Lola Skrbková, Ladislav Boháč, Josef
Skrivan, Václav Tregl, Jirí Vasmut, František Vnouček, Bohuš Záhorský,
Milada Matysová a Karel Postránecký. Finanční stránku projektu vyrešil
Frejka ustavením Druzstva Moderního studia, jemuz

čestní

členove

poskytovali dobrovolne finanční príspevky.

Asagao mela premieru 14. února 1929 v rámci komponovaneho večera z
cyklu dramatických studií (společne s Euripidovou satyrskou hrou Kyklop a
Sachsovou masopustní fraškou uvedenou pod zkráceným názvem Vysedával
telata). Autorem je Jamada Kakaši, který po roce 1850 zpracoval román
Asagao pro divadlo kabuki (Asagao byla původne napsána pro loutky, v roce
1804 autorem Čikamacu Tokusa). Hra mela 16 dejství, do češtiny bylo
prelozeno pouze jedine – 14. dejství, spolu s popisem predchozího a
následujícího deje a poznámkou o vypraveči, doprovázenem v kabuki
trístrunnou loutnou nebo orchestrem. Prestoze se jedná o realistický príbeh,
Frejka pouzitými divadelními postupy (predevším zapojením voicebandu E.
F. Buriana) zdůraznil jeho pohádkovost a sugestivnost. Mimorádná estetická
a emotivní působivost japonskeho divadla nó, z jehoz principů Frejka
vychází, je zalozená na pojetí predstavení jako syntetickeho, komplexního
jevištního tvaru, zpracovávající básnicky vytríbený text a vyuzívajícího do
nejmenších podrobností propracovane jevištní postupy – kazdý tón hlasu a
hudebního nástroje, kazdý krok a gesto má svůj hluboký význam a
odůvodnení. Syntezou slovního, peveckeho a gestickeho projevu herce s
účinkováním chóru a hudebníků vytvárí ryze zivoucí divadlo.

Asagao je tragickým milostným príbehem. Hlavní hrdinkou je nešťastná
dívka Miyuki, která je prezdívaná Asagao, neboli modrý svlačec, podle

zalostne písne, kterou zpívá. Asagao potká mladeho rytíre Asojira a oba se do
sebe zamilují na první pohled. Bohuzel jsou však brzy rozdeleni. A ačkoli jsou
si často velmi blízko, jejich shledání jim uz není práno. Kdyz rodina Miyuki
začne hledat snoubence, utíká dívka z domu a zalem po Asojirovi si vypláče
oči. Slepá a tápající dorazí do Shimady u reky Oigavy, kde jí nabídne útočište
majitel místního hostince. Po roce se zde objeví její milý, ale Asagao nic
netuší. Zpívá mu, stejne jako ostatním hostům, svou tesklivou píseň o
modrem svlačci. Komazava svou Asagao poznává a nechává jí jako vzkaz
jejich poznávací znamení, kterým je vejír, jenz mu kdysi venovala. Spolu s
ním dívce venuje zázračnou mast, která jí navrátí zrak. Musí být ale smíchána
s lidskou krví. Kdyz Asagao pochopí, s kým se pred chvílí setkala, snazí se
sveho mileho v dešti dohonit, ale nepodarí se jí to. Narazí na rozvodnenou
reku, ve ktere se chce utopit a skončit sve marne trápení. Nez stačí tento čin
uskutečnit, objeví se zde hospodský spolu s jejím bývalým sluhou Sekisukem.
Hospodský ji predává dárek od Asojira a je to práve on, kdo se obetuje, aby
byl lek účinný. Probodne se dýkou a umírá. Jirí Frejka zde pracuje
s promenou materiálu divadelního znaku, kdyz „gong znějící postupně slaběji
zastupoval dívku mizející v dálce, zesílení světel bylo znamení dívčina
uzdravení ze slepoty“.36
Frejka v teto souvislosti mluví o asociativních standardech divákova vedomí,
který automaticky za otevrenými dvermi očekává nove príchozího človeka,
nebo opile vrávorání u nekoho opileho. Na jevišti z techto kamenů sestavuje
umelec nový svet. "Alogismus" uměleckého díla může spočívat buď v novém
sestavení těchto kamenů, nebo v jejich zcela novém, symbolickém výkladu, ale
standard je vždycky něco, čím je zachycena vnímavost diváka." 37 Nejlepe to
můze fungovat ve vlastním kulturním prostredí, diváci jsou postupne vedeni
k tomu, aby temto znakům rozumeli. Zástupnost a apelativnosti divadelních
36
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znaků, kterými asijske divadlo inspiruje evropske divadelníky, vychází z
reálne skutečnosti, ale na jevišti se stává ryze estetickým prvkem. Tvůrci
pomocí znaků aktivizují diváka, probouzí v nem asociativní schopnosti a
znalosti, díky kterým je tento pohyb pro diváka čitelný a srozumitelný.
Frejkovi je tento princip blízký a rozvíjí ho behem cele sve tvroby. "Divadelní
představení je řada symbolů, řada znamének, řada magických formulí, které
podobny chvění ladičky slyšeného až v uchu nejsou samy o sobě ničím:
publikum, tato chaotická kolektivita, činí divadlo něčím skutečným teprve v
okamžiku, kdy pochopí jeho znaménka, kdy je jimi usměrněno, kdy z jeho
chaosu jsou vybrány kusy jeho kolektivního srdce a vtaženy na jeviště ve formě
jeho vnímacího standardu, jeho prožitku. Znamená to, že divadlo nahrálo na
určité standardy ve svém publiku, a teprve pak je může vléci svým fantazijním
proudem, kamkoliv se mu zlíbí."38
Vedle toho japonske hre důsledne prizpůsobuje i prostor, výtvarnou stránku
inscenace (včetne kostýmů a masek), stylizovaný pohyb i hlasový projev
herců.
Japonská hra Frejku inspirovala k novemu pojetí sceny. Zatímco do teto doby
vycházel z ruskeho konstruktivismu, teď se nove zameruje predevším na
asociativní význam jevištního prostoru: „řešili jsme zde scénu systémem
detailů, zátiší, co možná reálných v absolutním prostoru“ 39. Výtvarník Otakar
Mrkvička vytvoril intimní scenu jen s pomocí jemne barevných odstínů
bambusových rohozí s japonským písmem zavešených na zdi, nekolika pruhů
pestre látky a take barevných lampionů.

Poetický, melancholický príbeh vyzadoval i specificke herectví, ktere bylo
zcela podrízene úsilí o důslednou poetizaci, lyričnost. Pohyb herců byl presne
stylizován a rytmizován, v prípade zenských rolí do tanečního pohybu.
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"Herec nenapodobuje kroky... Jeho pohyb je do jisté míry tancem, neseným
složitou hudbou dramatu, jehož gradace a pády jsou jediným důvodem pro
takový či jiný "taneční" krok na scéně. Chci vyjádřit rozdíl dvou světů,
každodenního a divadelního, který je jeho stupňováním, nikoli imatací." 40 Na
taneční slozce se výrazne uplatnila skupina Jarmily Kröschlove. Spolupráce s
predstaviteli výrazoveho tance rozvíjí pohybovou, rytmickou a dynamickou
sferu divadelního tvaru a poukazuje na dosud plne nevyuzívaný potenciál
fyzickeho materiálu herce, s nímz lze docílit dynamizace celeho prostoru
jevište.

V textu se v rychlem sledu strídají ryze poeticke, básnicke pasáze s
dramatickými. Důlezitou roli ve spojení obou vrstev do sjednoceneho tvaru
sehrál predevším petičlenný voiceband E. F. Buriana, který v nem zastával
vůdčí hlas.
„Hudba nesmí doplňovati ani vykládati. Nesmí býti konferenciérem, jenž svoji
individuálnost hledí ‚také uplatnit‘, nýbrž musí býti spolutvůrcem scény,
aktérem dramatu, produkujícím se tak, jak výstavbou dramatické koncepce
musí“41. Frejkova práce s voicebandem nám priblizuje způsob, jakým
kombinoval jednotlive divadelní postupy. Jeho zámerem nebylo v zádnem
smeru napodobit jeden jediný tradiční tvar, naopak čerpá z různých zánrů
japonskeho divadla v souladu s vnitrními potrebami inscenace. Na jedne
strane se nechává inspirovat pojetím chóru japonskeho divadla nó a funkci
vypraveče a tlumočníka vnitrních monologů, zprostredkovávajících vnitrní
stav postav, jejich emoce (nehu, lásku, zoufalství, zal) v inscenaci prebírá
voiceband E. F. Buriana. Vedle toho líčí napríklad i prírodní dení
(prostrednictvím jutových závesů, pod kterými orchestr sedel, vytvárel
rozbourenou reku, dešť ad.) Predevším díky voicebandu nepostrádala tato
40
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poetická
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dramatičnost.

Voicebandove

zpracování

textu 42

predepisuje častou zmenu intonace, hlasitosti, v klíčových okamzicích herci
mluvili dokonce do megafonu 43. Rychlým zmenám tempa a rytmu odpovídal i
pohyb ve spolupráci se svetlem, ktere u Frejky prímo vytvárí prostor - kdyz
se jeden táhlý tón rychle promení ve staccatový, a obecne napínavá situace se
zklidní, prudke, trhane pohyby prechází v pomale a plynule.
Zároveň voiceband zprostredkovával autorem predepsane recitativy
vypraveče, který je společne s hráčem na trístranný nástroj šamizen
(společne nazývaní čobo) neoddelitelnou slozkou jineho japonskeho zánru
dzóruri.
Asagao:

Jen za jitra v jiskrive rose
zije a rozkvetá modreho
svlačce kvet. Leč kdyz se
blízí palčivý slunka paprsek,
uhasnou perly jiskrive
rosy a s nimi zmírá i modreho
svlaččce kvet
Ach, kez se rozproudí lijavec pozehnání
na naše nivy!

Z rozhlasoveho rozhovu s Lídou Otáhalovou, která ztvárnila hlavní roli
Asagao, je zrejme, ze herci byli s temito specifickými principy seznámeni.
(Zároveň tehdy v Praze hostoval soubor kabuki umozňující seznámení se s
estetikou dalšího japonskeho zánru). Specifickým umístením na jevišti však
ješte posunuli jejich význam. Na japonskem jevišti byly recitativy
predzpívávány v sólovem podání za doprovodu harfy na částečne vyvýšenem
prosceniu prekrytem bambusovými plátny napravo od diváků tak, aby
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nerušily celkový dojem diváka. Jejich funkce byla čiste vokální. Frejka naproti
tomu ve sve inscenaci predsunul voiceband dolů pod scenu, do prostoru pro
orchestr, který prikryl lehkou průsvitnou látkou. Recitativy se linuly z
hloubky orchestrište a tvorily dominantní prvek inscenace. Práve v Asagao
voiceband poprve integrální slozkou predstavení, kdy pouze nedoprovázel
text, ale byl jedním z hlavních akterů inscenace. To je princip, ke kteremu
krom Frejky dlouhodobe smeroval i E. F. Burian. "Ve zvukohře slučujeme
pohyb věcí, tělového, slovně rytmického a hudebně zvukového materiálu v
polydynamický celek. Ve zvukohře zní slovo, pohyb, kulisa. Herec mluví a celým
tělem zní. Herec není reprezentantem sebe sama, ale článkem v řetězu znících
rozličností. Zdivadelníme zvuky!"44 I v nó je hudební slozka tesne propojená s
recitací chóru a gestickým projevem herců. Rytmickou stavbu hry drzí bicí
nástroje, ktere podmalovávají zrychlování rytmu herecke akce.45
Behem promluv voicebandu zůstávají ostatní postavy ve stronzu a to i v tech
nejvypjatejších situacích šílenství či umírání. Stejne jako v japonskem divadle
nó gesta neilustrovala text, vázala se k hlasove a emocionální stránce. Gesta
jsou úsporná a postrádají symbolický význam. Smerují spíše k esteticke
stylizaci. "Člověk vylázající po mřížoví působí nejprve jako umělec těla, ale
zároveň může být takto fixován neklid, útěk, strach, podle situace a její
dynamiky."46 Napr. pri voicebandu "Nestarajíc se o svou slepotu, dospívá
Asagao brzy padajíc, brzy sklouzajíc po kluzke půde az k teto rece" se herečka
pohybovala v rytmu recitativu – po kazdem kroku následovalo dlouhe
zastavení (priblizující se typickemu klouzavemu pohyb). Stejne tak herecký
výraz v nó se vyznačuje úsporností a umereností. Zatímco v divadle nó takove
gesto vzniká silnou redukcí gesta skutečneho a napríklad znak pláče – šiori –
je proveden priblízením ruky s prsty u sebe k očím a sklonením hlavy, Frejka
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často pracoval s hlasem. I pláč jeho herečky mel být predevším krásný,
pripomínající zpev na vysokem tónu. Hlas a jeho zbarvení odrází emoci. Jine
sceny si naopak vystačí beze slov, napríklad kdyz se Asagao ve vypjate chvíli
vymrští z kleku v úzke sukni bez opory (spirálový pohyb s rozhozenýma
rukama), nebo pri pláči u rozvodnene reky podobnemu sesutí na zem, údery
gongu, oznamující čtyri hodiny, provázel herec pohybem ruky, znázorňující
ručičku hodin, klesající pri úderech po ciferníku. Ve scenách šílenství pak
volil Frejka trhaný pohyb, nebo hlas, ostre rezaný tón s jasným a presným
odlišováním slabik. Nápadne zdůraznení a vizuální umocnení silných afektů
je jeden z dalších charakteristických znaku asijskeho divadla (konkretne
divadlo nó). Bývají pouzity náhle, nečekane, celkem bez plynule vazby mezi
jednotlivými emocionálními stavy.47
Kostýmy i celoobličejove masky, vycházely spíše z určiteho vnitrního smyslu
díla. Autori se nesnazili kopírovat tradiční japonske masky a kostýmy, ale
predevším navodit potrebnou atmosferu východního sveta. Masky zhotovil
podle Mrkvičkova návrhu sochar Jirí Jaška. Vznikly odlitkem tváre herců,
ohlazeným do plochy a mely sešklebená ústa, s výjimkou Asagao, jejíz maska
ztvárňovala čistý smutek – esenci emoce, která je pro tuto dramatickou
postavu rozhodující a príznačná. Herci tak byli nuceni hledat nove výrazove
prostredky. Nesmíme zapomínat, ze Moderní studio bylo Frejkovi a jeho
spolupracovníkům jistou laboratorí, jednou z prvních profesionálních
prílezitostí k ohledání různých zdrojů inspirace. "Herectví avantgardních scén
mělo svůj zcela svébytný charakter. Avantgardní herci se snažili překonat
"naturalistický" prožitek, odpsychologizovat herecký projev. Takové pojetí
herectví přinášelo s sebou ovšem i radikální změnu výrazových prostředků:
místo mimikou, která hrála takovou roli v psychologickém herectví vojanovské
generace, pracuje toto herectví raději fantasticky kombinovaným kostýmem či
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gestem, sytlizovaným mnohdy až do tanečnosti. Vnější forma hereckého výkonu
je vytvářena často pomocí složité obrazné analogie." 48
Kostýmy odpovídaly barvou charakterům – bílý kostým nezne a pokorne
Asagao, jehoz prostrizene rukávy dávaly pri gestu vyniknout nahým rukám, v
kontrastu k nemu černý Ivashira, zlomyslneho rytíre, který Asagao trápí a
ponizuje a hnedý a zelený jako zeme Takujemona, hospodáre a majitele
hospody, který se na konci hry obetuje, aby Asagao vrátil zrak.
V roce 1941 hrála Otáhalová Asagao znovu, tentokrát v rozhlase v rezii
Bohuše Hradila ve stejnojmenne adaptaci Pavla Tkadlece, která zachovala
původní dejovou osnovu. „… P. T. rozvedl se zvláštní citlivostí lyricky křehký
příběh o slepé dívce Asagao, které je navrácen zrak a ztracená láska jen
obětavostí lidského srdce, kterému pro štěstí druhého není ani smrt obětí dosti
velkou. Podařilo se mu to především překrásnou stavbou zvukové scény, která
mu dala příležitost vydat se, byť jen v náznacích, z prudké básnické intuice,
nejen pokud jde o bohatost zkratkových náznaků a symboličnosti, ale i pokud
jde o křehkost slovního výrazu a strukturu dialogů. Jeho Asagao svítí
pastelovou jemností japonského originálu a dává možnost česky zamyšleného
pohledu do oblasti lidského srdce, citu, lásky a životních hodnot.“49
Komazavu hrál Vladimír Šmeral a Tokuyemona Bohumil Záhorský, který hrál
ve Frejkove inscenaci Komazavu. „Okouzlující jemnost a zajímavá něha,
kterou dala Otáhalová své hrdince, dělá z té malé komorní hry a úlohy jednu z
velkých událostí naší divadelní produkce a znovu ukazuje, že je Otáhalová ne-li
první, tedy jedna z nejprvnějších lyrických hereček. Subtilní schopnost vcítit se
do všech citových zachvění a suverenní hlasová kultura, která jí dovoluje
ztvárnit jejich neuvěřitelně jemné odstíny, to je zároveň dar boží i výboj, jakých
není tak mnoho.“50
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Tkadlecova úprava byla v následujících dvou letech uvedena i na dalších
divadelních scenách, v roce 1942 ve studiu Čin (r. Deda Papez), v roce 1943
ve studiu Intimního divadla (r. Václav Krška) a ve stejnem roce hru uvedl
Spolek divadelních ochotníků J. K. Tyla v Rokycanech (r. Ettler), v titulní roli
zde opet hostovala Lída Otáhalová.

Frejka se o asijske divadlo zajímal soustavne a vyuzíval jeho specificke
postupy behem cele sve tvorby. V prosazování asijske dramaturgie
pokračoval i po zániku Moderního Studia. V roce 1930 na scene holešovicke
Uranie navazuje na spolupráci s herečkou Lídou Otáhalovou (ve Večeru Lídy
Otáhalove), kde herečka predvedla úryvky ze dvou indických her – 1. dejtví z
Kálidásovy Šakuntaly „O pí. Otáhalové-Mrkvičkové možno říci, že je herečkou
vzácných lyrických kvalit, mající neobyčejně čistou dikci, jíž vysoko převyšuje
ostatní soubor. Jen Sudba sl. Matysové se jí přibližuje.“51 A Thákurova
Poštovního úradu, kde ztvárnila roli chlapce Amala „Pí. Otáhalová odpovídala
citlivému psychologickému obrazu nemocného chlapce celým svým hereckým
naturelem i zjevem.“52 Výpravu navrhl opet Otakar Mrkvička. Rabíndharáta
Thákur nebyl náhodne zvolený autor. V roce 1921 navštívil prazský PEN
klub, prekládala se jeho dramata i básne. Petišková v úvodu ke knize Divadlo
je vesmír zmiňuje Frejkův bohuzel nepublikovaný rozbor Thákurova díla.
Jednou z dalších inspirací bylo pravdepodobne i Komorní divadlo J. A.
Tairova, který Šakuntalu uvedl v roce 1914.
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Paní Studánka

Frejkova cesta do Národního divadla se vyvíjela postupne a velice prirozene.
Presto, ze avantgardní sceny dávaly mnohem vetší prostor experimentům a
moznosti overení nových divadelních postupů, bylo pro Frejku Národní
divadlo – tato "nejverejnejší scena" – místem, ve kterem spatroval důlezitou
úlohu. "Nikde jinde není lépe vidět, že nejpraktičtější praxí je především veliká
idea,

jako

na

příkladu

budování

Národního

divadla.

Jediná

idea:

reprezentovala sílu života schopného národa jeho silou duchovní, vytvořila
ústav váhy duchovní, umělecké, politické a mravní." 53 Brzy po maturite oslovil
K. H. Hilara, jestli by mohl navštevovat hlavní zkoušky. V tu dobu mu tato
moznost umoznena nebyla, ale Národní divadlo bylo s Frejkou i nadále
propojeno uz jen tím, ze sem prirozene prešli nekterí z herců, se kterými
Frejka spolupracoval v Osvobozenem divadle, nebo pozdeji v Moderním
studiu. Spolupráce v pevnem kolektivu lidí byla pro Frejku velice důlezitá,
jednou z útrap tvůrčího období, kdy působil v Osvobozenem divadle, Divadle
Dada a Moderním studiu byla častá promena souboru, nemluve o finančních
a provozních problemech, ktere mu nedovolovaly naplnit vytyčený
dramaturgický program a predevším kontinuálne rozvíjet všechny slozky
divadelního díla. K. H. Hilar ho poprve oslovil v roce 1928 s nabídkou
pohostinske rezie Aristofanových Ptáků, pozdeji prišla nabídka na Achardovu
hru Život je krásný a nakonec, od sezony 1929/1930, stále angazmá.
S nabídkou angazmá v Národním divadle se Frejkovi otevírají ideální
profesionální a začíná kombinovat sve dosavadní postupy s umeleckými a
technickými moznostmi první sceny. V roce 1937 zde uvádí čínskou hru Paní
Studánka (Lady Precious Stream).
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Lady Precious Stream dokonale charakterizuje vývoj, ke kteremu dochází ve
20. století – vzájemne ovlivňování evropskeho divadla asijským a naopak. Je
to hra S. I. Hsiunga, autora původem z Číny, který se inspirován hrou Wang
Bao Chuan Mei Lanfanga snazí západnímu divákovi priblízit tradiční čínske
divadlo. Mei Lanfang je mezi tím v Číne oceňován za to, ze inovativním
prístupem posouvá čínske divadlo dál, aktivne se podílí na promene a tvorbe
"noveho" divadla.
Lady Precious Stream zaznamenala globální úspech. V roce 1934 ji jako první
uvedli v People's National Theatre v Londýne, kde se se 733 reprízami stala
komerčne nejúspešnejší inscenací v historii divadla. V roce 1936 se díky
producentovi Morrisi Gestovi inscenovala v Booth Theatre na Brodwayi. Brzy
na to se objeví v Irsku, Španelsku, Jizní a Strední Americe, a konečne i v Číne
(anglicky čínskými herci). V roce 1938 pak vzniká na její motivy film a o
dvanáct let pozdeji stejnojmenná televizní inscenace.
Zatím co působení v Moderním studiu Frejkovi umozňovalo spíše ohledávat a
zkoušet stále nove postupy moderního divadla ve spolupráci s tehdejší
mladou generací, teď prichází na prední českou scenu s nesrovnatelne
lepšími moznostmi, ale zároveň s plným uvedomením si veškere
zodpovednosti. "Proto je dnes na místě mluvit o vztahu občanstva k
Národnímu divadlu, kterému se dostává nepochybně nové obměny jeho poslání
(a vidět hlubší příčiny v jeho vzestupu): dokončit v těchto časech výstavbu
nového obecenstva a mluvit k němu aktivistickou řečí. To proto, že onen nový
divák je neobyčejně vnímavý ke všemu, co co monumentalizuje jeho vlastní
pohled na věci. Včlenit tuto potřebu do výstavby například repertoáru je ovšem
velmi radostný a řekl bych nejrealističtější úkol."54
Situace v Národním divadle nebyla zpočátku vůbec snadná. V první polovine
30. let se divadlo potýká s umeleckou krizí, související s názorovou promenou
ve společnosti. V roce 1933 se k moci dostává Hitler a nálada ve společnosti
se ješte více rozostruje, vzrůstají projevy nespokojenosti a skeptičnosti.
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Umelecká činnost divadla tím získává stále vetší politickou závaznost a
dostává se do ohniska společenskeho zájmu o skutečne aktuální a zároveň
vysoce umelecke divadlo. Frejka politickou úlohu Národního divadla chápe
jako samozrejmou. Uvedomuje si vedle jeho umeleckeho postavení
predevším společensko-politickou úlohu, kdyz píše: „politika může dát bojové
heslo, ale Národní divadlo konsolidující, bojové poslání...jeho řeč je údernější
než řeč politické tribuny právě v takových časech, jaké žijeme.“ 55
K důsledne formulaci a rozvíjení Frejkova umeleckeho programu tedy
dochází teprve v druhe polovine 30. let. Umoznila to predevším spolupráce s
výtvarníkem Františkem Trösterem, s nímz Frejka tvorí klíčove inscenace.
Teprve tehdy je mu umozneno naplnit originální poetiku divadla. František
Tröster jejich spolupráci komentuje slovy: "To nebylo lehké pro něho udělat
výpravu. Bylo nutno ho přesvědčit, měl tisíce otázek. Ovšem Frejka nebyl
režisérem analytikem. U Frejky vždycky analýza předcházela syntéze. našel-li
jsem konečně tvar, i tento konečný tvar musel projít stejnou metodou otázek a
pochybností i přesvědčením a ještě musel být naprosto na místě, aby vydržel
zatěžkávající zkoušku. Věděl jsem, že vznikne-li sebemenší skulina v mé
obhajobě, bude se rozšiřovat a celý projekt padne, ale bude znamenat novou
jistotu. Ano, tyto jistoty Frejka hledal. Snažil se vždycky, aby představení
odpovídalo nejen na aktuální otázky doby, ale i na větší jistoty, aby byly
nalezeny větší pravdy."
Určující vliv na jejich tvorbu má i tehdejší šef činohry, Otokar Fischer,
jmenovaný 9.11.1935. Po K. H. Hilarovi a Jaroslavu Kvapilovi prichází
tentokrát predevším teoretik, univerzitní profesor, který bude chtít ctít
predevším text. I presto však jejich tvůrčí práci vzdy plne podporoval a
umoznil prosazení jejich díla i pres častý nesouhlas odborne verejnosti, která
ješte nebyla plne pripravena na nejmodernejší postupy a prostredky spjate s
jejich umeleckým programem.
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Fischer zároveň Frejku podporuje v jeho potrebe sledovat zahraniční tvorbu.
Umoznil mu účast na Mezinárodním divadelním sjezdu ve Vídni v roce 1936,
pri ktere ho doprovázel i Miloš Hlávka, nebo o rok pozdeji v ceste na Výstavu
československeho umení v Parízi. Tento kontakt byl pro Frejku vzdy
formující. Díky návšteve divadelního festivalu v Moskve v roce 1934 mohl
videt predstavení V. E. Mejercholda, A. J. Tairova, J. B. Vachtangova, MCHATu
ad.56
V období druhe poloviny 30. let dochází ješte k jednomu důlezitemu zlomu,
který ovlivní pozdejší Frejkovo smerování. V západním svete poprve hostují
čínští profesionální herci (soubor Pekingske opery v čele s Mej Lan-fangem).
Nejprve pronikají do Spojených států Amerických, v roce 1935 pak do
Moskvy a Leningradu. Predevším zájezdy do Moskvy a Leningradu mají na
evropske divadelní prostredí velice výrazný vliv. Znamenají prímý stret s
tradičními postupy, moznost zpresnení původních tvůrčích zámerů atd.
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Textová předloha
Tradiční čínskou hru neznámeho autora do angličtiny prelozil S. I. Hsiung pod
názvem Lady Precious Stream se zámerem prizpůsobit ji evropským scenám.
V textu je proto v rámci scenických poznámek zahrnut znakový význam
rekvizit (napr. tyč s praporky uvázaná k zidli predstavuje strom, stůl
zastupuje hory a skály, snehová boure je vytvorena černými praporci, z nichz
se sypou kousky papíru); dále upozorňuje na obradnost společenskeho styku,
na sepjetí zivota lidí s zivotem prírody, na výtvarne znaky typů postav apod.
O první český preklad se postarala Stanislava Jílovská. Pro potreby inscenace
byl však preklad nevyhovující. Vedení Národního divadla proto oslovilo
Miloše Hlávku, který text výrazne upravil.
Príbeh začíná v podstate pohádkove. Otec, generální rada, má tri dcery;
Zlatou studánku, Stríbrnou studánku a nejmladší Studánku. Ta se zamiluje do
mladeho básníka, který v jejich rodine pracuje jako zahradník. Jelikoz však s
jejich láskou rodina (a predevším otec) nesouhlasí, odstehují se spolu do
proste chaloupky v lesích. Brzy nato její milý odchází do války a oba jsou
odloučeni na dlouhých osmnáct let. Mladík je uveznen princeznou v
Západním království a je povazován za mrtveho. Studánka celou dobu pevne
verí, ze je její milý nazivu a zůstává mu po celou dobu oddána. Ješte nez
opustila dům sve rodiny, slíbila, ze se nevrátí, dokud toho nebudou oba
„hodni“. Její milý je mezitím jmenován císarem a vrací se konečne pripraven
postavit se pred Studánčina otce. Brzy po svem návratu se však teto funkce
vzdává a vrací se k původnímu stylu sveho zivota se Studánkou po svem
boku.
Autor pracuje s typickou strukturou textu obsahujícího prolog, exponující
vztahy mezi dramatickými postavami. A predevším pozůstatek vypravečske
techniky, částečne zcizení, kdy dramaticke postavy v úvodních monolozích
predstavují samy sebe. Vypoví o svých osudech, o všem, co se odehrálo nez
vstoupily do deje a zároveň o svých úmyslech, o tom, co se ješte chystají
udelat.

Premiera byla původne plánovaná na začátek roku 1936 (v archivu ND se
nejčasteji objevuje datum 10. ledna), nicmene bránily tomu jak provozní, tak
umelecke důvody. Uvedení Paní Studánky jednak časove kolidovalo s jinou
Frejkovou rezií, predevším si ale inscenátori čím dál víc uvedomovali, ze hra
vyzaduje mnohem důkladnejší prípravu. Paní Studánka (Lady Precious
Stream) byla v te dobe uvedena na mnoha scenách Evropy a USA. Z
korespondence umeleckeho vedení ulozene v archivu Národního divadla
vyplývá, ze byli tvůrci seznámeni minimálne s inscenací uvedenou v
Budapešti, která se setkala s neúspechem. A uvedomovali si prekázky spojene
s uvedením čínskeho príbehu se všemi jeho nálezitostmi v českem prostredí.
„...aby tato záležitost obtížného provedení čínské hry pro nás po umělecké
stránce dopadla čestně a aby byla řešena v rámci našich hereckých a ostatních
(mimo jiné finančních) dispozic.“57
Jirí Frejka v te dobe čelil velkemu nátlaku, jelikoz divadlo bylo smluvne
vázáno uvest hru nejpozdeji do konce kvetna 1936. "Návštěva autorova, byť
sama o sobě sebe vítanější, nezdá se mi přece jen dostatečným důvodem k
uspíšení premiéry. Naopak bych doporučoval a prosil, aby bylo vyjednáno
prodloužení lhůty, do níž jsme povini hru "Lady Precious Stream" provésti." 58
Zároveň mel oporu ve Františkovi Götzovi i rediteli Otokaru Fischerovi, kterí
jeho potrebu prepracování a prehodnocení textu plne sdíleli. "Jak jsem si
dovolil v ředitelství i v ministerské komisi podrobně vyložiti, neměl jsem text v
překladu St. Jílovské za definitivní. Byl to pouhý scénář pro režiséra a vyžadoval
buď nákladné výpravy anebo literární adaptace. Z obou těchto eventualit
rozhodla se umělecká správa z důvodů jak uměleckých, tak hospodářských, pro
modalitu druhou, t.j. pro literární přepracování, jež by podle mého názoru
mohlo a mělo být doplněno výpravou pokud možno úspornou." 59
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K nove textove adaptaci byl osloven Miloš Hlávka, který původní název hry
Lady Vzácný pramen prejmenoval na Paní Studánku. 5. ledna 1937 byla
podána zádost o prodlouzení provozovacího termínu hry S. I. Hsiunga Lady
Precious Stream do 28. brezna 1937 Literární agenture Bohumila Perlíka
Universum, která byla podmínena souhlasem nakladatelství Max Pffefer ve
Vídni a znamenala dalších deset liber zálohy. Souhlas vyjednával F. Götz,
který k tomu Fischerovi píše: "Vyložil jsem mu důvody, které nás vedou k
žádosti o prodloužení smlouvy: že jsme totiž po neúspěchu budapešťské
inscenace této hry se rozhodli k nové adaptaci textové, která se právě
připravuje, a že jsme právě proto požádali i komponistu Jaroslava Ježka, aby
byl hudebním spolupracovníkem režisérovým."60
Prazská premiera se nakonec uskutečnila az 9. dubna 1937 ve Stavovskem
divadle, inscenace se hrála celkem 15x a s ohledem na velký úspech bylo
dokonce zazádáno o prenesení na scenu Národního divadla. S ohledem na
abonentní obecenstvo to však nebylo mozne. "Bylo by to ovšem, pokud jde o
úroveň a provedení hry, velmi na místě, kdyby takové přednesení bylo bývalo
oznámeno již před premiérou hry anebo okamžitě po ní." 61
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Úprava Miloše Hlávky
„Není potřebí českým představitelům této hry hloubati o herecké technice
čínských herců. Pravda, jisté obřadnosti Paní Studánka vyžaduje, ale v tom
postačí několik prostě stylizovaných náznaků, pokud možno arci nejdále od
operetní ,Číny‘„62 píše Hlávka v úvodní poznámce hry. Oslovený Miloš Hlávka
se neomezil jen na textovou úpravu, neboť podstatne zasáhl i do samotne
struktury hry a charakterů postav. Text výrazne seškrtal a zaktualizoval
dialogy. "Přesto, že to bylo vlastně tuze chatrné libreto pro londýnskou
přehlídku pravých čínských divadelních kostýmů a jiného muzejního materiálu
s oslňující výpravou, několika motivy dávalo vskutku možnost lyrického,
psychologického i dobového rozvinutí."63 Nejvýrazneji upravil druhou část hry,
ze ktere vytezil predevším dramaticke momenty a príbeh tím získal na
dynamičnosti.
Hru otevírá postava Yuen-Yanga, který zároveň rámuje celý príbeh, postava,
kterou do hry pridal az Miloš Hlávka. Básník, jehoz jmeno, jak sám ríká,
znamená dvojici kachny mandarinky, samičku a samečka – symbol manzelske
lásky. (Kachna mandarinka se pak v príbehu objevuje, kdyz Hsienovi ve snu
predává vzkaz od Studánky). Yuen-Yang ale není anonymní vypraveč, nekdo,
kdo by antiiluzivním způsobem divákům priblízil místo, dej a jednotlive
postavy, jak by obsáhle, podrobne scenicke poznámky původního textu
nabízely. Yuen-Yang je součástí obou svetů, jako jediný promlouvá prímo k
divákům, ale zároveň je součástí společnosti, kterou postupne uvádí na
jevište.
V první scene je pro ostatní postavy neviditelný, dokud sám sebe neprizve do
hry. On je strůjcem príbehu, on nastavuje zrcadlo, ktere nám odkrývá celou
historii príbehu, který se mozná vyskytuje jen v jeho hlave.
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Yuen:

Teď volají zahradníka, který býval akrobatem a zebrákem.
Toho si s chutí zahraji sám. Coz jsem nejedl stokrát slupky z
rýze? Coz nepocházím z jedineho rodu, jak se na básníka sluší, z
rodu chudiny, z lidu? Já te rozmekle a zhýčkane čeládce ukázi,
co jsem zač. (Zkouší svaly, klesne do podřepu a odchází pevně
nejprve do středu jeviště.)64

Prostrednictvím postavy Yuen-Yanga Hlávka zároveň tematizuje básnictví,
místo poezie ve společnosti, umozňuje mu prolínání snu a reality. Zároveň
mu umozňuje se vůči původní hre vymezit a pojmenovat motivy, ktere vnímá
jako problematicke, aby je mohl dále rozvíjet.
Yuen:

Prikázal mi slozit do sveho návratu báseň na oslavu vítezství,
ph!, taková páračka, všechny básne na oslavu vítezství jsou
pitome nimrání pro skutečneho básníka. Proto jsem teď
zanechal učených foliantů, proto jsem začal pít, abych nakonec
vyrábel propagační ríkánky?65

Básník jakoby nám vyprável svůj vlastní príbeh, který postupne odkrývá. V
druhe části hry se jeho monology promeňují ve "vnitrní dialog", promlouvá i
jeho druhý hlas, hlas ďábla, který v nem i s ohledem na to, co zazívá postupne
sílí.
Yuen:

Píšu teď docela jine básne nez zamlada, uz nejsou tak plne
obrazů, neco v nich zhorklo, to je od te doby, co jsem nalezl v
starobyle truhlici tohle zrcadlo, jen jsem se do neho podíval,
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videl jsem v nem skutečnou tvár i nitro a komu jsem je nastavil,
tomu jsem uvidel az do nejčernejší duše.66
Původne je kazde jednání uvedeno dlouhou scenickou poznámkou, která
objasňuje, kde se v príbehu nacházíme, co se odehrálo, nebo k čemu se
naopak schyluje. Hlávka vyuzívá zde obsazene informace ryze divadelne a
pokud je to mozne, pracuje s nimi jako s obrazy (spoustu z nich ale pomíjí,
jelikoz nemají na dej jakýkoli vliv). Neochuzuje se o atmosferu svatby, presto,
ze v původní verzi v poznámce čteme, ze má svůj důvod, proč nemůzeme k
svatbe prihlednout. Presto, ze obrad není samotnou částí hry, otvírá druhe
jednání Studánka ve svatebních šatech, rozsvecuje lampiony, zpívá.
Studánka:

Nevidíš dům, ten krásný dům s peti strechami?

Rychlá jehla: Vidím, co vidím, jen tmavou holou skálu!
Studánka:

Máš zakalený zrak, to je jeho stín
jen, hleď to dům nevestin,
broskvovým kvetem venčený...

Rychlá jehla: To vůne vetrem poletuje
ze vzdáleneho sadu.
Studánka:

A svatební bránu take nevidíš?

Rychlá jehla: Bránu? (Jde blíz) Ach, tahle díra do studene sluje!?67
Proti konvenci čínskeho divadla Hlávka dále škrtá všechny nezivotne
promluvy za scenou, kdy se různe postavy ohlašují, minimalizuje prostor
různých sluhů a pomocníků, kterí často pouze zprostredkovávali promluvy
mezi jednotlivými postavami. Postavy spolu mluví naprímo, jejich vztahy se
prohlubují. Slovem se dej posouvá dál, seznamujeme se s charakterem
jednotlivých postav, neslouzí uz k tomu, aby tlumočilo, co se deje na scene.
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S tím souvisí i to, ze jsou postavy zodpovedne za sve jednání, známe motivace
jejich činů. Príbeh se koncentruje k hlavním postavám, jejich zivotní situaci a
jejich vzájemným vztahům. Kdyz ve tretím jednání původne Hsieh zabíjí
tygra, aby ochránil lid pred demonem, jsme svedky mytickeho hrdinskeho
činu. V Hlávkove verzi se Hsieh vrací s tygrí kozešinou, aby Studánce bylo
teplo.
Kdyz se pak Studánka musí s Hsiehem rozloučit, deje se tak v mnohem
smírlivejším tónu. Vzácný Pramen, která se od sveho muze nemohla odpoutat
a nejradeji by s ním absolvovala celou cestu, uplakaná zena, která se drzí
otezí, dokud je Hsieh nepresekne mečem, se promeňuje v silnou a statečnou
Studánku, která mozná trpí stejne, ale je s osudem smírená.
Studánka:

To je jedna z muzských výmluv, kdyz delají válku. A zatím se ti
rozbušila krev v zilách, ze můzeš do dalekých zemí, ktere bys

jinak

nikdy nepoznal. A mozná i proto, ze můzeš zabíjet!

Studánka:

A teď čelem vzad, kapitáne, nez se ti tady rozpláču.

Hsieh:

Ty me vyháníš?"

Studánka:

(stále pláč na krajíčku) Ano, pospeš si, jiste te očekávají.

Studánka:

A nebuď mi neverný!

Hsieh:

To prísahám. A ty, Studánko?

Studánka:

Pri zemi, kterou tak miluješ, Hsiehu, ti slibuju vernost.
Pozdravuj kraje, kam odletají divoke husy. Sbohem, Hsiehu.68

Miloš Hlávka v jedne scenicke poznámce uvádí: "Vůbec neuškodí, když vedle
jisté záměrně stylizované (metaforické) obřadnosti pronikne do hry i kus jemné
ironie."69
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V prípade sceny loučení jsou celou dobu ve kroví schovaní vojáci a sluzka
Studánky (Rychlá jehla), kterí je sledují a kdyz na jevišti zůstanou sami,
parodují, co práve videli, manzelům se vysmejí, zpívají.
V souvislosti se společensko-politickou situací Hlávka ale predevším výrazne
aktualizoval konflikt západu s východem (ríše princezny Západního kraje mu
byla paralelou k rozdelene Evrope) a presto, ze se jedná o komedii, prirkl ji
mnohem závaznejší a konkretnejší význam.
Stejne jako Studánka je i Princezna mnohem silnejší zenská postava nez v
původní verzi, kde jsou zeny oddane milenky, manzelky, matky. Zatímco
Studánka ale predstavuje pokornou zenu, která jedná se svými blízkými s
úctou, Princezna prahne predevším po moci, bohatství, ovládnutí co
nejvetšího území. Stejne zachází i s Hsiehem, ktereho potrebuje, aby se
dostala na trůn, ale brzy po korunovaci plánuje jeho vrazdu. Jejich vztah uz
není omezený na zoufalou Princeznu touzící po muzi, ktereho nemůze mít,
není ale zjednodušen ani do te míry, ze by Hsieh utíkal pred zákernou zenou,
aby se po osmnácti letech setkal se svou Studánkou. Jejich vztah je
problematizován pritazlivostí, kterou oba cítí a ktere opakovane podlehají.
Zároveň jsou zde zdůrazneny rozdíly obou kultur a jejich vzájemne
nepochopení.
Princezna:

Človek je stvoren k činu podle obrazu bozího.

Hsieh:

Chyba. Človek je stvoren k tomu, aby proste byl a jeho činy jsou
jen hlubokým výrazem toho bytí. Bůh taky je a nečiní porád.
Básnit znamená v nejvyšším smyslu být. Že jsem kdysi umel
psát verše je má lepší minulost. Tady v tehle vaší zemi
nevyplývají uz vůbec me činy z meho bytí...70

70
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Aby Hsiungův Hsieh utekl ze Západních krajů, obelstí Princeznu, opije ji a ve
vhodne chvíli se prevlekne a zmizí, Hlávkův Hsieh Princezne podlehne, stráví
s ní noc a teprve potom s výčitkami utíká.
Yuen-Yang:

Ó, dejte mi, prosím, zpíjeti se chvíli
polibkem temným a silným,
záhadným jako v zilách krev a mozná zločinným.
Ó, nezádejte na mne vysvetlení.
My básníci vzdy rádi do dna prozíváme
vášne svých hrdinů i tam, kde z ohledů na slušnost
musí jiz spadnout opona, a jsme vzdy spojenci
tajemných hnutí v lidskem srdci.
Jsi ztracen, Hsiehu, jako bych byl já,
ne, Hsiehu, hrdino mých osamelých snů,
ne, nikdy víc jsem nebyl tebou jako ted,
a chtel bych, aby tato cizokrajná noc
trvala jako všechna budící se dávná mladost ve mne.
Ta zena ve tvem náručí je tobe cizejší, čím víc ji objímáš,
to dobre tušíš, všeho schopna je, všech zrad,
kdyz za rukáv te tahá se smíchem,
predstírajíc milou bezelstnost.
Tím chtiveji hledáš její ústa, Hsiehu, můj bratre.
A prece je ta vaše láska čistá,
kvet lotosu tez z bazin vyrůstá, kvet nejspanilejší.
Svaly propletene jako vetve osvezuje stepní vítr.
Svaly prilnute jak ptáci Yuen a Yang.
Obáváte se spánku jako smrti, obáváte se az do umdlení,
kdy konečne i údy vítezne jsou porazeny.
Tím bdelejší pak bude ranní procitnutí.71
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HLÁVKA, Miloš. Paní Studánka. Ulozeno v archivu ND, Praha. s. 41.

Tato Princezna ovšem jeho odjezd pochopí v duchu sve bojovnosti. Stejne
jako mu ona pomohla porazit západní království, on jí teď pomůze dobýt
Čínu. "To znamená, ze mi narizuje, abych jako jeho choť a královna po jeho
boku velela jeho vítezným vojskům, jez mají našemu království podrobit
zaostale Číňany a prinesti jim svetlo západní kultury, organisaci a energii. To
znamená, rozumím-li jeho tajemnemu odjezdu, ze si preje, aby svatba se
konala na hranicích obou ríší, jako symbol naší budoucí politiky."72
Válce jako takove je tu venován mnohem vetší prostor. Hsieh se do Číny vrací
jako nový človek, který poznal ničive zlo válčení. Predevším skre jeho
vyprávení a brzy i prostrednictvím konfrontace s Princeznou Západních krajů
jsou jednotlive motivy - bitev, smrti, vztahu k rodne zemi tematizovány.
Hsieh:

Nejen ty, Studánko, ale celá Čína je ozebračena a zubozena,
videl jsem jejich dílo teď pri návratu, taková zírná zeme a
všude hlad a bída a nemoc... Vesnice vyplenili, odvedli i
trináctilete chlapce - ani vlastní príbuzne neušetrili... Teď tomu
rozumím, proč jsi mel volala ve snu. To moje zeme na mne
volala.73

Jedním z důlezitých temat hry je pro Hlávku otázka cti a vernosti. V původní
verzi není vernost ani jedne z postav zpochybnena. Není ji ale ani nutne nijak
zdůrazňovat, je to jedna absolutních jistot. U Hlávky jsou vztahy
problematizovány, postavy pochybují samy o sobe. Oslovením diváků v
jednom z Yuen-Yangových monologů je tato samozrejmost pojmenována. A
toto tema se ješte vrátí na samotnem konci.
Yuen-Yang:

A já bych chtel teď zpívat píseň o vernosti. - O čí vernosti? O
vernosti paní Studánky? A ty si myslíš, ze ti obecenstvo uverí? Musí uverit, kdyz já verím. - Ty starý blázne, zamiloval ses do
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vymyšlene zenske, kolik jar a zim nechals ji osamelou v bíde a
ty si myslíš, ze by ji první voják nedostal na rohozku! - ... nech
mi mou Studánku vernou a ctnostnou. Neber mi ji, vzal bys mi
všecku víru a bez víry básnit nemá smysl.74
Ve stejnem duchu byl prepracován i záver. Zatímco původní hra končí
smírne, objevuje se u Hlávky v poslední scene Ministerský predseda se
zprávou od čínskeho císare o kriticke situaci v zemi a nutnosti opet povolat
vojska.
Hsieh:

Chcete, abych válčil proti vzboureným sedlákům, proti
rybárům a kuliům? Nikdy.

Tak-a-tak:

Ale Veličenstvo, je to v našem zájmu a na obranu obecneho
míru i v zájmu vaší rodne zeme.

Hsieh:

Rozumím. Vyuzil jste meho náhodneho návratu a sám jste to
císari nabídl za mými zády a teď budete delat ze svých pletich
ránu osudu. Císar! Kde je ten váš císar, kde se skrývá? Já vám to
povím: je v pasti, je ve vezení sve vlastní moci. Chteli jste
rozkaz, slyšte! Ať se celá západní armáda vrátí neprodlene za
hranice Číny.75

Hra získává mnohem otevrenejší a tragičtejší význam. Hsieh se sice vzdá sve
funkce, zároveň ale ví, ze jeho povinnost k ochrane zeme se tím nezmenšila.
Studánka ríká: "Vím, co me čeká. Odejdeš.“ Jako by ríkala, tahle válka nebyla
poslední a ty me zase budeš muset opustit.
Hsieh:

Z daleka pricházíš - já myslím na návrat,
co stalo se s mou rodnou vsí?
Kvetla uz broskoň,
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co stojí u mrízových vrat,
kdyz odcházel jsi?
Divná však je tvá odpoveď,
co líčíš, není obraz jar,
je jiný svet,
je samý zmar.
Já na to: bratre, s tebou jdu,
a s námi druzí...
Musíme se na nejaký čas rozloučit, Studánko, volají me, čekají
me, zahradníka Hsieha Ping-kuei, musím jít, slyšíš? Sbohem,
Studánko.76
Jednotlive aktualizovane motivy byly soudobemu divákovi jasne čitelne: „Tak
se v této čínské pohádce, která zaujme cizokrajným půvabem a okouzlí
křehkým, vroucím i cudným lyrismem milostného citu a stesku, prolínajícího se
s jemným humorem – ozývá také nota společenské kritiky: je zastoupena
satirickou kresbou panské rodiny, postavou Studánky, která je milostně
osvícenou odbojnicí proti ženskému nevolnictví a stavovským předsudkům,
zejména pak postavou básnického hrdiny, jenž je zosobněným protestem proti
sociálním výsadám a křivdám, posléze mluvčím a štítem lidové Číny, vysávané
kořistným, korupčním režimem mandarinů a generálů.“77
V Hlávkove pozůstalosti se nachází dve různe varianty konce hry. Z
inspicientských knih ulozených v archovu Národního divadla (a predevším
pak z rezijní knihy Jirího Frejky) je zrejme, ze byl pouzit první otištený záver.
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Hru zakončuje Yuenův monolog (který Frejka text rozdelil mezi postavy
Hsieha / Yuena a Studánky) a odrází se v nem cesta, kterou se u Hlávky
samotneho vyvíjí tema nevery.
Yuen-Yang:

Promenil jsem se v tolik cizích já a stal se jimi. Pripadalo mi,
jako bych se na okamzik stal celou Čínou, milovanou i
nenávidenou, jak mi ji ukázalo práve me kouzelne zrcadlo. A tu
jsem pocítil, jak se drama rodí z ducha lyriky. Chtel jsem míti
sto rukou, jako nekterí bozi, a sterými ústy mluviti k vám.
Znamenite to pro nás dopadlo, az na to, ze mi me druhe
autorske já, ten ďábel, pokazil v poslední minute povahu Paní
Studánky, nemohl jsem ho uz zakriknout, myslel jsem uz na
jine veci nez na vernost.78

Jelikoz druhá verze konce je v tomto smyslu mnohem jednoznačnejší.
Yuen-Yang:

Teď uzavrel se kruh a nový začíná,
já se svou vidinou tu zůstal, básník Yuen.
Sám půjdu vykonat, co chtel můj hrdina,
sám svrhnu císare a ztrestám smečku hyen.
Prozlukle zrcadlo teď do truhly zas dám,
gong, loutnu zahodím, ach, k čemu mi ten krám!
Teď sbohem, divadlo... Ať zije skutečnost!

Studánka:

Jen malou otázku. Ať k čemu pak má ctnost?

Yuen-Yang:

(se škrábe za uchem)

Studánka:

Jak zdá se, čekáte sám na mou odpoveď.
Co bez vernosti já? Jen ulomená sneť.
On, večný nepokoj, já sobe verna jsem,
on, setba vetrná, já odevzdaná zem.
Já tajne schválila to gesto manzelovo,
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Dramaturgicko-režijní koncepce
Frejka svou práci podrídil důkladne príprave. Studoval tradiční čínske
divadlo, k jeho rezijní knize jsou prilozeny kresby, schemata kreseb póz z
bojoveho umení wu-šu a podklady ke kostýmům. Čínská hra umoznila Jirímu
Frejkovi vyjádrit se k soudobým problemům spíše neprímo, prostrednictvím
obecnejších lidských problemů. V tomto smeru zdokonalil predevším práci se
znakem. Pomoci mu mohly stále nove vznikající odborne teoreticke studie,
obohacene mimo jine osobním setkáním s čínským profesionálním divadlem.
Jako základ znaku východního tradičního divadla můzeme označit skutečný
jev nebo predmet, který je pretlumočený v jevištní metafore, nadsázce,
symbolu. Prevedení skutečneho v umele, subjektivního v objektivní. 80 Z
Frejkových zápisků ze tricátých let je zrejme, ze se snazí prosadit stejne
principy i v českem prostredí. Uvedení čínske hry je zároveň pokusem o
syntetickou jevištní báseň, spojující v harmonický celek všechny její slozky;
scenický prostor, hudbu, herce. Zároveň se Frejka snazí inscenaci zasadit do
obecnejšího kontextu. V souvislosti s uvedením Paní Studánky se Frejka
setkal s čínským vyslancem panem Drem Liangem. Inscenaci mela
doprovázet výstava čínskeho, zejmena divadelního umení.
Původní statický, vyprávecí text, ve kterem je ve velke míre akce
zprostredkována slovy, výrazne upravil a zdynamizoval uz Hlávka. Frejka
vychází z o poznání básnivejšího textu, se kterým navíc v duchu asijskeho
divadla pracuje velice obrazne a tento posun k zivemu divadlu ješte
zintenzivňuje. Paní Studánka zaznamenala ve sve dobe velký úspech. Jirí
Frejka a jeho spolupracovníci ale nešli tou nejjednodušší cestou, nespolehli se
na titul samotný, který byl uváden po celem svete predevším s důrazem na
jeho exotičnost. Jednoduche ozvláštnení nekterých scenických postupů a
extravagantní, barevne kostýmy stačily k tomu, aby se inscenace udrzela na
80
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repertoáru roky. Tvůrčí tým pri príprave inscenace v Národním divadle ale
pracuje jinak, s prihlednutím k vlastním divákům, ale i společenskopolitickým okolnostem. Predevším je to ale prístup ryze tvůrčí napríč všemi
slozkami inscenace. Nikdo z tvůrců bezúčelne netezí z exotismu hry a
zároveň se nesnazí o imitaci v tom smyslu, ze by divákovi predkládali
divadelní dílo tak, jak je k videní v Číne. A prestoze nezastírají inspiraci z
"jineho sveta", zasazují svou práci do vlastního kulturní prostredí.
Z rezijních poznámek je jasne patrne, ze Frejka kladl důraz na symboliku
stran. Je důlezite, z jake strany která postava prichází, kam se v jake situaci
obrací. Kdyz Studánka oznámí, ze s Hsiehem odcházejí a nevrátí se, dokud
nedokázou, ze jsou hodni úcty, "všichni náhle ztuhnou, "hodní" přejdou zleva
na střed, Weng téměř zády, mrká jen přes rameno, Wei a Stříbrná se chichotají
a kuckají."81
Kazdý pohyb má svoje opodstatnení, neplýtvá se jím, ve vázných chvílích
zdůrazňuje závaznost, jindy slouzí ke zdůraznení komiky. Frejka se pohybu
venuje do posledního detailu. Rezijní poznámky zahrnují i náčrty pohybu v
prostoru - je zde naznačená cesta generálů Su a Weie, kterí prichází na scenu
za sebou a svou taneční chůzí vykreslují písmeno S. "Pohyb nohy je ve
vzduchu, kruh od těžiště, příraz nohou směrem k těžišti, po kruhu, před
postupem, ostré ohnutí nohy v nártu." 82 Opet se tu setkává hned nekolik
inspiračních zdrojů asijskeho divadla. V japonskem divadle nó má v rámci
hracího prostoru kazdý z akterů a ostatních účinkujích sve presne vymezene
místo. "Plocha jeviště a mostu je protkána neviditelnou sítí čar a křivek, ve
kterých se realizuje půdorys herecké akce. V těchto magických obrazcích
pohybu, pro herce závazných, jsou přesně určena místa, kde se má zastavit, kde
otočit a v jakém úhlu, kde popojít zpět, opsat křivku, polokruh, kde jaké gesto
udělat a kde co pronést. Tento složitý pohybový půdorys má výrazně
81
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představující funkci. Miniaturizovaný svět kroků na ploše jeviště představuje
mikrokosmos v makrokosmu divadelní fantazie." 83 Speciální pozornost
dostávají v tomto ohledu predevším ruce. Jejich pohyb jednak dokresluje
situaci, zároveň ale slouzí k zdůraznení charakteru postav. Pohyby Studánky
jsou nezne, opatrne, dotyky rukou a hlazení jsou projevem úcty, lásky a
pokory. Její sluzka Rychlá jehla je v pohybu mnohem energičtejší, zatímco
Studánka se jí dotýká vetšinou jen jednou rukou, sluzka se nebojí ji vzít za
obe ruce a lomcovat s ní. Studánka si zároveň ve vypjatých chvílích často
pokládá ruku na srdce, nebo hrbet prstů prave ruky na spánky. Naproti tomu
Princezna v druhe části hry se pohybuje stroze, "vojensky"84, pestí si bije do
dlaní.
Pomocí pozvednutí ruky se jednotlive postavy zdraví, důlezite je v tomto
prípade poradí (nejprve obecenstvo, pak muzi, a teprve potom další postavy).
Jistá obradnost v pohybu se neomezuje jen na vysoce postavene členy rodiny.
Vstup vojáků je stejne tak symbolický - "obřadná pantomima, potlesky a
hlubší úklony, při čemž vojáci salutují pravou, levou na prsa".85 Práve důraz na
ovládnutí rukou a práce s nimi je pri výuce herců čínskeho divadla velice
důlezitý. Důraz na detail, na desítky variací pozic prstů, patrí do "základní
herecke výbavy".86 S rozmanitými gesty rukou je pak úzce spojena mimika
obličeje, ktere venuje pozornost i Frejka. V čínskem divadle je důraz kladen
predevším na pohyby očí, ktere podlehají celkovemu rytmu a stylizaci
inscenace. Taková gesta mohou vyjadrovat pocitove stavy (prekvapení,
nervozitu, nedůveru), charakterove vlastnosti (panovačnost, lehkomyslnost,
stydlivost), úzas, krik. Patrí sem i gesta vázaná na konvenční ceremoniál (pri
vítání, loučení, hodování – jako na príklad obrad s vínem jako analogie k
83
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tradičnímu čajovemu obradu, který se zakládá na slozite príprave zeleneho
čaje, pri kterem má opet kazdý pohyb svůj výnam, důraz je kladen na eleganci
kazdeho gesta a pohybu, ktere vytvárí esteticky dokonalý vizuální obraz),
gesta zobrazující imaginární prostorove jevy, gesta s rekvizitou. 87 Bohatost
pohybů, gest a mimiky odlišuje tuto inscenaci od predcházející Asagao, která
prinesla úplne jiný druh práce. Gesto, pohyb, nebo jednoduše fyzicke vytrzení
Frejka uprednostňuje pred dlouhými dialogy a ješte tím zdivadelňuje
Hlávkův seškrtaný text.
Studánka:

Hsiehu! Zůstaň!

Wang:

Nabízím pet set tealů.

Stríbrná:

Ó! pauza! scéna ztrne, čekáme. Po ní všichni "Ó", každý po svém,
poslední Hsieh, jenž je řekne smíchem.

(na scéně celá rodina - nalevo, vykloněna v před a velmi napjatě poslouchá,
Wang a Studánka uprostřed, Hsieh napravo od nich a úplně vpravo Wei a
Stříbrná)
Hsieh:

(se zastaví na půl cesty) Ani kdybyste mne miliony nebo biliony
zaplatili. Ať rozhodne Studánka. Jestli ona myslí, ze se pro ni
nehodím, odejdu dobrovolne a bez výkupneho.

Wei:

Odmítá-li tedy pan Hsieh peníze, mel bych, drahý tcháne,
dostat já tech pet set tealů za odmenu jako prostredník.

Studánka:

Lituji, milý švagre, ze te musím zbavit te male odmeny za tak
velkou sluzbu. Ale rozhodla jsem se - rozhlédne se tvrdými
obraty hlavy po všech - provdat za Hsieha.

Hsieh:

Skočí směle k ní. Díky bohu!

Studánka:

Mluví už jen k němu, skrze sloupy, jednu ruku (levou), na jeho
pravou, jež on nastaví.
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Pro svou sestru mám sotva cenu sto tealů, pro švagra dvou
set, i pro sveho otce, který tolikát vyznal, ze jsem mu ze všech
nejdrazší mám cenu peti set.88
"Režie vytvořila si jakýsi obřadný čínský ceremoniel, plný vtipných mimických i
pohybových složek (na př. pokora afektovaných manželek nebo obřad nalévání
vína) a nahradila masky nadnešeným barevným líčením tváří" 89.
Pres důslednou práci s gestem a mimikou Frejka ale pracuje s postavami
jinak predevším po psychologicke stránce. Nevykresluje postavy jako s typy,
jez určuje scenická poznámka, prípadne kostým. Zatímco čínske a vůbec
asijske divadlo práve k takovým typům tíhne, herci se specializují na určitý
herecký typ, ohraničený konkretními výrazovými prostredky, spojeným s
konkretním kostýmem a maskou, který rozvíjí celý svůj umelecký zivot.
Herec tradičního čínskeho divadla vychází predevším z tradice, která určuje
jeho jednání. Frejka se naopak vůči vlastní tradici pomerne silne vymezuje a
celozivotne vytvárí nove postupy.
Studánka:

Zelená luna
jak oči nevest
kazdičký mesíc
v lůzko se vkrádá
k bohovi slunce.
Polibky loudí,
saje mu svetlo
z ohnivých rtů.

Rychlá jehla, sluzka (se vplízí prítmím k jeskyni) Přibíhá a nakukuje, pak
vypískne.
88
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Studánka:

Opře se vlevo o stěnu. Kdo tam?

Rychlá jehla: jí k nohám. Vaše verná sluzka, Rychlá jehla.
Studánka:

Sklání se k ní, objímá ji v kleče. Ach, tys mne polekala. Co tu
chceš?

Rychlá jehla: Zasmání. Pomoci vám pri svlekání svatebních šatů.
Studánka:

Vyskočí, ostře, chvatně. Dovedla jsem se sama obleci, sama si je
svleknu. Vrať se domů, budou te hledat, dovedí-li se, zes byla u
mne, zbijí te důtkami a dva dny nedostaneš jíst.

Rychlá jehla: Uličnicky, vyskočí gumově do roznože. A z toho já si houby
delám. Ostatne me sem poslala má paní, vaše
matka. – Tajemství, šeptem – Sama se neodvázila, protoze pán
od rána zurí jako rudovlasý ďábel. Zakryje si ústa.
Studánka:

Obejme ji velmi něžně, svěřuje se. Nemůze se smírit s mou
dobrovolnou chudobou. Že jsem si vzala, koho jsem milovala, to

by

snad ješte chápal, ale ze jsem se provdala za nuzotu, to mu

nejde

na rozum.

Rychlá jehla: K ní hlavou, prudce dvakrát kývá. Ano, docela tak.
Studánka:

Přejde k provazům, opustí služku, ruce za hlavou. Královská je u
milenců chudoba. Copak nevidíš, jak jsme bohati a ze stokrát
chudší je bohatec, který má večne strach z chudoby!90

Dialog se dále vyostruje, v jedne rychle scene se pečující Studánka, která
predevším myslela na sluzčino bezpečí promení v nebojácnou sebevedomou
zenu, která je hrdá, ze odešla a zije jak zije. Postavy podlehají svým emocím,
nedrzí si jednu tvár bez ohledu na cokoli, v jakekoli situaci.
Tomu je prizpůsoben i jazyk. V dialogu, kde Studánka Rychlou jehlu
presvedčuje, ze všechno kolem sebe vnímá jako bohatství a snazí se jí svůj
domov ukázat tak, jak ho vidí sama – krásný dům, voňave broskone, svatební
90
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loze a spousta darů hladí měnící se prostor, básní, neukazuje však kolem sebe!
Rychlá jehla uraženě a hubatě vrčí. Studánka mluví básnickým jazykem,
Frejka predepisuje Studánka lyricky, Jehla konkrétně a pouličně. Situaci je
prizpůsobena i hudba, která se postupne, jak se dialog zrychluje, redukuje jen
na hluk strun, stále dramatičtěji, sbor zpívá.91
Rychlá jehla: paroduje rytmus, posměšně odsekává
Mne milejší je šátek z mušelínu,
mne milejší jenefritový šperk
nebe a hvezdy tam porád jsou a pro kazdeho
mušelín, šperky, ty má jen nekdo.92
"Hra měla satirickou lehkost a vzdušnou hravost, ale při tom dala vyzníti v
prosté lidské vroucnosti i lyrickým pasážím hry"93.
Dlouhým procesem pravdepodobne procházel konec. Uz u Hlávky najdeme
dve různe verze, se kterými se ale Frejka nespokojil a důlezite tema nevery
nahledl ješte z pozice hlavní zenske postavy.
Studánka:

Manzelky, jsou-li verne, jsou - myslím, nejvíce opoušteny, stále
opoušteny. Počítej leta a nedopočítáš se muzových never a zase
verných návratů. Čím je jich více, jsou, pravda, mene
lehkomyslne, jako by stále blizší tomu, čemu oni tak rádi ríkají
poslání, az prijde smrt, ta poslední nevera a zároveň i návrat.
Zemre-li zena dríve, bývá to její první nevera. Nevím, zdali po
teto veru ohňove zkoušce vernosti neprijdu prece jen do
pokušení nevery.94
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Výtvarná složka inscenace
Teprve lepší technicke prostredky velke sceny umoznily Frejkovi rozvinout
scenograficke postupy, ktere pojmenovával jiz ve 20. letech. Frejka sám tento
nový styl pojmenovává jako hyperbolický realismus. "Jak bychom nazvali
dnešní tvar? Snad nějak jako hyperbolický realismus. Vystupuje před diváky z
šera absolutního prostoru. Asociuje vnější skutečnost zátiším, ale jeho řeč je
hyperbolická, ve zkratce. Jeho vnitřní skutečnost je však realismus scénický,
který nese a zvýrazňuje herec."95 Spolu s Františkem Trösterem pracovali na
odhmotnenem jevišti, ktere dává nejvíce vyniknout práve hercům. „Režisér
Jiří Frejka, jako pravý kouzelník básnil na scéně takřka z ničeho, jen ze
vzduchu, světla a několika rekvizit“96.
K volnemu prostoru, ve kterem scela dominuje herec, který ho teprve
rozpohybovává k zivotu cílil Frejka celý svůj profesní zivot. "Třetí rozměr
jeviště se nejmenuje hloubka, nýbrž pohyb, jenž rozbíjí starý statický jevištní
protor."97 Frejka chce herce osvobodit z predekorativizovane sceny, zanesene
statickými, zbytečnými a predevším vyprázdnenými kulisami, ktere popírají
jakoukoli imaginativnost. Snazí se dopracovat k pluralistickemu jevišti, ktere
v sobe můze obsahovat mnoho scen současne. V tomto ohledu je mu asijske
divadlo blízke, i tady herci hrají na neutrálním, oproštenem jevišti, kteremu
dávají význam teprve svou hrou. Nove se navíc tyto postupy prolínají s
postupy moderního výtvarneho a filmoveho umení. Na scene viselo jen
nekolik barevných provazců, ktere byly vedeny pres kladky, zatízeny
barevnými koulemi a pripojeny k otáčecí technice. Jejím působením se z nich
spletaly podivuhodne čínske obrazce a pavoučí síť, v níz v jedne ze scen
uvázla nešťastná Studánka. „František Tröster ukázal, že dovede být jemný i
95
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citlivý básník scény.“98 Na projekční plochu slozenou z nekolika závesů se
promítaly velke diaprojekce barevných čínských drevorytů. Napravo na
jevišti byla umístena kvetinová lávka, plnící hned dve funkce. Ve druhe části
hry byla funkčne pouzita jako hraniční průsmyk. Studánčin domek
predstavovala zlatá, průhledná klícka, do ktere se „ve chvíli úzkosti
zatahovala jako malý hlemýžď“99. Scenografii doplňovalo jen nekolik detailů.
Svatební výzdoba je zajištena lampiony z mušlí, kterými sluzky nejprve
zakrývají Studánčinu tvár, kdyz prichází na scenu. Scenu s nimi zdobí sama
Studánka a rozvešuje mezi ne ozdobne kvety. Ani tyto prvky nenarušují
vzdušný, krehký a chudý dojem sceny. „Nešlo už jen o dekoraci, jež by postihla
dramatickou linii kusu a výtvarně ji přepsala. Nezáleží už na prospektu a vůbec
na ničem, co visí a nebo stojí nad hlavou herce. Tam nemusí být nic, a přece to
bude drama. Ale neviditelná a důležitá je podlaha. Její půdorys. Pohyblivost
podlahy, její proměny, které nehmotně unášejí herce. Pak už jen trochu zátiší, v
nichž se hraje, tedy rekvizit. Na obraze už nezáleží. Je tu pocit, že divadlo je
předekorativizováno, – a v důsledku toho oddramatizováno. Tedy: zbavme se
dekorace, tvořme scénu!“100
Tvůrci pracovali novým způsobem i se svetlem, kdyz nad scenu umístili
sklenenou kouli, která ho odrázela v různe barevných odstínech. V kombinaci
s

lampionovým

osvetlením

dotvárely

intimní

atmosferu

inscenace.

"Rafinovaně řešená světla a barevné akordy, symbolické tance a stylisované
pohyby, hudba i přednes splývaly v sugestivní jednotu účinu. Frejkova jevištní
básnivost podala tímto večerem ze svých nejlepších opětovný důkaz, jak ji
svědčí tyto polohy křehkého lyrismu a féerické obraznosti."

101
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vyuzívala i točnice (na níz se pohybovali sluhove), ale v naprosto jinem
smyslu nez bylo dosud zvykem. V rukou Jirího Frejky a Františka Tröstra
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získává novou funkci. Vytrhuje se ze sveho původne iluzivního smyslu,
neslouzí jiz pouze k premisťování dekorací. Nyní slouzí plne herci. Pohybem
točnice se Frejka snazí rozbít starý statický jevištní prostor. Uzívá ji k
„nepozorovatelnému přiblížení herce k diváku, a k něčemu, co se podobá
filmovému detailu.“102 Prenesení filmových postupů na jevište zdůrazňuje i
František Tröster: „Cestu za světelným řešením scénografické problematiky
jsme uskutečnili formou prolínačky, která došla plného uvědomění v inscenaci
Hsiungovy Paní Studánky.“103
Kostýmy byly částečne inspirovane čínským prostredím, nektere postavy
byly oblečeny do tradičního kimona, ktere bylo doplneno typickými
kloboučky, vejíri apod. Zároveň sem pronikala i evropská móda tricátých let.
Herci byli výrazne nalíčeni, vynikalo predevším obočí. Nevycházelo se tedy ze
symbolicke práce s líčením jako je tomu v čínskem divadle, pouze byly
hercům zvýrazneny nektere rysy tváre. Naopak oproti tradici čínskeho
divadla vyuzívali masek – ovšem pouze v prípade básníka Yuen-Yanga,
prípadne sluhů či vojáků, jejichz sceny byly podrízeny prísne stylizaci.
Postavy starších muzů nosily dlouhe, umele vousy. Úprava či zmena odevu se
často uskutečňovala prímo na scene, opet za pomoci sluhů a mela az obradný
charakter. Důraz byl kladen i na jejich symbolický význam. „Šťastné byly i
kostýmy: zpola humorné a zpola zlomyslné, zpola lidské a zpola zvířecí,
vzpomeňme např. na matku A. Nedošínské, jež se ve vzdutých šedivých
pelerinkách podobala ptačí samici, shánějící ťupkavě mláďata pod svá křídla,
nebo nebo ušatého černého a krvelačného tygra, v něhož změnila maska
Stanislava Neumanna.“104 Podobne je zacházeno i s rekvizitou, napr. povel
"Zaveďte mne na věž, ať vidím daleko do kraje." vyzadoval podlozit
dvojstupnem zidli.
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Hudební složka inscenace
Obecne byl důraz kladen na důsledne propojení všech slozek inscenace. V
souvislosti s pokusem o co nejdůslednejší aktualizaci pozádali o spolupráci
na hudební slozce Jaroslava Jezka, jehoz práce byla do te doby spojená
predevším s Osvobozeným divadlem. V Národním divadle se mu naskytla
úplne jiná prílezitost a byly na nej kladeny jine nároky. Vyzadoval se od nej
naprosto nový prístup k pojetí scenicke hudby, která se mela nest v lyrickem
duchu, podbarvovat atmosferu. "Použil motivů čínských popěvků, které
přeložil do nástrojů jazzových. V orchestru budou nejlepší pražští jazzoví
hudebníci."105
Jednalo se o sedmnáct skladeb (1. Centrální melodie, 2. Ministerský predseda,
3. Cho ministerskeho predehry, 4. Generálove, 5. Zlatá a stríbrná studánka, 7.
Studánka, 8. Tanec snehu, 10. Hsiehova píseň, 14. S práporky si vítr hrál...,15.
Píseň o vernosti, 16. Válečný tanec, 17. Záverečná píseň), ktere se bohuzel
nezachovaly. Kritika o hudbe napsala, ze „sevřela hru do básnického rámce
lyrického ladění a dobásňovala předlohu stejně jako vylehčená, vzdušná a
křehká režie“106.
Hudební atmosferu inscenace v nemale míre zajišťoval i zivý projev. Na jedne
strane to byl hlas herce – výrazne rytmizovaná mluva, důsledne odlišená
intonace, ale i deformace různých zvuků (vrčení atd.) a stejne tak pohyb a
práce s rekvizitou – postavy na různých místech dupou, tlučou holí do rytmu,
vyuzívají rekvizit jako hudebního nástroje, vyuzívají gongu, který byl součástí
sceny.
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Herectví
Jak jiz bylo naznačeno, obracel Jirí Frejka stále vetší pozornost na práci s
hercem, resp. na ústrojne zapojení hereckeho výkonu do celku inscenace.
Významná byla spoluúčast Joe Jenčíka, který do inscenace zasadil rozsáhle
mimicke, pohybove a taneční vlozky a v duchu staročínske tradice pojímal
pohybový sbor i jako součást dekorace jevište. Tanec mel spíše symbolický
význam. Pohyby byly silne stylizovane. Tato stylizace zahrnovala veškerý
pohyb na jevišti – zeniši, kterí se ucházejí o Studánku v první scene tančí
schovaní za provazy, príchody a odchody jednotlivých postav zahrnují nejen
tanec (doprovázený často i zpevem), ale různe druhy skoků a jiných jasne
predepsaných pohybů, kdyz Hsiung prijízdí na koni, zastupují ho dva
tanečníci se sedlem. Práve promyšlene a vysoce stylizovane pohyby a gesta
nasedání na kone, jízdy různeho tempa, seskakování, vedení kone na uzde má
v tradičním čínskem divadle dlouhou tradici. Speciální místo má v inscenaci "
tanec války", baletní číslo, ktere otevírá scenu návratu Hsiunga ze Západních
krajů po 18 letech a který vypráví celou cestu, kterou za tu dlouhou dobu
ušel.
Hlavní mileneckou dvojici ztvárnili Olga Scheinpflugová a Jan Pivec (v
alternaci s Ladislavem Peškem), který inscenaci zároveň komentoval.
„Stěžejní postavu vytvořil Jan Pivec. Jeho básník měl svrchovanost, jeho
zahradník sebevědomí, jeho kapitán rys dobyvačné statečnosti a jeho král
moudrost; všechny tyto znaky sloučené v jedné prometheovské postavě byly
vyváženy a vynikaly odlišností v harmonii celku.“ 107
V průbehu cele hry prochází výraznou promenou a všechny ztvárňovane role
(básníka, milence, vojáka) od sebe musel výrazne odlišit. "Pivcův Yuen-Yang
byl mužsky těžký ve svém vzdoru i lásce, ve svém východním klidu i západnické
ironii."108 Jindrich Vodák se v jedne z kritik vyjadruje k autenticite hereckeho
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projevu

„Zahradník

Pivcův

je

ze

všech

nejčínštější

svou

drsnou,

přibarbarštěnou mongolštinou, jež nepotlačuje lstivosti ani zatvrdlé cyničnosti
a míří v napjatých věrách vždy k cíli“109. Jeho partnerka, která má predevším
ztelesňovat ctnosti verne zeny a lásku k milovanemu muzi je z počátku mírná
a oddaná mladá dívka "Olga Scheinpflugová dala Studánce pokoru květu,
číhajícího žíznivě na kapku rosy, byla jímavá ve své neproblematičnosti jasného
srdce"110,

postupne

po

tezke

zkoušce

vyzrává

v

rozumnou

zenu

„Scheinpflugová vyprostí Studánku postupně se vší strojeností, zlíbezní ji
vzrůstem, postoji i duševní ryzostí a upne ji celou vzhůru do statečné víry, jež
nepoklesne bělostí.“111 V kontrastu k ničím nezkazene dvojici vystupuje
princezna západních krajů. "Jarmila Kronbauerová zpola společenská dáma a
zpola bojarka a atamanka, v níž milostné objetí mělo prudkost výstřelu." 112
Ztelesňuje

společnost

privlastňující

si všechna

práva,

omezující

a

vykorisťující všechny ostatní ve svůj prospech „V Princezně západních krajů
setkali jsme se zase jednou s temperamentním uměním Jarmily Kronbauerové, s
výkonem, v němž přesvědčivě rozehrávaly se všechny odstíny dokonalé
charakteristiky vypočítavého, dobývačného ženství.“ 113 Vodák k tomu dodává:
„Západo-Princezna-Kronbauerová

oslňuje

zjevem

i

dokonalou,

pozdviženou hrou a panovnickým vystoupením.“ 114
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vysoce

Závěr

Jirí Frejka vstupuje do divadelního sveta v období meziválečne avantgardy,
brzy se pripojuje k umelcům ze skupiny Devetsil. V roce 1925 společne s
Jindrichem Honzlem v jeho rámci zakládá Osvobozene divadlo, ktere pozdeji
opustil, ale jeho potreba tvorit v rámci uzavreneho kolektivu podobne
smýšlejících lidí, v prostoru, který bude slouzit jako laborator, který mu
dovolí zkoumat a overovat všechny postupy, ktere nejprve důsledne
formuluje teoreticky, ho brzy vedla k zalození divadla Dada a nakonec i
Moderního studia.
Behem techto intenzivních let, kdy mel moznost sve postrehy a nápady
konfrontovat se zahraničím predevším prostrednictvím literatury či
ojedinelých návštev zahraničních souborů, se musí vyrovnávat se spoustou
nových, inspirujících podnetů. Jedním z inspiračních zdrojů jeho tvorby je
bezpochyby i asijske divadlo. Jeho zkušenost s ním se pohybovala od
teoretických článků a statí, pres seznámení se s ruskou divadelní
avantgardou, která je jimi take bohate ovlivnená az k vlastnímu diváckemu
zázitku.
Aplikace takto získaných informací o historii asijskeho divadla a predevším
specifických divadelních postupech je v rámci Frejkova díla velice intuitivní.
Vedome pracuje s temi postupy, ktere vychází z jeho podstaty, z jeho
osobiteho prístupu k divadelnímu dílu, ktere se uz sám snazil pojmenovat a
jsou pro nej prílezitostí k potvrzení výchozí myšlenky. Asijske divadlo je mu
blízke predevším v jeho syntetičnosti, ve způsobu, jakým propojuje jednotlive
slozky divadelní inscenace v kompaktní celek. Umozňuje mu (predevším pak
ve spolupráci s Františkem Trösterem) vytváret na odhmotnene scene silne
vizuální scenicke obrazy. Důlezitou úlohu v jeho úvahách má predevším
herec. Herec na otevrene scene, stejne jako je tomu v čínskem či japonskem
divadle, který tomuto prostoru dává smysl teprve az svou hrou.

Propracovaný system pohybů, gest a mimiky, celozivotní školení herců a
důraz na jeho všestrannost jsou i jedním z Frejkových hlavních temat.
Frejkovým cílem není pokus o autenticke prenesení asijskeho divadla na
česká jevište. Bylo by to poprením jeho celozivotního brojení proti jakekoli
imitaci. Jeho hlavním cílem bylo naopak vytvorení autonomního umeleckeho
sveta, zdivadelnení divadla. „Slovo, idea, pohyb na jevišti buďtež hmotně se
projevivší myšlenkou a asociací, všechny ty zážitky, symboly a konec konců
myšlenkové představy autorovy buďtež tu jevištně transponovány a sraženy do
jediného pole – ryzí scénické pravdivosti.“115
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FREJKA, Jirí. Korespondence J. Frejky se správou činohry ND. Ulozena v
doNM, Terezín, sign. Č11101.
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FREJKA, Jirí. Železná doba divadla. Praha, 1945.

HÁJEK, Jirí. České divadlo 3. Jiří Frejka: Režie jako projev průbojného ducha.
Praha: Divadelní ústav, 1980.
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