
 

 

 

 

 

 

 

OSVOBOZENÉ DIVADLO 
 
 

Seminární práce – Dějiny kultury II 
 

 

Karolína Kučerová 

kulturologie, 2. roč., 2002/03 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 
Obsah 

 
Obsah ...........…………………………………………………………………………………………… 2 
Úvod ..................................................................……………………………………………………  3 
Na počátku bylo... ...................................................... ……………………………………………. 3 
Jak v Osvobozeném vznikala představení .................................. ………………………………. 4 
Nahlédnutí do řad spolupracovníků (a odpůrců) .........................…………………………………. 6 
4x film ...............................................................…………………………………………………… 7 
Co přišlo po Vestpocketce .............................................……………………………………………  7 

Do her vstupují politická témata .....................................…………………………………..………. 8 

Poslední kolo U Nováků ...............................................…………………………………………….. 10 

Závěr ................................................................…………………………………………..…………. 11 
Použitá literatura ..................................................... ………………………………………………… 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Úvod 

 
 Zvolit si pro svou práci jako téma právě Osvobozené divadlo jsem se rozhodla z několika 

důvodů. Za prvé proto, že mě tato výrazná scéna první republiky zajímá a její existence znamená 

výjimečný počin v dějinách českého divadla. A za další proto, že si myslím, že (podobně jako o 

Shakespearovi) i o podniku pánů Voskovce a Wericha každý směle tvrdí, že jej zná, i když mimo jejich 

filmových děl si nakonec vzpomene sotva na název jednoho dramatu. 

 

 Chtěla bych ve své práci stručně shrnout celou dobu existence Osvobozeného divadla, přiblížit 

jeho tematický i žánrový záběr, a dále také zmínit několik možná nikoli všeobecně známých kuriozit.  

 

 Pro každého, koho by Osvobozené divadlo hlouběji zajímalo, mohu doporučit některou 

z mnoha prací, jež byly na toto téma napsány. Že je  téma OD velmi inspirativní, dosvědčují nejen stále 

vydávané publikace biografické, analytické i jiné, ale například i divadelní hra Tmavomodrá revue, 

kterou inscenovali mladí čeští umělci v sezóně 1995/96 na téže scéně, kde před šedesáti lety působili 

pánové Voskovec, Werich a jejich spolupracovníci. V současné době také vychází rozsáhlá trilogie 

autorů V. Kofroně a R. Dolejše pod názvem V+W NEZNÁMÍ. 

 

  Na počátku bylo... 

 
 Osvobozené divadlo jako útvar vzniklo v roce 1926 jako sekce uměleckého sdružení Devětsil. 

Jeho poněkud zvláštní název má na svědomí Jindřich Honzl, který se nechal inspirovat  Tairovovým 

dílem „Entfesselte Theater“ - tento německý výraz, který znamená cosi jako odpoutané nebo 

nespoutané divadlo, byl přeložen nepřesně a nám známé sousloví bylo na světě. 

 

OD bylo původně vedeno triumvirátem Jindřich Honzl, E. F. Burian, Jiří Frejka a na jeho 

repertoáru bylo možné nalézt například hry ruských autorů nebo francouzských avantgardních 

spisovatelů. (V Apollinaireových Prsech Tiresiových tu také dostal svou první roli v OD Jiří Voskovec, 

tehdy vyloučený člen Devětsilu.) Později se ovšem Jindřich Honzl se svými kolegy nepohodl. Po 

roztržce Jiří Frejka založil pod hlavičkou OD vlastní soubor Dada, zatímco v původním kolektivu získal 

hlavní slovo Jindřich Honzl. 

 

V téže době se odehrála i obecně známá příhoda, jedna ze „srand“, jimiž se bavívali tehdy 

dvacetiletí studenti práv Werich a Voskovec. Jednou Jan Werich zaklepal u Voskovců na dveře, 

představil se jako zájemce o koupi hrobky, Jiří na hru přistoupil a smlouval „naopak“, nechtěl vzít tolik, 

kolik mu bylo nabízeno; a právě v tuto chvíli bylo „počato“ to Osvobozené divadlo, jaké známe dnes. 

 

Na základě absurdního dialogu o hrobce vzniklo mikulášské představení pro bývalé studenty 

lycea v Dijonu (k nimž patřil i Jiří Voskovec). V prostorách Francouzského ústavu byl v arénovém stylu 

inscenován Nepřípadný dvojzpěv o hrobce, veršovaný a zpívaný na tehdy populární melodie. Inspirací 
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pro aranžmá tohoto a částečně i pozdějších děl dvojice V+W byly výstupy trojice pařížských klaunů, 

bratří Fratellini. Jiří Voskovec byl silně ovlivněn jejich představením, které zhlédl, a rozhodl se využít 

prvků cirkusového prostředí. Ostatně z téhož pramene byl odvozen i nápad masek, v nichž oba komici 

odehráli většinu svých představení. 

 

Asi čtyřicet diváků prvního veřejného vystoupení dvojice přátel bylo nadšeno, a tak se zrodila 

ambice vytvořit připojením několika dalších scének divadelní představení. Jeho osou se stala povídka 

Jana Wericha, která se jmenovala Muž, jenž sbíral fotografie rozzuřených. Během tří zimních týdnů 

roku 1927, strávených na chatě Voskovcových, vzniklo dílo ve svých hrubých rysech, a během dalších 

měsíců bylo nazkoušeno i ve scénickém provedení. 

 

Vest Pocket Revue, původně určená toliko k jedinému uvedení, měla premiéru 19. dubna 1927 

v Umělecké besedě, v níž v té době hrálo Osvobozené divadlo a kterou si pro tento účel pronajal 

Spolek bývalých dijonských lyceistů. 19. duben 1927 je oficiálním datem narození OD jakožto 

vítězného pole pánů Wericha a Voskovce. Dadaistická hra, koncipovaná jako jakýsi sled skečů, si 

okamžitě získala pozornost. První projevil svůj zájem Jiří Frejka, který hru dvakrát uvedl pod hlavičkou 

svého souboru Dada.  

 

Definitivně ovšem trvalé místo Vestpocketce zajistil až kvadrumvirát Voskovec, Werich, Honzl 

(umělečtí šéfové) + Josef Háša (administrativní ředitel). Posledně jmenovaný podniku dodal kapitál, 

zatímco Jindřich Honzl měl právo držet divadelní licenci, protože provozoval divadlo déle než čtyři roky. 

Praxe se ustavila taková, že se v Osvobozeném divadle současně hrála Vest Pocket Revue (a později 

jiné hry V+W) a avantgardní inscenace Jindřicha Honzla; s tím, že prvně zmiňovaná představení svou 

komerční úspěšností subvencovala ta ostatní.  
 

  Jak v Osvobozeném vznikala představení 

 
 Dílo Voskovce a Wericha bylo, jak oni sami říkají, založeno na jakémsi podvědomém 

přirozeném kontaktu. Ti dva muži měli mezi sebou zvláštní schopnost souladu, schopnost rozumět si 

beze slov, která dohromady s podobným náhledem na svět, podobným smyslem pro humor a se 

vzájemným respektem umožňovala jejich spolupráci. Snad nejvýstižněji to popsal Jiří Voskovec v 

poznámkách ke knize Klobouk ve křoví. 

 

 Většinou dokázali Voskovec s Werichem psát spolu, což je velice unikátní způsob spolupráce. 

Jednoho něco napadlo a pak společně nápad rozvíjeli, obohacovali, dokreslovali, dodávali mu 

konkrétní podobu. Občas také vybrali nápad, rozešli se, pracovali na něm každý sám a pak vybrali 

lepší verzi; takhle to ale údajně neprobíhalo příliš často. Zásadním principem  spolupráce bylo 

absolutní právo veta - jestliže se jednomu něco nelíbilo, bylo nutné věc přepsat.  

 

 Je velmi zajímavé sledovat, jak bylo v různých obdobích vnímáno postavení obou autorů 

v rámci spolupráce. Ve třicátých letech se prý lidé často ptávali: „Kterej je Werich - ten hezkej, nebo 
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ten chytrej?“ (Rozuměj: hezkej = Voskovec.) Odpověď na toto zní: „Budete se divit, ale chytrý jsou 

oba.“ Dnes oproti tomu mnoho lidí vnímá jako intelektuálního vůdce dvojice Jiřího Voskovce, snad pro 

to, jaké našel uplatnění v USA po emigraci; Jana Wericha vidí spíš jako krále Já I. z pohádky Byl 

jednou jeden král nebo jako císařova pekaře. Ani jedno vidění není správné - i přes výrazný rozdíl 

v povaze dokázali oba umělci jak vážně pracovat, tak improvizovat, a také v obou těchto polohách vést 

rovnocennou spolupráci. 

 

Tímto způsobem vznikala základní podoba představení. Ty dialogy, které deklamovali sami 

autoři, získávaly tvar až přímo na scéně - doménou Voskovce a Wericha byla improvizace. Později se 

k nim v tomto umění připojili i jiní herci; mistry v oboru prý byli například Jindřich Plachta, Bohuš 

Záhorský, Václav Trégl a František Filipovský. 

 

Výraznou charakteristikou úspěšných představení, bylo výsadní postavení obou komiků: jejich 

postavy nebyly hlavními osobami děje (to můžeme pozorovat už u Vestpocketky), zároveň ovšem 

musely mít dostatečný prostor pro improvizaci a forbíny - právě ty nejvíce lákaly diváky. Ostatně tyto 

dva aspekty spolu souvisí - jen nikoli pevně vázaná postava mohla děj opustit a vyjadřovat se 

k současné situaci a podobně. 

 

 A jak vlastně vznikl onen prvek, typický pro Osvobozené divadlo - forbína? Jednou údajně (je-li 

možné věřit Miroslavu Horníčkovi) došlo k jakési závadě na technice či vybavení, a tak byli Voskovec a 

Werich vystrčeni se slovy „Běžte před oponu a něco říkejte.“ Dnes si mnoho lidí neuvědomuje, co 

přesně forbína znamená - je to dialog či scéna, která se odehrává na předscéně před zataženou 

oponou; kupříkladu seznámení ponocného Jehana a antouška Georgese v Baladě z hadrů, proslavené 

zejména v podání Jana Wericha a Miroslava Horníčka, forbínou není, i když je za ni často považováno.  

 

Svůj vliv na podobu OD měl také Jaroslav Ježek. Jako hudební skladatel výrazným způsobem 

zasahoval do podoby představení, z nichž mnohá s písničkami a hudebními čísly stála a padala. 

Někdy tvořili všichni společně a navzájem se inspirovali, takže se ani nedá říci, zda dříve vznikl text 

nebo hudba písně. Jindy dostali V+W hudbu k otextování - při tom ovšem občas mívali potíže, protože 

některé hudební rytmy nejsou pro češtinu zrovna nejvhodnější. Také někdy byla napřed napsána slova 

a Ježek musel složit hudbu dodatečně; varianta této metody je psaní „na potvoru“ - V+W si vybrali 

melodii, z níž byl odvodili rytmus veršů, a poté Ježek dodal vlastní, originální noty.  
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  Nahlédnutí do řad spolupracovníků (a odpůrců) 

 
 Osvobozené divadlo dnes většina lidí vnímá jako úctyhodný podnik, a to i proto, že mezi těmi, 

kdo zde působili, jsou mnozí umělci dnes již známých jmen; je ovšem nutné si uvědomit, že tenkrát to 

byla scéna mladá, nekonvenční, jdoucí proti srsti mnoha konzervativně založeným lidem. Umělci, kteří 

zde nastupovali, byli vesměs mladí, neznámí, někteří přicházeli rovnou ze škol. 

 

 Z hereckého souboru je možné jmenovat umělce jako byli Jindřich Plachta, František Černý, 

Bohuš Záhorský, František Filipovský, Miloš Nedbal, Hana Vítová (pův. jménem Lašková - její 

pseudonym vymyslel Jiří Voskovec, inspirován jménem Vítězslava Nezvala), Václav Trégl, František 

Vnouček, Vladimír Šmeral, Světla Svozilová, Jarmila Švabíková a mnozí další. Na čas zde působili i 

Jiřina Štěpničková (...si pořádně zařádit), Čeněk Šlégl (Sever proti Jihu) a Ferenc Futurista (Líčení se 

odročuje - jeho vystoupení ovšem nemělo výrazný úspěch). 

 

 Mezi spolupracovníky z oblasti hudby je na prvním místě Jaroslav Ježek, který s tandemem 

autorů poprvé spolupracoval na hře Premiéra Skafandr a trvale od Faty Morgany. Právě on si přinesl 

výraz „napadnutý“, který je pro velkou část tvorby celé trojice typický. Text i melodie musely být 

„napadnuté“, mít nápad, aby měly šanci.  

 

Ježek ovšem nebyl příliš dobrým dirigentem, a proto spolupracoval se schopnějšími kolegy, 

mimo jiné s Karlem Ančerlem. Ten zde dostal první místo po skončení studia dirigentství na 

konzervatoři a nezapřel talent, který v něm rozpoznal Jaroslav Ježek. Dále zde jeden čas působil jako 

klavírista Ervín Schulhoff. 

 

 Ekonomickým spolupracovníkem OD byl Josef Háša, režii většiny her měl v rukou Jindřich 

Honzl. S Jindřichem Honzlem neměli V+W právě ideální vztah - povahově se nesnášeli, protože Honzl 

„neměl rád otevřenou srandu, divný člověk. Byl kyselý, gastrický pán. A na lidi měl vztek“ (cituji J. 

Voskovce - Rozhovory s Voskovcem). A dvě drobné perličky: do poslední hry OD Pěst na oko přispěl 

verši Jaroslav Seifert a na hře Svět za mřížemi pracoval s V+W i Adolf Hoffmeister. 

 

 Aranžmá her obstarávali pro OD různí architekti - František Zelenka (s jeho prací Voskovec a 

Werich nebyli příliš spokojeni), Bedřich Feuerstein, František Muzika, Alois Wachsmann a pro 

představení Rub a líc oponu vlastnoručně vyrobil Josef Šíma. Několikrát si výpravu dělali Voskovec 

s Werichem sami. Dále je také nutné jmenovat ještě Joe Jenčíka. Ten od představení Faty Morgany 

(až na výjimky) obstarával pro OD choreografii. Tanečnice, které měly své role a mimoto i zvláštní 

taneční výstupy, jsou dodnes známy jako Jenčíkovy girls.  

 

 S OD je do určité míry spjato i jméno Julia Fučíka - ten totiž patřil mezi literární kritiky, kteří 

navštěvovali už od počátku jeho představení a zabýval se jimi. Zpočátku je velmi oceňoval, hry 

revuálního typu (jako Fata Morgana) se mu však zdály příliš pravicové. Později samozřejmě hodnotil 

pozitivně všechna představení, která byla společensko-kritická - „zleva“. 
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Mezi ty, jimž tradičně bylo OD a jeho hry proti mysli, byli Pátečníci, tedy společnost, která se 

sdružovala okolo prezidenta Masaryka. Právě tímto negativním vztahem lze vysvětlit to, že nikde není 

zanesen fakt, že prezident Osvoboditel navštívil představení hry Svět za mřížemi a komentoval ho 

slovy: „Ti hoši jsou nadaní, ten Voskovec je vzdělán!“ Ani s Karlem Čapkem se V+W neměli rádi. 

 

 

  4x film 

 
 Duo V+W natočilo celkem čtyři filmy; o pátém, který měl být natočen na motivy hry Golem, se 

nepodařilo uzavřít dohodu. Právě tyto filmy jsou dnes nejznámější částí díla Osvobozeného divadla. 

Myslím, že je na místě je zde stručně připomenout. Ještě jako drobnou poznámku bych zde chtěla 

citovat názor Jiřího Voskovce, který tvrdí, že na každý film, respektive na námahu věnovanou jeho 

přípravě, doplatila nějaká hra. 

 

 Prvním byl Pudr a benzín, režírovaný J. Honzlem. Tento film se točil v létě roku 1931. Byly 

v něm použity prvky z některých starších her, například známá scéna s lanem („..lano-li nenapne-li 

se..“) ze hry Sever proti Jihu nebo baletní skeč, který se v podobné formě objevil ve Smoking revue. 

Natáčení provázely finanční potíže, neboť insolventnost Josefa Háši vyvolala dokonce stávku 

divadelního souboru včetně V+W. Film nakonec byl dokončen, ale nesetkal se s očekávaným 

úspěchem. Podobný osud potkal i o rok mladší film Peníze nebo život (opět Honzlův); v něm ovšem 

zaujaly písně Život je jen náhoda a Pochod stoprocentních mužů. 

 

 Třetí film - Hej rup! - byl natočen v roce 1934 skupinou ve složení Voskovec, Werich, Mac Frič 

a Václav Wasserman. Tento příběh o zchudlém mlékaři a chudém Filipovi a jejich boji proti velkému 

koncernu se konečně dočkal úspěchu. Byl hojně navštěvován a titulní pochod se velmi rychle zažil. 

Dnes jsou legendárními především scény s asfaltem a živým plotem. 

 

 Řadu uzavírá opět Fričův Svět patří nám z roku 1937. Byl natočen na motivy hry Rub a líc a 

jeho úspěch je možné částečně připsat na vrub politické aktuálnosti. 

   

  Co přišlo po Vestpocketce 

 
 Přibližně po roce vzniká druhá hra - Smoking revue. Jakkoli se autoři pokoušeli o podobnou 

kompozici, jakou měla jejich první hra, úspěch se nedostavil. S dalším představením se divadlo navíc 

přestěhovalo na scénu Adria na Václavském náměstí, na scénu, kterou právě opustil Vlasta Burian. 

Její obvyklé publikum bylo přirozeně zvyklé na jiné hry než byla Vest Pocket Revue, a proto se V+W 

rozhodli pro nový žánr - nastudovali frašku na motivy J. N. Nestroye ...si pořádně zařádit. Ani fraška 

ovšem nepřinesla kýžený úspěch. (Mimochodem - touž hru adaptoval o pár let později Thornton Wilder 

do podoby, podle níž vznikl muzikál Hello, Dolly!) 
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 V sezóně 1928/29 vznikla dále hra Gorila ex machina čili Leon Clifton neboli Tajemství 

Cliftonova kladívka, která si vzala na mušku tehdy populární detektivky - cliftonky. Publikum však stále 

nezabíralo. Následovaly Kostky jsou vrženy, hra, jejíž text se nedochoval. Opět se úspěch nedostavil. 

Za jednu z nejhorších her označuje Jiří Voskovec Premiéru Skafandr - ta měla připomínat tehdy hojně 

importovaný bulvární škvár, ovšem být přitom ryze původní. Stále nic.  

 

Divadlo se v té době ocitlo v ohrožení existence, protože držitel licence divadla Jindřich Honzl 

odešel režírovat do Brna. Protože V+W dělali divadlo jen dva roky, neměli nárok na udělení povolení. 

Nakonec byla situace vyřešena kuriózním způsobem - W+W se spřáhli se zubařkou, která ošetřovala 

jednoho z pánů, kteří měli divadelní licence na starosti; ta pohrozila pacientovi přímo na křesle, a tak 

ho donutila povolení obstarat. Jeho držitelem se stal Voskovec.  

 

Další hra se jmenovala Líčení se odročuje, byla inscenována v novém sále v paláci u Nováků 

a využívala tehdy populárního pojetí divadelního sálu jako soudní síně. Byl to ovšem opět propadák, 

podle Jiřího Voskovce nejhorší ze všech her OD. Před finančním úpadkem nakonec soubor zachránilo 

turné s Vest Pocket Revue.  

 

 V prosinci 1929 konečně smůlu prolomila hra Fata Morgana. Byla to revue, napsaná pod 

dojmem černošské muziky. Byla sestavena jako parodie na tehdy nový zvukový film. Eskapády se 

zvukem a titulky byly něčím naprosto novým, byly opravdu „napadnuté“. Stejně tak zaujalo nové 

aranžmá s tančícími Jenčíkovými girls na scéně. Formou revue navázaly dále v letech 1930 a 1931 

Ostrov Dynamit (inspirováno Vernem; poprvé zde zazněla píseň Tmavomodrý svět), Sever proti Jihu, 

Don Juan & Comp. a Golem. Přesto, že už byla v plném proudu hospodářská krize, úspěchy divadla 

trvaly. 

 

  Do her vstupují politická témata 

 

 V roce 1932 měl premiéru Caesar, opět v režii Jindřicha Honzla. Bezprostředním podnětem 

k jeho napsání se stal incident u Frývaldova, kde došlo k masakru. Hra měla být kritikou celého 

systému. Byla dokonce adaptována v Rakousku pod názvem Všechny cesty vedou do... neznámým 

režisérem Marholmem. Voskovec a Werich, kteří navštívili premiéru, hru za podpory publika vypískali. 
V sezóně 1932/33 byly uvedeny hry Robin zbojník a Svět za mřížemi; druhá z nich byla opět výrazným 

úspěchem, který vydržel až do konce sezóny.  
  
 Sezónu 1933/34 uvedl Osel a stín. Tato hra, založená na anekdotě dr. Karla Schönbauma a 

potažmo Lukianově antickém námětu, byla zajímavá svým výrazným aranžmá. Zaujaly například 

tančící Jenčíkovy girls, výpravná scéna, odehrávající se na trhu, a především osel. Toto živé zvíře bylo 

velmi poslušné a hodné, ale přesto se mu také několikrát podařilo způsobit na scéně pěkné horko. 

Poprvé, když osel jakožto eroticky založené stvoření dostal přímo při představení erekci - tím odboural 

nejen celé publikum, ale i samotné aktéry. Podobnému neštěstí se propříště předešlo připevněním 



 9 

pouzdra v barvě kůže, jakéhosi panenského pásu. Druhá katastrofa se přihodila shodou okolností při 

představení, které navštívil tehdejší ministr zahraničí Edvard Beneš - osel začal močit. Pouzdro 

vytvořilo elegantní vodotrysk, který lámal světlo reflektorů a tvořil duhu. Tentokrát ovšem bylo 

obecenstvo spíše zmatené. 

 

 Osel a stín měl výrazné kritické poselství, parodoval soudní systém u nás i v Německu, kde 

právě v Lipsku probíhal soud s Dimitrovem. Hra byla velmi odvážná - socha spravedlnosti byla patřičně 

přizpůsobena, v satirických písních otevřeně padala jména Hitler a Třetí říše a osel pronášel Führerovy 

projevy. Nóty německého velvyslance nakonec dosáhly toho, že Hitlera nahradil Adolf Kohos a záznam 

jeho projevu byl citován v češtině. Měřeno počtem repríz byl Osel a stín jednou z nejúspěšnějších her. 

 

 Další nastudovanou hrou byl Slaměný klobouk - přeložená hra od Eugena Labiche. Publikum 

na představení, které vyvolávalo atmosféru přelomu století, nezabralo. A ani Jindřich Honzl nebyl 

spokojen: Uprostřed množství událostí, které poskytovaly náměty, se mu nápad inscenovat klasiku 

nelíbil. 

 

 Sezónu 1934/35 zahájila další výrazně kritická hra - Kat a blázen. Vzala si na paškál 

především heslo nacionalistů „Nic Než Národ!“ Tato hra probudila vlnu emocí - hlavně v pravicovém 

tisku se to začalo hemžit útoky (v té době také novináři vytvořili značku V+W), šířily se různé pomluvy, 

dokonce došlo k výtržnostem přímo v divadle. Diváci postupně pod vlivem rozruchu začali ubývat, 

„protože dámy se bály chodit do divadla“. 

 

 Následující hra Vždy s úsměvem se vracela k formě revue. Byla napsána jako silvestrovské 

představení roku 1934, ale pro úspěch zůstala na repertoáru a dočkala se 108 repríz. Byla to hra, která 

měla přinést lehkou zábavu, ale přesto se nevyhýbat politické satiře. Z jedné části si dovolím citovat 

známou Werichovu charakteristiku Národního divadla: „No tam, jak mají tu oponu přeci. Znáte to. 

Opona, na který je napsáno Národ sobě a letí tam génius. Tam jsou všichni ti umělci shromážděný, a 

ve vzduchu je génius. A pak jde opona nahoru, génius zmizí, a hraje se.“ 

 

 Na jaře 1935 ji vystřídala další revue Panoptikum. Odehrávala se v panoptiku mezi voskovými 

figurínami. Právě z této hry pochází další z veleúspěšných písní OD, Proti větru. (Inspiraci pro text 

poskytla manželka Jana Wericha, která jednou zmítána vzdušnými proudy cestou po Kampě navrhla, 

že Proti větru by mohl být pěkný pochod.)  

 

 Na konci sezóny v létě 1935 se Voskovec a Werich rozhodli, že divadla zanechají a budou se 

věnovat filmu. Bohužel, nepodařilo se uzavřít smlouvu o natáčení na motivy Golema, a ani inscenace 

Labyrint světa a ráj srdce, která byla připravována pro Národní divadlo, se neuskutečnila. Tímto 

momentem se divadlo ocitlo v mizerné finanční situaci a bez scény. Útočiště bylo nalezeno v divadle 

Rokoko, kde pod novým názvem Spoutané divadlo uvedli V+W s malým souborem Baladu z hadrů. 

Společensky kritická a podle složení obecenstva velmi tvárná hra sklidila úspěch, svými 245 reprízami 

jako jediná předstihla Vest Pocket Revue a její ústřední písně Hej, pane králi a Potopa zlidověly. 
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  Poslední kolo U Nováků 

 

 Ještě v roce 1936 se divadlo přestěhovalo zpět do sálu U Nováků. Tam také měla premiéru 

hra Nebe na zemi, hraná v pompézních dekoracích a zaměřená na scénickou působivost. Titulní píseň 

Nebe na zemi přešla do obecného povědomí, jinak ovšem představení nebylo úspěšné - hra byla 

komplikovaná a V+W v roli zloduchů se publiku také příliš nezamlouvali. Ani Mejerchold, který jedno 

představení této hry navštívil, nebyl příliš nadšen, odsoudil právě dekorace a patetické recitativy. 

 

 Před koncem roku 1936 měla premiéru ještě hra Rub a líc. Ta se povedla, na repertoáru byla 

téměř rok. O jejích rysech není potřeba se rozšiřovat, protože film Svět patří nám, natočený podle ní, je 

obecně znám. 

 

 V dubnu 1937 se konaly oslavy desátého výročí prvního představení V+W. K této příležitosti 

vyšel u Fr. Borového sborník 10 let Osvobozeného divadla, do něhož přispěli různí autoři a kritici. 

Zároveň byl připraven program s názvem Panorama 1927 - 1937, který vybíral prvky ze všech her 

tohoto období. Tento výtah byl nakonec 85krát reprízován. 

 

 Těžká Barbora byla první premiérou sezóny 1937/38. Opět nesla výrazný politický motiv, 

tentokrát snad konkrétnější než kdy předtím; i přesto, že náladou byla připravena jako jakási lidová 

píseň, „trošku starodávná“. Tato hra vyslovovala nahlas obavy, jimž leckdo nechtěl věřit, a ukázala se 

jako prorocká. Diváci byli nadšeni. Z písní se nám zachovala v povědomí Co na světě mám rád 

Františka Filipovského. 

 

 Poslední uvedená hra se jmenovala Pěst na oko a měla premiéru na jaře 1938. Formou 

připomínala Vest Pocket Revue, skládala se z různých skečů. Byla výrazně antinacionalistická a 

antifašisická, čímž si opět vysloužila nenávist pravicových skupin. Tentokrát byly ovšem útoky 

podstatně nestydatější, po anšlusu Rakouska rostlo sebevědomí i agresivita pravice. Plakát Davida 

s plynovou maskou, inspirovaný pobytem tria V+W+J v Itálii v létě 1937, byl velmi výmluvnou a 

výraznou reklamou. 

 

 Do nové sezóny připravovalo Osvobozené divadlo hru Hlava proti Mihuli, novou variantu 

Nestroye. Cenzurní úřad nenašel důvod, proč ji zakázat, přesto k premiéře nedošlo. Na generálku se 

dostavili zástupci úřadů a předali Voskovcovi příkaz, jímž mu byla odebrána licence na provozování 

divadla. V+W přepustili sál, soubor i majetek Járovi Kohoutovi a počátkem roku 1939 opustili 

Československo. 

 

 Po skončení války a po návratu Voskovce a Wericha sice bylo Osvobozené divadlo do určité 

míry obnoveno, ale už ne v původním stylu. Jak říká Jiří Voskovec: „Osvobozené divadlo je mrtvo. 

Jako Ježek je mrtev.“ Úmrtním datem Osvobozeného divadla je proto 9. 11. 1938. 

 

 



 11 

  Závěr 

 
 Snad nejkratší možná exkurze do dějin Osvobozeného divadla je u konce. Umožnila 

nahlédnout do historie útvaru, který stál na propojení dvou výjimečných osobností a na kvalitě jejich 

spolupracovníků. Byla výletem do historie scény, která nemá v dějinách českého divadla sobě rovné. 

Dnes jen můžeme tiše obdivovat dílo, které za sebou zanechali dva tehdy velmi mladí lidé. A 

nepřestaneme jím být fascinováni. 

 

 Lidí, kteří se budou zabývat touto epochou divadelnictví, bude vždycky dost, a jest jen litovat, 

že už nebudou mít možnost konzultovat své názory přímo s těmi, kdo byli svědky vzniku představení 

OD osobně. Kdyby taková možnost existovala, asi by bylo méně pravděpodobné, že by v knize o 

dějinách literatury stálo, že název „Vest Pocket“ (neboli kapsa od vesty) je odvozen od nenáročnosti 

inscenované revue; podle slov samotného autora totiž hře dal jméno fotografický aparát, který 

v příběhu také hraje výraznou roli. Prostoru pro nejrůznější výklady bude ovšem vždycky dost. 

 

 Sami hrdinové Osvobozeného divadla, Voskovec a Werich, se často obraceli proti pokusům 

vykládat jejich hry. Bránili se tím, že především u raných děl byl tvar i obsah her formován 

nezkušeností a nezralostí, veden mladickým nadšením, touhou pobavit a zároveň vyjádřit vlastní názor 

(potažmo názor své generace) na věci, které se zdály být přežité, pokrytecké, svázané nejrůznějšími 

klišé a omezeností. Už jejich počáteční dílo ale vyniká - byli schopni jako málo jiných využívat bohatosti 

jazyka a hrát si s ním, dokázali improvizovat, reagovat na nálady diváka a přizpůsobit se jim, uměli 

z výše pódia s publikem navázat kontakt; a toto umění s postupem času jen zrálo.  

 

Voskovec a Werich hráli především pro lidi, nikdy svou avantgardnost, ironii a satiričnost 

neprosazovali přes nezájem diváků - a nejen z existenčních důvodů, stála na tom jejich filozofie. Byli 

ve své době výjimeční a byli by i dnes. Kdybychom chtěli dílo OD zařadit po stránce literární, nazvali 

bychom ho asi poetistickým. Je-li vůbec možné hodnotit s časovým odstupem a bez přímého kontaktu, 

lze soudit, že výstižnější než literární definice je prosté vyjádření: Osvobozené bylo především lidské, 

lidské stejně jako jeho hlavní představitelé.  

 

 Myslím, že neexistuje mnoho lepších způsobů jak zakončit práci na podobné téma. 
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