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Avantgarda
aneb samostatnost
Po co wracać do awangardy po stu latach,
które przekonały nas (zwłaszcza nas – mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej), że utopie, projekty przyszłości i usiłowanie wpływania na kształt
świata, połączone z niechęcią do tego, co było, bardzo łatwo przeradzają się w autorytaryzm, przemoc,
lekceważenie ludzkich potrzeb i pragnień? Po co
wracać, skoro rewolucji w sztuce było już tak wiele,
że od dekad nie bardzo jest już co rewolucjonizować, a dawne awangardy albo trafiły do muzeów,
albo zajmują się pilnowaniem dochodów z praw
autorskich? Czy ten powrót nie jest właśnie dowodem na to, że awangarda przegrała, stając się tylko
nostalgicznym wspomnieniem dawnych bojowych
czasów?
Nie do końca wiem, jak jest w innych dziedzinach sztuki, ale w teatrze ten powrót wydaje mi się
ważny i potrzebny, zwłaszcza w naszej części świata.
Bo w naszej części świata: w Polsce, w Czechach, na
Słowacji, w Niemczech, czy w Rumunii, awangarda
teatralna wcale nie przegrała, ale tak głęboko przekształciła życie teatralne, że jej zdobycze uważamy
dziś za oczywistości, posługujemy się nimi niemal
na co dzień. To przecież awangarda wprowadziła
zasadę tworzenia nowego środowiska przestrzennego dla każdego przedstawienia, to ona wywiodła teatr z pudełka, zerwała z zasadą udawanej
nieobecności widza, rozstała się z fikcją sceny jako

Proč bychom se měli po sto letech vracet
k avantgardě, která nás, a zejména nás – obyvatele
střední a východní Evropy, přesvědčila, jak snadno
se utopie, projekty budoucnosti, snaha o změnu
světa spojená s odmítáním toho, co bylo, promění
v autoritářství, násilí a znevažování lidských potřeb
a tužeb? Proč se k ní vracet, když revolucí v umění
bylo už tolik, že už desítky let není proti čemu
revoluce vést a bývalá avantgarda se buď usadila
v muzeích, nebo přepočítává honoráře z autorských
práv? Není tento návrat vlastně potvrzením toho, že
avantgarda jako taková prohrála a stala se pouze
nostalgickou vzpomínkou dávných bojovných let?
Nemohu zcela říci, jak to vypadá v jiných oblastech umění, ale v případě divadla považuji tento
návrat za důležitý a potřebný – a to zejména v naší
části světa. Protože v naší části světa – v Polsku,
Česku, na Slovensku, v Německu nebo Rumunsku – divadelní avantgarda vůbec neprohrála,
nýbrž tak hluboce proměnila divadlo jako takové,
že její objevy dnes považujeme za naprostou samozřejmost a využíváme je téměř denně. Vždyť právě
avantgarda začala pro každou inscenaci připravovat nová prostorová řešení, vysvobodila divadlo z kukátkové scény, přestala se tvářit, že nevidí
v hledišti svého diváka, opustila představu fikční
scény jako místa k „věrnému“ nastudování hry, vrátila hercům subjektivitu, začala v divadle pracovat

miejsca „wiernego” wystawiania tekstu, przywróciła
podmiotowość aktorom, otworzyła się na multimedialność i symultaniczność doświadczenia teatralnego. Oczywiście to jej zwycięstwo nie znaczy, że
zniknęły iluzjonistyczne sceny, teatry dramatyczne
i przedstawienia dostarczające przyjemności podglądania „życia”. Ale nie mają one już dziś, sto lat
po awangardzie takiego monopolu jak wcześniej.
Ten realny wpływ pozornie nierealistycznych „rojeń”
w naszej epoce przesyconej poczuciem niemożności
na pewno warto uświadamiać.
Ale chodzi też o coś więcej. Realizując w międzynarodowej grupie projekt „Odzyskana awangarda”
chcemy przypomnieć idee, plany i realizacje artystów teatralnych działających w Europie Środkowo-Wschodniej w latach między dwoma wielkimi
wojnami nie tylko dlatego, że są one historycznie
ważne. Zasadniczy powód to płynąca z nich siła
inspiracji. I to niejako podwójna. Jeden jej nurt
tworzą konktetne pomysły, wizje i rozwiązania utalentowanych artystów, którzy dzięki wieloletnim
eksperymentom dokonali ważnych odkryć, wypracowali wciąż przydatne sposoby działania, metody
twórczej pracy. Od takich artystów jak Juliusz
Osterwa w Polsce czy Emil František Burian w Czechach możemy i dziś uczyć się, jeśli nie estetyki (ta
zmienia się wszak najszybciej), to zasad organizacji
instytucji i jej pracy, a przede wszystkim – konsekwentnej wierności przyjętym założeniom, szukania
sposobów, by na kazdym poziomie najważniejsze
były cele i wartości deklarowane jako nadrzędne.
Drugi nurt inspiracji związany jest z tym, co
wydaje się szczególnie ważne w naszej części
Europy, gdzie w większości przypadków awangarda
nie byla (jak na Zachodzie) marginesem sztuki oficjalnej, ale poszukiwała nowych form sztuki dla
nowych form państwowości. Niepodległe państwa
Europy Środkowej i Wschodniej miały bowiem
poczucie, że muszą właśnie poprzez kulturę i sztukę
nie tyle zaznaczyć swoją odrębność, co odnaleźć ją
i uzasadnić. Formy przeszłości, estetyka XIX-wiecznego mieszczaństwa należały do świata, w którym
tych państw nie było, a ich mieszkańcy nie mogli
stanowić o sobie. Odzyskanie pełni podmiotowości

s multimediálními a simultánními principy. Toto
vítězství avantgardy samozřejmě neznamená, že by
zaniklo divadlo iluze, klasická činohra a inscenace,
které nabízejí pouhé příjemné a „věrné“ obrázky
života. Díky avantgardě však dnes nemají již takový
monopol, jak tomu bývalo před sto lety. Tento skutečný vliv zdánlivě nerealistických vidin avantgardních divadelníků je potřeba si v naší době, kdy
máme pocit, že nic nejde, stále připomínat.
Jde ale i o něco podstatnějšího. V rámci projektu Navrácená avantgarda, kterou organizujeme s mezinárodní skupinou teatrologů, chceme
připomenout myšlenky, plány a projekty středoa východoevropských divadelníků meziválečného
období, a to nikoliv pouze z toho důvodu, že jejich
činnost je důležitá z hlediska historie divadla. Podstatnější důvod celého projektu je síla inspirace, jež
z divadelní avantgardy plyne. A to inspirace hned
ve dvou významech. Za prvé se jedná o konkrétní
nápady, vize a díla talentovaných umělců, kteří díky
několikaletým experimentům došli k podstatným
objevům a kteří vytvořili stále používané způsoby
tvorby a metod tvůrčí práce. Od takových umělců,
jakými byli Juliusz Osterwa v Polsku nebo Emil František Burian v tehdejším Československu, se lze
stále učit. Nemám teď na mysli přímo estetiku, ta
se totiž mění nejrychleji, nýbrž způsob organizování
instituce a jejího fungování a zejména důslednou
věrnost přijatému programu a hledání způsobu, jak
podstatné cíle a hodnoty v rámci své činnosti neustále zdůrazňovali.
Druhý význam inspirace spočívá v tom, co se
zdá velmi podstatné v naší části Evropy, kde na
rozdíl od Západu avantgarda ve většině případů
nepředstavovala okraj oficiálního umění, ale kde
se její hledání nové podoby umění stalo součástí
nových podob státnosti. Samostatné státy střední
a východní Evropy měly totiž pocit, že právě díky
kultuře a umění mohou svoji nezávislost nejen projevit, ale díky nim ji také nalézt a zdůvodnit. Historické formy, měšťanská estetika 19. století náležely
do světa, v němž tyto státy neexistovaly a ve kterém
jejich občané nemohli být sami sebou. Tím, že tyto
státy získaly plnou nezávislost, došlo k mimovolné

niemal odruchowo wytworzyło potrzebę nowego
własnego języka, uformowania się w kształt dotąd
niespotykany. Niepodległy nie tylko w sensie politycznym, ale też ideowym. Awangarda poszukiwała
takiego kształtu, a choć miała charakter ponadnarodowy, to jednak w Europie Środkowo-Wschodniej
bez trudu można zauważyć, jak jej zdobycze są związane ze specyficznymi formami życia społecznego,
jak z nich wynikają i je kształtują, zachowując poczucie solidarności i ponadnacjonalistyczej wspólnoty.
Takiej niepodległości warto się dziś od awangardy uczyć, by z jednej strony nie dać sie zmielić
papce globalnej kultury masowej, a z drugiej – nie
wpaść w pułapkę partykularnej naszości.
I to może najważniejszy powód, dla którego po
stu latach wracamy do naszej, środkoweuropejskiej
awangardy.

potřebě vytvořit si nový, vlastní a originálně pojatý
jazyk. Originální a samostatný nikoliv pouze ve
významu politickém, nýbrž také ideovém. Avantgarda takovou podobu hledala, a i když měla mezinárodní ráz, s nímž se přirozeně identifikovala,
lze si v zemích střední a východní Evropy snadno
všimnout, jak jsou její projevy propojeny s osobitou podobou veřejného života, z něhož vycházela
a zároveň ho také spoluvytvářela.
A z takové podoby samostatnosti je důležité
se dnes od avantgardy učit, abychom se na jedné
straně nenechali semlít žentourem globální masové
kultury a na straně druhé neuvízli v pasti omezeného „našinství“.
A to je pravděpodobně nejdůležitější důvod,
proč se po sto letech vracíme k naší, středoevropské avantgardě.
Cieszyn (część plenerowa / venkovní část),
Český Těšín (teatr/divadlo) – Gertruda Chowanioková, Rudolf Moliński;
maj–czerwiec 2018 / květen – červen 2018. Fot. Sylwia Dwornicka.

Polská divadelní
avantgarda
meziválečného období

POLSKA
AWANGARDA TEATRALNA
DWUDZIESTOLECIA
MIĘDZYWOJENNEGO
v rámci projektu | w ramach projektu

Janusz Legoń

průvodce

|

przewodnik

1 Tvorba Stanislava Wyspiańského (1869–1907,
snímek z roku 1897) – dramatika, inscenizátora,
scénografa, básníka, malíře, grafika, architekta,
návrháře nábytku a vitráží v epoše moderny – byla
a je pro polské avantgardní divadelní umělce důležitým odkazem.

1 Twórczość Stanisława Wyspiańskiego (1869–
1907, zdjęcie z 1897 roku) – dramatopisarza, inscenizatora, scenografa, poety, malarza, grafika,
architekta, projektanta mebli i witraży epoki modernizmu – dla awangardowych twórców polskiego
teatru była i jest ważnym punktem odniesienia.

2 Svědectví o roli jakou hrál Wyspiańsky může
být, že Leon Schiller – jeden z největších inovátorů
divadla meziválečného období, již v roce 1909 publikoval v časopise vydávaném Edwardem Gordonem
Craigem „The Mask” rozsáhlý článek, který prezentuje Wyspiańskieho jako ztělesnění „divadelníka”,
jak ve svém chápání předpokládal Craig, člověka jež
ovládá všechny možnosti divadelní tvorby. Článek
byl ilustrován náčrty scénické tvorby Wyspiańského
pro jeho dílo Legenda.

2 Świadectwem znaczenia Wyspiańskiego może
być fakt, że Leon Schiller – jeden z najwybitniejszych
nowatorów teatralnych dwudziestolecia międzywojennego – już w 1909 opublikował w wydawanym przez Edwarda Gordona Craiga czasopiśmie
„The Mask” obszerny artykuł, w którym przedstawia autora Wesela jako ucieleśnienie postulowanej
przez Craiga idei „człowieka teatru” panującego nad
wszystkimi tworzywami dzieła teatralnego. Artykuł
był ilustrowany szkicami scenografii Wyspiańskiego
do jego do sztuki Legenda.

.

3 Rozmar osudu způsobil, že jediná zachovaná
scénografická maketa vyrobena Wyspiańskim
je spojena právě s tímto dílem (Lvov 1904).

3 Kaprys losu sprawił, że jedyna zachowana
makieta scenograficzna Wyspiańskiego związana
jest właśnie z tą sztuką (Lwów 1904).
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1 Tytus Czyżewski (1880-1945) – autoportrét
z roku 1918, reprodukce v: Leon Chwistek Tytus
Czyżewski a krize formismu (Varšava 1921).

1 Tytus Czyżewski (1880–1945) – autoportret
z 1918, repr. w: Leon Chwistek Tytus Czyżewski a kryzys formizmu (Warszawa 1921).

2 Irena Solska (1877–1958) – známá herečka jež
ochotně se zúčastňovala koncertů s poezií futuristů (poezokoncerty) – Portrét Ireny Solské s mužem,
kresba Stanisław I. Witkiewicz, fragment.

2 Irena Solska (1877–1958) – słynna aktorka
chętnie uczestniczyła w awangardowych poezokoncertach. (Portet Ireny Solskiej z mężczyzną, rys. Stanisław I. Witkiewicz, fragment).

3 Nuż w bżuhu (1921) – časopis futuristů zapsaný

3 Nuż w bżuhu (1921) – jedna z jednodniówek

v zjednodušeném pravopisu. Redaktoři: Bruno
Jasieński, Anatol Stern, Aleksander Wat.

4 Bruno Jasieński (1901–1938) – jeden
z nejaktivnějších polských futuristů (portrét – Tytus
Czyżewski, 1920). Světová premiéra jeho díla Ples
manekýnů byla uvedená v pražském divadle D34
Emila F. Buriana (1930); v Polsku Jerzym Jarockim
teprve v roce 1956.
5 Šerm, malba Leona Chwistka (1884–1994), který
byl jedním z hlavních teoretiků a praktiků formismu,
autor díla Teatr przyszłości (Divadlo budoucnosti,
1922).
6 Obálka knihy básní Anatola Sterna a Bruno
Jasieńskieho Ziemia na lewo (Země vlevo, 1924),
navržený Meczysłavem Szczukou ukazuje estetické
a ideologické pohledy autorů. Jasieński zaplatí za to
svým životem ve stalinistickém Rusku.
7 Filippo Tommaso Marinetti, Jeńcy (Zajatci), režie

Wacław Radulski, scéna Zbigniew Pronaszko, Teatry
Miejskie ve Lvově, premiéra 11. března 1933.

8 Svazek dramat Tytusa Czyżewského (1922).
9 Mezi avangardními divadelními koncepcemi je

nejvíc radikální Teorie čisté formy, kterou vytvořil
Stanisław Ignacy Witkiewicz v roce 1919.

10 Avangarda byla zaznamenána dokonce i satirickým časopisem Bocian (Čáp), vydávaném v Krakově
autorem populárních komedií Konstantinem Krumlovským: – Vysvětlete mi pane, co to je „kubizmus”?
– To je zkratka od „konkubizmus”.

futurystów, zapisana w uproszczonej ortografii.
Redaktorzy: Bruno Jasieński, Anatol Stern, Aleksander Wat.

4 Bruno Jasieński (1901–1938) – jeden z najaktywniejszych polskich futurystów (portret autorstwa Tytusa Czyżewskiego z 1920). Prapremierę
jego sztuki Bal manekinów zrealizował w praskim
teatrze D34 Emil F. Burian (1930); w Polsce wystawił ją dopiero Jerzy Jarocki w 1956 roku.
5 Szermierka, obraz Leona Chwistka (1884–1994),
który był jednym z głównych teoretyków i praktyków formizmu, m.in. autora pracy Teatr przyszłości
(1922).
6 Okładka tomu wierszy Anatola Sterna i Bruno
Jasieńskiego Ziemia na lewo (1924), zaprojektowana
przez Mieczysława Szczukę, pokazuje estetyczne
i ideowe zapatrywania autorów. Jasieński zapłaci
za nie życiem w stalinowskiej Rosji.
7 Filippo Tommaso Marinetti, Jeńcy, reż. Wacław

Radulski, scen. Zbigniew Pronaszko, Teatry Miejskie
we Lwowie, prem. 11 marca 1933.

8 Tom dramatów Tytusa Czyżewskiego (1922).
9 Spośród awangardowych koncepcji teatru najbardziej radykalną Teorię Czystej Formy stworzył
Stanisław Ignacy Witkiewicz w 1919.
10 Awangarda została zauważona nawet przez
satyryczne pismo „Bocian”, wydawane w Krakowie przez autora popularnych komedii Konstantego Krumłowskiego: – Niech mnie pan objaśni, co
to jest „kubizm”? – Jest wyraz skrócony od „konkubizm”.

1 Juliusz Osterwa (1885–1947) – herec, režisér,
divadelní ředitel. Jedna z největších hvězd své doby.
V roce 1919, spolu s Mieczyslavem Limanowskim
založil experimentální Divadlo Reduta, který až do
roku 1924 působilo ve Varšavě, pak ve Vilniusu
a Grodnu (1925–1929), a opět jako Institut Reduty
ve Varšavě (1932-1939).

1 Juliusz Osterwa (1885–1947) – aktor, reżyser,
dyrektor teatru. Jedna z największych gwiazd swojej
epoki. W 1919 wspólnie z Mieczysławem Limanowskim założył eksperymentalny Teatr Reduta, który
do 1924 działał w Warszawie, następnie w Wilnie i Grodnie (1925–1929), a jako Instytut Reduty
znowu w Warszawie (1932–1939).

Inspirování metodami Stanislavského, zakladatelé Reduty zavedli inovativní způsoby přípravy inscenace: důkladná analýza u čtecích zkoušek před
zahájením zkoušek na jevišti. Osterwa preferoval
prosté dekorace na malém jevišti, což umožnilo
intimní kontakt herce s divákem. Odmítal hvězdy
a upřednostňoval týmovou spolupráci. Prosazoval
radikální uměleckou i pracovní etiku, měl vysoké
nároky na herce, a to nejen na jevišti, ale i v soukromém životě, a tak Redutu žertem nazývali „klášter“.

Inspirując się dokonaniami Konstantego Stanisławskiego, twórcy Reduty wprowadzili nowatorską metodę przygotowania przedstawienia:
gruntowne próby analityczne („stolikowe”) przed
przystąpieniem do pracy na scenie. Osterwa preferował uproszczone dekoracje na niewielkiej scenie,
ułatwiającej aktorowi intymny kontakt z widzem.
Odrzucał gwiazdorstwo na rzecz pracy zespołowej.
Budował radykalną etykę pracy artystycznej, stawiając aktorom wysokie wymagania również w życiu
prywatnym, dlatego żartobliwie nazywano Redutę
„zakonem”.

Byla to první polská divadelní laboratoř. Na tyto tradice naváže Jerzy Grotowski – logo Divadla Laboratorium obsahuje znak Reduty.

2 Mieczysław Limanowski (1876-1948) – kritik,
dramatik, režisér a pedagog. Zároveň byl vynikajícím geologem. Ideolog a hlavní analytik Reduty.
„Citlivý na každou divadelní faleš, na zatuchlou
rutinu, obviňoval, diskutoval, povzbuzoval fantazii, zapaloval, uváděl příklady z geologie“ – vzpomínal Stefan Jaracz na způsob jakým Limanowský
působil na herce.
3 Leták Reduty z roku 1924. Po pěti letech čin-

nosti seznam obsahuje mnoho působivých jmen,
které se významně zapsaly do dějin divadla v Polsku – často hledajíc svou cestu v naprosté opozici
k estetice divadla Osterwa.

Było to pierwsze polskie laboratorium teatralne. Do
tych tradycji nawiąże Jerzy Grotowski – logo Teatru
Laboratorium cytuje plastycznie znak Reduty.

2 Mieczysław Limanowski (1876–1948) – krytyk,
dramaturg, reżyser i pedagog. Równocześnie był
wybitnym geologiem. Ideolog i główny analityk
Reduty. „Czuły na każdy fałsz teatralny, na stęchłą
rutynę, rzucał się, dyskutował, pobudzał fantazję,
zapalał, dawał przykłady z geologii” – wspominał
Stefan Jaracz sposób, w jaki Limanowski oddziaływał na aktorów.
3 Ulotka Reduty z 1924. Po pięciu latach działania

lista zawiera imponująco wiele nazwisk, które znacząco zapisały się w dziejach teatru w Polsce, często szukając swojej drogi w zdecydowanej opozycji
do estetyki teatru Osterwy.
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1 První představení Reduty – Ponad śnieg bielszym
się stanę Stefana Żeromského, s Osterwou a velkou
tragédkou Stanisławou Wysockou v hlavních rolích.
Současné téma, akce se odehrává během polskobolševické války.

1 Program pierwszej sztuki Reduty – Ponad śnieg
bielszym się stanę Stefana Żeromskiego, z Osterwą
i wielką tragiczką Stanisławą Wysocką w rolach
głównych. Temat współczesny, akcja dzieje się
w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

2 Stefan Żeromski (1864–1925), slavný prozaik,
za divadelní kariéru vděčí Redutě. Na fotografii
Żeromski (vlevo) během rozhovoru s Ostervou.

2 Stefan Żeromski (1864–1925), sławny prozaik,
karierę teatralną zawdzięczał Reducie. Na zdjęciu
Żeromski (z lewej) podczas rozmowy z Osterwą.

3 Scéna z představení Ponad śnieg..., z pravé
strany Wysocka.

3 Scena z przedstawienia Ponad śnieg…, z prawej
Stanisława Wysocka.

4 Stefan Żeromski, Uciekła mi przepióreczka (premiéra 1925), konflikt mezi citem a rozumem. Fotografie z představení Reduty v Krakově v roce 1929
na scéně divadla Stary Teatr.

4 Uciekła mi przepióreczka Żeromskiego (praprem.
1925), rzecz o konflikcie między uczuciem a misją
inteligencji. Zdjęciu z występu Reduty w Krakowie
w 1929 na scenie Starego Teatru.

5 Osterwa jako Przełęcki v Uciekła mi przepióreczka – legendární role.

5 Osterwa jako Przełęcki w Uciekła mi przepióreczka – rola-legenda.

6 Plakáty představení založených na lidových

6 Afisze przedstawień opartych na tekstach

a starých polských textech, vytvořený v Redutě Leonem Schillerem, spojeným s touto scénou v letech
1922–1924. Pastorałka se stále objevuje na polských
scénách.

ludowych i staropolskich, zrealizowanych w Reducie przez Leona Schillera, związanego z tą sceną
w latach 1922–1924. Pastorałka grywana jest do
dzisiaj w polskich teatrach.

7 Analytická zkouška a divadelní trénink (na
snímku šerm v Institutu Reduta).

7 Próby analityczne i regularny trening aktorski
(na zdjęciu szermierka w Instytucie Reduty).

8 Reduta ve Vliniusu. Dramaturg Mieczysław
Limanowski, režisér Iwo Gall, Mikołaj Krasowski.

8 Reduta w Wilnie. Kierownik literacki Mieczysław
Limanowski, reżyser Iwo Gall, Mikołaj Krasowski

9 Stanisław Wyspiański, Wyzwolenie, Reduta, Vilnius 1925–1926; Osterwa w roli Konrada.

9 Stanisław Wyspiański, Wyzwolenie, Reduta,
Wilno 1925–1926; Osterwa w roli Konrada.

10 Stanisław Wyspiański, Sędziowie, Reduta, Vilnius 1927. Réžie i scénografie Iwo Gall.

10 Stanisław Wyspiański, Sędziowie, Reduta, Wilno
1927. Reżyseria i scenografia Iwo Gall.
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1 Reduta jezdila se svými představeními do měst
po celém Polsku, zájezdy trvaly tři měsíce. Dopravním prostředkem byl speciální vlak. Na fotografii
Reduta v Poznani v roce 1926.
2 Kamion Reduty v Pszczyně, během zájezdu
s Księciem Niezłomnym, červenec 1927.
3 Książę Niezłomny (Nezlomený princ) v inscenaci
Juliusza Osterwa a Iwo Galla byla skvělá plenérová
podívaná, sledována 2–4 tisíci diváky. Byla použita místní architektura a přírodní terénní topografie. Představení bylo hráno na pozadí zřícenin zdí,
hradů, kostelů a také se hrálo ve dvorech připomínajících španělské corrales. Na fotografii představení v Zámostí (1927).
4 Místa, do kterých přijela Reduta se svými představeními v létech 1924–1927.
5 Cestovní plán s Księciem Niezłomnym v létě 1927.
6 Juliusz Osterwa jako Don Fernando v Księciu

Niezłomnym.

1 Reduta docierała ze swoimi przedstawieniami
do miast w całej Polsce, prowadząc trwające na
ogół trzy miesiące objazdy. Środkiem transportu
był specjalny pociąg. Na zdjęciu Reduta w Poznaniu w 1926.
2 Ciężarówka Reduty w Pszczynie, podczas
objazdu z Księciem Niezłomnym, lipiec 1927.
3 Książę Niezłomny Calderóna/Słowackiego (inscenizacja Juliusza Osterwy i Iwo Galla) był wielkim
widowiskiem plenerowym, oglądanym przez 2–4
tysiące widzów. Wykorzystywano lokalną architekturę i naturalną topografię terenu. Grano na
tle z ruin murów, zamków, kościołów, grano też
na dziedzińcach, przypominających hiszpańskie
corrales. Na zdjęciu spektakl w Zamościu (1927).
4 Miejscowości, do których Teatr Reduta dotarł
ze swoimi przedstawieniami w latach 1924–1927.
5 Plan podróży z Księciem Niezłomnym (lato 1927).
6 Juliusz Osterwa jako Don Fernando w Księciu
Niezłomnym.
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1 Edmund Wierciński (1899–1955), který režíro-

val ve vilnusovské Redutě Sen Felicji Kruszewské
v scénografii Iwo Galla (premiéra 17. března 1927),
radikálně přerušil naturalistickou estetiku, která
doposud převládala v tomto divadle.

1 Edmund Wierciński (1899–1955), reżyserując

w wileńskiej Reducie Sen Felicji Kruszewskiej w scenografii Iwo Galla (prem. 17 marca 1927) radykalnie zerwał z naturalistyczną estetyką dominującą
dotąd w tym teatrze.

2 Edmund Wierciński v roli Klauna.

2 Edmund Wierciński w roli Pajaca.

3 Kolektivní scény z představení ve Vilniusu.

3 Sceny zbiorowe z wileńskiej inscenizacji.

4 Konflikt s Osterwou, který neakceptoval tento
styl, způsobil Wiercinského odchod s části souboru
do Nového divadla v Poznani. Zrealizován zde znovu
Sen, tentokrát ve spolupráci se scénografem Feliksem Krassowskim (premiéra 17. září 1927), byl ještě
více „expresionisticko-deformační”.

4 Konflikt z Osterwą, który nie zaakceptował stylu
widowiska, spowodował odejście Wiercińskiego
z częścią zespołu do Teatru Nowego w Poznaniu.
Zrealizowany tam ponownie Sen, tym razem we
współpracy ze scenografem Feliksem Krassowskim (prem. 17 września 1927), był jeszcze bardziej
„ekspresjonistyczno-deformacyjny”.

1 Leon Schiller (1887–1954), režisér, ředitel
a teatrolog, byl jedním z nejvýznamnějších osobností v dějinách polského divadla. Jeho podstatný
význam lze spatřovat ve třech základních proudech:
monumentální divadlo (inspirované myšlenkami
Craiga, jeho vlastním čtením polských romantických dramat a rovněž čtením Wyspiańskieho),
proud odvozený od Piscatorova politického Zeittheateru v levicovém trendu a jeho vlastní představa hudebního divadla (Kram z piosenkami). V roce
1917 se podílel na organizování Výstavy expresionistů v Krakově, která byla prvním vystoupením
formistů. Pak se setkal s Andrzejem a Zbigniewem
Pronaszko a později s nimi často spolupracoval
jako se scénografy. V letech 1922–1924 byl členem
vedení Reduty (Pastorałka, Wielkanoc), kterou opustil v roce 1924, kdy založil vlastní divadlo Teatr im.
Bogusławskieho ve Varšavě (1924–1926). Pak spolupracoval s divadly v Lodži, ve Lvově a ve Varšavě.
Během německé okupace byl aktivistou podzemní
Tajné divadelní rady. Po Varšavském povstání byl
vězněn v táboře zajatců v Murnau. Po válce se stal
ředitelem Teatru Wojska Polskiego v Lodži (s nímž
navštívil Československo v roce 1947). Od roku 1950
z politických důvodů nemohl režírovat, zaměřil se na
vědecké a organizační činnosti, a to především na
vedení čtvrtletníku „Pamiętnik Teatralny”.

1 Leon Schiller (1887–1954), reżyser, dyrektor,
teatrolog, należał do najwybitniejszych indywidualności w dziejach teatru polskiego. Jego dorobek dzielił się na trzy podstawowe nurty: teatr
monumentalny (inspirowany myślą Craiga oraz
własnym odczytaniem dramatów polskich romantyków i Wyspiańskiego), wywiedziony od Piscatora
polityczny Zeittheater o tendencji lewicowej oraz
własną odmianę teatru muzycznego (Kram z piosenkami). W 1917 uczestniczył w organizowaniu
I Wystawy Ekspresjonistów. Poznał wówczas braci
Pronaszków, którzy później często z nim współpracowali jako scenografowie. W latach 1922–1924
członek kierownictwa Reduty (Pastorałka, Wielkanoc), z której odszedł w 1924, by założyć własny
Teatr im. Bogusławskiego w Warszawie (1924–
1926). Póżniej pracował w teatrach Lwowa, Łodzi
i Warszawy. W czasie okupacji niemieckiej działacz
Tajnej Rady Teatralnej. Po powstaniu warszawskim
więzień obozu jenieckiego w Murnau. Po wojnie
dyrektor Teatru Wojska Polskiego w Łodzi (z którym
gościł w Czechosłowacji w 1947), następnie Teatru
Polskiego w Warszawie. Od 1950 roku ze względów
politycznych nie mógł reżyserować, skupił się wówczas na działaniach organizacyjnych i naukowych,
przede wszystkim na kierowaniu kwartalnikiem
„Pamiętnik Teatralny”.

2 Mieszczanin szlachcicem (Měšťák šlechticem)

2 Próba Mieszczanina szlachcicem w Teatrze Polskim w Warszawie (1920): Karol Szymanowski, Leon
Schiller, Ryszard Bolesławski, Wincenty Drabik.
3 Leon Schiller i Edward Gordon Craig w Warszawie (1935). 4 Andrzej Pronaszko (1888–1961)
jako malarz i scenograf był formistą (kierunek
wywodzący się z kubizmu). Wprowadził usztywnione kostiumy hieratyzujące ruch i gest aktora.
5 Zbigniew Pronaszko (1885–1958) często pracował w duecie z bratem Andrzejem. Wspólnie stworzyli podstawy nowoczesnej scenografii polskiej.
6 Andrzej Pronaszko, projekt kostiumu.
7 Hasło z Manifestu komunistycznego i kolęda
– karykatura celnie ujmująca lewicowo-religijną
dwoistość Schillera. Autor, Władysław Daszewski
(1902–1971) wielokrotnie współpracował z nim
jako scenograf.

– zkouška, Teatr Polski ve Varšavě (1920): Karol
Szymanowski, Leon Schiller, Ryszard Bolesławski, Wincenty Drabik. 3 Leon Schiller i Edward
Gordon Craig w Warszawie (1935). 4 Andrzej
Pronaszko (1888–1961) jako malíř a scénograf byl
formistou (směr odvozený od kubismu). Zavedl
tuhé kostýmy, hieratický pohyb a gesto herce.
5 Zbigniew Pronaszko (1885–1958) často pracoval
jako scénograf společně se svým bratrem Andrzejem.
Společně dali základy moderní polské scénografie.
6 Andrzej Pronaszko, projekt divadelního kostýmu.
7 Heslo z Komunistického manifestu a citace
z koledy – karikatura přesně zachycující levicově
-náboženské dvojakost Schillera. Autor, Władysław
Daszewski (1902–1971) s ním několikrát spolupracoval jako scénograf.
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1 Stanisław Wyspiański, Achilleis, Inscenační
úprava Leon Schiller, scénografie Andrzej Pronaszko, Zbigniew Pronaszko; Teatr im. Wojciecha
Bogusławskiego, Warszawa (1925).

1 Stanisław Wyspiański, Achilleis, inscenizacja
Leon Schiller, przestrzeń sceniczna Andrzej Pronaszko, Zbigniew Pronaszko; Teatr im. Wojciecha
Bogusławskiego, Warszawa (1925).

2 Stefan Żeromski, Róża, inscenační úprava, režie

2 Stefan Żeromski, Róża, inscenizacja, reżyseria

Leon Schiller, úprava textu Wilam Horzyca, scéna
Andrzej Pronaszko, Zbigniew Pronaszko; Teatr
im. Wojciecha Bogusławskiego, Warszawa (1926).

3 Tadeusz Miciński, Kniaź Patiomkin, inscenační
úprava, režie Leon Schiller, scéna Andrzej Pronaszko, Zbigniew Pronaszko; Teatr im. Wojciecha
Bogusławskiego, Warszawa (1925).
4 Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia, inscenační úprava, režie Leon Schiller, scéna Wincenty
Drabik, Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego, Warszawa (1926).
5 6 Adam Mickiewicz, Dziady, inscenační
úprava, režie Leon Schiller, scénografie Andrzej Pronaszko, Teatr Polski, Warszawa (1934).

Leon Schiller, układ tekstu Wilam Horzyca, przestrzeń sceniczna Andrzej Pronaszko, Zbigniew
Pronaszko; Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego,
Warszawa (1926).

3 Tadeusz Miciński, Kniaź Patiomkin, inscenizacja,
reżyseria Leon Schiller, przestrzeń sceniczna Andrzej
Pronaszko, Zbigniew Pronaszko; Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego, Warszawa (1925).
4 Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia, inscenizacja, reżyseria Leon Schiller, przestrzeń sceniczna
Wincenty Drabik, Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego, Warszawa (1926).
5 6 Adam Mickiewicz, Dziady, inscenizacja, reżyseria Leon Schiller, dekoracje Andrzej Pronaszko,
Teatr Polski, Warszawa (1934).
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1 Jaroslav Hašek, Dzielny wojak Szwejk, adaptace
a režie Leon Schiller, Teatr Miejski, Łódź (1929).

1 Jaroslav Hašek, Dzielny wojak Szwejk, adaptacja
i reżyseria Leon Schiller, Teatr Miejski, Łódź (1929).

2 Jaroslav Hašek, Dzielny wojak Szwejk, adaptace
a režie Leon Schiller, Teatry Miejskie, Lwów (1930).

2 Jaroslav Hašek, Dzielny wojak Szwejk, adaptacja i reżyseria Leon Schiller, Teatry Miejskie, Lwów
(1930).

3 Siergiej Tretjakow, Krzyczcie, Chiny!, režie Leon
Schiller, scénografie Andrzej Pronaszko, Teatry Miejskie, Lwów (1932).
4 Eugene O’Neill, Czarne ghetto, režie Edmund
Wierciński, Teatr Ateneum, Warszawa (1932).
Edmund Wierciński (Jim Harris), Ewa Kuncewicz
(Elli Dauney).
5 Eleonora Kalkowska, Sprawa Jakubowskiego,
režie Janusz Strachocki, Teatr Ateneum (1929).
Janusz Strachocki (Józef).

3 Siergiej Tretjakow, Krzyczcie, Chiny!, reżyseria
Leon Schiller, scenografia Andrzej Pronaszko, Teatry
Miejskie, Lwów (1932).
4 Eugene O’Neill, Czarne ghetto, reżyseria Edmund
Wierciński, Teatr Ateneum, Warszawa (1932).
Edmund Wierciński (Jim Harris), Ewa Kuncewicz
(Elli Dauney).
5 Eleonora Kalkowska, Sprawa Jakubowskiego,
reżyseria Janusz Strachocki, Teatr Ateneum (1929).
Janusz Strachocki jako Józef.
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1 Friedrich Wolf Cjankali, režie Leon Schiller, Teatr
Miejski, Łódź (1930).

1 Friedrich Wolf Cjankali, reżyseria Leon Schiller,
Teatr Miejski, Łódź (1930).

2 Cjankali, hra o důsledcích zákazu potratu, šokovala část publika v Lodži. Na jednom z představení
byla hozena nádoba se slzným plynem do publika.
Kresba z novin „Głos Poranny”.

2 Cjankali, sztuka o konsekwencjach zakazu aborcji, zbulwersowała część łódzkiej widowni. Na jednym z przedstawień na widownię rzucono naczynia
z gazem łzawiącym. Rysunek z gazety „Głos Poranny”.

3 4 Bernard Blume Boston, „scénická repor-

3 4 Bernard Blume Boston, „reportaż sceniczny

táž v 48 snímcích” o případu Sacco i Vanzettiego
v avantgardním židovském Jung Teater ve Varšavě,
režie Michał Weichert, scénograf Szymon i Halina
Syrkusove (1933). Představení v jazyku jidiš.

5 Plán simultánní scénografie v Bostonu. Diváci
na plošinách, šipky ukazují směr pohledu. Kresba
Adam Mściwujewski.
6 Na žádost Ireny Solské, která založila experimentální Studio im. Żeromskieho, Michał Weichert
přenesl tam svou inscenaci Bostonu a realizoval ji
v polštině. Premiéra zahájila činnost Studií. Na
snímku fragment ze scénografie Syrkusů.
7 Michał Weichert (1890–1967) – teatrolog a režisér, pedagog, sociální aktivista. Setkal se s moderními divadelními trendy ve škole Maxe Reinhardta
a se základy teatrologie u Maxe Hermanna v Berlíně. Jedna z nejvýznamnějších osobností židovského divadelního hnutí v Polsku. Spolupracovník
Trupy Wileńské (Vilner trupe), zakladatel Židovské
dramatické školy a Židovského divadelního studia.
V letech 1932–1939 vedl Židovské experimentální
studio Divadlo mladých (Jung Teater), poloprofesionální experimentální scénu. Během války
žil v ghettech v Krakově a ve Varšavě a vykonával
funkce v organizacích pro pomoc, jež byly Němci
akceptované, pro tuto činnost byl po válce obviněn
z kolaborace. Zemřel v Izraeli.
8 Dvojjazyčný plakát oznamující čtení Michala
Weicherta o současném divadle, Lublin 1927.

w 48 obrazach” o sprawie Sacco i Vanzettiego
w awangardowym żydowskim Jung Teater w Warszawie, reżyseria Michał Weichert, scenografia Szymon i Halina Syrkusowie (1933). Przedstawienie
w języku jidysz.

5 Plan symultanicznej scenografii w Bostonie.
Widzowie na podestach, strzałki oznaczają kierunki
patrzenia. Rys. Adam Mściwujewski.
6 Na prośbę Ireny Solskiej, która założyła w Warszawie eksperymentalne Studio im. Żeromskiego,
Michał Weichert przeniósł tam swoją inscenizację
Bostonu, realizując ją w języku polskim. Premiera
inaugurowała działalność Studia. Na zdjęciu fragment scenografii Syrkusów.
7 Michał Weichert (1890–1967) – teatrolog, reżyser, pedagog, działacz społeczny. Nowoczesne
trendy teatralne poznawał w szkole Maxa Reinhardta, podstawy teatrologii poznawał u Maxa
Hermanna w Berlinie. Jedna z najważniejszych
postaci żydowskiego ruchu teatralnego w Polsce.
Współpracownik Trupy Wileńskiej, założyciel Żydowskiej Szkoły Sztuki Dramatycznej i Żydowskiego Studia Teatralnego. W latach 1932–1939 prowadził
Żydowskie Studio Eksperymentalne Teatru Młodych
(Jung Teater), półzawodową scenę eksperymentalną. W czasie wojny przebywał w gettach Krakowa i Warszawy, pełniąc funkcje w akceptowanych
przez Niemców organizacjach pomocowych, za co
spotkały go po wojnie oskarżenia o kolaborację.
Zmarł w Izraelu.
8 Dwujęzyczny afisz odczytu Michała Weicherta
o współczesnym teatrze, Lublin 1927.
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1 Witold Wandurski, Gra o Herodzie. Mięsopust
proletariacki – fotografie z knižního vydání (1926).
2 Witold Wandurski (1891–1934) – dramatik,
básník, publicista, režisér, aktivista komunistické
strany. V roce 1929 emigroval do SSSR a v roce
1933 byl zatčen za špionáž a zemřel ve stalinistickém vězení. V roce 1923 spoluorganizoval lodžské
amatérské divadlo Scena Robotnicza, které řídil
v létech 1925–1927. Jeho Smrt na hrušce (Śmierć na
gruszy) byla prezentována v roce 1926 Národním
divadlem v Brně.
3 Antonina Sokolicz (1879–1942), herečka. Od
roku 1902 byla členkou Polské socialistické strany,
v roce 1914 přijela do Varšavy jako kurýrka Piłsudských legií. Od roku 1920 se zapojila do komunistického hnutí. Její divadelní činnost mezi dělníky
byla jednou z nejdůležitějších epizod levicového
amatérského hnutí v Polsku. V letech 1919–1921
pod jejím vedení divadelní skupina Scena i Lutnia
Robotnicza prezentovala řadu adaptací a dramatických prací, jako jsou např. Miłosierdzie ludzkie, Tkalci.
4 Teoretické principy své divadelní činnosti
napsala Antonina Sokolicz v jednodenních „Scena
i Lutnia Robotnicza” (1920) a v brožuře O kulturze
artystycznej Proletariatu (1921).

1 Witold Wandurski, Gra o Herodzie. Mięsopust
proletariacki – fotografie z wydania książkowego
(1926).
2 Witold Wandurski (1891–1934) – dramatopisarz, poeta, publicysta, reżyser, działacz partii
komunistycznej. W 1929 wyemigrował do ZSRR,
w 1933 aresztowany pod zarzutem szpiegostwa,
zmarł w stalinowskim więzieniu. Współorganizował
w 1923 roku łódzki teatr amatorski Scena Robotnicza, którym kierował w latach 1925–1927. Jego
Śmierć na gruszy (Smrt na hrušce) została w 1926
wystawiona przez Národní dvadlo w Brnie.
3 Antonina Sokolicz (1879–1942), aktorka. Od
1902 należała do Polskiej Partii Socjalistycznej,
w 1914 przyjechała do Warszawy jako kurier Legionów Piłsudskiego. Od 1920 związała się z ruchem
komunistycznym. Jej działalność teatralna wśród
robotników należała do najważniejszych epizodów
lewicowego ruchu amatorskiego w Polsce. W latach
1919–1921 działał pod jej kierownictwem zespół
teatralny Scena i Lutnia Robotnicza, który wystawił
wiele adaptacji i utworów dramatycznych, jak np.
Miłosierdzie ludzkie, Tkacze.
4 Teoretyczne zasady swojej działalności teatralnej Antonina Sokolicz zawarła w jednodniówce
„Scena i Lutnia Robotnicza” (1920) oraz w broszurze
O kulturze artystycznej Proletariatu (1921).
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1 Teatr Artystów Cricot založený malířem Józefem
Jaremou (1900–1974) působil v Krakově (od roku
1933) a ve Varšavě (1938–1939). Mezi zakladateli
divadla byli Władysław Józef Dobrowolski (vedle
Józefa Jaremy a Marka Katza – hlavní režisér), Maria
Jarema, Zbigniew Pronaszko, Henryk Gotlib, Piotr
Potworowski, Jonasz Stern a skupina levicových literátů. „Scénka Cricot, osvobozená od všech iluzionistických prvků špatného divadla, bojuje a vyvíjí novou
divadelní koncepci, koncepci divadelního a vizuálního divadla, svou vlastní koncepci a velmi současnou...” – napsal Jarema v časopise „Głos Plastyków”.
A plakát–manifest vysvětlil název divadla jako
zkratku Kultura–Ruch–Inaczej–Komedia–Oko–Teatr
(Kultura–Hnutí–Jinak–Komedie–Oko–Divadlo).

1 Założony przez malarza Józefa Jaremę (1900–
1974) Teatr Artystów Cricot działał w Krakowie (od
1933 roku) i w Warszawie (1938–1939). Wśród
założycieli teatru byli: Władysław Józef Dobrowolski (obok Józefa Jaremy i Marka Katza główny
reżyser), Maria Jarema, Zbigniew Pronaszko, Henryk Gotlib, Piotr Potworowski, Jonasz Stern oraz
grono lewicowych literatów. „Scenka Cricot, uwolniona z wszelkich iluzjonistycznych elementów
złego teatru, wywalcza i wypracowuje taką nową
koncepcję teatralną, koncepcję teatru widowiskowego, plastycznego, koncepcję własną i bardzo
współczesną…” – pisał Jarema w „Głosie Plastyków”. A afisz-manifest wyjaśniał nazwę teatru jako
skrót Kultura–Ruch–Inaczej–Komedia–Oko–Teatr.

2 Józef Jarema, Drzewo świadomości, režie Wła-

2 Józef Jarema Drzewo świadomości, reżyseria Wła-

dysław J. Dobrowolski, scénografie Zbigniew Pronaszko, masky Henryk Wiciński, hudba Kazimierz
Meyerhold, Teatr Artystów Cricot, Kraków (1933).

dysław J. Dobrowolski, scenografia Zbigniew Pronaszko, maski Henryk Wiciński, muzyka Kazimierz
Meyerhold, Teatr Artystów Cricot, Kraków (1933).

3 4 Stanisław Wyspiański, Wyzwolenie, režie
Władysław Woźnik, inscenační úprava Józef Jarema,
Teatr Artystów Cricot, Kraków (1938). Na snímku
Tadeusz Hołuj (Geniusz), vedle modelu památníku Adama Mickiewicze, který měl stát ve Wilně
(projektovaného Zbigniewem Pronaszko).

3 4 Stanisław Wyspiański, Wyzwolenie, reżyseria Władysław Woźnik, inscenizacja Józef Jarema,
Teatr Artystów Cricot, Kraków (1938). Na zdjęciu
Tadeusz Hołuj (Geniusz), obok model pomnika
Adama Mickiewicza projektu Zbigniewa Pronaszki,
który miał stanąć w Wilnie.

5 Henryk Wiciński, projekt scénografie – Mątwa
Stanisława Ignacego Witkiewicza v režii Władysława J. Dobrowolskiego, Teatr Artystów Cricot,
Kraków (1933). Tadeusz Kantor navazoval na tradici a zahajoval práci na svém Cricot 2 od inscenace Mątwy (1956).

5 Henryk Wiciński, projekt scenografii do Mątwy
Stanisława Ignacego Witkiewicza w reżyserii Władysława J. Dobrowolskiego, Teatr Artystów Cricot,
Kraków (1933). Tadeusz Kantor nawiązał do tradycji, rozpoczynając działalność swojego Cricot 2 właśnie od inscenizacji Mątwy (1956).
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1 2 Projekt pohybového divadla Andrzeje Pronaszky; spolupráce ing. Stefan Bryła (1935).

1 2 Projekt teatru ruchomego Andrzeja Pronaszki; współpraca inż. Stefan Bryła (1935).

3 Divadelní číslo časopisu „Blok” (1925 č. 10).

3 Teatralny numer pisma „Blok” (1925 nr 10).

4 5 Teresa Żarnowerówna („Blok”).

4 5 Teresa Żarnowerówna („Blok”).

6 Henryk Stażewski, Divadelní projekt („Blok”).

6 Henryk Stażewski, Projekt teatralny („Blok”).

7 Andrzej Pronaszko, Szymon Syrkus, architekto-

7 Andrzej Pronaszko, Szymon Syrkus, plan archi-

nický plán simultánního divadla (1928–1929).

tektoniczny teatru symultanicznego (1928–1929).

8 Adam Mściwujski, architektonický plán divadla
divadla pro 1000 lidí (1939).

8 Adam Mściwujski, plan teatru na 1000 osób
z przestrzenną sceną centralno-osiową (1939).

9 Iwo Gall, vertikální scéna a ITEATR, z knihy
Budowniczy tła s cenicznego (1929–1931, vyd. 1937).

9 Iwo Gall, scena pionowa i ITEATR, z książki
Budowniczy tła scenicznego (1929–1931, wyd. 1937).

10 Feliks Krassowski, projekty scénografie do Shakespearově hry Něco za něco, z knihy Scena narastająca (1924).

10 Feliks Krassowski, projekty scenografii do Miarki
za miarkę Shakespeare’a, z książki Scena narastająca
(1924).

Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) – dramatik,
prozaik, malíř, filozof a teoretik umění (1885–1939).
Fascinoval talentem a osobností, jeho portréty
a představení se staly nesmírně módní a současně
byl považován za frivolního umělce, podivného
a excentrického. Autor Teorie čisté formy, podle
které je podstata uměleckého díla určena nikoliv
jeho jednotlivými složkami, ale vztahy – napětí mezi
nimi. Pokusil se o realizaci této teorie ve svých dramatech (Pragmatyści, Tumor Mózgowicz, Mątwa,
Gyubal Wahazar, Kurka wodna); ve třicátých letech
minulého století se v jeho umění objevila rostoucí
předtucha nadcházející katastrofy civilizace (drama
Szewcy, 1931–1934). 18. září 1939 Stanisław Ignacy
Witkiewicz spáchal sebevraždu po zprávě, že sovětské vojsko vstoupilo na polskou hranici.

Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) – dramato
pisarz, prozaik, malarz, filozof, teoretyk sztuki
(1885–1939). Fascynował talentem i osobowością,
jego portrety i przedstawienia stały się niezwykle
modne, a jednocześnie uważano go za artystę niepoważnego, dziwaka i ekscentryka. Autor teorii
Czystej Formy, według której o istocie dzieła sztuki
przesądzają nie jego poszczególne składniki, ale
relacje – napięcia – między nimi. Teorię tę próbował
realizować w swoich dramatach (Pragmatyści, Tumor
Mózgowicz, Mątwa, Gyubal Wahazar, Kurka wodna);
w latach 30. w jego twórczości pojawia się narastające przeczucie nadchodzącej katastrofy cywilizacji (dramat Szewcy, 1931–34). 18 września 1939
Stanisław Ignacy Witkiewicz popełnił samobójstwo
na wieść o wkroczeniu wojsk radzieckich do Polski.

1 Witkacy strávil první světovou válku v ruské
armádě. V roce 1917 byl svědkem bolševické revoluce. Z tohoto období pochází Autoportret wielokrotny, pravděpodobně vytvořený v Petrohradě.

1 I wojnę światową Witkacy spędził w armii rosyjskiej. Był świadkiem przewrotu bolszewickiego
w 1917. Z tego okresu pochodzi Autoportret wielokrotny, wykonany prawdopodobnie w Petersburgu.

2 Przerażenie wariata, fotografický autoportrét
z roku 1931.

2 Przerażenie wariata, fotograficzny autoportret
z 1931.

3 Stanisław Ignacy Witkiewicz, Nowe Wyzwolenie, režie Aleksander Węgierko, dekorace a kostýmy podle projektu autora, Teatr Mały, Warszawa
(1925).

3 Stanisław Ignacy Witkiewicz, Nowe Wyzwolenie, reżyseria Aleksander Węgierko, dekoracje
i kostiumy według projektu autora, Teatr Mały,
Warszawa (1925).

4 Stanisław Ignacy Witkiewicz, Wariat i zakonnica
(Blázen a jeptiška), režie Karol Borowski, scénografie
Karol Frycz (?), Teatr Mały, Warszawa (1925).

4 Stanisław Ignacy Witkiewicz, Wariat i zakonnica,
reżyseria Karol Borowski, scenografia Karol Frycz (?),
Teatr Mały, Warszawa (1925).

5 Publikováno ve futuristické jednodenní „Nuż

5 Opublikowana w futurystycznej jednodniówce

w bużhu”, agresivní recenze hry Tumor Mózgowicz,
kterou hrál Teatr im. Słowackieho v Krakově režiséra
Teofila Trzcińského (1921). Představení bylo divadelním debutem Witkaceho.

„Nuż w bżuhu” napastliwa recenzja sztuki Tumor
Mózgowicz wystawionej przez Teatr im. Słowackiego
w Krakowie w reżyserii Teofila Trzcińskiego (1921).
Teatralny debiut Witkacego.
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Československá
divadelní avantgarda
meziválečného období

Jan Jiřík

CZECHOSŁOWACKA
AWANGARDA
TEATRALNA
DWUDZIESTOLECIA
MIĘDZYWOJENNEGO

Vznik avantgardního hnutí v českých zemích je
spojen s generací tvůrců, která se narodila kolem
počátku minulého století a do dospělého života
vstoupila již v nové československé republice. V roce
1920 pod názvem Devětsil vzniká v Praze uskupení
mladých levicových výtvarníků, literátů a intelektuálů. Mezi jeho čelné představitele patřil Karel
Teige, Adolf Hoffmeister, Jaroslav Seifert či Vítězslav Nezval.

Ruch awangardowy na ziemiach czeskich łączy
się z generacją twórców, którzy urodzili się na
początku XX wieku i osiągnęli dojrzałość w Republice Czechosłowackiej. W 1920 roku powstała
w Pradze grupa młodych lewicowych plastyków,
literatów i intelektualistów pod nazwą Devětsil.
Do jej najważniejszych przedstawicieli należeli
Karel Teige, Adolf Hoffmeister, Jaroslav Seifert czy
Vítězslav Nezval.

Devětsil, v roce 1925 přejmenovaný na Svaz
moderní kultury Devětsil, představoval československou avantgardní formaci, v níž se zpočátku
soustředili také představitelé dalších uměleckých
oborů, jako bylo užité umění, fotografie či divadlo.
Skupina vycházela z různých směrů evropské avantgardy, aby záhy manifestovala vlastní směr – poetismus, jenž měl být českým avantgardním směrem.

Devětsil, przemianowany w 1925 roku na
Związek Kultury Nowoczesnej Devětsil, był czechosłowacką formacją awangardową, w której od
początku uczestniczyli także przedstawiciele innych
specjalności artystycznych, takich jak sztuka użytkowa, fotografia czy teatr. Grupa, inspirując się różnymi nurtami europejskiej awangardy, stworzyła
własny, specyficznie czeski kierunek – poetyzm.

V roce 1924 publikoval Karel Teige (První) Manifest Poetismu. Základní premisou poetismu má
být „vláda čisté poezie“. Tvůrci české avantgardy
oslavují život velkoměsta (tj. moderní Prahy), kde
v prostředí music-hallů, kaváren, bulvárů, varieté
či cirkusových manéží hledají inspiraci pro svou
tvorbu.

W roku 1924 Karel Teige opublikował (Pierwszy) Manifest Poetyzmu. Podstawową ideą poetyzmu
miało być „panowanie czystej poezji“. Twórców czeskiej awangardy fascynowało życie wielkiego miasta (tj. nowoczesnej Pragi), gdzie w przestrzeniach
music-halli, kawiarni, bulwarów, varietés czy cyrkowych aren szukali inspiracji dla swej twórczości.

Poetismus není jen umělecký směr, ale nový
způsob moderního života, nový modus vivendi, jenž
má být opozicí vůči staré měšťácké kultuře. Jedním
z mnoha příkladů, jimiž čeští avantgardní tvůrci

Poetyzm to nie tylko kierunek artystyczny, ale
nowy sposób życia, nowy modus vivendi, opozycyjny wobec starej mieszczańskiej kultury. Jednym
z wielu przykładów, jakimi drogami awangardowi

vůči této měšťácké kultuře vystupovali, je například
jejich chápání lidského těla a jeho erotiky. Zájem
o erotiku a sexualitu vrcholí na přelomu 20. a 30.
let, kdy Jindřich Štýrský začíná vydávat „Erotickou
revue” a „Edici 69” publikující erotické novely.
Sdružení moderní kultury Devětsil, jakkoliv nebyl prakticky od počátku své existence prost
nejrůznějších konfliktů a odchodů významných
představitelů české avantgardy, působil na několik úrovní. Organizuje přednášky a výstavy, vydává
časopisy „Disk” či „ReD” (Revue Devětsilu). V roce
1922 vzniká v rámci sdružení samostatná sekce
architektů (ARDEV).
Významnou charakteristikou české avantgardy
je její akcentování sociálních problémů své doby. Její
představitelé spolupracují s poloamatérskými dělnickými spolky. V roce 1920 zakládá režisér J. Honzl
s hercem J. Zorou Dědrasbor (Dělnický dramatický
sbor Velké Prahy), v rámci něhož vznikají performance na principu kolektivní recitace: mnohačetný
sbor dělníků recitoval díla levicových básníků (J. Seifert, J. Wolker, S. K. Neumann). Na práci Dědrasboru
navázal později E. F. Burian se svým voice-bandem.
Vystoupení Dědrasboru se zpravidla konaly v rámci

twórcy występowali przeciwko mieszczańskiej kulturze, może być ich sposób pojmowania ludzkiego
ciała i erotyki. Szczyt zainteresowania tą tematyką
przypada na przełom lat 20. i 30., kiedy Jindřich
Štýrský zaczyna wydawać pisma „Erotická revue”
i „Edice 69” z erotycznymi opowiadaniami.
Związek Kultury Nowoczesnej Devětsil, choć
od początku wstrząsany konflikatmi i zerwaniami
wybitnych przedstawicieli czeskiej awangardy,
działał intesywnie na kilku poziomach. Organizował wykłady i wystawy, wydawał czasopisma, jak
„Disk” czy „ReD” (Revue Devětsilu). W 1922 roku
w ramach stowarzyszenia powastaje samodzielna
sekcja architektów (ARDEV).
Charakterystyczna dla czeskiej awangardy była
wrażliwość na współczesne problemy społeczne.
Jej przedstawiciele współpracowali z półamatorskimi zespołami robotniczymi. W 1920 roku reżyser Jindřich Honzl z aktorem Josefem Zorą założyli
Dědrasbor (Dělnický dramatický sbor Velké Prahy –
Robotniczy Zespół Teatralny Wielkiej Pragi), którego
przedstawienia powstawały na zasadzie zbiorowej
recytacji: wieloosobowa grupa robotników recytowała dzieła lewicowych poetów (J. Seifert, J. Wolker,

Teatr im. A. Mickiewicza, Cieszyn 2018. Fot. Sylwia Dwornicka

oslav 1. máje či v rámci dělnických olympiád, na
jejichž vizuální a performativní podobě spolupracovali další představitelé české avatngardy (Ladislav
Sutnar, Augustin Tschinkel aj.).
Osvobozené divadlo (do 1927)
Samostatná divadelní sekce vzniká v rámci
Devětsilu až v roce 1925 z iniciativy režisérů J. Honzla a J. Frejky. Osvobozené divadlo, které zahájilo
činnost v únoru 1926, je divadlem syntetickým,
v němž se integrálně spojují všechny inscenační
složky (např. herectví, drama, scénografie) a které
stojí v opozici vůči divadlu naturalistickému a realistickému i divadlu iluzivnímu. Osvobozené divadlo
bylo experimentální scénou, kde se prakticky ověřovaly postuláty poetismu a konstruktivismu. V počáteční etapě existence divadla se v Osvobozeném
divadla sešli všichni významní představitelé české
divadelní avatngardy: Jindřich Honzl, Jiří Frejka, Jiří
Voskovec a Jan Werich či Emil František Burian.
Osvobozené divadlo (po 1927)
Po roce 1927 se Osvobozené divadlo mění na
scénu režiséra J. Honzla a herců a autorů J. Voskovce
a J. Wericha. Jejich první úspěšnou inscenací byl Král
Ubu A. Jarryho (1928) a během následující dekády
divadlo vyniklo především autorskými inscenacemi, jako byly například Osel a stín (1933), Balada
z hadrů (1935) Těžká Barbora (1937) či Pěst na oko
(1938). Osvobozené divadlo J. Voskovce aj. Wericha
navázalo na poetiku dadaismu, rozvíjelo poetismus
a zřetelně se inspirovalo stylem filmové grotesky. Po
roce 1933 v jeho tvorbě výrazně sílí antifašistický
prvek, kdy se hlavní představitelé tohoto divadla
formou forbín (improvizované scény kritizující českou i mezinárodní politickou situaci) vyjadřovali
k aktuálním tématům. V poetice divadla se spojovala moderní, antiiluzivní činohra s tancem (Jenčíkovy girls) a zpěvem. Navzdory hospodářské krizi se
Osvobozené divadlo stalo nejnavštěvovanější a přitom umělecky a politicky náročnou scénou meziválečného Československa. Osvobozené divadlo bylo
úředně zrušeno v listopadu 1938.

S. K. Neumann). Do dokonań Dědrasboru nawiązał
później Emil František Burian, tworząc voice-band.
Najczęściej Dědrasbor występował przy okazji
obchodów pierwszomajowych czy w ramach olimpiad robotniczych; ich wizualną i performatywną
formę współtworzyli też inni przedstawiciele czeskiej awangardy (Ladislav Sutnar, Augustin Tschinkel i inni ).
Osvobozené divadlo (do 1927)
Samodzielna sekcja teatralna w ramach Devětsilu powstała dopiero w roku 1925. Inicjatorami
byli reżyserzy Jindřich Honzl i Jiří Frejka. Osvobozené divadlo (Teatr Wyzwolony), które rozpoczęło
działalność w lutym 1926, to teatr syntetyczny,
w którym łączą się integralnie wszystkie składniki
inscenizacji (aktorstwo, słowo, scenografia) i który
stoi w opozycji zarówno wobec teatru naturalistycznego i realistycznego, jak i teatru iluzji. Osvobozené
divadlo było sceną eksperymentalną, gdzie w praktyce realizowane były zasady poetyzmu i konstruktywizmu. W początkowym okresie wokół tego teatru
skupili się wszyscy wybitni przedstawiciele czeskiej
awangardy teatralnej: Jindřich Honzl, Jiří Frejka, Jiří
Voskovec i Jan Werich czy Emil František B
 urian.
Osvobozené divadlo (po 1927)
Po roku 1927 Osvobozené divadlo przekształca
się w scenę reżysera Jindřicha Honzla oraz aktorów i autorów Jiřího Voskovca i Jana Wericha. Ich
pierwszym sukcesem był Król Ubu według Alfreda
Jarry’ego (1928). W ciągu kolejnej dekady teatr
wyróżnił się autorskimi inscenizacjami, jak Osel
a stín (1933), Balada z hadrů (1935), Těžká Barbora
(1937) czy Pěst na oko (1938). Osvobozené divadlo
Voskovca i Wericha nawiązywało do poetyki dadaizmu, rozwijało poetyzm i wyraźnie inspirowało się
stylem groteski filmowej. Po 1933 roku w repertuarze zaznaczają się mocne akcenty antyfaszystowskie, kiedy główni twórcy tego teatru odnosili sie
do aktualnych tematów za pomocą forbín (improwizowanych scen krytykujących czeską i między
narodową sytuację polityczną). W poetyce tej sceny

D 34
V září 1933 zahajuje činnost divadlo D 34 Emila
Františka Buriana a kolektivu. Písmeno D v názvu
divadla má odkazovat k českým slovům divadlo, dělník, dějiny, dav či dělby, číslo v názvu se měnil dle
roku druhé části příslušné sezony.
Burianovo divadlo D mělo být divadlem výrazně
dobovým a zaměřeným na aktuální politické problémy své doby. Záhy se Burianovo divadlo mění
v centrum moderní kultury. Divadlo vydávalo knihy
(Zameťte jeviště, 1935), organizovalo přednášky,
večery poezie, výstavy, vydávalo vlastní časopis
atp. E. F. Burian se svým scénografem M. Kouřilem
také pod názvem Divadlo práce (viz rysunki) připravili nikdy nerealizovaný projekt moderního kulturního domu, kde by se vedle divadla mohly setkávat
další umělecké druhy. Jednou z prvních inscenací
D34 bylo také úplně první uvedení hry polského
futuristy Bruno Jasieńského Ples manekýnů.

nowoczesny, antyiluzyjny teatr łączył się z tańcem
(Jenčíkovy girls) i śpiewem. Mimo kryzysu gospodarczego Osvobozené divadlo stało się najchętniej
uczęszczaną, a przy tym najbardziej istotną artystycznie i politycznie sceną międzywojennej Czecho
słowacji. Teatr został zlikwidowany przez władze
w listopadzie 1938 roku.
D 34
We wrześniu 1933 rozpoczyna działalność teatr
D 34 Emila Františka Buriana i kolektywu. Litera
D w nazwie ma odsyłać do czeskich słów: divadlo,
dělník, dějiny, dav, dělba (teatr, robotnik, dzieje,
tłum, podział); liczba w nazwie zmieniała się co
roku według daty drugiej połowy odpowiedniego
sezonu. Początkowo teatr D był teatrem publicystycznym, nakierowanym na bieżące problemy
polityczne. Wkrótce przekształcił się w centrum
nowoczesnej kultury. Wydawał książki (Zamiećcie
scenę, 1935), organizował wykłady, wieczory poezji,
wystawy, wydawał własne czasopismo itp. Burian
wraz ze swoim scenografem Miroslavem Kouřilem
przygotowali także pod nazwą Divadlo práce niezrealizowany nigdy projekt nowoczesnego domu kultury, gdzie oprócz teatru znalazłyby miejsce inne
dziedziny sztuki. Jedną z pierwszych inscenizacji
D34 była prapremiera światowa Balu manekinów
polskiego futurysty Bruno Jasieńskiego.
D36 – Máj

Ples manekýnů – projekt

D36 – Máj
V divadle D rozvíjel Burian svůj koncept syntetického a poetického divadla. Dominantní roli v této
podobě avantgardního divadla měl důraz na práci
se zvukem a hlasem (Burian přišel s jinou koncepcí
sborové recitace, kterou pod názvem voice-band
rozvíjel od 20. let 20. stol.), práce tělem herce, který
je v Burianově pojetí hercem-tanečníkem, a v neposlední řadě práce se světlem.

W teatrze D Burian rozwijał swój koncept
teatru syntetycznego i poetyckiego. W tej odmianie teatru awangardowego kładł nacisk na pracę
z dźwiękiem i głosem (wcześniej, w latach 20. XX
wieku rozwijał formy zbiorowej recytacji pod nazwą
voice-band), a także na pracy z ciałem aktora – który
w ujęciu Buriana jest aktorem-tancerzem. Bardzo
ważne miejsce zajmowała też praca ze światłem.
Theatergraph
W roku wydania eseju Zamiećcie scenę Burian
wraz ze swym scenografem Kouřilem wypracowali metodę teatralną zwaną theatergraph. Było to

Theatergraph
V roce vydání eseje Zameťte jeviště přišel Burian
společně se svým scénografem Kouřilem se scénickým postupem nazvaným theatergraph. Tento
postup představoval kombinaci hry světel, promítání filmu a diapozitivů s hereckou akcí. Světlo
z theatergraphu „rozšiřovalo a zužovalo prostor
naráz nebo volně, udělalo z hloubky plochu, vrhalo
na jeviště nehybné i pohybující se obrazy, které
se blížily a vzdalovaly, zostřovaly se, stíraly, prolínaly a měnily barvu: světlo nejcitlivěji a nejbohatěji korespondovalo s pohybem herce a se zvukem
a citlivě reagovalo na každou změnu. Světelnost
byla partnerem hudebnosti; jejím nejdokonalejším
výtvarným vtělením“ (Zameťte jeviště, 1935). V theatergraphu dospělo české avantgardní divadlo k nejzazší podobě polydynamické syntézy, v níž se pod
vedením zvuku a světla setkávala a spojovala různá
umění.
Konec české meziválečné avantgardy
Dramaturgie Burianova divadla se skládala
z několika linií: tvořily ji hry evropské a české dramatiky (např. Moliérův Lakomec, Žebrácká opera
B. Brechta, Goethovo Utrpení mladého Werthera či
Loretka S. K. Neumana). Další linii tvořily Burianovy
autorské texty – ať už se jednalo o Hamleta III. aneb
Trůny dobré na dřevo reagujícího na politické čistky v Sovětském svazu, nebo scénáře lidové poezie a her. Inscenace jako Vojna (1935) a zejména
Lidová suita (1938). II. lidová suita (1938) či inscenace lidových her a obřadů se staly vrcholem
Burianovy snahy o avantgardní syntetické divadlo.
V roce 1940 vzniklo v rámci Burianova divadla malé
d (scéna zaměřená na inscenace pro děti a mládež). To v roce 1941 uvedlo Pohádku o tanci, která
se stala záminkou k uzavření Burianova divadla.
Burian spolu s dalšími kolegy byl poslán do koncentračních táborů v Německu.
Po 1945
Po období socialistického realismu na Burianovo divadlo navázali jako žáci a následovníci.

połączenie gry świateł, wyświetlania filmów i przezroczy z działaniami aktorów. Światło z theater
graphu „rozszerzało i zwężało przestrzeń nagle
albo powoli, zmieniało głębię w płaszczyznę, rzucało na scenę obrazy ruchome i nieruchome, które
zbliżały się i oddalały, nabierały ostrości, zanikały,
przeplatały się i zmieniały barwę: światło w subtelny i bogaty sposób korespondowało z ruchem
aktora i z dźwiękiem, wrażliwie reagowało na każdą
zmianę. Świetlność była partnerem muzyczności,
była jej najdoskonalszym artystycznym wcieleniem“
(Zameťte jeviště, 1935). W idei theatergraphu czeski
teatr awangardowy osiągnął najdojrzalszą formę
polidynamicznej syntezy, w której różne dziedziny
sztuki spotykały się i łączyły podporządkowane
dźwiękowi i światłu.
Koniec czeskiej awangardy międzywojennej
Dramaturgia teatru Buriana składała się z kilku
linii: tworzyła je dramaturgia europejska i czeska
(np. Skąpiec Moliera, Opera żebracza wg Brechta
i Gaya, Goethego Cierpienia młodego Wertera czy
Loretka Neumana). Inne linie tworzyły autorskie
teksty Buriana – albo takie, jak Hamlet III aneb
Trůny dobré na dřevo reagujący na polityczne czystki
w Związku Radzieckim, albo scenariusze oparte na
ludowej poezji i staroczeskich sztukach ludowych.
Takie przedstawienia jak Vojna (1935), a zwłaszcza Lidová suita (1938), II. lidová suita (1938) czy
inscenizacje ludowych sztuk i obrzędów stanowią
szczytowe osiągnięcia na drodze Buriana do awangardowego teatru syntetycznego.
W 1940 roku w ramach teatru Buriana powstało
male d (scena dla dzieci i młodzieży). Tam w roku
1941 została zrealizowana Pohádka o tanci, która
stała się pretekstem do zamknięcia teatru. Burian
i niektórzy współpracownicy trafili do obozów koncentracyjnych w Niemczech.
Po 1945
Po okresie socrealizmu do teatru Buriana
nawiązywali jego uczniowie i kontynuatorzy.
W tym gronie reżyser Alfréd Radok i scenograf Josef

Praha 1946 – přivítání Leona Schillera a jeho divadla/ Praha 1946 – powitanie Leona Schillera i jego teatru

Patří mezi ně například režisér A. Radok a scénograf J. Svoboda, kteří v roce 1958 vytvořili Laternu
magiku, inscenační postup navazující na theatergraph E. F. Buriana a M. Kouřila.
Po 2. světové válce byl prostřednictvím
E. F. Buriana navázán také bezprostřední kontakt
mezi českou a polskou divadelní kulturou. V roce
1946 přijíždí na turné po Československu Teatr
Wojska Polského v čele s významným polským režisérem Leonem Schillerem, jenž se s českým avantgardním divadelníkem setkal. V roce 1958 podniklo
Burianovo Déčko turné po Polsku a o rok později
organizuje E. F. Burian mezinárodní divadelní
setkání v Karlových Varech, jehož se účastní i mladičký Jerzy Grotowski.

Svoboda, którzy w roku 1958 założyli teatr Laterna
magika, którego metoda pracy nawiązywała do
theatergraphu Buriana i Kouřila.
Po II wojnie światowej za pośrednictwem
Buriana zostały nawiązane bezpośrednie kontakty
między kulturami teatralnymi Polski i Czechosłowacji. W 1946 roku Teatr Wojska Polskiego na czele
z wybitnym polskim reżyserem Leonem Schillerem
odbył tournée po Czechosłowacji, w trakcie którego doszło do spotkania z czeskim twórcą awangardowego teatru. W roku 1958 Teatr D Buriana
odbył tournée po Polsce, a rok później w międzynarodowym spotkaniu teatralnym zorganizowanym
w Karlových Varach przez Buriana wziął udział między innymi młody Jerzy Grotowski.
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