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dá se dnešní svet zobrazit

na divadle~

I
I

"I,

Se zájmem se dovídám, že Friedrich DOrren-
matl v jednom rozhovoru o divadle položil
otázku, dá-Ii se dnešní svet ješte vubec zobra-
zit na divadle.
Jakmile je tato otázka jednou položena, mys-
.lim, že je treba ji pripustit. Minul už cas, kdy
zobrazení sveta na divadle musilo být výlucne
vecí prožitku. Aby se stalo prožitkem, musí být
pravdivé.
Je mnoho lidí,' kterí konstatují, že prožitek
v divadle je stále slabší, méne lidí však pozo-
ruje, že zobrazovat dnešní svet je cím dále tím
obtížnejší. Práve tento poznatek podnítil ne-
které z nás dramatiku a režiséru, abychom se
dali do hledání nových umeleckých pro-
stredku.
Já sám, a vy jako odborníci to víte, jsem se ne-
jednou pokusil dostat dnešní svet, ~nešní sou-
žití lidí do zorného pole divadla.
Kdyžtoto píši, sedím jen nekolik set metru od
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velkého divadla, vybaveného dobrými herci
a vším potrebným technickým zarízením;
v tomto divadle mohu s cetnými, vesmes mla-
dými spolupracovníky ledacos vyzkoušet, na
stolech kolem sebe mám knihy modelu s tisíci
fotografiemi z našich inscenací a s mnoha
více ci méne presnými popisy nejrozlicnejších
problému a jejich dosavadních rešení. Mám
tedy všechny možnosti, ale nemohu ríci. že by
dramaturgie. kterou z urcitých duvodu nazý-

vám nearistotelovskou, a príslušný epický zpu-
sob hraní byly o ním rešením. Jedno však se
vyjasnilo: Dnešní svet lze dnešním lidem vy-
lícit jen tehdy, lícíme-Ii jej jako svet, který lze
zmenit.

Dnešní lidé ocenují otázky pro odpovedi.
Dnešní lidé se zajímají o pomery a události,
proti nimž mohou neco delat.
Pred I~ty jsem videl v jednech novinách foto-
grafii, která z reklamních duvodu ukazovala
Tokio znicené zemetresením. Vetšina domu se

zrítila, ale nekolik moderních budov se zacho~
valo. Titulek znel: Steel Stood - Ocel zustala

stát. Srovnejte toto vylícení s klasickým lícením
výbuchu Etny od Plinia staršího a naleznete

u neho typ lícení, který musejí dramatikové to~
hoto století prekonat.
Ve století, jehož veda dokáže prírodu tak menit,
že se svet již témer zdá být obyvatelný, nelze

už nadlouho lícit cloveku cloveka jako obet,
jako predmet neznámého, ale pevne daného
prostredí. Z hlediska kopacího míce by sotva
šlo koncipovat zákonitosti pohybu.
'Proto totiž, že povaha lidské spolecnosti - na
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rozdíl od povahy prírody v obecném slova
smyslu - byla udržována v temnotách. stojíme

ted, jak nás ujištují ohromení vedci, pred mož-
ností nadobro znicit planetu, sotva jsme ji ude-
lali obyvatelnou.
Neprekvapí Vás, reknu-Ii Vám, že otázka, lze-Ii
vylícit svet, je otázkou spolecenskou. Soudil
jsem tak po mnoho let a žiji ted ve státe. kde
se vynakládá nesmírné úsilí, aby se spolecnost

zmenila. I když treba odsuzujete prostredky
a zpusoby - ostatne doufám, že je znáte
opravdu, nikoliv z novin -, i když treba ne-

akceptujete práve tento ideál nového sveta-
doufám, že i tento ideál znáte -, prece asi ne-
pochybujete, že se ve svete, v nemž žiji, pra-
cuje na promene sveta, na promene soužití
lidí. A snad mi prisvedcíte, že dnešní svet
zmenu potrebuje.
Pro tento malý clánek, a já Vás prosím. abyste
jej považoval za prátelský príspevek k Vaší
diskusi, snad postací, vyjádrím-Ii bud jak bud'
svuj názor, že dnešní svet se na divadle zobra-

zit dá, avšak jenom tehdy, pojímáme-Ii jej jako
svet, který lze zmenit.
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