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Vymezení tématu lety 1935 -1938, spjatých s osobnos tí Otokara Fischera 
ve funkci šéfa činohry, má sv ůj smysl v uvedeném kontextu p ředevším proto, 
že šlo o období, klí čové pro tv ůrčí obrat obou um ělců ve smyslu hledání nejen 
nových cest režie a scénografie, ale i napl ňování originální poetiky divadla. 
Frejka se jí teoreticky a v díl čích pokusech postupn ě dobíral v pr ůběhu deseti 
let, p ředcházejících setkání s F.Tröstrem. Od svého tv ůrčího a lidského setkání 
vytvo řili řadu dnes již legendárních d ěl, jejichž scénické řešení zásadním 
způsobem poznamenalo tvá ř a budoucí cesty scénografie české i sv ětové. 

Schopnost Ji řího Frejky formulovat základní pilí ře programu velkého 
básnického a v druhé polovin ě 30. let rovn ěž i politicky angažovaného divadla 
jevištního patosu nabyla – jako je tomu ostatn ě vždy - reálné podoby až ve 
spolupráci s ostatními um ělci divadla, p ředevším s výtvarníkem a herci. Tento 
proces se mohl plynule a bez p řerušení uskute čňovat také díky velkorysé 
podpo ře, které se ob ěma um ělcům dostalo po smrti K. H. Hilara  (6. 3. 1935), 
kdy byl Otokar Fischer jmenován (nejprve pouze proz atímně, později 
jmenovit ě) předsedou činoherní komise, složené z výkonných sil divadla, 
tj.režisér ů a herců ND; šéfem činohry se stal 9.11.1935.  

Během zmín ěných t ří sezón tj. 1935/36, 1936/37,1937/38, inscenují 
J.Frejka s F.Tröstrem (s ur čitým p řesahem vzhledem k dop ředu ur čené 
dramaturgii) dev ět bez výjimky významných d ěl: 3.10.1935 Vzbou ření na vsi 
(Fuente Ovejuna v p řekladu O. Fischera), 13.12.1935  hru Ve řejný nep řítel F. 
Tetauera, 9.6.1936 Shakespearova Julia Caesara, 10. 11.1936 komedii N. V. 
Gogola Revizor, 27.2.1937 tragedii A. S. Puškina Bo ris Godunov, 9. 4. 1937 
poetickou hru Číňana Hsiunga Paní Studánka,  8. 6.1937 Shakespearovu  
komedii Jak se vám líbí, 9.12.1937 hru Jeana Coctea ua Očarovaný život, 
15.1.1938  původní novinku Zde ňka Němečka Most.  P řipravují také návrh na 
přírodní divadlo pro Slavnosti pražského baroka a  v jejich rámci 25. 6.1938 ve 
Valdštejnské zahrad ě premiéru Romea a Julie. Ve své úvaze se zastavím j en u 
několika inscenací.  

J. Frejka musel sou časně pracovat jako řadový režisér ND s p řidělenými 
výtvarníky, shodou okolností na  stejném po čtu titul ů: s B.Wachsmannem  
(Píseň Asie), Bed řichem  Feuersteinem a Vendou Gottliebem (Jezero Uke reve), 
Vlastislavem Hofmanem (Jirásek Gero, Vachkova Pec, Flaubert: Madame 
Bovaryová), s Vendou Gottliebem (Vítr a déš ť), s Ji řím Trnkou (Št ěpánek: 
Kamaráde, kde jsi), s Adolfem Wenigem (S ňatek s p řekážkami), (Zástupové, 
Bedřich Feuerstein, scéna z 1932).  Jen výjime čně šlo o významn ější výboje – 
mezi ně patřilo nepochybn ě  scénické řešení Jiráskova Gera podle 
návrhu Vlastislava Hofmana, kde došlo k  p řetažení šikmy z jevišt ě přes 
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orchest řišt ě k prvním řadám k řesel hledišt ě. Týž motiv však už najdeme 
v Mrkvi čkově návrhu k Romeu a Julii z roku 1928 pro Frejkovo Mo derní studio. 
Nápad na pohyblivý chodník, který m ěl v realizaci Písn ě Asie vyjád řit metaforu 
obtížného psychického pochodu hrdinky, mohl však Fr ejka znát už z nákresu 
Antonína Heythuma. Duchovn ě a esteticky nejblíže stál Frejkovi v té dob ě po 
boku asi jen spoluzakladatel Dev ětsilu B. Feuerstein, tv ůrce zjemn ělé a 
elegantní surrealistické scény. Ten však pracoval h lavně pro Osvobozené 
divadlo V a W, a byl už v té dob ě zřejmě vážně nemocen. V souvislosti s t ěmito 
fakty je možné p ředpokládat, že si Frejka do roku 1935 ov ěřoval na velké, a 
díky prozíravosti n ěkdejšího šéfa K.H.Hilara pom ěrně dob ře vybavené scén ě  
Národního divadla díl čí podn ěty, které p ůvodn ě výtvarníci malých a chudých 
divadélek Dada a Moderní studio nemohli uskute čnit. 

Působení Otokara Fischera ve funkci šéfa činohry Národního divadla 
v letech 1935 – 1938 znamenala pro tv ůrce naši první scény p ředevším 
významný impuls duchovní a morální. Frejka je hodno til pozd ěji jako historicky 
významnou éru. P řestože byly Fischerovy názory na divadlo jako služe bníka 
básnikova dostate čně známé a ustálené, m ěl tento citlivý dramatik, p řekladatel, 
pedagog a sou časně nový šéf činohry, dostate čný cit pro pot řeby mladého 
umění i publika. Jako známý humanista a ryzí demokrat chápal sv ůj úkol 
v dob ě, kdy už se za čínaly od našich západních hranic ozývat píš ťaly a bubny, 
jako nadosobní poslání. Své postoje uplat ňoval z řejmě i v praxi, a ť už ve sfé ře 
dramaturgie, nebo vyváženého vztahu k souboru. Za v edení Fischerova 
dochází k plné a d ůsledné formulaci a rozvíjení Frejkova vlastního pro gramu. 
Zdaleka však nešlo o jeho snadné a hladké probojová ní . Nápadn ě odlišný 
výtvarný rukopis a originalita Tröstrových výrazový ch prost ředků a Frejkův 
odvážný  koncept moderní scény jako básnického a po litického divadla se 
zpočátku vždy nesetkával s pochopením. V  O. Fischerovi   však našli oba tv ůrci 
statečného ochránce, který se postavil vahou svého jména i funkce za jejich 
dílo. Postavil se i všemocnému Dramatickému svazu v  čele s jeho p ředsedou 
Miroslavem Rutte, který v roce 1935 ve své kritice Vzbou ření na vsi (Fuente 
Ovejunyi) tvrdými slovy odmítl nové scénografické p ojetí inscenace; o rok 
později  bránil u p říležitosti premiéry Revizora oba mladé um ělce proti 
politickým útok ům reak čního k řídla agrární strany (vedené Josefem Vraným). 
Nakonec vyústil Fischer ův zápas s konzervativními silami odborné obce 1937 
kvůli hodnocení inscenace Šaldových a Frejkových Zástu pů v  rozchod s tímto 
spolkem, a čkoliv jej sám p ůvodn ě pomáhal zakládat. Fischer se dokonce 
v případě konkrétních d ěl obou um ělců  často sám podílel ne-li p řekladem, tedy 
alespo ň dramaturgickou, či kritickou radou, jako tomu bylo v p řípadě  
Vzbou ření na vsi, Revizora, Borise Godunova, Julia Caesar a, Očarovaného 
života. 

Jeho vztah ke scénografii charakterizoval od po čátku text, který napsal 
s Antonínem Heythumem už v roce 1925 pod názvem Spo lupráce režiséra a 
architekta na divadle. Tehdy oba v polemice s pohrd avými názory Adolfa Loose  
- definovali scénografii (užívají pojem divadelní a rchitektura) jako um ění, jehož 
podstatou není jen práce  s konkrétními materiály a  parametry,  jak tomu bylo 
v běžné stavitelské praxi. Podle nich pracuje scénograf  (nazývali jej 
konstruktérem scény) - s prvky nereálného a dynamic kého cít ění na divadle a 
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jeho smyslem je ú čelná výstavba místa pro uskute čnění jevištních emocí, a je 
tudíž nutné uplat ňovat p ři jejím hodnocení jiná kriteria.  

Za zmíněným textem následovala v rozmezí deseti let až do s ezóny 
1934/35 řada drobných Frejkových úvah  (Rekvizita na jevišti  a jevištní 
asociativní faktor, 1925; O konstruktivní scénu u n ás, 1925; Divadlo na parníku, 
1926; O univerzálním jevišti, 1927, ale i komplexn ěji zam ěřené texty), ve 
kterých si postupn ě dále vyjas ňoval vlastní pojetí jevištního prostoru a úlohy 
scénografie. Postupn ě zde rozpracovával premisy svého radikálního 
konstruktivistického období  ve prosp ěch jemn ějších a životu bližších 
básnických zásad poetist ů – jeho um ěleckému naturelu z řejmě nejbližších. 
Laboratorn ě zkoušel nové materiály, nové technologie. Frejka s i uvědomoval si 
stále naléhav ěji, v čem tkví sou časná „filmovost sv ěta“ - v čem tkví sou časný 
zájem o film, sport a jiné masové podívané. Jeho te oretické a um ělecké hledání 
bylo výrazem základní tendence, charakteristické pr o evropské avantgardy 20. 
stol. jež si Frejka sám pr ůběžně formuloval jako proces od literatury  ke 
scénismu, k vytvo ření  siln ě vizuálního, básnického a zárove ň samostatného 
divadelního jazyka. (Od literatury ke scénismu, Dem okratický st řed, 1927). 
Stále více však toužil po širším uplatn ění těchto postup ů před širokým 
publikem v souladu se svým názorem o nutnosti p řiblížit divadlo sou časnému 
životu. 

Po příchodu do ND v roce 1930 za čal  – po krátké pauze, b ěhem které se 
snažil osvojit postupy režie na velké scén ě - kombinovat své dosavadní 
postupy  s um ěleckými a technickými možnostmi první scény.  Jak můžeme 
usuzovat z jeho mladistvých text ů, znal Frejka zpo čátku v ětšinu sv ětových 
divadelních výboj ů – francouzských, n ěmeckých, ruských  pouze teoreticky, 
z četby časopis ů a knih, nákres ů, vypráv ění. Až do roku 1928 nevid ěl nap říklad 
žádné ze sov ětských divadel a mohl tedy po válce zodpov ědně prohlásit, že šel 
v dobách české divadelní avantgardy vlastní cestou. V roce 19 34 se však 
zúčastnil festivalu moskevských divadel, na kterém byl a prezentována i deset 
let stará a dokonce i pro tento ú čel zrekonstruovaná díla V. E. Mejercholda, A. 
J. Tairova, K. S. Stanislavského aj. um ělců. Tato návšt ěva se stala do jisté míry 
také impulsem k ohlédnutí za vlastním, tehdy už des etiletým tv ůrčím 
směřováním. Do jisté míry zap ůsobila ve smyslu zp řesnění  jeho p ůvodních 
tvůrčích zám ěrů z let dvacátých na nové úrovni. Frejka  nyní hleda l způsob, jak 
vytvo řit divadelní detail,  divadelní obdobu filmové mont áže, jak stvo řit 
dramatický prostor. V článku O lehkonohém herci, o to čnici a v ůbec o dekoraci 
, napsal:“bude tedy pro p říště měřítkem hodnoty výtvarníkovy práce p ůdorys, 
mašinerie podlahy, ne obraz. Naše divadlo je p ředekorativizováno – a 
v důsledku toho oddramatizováno po výtvarné stránce. Zb avme se dekorace, 
dělejme scénu!“ A dále: „T řetí rozm ěr jevišt ě se nejmenuje hloubka, nýbrž 
pohyb. Hmotnost anebo nehmotnost dekorace je v ůbec nejv ětší výtvarník ův 
úkol na jevišti“…za čínáme snít o prost ředcích stále nehmotn ějších. Za číná to 
projekcí, filmem, ale sm ěřuje to k omezení staveb a kulis na jevišti v ůbec. 
Sníme o jevišti, kde na n ějakou dosud neznámou mlhovinu by se promítaly 
celé architektury, jež by se pohybovaly, rostly ze tmy a zase do ní zapadaly a 
jejichž tichý chod by v ni čem nerušil nejvlastn ější jádro jevišt ě, jímž je a 
zůstane herec. Tady jsou úkoly pro naše laborato ře a pro inženýry – … (A 
jádro? ) touha moderního jevištního architekta se m usí nést za osvobozením 
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herce z tupé, ztrnulé mašinerie dnešního divadla. J evišt ě je však dnes také 
hercem – je nositelem psychického d ění a není možno jinak, než vytvo řením 
pluralistického jevišt ě“ (Literární noviny 7, 1934/35,, č.2,s.5). 

Do pracovního vztahu s F.Tröstrem vstupoval tedy ja ko vedoucí tv ůrčí 
osobnost. Jist ěže zde sehrál svou nepopiratelnou úlohu fakt, že se  první kroky 
ke vzájemné spolupráci obou um ělců odvíjely z dobrého dojmu, jakým na 
Jiřího Frejku zap ůsobila Tröstrova tvorba k inscenacím Viktora Šulce.  
Podstatné však bylo, že jako zakladatel naší divade lní avantgardy stál blízko 
umělců Devětsilu, zejména architekt ů - J. Krejcara, J. Chochola, K.Teigeho, A. 
Heythuma, B. Feuersteina i jejich host ů, např. A. Ozenfanta. Frejka z řejmě 
okamžit ě  pochopil jemu blízkou puristicko-funkcionalistick ou čistotu 
Tröstrových výtvarných návrh ů, jeho urbanistické cít ění, širokou škálu 
výrazových možností a p ředevším mimo řádný, divadeln ě dramatický cit, to vše 
spojené s pokorným vztahem k tvorb ě,  která byla - v neustálém zápasu o 
dokonalost formy, ob ěma tvůrci chápána jako poslání.  

Setkání s F. Tröstrem se uskute čnilo za š ťastné hv ězdné konstelace, 
v dob ě, kdy se Frejka  

povzbuzen dojmy z moskevského zájezdu mohl také kon ečně uvolnit 
z pod řízeného postavení v ND, které vyplývalo ze skute čnosti, že byl jeho 
umělecký profil ur čen především osobností režiséra K. H. Hilara. Ve vztahu 
k veřejnosti zde pomohl i postoj Frejkových genera čních druh ů: kritika a 
nakladatele J. Trägra, výtvarníka O. Mrkvi čky, filmového teoretika J. Sommra, 
kriti čky O. Srbové. Ti svými články upozor ňovali práv ě v této dob ě na fakt, 
dramaturgicky nevyhran ěná činohra Národního divadla zaostává za 
nejzajímav ějšími výboji své doby – p ředevším tvorbou E.F.Buriana v divadle D, 
že nereaguje dost výrazn ě na problémy doby, poznamenané d ůsledky velké 
hospodá řské krize a projevy agrese ze strany n ěmeckého, špan ělského a 
italského fašismu, že proto není sto vyrovnat za da ného stavu odliv mladého 
publika z k řesel v hledišti. Nutnost p řiblížit jevišt ě mladému divákovi 
z nejširších spole čenských vrstev, oslovit a zasáhnout jeho vnímavost 
bohatým, emocionáln ě účinným tvarem a spole čensky angažovanou 
myšlenkou, byla totiž pro Frejku velmi d ůležitá. Abonentní st ředostavovské 
publikum podle jeho názoru totiž nejen jeho, ale i starší Hilarovy výboje 
nechápalo a vynucovalo si spot řební repertoár. Zásadní postoj O. Fischera, 
totiž aby činohra Národního divadla inscenovala velká díla sv ětového 
repertoáru  v duchu humanity a lidské pospolitosti nejmodern ějšími 
prost ředky, otev řel stavidla Frejkovy vnímavosti a tv ůrčí síly. 

Výsledkem se stal tv ůrčí koncept divadla jevištního patosu, jaký nem ěl 
ve své dob ě na  české scén ě srovnatelnou obdobu. V reálné podob ě však byla 
spole čná Frejkova a Trostrova jevištní poetika natolik od lišná a razantní, že si 
na něj část odborné ve řejnosti, zejména z řad starší generace musela zvykat. 
Důkazem může být mimo jiné debata, která se rozho řela nad jejich první 
spole čnou inscenací. Tu nelze srovnávat s nadšeným p řijetím, jakého se 
dostalo této inscenaci o dva roky pozd ěji, kdy byla na Frejkovu žádost znovu 
nasazena do repertoáru a provedena i pro návšt ěvnickou organizaci Lidové 
divadlo. V roce 1935 se nap ř. vlivný M. Rutte nechal slyšet:  „Bohužel Fr. 
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Tröster, jehož si (Frejka) vyvolil za spolupracovní ka, nezvládl scénu ani 
výtvarn ě, ani prostorov ě: byla to zmatená t říšť schod ů a praktikábl ů, tísnící 
herce a ztit ěrňující široký rytmus d ěje. Ovčácká vesnice s dekorativn ě 
ohyzdnou branou hradu p ůsobila spíše dojmem indiánského ležení, kde jsou 
na vysokých k ůlech naraženy lebky bílých ps ů; byla to hromada harampátí bez 
ladu a skladu, jíž se herci proplétali jako bludišt ěm, šťastnější by ť v prostých 
náznakových sceneriích, jako je d ům s žitným polem nebo hospoda 
s girlandami láhví.. A tak znepokojuje nás otázka: proč se volají na Národní 
divadlo spolupracovníci,  kte ří nemají daleko k diletantismu, a pro č je ze 
spolupráce soustavn ě vytla čován náš p řední jevištní výtvarník, Vlastislav 
Hofman?„ (Národní listy  5.10.1935). 

Autor výpravy pozd ěji popsal zám ěr i realizaci díla: Fuente Ovejuna byla 
koncipována výtvarn ě jako orlí hnízdo, na to čně s podkovovitou hlavní scénou, 
obklopenou v ěncem malých scén. Jejich vým ěna se stala velmi d ůležitou pro 
rytmizaci p ředstavení, Vesni čka st ěsnaná do kruhu byla symbolem 
semknutosti Fuente Ovejuny. Do jejího st ředu byl postaven mlýn, který svým 
tvarem p řipomínal palcát. Pozadí bylo černé, nebo ť v té dob ě  znamenal 
horizont jiné barvy shocking - d ědictví Hilarovo. Na prodlouženou st řechu 
mlýna se pak promítaly mraky“. Ale podle J.Trägra, jednoho z nejoddan ějších 
přátel Frejkových se zdá, že ve srovnání s tvorbou E. F.Buriana ješt ě nedošlo 
k plnému souzn ění režie a výpravy, totiž že Frejkova režie ješt ě nedokázala 
aranžovat hru herc ů s hrou výpravy v plynulém souzn ění. Že byla p říliš v zajetí 
výtvarné vize jevišt ě, poučena sice hodn ě filmovou technikou, ale nezvládla 
hřmotnou jevištní mašinerii ND. (Listy pro um ění a kritiku (3,1935, s.482).  

Na všechny tyto výtky odpov ěděl Frejka rázn ě: „Stati čnost scény není 
nutné rozbíjet pouze tím, že ji uvedeme do pohybu. Je možné také hercovo t ělo 
vzrušovat, p řerývat jeho pohyb, klást mu ustavi čné prostorové p řekážky, 
prost ě aktivizovat je. Ve filmu je dovoleno brát jedno du eto deseti záb ěry, ale 
v divadle je to zakázáno? Herec musí tup ě stát na rovné podlaze? Ne, s tím 
nesouhlasíme. Vidíme v tomto ostrém členění a vzdutí p ůdorysu práv ě 
možnost herce i prostor dynamizovat. Pro nás neplat í, že má být dramatické 
např. nebe, jak to d ělal Hofman, který je maloval. Zdá se nám to stejným  
dekorativismem jako iluzionismus…Scénu stavíme z p ůdorysu, z nahého 
prostoru. To je pou čení, jež čerpáme ze svého konstruktivistického období… 
Scénu zapl ňujeme co možná pravými materiály…Domníváme se, že d nešku 
nejvíce odpovídá výraz….který vede k objevu nového,  moderního divadelního 
patosu.  

Za zmínku také stojí, že se tímto dílem za řadilo Národní divadlo do 
intelektuálního a um ěleckého proudu, který považoval za nutné vyjád řit svoji 
podporu protifašistickému hnutí  Že se tak formou d ynamické jevištní metafory  
posunulo sm ěrem k ohnisku spole čenského zájmu o skute čně aktuální a 
vysoce um ělecké divadlo. Otokar Fischer zaštítil úsilí této u mělecké dvojice 
silou svého jména a postavení a nakonec p řes všechnu kritiku umožnil 
pokra čování této spolupráce. V ěřil, že jsou velká klasická díla, nasycená 
humánními myšlenkami po spravedlnosti a rovnosti vš ech lidí schopna 
promluvit jasn ě a údern ě k publiku jen tehdy, jsou –li inscenována 
nejmodern ějšími inscena čními prost ředky.  



Symposium ke 100. výročí narození  prof.  arch.  Františka Tröstera 

Praha, 29. listopadu 2004 

6 

Probojovat tyto prost ředky natolik, aby se staly spontánn ě vnímanou 
součástí kulturního života však nebylo snadné. Postupn ě začal Frejka spolu 
s F.Tröstrem  více vnímat problematiku slad ění svých prostorových řešení 
s hereckými výkony, m.j. i formou výtvarného řešení hereckého aranžmá. 
Způsob, jakým to činili odpovídal jejich tv ůrčí povaze, zdá však,  že zde 
nacházíme ohlas Tairovových teorií : „P ředevším je nutné prosadit myšlenku 
lomené podlahy. Podlaha scény nesmí vytvá řet  jedinou celistvou plochu, 
nýbrž musí být roz členěna na řadu různých vodorovných nebo naklon ěných 
ploch, v souladu s požadavky daného dramatu. Nebo ť rovná podlaha je z řejmě 
nevýrazná; nedává možnost prostorovému řešení, nedovoluje herci  rozvinout 
svůj pohyb v pot řebné mí ře  a tak zcela využít potenciálu svého t ěla. Na jakém 
principu založíme tedy tyto konstrukce? Konstrukce jevištní podlahy musí 
vycházet z rytmického rozboru  textu a režisérova r ytmického výkladu té či oné 
inscenace…“ (Paul Pörtner: Experimentální divadlo, Praha 1965, s.97.) 

Na geniálním prostorovém řešení inscenací Ve řejného nep řítele a  Julia 
Caesara,  si  podle Tröstrova autentického sv ědectví za čali oba tv ůrci mimo 
jiné uv ědomovat specifika tragického prostoru hry. Ten podl e nich spo číval 
v přesném rozmíst ění herc ů. Tröstr ův urbanistický cit napomohl vytvo řit 
prostorové výtvarné situace, dramaticky vyzdvihujíc í postavu herce, jehož part 
měl být st ředem pozornosti. Evidentním p říkladem mohou být scénické návrhy, 
ale i fotografie z inscenace. Tyto výtvarn ě prostorové herecké sestavy se však 
měnily v souladu s vnit řními procesy inscenovaného d ěje (nap říklad dav 
vylézající ze škvír rozlámaných šikem jevištní arch itektury), respektive úm ěrně 
duševnímu rozpoložení postav (nap říklad kroužení spiklenc ů kolem postavy 
Caesara stojícího p řed soklem obrovitého pomníku; po Caesarov ě zavraždění 
stáli všichni herci na míst ě vyhrazeném stran ě Brutov ě, po projevu Antoniov ě 
přešli všichni na místo strany Caesarovy atp.). Tato od inscenaci k inscenaci 
dobývaná um ělecká skute čnost se stala východiskem pro pozd ější Frejkovu  
úvahu – formulovanou až o mnoho pozd ěji za války  v p řednáškách pro klub 
Mánes a v článku nazvaném Smysl scénického návrhu v celku insc enace 
(Železná doba divadla, Praha 1945, s. 47). Tehdy už   postavil do st ředu 
scénického řešení p ředevším dramatického hrdinu – jak jej ur čila hra a jeho 
vlastní režisérská interpretace. 

Adekvátn ě komediálnímu  charakteru hry, který sám poci ťoval jako ost ře 
groteskní, postupoval Frejka v p řípadě další slavné, ale také zpo čátku 
odmítané inscenace Revizora.  V dopise Otokaru Fisc herovi (5. srpna 1936 
v Potštejn ě) : „Rád bych vysledoval Gogol ův postup od humorného vstupu až 
k děsivé vizi záv ěru…Revizor mi vyr ůstá z horkého, zapa řeného tepla malých 
místností a mám pocit, že by m ěl diváky tla čit  svými pachy, svým dusnem. 
Napadá mi neustále p řívlastek fyziologický. Necht ěl bych tentokráte n ějak 
zvláš ť přibližovat herce do hledišt ě, spíše v členit jej do systému zprohýbaných 
zrcadel a snad i čoček…Neustále se vracím k tíživému m ěšťáctví, který je mi 
tertiem comparationis mezi Gogolovou a naší dobou. Tlak p řetížených žaludk ů 
a mozků, které se nemohou duchovn ě vyžít ni čím fantazijním a tla čí neustále 
samy sebe v nekone čném sledu lží darebáctví a ne řestí, z nichž se stává jakýsi 
morální řád…Zajímavý zám ěr, mající ko řeny ve Frejkových snech, jak je popsal 
v článku O lehkonohém herci, o to čnici a v ůbec o dekoraci se však nerealizoval 
– nejspíš z technických d ůvodů. Ozve se však znovu v  úvahách a realizacích 
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obou tv ůrců později. Pro úst řední scénickou metaforu si Frejka vyp ůjčil nápad, 
známý z Mejercholdovy inscenace. Podle Tröstra byl však Mejerchold ův obraz 
opilých dve ří v jejich inscenaci řešen úpln ě jinak. Podle n ěho to byla 
fantasmagorie opilce – obraz Chlestakovovy duše. Na víc v této spolupráci 
Frejka pochopil, že má každá hra svou gravitaci, sv ůj vlastní prostor, t řebaže to 
už bylo trochu poznat v inscenaci Fuente Ovejuny. T aké Gogolovu hru spíše 
pofrancouzšt ěl pod vlivem Jouvetovým. Ve jménu vyd ěšení m ěšťáků  některá 
místa p řehnal… Nepochopení, ba odpor ze strany konzervativn ího publika na 
groteskn ě vypjaté prost ředky spole čensky kritické inscenace vyvolal proti 
oběma um ělcům – jak už bylo p ředesláno, nep řátelské reakce politického rázu, 
zčásti i odmítavé projevy kritiky, která nebyla stále  ješt ě schopna radikáln ě 
formulovaný výtvarný názor na velké scén ě ND akceptovat. Vytýkala ob ěma 
umělcům práv ě to, co tvo řilo základ jejich tv ůrčího usilování.. 

“Výprava F.Tröstra, nepostrádající výtvarné fantazi e, trpěla touž vadou 
jako režie: samoú čelností a p řeplněností, jež ma čká herce jednotvárn ě do 
malých úsek ů a zaplňuje jevištní prostor dekorativními rekvizitami.“ (M .Rutte: 
Dobrý Frejka, ale špatný Gogol, Národní listy 12.11 .1936). Negativní postoj 
premiérového publika však našt ěstí zvrátila ve prosp ěch obou um ělců nadšená 
reakce divák ů studentských p ředstavení „Jakoby byla z Revizora s ňata nějaká 
kletba“ ( Frejk ův dopis Janu Kopeckému, archiv autorky). Pro tyto, levicov ě 
naladěné a modern ě uvažující diváky našel Frejka s Tröstrem ú činný 
komunika ční kanál ve výtvarném symbolu rozkymácených „opilýc h“ dve ří, 
který vnit řně odpovídal charakteru Chlestakova jako jedné z hlav ních postav 
hry, i celkové kritické výpov ědi jevištního tvaru na adresu m ěšťáctví jako – 
podle názoru tv ůrců díla - ve své dob ě reakčního spole čenského fenoménu. I 
zde zaznamenáme návaznost na Frejkovy myšlenky o úl oze symbolu, 
zachycené ve studii Člověk, který se stal hercem (Praha, 1929, kapitola Jevi štní 
imitace není iluze ani jevištní pravda,s.90-98), av šak teprve spole čná tvůrčí 
zkušenost z postupného rozvíjení myšlenky o vnit řním propojení dramatické 
postavy a výtvarného řešení scény pomohla najít takovou výtvarnou metafor u, 
která byla schopna nést symbolický význam. 

 Ješt ě několik poznámek k inscenaci Borise Godunova v roce 1 937. 
Úvodním zám ěrem byla Frejkova snaha – jist ě pod vlivem Fischerovým, který 
hru p řeložil - postavit Puškinovu hru na úrove ň Shakespearovských dramat. 
V souvislosti s tímto zám ěrem se zde z řetelně rýsovaly nalezené výtvarné 
prost ředky  v smyslu snahy režie a scénografa o postup, k terý by p řinesl 
„oduševn ění scény“. Ve svých obecn ě teoretických statích ji Frejka dovedl až 
k formulaci problému jako procesu  zpsychi čtění jevišt ě ( O lehkonohém herci, 
o točnici a v ůbec o dekoraci.). Ale šlo o postupy, které se objev ily už 
v inscenaci Revizora, pro kterou Tröster navrhl mim o jiné roz členění 
rozsáhlého jevištního prostoru ND do drobných komor ně laděných výjev ů, 
jakoby stla čených vlastním sníženým stropem do miniprostoru kol em hlavní 
rekvizity (nap ř. divanu). V Borisi Godunovu šlo už o velmi vyvážen é řešení, 
v němž scénograf aplikoval  velmi jednoduchou a ú činnou formou zásadu o 
zpsychi čtění jevišt ě prost řednictvím zcela odhmotn ěné,vzdušné architektury 
ve spojení s postupy filmového um ění, kterou dopl ňovalo vytvá ření drobných 
scénických zátiší . Právě v tom, a  ve zp ůsobu jakým Tröster vyloupl komorní 
scény ze tmy jevišt ě v plné a výrazné čistot ě  divadelního detailu  (nap říklad 
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v obraze jeskyn ě poustevníka Pimena) spo číval p řínos, ur čující další kroky na 
cest ě k dokonalému vnit řnímu propojení obsahu hry, herectví a vlastního 
režijního výkladu díla. Malá jevištátka „byla vesta věna do temného horizontu,  
na němž promítané t ěžké mraky symbolizovaly rytmus osudu a kde šikmé 
lávky, obdobn ě jako v Revizorovi,vedly kamsi do jícnu tmy.. Tíhu osudu 
znázorňovaly t ěžké kvádry, nebo šikmé, voštinové stropy, které se vznášely 
nad scénou, symbolizujíce bu ďto kamenné zdivo m ěsta, nebo dusnost 
feudálních komnat. Symbolismus, pojatý ryze výtvarn ě….prost ředí bylo v celé 
řadě scén nahraženo jakýmsi abstraktním prostorem,  jeh ož výtvarné řešení 
zabíhalo co chvíli do surrealismu. … ob ě polské scény, sestávající z černého 
zlatě transparentního prospektu, byly jako zv ětšené obrazy Šímovy, až do t ěch 
mln, ohnivých vlnovek (to byl strom), a zdeformovan ých kus ů těla  (to byl 
vodotrysk)“. (M.Rutte, Národní listy, 2.3.1937)“  B yl to i krásný “obraz pomezí 
polského, zlatého pole prokvetlého máky, doslova za věšené do nekone čného 
modrého vzduchu, pravý obraz ruské krajiny.“ (J.Vod ák,  České slovo, 
2.3.1937.) 

Jednodušší, srozumiteln ější řeč režie, šla sice stále za svou p ředstavou, 
za snem, který p řed sebe kdysi vrhla jako ideální cíl. Plné ú činnosti a jasného 
významu však dosahovala v sou činnosti s tv ůrčím růstem a v souzn ění s t ěmi, 
kdož stáli kolem n ěho. Inteligentní a vzd ělaný výtvarník jist ě zpočátku p řejal 
mnoho z režisérových názor ů. V samotné tv ůrčí praxi ovšem vypadala situace 
trochu jinak.  Co asi znamenala Tröstrova scéna pro  účinné vyzn ění a tvar 
inscenace nasv ědčuje nejlépe historie pozd ější, druhé inscenace Borise 
Godunova, kterou J.Frejka s F.Tröstrem inscenovali  v roce 1949 na 
vinohradské scén ě MDP. Tehdy už musel Tröster, jako výtvarník kritiz ovaný za 
svůj „formalismus“ vytvo řit k inscenaci popisn ě realistickou dekoraci, 
napodobující nap ř. v obrazech Kremlu ruské malí řské postupy 19. stol.  Toto 
vynucené a tv ůrce znásil ňující řešení m ělo poté (spolu s dalšími negativními 
faktory v četně špatné práce jevištní techniky) drtivý dopad na us kutečnění 
režisérské koncepce, hereckých výkon ů a nakonec i na samotný um ělecký tvar 
díla. 

Postupy moderního výtvarného a filmového um ění, respektive 
surrealistického malí řství a socha řství, rozvinuli Frejka a Tröster  k nevídané 
dokonalosti zejména na lyrickém komediálním reperto áru: Hsiungov ě Paní 
Studánce, Shakespearov ě komedii Jak se vám líbí, Cocteauov ě Očarovaném 
život ě ad. Tehdy napsal Frejk ův nejv ětší kritik, M.Rutte:  Režisér Frejka, jako 
pravý kouzelník a básník na scén ě, (tvo ří) jen ze vzduchu, sv ětla a rekvizit. Byla 
to konstruktivní scéna, složená z to čnice, projek ční plochy n ěkolika záv ěsů a 
žlutých, modrých a červených provaz ů, vedených p řes kladky a zatížených 
barevnými koulemi, které p ři otáčecí technice, k  níž byly jedním koncem 
připojeny, pletly podivuhodné čínské obrazce a pavou čí síť, v níž uvázla 
Studánka jako zlatá muška. (Národní listy,11.4.1937 ) Pro F. Tröstra však bylo 
na celé inscenaci nejd ůležit ější p řenesení filmových postup ů na divadelní 
jevišt ě: “Cestu za sv ětelným řešením scénografické problematiky jsme  
uskute čnili formou prolína čky,  která došla plného uv ědom ění  v inscenaci 
Hsiungovy Paní Studánky.“  Byl to další prvek na hl edané cest ě za 
odhmotn ěním jevišt ě, za „filmovostí“ divadla, která spo čívala ve vyleh čení a 
plném propojení všech funk čních technických, kinetických a sv ětelných i 
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dalších výtvarných prost ředků scény, mezi které bylo po čítáno i výtvarné 
aranžmá hereckých výkon ů.  

Zajímavé je, že i v t ěchto inscenacích, Borisem Godunovem po čínaje, 
přes Paní Studánku a v dalších inscenacích byla stále  - tvůrci i kritikou - 
zřetelně poci ťovány  konstruktivistické základy vizuáln ě cítěné divadelnosti. 
Kritika ji dosv ědčila nap ř.i  v Shakespearov ě komedii  Jak se vám líbí: “Drobná 
a rychlá rotace, jež byla základním pohybovým schem atem… byla vtipn ě 
členěna do prostoru dv ěma kruhovými, do sebe zapušt ěnými plochami 
trávníku, u nichž v kouzelném, nadreálném lese, zá řícím pr ůsvitnou zelení, 
zlatem list ů a stříbřitou mlhovinou (tento les pat ří k tomu 
nejpozoruhodn ějšímu, co dosud F.Tröster vytvo řil ) – nám vadila pouze 
nadbyte čně zdůrazněná konstruktivnost. Osv ětlení bylo – jak je tomu u Frejky 
pravidlem – hnáno do prudké plasti čnosti,, jež jaksi vy řezává lidi z prostoru, je 
účinné v detailu, ale ruší stíny, jež spodní sv ětla rampová vrhají na zadní 
prospekt, a zneklid ńuje, když vrchní reflektory hledají své postavy“ (M .Rutte, 
Národní listy, 20.6.1937). A k inscenaci O čarovaného života píše týž autor: 
Cocteauova hra, pohybující se na rozhraní skute čného a imaginárního 
prostoru, poskytla Ji římu Frejkovi a jeho spolupracovníku F.Tröstrovi vít anou 
příležitost, aby si na scén ě opravdu za čarovali. St ěny, jež se zadními reflektory 
prom ěňují náhle v barevné mlhoviny, za nimi se rozvírá dr uhý transcendentální 
a hroziv ě tichý sv ět, jež stup ňuje barvu a jas podle dramatického obsahu d ěje, 
a mění tak scenerii vn ější v d ějišt ě vnit řních stav ů, citů a myšlenek, obrovité 
sešikmené šachovnice osudu, ubíhající kamsi do neko nečných výšek, pekelné 
přeludy s lidskými podobami, probouzející ne čisté vášn ě a skřítkovsky se 
nakr čující, symbolický protiklad temnoty a sv ětla, bludišt ě skute čnosti a snu – 
ano, to byl opravdu o čarovaný sv ět, jež působil sugestivn ěji než vlastní 
básník ův text a zm ěnil breto ňskou báji ve výpravnou surrealistickou féerii à la 
Nový Figaro anebo V ěštírna delftská. Jen ty odhalené konstruktivní nosn íky 
rušily v prvním akt ě svou preciózn ě vtíravou úmyslností.“ (Národní listy, 
11.12.1937.) Z těchto (a mnoha dalších) citací je z řejmé, že se Frejkovi a 
Tröstrovi se poda řilo najít  prost řednictvím jevištní techniky  scénické 
prost ředky, odpovídající jak vnit řnímu obsahu hry, tak soudobé mentalit ě 
vzdělaného publika. Soub ěžnost obsahu díla a p říslušné mechaniky nebyla 
v jejich pojetí módní záležitostí. Byla podep řena základní vizí neiluzivního 
divadla, zakotvenou v konstruktivismu  a v tendenci  ke scénismu, 
přiznávajícího svou um ělou a p řece reálnou podstatu. Frejka byl i nyní toho 
názoru, že je moderní scéna objektivní prostor ve s myslu Picassov ě, že 
nenapodobuje p řírodu, nýbrž slouží herci. Ale divadlo bylo pro toh oto 
profesionála, odkojeného moderními sm ěry 20.  stol.  stejn ě jako pro jeho 
výtvarníka sou časně také výroba, avšak výroba duchovního rázu. Proto m usel 
do  organismu divadla zasáhnout hluboce vývoj moder ní techniky, 
industrializa ční proces.  Ten se ve svých d ůsledcích  dotkl velmi siln ě postup ů  
režie a scénografie a m ěl důsledky i na stav soudobého hereckého um ění. 

V těchto souvislostech jsou zajímavé dva články, oba otišt ěné roku 1937 
v časopise Život.( Nová česká scéna, zvláštní výtisk Života, 1937, č. 3-4.) Jeden 
je z pera Frejkova, (O novém jevištním realismu), d ruhý  (Poznámky o scén ě) je 
výsledkem Tröstrových úvah, adekvátních Frejkovu te matu. Z nich je z řejmé, že 
režie obracela stále více svoji pozornost na práci s hercem, respektive na 
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ústrojné zapojení hereckého výkonu do architektury inscenace. V článku, 
kterým dal nep římo najevo absolutní d ůvěru v Tröstrovy schopnosti, Frejka 
pouze znovu zopakoval své starší um ělecké zásady,  nastín ěné už v citovaném 
článku  O lehkonohém herci, o to čnici a v ůbec o dekoraci, 
například:„Zd ůrazňuji znovu, že jevištní technika nemá v moderním div adle 
význam ve smyslu p řemis ťování, nýbrž úkol stavební ve smyslu vytvo ření 
struktury jevištního tvaru a úkol duchovní, atp.“ P odle n ěho tkv ěl přínos 
radikálních postup ů v inscenacích Revizora, Julia Caesara  a dalších d ěl v tom, 
že zde s Tröstrem vytvo řili t řetí rozm ěr jevišt ě, jímž pro n ě nebyla hloubka 
scény, ale pohyb. Nakonec definoval: „Jak nazvat dn ešní tvar? Hyperbolický 
realismus. Vystupuje z  šera absolutního prostoru. Asociuje vn ější skute čnost 
zátiším, ale jeho řeč je hyperbolická, ve zkratce. Jeho vnit řní skute čnost je 
realismus scénický, který nese a zvýraz ňuje herce.“  Tento postulát vyložil 
poté F.Tröster  ze svého hlediska zp ůsobem, který dodnes m ůže tvo řit tak řka 
učebnicový základ spolupráce režie a výtvarníka, a ze  kterého je jasné, že zde 
stál v roce 1937 vedle režiséra jako rovnocenný a p lnohodnotný 
partner.„Veškeré složky jevištní práce koncentrují se v rukou režiséra, který má 
nejen podstatný vliv na výkony herecké, ale jeho zá měrná práce dotýká se 
všech jevištních výkon ů, jež navzájem usm ěrňuje a vyvažuje v jednotný celek – 
výslednici veškerého úsilí.Tímto jsem řekl, že divadelní výtvarník jest jedním 
z herců, jehož úlohou jest spolupracovat ve vy řešení prostoru té které hry. 
První jest p řibrán na poradu v dob ě, kdy režisér po číná budovati dramatickou 
stavbu hry. 

Teprve z hrubého plánu stavby vychází jako kone čná výslednice všech 
silo čar půdorys a řez jevištního prostoru. … Základem jevištní práce j e prostor. 
Jevišt ě samo je dutá krychle, do které teprve je dlužno za sadit prostor um ělý, 
dramatický. Nové syntetické divadlo, obohacené a ku bistický objev struktury a 
surrealistický objev nikoliv nových ornament ů,  ale nových sv ětů, usiluje nejen 
o sen, ale i o konfrontaci se skute čností. Každá dramatická stavba má sv ůj 
konstantní prostor, kosmos, jehož smysl neleží jen v půdorysu, ale v celé 
stavb ě prostorové pr ůmětny – to je vlastní prostor hry, mající její gravit aci. 
Hmota, objevující se na jevišti, řídí se touž gravitací, zjevuje nám materiál, 
skute čnost umocn ěnou sv ětlem reflektor ů, pod řizuje dynamice d ěje.   Herce 
vyhmatáváme z prostoru ze  všech pohled ů, pomoci materiál ů, vržených stín ů, 
umělého osv ětlení i polohou a tak ukazujeme nové pohledy na člověka a jeho 
pom ěr k okolnímu sv ětu. Film objevil detail slzy v lidském oku. Divadlo  
objevuje tento objev filmu – pokud je to dovoleno j eho podstatou technickou a 
dramatickou…“. 

Přes sledování vnit řních um ěleckých a filozofických premis jejich 
spole čného hledání by se mohlo zdát, že p řes všechnu originalitu a 
revolu čnost v řešení otázek jevištního prostoru (celý jev zkoumáme  v 
parametrech českého divadelního um ění) nedokázali oba um ělci p řekročit 
koncept kukátkového divadla. Oba však nepochybn ě dob ře znali – p ři 
nejmenším z literatury - četné avantgardní pokusy o nové řešení divadelního 
prostoru,  oba m ěli za sebou individuální a na sob ě nezávislé pokusy o novou 
moderní divadelní architekturu. Frejka dokázal teor eticky uvažovat i 
v rozm ěrech divadelního um ění mimo rámec jakékoli divadelní budovy, sv ědčí 
o tom jeho článečky z 20. a 30.let,  t řeba i snaha uspo řádat divadeln ě 
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vojenskou p řehlídku, divadlo na Vltav ě atp.. Nebyl to však jeho cíl, šlo jen o 
hravá odbo čení z vyt čené cesty. N ěkteré poznámky Tröstrovy,  nap ř. o tom, že 
Frejkovi byl nejbližší prostor antický, však sv ědčí o tom, že si oba uv ědomovali 
i při práci sev ření, do kterého je vehnala tradi ční architektura divadelní budovy. 
Na druhou stranu potvrzovali svými názory a  úsilím , jehož p říklady jsme zde 
uvedli, snahu o p řekonání n ěkterých limit ů, jež před ně velké jevišt ě 
kukátkového typu stav ělo, moderními technologiemi. Ani p ředválečná 
technika, instalovaná  na scén ě Národního divadla  však :nebyla schopna ve 
30. letech pln ě uskute čnit jejich sny – sny, které F. Tröster p řipomíná ješt ě 
dlouho poté, ve své nénii P říklad divadelního um ělce z roku 1964, když napsal: 
«snili jsme o mlhové clon ě – opon ě, na niž by bylo lze promítat  a nehlu čně 
měnit hmotu (ne biografové promítání). A k tomu dodal  zasvěceně: „n ěkde 
existuje projekt čočkové podlahy opat řené světelnými zdroji, která by tento sen 
umožňovala“. (in: Ji ří Frejka. K nedožitým šedesátinám, Praha, Divadelní  ústav 
1964). Po letech tak p řipomn ěl myšlenky,  které jsme  v názvucích, díl čích 
záměrech i v podobném zn ění zaznamenali už v pr ůběhu jejich t říleté vzájemné 
spolupráce. Jen čas a doba, vym ěřená jejich p řátelství a  spolupráci nedovolila 
tyto zám ěry naplnit. 

Na druhou stranu je z následující ukázky jasné, že se chápali myšlenek 
na další výboje okamžit ě, jakmile to situace dovolovala. V roce p říprav 
Slavností pražského baroka 1938,  poslal Frejka - u ž ve funkci komisa ře 
divadelních akcí Slavností, které m ěly dokumentovat význam a velikost české 
kultury v tísnivém p ředvečeru první sv ětové války – Otokaru Fischerovi dopis, 
jenž obsahoval stru čně nahozený zám ěr na vybudování p řírodního divadla ve 
Valdštejnské zahrad ě. Jeho popis ukazuje sou časně na osobu autora této 
otev řené jevištní architektury  i scénické výpravy k ins cenaci Romea a Julie, F. 
Tröstra.. Frejka tehdy – tj. dvacet let p řed uvedením Brehmsova oto čného 
hledišt ě do provozu (1958) napsal: „Oto čné hledišt ě znamená umožn ění 
simultánního jevišt ě. Tedy: žádné kašírované dekorace. Draperie, která vytvo ří 
interiér, jinak architektura, strom, nic dál….herec  v reálném prostoru. Otá čením 
hledišt ě vzniknou 2 – 3 zahradní varianty a 2 architektonic ké: loggie, kout 
směrem k volié ře…Dramaturgicky ovšem zvýšený z řetel k optickým partiím 
hry, text sám musí být leckdy zkrácen…Hudební prvek  velmi siln ě využit. P ři 
tom zejména Romeo nesmí být dnes pojat jako n ěkdejší sladké (Hilarovo) 
belcanto, nýbrž jako záležitost dramatická, jako dv ě charakterní úvahy o mládí, 
plné moderní psychologické zkratky. Pro toto pojetí  je práv ě jedine čnou 
kulisou skute čnost prostoru i prost ředí i času, nevylouhovaná, neodbarvená 
divadelním prostorem.“ Zám ěr nebyl realizován. Možná i proto, že 12. 3. 1938  
podlehl Otokar Fischer, srde čnímu záchvatu, rozrušen zprávou o anexi 
Rakouska hitlerovskými vojsky. Jeho smrtí ztratili Frejka a Tröster tolerantního, 
novým výboj ům přejícího šéfa, jakého už jim následující historie českého 
divadla nikdy nedop řála.  

(Pro Slavnosti pražského baroka postavil Vl. Hofman  ve Valdštejnské 
zahradě do kouta u voliéry d řevěnou scénu, která byla pozd ěji stržena.)  

Nabízí se p řirozen ě otázka, pro č Frejka s Tröstrem zmín ěnou tendenci, 
která p řišla ke slovu v českém divadle až o mnoho pozd ěji, dále nerozvíjeli. 
Tradi ční nechu ť investovat do experimentální výstavby divadelních budov a 
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blížící se okupace republiky neumož ňovaly rozvíjet podobné experimenty ani 
při výjime čných událostech. Po válce byla zase česká spole čnost nucena 
nejd říve obnovit fungující hospodá řství a provést zásadní reformy. P řesto je 
možné vysv ětlit absenci jejich spole čných pokus ů podobného typu po roce 
1945 ješt ě jinak: Frejka z řejmě stále považoval jejich spole čný program divadla 
jevištního patosu, rozvíjený na scén ě Národního divadla od 30. let za nosný, 
schopný odpovídat  v dalších vývojových modifikacíc h na aktuální otázky doby 
i za změněných spole čenských podmínek. 

 Frejkova a Tröstrova víra v divadelní um ění a nejlépe jejich vlastní 
tvorba dokazuje pro dnešek filozofickou sílu, svobo du myšlení a imaginace, 
kterou dali do služeb humánního obrazu sv ěta. Je dnes dostate čně známé, že 
v konkretním rozpracování výtvarných postup ů a prost ředků scény v mnohém 
předjali a ur čili následující vývoj divadla a scénografie. Že gen eraci Josefa 
Svobody, Alfreda Radoka, Otomara Krej či,  Jaromíra Pleskota, Miroslava 
Macháčka a mnoha dalších  p řipravili p ůdu k dalšímu rozvoji domácího 
divadelního um ění. J. Frejka a F. Tröster byli um ělci  zakladatelského rodu. 
Především to však byli živí lidé formující svou prací  uměleckou sou časnost, 
lidé, kte ří byli ochotni vstoupit do sout ěže s vrcholy evropského divadelnictví i 
do politického v ření své doby  ve jménu ideál ů humanity a ve jménu 
pospolitosti, nazývané divadlem.  

(Neoznačené citace pocházejí z rozhovoru F.Tröstra s autork ou článku v roce 
1964) 


