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Před uzávěrkou tohoto čísla nás zastihla neuvěřitelná
zpráva, že

Dr. Branislav Anton Štefánek
redaktor RFE v Mnichově, člen redakční rady a koordinátor
slovenských vydání Premen náhle zemřel 2. října 1983.
Rodina, československý exil, SVU a Proměny ztrácejí
vzácného člověka a neúnavného pracovníka.
Redakce

Kultura a politika
Karel Hrubý

Před sto lety, 19. listopadu 1883, se konala repríza otevření budovy Ná
rodního divadla. Dva roky poté, co se Prahou rozletěla neuvěřitelná zprá
va o požáru zlaté kapličky, k němuž došlo 12. srpna 1881, stálo tu divadlo
krásnější, velkolepější - a národnější. Neboť teprve ve chvíli, kdy sen o ná
rodním triumfu mizel pod jazyky požáru, promluvilo srdce národa velko
ryseji. Trvalo-li předtím čtyřicet let, než se sboru pro postavení Národního
divadla podařilo sebrat 600.000 zlatých, sešlo se tentokrát půl milionu zla
tých během dvou týdnů. A do konce roku 1881 měl sbor k disposici už tři
čtvrti milionu. Hořkost ztráty se ukázala daleko silnějším stimulem než ná
rodní slavnosti a manifesty, jimiž se apelovalo celá čtyři desetiletí. Nyní
bylo divadlo opravdu výrazem národní vůle - a inscript Národ sobě
vyjadřoval přesně, oč v té době opravdu šlo: v politických poměrech rakousko-uherského dvoustátí, v němž českému království byla přiznána jen
ušlápnutá existence, to mělo příchuť vzdoru: jsme dost silní, abychom si
pomohli sami! Stavěla-li se v Evropě národní divadla za podpory panovní
ků, vlád a šlechty, české národní divadlo bylo postaveno ze sbírky, na níž
se podílelo na 600 obcí, stovky spolků, institucí a statisíce jednotlivců.
Třetina příspěvků přišla z Prahy, dvě třetiny z celé země. Panovnická rodi
na přispěla 26.000 zl. - něco přes tři procenta toho, co se v několika mě
sících k znovuvybudování divadla sešlo, (viz St. B. Kimball, Czech natio
nalism. A Study of the National Theatre Movement 1845-83. Univ. of
Illinois Press, Urbana 1964).
Sen o divadelním stánku vybudovaném za přispění celého národa se
zrodil v hlavě vášnivého divadelníka Josefa Kajetána Tyla. První kroky k
realizaci podnikli však politikové; r. 1844 podali Rieger, Palacký, J. Fric a
A.P. Trojan žádost o povolení stavby. Politický význam divadla, v němž
by k srdci národa mluvily múzy mateřskou řečí a které by nebylo jen trpě
ným hostem v německém divadle stavů, zdál se jim jednoznačný. Byl to
především F.L. Rieger, jemuž se podařilo pro podporu tohoto podniku
získat jak měšťanstvo tak část české šlechty, čímž byla zajištěna i podpora
na českém zemském sněmu. A třebaže Metternich se postaral o to, aby zá
ležitost byla dána na delší dobu k ledu - úsilí o postavení českého divadla
to nezadrželo. Naopak, právě ve chvíli, kdy politická fronta byla po naděj
ném rozběhu roku osmačtyřicátého prakticky rozbita, idea Národního di
vadla se znovu dostala do popředí. V roce 1850 byl založen sbor pro stavbu
Národního divadla, a třebaže za ním stáli čeští spisovatelé, dramatikové
a vědci, nebylo pochyby, že šlo především o to soustředit síly národa kolem
burcujícího cíle, vyspravit rozbitou politickou linii a sbírat znovu síly k
příštímu střetnutí s absolutismem. Po prvním presidentovi sboru, hraběti
J.M. Thunovi, byl do čela v roce 1850 postaven politický vůdce národa

František Palacký. Následujícího roku byla uspořádána sbírka, která vy
nesla 35.000 zlatých. V r. 1852 bylo už možno zakoupit pozemek na vltav
ském břehu za 42.000 zl. a vypracovat plán na postavení divadla s dva a půl
tisícem sedadel, jehož náklady se odhadovaly na tři sta tisíc zlatých...
Rozbité politické naděje a triumf hrubé moci po roce osmačtyřicátém
vyburcovaly k aktivitě na úsecích, o nichž se věřilo, že se tu dá ještě “za
chránit, co se zachránit dá”. (Nemělo to být naposled, co se politický ne
úspěch měl zachránit novou aktivitou na kulturním poli.) Ale po krátké
integraci aspoň části národních sil přišla brzy ochablost a ústup. Nebylo
oportunní hlásit se k vlastnímu přesvědčení a riskovat střetnutí s chochola
tými klobouky policajtů. Po úspěchu prvního roku se podařilo za celých
deset let do roku 1860 dát dohromady už jen necelých šedesát tisíc zlatých.
Ti, kteří se snažili držet prapor a nastavili čelo, byli hrubě odstrčeni a ti
nejneústupnější šli do kriminálu. Kapsy, z kterých se čekala pomoc na ná
rodní chartu, se zavíraly. Historie i po více než století ne neznámá. Přezi
movalo se...
Na konci padesátých let však přišlo Solferino - porážka, z které se ra
kouský absolutismus už nevzpamatoval. Dřímající síly se znovu probou
zely, jak přibývalo pozvolných sice, ale znatelných reforem. V roce 1861
byl založen Svatobora Hlahol, rok nato Sokola Umělecká beseda; 1862se
otvírá aspoň Prozatímní divadlo, postavené nákladem 106.000 zl. Báze
aktivních spolupracovníků se rozšiřuje - sbírka v r. 1865 přináší sboru dal
ších 127.000 zl. A tak Praha se může připravit na událost, která má svět
(ale především Vídeň) přesvědčit o legitimitě našeho nároku na uznání
kulturní (a politické) dospělosti: 16. května 1868 se pokládá základní ká
men k budově příštího Národního divadla. Do Prahy se sjíždějí desetitisíce
hostí z celé země i z celého slovanského světa, který nám v té chvíli fandí.
Je to bezesporu největší politická demonstrace po roce 1848. Kultura
a politika jsou najedná lodi. Kdo jim to (i v mnohých situacích pozdějších)
může zazlívat?
V Národním divadle se neviděl jen budoucí Stánek dramatického a hu
debního umění, nýbrž monument, jímž mělo být demonstrováno úspěšné
zavrcholení národního obrození. To dávno už nebylo chápánojen jako zá
ležitost jazykového vzkříšení. Ideologie nacionalismu, kterou se celé hnutí
vydatně živilo, měla ve svém podtextu i jasně formulované nároky politi
cké, které probleskovaly i kulturní tvorbou a hnutím jí neseném. Požada
vek nepolitičnosti kultury nelze vznášet naivně tam, kde hodnoty politické
(jako uznání občanské a národnostní rovnosti, svobody projevu, organisace a pod.) jsou jednou za základních podmínek i plnějšího rozvoje kulního. Bylo proto legitimní, mluvila-li kultura také politickou terminologií.
Mělo to zůstat jejím “privilegiem” i v budoucnosti, kdy o chvíle, v nichž
politika byla ochromena, nebylo právě nouze...
Jednotný étos nacionálního nadšení však měl také už své trhlinky. Du
chové se začali dělit na “staré” a “mladé”. V roce 1874 se národní strana
rozdělila. Na čas se stal i projekt Národního divadla otázkou vnitřního
hašteření. Bylo by však nespravedlivé si myslit, že staročech Rieger nebo
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mladočech Sladkovský, který se mezitím stal místopředsedou sboru pro
stavbu Národního divadla, se snažili vytloukat ze své činnosti na kultur
ním poli jen politický kapitál. Na jejich bedrech ležela především nevděčná
práce dát dohromady kapitál finanční, bez něhož nebylo možno stavbu za
hájit. Neboť národ se začínal starat také o jiné věci, než bylo udržení jazy
ka, vzkříšení literatury, rozvoj divadla a vědy. Pozornost byla odváděna
“dohnat a předehnat” ostatní svět také v jiných oblastech než “jen” kul
turních. Navíc do toho přišel rakouský státní krach. To všechno se proje
vovalo i na citlivém nervu sborové pokladny. Jestliže v roce 1873 se sešlo
ještě přes šedesát tisíc zlatých, v roce 1875 to bylo už jen 7.600 a o rok po
zději jen 730 zlatých - zatímco rozpočet na stavbu stoupl v důsledku zhrou
cení rakouských financí a zvýšení nároků na vybavení divadelní budovy z.
472.000 zl. (odhad z r. 1866) na 1,600.000 zl. v r. 1874. V roce 1878 je Slad
kovský znovu vystřídán ve vedení sboru vůdcem staročechů Riegrem. Ta
to osobní výměna však má menší význam než změna klimatu hospodářské
ho, které se začalo rychle zlepšovat. To umožnilo zorganisovat loterii, kte
rá během devíti měsíců vynesla 177.000 zlatých. Architekt Zítek mohl ko
nečně začít s realizací stavebních plánů.
10. června bylo Národní divadlo otevřeno. A zase: politický motiv
dominoval. Aby se stačilo vzdát hold princi Rudolfovi a jeho mladé man
želce, belgické princezně, konalo se zahajovací představení Smetanovy Li
buše v divadle ne ještě zcela dokončeném. Na této “státní okázalosti” zále
želo zřejmě našim politickým kruhům více než na demonstraci skutečného
národního citu (který sotva byl habsburskému domu tak nakloněn, jak se
mohlo zdát). Politicky se tím ovšem nic nezískalo. Zato technické nedo
statky způsobené tímto spěchem a dokončovací práce, jež se táhly ještě mě
síce po slavnostní premiéře, způsobily Národnímu divadlu pohromu. V
noci 12. srpna 1881 divadlo vyhořelo...
Exploze bolestného úžasu a hořkosti zacloumala zemí. Jakoby v plame
nech zašla nejen divadelní budova, ale i pergameny, jimiž byla dosvědčo
vána naše kulturní a politická dospělost. Hořkost hlubokého ponížení se
však rychle změnila v nadšení vzdorovité neústupnosti. Celá země byla
stržena jeho vírem; dary se jen hrnuly. A do dvou let tu stálo Národní di
vadlo nejen jako kaplička národní kultury, ale jako monument zavrcholující nacionálně-obrozenskou etapu naší historie - také historie politické.
Ideologie nacionalismu přestává být v dalších desetiletích výlučným
nosníkem naší politiky; ta se začíná formovat na univerzálnější ideové
bázi: myšlenka sociální, křesťanské či stavovské solidarity a odpovědno
sti a idea humanismu, které dává profesor Masaryk základní význam při
řešení české otázky, nabývají větší váhy. Byla-li kultura české politice po
řadu desetiletí polem, z něhož, se živila její aktivita, stává se nyní politika
nástrojem, kterým si kultura - ale i hospodářství a jednotlivé sociální
vrstvy - chtějí zajistit širší rámec pro realizaci svých zájmů.
Národní divadlo je na čas z politické služebnosti propuštěno a může se
plněji věnovat svému kulturnímu poslání. Hlas umělecké kritiky má tu teď
větší váhu, než hlas denní politiky. (Jak toto své poslání plní, soudí pade
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sát let později v r. 1933 přísný posuzovatel jeho činohry F. X. Salda, jehož
článek k padesátému výročí Národního divadla přetiskujeme na následují
cích stranách. Cestu opery NDaž po druhou světovou válku sleduje v další
studii Mojmír Vaněk. (Národní divadlo žije v těchto prvních desetiletích
svého rozmachu především umělecky. Jen ve velkých chvílích historie, kdy
starost o národní budoucnost se vnímá sensitivněji, ozve se i z Národního
hlas politický, jak tomu bylo na př. za první světové války.)
Po dovršení státní samostatnosti sem chodí politika spíše jen jako host
do čestné lóže, aby vzdala hold umění a dala publiku příležitost vzdát hold
svým politickým representantům. Až znovu se dostane Národnímu politi
ckého významu, byť artikulovanému výlučně vykazuje nacistická moc, se
cítí váha této národní scény v tušené nápovědi poselství, jímž zraněnou du
ši povzbuzuje národní umění. (Čím dovedlo být ND v černé době okupace,
naznačuje ve své studii o Václavu Talichovi Ivan Medek.)
Po krátkém zablýsknutí na časy, které zasvítí po osvobození, přichází
únor 1948 a s ním podřízení všeho života politickým měřítkům. Ideologie
nacionalismu a humanismu, která poznamenala počátky a rozmach Ná
rodního divadla, byla vytlačena ideologií leninismu-stalinismu, ideologií
politického fašismu kryjícího se terminologií sociálního osvobození. Ná
rodní divadlo bylo zavázáno těžkou služebností komunistické straně, jejíž
mocenské zájmy hrubě zdeformovaly i měřítka etická a estetická. Nastává
morální a umělecký sestup. (Jeho momenty zachycují v tomto čísle dva z.
přímých pozorovatelů tohoto zhroucení: dřívější člen činohry ND Martin
Štěpánek a slovenský historik Ján Mlynářík, který po svém propuštění z
Akademie musických umění tu zakotvil na čas jako - kulisák.) Pohled na
poslední desetiletí ND je smutný. Umělecky poplatné vládnoucí ideologii,
morálně rozložené, rozpadá se opotrebovaností i hmotně... Konečně je
rozhodnuto o jeho uzavření, aby se v roce svého stoletého výročí mohlo
parádní a dost pevnou tribunou politickým bosům, kteří tu budou chtít
dokumentovat své zásluhy o národní kulturu...
Po opravě trvající několik let, bude tedy v listopadu 1983 Národní di
vadlo vráceno veřejnosti. Bude jistě technicky dokonalejší a jeho tvář svě
žejší. Ale o svůj dokonalejší umělecký a morální profil bude muset ještě
dlouho zápasit. I tento zápas se patrně neobejde bez paralely - politické...
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Národní divadlo a česká divadelní kultura
(F.X. Šalda před půl stoletím)

Národní divadlo jubiluje: oslavuje padesáté výročí svého otevření; as
ním jubiluje a žije ve vzpomínkách celá česká veřejnost. Mnoho slavnost
ních řečí proteklo nadšenými hrdly v těchto dnech, mnoho slavnostních
článků vyrojilo se v novinách a jiných listech. Při tom, zdá se ti, všem těm
projevům je podložena určitá direktiva. Jen ne nic kritického! Jen ne žád
ný “zlozvuk", který by porušil tak zvanou slavnostní náladu! Nemůžeme
dnes potřebovat nic jiného než jahodový krém!
Tomu, kdo zná dějiny Národního divadla, kdo ví, jak právě kritika
účastnila se v jeho budování i v povznesení a udržení jeho úrovně, může to
býti jen k smíchu. Odkud to náhlé zažehnávání kritiky jako čerta? Dobré
svědomí kritiky se nebojí; a komické je to zvláště v mladém státě, jehož
politický zakladatel byl duch povýtce kritický. Nadšení může být po pří
padě velmi krásná věc - ale nadšení z rozkazu? Držte mne, lidičky! To je
na omdlení. To je již směšnější než za starého Rakouska, kdy studenti mu
sili - nechtěli-li dostat karcer nebo být vyloučeni - s nadšením zpívat hymnu
“Zachovej nám, Hospodine”. Já-starýfrondér-soudím naopak, že všech
ny ty oslavy nemohou přinést žádného užitku, nepřivedou-li nás ke kri
tickému zamyšlení se nad minulostí a přítomností a ke kritickému vztýčení
nové opravené směrnice pro budoucnost; bezjiskry oživující myšlenky kri
tické nejsou nic jiného než. cosi jako veteránské přehlídky ve velkém. Ple
chová hudba mně nikdy a nikde nestačí. Dávno už nezasmál jsem se niče
mu a nikomu tolik jako jednomu starému kritickému medvědovi, který
sleduje s pílí a pozorností opravdu neumořitelnou český jevištní život
dobrých čtyřicet let, nejprve v tisku týdenním, pak v tisku denním, a sle
duje jej s přísností mnohdy mrzoutskou a přímo otravnou pro postižené,
jak náhle, dělaje v oslavném článku bilanci těch padesáti let, prohlásil s
tváří nejnevinnější, že Národní divadlo je něco jedinečného na světě, nad
pomyšlení dokonalého, ústav, který překonal za nejtěžších podmínek
všechny scény světové svou činností tvořivou. Toho ubohého referenta! Ta
oslavná nálada stoupla mu, chudákovi, tak do slabé hlavy, až mu rázem
vypadly nejen zuby, ale i soudnost; málo které představení nalezlo kdysi
u něho jen napolo milosti, málokterá prošla bez výtek a výhrad nejzáklad
nějších, a nyní, když to všechno sčetl, dala mu všechna ta manka, nástojte
dobří lidé a křesťané, několikabilionový klad. Tak to dopadne, když se z
nejvyšších úředních míst komanduje entusiasm, rozjaření a slavnostní
tón. Novinoví článkaři a referenti se jím opijí jako husy patokami a blábolí
pak oslavné hlouposti a nepravdy.
Dramatik Jan Bartoš v objemné publikaci “Národní divadlo a jeho
budovatelé” postihl velmi dobře sám ferment, který hnal k vybudování
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Národního divadla: revolučnost uměleckou i společenskou, její výstřik k
nejvyššímu zenitu možnosti, touhu a vůli nejsmělejšího a nejvýbojnějšího.
Myšlenka Národního divadla jako velikého českého ústavu representačního je dílem výbojné minority, radikálně-romantické mládeže, takového
Karla Sladovského, J.V. Friče, Bedřicha Smetany, Jana Nerudy, Vítěz
slava Hálka, Julia Grégra. Mladší romantická generace liberálně-socialisticky založená vnutila ji starší generaci, staročesky konservativné majo
ritě. Proti opatrnictví Riegrovu, který chtěl v národním divadle slavit lí
bánky národa s dynastií a se šlechtou, probojovali tito mladší heslem
“Národ sobě” revolučně demokratickou myšlenku v politické oblasti vý
lučnosti a v umělecké oblasti svéprávnosti lidové. Do vínku dostalo tedy
Národní divadlo poslání revolučně útočné; ale ovšem již první jeho správa,
Šubertova, odstoupila od této direktivy a propadla eklektismu často roz
drobenému v úplnou mosaikovost.

František Adolf Šubert byl obratný routinér dramatický, spravoval
také divadlo s jakousi uměleckou liberálností, alejako dramatický lodivod
Národního divadla neměl pevné linie a potácel se nazdařbůh zprava do
leva a opačně. V té době zápasil u nás spolu několikerý umělecký směr:
vedle parnasistické poesie jevištní, jak ji představovali Vrchlický a Zeyer,
salonní konversační komedie francouzská i ruské drama realistické, které
uváděl r. 1887 na Národní divadlo několika svými překlady Pavel Durdík.
Nuže, v hlavě Šubertové se zrodila myšlenka nemalé pitvornosti, totiž, aby
české divadlo spojovalo v sobě rozkypělý obsah realisticky životný se su
chým konversačním formalismem francouzským, absurdnost stejná jako
kvadratura kruhu. V tomto údobí, které jde od r. 1883 do r. 1900, zápasí
spolu o české divadlo poetický akademism lumírovský s realistickou genrovou drobnokresbou hlavně venkovského života, jak ji znáš z her Stroupežnického, Preissové, Jiráska a Mrštíků. Opožděný západ a špatně po
chopený východ - hry Durdíkem z ruštiny překládané byly většinou věci
efemerní - srážely se spolu a bily se spolu v této zemi bez tradice a bez pevné
páteře, na této výspě, do níž se opíralo tolik moří a příkladnosti zrovna
symbolické.
Tyto první náběhy k českému realismu byly velmi bázlivé. Jde mnohem
spíš o folkloristickou zajímavost a jevištní osvětlení než o kořenné ucho
pení lidového bytu a lidového výrazu životného. Takové obrazy z venkov
ského života, jaké podávala Preissová ve svých hrách “Gazdina roba” a
“Její pastorkyňa”, Jirásek ve svých dramatech “Vojnarka”a “Otec”, třebas
svěžejších než jeho kusy historické, Stroupežnický v “Našich furiantech”
nebo bratři Mrštíkové v “Maryši” vybledly dnes velmi, poněvadž je tu ven
kovský život retušován do barevného a líbivého povrchu nebo do teatrálně
pósy odvozené a nikterak ne autentické. Naproti tomu v Zeyerovi bylo
aspoň kus dramatického básníka, ale spoutaného akademisismem parnasistickým do jakési ušlechtilé zamlženosti, zato Vrchlickému scházel dra
matický nerv, který marně nahrazoval feuilletonismem kulturně-historickým a, ve svých nejlepších číslech, rozkošně bezstarostnou pohodou - ani
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jeden ani druhý nebyli však rozenými vladaři jevištními, kteří by mohli
vtisknout své době novou pečeť a vykázat dramatické tvorbě soudobé
pevné řečiště. Nejzajímavější zjev tohoto údobí jest sukovitý a křivě rostlý
Ladislav Stroupežnický, kterého zastihla smrt v básnickém i uměleckém
vzestupu, dvaačtyřicetiletého r. 1892. Stroupežnický zemřel nevydav se
celý; sliboval víc než splnil. Dlouho mlel naplano v různých rozbředlých
a romanticko-epigonských “velkých snech“; na čas zaběhl se do líbivě
archaistického genru historického, příliš štěničkovaného, který byl básni
cky i dramaticky mrtvou zátočinou; dlouho přeakcentovával až do karika
turnosti jednotlivé sklony a složky lidové duše; až teprve ve “Valdštejnské
šachtě” těsně před svým skonem aspoň napověděl pod působením Ibseno
vým kam směřoval: K sociálně-realistickému dramatu ideovému, kterýžto
plod jako by dlouho unikal jeho drobné postavě a tápavým rukám úsilně
po něm se vzpínajícím.
Druhé údobí Národního divadla v novém století je charakterizováno
jmény Gustava Schmoranze, nebo lépe Jaroslava Kvapila a Karla Hugona
Hilara. Jaroslav Kvapil je první umělecký režisér v plném slova smyslu.
Výtvarně poučený na secesi vídeňské i pražské, sám dramatický básník rá
zu novoromantického, školený na reinhardtovi, podporován dvěma veli
kými psychologisujícími herci té doby, Hannou Kvapilovou a Eduardem
Vojanem, vnesl na jeviště velmi vkusný eklektism barevně sladěné nála
dovosti a pohádkového oparu, a postavil toto své umění s velkým zdarem
do služeb zejména Shakespeara a Ibsena. Byl to své doby veliký kouzelník
jeviště, které dovedl v nej šťastnějších chvílích rozsvítit duševním temnosvitem básnickým. Za něho český realism dobral se jakési společensky kri
tické funkce, aspoň v několika nejlepších hrách A.M. Šimáčkových, F.X.
Svobodových, B. Vikové - Kunětické. O diagnosu nemocí společenských
pokoušeli se s různým štěstím všichni tito tři dramatikové, z nichž nejvíce
útočné vervy prokázala žena. Byl to český pendant k berlínskému natura
lismu Hauptmannovu a Sudermannovu. Ale všichni tito autoři byli svou
podstatou romanopisci, jimž na jevišti nikterak neprospívala obleněná
cirkulace krevní podle holzschlafovského receptu. Jejich dramata rozpa
dají se v stagnující obrazy rozkladných poměrů a tupého prostředí a v genrové postavy pečlivě vyštěničkované, ale postrádající stejně každé vývojo
vé schopnosti jako každého elánu životného. Tento realism byl vystřídán
novoromantismem a symbolismem, který má také tři význačnější předsta
vitele: Jiřího Karáska ze Lvovic, básníka někdy vyciselované techniky
veršové, ale dramaticky také chudokrevného, kalného dekadenta morbid
ních stavů duševních, Jaroslava Marii a Rudolfa Krupičku, který se ve
svých “Vršovcích” nejvíc přiblížil programu směrovému: sloučit kult velké
vášně s kypivou a barvitou pěnou slova barokně pohnutého a oslnivého při čemž měl Krupička smysl i pro rub romantického patosu s rezavou a
bodavou ironií přišívanou na hřbety měšťáků a filistrů, jak ji ztělesnil ve
dvou dobových komediích společenských. Ale dramaticky i básnicky nej
silnější representanti poesie jevištní v tomto údobí jsou Viktor Dyk a Ja
roslav Hilbert. Vypointovaným a dialektickým způsobem svého myšlení
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je Viktor Dyk rozený dramatik byť úzkých hranic. Jeho zhuštěná a stručná
dikce hodila se spíše k formulování problémů příkře na sebe narážejících
než k vystižení životných postav a procesů. Proto vedle “Zmoudření Dona
Quijota”, které je však příliš myšlenkově a básnicky závislé na své románo
vé předloze, je “Posel” přes všechny své stíny vrcholem Dykovy tvorby
dramatické a velmi vážným pokusem o historicko-filosofické drama české.
Mladý Jaroslav Hilbert je ve svých prvních hrách, jako jsou “Vina”,
“Pěst”, a “Psanci”, žákem Ibsenovým a Hauptmannovým, z nich má
jasnozřivý smysl pro patologičnost rodinnou i jitřivé procesy sexuálně
právě jako psychologický odstín a poloton. Teprve “Falkenštejnem” a
“Kolumbem”, jimž byl Friedrich Hebbel kmotrem, zabočil na nové dráhy
heroického pathosu nadčlověckého; ovšem křečovitost vůle je tu příliš
napiatá a příliš hlučná, aby neznásilňovala logiku vývoje povah i děje. Po
tomto vzepětí do výšin abstrakce přišlo příliš rychlé smíření v dramati
ckých obrazech z přítomného světa měšťanského, viděného se zálibou
příliš spoluvinickou a podaného často v barvotiskovém pohodlí. Toto epikurejské traktování mělo za následek, že se Hilbert minul s opravdovými
cnostmi starého světa měšťanského: se střízlivou pracovitostí, podnikatel
skou úporností, houževnatou vytrvalostí.
Režisérem konstruktivným je Karel Hugo Hilar, který vyrostl z deka
dentního artismu “Moderní revue” a odnesl si odtamtud různé tiky, které
ho odvádějí od velikého zákonitého pohledu na věci básnického života. Je
práv spíše bizarnostem, zajímavým výjimkám, patologickým zvláštnostem
než linii zákonně čisté a vykvašené. Příliš často znásilňuje vnitřní smysl a
rytmus hry a nejednou upadá do křeče a dutosti, do manýry bez vnitřní
přesvědčivosti a cudnosti pravé síly. Ale v šťastných chvílích má tvrdou
pěst, která dovede vybičovat hru do její poslední nosnosti. Ani to mu ne
smí být zapomenuto, že se pokoušel první o jevištní kolektivism davový.
Jeho údobí je karakterisováno trojí různosměrou snahou dramatickou,
jejíž představitelé jsou Arnošt Dvořák, který jde ve svých historických
hrách nad Jiráska hrudnou zemitostí svých postav i patosem kolektivným,
František Langer, který se z novoklasického básníka těžké ražby veršové
vyvinul v dramatika lidových her křiklavě natřených lokálních zajímavo
stí, Karel Čapek, autor jakéhosi druhu filosofických revuí, v nichž zdravý
a zralý smysl životný právě jako citová vázanost chce vítězit nad abstrakce
mi různých dogmatismů.
Připoj k tomu z poslední doby Vítězslava Nezvala s jeho rozkošným a
rozkošnickým poetismem vyběhlým do šumivé pěny chvilkového rozmaru
a epikurejské pohody duševní - a máš před sebou všechen ideový i básnický
život českého dramatu, jak se zobrazil na prknech Národního divadla.
Ale ovšem: je tohleto všecko již kultura divadelní? Pochybuji velmi. To
jsou převážně jen zajímavé básnické nebo dramatické projevy českého
genia tvůrčího, jeho individuálně výbuchy, jeho chvilkové výboje. O kul
tuře divadelní může se mluvit teprve tam, kde podzemní životný nerv spo
juje metodicky v tajemnou jednotu všecky činitele divadelní: autory, reži
séry, herce, obecenstvo i s kritikou. O divadelní kultuře se může mluvit jen
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tam, kde si divadlo vede stavitelsky a budovatelsky, kde vytváří životné
vzory a typy, jež jsou lačným životem přejímány a tvárně napodobovány;
kde divadlo vplývá do života a působí v něm jako kvas všecko prolínající a
do všech cév jeho se větvící. Není pochyby, že v době předválečné aspoň
jednou se přiblížilo Národní divadlo takovému opravdovému poslání kul
turnímu. Bylo to v době těsně před válkou světovou, kdy veliký herec Vo
jan měl dosti mravní autority, aby ovládal obecenstvo, ukládal mu svou
vůli a vedl je v divadle do služby velkého básníka, jako byl Shakespeare.
Byť to nebyla plnozvuká a plnotvárná tvořivost životná, byť ležel na ní
studený poprašek akademického estetismu a akademického epigonství,
přece je tu možno do jakési míry mluvit o životném společenství aspoň
tří rozhodujících činitelů života divadelního, herce, režiséra a obecenstva.
Se strašlivou zřetelností den ze dne rostoucí vidí se dnes, že to, co nejvíc
schází dnešnímu umění a dnešní poesii, je nový cit lidského společenství,
tak strašlivě zničený společenskými katastrofami poslední doby. Má-li mít
divadlo vůbec jaký smysl, může to být jen ten, aby v službách nové zbož
nosti, řekl bych pomáhalo utkat tento rozervaný a zničený smysl spole
čenský.
Ale nic neodporuje více tomuto smyslu než snobism a apartnictví každé
ražby; to jej přímo v zárodku dusí. Snob je druh lidského perversníka, kte
rý chce mít z umění ne posilu, nýbrž požitek, a ten požitek ještě podmiňuje
výjimečností, kterou jen on dovede, jak typicky o sobě praví, vychutnávat.
Nuže takové vychutnavače uměleckých ústřic bijte na potkání hlava nehla
va, neboť pravé umění nemá nic společného s opatřováním potřeb labužní
kům. Divadlo se musí obracet k velikým základním životným potřebám
lidského kolektiva, bít na lidskou družnost i soudržnost. Všecko, co ji posi
luje, dobré jest; všecko, co ji zeslabuje, od zlého jest. Jeviště nesmí být skle
ník, v kterém se pěstují kuriosity a monstrosity; jeviště musí být obilný lán,
který nese zrno a mouku. A právě to, že české drama vypadá příliš často
jako skleníková květina, jako umělost a zrůda, jako výjimka a zvůle, a ne
jako pravidlo a zákon, je úkaz nebezpečný, neboť vraždí ten pocit obecno
sti a společenskosti, který tu má být kultivován. A totéž platí o režii, která
se nedává do služeb básníkovi, nýbrž virtuosničí na svůj vrub. Vymrskejte
jen klidně každou režii, která je účelem sama sobě, která chce na sebe
upozorňovat, která chce být stravou pro snoby a labužníky!
Po převratu s nově získanou samostatností státní zakončila se i jedna
epocha Národního divadla. Přišel konec toho, co bych nazval buditelské
poslání Národního divadla. Neklammež se o tom: určité buditelské ideály
divadelní i literární se definitivně vyžily. Divadlo nemusí již burcovat za
tuchlé a zahluchlé národní nebo jazykové svědomí české. Je věcí cti svo
bodného národa, aby měl i umění opravdu svobodné, vyňaté z určitých po
litických utilitarismů. Chceme a potřebujeme prostě dobré umění dnešní, a
dobré umění dnešní, řekl jsem to před chvílí, je to, které pracuje na novém
citu společenskosti. Tím nepravím, že moderní umění divadelní má se
dávat do služeb státu, že má být, jak se říká, státotvorné; a ovšem ještě
méně státně representační. Nikoli! Nové umění musí vidět i za stát i nad
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stát; nový cit společenskosti je víc, je i něco hlubšího, i něco vyššího než cit
státný, ačkoliv ho ovšem nevylučuje.
Abych to řekl obrazně: česká dramatická kultura potřebuje nového
Smetany, jemuž nebylo rozporu mezi uměním a lidovostí, který utkával
svými díly právě ten cit společenskosti dnes tak ochořelý. Podávat celé
umění, a přece umění pro všecky, umění bez koncesí, a přece živné a život
né, hle, v tom je kultura divadelní. A to jest nám dlužno v nejbližších le
tech Národní divadlo.
(Šaldův Zápisník, VI, 1933-34, str. 72-83)
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Opera pražského Národního divadla v letech

svého zrodu a v době své skutečné slávy
Mojmír Vaněk
Slovo “divadlo” má dvojí význam. Označuje především reprezentační
budovu, v níž se na nejvyšší úrovni mají hrát vynikající literárně a hudebně
dramatická díla. Typem takto chápaného divadla jsou téměř všechna
operní divadla západní, z nichž většina nemá ani vlastní umělecký soubor
a omezuje se na pořádání tzv. “sezón" (“stagione”), tj. postupných řad
několika stejných představení s hosty pozvanými ke každé z nich zvlášť.
Tím lze sice dosáhnout výborné reprodukční kvality každého provedení,
ale repertoár takto organizovaných divadel je zpravidla velmi omezený.
Na východ od Rýna vytvořila naopak staletá tvůrčí hudební tradice typ
operních divadel se stálými soubory. To umožňuje vybudování daleko
bohatšího repertoáru a pořádání nepoměrně většího počtu představení.
Ale hlavně se tím dává divadlu příležitost mít stále na zřeteli svoje vlastní
umělecké ba i národní poslání. Mezi takto vybudované ústavy patří i
pražské Národní divadlo, jemuž národ sám, kterýsije zvláštních prostřed
ků vybudoval, přímo uložil pěstovat na prvém místě umění české, a to na
nejvyšší umělecké úrovni. Projeho operu, která po mnoho desítiletí vysoce
převyšovala činoherní složku divadla, to vždy platilo bez výhrad. Tak je
nutno chápat pravou náplň oné “ideje Národního divadla”, která vešla
do českých kulturních dějin jako národní a historický pojem.

Česká opera se jako instituce i jako tvůrčí žánr v podstatě ustavila vlast
ně už v Prozatimním divadle (resp. v době jeho činnosti), odkud pak r.
1883 přešla do Národního divadla bez velkých změn uměleckých a provoz
ních. Proto má největší zásluhu na vzniku české opery Bedřich Smetana,
který byl od r. 1866 až do svého ohluchnutí (1874) v Prozatímním divadle
prvním kapelníkem a skutečným vedoucím jeho operního souboru.
Tím ovšem nemá být řečeno, že vše začalo výlučně v Prozatímním di
vadle a toliko osobním úsilím Smetanovým. Především proto, že český
národ se probojoval v přibližně stejné době k celé řadě i jiných zásadních
úspěchů, takže rozvoj české opery v 60. a 70. letech XIX. století byl vlastně
jen jedním aspektem vývoje mladé české kultury, jež se bez oddechu zba
vovala prvních dětských nemocí, aby se co nejrychleji zapojila jako rovno
cenný partner do uměleckého (a ovšem i vědeckého) evropského vývoje třebas šlo tehdy ještě převážně o soutěžení s kulturou rakouského hlavního
města a jejím prostřednictvím s kulturou německou vůbec.
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Mimoto je třeba ještě uvést, že začíná-li její historie Prozatímním diva
dlem, měla naše opera už i několik desítiletí starou “prehistorii”. Právě sto
let před otevřením Národního divadla započalo svou činnost na pražském
Ovocném trhu jiné “národní” divadlo, tzv. “Gräflich Nostitzches Nationaltheater” (později známé jako Stavovské divadlo), a to v budově
dnešního Tylova divadla. V divadle se hrála činohra i opera. Mozart v ní
dirigoval 20. ledna 1787 svou Figarovu svatbu a 29. října téhož roku světo
vou premiéru Dona Giovanniho. Už počátkem r. 1785 bylo tu však zapo
čato i s provozováním (třebas nepříliš častým) česky hraných činoher. Dne
2. února 1826 tam konečně zazněla i první česká opera - Skroupův Drá
teník, a 4. března 1834 zazpíval ve Stavovském divadle Karel Strakatý
(v Tylově Fidlovačce) po prvé naši pozdější národní hymnu “Kde domov
můj”. R. 1837 byl František Škroupjmenován prvním kapelníkem divadla
a provedl česky ještě řadu dalších oper.
Česky i německy bylo hráno i v tzv. Novoměstském divadle, stojícím
od r. 1859 do r. 1885 na místě pozdějšího Nového německého - dnešního
Smetanova - divadla. V den položení základního kamene Národního di
vadla (16. května 1868) byl právě v tomto divadle po prvé hrán Smetanův
Dalibor.
Rokem 1862 vstoupila tedy česká opera s dosti slušnou výbavou - hlavně
po stránce reprodukční - do svých opravdových dějin, které budou pro
bíhat v prvních dvaceti letech v budově Prozatímního divadla. Od r. 1866
se prvním kapelníkem divadla stal, jak už bylo řečeno, největší český hu
debník Bedřich Smetana, jenž obohatil repertoár divadla nejprve svými
vlastními díly. Byli to nejdříve jeho Braniboři v Cechách a hned nato Pro
daná nevěsta. Premiéru obou děl si řídil skladatel sám. Zvítězil na celé
čáře a s výjimkou Libuše, Dalibora a Čertovy stěny byla pak v Prozatím
ním divadle po prvé hrána i všechna další jeho operní díla. Skladatel však z
nich sám řídil už jen Dvě vdovy, protože pro ohluchnutí musil r. 1874 di
vadlo opustit.
Svou revoluční tvůrčí činností dal Smetana též podnět k vytvoření celé
řady nových a už moderně pojatých operních děl českých, jejichž autory
byli mladší čeští skladatelé, zejména Vilém Blodek, Karel Bendi, Ant.
Dvořák a Zdeněk Fibich. Tím byl položen základ k zrodu moderní české
opery v pravém slova smyslu. A to byl první krok k pozdějšímu poslání
příštího divadla.
Šlo však též o to, aby tato nová díla (stejně ovšem jako díla běžného
repertoáru) byla v divadle interpretována na nejvyšší dosažitelné úrovni.
Smetana se i s tímto úkolem dovedl vyrovnat, protože byl tehdy beze vší
pochyby nejlepším českým dirigentem, jemuž se podařilo vytvořit v di
vadle výborný soubor sólistů a dobrý sbor i orchestr, přesto, že materiál
ních podmínek k tomu měl ještě poměrně málo.
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Prozatímní divadlo bylo tedy - zejména od r. 1866 - vlastně divadlem
Bedřicha Smetany, jemuž tak vděčilo i příští Národní divadlo za svůj slav
ný počátek a za vše, s čím vstupovalo do své vlastní historie.
Smetana napsal pro otevření Národního divadla svou slavnou operu
Libuši. Obou otevření (1881 a 1883) se ještě dožil. Druhého, které bylo
nezměrným holdem, jejž mu projevoval celý národ, se účastnil již těžce
nemocen, sotva několik měsíců před svou otřesnou smrtí. V té době vedl
už operu kapelník Adolf Čech - jemuž asistoval (nepříliš valně) Mořic
Anger. Sbor i orchestr byly podstatně rozšířeny a k souboru sólistů, pře
vzatých z Prozatímního divadla, přibyla řada nových. Představení byla
stále vyprodána, a tak Národní divadlo mohlo hospodařit jen s nepatrnou
subvencí země a města Prahy.
Od Smetanova odchodu chybělo opeře pevné vedení, třebaže smetanovská tradice se tam stále pevně udržovala. Ujal se jí proto především
nový ředitel divadla František Adolf Šubert (1849-1915). Nebyl to sice
hudebník, zato však vysoce vzdělaný vynikající organizátor, který si vytkl
za cíl udělat z opery Národního divadla operu už světovou. Byl to úkol lá
kavý a významný, ale poměrně mladé divadlo na jeho dosud ne
stačilo a i reperoár byl Šubertem vybírán dost nešťastně. To způsobilo,
že už r. 1884 došlo k prvnímu “boji o smysl české hudby”, zahájenému zce
la neprávem jménem dávno mrtvého Bedřicha Smetany. Jeho iniciátorem
byl žurnalista Václav Vladivoj Zelený. Měl jistě dobrý úmysl, ale málo
světového a kulturního rozhledu: jeho hlavním požadavkem bylo, “aby
nás Národní divadlo vzdělávalo a počešťovalo”. V letech 1884-1885 byl
snad tento romantický postulát ještě jakž takž omluvitelný.
Ale Šubert se dovedl s jeho kritikou rychle vyrovnat. R. 1886 uložil ka
pelníku Čechovi nastudování Smetanova Dalibora, který se od premiéry v
Novoměstském divadle vůbec nehrál. Byl to triumf (dík především výtečné
Miladě Terezie Arklové) a Dalibor se od té doby stal vedle Prodané nevě
sty a Libuše trvalou součástí repertoáru divadla.
V lednu 1887 byl zahájen cyklus hlavních oper W.A. Mozarta, s jehož
jménem byla pražská hudební tradice od r. 1787 úzce spjata. Opera Národ
ního divadla si tak začala budovat základní pilíře svého trvalého repertoá
ru. Brzy k němu přistoupila díla Gluckova, Beethovenův Fidelio, Wagnerův Tannhatiser, Lisztova Svatá Alžběta, Dvořákův Jakobín, Verdiho
Othello, hraný v Praze po prvé po milánské premiéře, a Čajkovského
Oněgin, provedený za přítomnosti skladatelovy. Vedle toho byly nyní
pořádány už pravidelněji i koncerty divadelního orchestru, jež podstatně
přispěly k zvýšení jeho úrovně. Bylo to o to významnější, že Praha v té
době ještě neměla samostatný symfonický orchestr.
V roce 1891, kdy se v Praze konala Jubilejní výstava, bylo uspořádáno
v Národním divadle 355 večerních a 87 odpoledních představení; na operu
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připadaly z tohoto počtu víc než dvě třetiny: v průměru hrála tedy bez
dvou měsíců téměř denně - a skoro vždy před vyprodaným sálem.
Smetanův soubor sólistů z Prozatímního divadla bylo ovšem nutno
stále doplňovat novými, mladšími silami; nejlepšími z nich byli basista
Vilém Heš, barytonista Bohumil Benoni, sopranistky Terezie Arklová a
Berta Lautererová, která se však brzy provdala za skladatele J.B. Foerstra
a pokračovala pak ve své mimořádně skvělé umělecké činnosti ve Státní
opeře v Hamburku a v Dvorní opeře ve Vídni. Ti všichni vznesli do dosud
statického operního žánru zcela nový život a na pražská přestavení se za
čali sjíždět i zahraniční odborníci. Největším úspěchem byl ovšem zájezd
celého Národního divadla na Mezinárodní divadelní výstavu ve Vídni v
červnu 1892. Divadlo, zejména jeho opera a především Smetanova Proda
ná nevěsta a Dalibor, díla mimo české země dosud neznámá, zvítězila bez
výhrad a začala potom rychle pronikat na nejvýznamnější scény rakouské
a německé. Opera Národního divadla byla tu tehdy postavena na úroveň
samé vídeňské Dvorní opery. Ale zároveň to byl, jak to dobře pochopil i
ředitel divadla Šubert, počátek účinné propagace českého umění v cizím
prostředí, jenž zůstane třetím úkolem Národního divadla - úkolem do
dnešního dne zdaleka ještě nesplněným. Ale ani po tomto úspěchu nesložil
Šubert ruce v klín. R. 1893 uspořádal cyklus všech osmi Smetanových
oper, který se pak do konce století ještě dvakrát opakoval. Postupně byla
studována nová díla Wagnerova, Dvořákova, ale též Fibichova a Foerstrova. Mezi sólisty přibyli zvláště sopranistka Růžena Maturová a tenoristé Karel Burian a Otakar Mařák. R. 1899 se dramaturgem opery stal
Zdeněk Fibich.
Ale už tři roky předtím, 4. ledna 1896, došlo v Rudolfinu k prvnímu
oficiálnímu koncertu divadelního orchestru, který se ustavil pro symfoni
ckou činnost jako samostatná instituce pod názvem “Česká filharmonie”;
na programu byla vesměs díla Dvořákova, jenž celý koncert dirigoval; byl
to začátek bouřlivých dějin prvního českého symfonického orchestru, kte
rý v svém oboru měl později sehrát stejně úspěšnou úlohu jako Národní
divadlo v oblasti operní.
Vraťme se však k našemu divadlu. Dnem 30. června r. 1900 vypršela
smlouva mezi zemským výborem, nejvyšším správním orgánem království
českého, jemuž r. 1881 Sbor pro zřízení Nár. divadla budovu odevzdal do
vlastnictví, a Družstvem ze Sboru vyšlým, jako administrativním, hospo
dářským a nepřímo i uměleckým provozovatelem divadla. V té době měli
však v zemském výboru převahu už mladočeši, kteří způsobili, že smlouva
s Družstvem, v němž měli rozhodující slovo staročeši, nebyla obnovena a
provoz ústavu byl svěřen nové, mladočeskou stranou zřízené Společnosti
Národního divadla. To znamenalo odchod ředitele F.A. Šuberta i hlavní
ho kapelníka Adolfa Čecha. A tak skončilo i první, a již velmi významné ob-
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dobí opery Národního divadla, jehož úspěch byl skoro výlučně plodem
mimořádných organizačních schopností a evropského rozhledu ředitele
Šuberta.
Jeho nástupce arch. Gustav Schmoranz opeře nerozuměl a proto nová
Společnost postavila do jejího čela - tentokrát ne už jako prvního kapelní
ka, ale jako šéfa opery - dirigenta Karla Kovařovice (1862-1920). Kovařovic byl v mládí několik let členem divadelního orchestru a r. 1895 se stal
známým i široké veřejnosti jako víc než úspěšný dirigent orchestru Ju
bilejní výstavy. Byl vysoko hodnocen také jako skladatel, který ještě za
Šubertovy éry získal v Národním divadle značný úspěch svou operou Psohlavci. Na přelomu století byl beze sporu nejlepším českým dirigentem.
Po obětavé, ale přece toliko “solidní” práci kapelníka Čecha soustředil
Kovařovic svou pozornost na maximální zvýšení reprodukční úrovně
celého souboru. Začal s ním v pravém slova smyslu “dřít” - a protože v
opeře je základem všeho hudebního dění orchestr, stal se divadelní or
chestr prvním terčem jeho víc než kritického úsilí. A tak došlo velmi rychle
k prudké srážce. Už v únoru 1901 zahájil orchestr stávku, k níž se připojil
i sbor a technický personál. Ale Kovařovic neustoupil. S členy orchestru
byla rozvázána smlouva (jen část se jich později vrátila) a dirigent anga
žoval orchestr nový. Původní orchestr pak zahájil výlučně koncertní čin
nost jako na divadle už zcela nezávislá Česká filharmonie.
První úkol české vedoucí operní scény - budování národního repertoáru
- plnil Kovařovic v duchu Smetanově a v duchu jeho pokračovatelů víc
než cílevědomě. Už r. 1903 zahájil květnový cyklus všech osmi Smetano
vých oper, které se pak konaly každoročně. Velkou pozornost věnoval
však i Dvořákovi (už r. 1901 dirigoval premiéru Rusalky, a časem vypravil
téměř všechny jeho opery), ale také Zdeňku Fibichovi a z mladších J.B.
Foerstrovi, O. Ostrčilovi, Vít. Novákovi a v koncertní oblasti Josefu Su
koví (r. 1907 provedl s divadelním orchestrem premiéru Asraela). V sezóně
1903-1904 uspořádal “cyklus dvaceti původních českých oper”. A zcela
mimořádnou událostí byla r. 1916 Kovařovicem poprvé provedená Ja
náčkova Pastorkyňa, která rázem postavila moravského skladatele po bok
Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Proto druhý “boj”, který ke konci
prvního desítiletí našeho století zahájil proti vedení opery Národního
divadla Zdeněk Nejedlý, byl stejně nekritický jako smutně proslulý “boj
proti Dvořákovi”, který tento intrikánský “hudební vědec” rozvířil již
předtím, sotva rok po Dvořákově smrti. Pokud jde o divadlo, ukázalo se
ostatně brzy, jaké měl Nejedlý cíle. Když r. 1912 se chýlila ke konci plat
nost druhé šestileté smlouvy, kterou zemský výbor svěřoval provoz ústavu
Společnosti Národního divadla, postavil se Nejedlý spolu s Otakarem
Ostrčilem a Karlem Burianem (který se s Kovařovicovou správou už r.
1901 pro hrubou neukázněnost rozešel a od té doby tam vystupoval jen
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pohostinsky) svou vlastní protikandidátku; zatáhl do věci i J.B. Foerstra,
který však žil tehdy ve Vídni, a jakmile zjistil oč jde, rychle se od celé akce
distancoval. Nejedlý samozřejmě neuspěl a musil se i nadále spokojit
zlobnými a většinou nevěcnými kritikami, v nichž neslavně exceloval po
celý svůj život.
Mimo česká díla nastudoval Kovařovic nově Gluckova Orfea, základní
repertoár mozartovský, Beethovenova Fidelia, většinu děl Wagnerových
a dokonce i Straussovu Elektru(1910). Francouzskými a ruskými operami
z konce XIX. století doplňoval repertoár italský, o nějž pečoval v něme
ckém divadle Angelo Neumann.
Avšak hlavní zásluhou Kovařovicovou byla zcela mimořádná úrověň
reprodukce prováděných děl. Orchestr i pěvecký sbor byly značně rozšíře
ny a vedle nich vynikla nad běžný průměr i celá řada nových sólistů:
Amálie Bobková, Anna Slavíková, Růžena Maturová, Kamila Ungrová,
ale především Gabriela Horvátová a jako velmi častý a pravidelný host
Ema Destinnová; mezi mužskými hlasy se stále velmi dobře uplatňovali
již zmíněný Karel Burian, Otakar Mařák, Bohumil Benoni, dále též Theo
dor Schütz a mladý Vilém Zítek. Větší pozornost než za starého režimu
byla věnována dramatické hře sólistů, režii a výpravě - ovšem stále ještě v
duchu doznívajícího romantismu.
Byla tu však především Kovařovicova tvrdá práce, jeho jedinečná zna
lost možností lidského hlasu i zvuku orchestru (sám hrál výborně na něko
lik nástrojů), široké vzdělání, dokonalé ovládání partitury hraných děl
a na prvním místě ovšem zcela mimořádné nadání dirigentské; v tom
oboru neměl až do konce života u nás vůbec soupeře (Českou filharmonii
řídil tehdy nic víc než obětavý Vilém Zemánek a nestálý L.V. Čelanský).
Dík tomu všemu dokázal Kovařovic splnit přímo výsostné i druhý, kdy
si Smetanou vytčený cíl českého Národního divadla: dokonalou reproduk
ci. Kovařovicova éra se tak stala již opravdu vynikajícím obdobím dějin
opery Národního divadla.
Jen I. světová válka patrně zabránila Kovařovicovi v tom, aby naše
operní umění počal prosazovat i na světové úrovni. Byl by se o to jistě po
kusil po převratu; už v květnu 1919 řídil koncertní zájezd alespoň orchest
ru Národního divadla do Londýna, Paříže, Ženevy, Bernu a Curychu. Ale
koncem r. 1920 tento první český velký dirigent předčasně zemřel...
To byla obrovská rána pro celý ústav, tím spíš, že krátce před Kovařo
vicovou smrtí dostalo Národní divadlo - o jehož hmotné osudy nyní už
pečovala výlučně země Česká (od r. 1929 stát) - do provozu i budovu Sta
vovského divadla. Jedinými možnými důstojnými nástupci Kovařovicovými byli tehdy vlastně jen dva: Oskar Nedbala Václav Talich. Ale Nedba
lovi nebylo z ryze osobních důvodů stále ještě v Praze přáno, takže musil
nastoupit do Slovenského národního divadla v Bratislavě a Talich se stal
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brzy po převratu hlavním dirigentem České filharmonie, jíž se chtěl zatím
věnovat výlučně. Za těchto okolností převzal vedení opery Národního
divadla téměř automaticky Otakar Ostrčil (1879-1935), který byl už od r.
1919 dramaturgem opery Národního divadla.
Objektivní zhodnocení Ostrčilovy éry v Národním divadle (1920-1935)
není snadné. Neboť stejně tak jako jeho zaměření intelektuální, oscilovalo
i jeho umělecké působení mezi dvěma různými póly. Ač byl soukromým
žákem Zdeňka Fibicha, vystudoval na Karlově universitě moderní filo
logii a až do r. 1919 byl středoškolským profesorem. K tomu všemu ještě
komponoval a právě v době svého šéfovství, tj. i dirigentského působení
v Národním divadle, napsal svá nejlepší díla; jako skladatel neprošel kon
zervatoří a jako dirigent byl v podstatě samouk.
Přesto nelze jeho dílo - a především jeho dílo skladatelské - ani v nejmenším podceňovat. Několik Ostrčilových skladeb (především Křížová
cesta) patří nepochybně k pilířům české hudby první třetiny století. Jeho
dirigentské umění však ulpělo spíš na dobré intenci a málokdy se projevilo
mimořádným výkonem. Proto po stránce reprodukční opera Národního
divadla za Ostrčila dřívější úrovně nedosáhla, ani několik významných
zpěváků starších (Zítek, Mařák, Pollert, Emil Burian) nebo Ostrčilem
samým objevených (Ada Nordenová, Marie Budíková) na tom nemohlo
nic změnit. Ještě horší to bylo se starowagnerovsky inspirovanými re
žiemi Ferdinanda Pujmana, vybledlého puristy bez nejmenší tvůrčí průbojnosti. Jako výtvarníka si Pujman nadto přibral Frant. Kyselu, opoždě
ného secesního romantika a folkloristu, jenž se do dějin českého výtvarné
ho umění zapsal jen velkým otazníkem.
Zato však dovedl Ostrčil výborně rozpoznat, a to i ve světovém měřítku,
skutečnou hodnotu jednotlivých děl novější operní tvorby. Tak jeho pro
vedení Debussyho Pellease a Melisandy nebo jeho uvedení Bergova Vojcka (1926, brzy po berlínské premiéře) se staly velkými uměleckými udá
lostmi, a stejně pozoruhodný zájem věnoval Ostrčil Szymanovskému nebo
Stravinskému. Pražský posluchač měl tedy v oněch prvních patnácti letech
Masarykovy republiky možnost sledovat vše nové, co se ve světové operní
produkci dálo - i když provedení nebylo vždy na nejvyšší úrovni.
V oblasti české hudby si nový šéf opery počínal obdobně. Navázal na
smetanovské cykly Kovařovicovy (1924, 1927, 1934), ale rozšířil je ještě o
dva cykly Dvořákovy, dva Fibichovy, jeden Foerstrův a jeden Novákův.
Jako světovou premiéru uvedl Janáčkovy Výlety pana Broučka a ostatní
Janáčkova díla studoval hned po jejich brněnských premiérách. Ze svých
současníků pamatoval ještě na Otakara Zicha, Rudolfa Karla, Jaroslava
Jeremiáše, Karla Hábu a řadu jiných. Svá díla uváděl zřídka, ač právě v
tom oboru by byl přinesl Národnímu divadlu nejvíc.
Běžný klasický repertoár byl ovšem rovněž podle možnosti rozšiřován.
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Bohužel ani v tomto období nebylo v Národním divadle a kolem něho
klidno. Rozpoutal se další “boj”, tentokrát mezi Ostrčilem a Vítězslavem
Novákem. Že v jeho pozadí byl opět Nejedlý, není už ani třeba připominat.
Když v r. 1935 Otakar Ostrčil zemřel, pocítil český hudební svět, že
ztratil významného a váženého skladatele, ale i vzdělaného dramaturga
a pedagoga. Ani to tedy nebyla ztráta malá...
Po jeho smrti rozpoutal Nejedlý další “boj”, tentokrát o obsazení
Ostrěilova místa, na něž se snažil dosadit svého přítele Otakara Jeremiáše,
ač dobře věděl, že jde o dirigenta jen průměrného a zcela nezkušeného v
operním žánru. Boj byl dlouhý a tvrdý, ale i tentokrát Nejedlý ještě pro
hrál. Správcem (a později šéfem) opery se stal Václav Talich (1883-1961).
Tím byl především zaručen návrat k vynikající reprodukční úrovni. Svoje
první představení (Dvořákovu Rusalku) připravoval Talich víc než půl
roku, protože jako dlouholetý šéf České filharmonie vyžadoval nejprve na
orchestru divadla, aby se vymanil z chaotické rutiny, do níž v posledních
letech upadl. A “dobrá věc se podařila”. Stejně tak naučil Talich znovu
pracovat i sbor, ba i sólisty, mezi nimiž vynikli Vilém Zítek, Marta Krásová, Zdeněk Otava a Ota Horáková.
Talichových premiér nebylo v Národním divadle mnoho, protože jeho
činnost byla brzy nesmírně ztížena nacistickou okupací. Ale šlo vesměs o
díla nejpřednější a jejich provedení bývalo vždy prvotřídní událostí. Z
české tvorby nově nastudoval několik oper Smetanových a Dvořákových,
zvláště Rusalku a téměř nikdy nehranou poslední Dvořákovu operu Armidu, Fibichovu Nevěstu Messinskou, hlavní opery Janáčkovy, dvě operní
díla Bohuslava Martinů a balet Krysař z pera Pavla Bořkovce. Ze světové
ho repertoáru myslil v duchu staré pražské tradice především na Mozarta,
jehož díla dovedl vyzdobit křišťálovou čistotou zvuku zejména ve složce
orchestrální.
Jako vynikající znalec orchestru přistoupil Talich v některých svých
nastudováních k drobným instrumentačním retuším. Ty sice byly a jsou
dodnes všeobecně akceptovány, ale nebyly po vůli panu Nejedlému. Tak
vypukl nový “boj”, vedený prostředky přímo nevybíravými - v době, kdy se
už schylovalo k válce. A když Nejedlý odjel do Sovětského svazu, pokračo
vali v těchto štvanicích jeho žáci (zejména Mirko Očadlík), neuvědomujíce
si patrně, že tím za nacistické okupace a války ohrožují nejen uměleckou
činnost Talichovu, ale i existenci celého Národního divadla.
Nehodlám se dál zabývat mimořádnými Talichovými zásluhami ani je
ho tragickým osudem po r. 1945, kdy se konečně Nejedlému podařilo zni
čit jej existenčně, umělecky i fyzicky. Psal jsem už o tom sám v tomto
časopise (Proměny, roč. 14/1977, č.4) a k věci se jistě vrátí i jiní při příle
žitosti stého Výročí Talichova narození, jež přímo symbolicky připadá na
týž rok jako sté výročí otevření Národního divadla. Budiž mi proto dovo-
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leno říci jen to, že Talichova poměrně krátká éra v Národním divadle byla
v jeho dějinách érou nejskvělejší. A jinak ani být nemohlo, když šlo o vý
kony největšího reprodukčního umělce celých českých hudebních dějin.
Vše, co se stalo potom, byl už jen nepřehledný sběh událostí, během
nichž vedení opery Národního divadla neustále přecházelo z ruky do ruky
podle situace, která s uměleckými požadavky neměla nic společného. Na
tom nemohlo nic změnit ani několik nadějných tu a tam se vyskytnuvších
jiskřiček. A tak dosud marně čekáme na splnění onoho třetího úkolu Ná
rodního divadla, jímž by měla být propagace české operní tvorby mimo če
skou zem. kde se z ní ještě i dnes hraje nepatrné minimum, a i to zdaleka ne
všude. Ale čekáme i na nový rozkvět české národní opery a na novou vůdčí
osobnost,* jež by tuto vzácnou složku Národního divadla znovu přivedla
na úroveň Kovařovicovu a Talichovu. Tak jako čekáme na novou tvůrčí
svobodu českého národa a na jeho svobodu vůbec.

* Nejschopnější Talichův žák - Jaroslav Krombholz letos v červnu zemřel.
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Sto let Václava Talicha
Ivan Medek

“ Umění nezná definitivně dosažených met. Jednotlivý výkonje pravdou
pouze dotyčného okamžiku, neboť zažitá zkušenost tohoto okamžiku mě
ní už podstatně původní předpoklady, z nichž výkon roste. Umělecký růst
je řadou opravdových omylů a hledáním, které je tak dlouhé jako život
umělce. Chce-li někdo na místo tohoto plynulého nalézání a ztrácení po
stavit zásadu neměnného paragrafu, pak dokazuje jen, že je mu princip
umění naprosto cizí.”
/ Václav Talich 1938/

Václav Talich byl nesporně největším českým dirigentem, ne-li největ
ším českým reprodukčním umělcem vůbec. Patřil ke světovým osobno
stem a není snad přehnané, budeme-li jej považovat za jednoho ze spolu
tvůrců moderního reprodukčního umění. Na tom nemění nic ani fakt, že
jeho jméno není ve světě tak známé jako jména jeho slavných současníků
Toscaniniho, Waltra, Furtwänglera a jiných. Talichův život a především
jeho osud se od osudů jejich (i mnohých jiných) lišil zejména tím, že to byl
život umělce vědomě českého, což Talich chápal nejenom jako úděl, nýbrž
i úkol.
Jeho život je i daty spojen s životem československé společnosti. Do
roku 1918 se učí, sbírá zkušenosti. 30. října 1918 řídí premiéru Suková
Zrání s Českou filharmonií, jejímž je pak šéfem až do roku 1941. Po Ostrčilově smrti v r. 1935 nastupuje jako šéf opery Národního divadla, kam se v r.
1945 nesmí vrátit. Začíná znovu po válce (až po volbách 1946) s Českým
komorním orchestrem (který je po únoru 1948 likvidován), krátce působí
v Bratislavě (v Praze nemůže dirigovat do r. 1954), omezeně smí nahrávat
desky. Za války je v Čechách symbolem umělecké neústupnosti a kvality
(co jiného má společnost od umělce právo žádat?) Pro část exilu je ale
zároveň jedním z mnoha případů hodných odsouzení. Po válce je vyřazen,
na čas se vrací, je opět vyřazen a opět se vrací, je takřka zároveň pomlou
ván i oslavován. Jen málokdo se snaží rozumět mu, jen málokdo chápe
smysl umění v Československu, a to zejména v dobách, kdy mnohé jiné
věci smysl ztrácejí.
Sté výročí narození Václava Talicha se v květnu 1983 v Československu
okázale oslavovalo. Lhalo se přitom stejně, jako se bude lhát při oslavách
100. výročí Národního divadla. Snad to ani jinak nejde v zemi, kde hledání
pravdy o minulosti je znemožněno prostě tím, že některá faktajsouzdějin
vymazávána. Budiž mi proto dovoleno, abych se snažil je připomenout.
Budiž mi zároveň laskavě prominuto, budu-li zachovávat méně nezúčast
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něného odstupu, než kolik by slušelo suše objektivnímu pohledu. Měl jsem
Talicha rád.
Václav Talich se narodil v Kroměříži 28. května 1883, ale brzo se s rodiči
přestěhoval do Klatov, kde se začal učit hrát na housle. Ve čtrnácti letech
byl přijat na pražskou konzervatoř, kde studoval nejprve u Jana Mařáka
a později absolvoval u Otakara Ševčíka. - “Radost z pilné práce a úspěchů
u Ševčíka však netrvala dlouho, brzo nato jsem se sbormistrem akade
mického pěveckého sboru a založil si vlastní kvartet - Talich, Trnka, Liška,
Reisner, který před vánocemi 1902 poprvé vystoupil na koncertě českých
žurnalistů pod hrozným jménem Nové české kvarteto. Po absolvování v r.
1903 jsme se chtěli všichni odstěhovat do Ameriky! Kamarád Trnka byl
totiž americký Cech. Náš romantický úmysl jsem pokazil sám, protože mi
bylo nabídnuto místo koncertního mistra v Berlínské filharmonii..., které
mi dalo prožít zázrak umělecké osobnosti Arthura Nikische, a tak pozvol
na připravovalo moje rozloučení s mojí první hudební láskou - houslemi.”
Talich byl v Berlíně necelé dva roky. Pak onemocněl (podezření z tuber
kulózy), musel se léčit v Cechách a na podzim 1905 odejel do Oděsy, opět
“jen” jako houslista. Ale už následující rok se stěhuje do Tiflisu, kde po
prvé veřejně diriguje. 1906 se vrací do Prahy, je dirigentem amatérského
Orchestrálního sdružení a korepetitorem v soukromé pěvecké škole. Ná
sledují další studijní léta v Lublani, kde diriguje všechno včetně operet.
Říkával, že tam se naučil zacházet hlavně s levou rukou, na jejíchž prstech
měl méně muzikální zpěváky “zavěšeny jako loutky”. Zároveň dojížděl do
Milána, kde studoval dirigování (hlavně operu) u Alfreda Vigniho, a do
Lipska, kde ho seznamoval s hudební teorií Max Reger.
Před začátkem první světové války dostal angažmá u opery v Plzni, bu
doval si repertoár, ale zároveň se pomalu dostával i do hudebního života v
Praze jako spolupracovník Českého kvarteta (hrával na koncertech II.
violu). Jeho přátelství s Josefem Sukem, sekundistou a duší Českého kvar
teta, jež začalo už ve škole Ševčíkově, vyrostlo v takřka neomezenou vzá
jemnou důvěru. Suk tehdy, ve válečných letech, dokončoval svoji symfo
nickou báseň Zrání a uvažoval, komu by měl svěřit premiéru tak velkého,
složitého, technicky i obsahově mimořádně obtížného díla. Talich byl ještě
velmi málo známý. Měl za sebou teprve jeden, i když úspěšný filharmoni
cký koncert (v r. 1917). A přesto se Suk rozhodl pro tohoto člověka. Byl
první, kdo poznal, lépe řečeno přesně odhadl základní rysy Talichova ta
lentu. Talichovi byla každá partitura (i ta, kterou již dříve studoval) vždy
znovu a znovu tajemstvím, k jehož pochopení přistupoval s tak vášnivě
emotivním zaujetím a s takovou racionální, takřka zuřivou pracovitostí,
že nakonec nikdy nešlo o neproblematickou reprodukci, nýbrž pokaždé o
vpravdě tvůrčí čin. Žádný sebemenší detail třeba ve vedlejším hlase nebyl
pro něho bezvýznamný. Podíváme-li se do Sukových partitur, vidíme, že
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přesně takto Suk myslel v kompozici. V přesložitém pletivu orchestrálních
hlasů Zrání není snad jediný takt bez autorovy interpretační poznámky. A
Suk dobře věděl, že tyto poznámky nestačí jen přečíst a nějak mechanicky
realizovat. Zeje třeba jim rozumět, chápat je v souvislostech. Byl přesvěd
čen, že tohle Talich dokáže. Co víc, byl přesvědčen, že to nedokáže nikdo
jiný. Ani tehdy renomovaní pražští dirigenti.
Konec války nebyl ještě zdaleka na obzoru. Talich si vzal v Plzni dovo
lenou a dny a noci studoval Zrání. V Praze se debatovalo o tom, co vedlo
Suka k tomu, že premiéru, na kterou čekala celá hudební veřejnost, svěřil
neznámému člověku. Datum prvního provedení bylo stanoveno na 30.
října 1918. Talich začal zkoušet v napjatých dnech kolem poloviny října.
Jen těžko dosahoval nutného soustředění všech členů orchestru. Nikdo
nevěděl, co se může v nejbližších dnech stát. Všichni byli přetíženi, neklid
ní. Také hladoví. Česká filharmonie žila jen z výnosu koncertů. V době
přípravy Zrání hrála veřejně se svým tehdejším šéfem Čelanským 18., 20.,
23., 25. a 27. října. Různé programy, odpoledne i večer.
Sukovský večer s Talichem (Dramatická předehra, Praga a Zrání) byl
prvním filharmonickým koncertem ve svobodném československém státě.
O rok později byl Talich velkou většinou orchestru zvolen novým šéfem.
V dějinách České filharmonie, stejně jako v dějinách státu, nastala nová
kapitola. Ne zrovna snadná. Každý, kdo alespoň něco ví o sociálních pro
blémech začátků republiky, porozumí Talichovu prvnímu “šéfovskému”
projevu, určenému veřejnosti: “Český orchestr symfonický je nám stejně
nezbytností jako Národní divadlo.... k veřejnosti má být v poměru strany
ke straně a nikoliv slouhy k pánovi.... Mají dirigentu připomínat poměry
co chvíli, že nemožno tu pracovat - a pravíme pracovat, neboť se zdá, ne
potřebujeme romantických géniů, nýbrž dělníků, kteří by dřeli a dřeli, dá
vajíce kámen ke kameni a trám k trámu!” - Jak je tohle blízké realismu
Masarykovu. Republiku je třeba stavět, a ne jen oslavovat. Tak je třeba
stavět i umělecký soubor. Talich hledal nejen jako umělec, ale i jako orga
nizátor. Hledal cesty k velkým mistrům hudby i ke zdrojům finančním,
protože mu nešlo jen o důstojné výkony umělecké, ale i o lidskou důstoj
nost filharmoniků.
Měl dost přátel, měl i nepřátele. V čele jeho odpůrců stál Zdeněk Nejed
lý, jedna z nejrozpornějších postav českého kulturního a politického živo
ta, od dávných dob nepřítel Dvořákův a Sukův. Odmítnutý nápadník
Dvořákovy dcery Otylky, která dala přednost Sukoví, si vyřizuje osobní
účty z minulosti a nenávidí proto každého, kdo byť jen vzdáleně (a jen
podle jeho představy) patří do jiného tábora? To by byla příliš jednoduchá
charakteristika a nepostihovala by zdaleka velikost Nejedlého lásek a ne
návistí. Domnívám se, že přesnější (i když ještě více zjednodušující) je
prostě přiznat, že v Nejedlém vstoupil do československého života “duch
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negace”. I všechny lásky tohoto muže (pokud je lze tak nazvat) byly vždy
motivovány negativně. Tedy ne Dvořák, nýbrž Smetana; ne Musorgskij,
ale Wagner; ne humanismus, ale socialismus; a nakonec - ne Masaryk,
nýbrž Lenin.
V době, o které zatím hovoříme, byl Nejedlého praktický vliv ještě slabý.
Talichovi a jeho přátelům a spolupracovníkům se v krátké době podařilo
z nepříliš dobrého orchestru České filharmonie, který v roce 1919 převzal,
vybudovat vynikající těleso. Už v r. 1922 byl s filharmoniky na prvním zá
jezdu v Itálii a v letech 1924 a 1925 se na mezinárodních festivalech soudo
bé hudby v Praze mohly i kompetentní hudební autority z celé Evropy
přesvědčit, že se z Prahy stává důležité kulturní centrum střední Evropy.
Výkony České filharmonie byly hodnoceny jako vesměs vynikající, or
chestr byl srovnáván s největšími světovými konkurenty. Nejpodivuhod
nější na tom bylo, že této úrovně dosáhl soubor v něuvěřitelně krátké době.
Byl Talich snad kouzelník? Vůbec ne. Až na výjimky měl k dispozici jen
průměrné hráče, z nichž většina byla navíc ještě odkázána na nějaký vedlej
ší příjem. Talich si byl od počátku vědom všech obtíží. Tento fantazii pře
kypující hudebník byl v denní práci neúprosným realistou. Své představy
(přesnost, zvukovou krásu a vyváženost, ostrý rytmus, jasně, přehledně
klenuté melodické linie) uskutečňoval detailní prací, a to nejen s celým
souborem, ale především se skupinami a někdy i s jednotlivci. Byl stejně
tak učitelem (někdy až příliš tvrdým) jako strhující osobností na pódiu.
Filharmonici se často zlobili, protestovali proti prodlužování zkoušek, stě
žovali si, že nároky na ně stoupají (v Cechách bylo vždycky dost těch, kteří
dali přednost již dosaženému před hledáním nového), ale nikdy si nenecha
li Talicha vzít a byli na svého mladého šéfa (Talichovi bylo při nástupu do
České filharmonie 36 let) pyšní. A ovšem taky sami na sebe. Ostatně je
nesporné, že kultura patřila i obecně vzato k těm oblastem, kde sebevědo
mí první republiky bylo naprosto oprávněné.

O mladý stát se začala zajímat mezinárodní veřejnost. Ne proto, že by
snad byl nějak exotický, ale především, a právě proto, že se mu dařilo udr
žovat kontinuitu s vlastní pozitivní minulostí a že jeho přítomnost (pocho
pitelně nejen v kulturní práci, nýbrž v praktické aplikaci demokratických
principů politických) znamenala evidentní přínos evropské civilizaci. Do
Prahy začínali jezdit světoví umělci (mnohdy za honoráře z vlastní vůle
neuvěřitelně snížené), čeští umělci byli naopak za výhodných podmínek
zváni do světa. Z dirigentů především Talich, který se sice nikdy nestal
cestující dirigentskou hvězdou - to odporovalo jeho způsobu práce, ale byl
zván do Rakouska, Anglie, Francie, Itálie, Belgie, Ruska a později zejmé
na do Švédska jako jeden z těch, kterým orchestry i obecenstvo věřily. Byl
nespornou uměleckou hodnotou, nikdy ne manažerským zbožím.
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Po smrti Otakara Ostrčila se uvolnilo místo šéfa opery Národního di
vadla a v československé veřejnosti se velmi otevřeně a ostře začalo disku
tovat o jeho nástupci. Opět vstoupil do polemik na prvním místě Zdeněk
Nejedlý, který hájil “čistotu tradic Národního divadla” především útoky
proti Talichovi, který mu byl “dvořákovcem, sukovcem, janáčkovcem”
atd. Marné bylo vysvětlovat, že Dvořák se v programech symfonických
koncertů nutně musí se svými devíti symfoniemi, předehrami, koncerty,
symfonickými básněmi atd. vyskytovat častěji než Smetana, jehož Má
Vlast a tři “švédské” symfonické básně se nicméně hrály každou sezónu,
a to několikrát. Ostatně nešlo vůbec o tyto věci. Nejedlý a jeho skupina
dobře cítili, že příchodem Talicha do Národního divadla by ztratili nejen
vliv na repertoár, ale i na řízení divadla, na personální politiku. Již tehdy
jim nešlo o umění, ale o moc. Nejedlý opět prohrál a tuto druhou (včetně
Otylky třetí?) porážku nikdy neodpustil. Talich byl jmenován správcem
opery Národního divadla a až do roku 1941 zůstal současně šéfem České
filharmonie.
S Talichem přišel do Národního divadla nový, moderní duch. Nebylo už
možné opakovat staré, hudebně a jevištně vyčpělé inscenace. Talich trval
na tom, aby každé nové nastudování bylo spojeno také s novým režij ním a
výtvarným řešením. Dnes se to zdá přirozené, tehdy to bylo něco takřka
neslýchaného. Právě Smetanovy opery, které se v Národním divadle hrály
trvale, byly dosud (smetanovská tradice?) jen opakovány v neměnných
starých pojetích. Talichovi šlo o moderní operní divadlo jako celek. V di
vadelních programech se začala objevovat novájména výtvarníků (Svolinský, Zrzavý, Tröster, Muzika, Josef Čapek, Hrska, Cyril Bouda a j.) i re
žisérů (Thein, Mandaus, Branko Gavella, Otto Zítek, Karel Jernek, Karel
Konstantin, Miloš Wasserbauer, Karel Dostal, Jiří Frejka, Aleš Podhor
ský, Jan Bor, Jindřich Honzl, Václav Kašlík a další). Byla angažována
řada mladých, nadaných zpěváků. I o balet šlo. Talich nesnášel praktiky
baletních primadon starého typu a pozval do Národního divadla Joe Jenčíka. V dramaturgii ponechal Smetanovi hlavní místo, ale naléhavě trval
na nutnosti rehabilitovat nejlepší dramatická díla Dvořákova a prosadit
celé velké dílo Janáčkovo. Z cizí literatury mu byl nejbližším autorem
Mozart. Talich zařazoval Mozarta pravidelně nejen proto, že chtěl i za
hraničním hostům dokázat, že Pražané nepřestali “svému” Mozartovi ro
zumět, ale také proto, že studium Mozarta považoval za nutnou a skvělou
školu pro zpěváky i orchestr.
Protože Talichův operní repertoár byl hlavním předmětem kritiky, po
važuji za potřebné uvést přehled jeho inscenací.
Čeští autoři
Smetana: Prodaná nevěsta (3 různá nastudování), Libuše, Tajemství (3 na
studování), Dvě vdovy, Dalibor, Čertova stěna; celkem tedy 10
smetanovských inscenací
24

Dvořák: Rusalka, Jakobín, Armida
Janáček: Příhody lišky Bystroušky, Káťa Kahanová (2x), Její pastorkyňa
Fibich: Nevěsta messinská
Foerster: Eva
Novák:
Lucerna
Martinů: Julietta
Bořkovec: Krysař (balet)
Suk-Zeyer: Radúz a Mahulena
Cizí autoři
Gluck: Orfeus a Eurydika
Mozart: Don Giovanni, Divadelní ředitel. Kouzelná flétna, Figarova svat
ba, Maličkosti (balet), Bastien a Bastienka
Beethoven: Fidelio
Debussy: Ztracený syn, Hračková skříňka (balet)
Opravdu jen krajně zaujatý člověk může o tomto repertoáru hovořit jako o
reakčním!
Talich kladl na ansámbl Národního divadla stejné, ba možná ještě větší
požadavky než na Českou filharmonii. Národní divadlo pro něho bylo
symbolem české kulturní tradice a toto vědomí ho zavazovalo k tomu, k
čemu nutil i každého člena souboru: usilovat o úroveň světovou. Jeho
představení se tak stala kulturními i společenskými událostmi prvního
řádu.
Po roce 1938 se stalo Národní divadlo ještě daleko více symbolem ná
rodním než kdykoli dříve. Mnichovské události sice znemožnily uskuteč
nění prvního mezinárodního janáčkovského festivalu, který se měl konat
v Národním divadle na podzim 1938, ale Talich se od podobných velkých,
manifestačních akcí nedal odradit a hned na jaře 1939 uspořádal v Národ
ním divadle první “Pražský hudební máj”. K jeho úvodu napsal: “Dnes
více než kdy jindy máme povinnost dokázati sobě i jiným, že nechceme o
své kulturní vyspělosti prázdně deklamovati, nýbrž že jsme ochotni přinést
každou oběť naší vzdělanostní pospolitosti, a o tu pospolitost jde hlavně.
Nikdo nemá práva vyvazovati se z ní a čekati, že snad někdo jiný splní po
vinnosti místo něho.” V Přítomnosti tehdy napsal E.F. Burian: “Jeden z
nás uvil našemu národnímu pomníku kytici, která je souhrnem všech na
šich citů, vizitkou, kterou předkládáme v těchto měsících všem, kdož se
domnívají vidět v nás primitivy. Jeden z nás, dirigent-tvůrce Václav Talich,
promluvil tak, jak od něho čekala celá země.”
Za války v exilu a po válce doma se stalo módou diskutovat o tom, zda
měla česká kultura za protektorátu vůbec právo mluvit, neměla-li spíš
povinnost mlčet. V okupované zemi zněla jiná otázka: Jak mluvit. Od těch,
kteří v té době žili doma, Talich po válce absolutorium nepotřeboval. Do
stával je za každý svůj koncert, za každé představení. Ostatně deviza, kte
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rou postavil při jedné zkoušce s Českou filharmonií: “Pozor, dejte pozor a
věnujte se úplně naší práci, vždyť je to už jediné právo, které nám dává
dnešní systém!”, platí přece pro každou chvíli. (Např. i dnes, protože v
kultuře a v umění by nejhorším myslitelným heslem bylo ono lehkomyslné
a budoucnost negující “čím hůř, tím líp”.)
Talich byl mimořádně známou osobností, a je proto přirozené, že se na
cisté a zejména čeští kolaboranti od počátku okupace snažili zneužít jeho
jména, kdekoliv to jen bylo možné. Něčemu se ubránit mohl, něčemu ne.
Neřídil žádný oficiální koncert, neřídil ani jedno oficiální představení.
Když měl v Německu studovat Pastorkyni, dal se raději (aniž to bylo ze
zdravotních důvodů nutné) operovat. Když byl v r. 1941 přinucen jet s
Českou filharmonií do Berlína, postavil si podmínku hrát celou Mou vlast,
což do té doby nebylo možné (Tábor a Blaník byly zakázány). Němci ku
podivu souhlasili a od té doby zněla Má vlast i v českých zemích bez cenzumích škrtů. - Je to maličkost? Mělo to smysl? Má vůbec cenu bojovat o
takové věci, jako je Tábor a Blaník? Jsou to jen symfonické básně, či něco
víc? Nerad bych na tuto otázku za kohokoliv odpovídal (tehdy i dnes),
protože se mi zdá, že je to věc svědomí jednotlivce, společnosti i národa
jako celku.
Talichovi bylo pak nabídnuto místo tzv. generalmusikdirektora pro
Cechy a Moravu. Odmítl je a ke jmenování nedošlo. Všemu se však přece
jen vyhnout nemohl, a tak byl za války i po válce z mnohého obviňován.
Pro přesnost uvádím o těchto věcech citáty z rozhodnutí čestného soudu
v Praze ze dne 28. listopadu 1945:
“...Všichni svědkové shodně vypověděli, že obviněný Václav Talich byl
v době okupace neohroženým bojovníkem za české hudební umělce, jak
dosvědčuje zejména písemné prohlášení Unie českých hudebníků a or
chestrů Národního divadla a České filharmonie, a že své okolí zpracovával
v českém duchu takovým způsobem, že nejen jemu, nýbrž i jeho okolí hro
zilo zatčení gestapem. Bylo zjištěno, že se obviněný vyhýbal veřejným pro
jevům, jak jen mohl, ač byl vystaven velkému tlaku a nebezpečí perzekuce
ze strany vedoucích nacistů, že však jeho projevy byly buďbývalým minist
rem Moravcem anebo jinými nacistickými veličinami pozměňovány, vy
lepšovány apod., ačkoliv v několika zjištěných případech se proti tomuto
postupu ostře hradil.
Bylo zjištěno dále, že obviněný byl do předsednictva Spolku pro spolu
práci s Němci jmenován bez vlastního vědomí a proti své vůli. Rovněž tak
do Ligy proti bolševismu nepodepsal žádné přihlášky. Že nacisté používali
těchto způsobů, aby oklamali českou veřejnost a dali tak svému jednání
aspoň zdání zákonnosti, jest všeobecně známo.
...Po každé generální zkoušce nové opery měl vždy projev k celému
souboru divadla, posilující k odporu a dodávající víru v lepší budoucnost a
povzbuzující k vytrvalosti. Pro tyto projevy byl vyšetřován gestapem.
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...V průběhu řízení bylo všeobecně konstatováno, že obviněný Václav
Talich měl mnoho možností a nabídek k uplatnění v rámci okupantského
režimu, že však těchto možností nikdy nevyužil a že všechny tyto - po
finanční stránce - lákavé nabídky odmítl.
František Ketzek potvrdil nadto protokolárně, že článek uveřejněný v
roce 1940 ve Večerníku Českého slova byl podvržen a že byl svědkem toho,
že tento článek, na nějž reagoval ministr Masaryk v londýnském rozhlase,
byl překládán z němčiny.
...Vzhledem k tomu, že čestný soud ani při sebepodrobnějším zkoumání
věci nenašel v chování obviněného žádných závad, zprostil Václava Talicha obvinění, žeby se byl během německé okupace choval závadně, a vydal
mu plnou satisfakci.”
Z textu rozhodnutí čestného soudu je zřejmé, že Talich byl po válce ob
viněn z kolaborantství a že tato obvinění byla vyvrácena. Čím dál víc bylo
jasné, že se v Talichově případě nejednalo o právní, politický či morální
problém, ale o osobní mstu jednoho, možná více lidí, kteří byli proti Talichovi zaujati již dříve. Teprve poválečná, politicky i právně nenormální
situace jim však umožnila přímý zásah.
Od r. 1944, kdy nacisté Národní divadlo zavřeli, se Talich připravoval
k nové práci. Studoval Smetanovu Libuši. 9. května 1945, zatímco se na
okrajích měst ještě střílelo, vypravil se z Berouna do Prahy. Pěšky. Vlaky
ani autobusy nejezdily. Došel do Národního divadla, kde mu bylo sděleno,
že z příkazu ministra Nejedlého nesmí vstoupit do budovy. 12. května,
ve výroční den Smetanovy smrti, šel na Vyšehrad, kde Nejedlý řečnil u
Smetanova hrobu. Otevřeně se Nejedlého zeptal, jaké jsou důvody jeho
vyřazení z umělecké činnosti a co s ním bude. Dostal odpověď, že se choval
špatně a že by bylo bývalo správnější Národní divadlo za války zavřít, než
za Němců hrát.
21. května 1945 byl Václav Talich v Berouně zatčen, veden s ozbrojenou
asistencí přes celé město, odvezen do Prahy a uvězněn na Pankráci. Příkaz
kjeho zatčení podepsal na přímý popud Nejedlého osobně Reicin, jedna z
nejtemnějších postav tehdejší i pozdější doby. Po šesti týdnech vyšetřovací
vazby byl Talich pro naprostý nedostatek důkazů propuštěn.
Do veřejného života se vrátil na podzim 1945 přednáškou v refektáři
dominikánského kláštera v Praze v Jalovcové ulici, kam jej v rámci tzv.
akademických týdnů pozval páter Metoděj Habáň. Přednáška měla titul
“Duchovní problémy hudby” a Talich se v ní zamýšlel nad vývojem hudby,
hledáním její podstaty a mravního smyslu.
Přestože právně byl Talichův případ vyřešen, talichovská otázka se stále
veřejně i v zákulisí diskutovala. Kromě nepřátel tu bylo ale i dost přátel,
kteří ho chtěli vrátit uměleckému životu. Mezi nimi mnoho mladých lidí,
kteří se nebáli překážek (snad je ani nechtěli vidět) a založili na jaře 1946
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z nejlepších posluchačů pražské konzervatoře a mistrovské školy malý
komorní orchestr. Aniž se koho ptali, požádali Talicha, aby s nimi zkoušel.
Nejprve jen tak, soukromě, později na konzervatoři. Pro mladé hudebníky
to byla nejvyšší (a tvrdá) škola, pro Talicha návrat k umění.
Tato doba, jaro 1946, je neobyčejně důležitá pro posouzení Talichových
uměleckých a lidských postojů. Bylo mu 63 let. Neměl trvalé zaměstnání,
žádné vyhlídky do budoucnosti, nechyběly ani vážné existenční starosti.
Formálně byl občanem jako každý jiný, jenže kolem něho byla zeď. To
všechno se samozřejmě vědělo nejen doma. Talich začal dostávat lákavé
nabídky z ciziny. Pozvání k nejslavnějším orchestrům v Clevelandu, Fila
delfii, Bostonu. K Vídeňským filharmonikům i do Švédska. Byl uznáva
nou dirigentskou autoritou, mohl si takřka vybírat. Jenže Talich byl vlas
tencem v tom trochu starodávném a pro mnoho lidí již téměř nesrozumitel
ném smyslu. A taky to byl tvrdohlavec, který chtěl i za nejhorších podmí
nek dokázat, že může být užitečným služebníkem českého umění, jak často
říkával. Odmítl emigrovat v roce 1946, stejně jako předtím v roce 1938 a
potom v roce 1948.
Ostatně, po volbách 1946 se jeho situace nejevila již tak beznadějně. Na
Nejedlého místo nastoupil do ministerstva školství dr.Jaroslav Stránský,
a tak mohl Talich na podzim poprvé dirigovat. Nejprve Mou vlast s or
chestrem Národního divadla a pak řadu koncertů se svým novým soubo
rem - Českým komorním orchestrem. O rok později vystupuje už i jako šéf.
Provádí Janáčkovu Káťu Kahanovou a mozartovský program z čísel oper
ních, symfonických i baletních s Českým komorním orchestrem.
O vánocích 1947 onemocněl a do března 1948 byl v nemocnici. 1. března
se písemně vzdal funkce šéfa Národního divadla. Jeho demise nebyla při
jata a tzv. akční výbor Talicha prostě vyhodil. Zároveň byli zástupci
Českého komorního orchestru předvoláni na Ústřední akční výbor Národ
ní fronty, kde je hudební skladatel (!) Miroslav Barvík vyzval, aby se ve
řejným prohlášením distancovali od Talicha, jinak že bude soubor rozpuš
těn. Mladí hudebníci odmítli. Rozhodli se sdílet s Talichem jeho osud.
Také se ničemu nedivili - nikdo z nich nebyl členem KSČ. Český komorní
orchestr zrušil účinkování na festivalu Pražské jaro, odřekl zájezdy do
Vídně, Paříže, Salcburku a Edinburku, kam byl pozván jako jeden z nej
lepších mladých souborů na světě. Na rozloučenou uspořádal v Praze ma
nifestační koncert za řízení tehdejšího nejmilejšího Talichova žáka Voj
těcha Vogla (pozn.: nyní redaktor RFE).
Pak nastává to kuriózní období, kdy téměř sedmdesátiletý mistr studuje
s nadšenci o dvě generace mladšími pouze v soukromých bytech. A když
pak přichází pozvání ze Slovenska, dojíždí jako pokorný začátečník noční
mi vlaky do Bratislavy, aby tam z provinčního orchestru vybudoval úmor
nou prací těleso hodné názvu Slovenská filharmonie. V Praze dirigovat
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nesmí, ale může (obchod je obchod) alespoň nahrávat gramofonové desky,
takže kontinuita jeho spolupráce s Českou filharmonií je alespoň částečně
zachována.
Na pražské koncertní pódium se vrací ještě jednou v roce 1954 několika
koncerty s Českou filharmonií. Pak se znovu hlásí nemoc a s ní definitivní
konec umělecké činnosti. Tehdy také mizí Nejedlého vliv. Ti, kdo Talicha
v roce 1948 odstranili z kulturního života národa, inscenují teď kolem něho
komedii. Talich je v roce 1957 jmenován národním umělcem (není sám.
koho tento titul postihl).
Umřel osamocen v Berouně 16. března 1961. Pohřeb byl slavný (to se v
Cechách někdy umí). V roce 1967 vyšla o Talichovi z části pravdivá kniha,
která je ovšem nyní zase na indexu. V poslední době, ale to jsem již řekl, se
o něm už jen lže.
Snad pomůže těchto pár stránek k osvětlení Talichova života a práce.
Ještě by bylo třeba připomenout, že ve všech obdobích, kdy nemohl vy
stupovat veřejně, pracoval jako učitel. Pod jeho vedením vyrostla řada
komorních souborů a pomáhal i jednotlivcům. Snažil se ze všech sil, aby
všeobecná devastace kulturních hodnot co nejméně zasáhla oblast hudeb
ního reprodukčního umění. Snažil se o to za války, po válce i po roce 1948.
Byl přesvědčen, že to tak musí být, že to je povinnost každého, kdo zůstal
doma. Dokonce byl snad i přesvědčen, že právě pro tuto povinnost je třeba
zůstat doma. Emigraci nikdy neodsuzoval, naopak, oceňoval a obdivoval
každý úspěch (např. světovou kariéru Rafaela Kubelíka). Sám touto ces
tou jít nemohl, říkal, že by to neuměl. Mýlil se, když za války cítil svůj záva
zek vůči české kultuře? Měl po roce 1945 nebo 1948 raději odejít? Byl by
jinde užitečnější než doma? Byli by ti, kteří dnes zůstávají doma (i mezi ni
mi jsou dobří umělci), užitečnější venku? Myslím, že všechny tyto otázky
jsou položeny špatně. Kultura může žít jen pozitivně rozvíjenou snahou o
kontinuitu. Je lhostejné, kde se tak děje, protože neexistuje žádná domácí
či exilová kultura. Kultura je jen jedna. Nemyslím, že by jí zůstal Václav
Talich něco dlužen.
Vídeň, červen 1983
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Ze vzpomínek na Národní divadlo
Martin Štěpánek
Národní divadlo existuje už více než sto let: samostatný, velkolepý a
někdy osamělý gigant, souputník osudů českého lidu, uvedený na oběžnou
dráhu grošíky prababiček a hesly buditelů. Posledních třicet osm let však
způsobilo tolik otřesů a výchylek, že lid přese všechnu úctu a pokoru, kte
rou k němu cítí, stále více přestává být jeho vlastníkem. Místo toho, aby
ukazovalo pravé hodnoty estetické a humanitní právě v době, kdy totalita
a odcizení oklešťuje lidskou duši, Národní divadlo hlásá a plakátuje usne
sení mocenských místodržících a mnohdy jim slouží i jako schůzovna.
Znaky totality se na něm projevují v nejviditelnějšíformě. Místodržící si
velice dobře uvědomují, že toto divadlo nesměji ani na okamžik pustit z
očí a že je musí mít neustále pod kontrolou, aby v něm nedošlo k neočeká
vaným nacionalistickým výbuchům. Všude jinde by se to dalo ještě tolero
vat či zvládnout, ale půda ND je příliš nebezpečná. Národní divadlo bylo
vždy pro lid symbolem odporu proti útlaku, nebo aspoň půdou pasivní
rezistence proti nepříteli. Proto bylo nutno zejména v posledních letech
změnit je v ideologickou baštu vládnoucí strany a jeho úlohu vlastně
obrátit proti lidu samému.

I. Už v roce 1945, ale docela naplno pak od února 1948 nastalo pro Ná
rodní divadlo období poznamenané silněji politikou a ideologií než umě
leckým výbojem. Nejen do dílenských, nýbrž i do uměleckých rad zasedli
“odborníci” z řad ČKD. Mladí optimističtí dramaturgové v modrých ko
šilích přišli s novými, bohužel nezralými sovětskými hrami. V duchu vlád
noucí ideologie se stal kulisák, tehdy dělník, vládnoucí třídou a umělec
pracujícím inteligentem, tehdy elementem, se kterýmje nutno zatočit. Mě
lo se brzy ukázat, že milníky na další cestě nebudou umělecké kvality, ale
výraz věrnosti ideám “vítězného února”. Kdo přišel do divadla slušně
oblečen, byl již předem deklasován jako “bývalý”; začala éra hubertusů a
rozhalenek. Kdo z umělců vznesl námitku proti sovětské hře, riskoval, že
jeho vztah k “osvoboditelům” bude označen za negativní. Nebezpečné
bylo polemizovat i s novými českými autory a jejich dramatickými pokusy,
plnými chvalozpěvů na kolektivizaci zemědělství či ostrahu státních hra
nic.
Mnoho divadel takřka přes noc zaniklo. Stala se z nich náhle Horácká,
Hornická, Armádní či Realistická, která ve svých názvech inkarnovala ži
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jící politické symboly. Odklonila se od svých uměleckých a diváckých tra
dic a jejich kontinuita tím byla přervána.
Divadlo je trest a zkrácená kronika doby - praví Shakespeare - a jeho
slova platí v těchto časech do písmene. Tak jako politika měla svého neomyslného Stalina, tak i divadlo dostalo svého Kobu. Stal se jím K.S.
Stanislavskij. Jeho studie režijní a herecké práce, po odborné stránce jistě
zajímavé, se staly absolutním dogmatem, které ve spojeni se socialistickým
realismem porodilo zrůdu zcestnosti, jak přistupovat k divadelní práci.
Dalo se z něj sice čerpat, ale s výhradami; dalo se - po těch padesáti letech,
před kterými jeho dílo vzniklo - souhlasit jen s něčím. Stanislavskij však
byl vzat cele a kdo se neřídil jeho návody, nebyl pravý profesionál. Tak se
stalo, že členové jednoho právě přes noc vzniklého pražského divadla cho
dili v noci do Krčského lesíka, kde se navzájem strašili, aby pak tento pro
žitek přenesli na jeviště. Jindy zase, měl-li herec hrát vyhladovělého ne
zaměstnaného, den před představením nejedl (to kvůli prožitku) a v diva
delní kantině žebral u kolegů hrajících vykořisťovatele, šlupky od tlačen
ky. Ti ovšem, z titulu svých rolí a svého prožitku, vyhazovali nebožáka na
ulici. Štěstí nebo smůla, že se tenkrát neuváděl Svátkův “Kat Mydlář”.
Tak - anekdoticky viděno - vypadalo divadelní klima na počátku pade
sátých let, než začal generální hon na čarodejnice. První vlně tohoto běsně
ní se Národní divadlo ještě částečně ubránilo tím, že využilo svých chro
nických nedostatků jako obrany. Národní divadlo je v této době již nejen
umělecko-politickou institucí, nýbrž i gigantickým podnikem se spoustou
budov a více než tisícem zaměstnanců. Umělecky řídit všechna tělesa je
prakticky nemožné. Obrovská plejáda hvězd, která se v ND shromáždila,
je armáda složená s majorů, plukovníků a generálů, kterou sjednotit pod
jedním uměleckým praporem není možné. Každýje sám o sobě uměleckou
individualitou a svébytným uměleckým pojmem, každý z nich je publikem
obdivován, neboť dali českému divadlu kus svého srdce. Jako celek však
ND reaguje velmi pomalu, nepružně; valí se vpřed s flegmatičností obra,
který je sice vědom své síly, nezná však pravý směr své cesty. Tím se právě
do jisté míry ještě zachránilo. Nebylo v lidských silách dát mu přes noc
novou tvář či je dokonce zrušit. Objevily se sice tendence jeho kolektiv
rozložit, ale i ty minuly se účinkem právě proto, že ND nikdy vnitřně kole
ktivem nebylo. Političtí místodržící však si příliš zřetelně uvědomovali, že
toto divadlo nelze ponechat jen vlastnímu osudu. Nad Národním divadlem
se začaly stahovat těžší mraky.
II. Do ND začíná pronikat něco jiného, dlouhodobého a na první pohled
nenápadného. Klínem, který měl později divadlo rozštěpit, byla vlastně
dobrovolná vnitřní socializace. Mnoho levě orietovaných umělců vstupuje
do KSČ aniž si uvědomuje, kam tato cesta vyústí. Noví členové strany
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se seznamují s pojmy, jako je stranická disciplina a zásady demokratického
centralismu, stranický úkol a stranická neomylnost. Jsou postaveni před
skutečnost -as nimi ovšem nechtěně i všichni nestraníci - že napříště bude
mít strana vyšší pravomoc než ředitel či umělecký šéf. Vzniká tak obrovská
vnitřní nejistota a v neposlední řadě vnitropolitický boj. Boj o moc nebyl v
ND žádnou novinkou, tentokrát však je veden nikoli po umělecké, nýbrž
po stranické linii. Jsou totiž přijímáni noví členové - podle stranických
měřítek. Tyto stranické a kádrové posilyjsou angažováním v ND odměně
ny za odbojářskou činnost, za pobyty v koncetračních táborech anebo jen
za příbuzenské vztahy k některým z nových národních hrdinů. Málkokdo,
vlastně nikdo z nich, za předchozí umělecké úspěchy. U mnohých, teď
velice levých, se dokonce velmi rychle zapomíná na kolaboraci s Němci.
Jejich úkolem je dát ND tvář socialistického uměleckého divadla a obrátit
na pravou víru politicky bloudící umělce, kteří si svou uměleckou slávu
vydobyli v předchozích desetiletích. Opravdoví a zasloužilí členové však
nebyli zvyklí, aby o nich rozhodovaly nějaké nuly. Přetrvávající vnitřní
struktura divadla tyto stranické posily vzhledem k jejich uměleckým kva
litám vykazovala ještě do patřičných mezí; to v nich přirozeně probudilo
nesmírné komplexy méněcennosti. Jak jejich umělecká neschopnost vyplouvá jako olej na vodu, stahují se pozvolna do pozadí a hlavní jejich pra
covní náplní se stává udavačství. Dnes je již těžko říci, kolik bezesných
nocí komu způsobili. Během let však ztratili na váze a koncem padesátých
let, kdy se už udavačství tak nenosí, stahují se do svých ulit, odkud se zno
vu vynořili teprve po sovětské okupaci.
Snad nejsmutnějším zjištěním z tohoto období je však skutečnost, že ne
jen tyto protekcionované nuly, ale i mnoho do té doby slušných a vynikají
cích umělců ztratilo jakoukoli soudnost a hrdost a vrhlo se do nevidomého
službičkování a napomáhání bezpráví, totalitě a lži.
Mnoho tzv. válečných komunistů a odbojářů, kterým jejich nestraničtí
kolegové za války pomáhali, se obrací proti svým protektorům a záměrně
je ničí. Josef Gruss sedí v umělecké radě a společně s dvěma poradci z ČKD
vyhazuje ze dveří své kolegy, kteří se přišli zeptat, proč nejsou obsazováni.
Jiří Dohnal, který se za války proslavil svým projevem v Táboře, že není
dobrým Čechem, kdo má rád SSSR, je nyní předsedou ZV ROH a až inkvizitorským horlitelem v otázkách lásky k Sovětskému svazu. Zdeněk
Šavrda, jehož rodina vlastnila před válkou několik luxusních lékáren, je
nejzapálenějším bořitelem soukromého vlastnictví. Podobných příkladů
je bezpočtu a nemá smysl je zde všechny vyjmenovávat. Jde v mnoha pří
padech o jména, která jsou už naštěstí zapomenuta.
Vnitřně se ND ještě brání. Disponuje dostatečným množstvím těžkých
figur, aby mohlo tu a tam ukázat, třebas v daleko zúženějším prostoru, své
kvality. Pozvolna však ztrácí to nejdůležitější - svou symboliku. Je “vede
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no” komunistickou stranou, kterou si lid “svobodně zvolil”, aleje vedeno
tak, že lidu dávno nepatří a ten ho také přestává mít rád. Z divadla mizí
pravidelní návštěvníci. Jejich místa zaujímají organizované zájezdy JZD a
továren - pokud možno mimopražských. A tak při většině takových před
stavení je do hlediště skličující pohled. Ženské pohlaví už dávno na svých
sedadlech podřimuje a pohlaví mužské je už od přestávky v pivovaře “u
Fleků”, který je od divadla coby kamenem dohodil, a mnohem atraktivněj
ší než nějaká slátanina, která tvrdí, jak krásné je soustružit hřídel do nákla
ďáku nebo věnovat vlastní krávu do družstva...
Zároveň se však projevuje nevěrohodnost kultury. Vše, co literatura, di
vadlo a film reprodukují, začíná být v příkrém rozporu se skutečností.
Umění byla vyražena z ruky jeho nejdůležitější zbraň, kritičnost. Z Akro
pole českého umění se stává plakátovací, ideologická plocha. V polovině
padesátých let je mnoha poctivě smýšlejícími diváky právem obviněno ze
lži.

III. V druhé polovině padesátých let tlak z vnějšku pomalu slábne. České
divadlo, hlavně po odhalení stalinského kultu, se postupně vrací so svých
uměleckých kolejí. KSČ se stává trpěným formálním zlem a členství v ní
se chápe spíše jako akt oportunity a pohodlnosti než jako výraz přesvědče
ní.
Národní divadlo je v té době poznamenáno několika závažnými problé
my. Jednak chce stůj co stůj najít svoji novou tvář s hlediska dramaturgi
ckého: v angažmá jsou již režiséři jako Krejča, Radok a Pleskot; na obzoru
je angažování Macháčka. A pak je zde otázka generační, a to především v
hereckém souboru. Národní divadlo řeší tento generační problém velmi
šťastně. Na přelomu šedesátých let přicházejí Munzar, Tříska, Brabec,
Holišová, Hlaváčová, Tvrzníková a další. Střední generace je posílena
Hrušínským, Lukavským, Kemrem, Medřickou a Macháčkem, kteří při
cházejí z Městských divadel pražských. Tato nová krev bezesporu přispěla
k ozdravění klimatu. Nedá se však říci, že by se tím vyřešilo vše.
Šlo především o to, dát činohře ND nějaký celistvý tvar, a to mohli do
kázat pouze režiséři společně s dramaturgií a vedením. Avšak režiséři ne
jsou v té době schopni najít společnou řeč, neřku-li jednotu v názoru, jak
by měla činohra vypadat. Ani dramaturgie, vedená v té době ještě prof. Fr.
Götzem, není schopna vymanit se z tzv. výhledové dramaturgie, jak ji na
zvala Olga Scheinpflugová: šéf vyhlíží z okna a kouká, kdo s čím přijde.
V ND vládne ve skutečnosti naprostá tvůrčí anarchie, způsobená jednak
rivalitou režisérů, jednak pokulhávající dramaturgií, která si neví rady s
oživením zašlé slávy. Přispívá k tomu i skutečnost, že činohra podléhá
velmi slabošskému vedení.
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Kdo jsou v té době šéfové činohry? V období přelomu šedesátých let je to
Josef Maršálek, a po něm až do období posrpnového Vítězslav Vejražka.
Oba mají mnoho společného. První žije komplexem bývalého a velmi špat
ného herce, který se dal na cestu divadelního aparátnika. Druhýje hercem
vynikajících kvalit, ale trpí komplexem dramatika, básníka a režiséra; jeho
výsledky na tomto poli jsou však žalostné. Oběma však nelze jedno upřít:
relativní slušnost a lásku k divadlu a k lidem, kteří v něm pracují. Tyto, na
první pohled sympatické vlastnosti však provází nedostatek rozhodnosti a
strach z dialogu, pramenící z nedovzdělanosti.
Členové divadla se skoro pudově připojují k jednotlivým režisérům a tak
vznikají nepřátelské klany, zápolící mezi sebou nevybíravými způsoby.
Kvas vrcholí odchodem Otomara Krejčí a části hereckého souboru do
Krejčou nově založeného divadla “Za branou”.
O Krejčovi a jeho vlivu na interní vývoj činohry ND je dlužno zmínit se
podrobněji. Krejča byl od roku 1955 šéfem činohry ND. Tento dozajista
vynikající divadelní teoretik, racionalista režijního výkladu a novátor v
hledání moderních výrazových prostředků, má jistě mnoho zásluh na vy
tvoření pojmu moderního českého divadla. Zároveň však je mu právem
přisuzována hlavní role v rozbití lidské krystalické mřížky činohry ND.
Krejča se totiž jako šéf pokusil rozřešit generační a umělecký problém Ná
rodního divadla vskutku originálním způsobem: jednoho dne měli být
propuštěni všichni členové činohry ND a opět znovu angažováni. Jenomže
ne všichni. Krejča se tak chtěl zbavit naprosto neschopného balastu, jakým
byly stranické posily poúnorového období; stejně tak se však chtěl zbavit i
některých vrcholných umělců starší generace, kteří údajně neodpovídali
Krejčovým interpretačním představám. K tomu nedošlo. Krejča tedy za
kládá nové divadlo. To, že se mu to v tak krátké době podařilo, nebylo jen
zásluhou pomalého oteplování kulturního, nýbrž byla to odměna za jeho
služby nikoliv uměleckého charakteru.
Sok, způsobený náhlým odchodem Krejčí a části souboru, motivoval
pozitivně převážnou část mladší generace ND. Byl však povzbuzením i
pro starší generaci, která nesla jeho odchod nejen jako útěk od rozdělané a
zbabrané práce, ale i jako zažehnání nebezpečí, které z Krejči sálalo. Nelze
však jednoduše říci, že to byl pouze Krejča, kdo způsobil tento velký roz
kol v útrobách ND. Svou měrou se na něm podíleli právě tak Radok, Ple
skot či Salzer a mnoho dalších, kteří si pohrávali s různými vnitřními prou
dy a hlavně vedením, jak se jim zlíbilo. Naštěstí ne však s tou důsledností
a intenzitou jako Otomar Krejča.
Odsoudit toto období bez zvážení jistých dramaturgických přínosů by
však bylo nespravedlivé a zjednodušující. Přes všechny vnitřní problémy
hledá ND a celé české divadelnictví s mravenčí trpělivostí novou podobu
dramatické tvorby. Znovu začínají na české jeviště pronikat západní auto
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ři. Jsou uváděny zajímavé novinky našich tvůrců. ND má za sebou již
“Srpnovou neděli”, blíží se “Majitelé klíčů”, “Konec masopustu”, “Anti
gona a ti druzí” a “Zápas s andělem”. Po Osbornově “Komikovi” přicháze
jí Sartrovi “Vězňové z Altony” nebo Frischova “Andorra”a konečně i Mil
lerovo “Po pádu”. To všechno byly jistě činy, které nezůstaly bez povšim
nutí nejen u nás, ale i v zahraničí. Praha jako by se pozvolna začala stávat
opět kulturním centrem, které přes dětské nemoci slibuje obrovskou bu
doucnost. Pražské premiéry začínají navštěvovat takoví autoři jako
Sartre, Diirrenmatt a Ustinov. Celá Praha začíná ožívat. Kdysi nedotknu
telná ruská klasika začíná v “Činoherním klubu” hovořit novou řečí. Díky
divadlu “Na zábradlí” se objevuje Beckett, Ionesco a Jarry a debutuje v
něm Václav Havel; jinde pak Ladislav Smoček a Josef Topol.
Exploze zasáhla i Národní divadlo. Na novou vlnu nemohlo, pochopi
telně odpovědět tak avantgardně jako malá divadla. Odpovědělo však bri
lantně ve svých intencích, a to hned dvěma inscenacemi: Čapkovým “Ze
života hmyzu” a Lorcovým “Domem doni Bernardy”. Dalo by se jmenovat
mnoho jiných a snad i zajímavějších inscenací před lednem 1968. Jmenuji
však záměrně tyto dvě, protože si obě přivezly zasloužené vavříny za Zápa
du. Díky tomuto úspěchu si členové ND po dlouhé době uvědomují svou
uměleckou kvalitu a příslušnost k tomu nejlepšímu, co české divadlo dnes
má.

IV. Začátek roku 1968 je poznamenán radostí z práce, zapomenutím sta
rých řevnivostí a dobrým pocitem klidu. Herci jako by k sobě měli najed
nou blíž, bouřlivě diskutují o problémech společenských i uměleckých.
V ND je znovu založen Klub sólistů, navazující na slavné předválečné tra
dice. Tato organisace měla plnit jakousi nadodborovou funkci, jejímž
úkolem mělo být chránit práva uměleckých pracovníků. Tím se měla elimi
novat nepružnost ROH, které muselo dbát potřeb jak šoféra tak operního
tenora. Premiéry v ND se stávají manifestacemi nadějí, neboť v královské
loži usedají znovu lidé, kteří mají úctu a obdiv lidu, nikoli neproniknutelné
chladné masky.
Činohra má za sebou další velký úspěch. Na sklonku roku 1967 uvádí
v režii Miroslava Macháčka premiéru Dürrenmattových “Novokřtěnců”.
Autor, který představení navštívil, nabízí vedení ND exklusivní zájezd po
německy mluvících zemích, ve vlastní režii. Všechno se zdá nasvědčovat
tomu, že nejvážnější krize jsou překonány a nic nestojí v cestě dalšímu vze
stupu.
Elita činohry ND se však dopouští závažné chyby. Místo, aby se cele
soustředila na uměleckou práci a upevnila si svou pozici i politicky, začíná
intrikovat proti šéfovi Vejražkovi. Pokouší se na jeho místo dosadit Fran
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tiška Pavlíčka z Divadla na Vinohradech. Ten by byl za jiných okolností
jistě lepším šéfem, nemohl však nikdy dokázat to, co Vejražka: poskytnout
divadlu politickou ochranu. Pevná pozice Vejražkova jako šéfa a člena ÚV
mohla v posrpnovém období zmírnit či aspoň oddálit tragédii, ke které po
zději v činohře ND došlo.
Prázdniny 1968 skončily předčasně a tragicky. Již za několik dní po in
vazi se scházejí členové ND na zmatené schůzi. Jsou slyšet hesla, zasvěcené
projevy i nářky. Divadlo se začíná zmítat vlnami nejistoty, rozhořčení, ale i
spekulacemi, co nastávající situace přinese. Zatím patří ještě všichni k t. zv.
“pomýleným”. Činohra reaguje na okupaci naivně a překotně nastudová
ním “Jana Roháče z Dubé” a “Bílou nemocí”, které mají demonstrovat so
větskou zradu a náš nesouhlas s okupací. Umělci stojí ve frontě při vracení
stranických legitimací, pořádají se schůze se stranickými představiteli,
hlavně se Smrkovským, který členy varuje před zbrklostí a hlavně před
svádějícím optimismem, že za pár dní se probudíme a Rusové budou pryč.
Říká tehdy doslova: “Nevystupujte ze strany a nevzdávejte své funkce. Je
připravena dostatečně silná garnitura zrádců, kteří se s velkou ochotou
ujmou pozic, které teď opouštíte.” Nikdo si však neuvědomoval, jak tato
nepopulární slova byla prorocká. Pořádají se i schůze se zástupci Akade
mické rady studentstva a s družebním monumentem Univerzitou Karlo
vou. Schůzky s odstupem času připomínají setkání těžce, ba nevyléčitelně
nemocných, kteří se těší, jak budou pozítří propuštěni za sanatoria. Doba
nedala ještě najevo, oč půjde. Zatím všichni žijí ujištěním, že se bude po
kračovat v polednové politice a jistotou, že okupace ČSSR zlomí SSSR
politicky vaz.
Elita činohry shromážděná hlavně kolem R. Hrušínského a R. Lukavského začíná znovu s aktivitou proti Vejražkoví. Pořádá se dokonce jakési
kolokvium, na němž měla být Vejražkoví vyslovena nedůvěra. Vejražka to
samozřejmě věděl, ale nepodnikl nic. Stal se z něho zahořklý člověk, které
mu se okupací zhroutil svět, a flegmatický šéf, který čekal na to, až bude
moci z funkce odstoupit. Když v r. 1969 skutečně odstoupil, došlo pak ke
zmatku, jaký patrně nemá obdoby. Absence šéfa byl neúnosná. Na tuto
funkci si dělalo čáku hned několik lidí. Po nekonečných debatách byli na
konec jmenováni hned šéfové čtyři - sice nelegislativně, pouze vnitropod
nikovými orgány: B. Prokoš, J. Dohnal, M. Růžek a R. Hrušínský. Brzy
však došlo k rozpadu “quadriumvirátu”, neboť Hrušínský a Dohnal se při
jednom zasedání tělesně insultovali. Ze čtyřlístku nakonec vyšel vítězně
B. Prokoš, který byl v této funkci už jednou, než r. 1964 byl z ní spolu se
svým ekonomickým náměstkem Jar. Hankou pro hospodářské nedostat
ky odvolán. Nyní při své nové inauguraci si kladl jako podmínku, že jeho
zástupcem se stane zase Jaroslav Hanka. To mělo být ND i jemu osudné.
Hanka se nezastavil před ničím. O souboru se vyjadřoval jako o stádu de-
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bilních hysteriků a členky činohry označoval v soukromí výrazy z veteri
nární oblasti. Byl to nevzdělanec, ale jeho vychytralost neznala mezí. Na
konec na ni doplatil i jeho přítel Prokoš, kterého obvinili, že podporuje
pravicové živly v ND - Hanka přiznal, že to byl on, kdo Prokošovi podra
zil nohy. Byl pak vyznamenán zasloužilým umělcem a zůstával i nadále
trvalým zástupcem budoucích šéfů až do svého důchodu.
Na Prokošovo místo nastoupil Jiří Dohnal, poctivý straník, odborář,
marx-leninista, špatný, ale vždy loyální herec. Vedle šéfovství v ND ředite
luje ještě v divadle J. Průchy na Kladně. Ve své kanceláři se pro nedosta
tek času téměř neobjevuje, a tak šéfuje J. Hanka, který si připravuje pilku,
aby podřízl větev, na které zatím ještě sedí Dohnal.
Nastala éra Přemysla Kočího.
V. Než se však budeme zabývat osobností Přemysla Kočího podrobněji, je
třeba zmínit se o práci činohry na počátku sedmdesátých let. Měla za se
bou několik nebývalých úspěchů, které se nakonec obrátily proti ní.
Velkým úspěchem byla např. inscenace Shakespearova Jindřich V. v re
žii Miroslava Macháčka. Toto fenomenální představení, dokonalá týmo
vá práce a zápal, s jakým herci svou práci odváděli, nemělo v této době ob
doby. Na naprosto pusté scéně se odehrával vítězný boj hrstky Angličanů,
kteří hájí svá nezadatelná práva proti přesile Francouzů. Symbolika, kte
rou toto představení v sobě mělo, aniž byji nějak lacině dávalo na odiv, by
la tak přesvědčivá, že nikdo z diváků nepochyboval o tom, kdo jsou Angli
čané a kdo Francouzi. Představení navštívil britský divadelní manager,
pod něhož spadal např. Old Vicči Stratford Theater Company, John Dexter, který se rozhodl okamžitě představení koupit, poslat do Florencie a po
samozřejmém úspěchu poslat na několikaměsíční turné po Evropě.
Smlouvu vystavil během dne a nutno říci, že suma soudruhům vyrazila
dech. Jenomže soudruzi dole míní a soudruzi nahoře mění. Čtrnáct dní
před odjezdem do Florencie přišla “naprosto ověřená” zpráva, že Goldstücker a Pelikán chystají ve Florencii demonstrace a ze zájezdu sešlo. Klid
tomuto představení nezajistil ani generál Svoboda, který je v roce 1972
soukromě navštívil. Nějak se na jeho předem ohlášenou návštěvu pozapo
mnělo, takže ve tři čtvrti na sedm ho uvítala jen malá delegace, která ho od
váděla ke královské loži. Došlo však k trapné situaci: nikdo od ní neměl
klíče. Tyto klíče jsou totiž jen dva. Jeden je schován u referenta pro zvlášt
ní úkoly, který však byl zrovna někde na pivu, a druhý patří úřadujícímu
prezidentovi. Na otázku vítací komise, zda soudruh prezident nemá klíč
vlastní, odpověděl generál, že mu jej jeho předchůdce nedal. Co teď? Byla
mu nabídnuta lože jiná, leč stařec trval na tom sedět ve své vlastní. Nako
nec byl povolán zámečník a dveře vypáčil. Objevil se však další problém:
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jak rozsvítit? Královská lože má totiž tajné elektrické vedení ajeho systém
znal opět jen referent pro zvláštní úkoly. Jedna z uvaděček se nad starým
vojínem smilovala a půjčila mu svou baterku. Představení mohlo začít...
Dalším, prokazatelným úspěchem činohry ND bylo představení hry B.
Brechta “Matka Kuráž a její děti”, které pohostinsky nastudoval Jan Ka
čer. Jedinečný výkon Dany Medřické, fascinující scéna Josefa Svobody a
jakési zeslovanštění této typicky německé protiválečné agitky, působilo
nesmírně imaginativním dojmem. Reakce publika byly tak spontánní, že
se začalo uvažovat o stažení této hry z repertoáru. Nejdříve byli osočeni
herci, že určité pasáže příliš akcentují a tím dávají problém třicetileté vál
ky do souměry s internacionální pomocí. Uvažovalo se dokonce o přeobsazeních, ale tyto návrhy po následující poznámce zanikly. Zněla: Co tak
hle přeobsadit diváky? České divadelnictví a hlavně jeho nově jmenovaní
kapitáni v té době zápasili s obrovským problémem. Strach a letargie se
mezi lidmi ještě neujaly své svrchované vlády, a tak lid reagoval v hlediš
tích naprosto spontánně na jakoukoliv připomínku či náznak nedávno
utrpěného bezpráví. Závěr vrchnosti zněl, že máme nedisciplinované obe
censtvo, které podléhá nahodilým výtržníkům, vyskytujícím se v hledi
štích. Opatření na sebe nedalo dlouho čekat. V každé hledištní řadě bylo
umisťováno několik placených “diváků”, kteří sledovali reakce publika.
Představení “Matky Kuráže” bylo na podzim roku 1971 pozváno na Be
nátské bienále. Slo o jakousi starou kulturní dohodu a zájezd byl zorgani
zován tak rychle, že se jej nepodařilo zrušit. Odehrála se tři představení a
tato oportunistická a pravičácká inscenace si odvezla z Goldoniho rodi
ště první cenu.
VI. Pak nastala éra Přemysla Kočího. Éra totálního teroru, bezohlednosti
a zvůle. Tento podprůměrný zpěvák, tolik si zakládající na svém ostrav
ském akcentu, milovník peněz, dlouholetý pracovník StB, se stal ředitelem
Národního divadla...
V roce 1967 žádal zvýšení gáže, což bylo odmítnuto. Podal tedy výpověď
a ta byla, k jeho velkému zklamání, s radostí přijata. Nějaký čas se živil
estrádami, než mu jeho vlivní známí opatřili místo profesora zpěvu na
AMU. Tento muž se tedy vrátil...
Vrátil se jako bůh pomsty, aby si vyrovnal účty ne s těmi, kteří mu ublí
žili - těch vlastně nebylo - nýbrž s těmi, co byli lepší a úspěšnější nežli on - a
to byli skoro všichni. Před soubor činohry nastoupil vskutku impozantně.
V dederonové košili, pod kterou prosvítalo námořnické tričko a s rukama
v kapsách se posadil za stůl a spustil: Ať si nikdo nemyslí, aťsi nikdo ne
představuje, máme prostředky, umíme si poradit, zatočíme, vyčistíme,
uhájíme atd. Soubor byl tímto výstupem natolik konsternován, že se ná-
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rodní umělec Karel Höger neudržel a požádal nového ředitele, aby vyndal
ruce z kapes, mluví-li k členům Národního divadla. Bylo to sice trefné vy
kázání do patřičných mezí, ale nikdo tenkrát netušil, že si Karel Höger tou
to poznámkou prakticky podepsal ortel, a že bude tímto člověkem tak pro
následován, že nakonec sám odejde do důchodu.
Za svůj prvořadý úkol si Kočí stanovil omlazení souboru stranickými
kádry. Potřeboval volná místa, která mohli uvolnit pouze starší členové
souboru. Ti však byli už většinou národními umělci a využívali práva z to
ho titulu plynoucího, že penzionováni být nemusejí. Kočí se tedy nejdříve
uchýlil k slibům osobních penzí, nakonec pak k morálnímu nátlaku, že
mají udělat místo mladším, uvědomit si, že jsou na konci svých sil a podo
bně. O jednom případu stojí za to zmínit se podrobněji - Jiřina Šejbalová.
Tlak, který na tuto carevnu českého divadla a filmu vykonával, byl neslý
chaný. Neslýchané bylo i to, ža mu v tom pomáhal Jiří Dohnal, Šejbalové
kdysi přítel. Slibovali jí hory doly, třítisícovou osobní penzi a místo profe
sorky na herecké konzervatoři. Jiřina Šejbalová však nepovolila. Milova
la divadlo a lidi v něm, a chtěla zůstat. Jednou, těsně před koncem sezóny,
za ní přiběhl na zkoušku udýchaný předseda ZV ROH, aby mu podepsala
nějakou maličkost kvůli dietám, které jí divadlo dluží ještě od předešlého
zájezdu. Šejbalová v rychlosti podepsala. Teprve, když si šla před prázd
ninami pro gáži, řekla jí pokladní, že už gáži nedostane, neboť je důchod
kyně a musí čekat na výměru své penze. Čekala na ni deset měsíců - a samo
zřejmě nedostala ani osobní důchod ani místo na konzervatoři.
Ozve se ovšem otázka, jak si to mohl Kočí vůbec všechno dovolit, jak to,
že se nezvedl nikdo ze členů a neřekl: Tak dost! Samozřejmě, že se takoví
našli. Jejich hlasy však byly naprosto bezmocné. Hlas jedince nemá v so
cialismu žádnou váhu, protože nemluví z platformy, jako je strana nebo
odbory. A toto obojí už měl Kočí dávno na své straně. Najednou se znovu
probudily zakomplexované stranické posily poúnorového období, které
bylo třeba nově zhodnotit, dát jim řády a připravit tak rychle novou garni
turu mistrů. Švorc, Šavrda, Plachá, Klenová - to jsou ti, kteří dnes rozho
dují, kdo smí hrát v televizi, ve filmu či v rozhlase. Oni nyní budou hrát
hlavní role. Jejich první normalizovaná inscenace “Vstanou noví bojovní
ci” už jim vynahradila léta ústrků - teď dokazují, kolik v nich dříme “ji
skry”. Rudolf Hrušínský, který v tomto kuse hraje malou roličku hospod
ského, dostane důtku za svůj výkon s odůvodněním, že jej odvedl příliš do
bře a tím zesměšnil hlavního představitele Josefa Mixu v hlavní roli...
Divadlo se přestává bránit, chybí mu k tomu prostředky. Rozmáhá se
pocit marnosti a totální nechuť k práci...
To je Národní divadlo na konci svého stoletého trvání.
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Národné očima kulisáka
Ján Mlynárik

Bol jessený večer 1952. Mladý adept historie stál na “bidílku" a v hĺbke
javiska pod ním zradená Rusalka smutno vyčítala Princovi jeho vášeň.
Dojalo ho to. Tak chápal ináč aj všetky operné predstavenia - Zlatá kaplič
ka sa mu stala za tých pár mesiacov štúdia druhým domovom. Takmer
každý večer ho tam vídali, “ Prodanku" videl šesť krát za sebou; varipotrikrát tam šiel, aby si dôkladne preštudoval a zažil strhujúci vir predohry,
potom ho zas zaujala Skočná, pozdejšie zbory a napokon aj celé tkanivo
diela. Fidelia videl tiež trikrát. Aj na tejto Rusalke bol už potretie. Bol to
preňho malý zázrak. Nedokázal si predstaviť, ako rýchlo a dôkladne sa dá
zmeniť scéna nielen počas prestávky, ale aj v samotných obrazoch. Kedysi
hrával na dedine divadlo, jeho kulisy boli jednoduché. Avšak tu išlo do
slova o pohádku. Nedalu mu dlho pokoj, ako sa vlastne tá scéna robí...

Učil som na Akadémii múzických umení v Prahe históriu na katedre spo
ločenských vied. Keď sa po prepadnutí Československa podarilo sovie
tom dosadiťnajar 1969 kolaboranstké vedenie, personifikované bratislav
ským fiškálom Gustávom Husákom, polobláznivý minister školstva Hr
bek, o ktorého paranoi vedeli, zrušil posledný deň septembra 1969 všetky
katedry spoločenských vied na vysokých školách, pretože ich členovia sa
vraj najviacej angažovali v obrodnom procese, zradili marxismus a pre
padli revizionizmu. Ja osobne som vtedy napísal pár článkov, ktoré po
ukazovali na ľavičiarstvo a dogmatizmus ako na hlavné nebezpečenstvo v
dejinách KSČ, zatiaľ čo oficiálna verzia znela opačne, takisto som naplno
povedal o federalizácii, darovanej okupantom, čo som si myslel. Nemal
som teda šancu “přežiť” - reorganizácia bola vlastne začiatkom generálne
ho útoku kolaborantov proti spoločenským vedám, z ktorých história a
historici boli na prvom mieste “odstrelu”. Kedže som pre novú katedru lepšie povedané Ústav marxizmu leninizmu - bol bezperspektívny, jedno
ducho ma zo školy prepustili.
Bývalo povinnosťou školy nájsť ľuďom náhradné zamestnanie. Niekto
ré školy to robili a kolegovia dostali aspoň čiastočne ich kvalifikácii odpo
vedajúcu prácu. Rektorát AMU však pre mňa nemal ani miesto knihovní
ka. ktoré sa práve uvolnilo. Zašiel som teda za rektorkou školy, Máriou
Budíkovou-Jeremiášovou, niekdajšou skvelou Mařenkou, a upozornil
som ju na morálnu povinnosť školy voči mne. Povedala, že miesto na škole
pre mňa nie je, ale jej priateľ “Přemek” Kočí, ako riaditeľ ND by mal pre
mňa miesto v archíve. Byťarchivárom Národného nebolo k zahodeniu a ja
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som prijal túto ponuku. Ale starému pánovi arichivárovi sa ešte nechcelo
do penzie, plánoval odísť za pol roka. “Do toho času budeš na javisku”,
povedal mi Kočí, “aspoň poznáš “provoz” od základu.”
A tak som 1. marca 1971 vstúpil na “prkna, znamenající svět”, naviac
na tie, ktoré som ako mladík toľko obdivoval a z ktorých som získal toľko
nádhery. Teraz som naviac mohol detailne študovať stavbu scény, jej pre
meny, vlastný chod predstavenia, divadla. Spočiatku som vydržal nápor
ťažkej fyzickej práce, napokon ako kováčov syn som sa od malička tužil vo
fyzickej práci v otcovej dielni, mal som na vedomí, že to bude trvať iba
niekoľko mesiacov. Presne šesť. Ale keď mal starý pán archivár odchád
zať do dôchodku, umrel herec Krahulík, a Koči vyhlásil, že divadlo má po
vinnosť postarať sa o jeho manželku, z ktorej urobili archivárku. Nezá
ležalo na tom, že pre túto funkciu nemá ani najzákladnejšie predpoklady.
A tak namiesto 6 mesiacov kulisáčtiny mi zostala niekoľko ročná manuál
na drina. Presne rokov šesť.
Národné, na ktorom sa hralo nepretržite mnoho desaťročí, sa už takmer
rozpadávalo. Všetko žiadalo renováciu. Podlaha javiska bola už tak doni
čená, že niekedy nebolo kam zavŕtať “klúč” alebo “vrtík”, prichytávajúce
jednotlivé diely. Niektoré ťahy už boli vyradené, zlyhávala aj iná technika.
Avšak všetko svedčilo o dôkladnej práci pôvodných budovateľov a stavi
teľov “zlatej kapličky”. Bolo až podivné, že toľko rokov nepretržitého dia
nia môže takéto divadlo zniesť. Súčasná novostavba, ako som pozdejšie
videl v Smetanovom divadle, mohla vydržať ani nie tretinu tohto času.
V manipulácii s kulisami prevažovala manuálna práca. Nevýhodou Ná
rodného bolo, že nemalo vlastné sklady a všetky “komédie”, ako sme vra
veli predstaveniam, jednotlivým kusom, sa museli dovážať každodenne zo
skladov u Apolinára. Jedinou mechanizáciou pre transport bol starý vý
ťah, ktorý - ak išiel, ale často aj nefungoval - vyviezol kulisy z pobrežnej
strany Národného až na zadnú čásťjaviska. Keď sa stretli také dve komé
die, ako trebárs Carmen, ktorú bolo treba ráno rozbúraťa vyviezť a Vojna
a mier, ktorú bolo treba na javisko doviezť a postaviť, každému kulisáko
vi, nehovoriac už o manipulácii, prešlo v ten deň rukami až 10 ton materiá
lu. Ruky som si vtedy cítil kdesi u členkov. Robili sme, ako naši predchod
covia pred takmer sto rokmi. Tu sa zastavil čas. Nevýhodou proti ním
bolo, že všetko už bolo opotrebované.
Horšie to bolo s vnútorným duchom divadla toho času. Iba rok predomnou nastúpil za riaditeľa Přemysl Kočí, niekdajší barytonista Ná
rodného, pozdejšie docent spevu na AMU. Kočí a jeho priatelia naplno
prijali Husákovu líniu kolaborácie a podľa toho jednali. Charakterove
čestní členovia súboru činohry, ako boli Karel Höger alebo Rudolf Hrušínský si prosto nezahrali. Vidím dodnes Rudolfa, ako sa hlási na celodivadelnej záverečnej plenárke o slovo a ako mu hovoria, že “jeho problém”
budú riešiť. Neriešili nič. Až keď jeho synovi, mladému Rudovi navrhol
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riaditeľ filmu, aby si zmenil meno, lebo si ináč nezahrá, starému praskli
nervy, napísal všetko Husákovi a po čase si už mohol zahrať. Ale to sme už
boli v Smetanovom.

Dusná atmosféra bola v opernom súbore. Kočí si tu osoboval práva
absolútneho vládcu. Zhodil Holzknechta z vedenia opery a dosadil kon
vertujúceho katolíka Šípa, ktorý za šéfovstvo opery musel vstúpiť do
vládnucej strany. Keď však nedovolil zmeny vCorialonavi, Kočí so svojim
zástupcom ho jednoducho vyplieskali. A napokon ho vyhnali tiež. Pre Ná
rodné neboli dobré také speváčky ako Randová a Novotná, ktoré vo svete
dobývali mimoriadne úspechy a chceli sa vrátiť. Keď Kočímu na konkurze
predspieval mladý Dvorský Verdiho, Koči sucho vyhlásil, že to isto odpo
čúval od nejakého talianského speváka, že pripadal by v úvahu pre Ná
rodné, keby si vzal hodiny spevu uňho. “Ďakujem, nechcem!” povedal
mládenec a šiel spievať do Scaly. Mladý tenor Janda, ktorého Kočí prijal s
podmienkou, že si bude uňho brát hodiny spevu, skončil takmer zničením
hlasu. Ak podľa Kočího mal “posrať všetkých”, bol rád, že sa zachránil
útekom kamsi do východonemeckej opery. Gabriela Beňačková musela na
vyše roka odísť z Národného, nemali pre ňu byt, ktorý sa ináč hojne pride
ľoval Kočího milenkám a pochlebovačom. Vládla tam vtedy vtom súbore
dusná atmosféra intríg, podrazov, udavačstva. Poznal som to dôverne,
denne som sa s tým stretal. Mnohí zboristi sa mi zdôverili, boli to veci pre
prvý kultúrny stánok v republike nedôstojné.

Dirigenta Jana Štycha som poznal od školy, strhujúcim spôsobom pred
viedol ako absolventské predstavenie Lazebníka. Potom roky pôsobil v
Brne. Až začiatkom 70. rokov prišiel do Národného. Odvádzal poctivú
prácu, bol to mimoriadne talentovaný dirigent, mal hudbu takpovediac v
krvi. Vidím tú scénu dodnes: je generálka Godunova, v prvom obraze
nastupuje zbor, Godunov vzdáva slávu všetkým svojim predchodcom.
Nad dirigentským pultom sa nahol zlovestný tieň a Štych v zápätí počul:
“Takto sa divadlo robiť nedá, orchester reve, je to nanič!” Štych zčervenal.
Praštil taktovkou. Odišiel telefonovať do Brna, či ho berú zpäť. “Tomu
slouhovi slúžiť nebudem!” Takto Národné prišlo o osobnosť, na ktorej
mohlo stavať. A dirigent Kout? Skúšali Rigoletta. Mantovský vojvoda sa
raduje, hýri, ale hudba v pozadí nie a nie vyznieť. Tam sa zas vyznamenal
Šíp. “To nie je hudba vojvodu, to je dedinská kutálka!” Videl som, ako sa
Kout ohol pod touto insinuáciou. Spýtal som sa, prečo nehodil taktovku
Šípoví, aby si to robil sám. Neodpovedal mi, červenal sa aj predo mnou
hanbou z urážky. Pri najbližšom zájazde opery do západného Nemecka
zostal v emigrácii. Tak Národné prišlo o ďalšieho schopného dirigenta.
Proti hulvátstvu Kočího protestovali písomne na všetkých možných
miestach dirigent Krombholz, i basista Haken, ináč zástupca sólistov
opery. Protestovali aj mnohí iní. Aj ja. Nazval ma pred spolupracovníkmi
“dělnickým pankchartem”, ktorý “dělnickou třídu zradil”. Vtedy som na
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písal otvorený list Husákovi a vymenoval všetky paragrafy medzinárod
ných záväzkov, ktoré v OSN podpísala ČSSR, ktoré sa však na mňa ne
vzťahovali. Bola to moja osobná Charta. Bola publikovaná v Listoch. Keď
pred Vianociami 1976 prišiel za mnou Václav Havel ako za prvým (podľa
jeho svedectva), ktorý mal podpísať Chartu 77, bolo to vari pre toto. Na
moju osobnú chartu mocipáni nereagovali. Kolektívna akcia však vyvola
la v nich hystériu.

Sauna Národného sa v tom čase stala “dostaveníčkom” najvyšších par
tajných bosov. Často tam s predhodenými baletkami trávil večery taký
Kapek, Jakeš, Biľakainí. Raz, keďz celovečerného predstavenia uťahaný
Martin Štepánek nebol pustený do sauny, vyslovil sa neúctivo o “sebran
ce”, ktorá zamedzuje členovi ND použiť divadelné zariadenie. Krátko
potom ho zavolali a povedali, že pre umelecké nedostatky nemôže byť v
ND, “nemá na to”. Nevadilo, že “ťahal” také celovečerné komédie, ako
bol Radúz a Mahulena a mnohé iné. Naviac nezaložil Socialistický zväz
mládeže ako mu boli uložili. Vtedy mu za ten pokus vynadala KláraJerneková.
V tej saune sa rozhodovalo o umeleckej náplni divadla. Biľak urobil
škandál, keď režisér Macháček v Jindřichovi V. škótštinu nahradil sloven
činou. A boli tam vraj aj také provokačné narážky súdruha Shakespeara,
že “někdo upadl za rakví”. Všetko sa muselo prebudovaťa Macháček dlhý
čas chodil ako oparený, hoci jeho “komédie” bola dlho tým najlepším, čo
súbor v 70. rokoch naštudoval. Zo scény musel odísť Nabucco. Po zbore
židov potlesk nebral konca. Bolo to hodnotené ako provokácia. Hoci Ná
rodné, verné smetanovskej tradícii, malo zásadu dávať všetky opery Maj
stra, Braniboři v Čechách boli vyradení. Pre jedinú vetu, že totiž, cudzie
vojská vpadli do našej krajiny. Bol na to hurónsky aplauz. Od toho času
sa Braniboři nehrali. Keď zaznel zbor väzňov z Fidelia, súdruhom sa
robilo nevolno. Na viac rokov toto jediné dielo Beethovenovo stiahli.
Roku 1973 sa Národné zavieralo. Nové komédie sme skúšali už v“Smetaňáku”, kam sa Národné presťahovalo s celým repertoárom a súbormi.
Rekonštrucia bývalého nemeckého divadla, ktorá stála stovky miliónov
korún, bola odfláknutá takým spôsobom, že nám pri práci padaly konzoly
na hlavy, prestala fungovať “točna”, nešla železná opona, každú chvíľu
došlo k závadám. Keď sa nedvíhali stoly na “točne”, museli sme na posled
nú chvílu priviesť “šikmú” z Apolinára a urobiť plochu takmer v pár minu
tách po starom spôsobe. Výhodou Smetanovho bolo, že v suteréne dopl
ňovacej správnej budovy boli rozsiahle sklady. Komédie sme naskladali do
pripravených klietok, ktoré sme tlačili po koľejniciach. Ale mnohé “ko
médie” sme museli transportovať od Apolinára úzkym postranným vcho
dom od hlavného nádražia.

Práca mi už nevadila. Otravovala ma diskriminácia. Kočí sa zaviazal
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kádrovákovi na ministerstve kultúry, že ma odstráni z divadla. Stal sa
totiž malér. Študovala sa Krútňava a Hrabalov priateľ pán Marysko,
čelista orchestru ma doporučil zbormajstrovi Malému, že by som bol dob
rým poradcom pri slovenskom študovaní textu. Stalo sa, s prof. Holzknechtom som podpísal zmluvu a študoval partitúru so sólistami. Keď to
bolo hotové, preberali sme text so zborom. Zboristi ma už roky poznali
ako kulisáka v zapotených montérkach. Naraz ma však zbormajster Malý
predstavuje so všetkými akademickými titulami. V zbore to zahučalo. Ale
vzápätí to zahučalo zle aj v riaditeľovej pracovni. “Znevážil si štát, systém,
robíš dobrú robotu, ale z divadla pôjdeš preč!” Malému zakázali výjazd do
cudziny, hoci bol zástupca hlavného zbormajstra bayreuthského festivalu,
zaviedli disciplinárne pokračovanie. “Máte vy vôbec nejaký titul”, spýtal
sa ma pozdejšie zdrtený Malý. “Nejde predsa o tituly”, odvetil som. Vtedy
sa skvelo zachoval pán Haken. “Páne docente, kdybyste kdykolik cokoli
potřeboval, budu vám k dispozici.” Táto solidarita ma hriala.
Nesmel som na zahraničné zájazdy. Jediný zájazd, ktorý som s Národ
ným urobil, bol do Bratislavy so Zápotockého-Stehlíkovou hrou Vstanou
noví bojovníci. Bola to najslabšia komédia; nás však tešila, že jej kulisy
boli ľahké. Ale keď ma oslovila bývalá posluchačka Vysokej školy mú
zických umení v Bratislave, kde som v rokoch 1957-1959 spolu s Milanom
Šimečkom učil, “pán profesor, a čo vy tu?”, spil som sa hanbou, priznám,
do nemoty. S predstavením boli aj iné lapálie: rekvizitár namiesto poškvr
neného červeného práporu dal do vitríny napoleonský prápor z Vojny a
mieru a nad jasajúcim proletariátom sa rozvinula zástava francúzskeho ci
sára. V Bratislave naviac niekto 5 minút pred koncom hry pustil železnú
oponu. Bola to “ostuda”, akú súborčinohry Národného vari nikdy nezažil:
Odrezaní herci na “forbíne” naprázdno otvorili huby a civeli do obecen
stva. Bolo to predstavenie Mixovcov a Dohnalovcov, prekádrovaných
súdruhov. Spomínám si, že krčmára zo začiatku hral Rudolf Hrušínsky. Ale ten “socanov” posielal kamsi s takou vehemenciou a chuťou, že ho
čoskoro nahradili Dohnalom. Z tohto predstavenia mi zostali nezabudnu
teľne zážitky na pani Šejbalovú, ako ženu miestneho chudého. Hral ho
Stanislav Neumann. Keď v Našich furiantoch tento starý muž, postihnutý
sebevraždou syna, ktorý nesúhlasil s okupáciou, spomína na synka, ktoré
ho mu zabili Prajzovia, videl som opravdové starecké slzy. Za lži a podvo
dy starého Neumanna platil teraz jeho syn a mrtvý vnuk. “Nič nezostane
zabudnuté, za všetko sa platí...”
Robili sme celých 10 mesiacov nepretržite tak, že po dvoch dňoch práce
sme mali tretí deň volný. Zarábal som 2000 korún čistého. Pri 5 člennej
rodine to vyšlo na 400 korún na hlavu. Manželka historička nemohla nájsť
prácu len preto, že bola mojou ženou. Tak som vo volných dňoch zháňal
peniaze, kde sa dalo. Váľal som sudy v pivovare, robil na stavbách. Po
srážke s Kočím roku 1974 som chcel prejsť do iného divadla. Pristavil som
sa pri plagáte a vybral si posledné, najmenšie. Bolo to divadlo Atelier v
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Spálenej ulici. Malo 3 kulisákov a potrebovali štvrtého. Všetko bolo vyba
vené. Na poslednú chvíľu mi kádrovačka povedala, že ľudia ako ja nesmi
robiť v kultúre ani manuálne. Bolo to nariadenie Biľaka vari z roku 1972,
keď naša účasť v Národnom bola zjavná. Divadelné noviny a televízne
spravodajstvo v ND robil Arnošt’ Friedrich, bývalý politický vedúci spra
vodajstva čsl. televízie. Po vyhodení aspoň tu mohol čiastočne uplatniť
svoju profesiu. Ale po biľakovských útokoch ho preradili k Apolinářovi
do skladu, kde musel ťahaťvšetky náklady. Námaha fyzickej práce na jeho
telesne chatrnej konštrukcii vykonala svoje dielo. Zakrátko dostal infarkt
a umrel. Koči, hoci sa považoval za jeho osobného priateľa, mu nepomo
hol.
Bol som teda kulisákom Národného v Kočího ére. Bola to vari okrem
prvej okupácie najsmutnejšia kapitola Národního divadla. Keby národ
vedel, čo spolok kolabornatov morálne i fakticky s jeho svätyňou urobil,
vyhnal by všetkých bez rozdielu. Bola to hanba, bol to smútok. Bola to
devalvácia nielen tradície, ale aj charakterov celých súborov. Devalvácia
repertoáru. Ruské, či skôr sovietske opery A jitra jsou zde tichá alebo
Desať dní čo otriasli svetom znamenali najhlbší úpadok nielen po umele
ckej stránke.
Ale predsa len Koči so svojou bandou nedokázal zničiť tradíciu tohto
prvého divadla, ktoré bolo a je viacej než umeleckým stánkom, je symbo
lom kultúry a etiky národa. Po mnohých sťažnostiach Kočího napokon
vykopli. Priateľ Biľak mu za odmenu pridelil národného umelca.
Keď som dostal západonemecké štipendium, na hodinu som dal výpo
veď. Mal som predtým niekoľko operácií, natiahol som si v drine kadečo a
žiadal preradiť na inú ľahšiu prácu. Vysúdil som na riaditeľstve ešte plný
trojmesačný plat. Z ND som odišiel koncom augusta 1976.

***
Končila sa sezóna 1975/76. Niekdajší adept histórie, potom dlhoroč
ný vysokoškolský kantor odhalil si pre seba tajomstvo kulís, premeny scé
ny. Poznal divadlo zo všetkých strán, ním milované Národné divadlo. Stál
za šálou, zbavený už všetkých ilúzii o svojom niekdajšom komunistickom
sne a počúval Rusalku. Spievala Gabriela Beňačková. Vari ani nedýchal,
ako sa snažil zachytiť každý záchvev tohto vzácneho hlasu. Začínali s Gab
rielou spolu. Vtedy to bola Tatiana vo Vojne a mieri; odvtedy dosiahla naj
vyšších umeleckých úspechov. Rástla mu pred očami. Teraz spievala ne
opakovateľným spôsobom tragický príbeh tvora, ktorý chcel byť člove
kom; kulisákov osud sa zdal byť tak podobný v mnohých sklamaniach
tejto Rusalke. Vo výške kopuly divadla zaznievala nádhera Dvořákovej
hudby...
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Nezměrné neštěstí potkalo ubohý národ nás, krutá rána stihla domácí naše umění

!

d n e m ě s íc e s r p n a

p o p e le m

12.

Velké Národní divadlo
v e č e r n e b la h é h o
le h li o

!

Patříme na ssutiny té chlouby naší, té pevné záštity umění českého, se zrakem zaroseným,
sc srdcem krvácejícím. Ani ztráty hmotné, nahraditelné, neželíme tou měrou, jako toho, že strašlivou

Jest na nás všech, abychom podle sil svých zasadili se o uskutečnění tužeb našich ve

tou katastrofou ideály, k nimž spělo naše umění hudební, posunuty jsou do značné dálky a to ve
chvíli, kdy byla ideálům těm zejména zpěvohra naše již tak blízka! —

i

hudební! Ukažte všichni

znovuzrození našeho Národního divadla stalo se skutkem co

Hudební světe český! Korporace i jednotlivci, spolkové pěvečtí

příčině této, aby

nejdříve.

seč jste, rozněcujte českými zvuky srdce česká k nadšení horoucímu, obětavému!

Do živého
Eva Procházková

Přijeli jsme do USA koncem ledna letošního roku. V Michiganu se nám
dostal do rukou časopis "Proměny”. A tak jsme vzpomněli na studenty
humanitních věd v Československu a nejen na ně. nýbrž na celkovou kulturně-politickou situaci zejména mladých generací.
Nechci rozebírat všeobecně známý cynismus, který charakterizuje jed
nu, patrně větší část mladých lidí a provázíjejich kariérismus, nebo který
u jiných sociálních typů vede k melouchářské morálce, řízené heslem
“umět v tom chodit”. Nezdá se mi ani, že tato část populaceje významnější
než ona menšina, která ve svém znechucení nad nedůstojnými a nekulturními poměry došla tak daleko, že pro ni rizika, podstupovaná pro uspoko
jení jiných, vnitřních potřeb, patří k životním nezbytnostem. Otevřeně
řečeno: jakkoli situace v Československu vypadá beznadějná, mrtvá, bez
východná, rostou tu přece stále znova a znova skupiny mladých lidí,
ochotných vyvinout značné i nebezpečné úsilíjen aby získali knihy, sami
zdatové články, aby je opisovali a půjčovali dál, aby o nich diskutovali a
aby byli stále ve styku se svobodnou a nezávislou kulturou. Tyto skupiny
hladově hltají vše, co se jim dostane do rukou; výtisk knihy, třebas poříze
ný nejprimitivnějšími prostředky, pro ně znamená daleko víc než zařízený
byt, hezké oblečení a všechno ostatní.
Mezi tyto skupiny patří ovšem studenti a absolventi vysokých škol.
Rada absolventů zcela dobrovolně opustila možnost zařazeni ve vystu
dovaných oborech, a to i včetně technických, jen aby nebyli vtaženi do
totalitně komunistického “establishmentu", v němž končí veškeré právo
na realizaci individuálních vloh a požadavků. Množství absolventů pracu
je dobrovolně v dělnických povoláních, na nekvalifikovaných nebo málo
kvalifikovaných místech, mnoho jich staví silnice, metro, topí v kotelnách
a zároveň sní o vlastní i národní identitě, studuje dle vlastního výběru a vy
tváří si vlastní názor na svět. Tito mladí lidé prožívají své postavení větši
nou šťastně. Vztah mezi světem obživy a světem osobní volby, jež spolu
nejsou v žádných vazbách, nemůže vyvolávat psychické napětí. Majíproto
pocit, že žijí mnohem spokojeněji a hlavně plněji než ti, kteřípodřídili svět
své seberealizace kariéře , postavení a kolaboraci. Nevzniká u nich, tak
jako v onom druhém případě, žádný pocit schizofrenie, který mívá tak čas
to tragické důsledky: není totiž dlouho snesitelný. A proto mladší genera
ce, která dala přednost zařazení do oficiálních struktur, musí tuto schizo
frenii překlenout buď úplnou likvidací svých původních ideálů a ohnutím
charakteru, nebo tím, že skutečně onemocní a stanou se psychopaty,
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neurotiky či skutečnými schizofreniky, nebo se dají vědomě a programově
na cestu cynismu, mají-li výhodu silného žaludku. Ti první, ohnutí, jenom
slouží:jenom zvedají ruce na schůzích a poradách. Ti třetí, cynikové, před
kládají návrhy, drží oficiální linii a bez skrupulí jsou ochotni zničit své
spolupracovníky.
Vcelku vzato jsou všechny tři kategorie plodem nemocné společnosti.
Vraťme se proto k oné, která pochopila, že v nemocné společnostije nutno
si zachránit psychické zdraví, charakter a morálku, a byla ochotna v zájmu
tohoto cíle podstoupit nenormální řešení svého existenčního zařazeni.
Výběr, jak vidno, je pro mladé generace v každém případě omezený a,
slabě řečeno, poněkud zvláštní. Avšak možno-li mluvit o “zdraví”, tedy
právě cesta rezignace na postavení, výhody, na veřejné uplatnění vejménu
vnitřního uspokojení je cestou realistů, jež na patologickou společnost
reagují tím nejzdravějším možným způsobem.
Tak vznikly ony “paralelnístruktury”, tak vznikla a udržuje se nezávislá
kultura, tak trvá naděje pro příští národní obrodu; a je třeba říci, že toto
úsilí charakterizuje především tolerance a demokratičnost, rysy, na nichž
jedině může stát jakékoli příští národní uspořádání. Doma, v těžké době,
v době lámání charakterů a zkušeností, jež dospěly až na dno lidského
chápáni, se totiž problém “viny” a “trestu" dostává do jiného světla. Jeli
kož osudy, vystavené těmto zkušenostem, spějí až k pochopení toho, na
čem byla založena Charta 77, ke konfrontaci vlastní osoby s mravním
obsahem pojmu lidské existence vůbec, rodí se z těchto nejhlubších kořenů
vzájemná tolerance: je to tolerance nikoli vůči zlu, ale je to respekt vůči
druhým, podrobeným těžkým zkouškám, a je to zkušenost, že právo sou
dit nemůže být založeno na malicherných sporech. Tuto současnou domá
cí zkušenost by měl vzít na vědomí i československý exil: kdyby se jednou
vrátil do domácího prostředí, jež prošlo a prochází touto školou tolerance
a lidského porozumění a sjednocování, mohl by svými spory obnovit a rozdmychat i nežádoucí a pro budoucnost národa neplodné zlo.
To. čeho je dnes nejvíce třeba v exilu, je podpora trendu nového huma
nismu, jenž vychází ze svobodné a nezávislé kultury. Domajsou vrstvy, jež
budou každé slovo hltat: jimž bude nesmírnou posilou, že věty, jež mohou
doma jen tajně opisovat, v ruce či na stroji, jsou za hranicemi totality
veřejně vyřčeny a vytisknuty. Je tedy potřeba posílat domů co nejvíce knih,
časopisů, literatury, aby ti, jež drží vše, co lze nazývat národem jakožto
kulturně-politickou a jazykovou pospolitostí, věděli, že nejsou sami a že ti
ve světě na ně nezapomněli.
Nepřeceňuji v tomto ohledu exil: tyto vrstvy lidí doma, jež “drží” národ
ní kulturu, vznikají stále a stále znova, bez ohledu na to, zda exil pracuje
či ne. Vznikají z potřeby žít jako občané státu, jenž byl vždy součástí zá
padního kulturního společenství, z potřeby, kterou nikdo neuhasí tím, že
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průběžně vvstěhovává známé disidenty. Tato potřeba má totiž širší zázemí
než je disidentství. Diskuse mladých studentů o filmech, divadlech, kni
hách, jejich touha po styku se světem, jejich zdánlivě nepolitický odpor
vůči průměrné a podprůměrné kultuře, to vše je stále novým zdrojem po
kračujícího národního odmítnutí, a úsilí režimu o zastavení procesu je
marné. Mladí studenti jsou zoufalí, že se jim nedostává kulturních zážitků
a informací o světě v plné míře; jsou zoufalí při poslechu stupidních před
nášek z humanitních oborů a dobře umí rozlišovat a posuzovat; a v této ne
spokojenosti je neuhasitelný zdroj nových opozic a revolt. Tyto domácí
skupiny se nakonec z onoho zoufalství uchylují k vlastní tvorbě; kromě
edice Petlice a Samizdatu existuje přece dnes doma tolik edic jiných jmen,
že exil zdaleka nemůže být pokládán za toho, kdo svobodnou českosloven
skou kulturu převážnou měrou udržuje.
Přesto je úloha exilové literatury ohromná a pro toho, kdo v exilu žije
déle, nedocenitelná. Nenípravda, že nemá smysl nic dopravovat domů, ne
boť národ žije z velké většiny v pasivitě. Není pravda, že je tudíž zbytečné
riskovat perzekuci lidí, jež by se doma při spojení s exilem angažovali. Tito
lidé to totiž chtějí dělat, neboťje to pro ně většinou důležitější než hrozba
perzekuce. Kromě toho exil pomáhá tvořit z útržků papírů, opsaných
básní, tajně předávaných filosofických eseji ajiných, československou kul
turu - a to je to, co znamená pro jistou vrstvu, jež zůstala a pracuje doma,
přímo zázrak. Radost nad tím, co je takto spoluvytvářeno, venku i doma,
je životní mízou všech, kdo dali přednost morálce a humanitě před vlastní
kariérou. Pro exil je tedy nejdůležitější věcí respekt vůči domovu: respekt
vůči poslední mravní, kulturně-politické a lidské situaci doma, jež se v
jistých ohledech mění a předpokládá proto od exilu schopnost udržet kon
takt. Ztráta kontaktu by vedla doma ke zklamání, které je ničivé pro obě
strany. Mohlo by se stát, že by se exil vyjadřoval ke svým vlastním předsta
vám o domácí situaci a tím by ztratil možnost mít tam skutečný vliv a stát
se oporou. A jak jsem se zmínila, domácí mentalita touží dnes především
po naději, jakou může přinést jen pozitivní práce na tvorbě kulturního i
lidského prostředí.
Byli jsme doma přesvědčeni, že jsme dobře informováni o exilové čin
nosti, o nakladatelstvích, časopisech, knihách a podobně. A hle: časopis,
který koná hodnotnou, pozitivní práci na vysoké teoretické úrovni, není
doma vůbec znám. Udivilo nás to. Pokud víme, propagují se ostatní časo
pisy poměrně dobře navzájem: informují o tom, jaké diskuse který z nich
pořádá, informují o nově vycházejících knihách, o nově zakládaných edi
cích, o hudebních nahrávkách, o činnosti různých spolků i jednotlivců v
emigraci. Do Československa nejvíce docházejí Listy, Svědectví, katolické
Studie, ale i noviny (Právo lidu. České slovo, někdy Západ, výtisky knih ze
“68 Publishers" v Torontu či z Indexu v NSR). Rozhlasové stanice Hlasu

49

Ameriky většinou doplňují informace o exilové činnosti. Z tohoto okruhu
četby a poslechu se dá zjistit mnoho o dalších československých publika
cích, časopisech a aktivitách. Nikde se však, pokud z domova víme, ne
objevilo jméno časopisu “Proměny”, což pokládáme za velký nedostatek.
Rozhodně by stálo za úvahu, proč tomu tak je a zda by se v tomto ohledu
nedalo něco podniknout. Jinak, ke škodě československé kultury, zůstane
časopis spíš výlučně exilovou záležitostí, což je při jeho úrovni málo.
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Česká literatura v České literatuře
Antonín Měšťan

Každý časopis má lepší a horší čísla, zajímavější a slabší ročníky. Praž
ský odborný časopis Česká literatura, který vychází už v třicátém prvním
ročníku, není samozřejmě výjimka. Jak známo, jde o orgán české literárně
vědné a literárněhistorické bohemistiky. Širší veřejnost se o něj nikdy
zvlášť nezajímala. O to větší zájem však budil a budí v univerzitních kru
zích, v nakladatelstvích, v redakcích kulturních časopisů, mezi literáty a
kritiky a také mezi zahraničními bohemisty. Plní úlohu ústředního infor
mátora o výzkumu české literatury všech období a zároveň do určité míry
nahrazuje neexistující český časopis pro obecné otázky teorie literatury.
Oba úkoly plní jednou líp, jindy hůř - zato je bez přestávky spolehlivým
ukazatelem ideologického a politického vývoje "na literární frontě" od
dob hlubokého stalinismu do dneška. V tomto ohledu jeho význam v po
srpnovém období dokonce stoupl, protože kromě chudokrevného Literár
ního měsíčníku oficiální český literární život dnes nemá jinou tribunu k
dispozici.

Snad se časopis Česká literatura jednou dočká monografického zpraco
vání - zasloužil by sije. (Samozřejmě: tím spíš by si takové zpracování za
sloužily Literární noviny, Plamen a jiné zlikvidované časopisy.) V takové
monografii by bylo jistě nejzajímavější sledovat, jak se v šedesátých letech
časopis stal z orgánu vyznavačů socialistického realismu orgánem neostrukturalistů marxistického zaměření. Tento vývoj prodělávali četní
přispěvatelé a i když nezasáhl všechny autory, bylo přece jen nutné očeká
vat, že po srpnu 1968 bude mít časopis namále.
V době hromadné likvidace českých kulturních časopisů by jistě nepře
kvapilo, kdyby zmizela i Česká literatura. Jako druhá, mírnější možnost se
nabízelo prudké otočení kormidla a rázné prohlášeni o tom, jak časopis
v “krizových letech” (a už léta předtím) vlastně škodil české literatuře mís
to aby jí prospíval. Ani k tomu dlouho nedocházelo. To se ví, vše při sta
rém nemohlo zůstat, ale byla zvolena cesta mírnější, skoro civilizovaná:
postupně - i když stále rychleji - se zatlačovala Česká literatura zpět k
padesátým letům. Naštěstí se tak hluboko (dosud) nedostala. Z odstupu
víc než desíti let dnes vidíme, že podobný skoro civilizovaný postup v Lite
rárních novinách, Plameni, Hostu do domu, a jiných časopisech by sice
také znamenal retrográdní pohyb, ale i ten by byl lepší než likvidace české
ho kulturního tisku.
V září 1968 vyšlo 4. číslo 16. ročníku (1968) - tedy už po 21. srpnu. Ale v
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České literatuře, stejně jako v jiných časopisech té doby vládlo ještě tzv.
Pražské jaro (jinými slovy trvalo “krizové období”): Jindřich Pinkava
uveřejnil článek “Filosofické základy marxistické teorie umění a struktu
ralismus” (samozřejmě: nebyl proti strukturalismu) a Josef Čermák stať
Česká kultura a Franz Kafka. Recepce Kafkova díla v Čechách v letech
1920-48” (rok 1948 jako mezník recepce Kafkova díla nebyl ovšem zvolen
libovolně). Referovalo se o italsko-československém semináři o struktu
ralismu v Římě 6. - 7.4. 1968. A 5. číslo z roku 1968 obšírně informovalo
o brněnské konferenci “O strukturalismu a historismu ve filosofii 20. sto
letí” (konala se 14. - 16.5. 1968).
Ročník 17. (1969) se nějak nemohl rozběhnout - čísla 1 a 2 vyšla najed
nou jako dvojčíslo. Ale obsah byl pořád ještě ve starém duchu. Radko
Pytlík vydal “Proměny a hry Věry Linhartové”. Do 3. čísla Miloš Pohorský napsal “Kroniku Kunderova Žertu”. V říjnu 1969 vyšlo číslo 4, kde se
na s. 451 mohla číst takováto slova: “Literární pozůstalost Karla Teiga
byla po bouřlivých osudech předána do literárního archívu PNP z někdej
šího ministerstva státní bezpečnosti jako konfiškát původně určený ke
skartaci ... Teigova korespondence je zachována velmi fragmentárně, při
čemž jsou postrádány právě ty její části, které mohly mít z literárně, resp.
uměnovědného hlediska největší hodnotu.”
V únoru 1970 vyšlo 5. číslo 17. ročníku a v něm E. Macek recenzoval
knihu “Preklady z iných literatúr do slovenčiny 1945-1968” (Bratislava
1969). Povšiml si, jak málo se překládalo ze západních literatur v letech
1951-54 a 1959-61 a konstatoval (s. 546): “Smutná skutečnost, kterou dia
gram poodhaluje, není ovšem zvláštností slovenskou - téměř s jistotou lze
tvrdit, že situace v literatuře české je pro dané období relativně i absolutně
ještě horší. Je to prostě důsledek tažení proti ‘poklonkování před Zápa
dem’, což je někdejší termín Ždanovův, který dnes navozuje leda lítost nad
tím, že nemáme vhodný ekvivalent pro tehdejší svůj postoj směrem opač
ným.” - Ve stejném čísle je kladná recenze knihy “Svatý Prokop, český
strážce odkazu cyrilometodějského”, vydané 1968 v Římě.
Na ročnících 18 (1970) a 19 (1971) je vidět, jak pohnuté doby to byly. Z
ročníku 18 vyšlo 1. číslo v červenci 1970, 2. číslo v únoru 1971 a dvojčíslo
3-4 až v listopadu 1971 (zároveň s 1. číslem ročníku 1971!). Mezi únorem a
listopadem 1971 se rozhodovalo o bytí a nebytí časopisu.
Ročník 18 (1970) se ještě dá - aspoň v prvních dvou číslech - počítat k
“šedesátým letům”: v 1. čísle je článek od B. Pražana a O.Suse “Proměny
kontextu a významotvorného principu v próze Věry Linhartové” a v 2. čís
le V. Konigsmark referuje o italsko-českém literárněvědném sympoziu 18.
19.12. 1969 v Praze (což ovšem bylo pokračování strukturalistického
římského semináře z jara 1968). V recenzi časopisu Kmen E. Macek napsal
(s. 110): “S pocitem úlevy si přečteme Poznámky k nakladatelské práci od
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Jana Kristka /vč. 2/, kritizujícího nakladatelskou deformační praxi pade
sátých let...” Číslem 2 ročníku 1970 (vyšlo v únoru 1971) se uzavírá celá
epocha ve vývoji časopisu Česká literatura - dvojčíslo 3-4 (vyšlo v listopa
du 1971) už patří nové epoše “sedmdesátých let”.
Na deskách prvního čísla ročníku 19 (1971), které vyšlo v listopadu
1971, už není uveden M. Červenka jako jeden ze dvou vedoucích redaktorů
- vedoucí redaktor zůstal J. Hrabák (a výkonným redaktorem se stal M.
Blahynka). Ofenzivně nastoupil v tomto 1. čísle Štěpán Vlašín článkem
“Padesát let KSČ a česká literatura” (s.28): “Před několika lety Jean Paul
Sartre v diskusi s pražskými vysokoškoláky vystupoval jako marxista,
chápající zásady třídního boje, které naše mladá inteligence opouštěla.
Příčiny selhání inteligence budou jistě analyzovány ještě dlouhou dobu...”
Uvedení Sartra dodává tvrzení zvláštní pikantnosti. Jinak ale i ročník 1971
není ještě plně znormalizován. V dvojčísle 5-6 (vyšlo v únoru 1972) je otiš
těn překlad štrukturalistické “Poetiky” od Tzvetana Todorova, na s.
517-527 je uveřejněn Soupis prací J. Mukařovského za léta 1961-1971 (na
s. 540 je pochvalná zmínka o italském překladu studií Mukařovského) a v
poznámce pod čarou (s. 425) ke stati leningradského autora O. M. Maleviče je souhlasná zmínka o strukturalistické knize L. Doležela “O stylu mo
derní české prózy” (z roku 1960).
Ročník 20 (1972) je ve znamení semdesátin Ladislava Štolla. Ničím ji
ným se nevyznamenává. Štoll se ostatně stal počínaje ročníkem 21 (1973)
vedoucím redaktorem - a zůstal jím do ledna 1981, kdy zemřel. Nová,
pevná ruka u kormidla se brzy projevila. Sám vedoucí redaktor vyřkl ortel
nad strukturalismem v 5. čísle, kde otiskl svůj projev z května 1973 na celo
státním semináři komunistů-pracovníků v oblasti věd o umění. Projev má
už v titulu charakter směrnice: “Některé otázky zaměření metodologie lite
rárněvědného bádání”. Na s. 495 jsou vyřčena rozhodující slova: “Použí
vám pojmu aspekt strukturální a nikoliv štrukturalistický, neboť tento
aspekt... není plodným zřetelem, nýbrž metodologickým stanoviskem,
které je s marxistickým stanoviskem neslučitelné.” To je ovšem odpálení
rakety proti Mukařovskému, který se stále domníval, že může být jak
strukturalista, tak i marxista. O dvě stránky dál Hana Hrzalová vypálila
salvu proti žákům Mukařovského v článku “Ke vztahu teorie a kritiky” a
zasáhla tak i bývalé redaktory a spolupracovníky České literatury M. Čer
venku, M. Grygara, K. Chvatíka a přidala ještě K. Kosíka, J. Grossmanaa
časopis Orientaci a pro všechny případy i V. Černého. Ročník vrátil Če
skou literaturu na rozhraní padesátých a šedesátých let. Jinak se v 3. čísle
(červen 73) oznamovalo, že se začíná pracovat na Dějinách české literatury
dvacátého století (s. 208). Jistě byly myšleny jako částečná náhrada za chy
bějící pokračování tří dílů tzv. akademických Dějin české literatury. Do
dneška není po Dějinách české literatury dvacátého století ani stopy.
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V letech 1972-73 se dostávají do popředí zájmu České literatury jména,
která patřila už kdysi ke kmenovému repertoáru časopisu: Nejedlý, Neu
mann, Fučík, Václavek, Pujmanová, Majerová. To by ovšem nebylo na
závadu, kdyby se přitom neomílaly stále stejné fráze. Samozřejmě, stává
se, že se tu a tam dovíme něco nového a výjimečně i něco významného. Jen
že nejčastěji se jedná o špatná slohová cvičení u příležitosti nejrůznějších
výročí a konferencí. Tak v 1. čísle (ročníku 1974) se autor prací o Nezvalovi
M. Blahynka připojil k referátům o Nejedlém elaborátem “Respekt a dů
věra”. Na téma vzájemných vztahů Z. Nejedlého a V. Nezvala”. Titul vyvo
lává zvědavost, protože se jedná o dva takřka protikladné póly předváleč
né kulturní levice. Slova “respekt a důvěra” ovšem už naznačují, že mnoho
se o “vzájemných vztazích” nedovíme - a také to tak dopadne. Vztah Ne
jedlého k Nezvalovi byl jistě lepší než například Lenina k Majakovskému,
ale vytlouci z něho víc než pár skoro bezvýznamných faktů se opravdu
nedá.
V roce 1975 se okázale slavilo 30. výročí skončení 2. světové války. So
větská bohemistka S. Šerlaimová přispěla do 1. čísla 23. ročníku (1975)
statí “Na prahu třicetiletí”, kde odsoudila vedle Masaryka a Beneše i M.
Kunderu, P. Kohouta, V. Linhartovou a I. Klímu. O určité překvapení se
postaral J. Hrabák v článku “Rok velikého přelomu” (č. 3, s. 203-210):
místo, aby uctil 30. výročí května 1945, napsal (s. 203): “Nejvýznamnějším
datem našich novodobých dějin je nesporně Únor 1948. Domnívám se, že
je i datem přelomu v našem vývoji literárním a že bude třeba zrevidovat
pod jeho zorným úhlem celou periodizaci našeho literárního života.”
Také podle mého názoru nikoli rok 1945, nýbrž politický mezník roku
1948 patří zcela výjimečně mezi periodizační předěly českého literárního
života. Rozdíl je jen v tom, že podle mně - a nejen podle mně - rokem 1948
začala katastrofa českého literárního života známá jako “padesátá léta”.
Rok 1948 je v tomto ohledu srovnatelný s rokem 1848: po něm přišel Ba
chovský absolutismus. Šedesátá léta 19. i 20. století naštěstí přinesla úlevu.
Dne 8.2. 1975 zemřel J. Mukařovský, o němž se od roku 1972 v České
literatuře nepsalo. Víme proč. Přece však bylo nutné uveřejnit nekrolog.
Úkolu se ujala - místo vedoucího redaktora Štolla - H. Hrzalová a velmi
skrovně udělenou chválu doplnila přísnými slovy (s. 363): “Po válce vstou
pil strukturalismus do ‘magnetického pole’ socialistické revoluce /L.
Štoll/; touto skutečností bylo motivováno i Mukařovského zamyšlení nad
strukturalismem v roce 1951; toto zamyšlení... mohlo mít daleko větší vý
znam, jestliže by je provázelo hluboké rozpracování marxistické uměnovědné teorie a konkrétně historické zhodnocení českého estetického my
šlení.”
Ve stejném ročníku napsal Jaromír Lang “Vzpomínku a pozdrav Lud
mile Špačkové”. Tam mj. píše (s.556): “Slovník českých spisovatelů z roku
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1964 o Lídě Špačkové nehovoří. Snad jeho původci došli k názoru, že
autor jedné vzpomínkové knihy /ale jaké knihy / do literární encyklopedie
nepatří. Což svědčí o úrovni tehdejší literární kritiky a vědy. Vedle Goldstückerů, Hamšíků a dalších podobných hvězd první velikosti na obloze
české literatury nemohlo vskutku být místa pro Lídu Špačkovou. A Neu
mann, nenáviděný touto kamarilou 60. let, by toto opomenutí, toto‘nevy
vedení portrétu’ v literárním albu samozřejmě schválil.” K tomuto citátu
není třeba mnoho dodávat - jen to, že slovník spisovatelů samozřejmě není
literární encyklopedie. A snad ještě to, že “kamarila 60. let” nezařadila ani
Jaromíra Langa do zmíněného Slovníku českých spisovatelů z roku 1964.
Od 1. čísla ročníku 24 (1976) se neuvádí, kdy dané číslo vyšlo. Zřejmě
proto, že i v budoucnu se může stát, že se číslo opozdí o rok - jako v roce
1970- a tato trapná skutečnost se nemusí ještě pro všechny časy zdůrazňo
vat v tiráži. Jinak v 1. čísle upoutá nadpis stati Jaromíra Dvořáka “Na
okraj nejnovější bohemistické produkce literárněvědné” (s. 1-6). První
slova stati jsou dost zmatená: “Svůj příspěvek vymezuji materiálově, tj.
zorným úhlem především literární bohemistiky a zčásti i slavistiky, a chro
nologicky, tím, že zahrnuji do svého velmi kusého přehledu práce vydané v
období posledních dvou let.” Pak se vše vysvětlí. Dvořákovi jde vlastně jen
o pochvalu knihy L. Štolla “Socialismus a osobnosti” - jsou to většinou
staré časopisecké články, které se jen zčásti týkají bohemistiky. Titul a
úvodní slova Dvořákovy stati mají nevysvětlitelnou úlohu.
V 2. čísle J. Lang napsal recenzi Lifšicovy knihy “Marxismus a modernismus”. Jak známo, pro většinu sovětských badatelů patří k tzv. modernismu málem všechno, co se od 90. let 19. století nedá počítat k realismu.
Takže i Kafka je “modernista”. A tak tedy Lang píše (s. 154): “Čas ‘česko
slovenského tání’, čas ‘československých jar’ nadcházel. Nejsou tak daleko
od pravdy soudruzi z NDR, když tvrdí, že zhruba od Kafkovské konferen
ce 1963 stal se u nás revizionismus politickou módou nad jinou nebezpeč
nou. Garaudyové a Fischerové, a s nimi Sartrové, Jaspersové, Heideggrové, Ortega y Gasset atd. představovali zahraniční kontraband, pašovaný k
nám z Paříže, Mnichova i Vídně. V Literárních novinách. Plameni, Hostu
do domu, Impulsu, Orientaci, Maketě, Analogonu aj. nacházeli tito ideo
logové ‘evropského věhlasu’ nejednu spřízněnou a oddanou duši, která
skládala devotní poklony velikým duchům nastupující Nové Evropy.”
Nacistický termín Nová Evropa by se lehce mohl dostat i do souvislosti
např. s Rudým právem, které tehdy také některým z uvedených (např.
Garaudy, Fischer) velmi holdovalo - o tom ale Lang z pochopitelných dů
vodů pomlčel. Jinak je zajímavé, že Sartre je teď zloduch, zatímco o pět let
dřív (1971) ho Š. Vlašín dával mladé české inteligenci za vzor (viz výše).
A snad je zajímavé i to, že všechny zloduchy dal Lang do množného čísla,
jen Ortega y Gasset zůstal v jednotném. Možná, že si autor nebyl jist, jak
utvořit plurál - Ortegové y Gassetové se mu asi přece jen nezdálo.
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Je překvapivé, jak brzy se v České literatuře přikročilo k bilancování
české literatury sedmdesátých let. Neboť už v ročníku 1976 můžeme číst
stať Josefa Peterky “Tendence a problémy poezie 70. let”. Na s. 200 se v ní
dočteme: “Nepřesnost termínu vyplývá z okolnosti, že hranice mezi tzv.
poezií 60. let a poezií současnou nevede rokem 1970. Ještě v roce 1971 a
1972 vycházely sbírky bezprostředně ovlivněné básnickými společenským
klimatem druhé poloviny 60. let, nepřinášející pro toto zkoumání mnoho
nového.” To je ovšem podivné. Peterka jinými slovy říká, že 70. léta v české
poezii nadobro začala teprve rokem 1973. On píše tuto stať v roce 1976,
takže má k posouzení necelé čtyři roky ve vývoji české poezie. Není to tro
chu málo má-li se mluvit o “poezii 70. let”? Na s. 206 se už ostatně mluví
o “uplynuvším pětiletí”: “Nemalé kvantum české heroické poezie, která
vznikla v uplynuvším pětiletí, představuje ve srovnání s trendem v ostat
ních socialistických literaturách jistý specifický ‘výkyv’, bezprostředně
vyvolaný potřebou umělecky utvrdit po období společenských otřesů trva
le aktuální význam rozhodujících mezníků našich moderních dějin - úno
rového vítězství dělnické třídy a osvobození Československa Sovětskou
armádou, jejichž 25. a 30. výročí shodou okolností připadlo právě na toto
nejmladší období české literatury. Soudobá heroická poezie se tak stala
nejen jednoznačným výrazem občanského postoje svých tvůrců, ale také
přímou odpovědí básníků na společenskou objednávku jubilejních let.”
Nahlédnutím do Slovníku literární teorie (z r. 1977, redigoval Š. Vlašín)
je možné zjistit, že “heroická poezie” jako termín dosud neexistovala - je
pouze “heroic verse - anglický rýmovaný jambický pentametr spojovaný
v dvojverší”. A pak ještě “heroikomika”. Jinak se z uvedeného slovního
spletence dá vyrozumět, že čeští básníci si v první polovině 70. let zabásnili
hlavně v létech 1970, 1973 a 1975 u příležitosti různých výročí politické po
vahy. Tím projevili tzv. kladný postoj a odlišili se tím zároveň od básníků v
bratrských zemích - ti sice měli také tato nebo podobná výročí, ale neměli
zato tzv. krizové období a mohli si proto básnit o něčem jiném. Vskutku
zajímavé shrnutí “tendencí a problémů poezie 70. let”.
M. Blahynka se věnoval skoro stejnému problému ve stati “Pětiletka
obnovy české poezie 1971-1976” (s. 481-493). K tomu, aby plasticky vyni
kly klady let 1971-76, bylo nutné vylíčit tragickou situaci české poezie v
předcházejícím období. To se také stalo (s. 481): “Tvůrčí krize, do níž se
dostala česká básnická tvorba ve druhé polovině šedesátých let, ve vývoji
naší poezie dvacátého století patrně nejtěžší...” Pak přichází podivuhodný
výčet kladů poezie po roce 1970 (s. 493): “Pětiletí básnické práce 19711975/6 osvobodilo českou poezii od metafyziky, od hlubokomyslných póz
a glorifikace bolesti a smrti, od nálad skepse i existencialistických dilemat,
vyvedlo ji z izolace od ‘obyčejného’ pracujícího i odpočívajícího člověka,
přimklo ji k zemi, k domovu, vrátilo jí smysl pro radost i humor, obohatilo
ji o množství staronových i zcela nových talentů.”
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Deset stránek (495-505) zabírá rozbor Štěpána Vlašína “Ve škole života.
Vývojové tendence české prózy sedmdesátých let”. V povídkové a románo
vé tvorbě jednoho pětiletí zjistit “vývojové tendence” je ovšem nadlidský
výkon a tak se nedivme, že se Vlašín musí držet spíš teoretizování a méně
faktů. Na závěr se ostatně říká (s. 505): “Česká próza v sedmdesátých le
tech urazila značný kus cesty, byť není vždy lemován výhrami a vavříny.”
Těžko říct o jaký kus cesty jde, to s těmi skrovnými výhrami a vavříny je
ovšem pravda pravdoucí (v ještě menší míře než se nám optimisticky na
mlouvá).
“Horká půda dramatu” od Viktora Kudělky (s. 506-519) je pečlivý a
informovaný přehled. Není vinou autora, že musil konstatovat (s.518):
“Jakkoli se... vystupňované úsilí o české drama projevilo každoročním
kvantitativním přírůstkem původních novinek, zvláště patrným v posled
ních dvou třech sezónách, nepodařilo se doposud překonat tradiční za
ostávání české dramatiky za lyrikou a vypravěčskou prózou, a to nejenom
v tvůrčích impulsech a cílech, ale také a především v myšlenkovém i tvár
ném úsilí a zrání.” Velmi obezřetně, přesto však jasně vyjádřeno: předtím
jsme měli málo her, k tomu špatných, teď jich máme víc, ale nejsou o nic
lepší.
S neztenčenou silou se bilancuje i v roce 1977(ročník 25). Hned v prvním
čísle je článek V. Königsmarka “Sondy do života. Příspěvek k otázkám vý
voje české prózy první poloviny sedmdesátých let”. Autor má jistě pravdu
když píše (s.1): “Už na samém počátku vyvstává především otázka konti
nuity literárního vývoje, jenž byl na přelomu šedesátých a sedmdesátých
let přerušen složitou společenskou situací, která se přirozeně projevila ve
vývoji literatury a nejednou také ve vývoji jednotlivých autorů. Vždyť ně
která jména autorů vystupují do popředí nebo se vracejí, jiná mizí a další
se objevují poprvé.” Škoda, že nebyla uvedena jména těch “zmizelých” vidělo by se, zda jejich “zmizení” bylo na prospěch či ke škodě české lite
ratuře. Ostatně - kdyby to šlo, pak by bylo spíš namístě psát o tom, že
“některá jména byla zmizena”. Jinak Königsmark po pravdě zdůrazňuje
vzrůst počtu děl s vesnickou tematikou a s náměty z tzv. pracovního pro
středí. K tomu by bylo třeba dodat, že se jedná o modernější verzi tzv. bu
dovatelského románu z 50. let.
Čtvrté číslo by bylo možné chápat jako doklad vřelého vztahu spolupra
covníků redakce k vedoucímu redaktorovi. L. Štollovi uchystala totiž
redakce zřejmě překvapení a k jeho 75. narozeninám uveřejnila různé
oslavné příspěvky v celkovém rozsahu 32 stran.
Významné je šesté číslo. Uveřejňuje sovětské a české teze k soudobé
české literatuře jak byly projednávány 14. - 16.6. 1977 v Moskvě na sympo
ziu “O české a slovenské literatuře ve společenství socialistických litera
tur”. Stojí opravdu za to ocitovat delší pasáže z tezí Ústavu slavistiky a balkanistiky AV SSSR. Píše se v nich například (s. 542): “V literatuře ČSSR
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nastaly na počátku sedmdesátých let změny principiálního významu. Po
litická porážka kontrarevoluce stejně jako vyvrácení revizionistických
koncepcí v ideologii a filozofii vytvořilo zcela nové morálně politické kli
ma. V estetice a literární kritice se znovu obrodily principy a kritéria so
cialistického realismu... V literaturách Sovětského svazu. Německé de
mokratické republiky, Bulharska a Maďarska znamenají sedmdesátá léta
logické pokračování procesů, jež probíhaly v předchozím desetiletí.”
Ovšem v Polsku (s. 542) “...dosud ve značné míře inertně přežívá nedů
věřivý vztah k socialistickému realismu...” A dále: “V literaturách Rumun
ska a Jugoslávie lze v sedmdesátých letech zjistit rostoucí krizi avantgard
ních směrů...” Tady je ovšem přání otcem myšlenky. Přísně a varovně zní
tato pasáž (s. 542-543): “Bylo by ještě předčasné hovořit v současnosti o
úplném vítězství principů socialistického realismu ve všech literaturách
evropských socialistických zemí. V řadě literatur (polské, rumunské, ma
ďarské) uplatňuje se velmi aktivně realistická literatura, zaujímající obec
ně humanistické pozice. V některých literaturách (například v literatu
rách Jugoslávie) se projevují avantgardistické tendence. Za určitých okol
ností (například v literaturách ČSSR během šedesátých let) mohou i v so
cialistické zemi vzniknout díla vysloveně protisocialistického zaměření.
Rozpačité - a vlastně dost mírné-jsou teze (s. 542-551) Ústavu pro čes
kou a světovou literaturu ČSAV, vydavatele České literatury. O próze
se tvrdí, že se v ní uplatňuje socialistický realismus, že je silná historická
beletrie, dále “člověk v pracovním procesu”, vesnická tematika, méně vá
lečná tematika. Skromně se konstatuje (s. 550): “Umělecké poznání a vy
jádření atmosféry krizového období a zápasu společenských sil v šedesá
tých letech je stále ještě na samém začátku.” Je uvedeno puze jedno dílo
tohoto druhu: od Jaromíry Kolárové “Můj chlapec a já”. Kupodivu chybí
zmínka o smutně proslulém románu “Vabank” od Alexeje Pludka. (O
Pludkovi je vůbec v České literatuře ticho, jediná zmínka o něm je z pera
sovětské autorky.)
O poezii se opakuje to, co už nám pověděl M. Blahynka v roce 1976
(s. 550): “V poezii jako výrazný rys tvorby sedmdesátých let možno sledo
vat překonávání spiritualistické vlny, která se v šedesátých letech projevila
glorifikací smrti a bolesti, skeptickými náladami, existencialistickou te
matikou.”
S dramatem si autoři tezí nedělali těžkou hlavu - prostě je vynechali. Ne
ní se čemu divit.
Rok 1978 byl rokem 30. výročí února 1948-jenže mýlil by se ten, kdoby
se domníval, že 26. ročník věnuje tomuto výročí nějakou zvlášť velkou
pozornost. Počtem příspěvků i stránek to naprosto vyhrál Z. Nejedlý, ne
boť mu v ročníku věnovali celkem 129 stránek. To se ví, šlo o 100. výročí
jeho narození a Nejedlý si jistě důkladné studie zasluhuje. Jde však o pro
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porci - a hlavně o kvalitu. Naprostá většina příspěvků jsou typické příle
žitostné články a referáty, kde se sotva najde nějaký nový poznatek.
Únorovému výročí věnovala článek H. Hrzalová pod názvem “Nová
epocha v dějinách české literatury” (s. 289-297). O literatuře tam toho moc
není, ještě tak nejvíc v této pasáži (s. 296): “Nelze připomenout všechna
jména, tím méně pak všechna díla. Jen tolik: poúnorová etapa je jedním z
vrcholných období v tvorbě Nezvalově, Bieblově, Hrubínově, Holanově,
Pujmanové, v tvorbě Václava Řezáče, ale i J. Tomana, M.V. Kratochvíla,
V. Kaplického, T. Svatopluka...” Trochu podivné je vidět v poúnorovém
díle Nezvala či Řezáče vrcholné období jejich tvorby. Uvedení Svatopluka
jedním dechem s Nezvalem, Bieblem či Holanem bude asi nedopatření. Ji
nak autorka zřejmě zapomněla, že Holan nesměl po únoru 1948 po deseti
letí publikovat a Biebl spáchal sebevraždu.
Jednu radostnou zprávu ročník 1978 přinesl: v 3. čísle (na s. 260-9) se
oznamovalo - a byly připojeny úctyhodné ukázky -, že vyjde Lexikon české
literatury v pěti svazcích. Bude obsahovat 4.500 hesel z celých dějin české
literatury a bude mít hesla i o autorech dětské literatury, překladatelích
a nakladatelích a rovněž věcná hesla a hesla o časopisech. Zároveň se ozna
movalo, že končí práce na 1. svazku A-G. Od té doby vyšlo několik dal
ších ukázek (naposledy v 1. čísle z roku 1982), ale ani ten první díl (skoro
hotový v roce 1978) stále ještě nevyšel. Co za tím vězí? (Můžeme si to ostat
ně domyslit.) Takhle se žijící generace Lexikonu sotva dočká.
Ročník 27 (1979) je mimořádně nezajímavý pokud jde o současnou lite
raturu. Jen v 5. čísle zaujme stať Milana Zemana “Dozrání marxistické
metody svárem se strukturalismem”. Sugeruje se tu něco jak středověký
“svár duše s tělem”. Podle Zemana pomohl před válkou Strukturalismus
upevnit “marxistickou metodu” (co to je?) tím, že se Václavek pustil do
strukturalismu. Zeman připomíná (zvi. s. 375), že Václavek poukázal na
shody mezi Bucharinem a Mukařovským. Takže vlastně strukturalisté
jsou na nebezpečné cestě a pohybují se směrem k Bucharinově protistranické platformě. Václavkova teze, tak záslužně připomenutá Zemanem, by
mohla posloužit i v SSSR - tam se právě rozjíždí boj proti strukturalistům,
kteří na rozdíl od Československa dosud nebyli zlikvidováni.
Rok 1980 je kulaté datum a tak se samozřejmě zase bilancovalo. Celé 3.
číslo je toho plné. Stať Š. Vlašína “Pracovní tematika v české próze sedm
desátých let” se úmorně prodírá suchým trním nezáživných románů a
autor si zjevně s ulehčením odpočinul až u referování Páralových knih. O
poezii psal M. Blahynka ve stati “Čas nových syntéz” - ale bůhví kde ty
syntézy jsou. Viktor Kudělka napsal článek “Dramatik to nemá lehké.
Bilance a výhledy českého dramatu druhé poloviny 70. let”. On to ovšem
neměl lehké ani V. Kudělka, protože sice dokázal na s. 338-352 shromáždit
úctyhodné množství materiálu (tím se příznivě liší od Vlašína a Blahynky),
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jenže nakonec musil rezignovaně konstatovat (s. 351): “Neschází-li českým
dramatikům sedmdesátých let upřímný a činorodý vztah k přítomnosti,
nedostává se jim obvykle vůle a schopnosti dotvořit dramatické téma do
adekvátního dramatického tvaru, kterým závažná a společensky potřebná
myšlenka teprve nabývá žádoucího účinu, protože potřebného stupně
objektivizace a emotivnosti.”
Jinak je pozoruhodné, že se v ročníku 1980 věnuje značná pozornost ně
mecké pražské literatuře a vůbec německé literatuře z Cech. - Soudě podle
uveřejněných materiálů (s. 495 násl.) naprosto se nevydařila konference
v Liblicích 21.-24.10. 1979 “Realistická tradice v současné literatuře”.
Rok 1981 je dalším rokem jubilejním - šedesát let KSČ. Takže se zase
konala konference (Smolenice 22.-24.4. 1981). Téma KSČ ačeská literatu
ra je ovšem jedno z nejdůležitějších (a také nejnebezpečnějších) témat české
literární historie 20. století. Má vedle několika světlých stránek velké
množství stránek, nahánějících hrůzu. Jednou bude musit být toto téma
nestranně zpracováno - k tomu ovšem dnes ještě dojít nemůže.
V 6. čísle uveřejnil Josef Peterka článek “Aktuální význam boje KSČ
proti krizovým jevům v literatuře šedesátých let”. Způsob myšlení a vy
jadřováni J. Peterky lze nejlíp vystihnout sovětským termínem “nekultur
ni”. Jako ukázku tohoto blábolu uvádím (s. 515): “Proces fetišizace literár
ního myšlení postupoval, jak se ukazuje, po dvou liniích: po linii ideologi
ckého negativismu, který vyzdvihl tzv. neinteresované poznání proti mar
xistické ideologii a kulturní politice, a za druhé po linii zpátečnické ideové
aktivity, která se projevovala v návratech k iracionalismu, existencialismu
a k surrealistické doktríně.” Naštěstí takto bídně se ostatní autoři časopisu
nevyjadřují.
Někdy se však i u nich ptáme, oč vlastně jde. Tak v článku H. Hrzalové
“Česká a slovenská socialistická literatura po XVI. sjezdu KSČ” se říká
(s. 521): “Současná literatura se nezříká interpretace takzvaných věčných,
obecně lidských otázek života, lásky, smrti, avšak je tu, ve srovnání s lety
minulými, zřetelný posun v konkretizaci, alespoň ve špičkových dílech.”
Škoda, že autorka neuvedla, jak takový “posun v konkretizaci” vypadá. A
proč ten “posun” má nějak souviset se XVI. sjezdem KSČ už je úplná záha
da. Rebusem je i další tvrzení (s. 523): “Programové i spontánní úsilí naší
literární fronty po hlubším poznání odkazu generací, jejichž dílem je vznik
a prudké vyzrání marxistického myšlení o literatuře, sehrálo i významnou
roli mezinárodní.” Proč nám autorka neřekla o jakou “významnou mezi
národní roli” jde? Gorkij radil, aby se vždy mluvilo konkrétně - měl prav
du.
V 2. čísle 30. jubilejního ročníku (1982) se rozepsal Blahoslav Dokoupil
v článku “K vývojovým proměnám prózy s tematikou února” (s malým ú!)
o knihách L. Fukse, J. Kolárové, S. Váchy, V. Miloty, J. Křenka a V. Mi-
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saře. Došel k závěru, že srovnání s “klasickými knihami” o únoru 1948 “Občan Brych” od J. Otčenáška (1955) a “Železný strop” od B. Brezovské
ho (1959) - snesou pouze knihy Misaře “Periférie” a Kolárové “Můj chla
pec a já”. Škoda, že se k celé věci nemohou volně vyjádřit čtenáři.
Třetí číslo (1982) bylo věnováno z velké části jubileu K. Gottwalda. H.
Hrzalová, K. Rosenbaum, J. Hájek a B. Truhlář se pokusili vysledovat
Gottwaldův vztah k české a slovenské literatuře. Na značném počtu strá
nek se nakonec objevilo, že president Gottwald se vyjádřil v různých do
bách o Jiráskovi, Majerové, Olbrachtovi, Bezručovi, Jilemnickém (a snad
i o jiných autorech), ale jsou to zřejmě výroky bezvýznamné. Studium
vztahu jednoho z presidentských předchůdců Gottwalda - T.G. Masaryka
- k české literatuře by vydalo na objemnou a velmi zajímavou knihu... M.
Blahynka v článku “K. Gottwald v české poezii” probral básně Biebla, Ha
lase, Kainara, Nezvala, Skácela a Skály. Výmluvná je věta (s. 234): “Pro
rozdíl Halasova pojetí příležitostné poezie je příznačné, že Halas svou bá
seň o Gottwaldovi do nejbližší sbírky svých veršů nepojal, Nezval ano.”
Ve 4. čísle referuje B. Dokoupil o konferenci o “Českém dramatu v epoše
socialismu”, která se konala 16.-17.9. 1981 v Opavě. Autor tvrdí (s. 466):
“Po řadě hudebných sezón vzniklo v posledním období několik divadel
ních her, která už nejsou pouhými přísliby.” Optimistický závěr - jeho
potvrzení se však v divadelních referátech českého tisku ve vlasti neobjevi
lo. Jinak zaujme ve stejném čísle stať Vladimíra Forsta “Šedesát let Duša
na Jeřábka” - ani ne tak obsahem, jako tím, že je zřejmě oplátkou za stať
Dušana Jeřábka “Šedesát let Vladimíra Forstra” z 2. čísla téhož ročníku.
Na zprávu z 3. čísla ročníku 1978 navazuje zpráva z č. 5 ročníku 1982
(s. 468): dovídáme se, že 1. svazek (A-G) “lexikonu české literatury” už je v
nakladatelství. V roce 1978 byl 1. svazek “skoro hotov”, v roce 1982 už
“byl v nakladatelství”. Je napínavé sledovat jeho osudy - musíme mít
ovšem “dlouhý dech”.
Celé 6. číslo (1982) bylo zaplněno referáty, přednesenými na “vědecké
konferenci” o díle L. Štolla. Z nich může zaujmout snad referát Š. Vlašína
“Štollova kritika strukturalismu”: jako kdyby se mělo ponenáhlu otupit
ostří Štollových útoků proti strukturalismu.
Jubilejní třicátý ročník časopisu nebilancoval své úspěchy a neúspěchy,
ačkolijinak kdejakému výročí věnuje velkou pozornost. Je těžké domyslit
si důvod.
První číslo ročníku 1983 je věnováno Jaroslavu Haškovi, což ovšem v
roce jeho jubilea nepřekvapuje. Zdá se, že je obtížné v dnešním Českoslo
vensku říci něco nového o autorovi Švejka - většinou se omílá to, co už by
lo tolikrát řečeno.
***
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Znamená to, co bylo řečeno o České literatuře z let 1971-1983, že v tom
to období neměl časopis žádnou úroveň? Samozřejmě že ne. O vysoké
úrovni České literatury svědčí především mnoho studií o Němcové, Vrch
lickém, Zeyerovi, Sládkovi, Staškovi, Novákové, Světlé, Šaldovi, Hrubínovi, Březinovi, Máchovi, Tylovi, Šrámkovi, Dykovi, Čapkovi, Wolkrovi,
Nezvalovi, Vančurovi (ten se zvlášť těší oblibě badatelů), Hlaváčkovi a
četných dalších autorech, vynikající práce o starší české literatuře a teore
tické stati zejména o versifikaci. Nešťastná nutnost ideologických enunciací a otupující žentour všelijakých politických výročí zbytečně snižují při
tažlivost časopisu. Po prolistování této makulatury zbývá naštěstí ještě
hodně podnětné četby. Poslední ostrůvek, kde česká literatura našla úto
čiště v oficiálním tisku. Dává naději.
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Scire igitur non sufficiet, in usum transferas
opportet
- Ke komeniologii Klause Schallera Kate Meyer-Drawe

“V čemž se jemu právě přihodilo, jako by ratolest některá stromu, sama
stromem být chtíc, od snětu se odčesla: a na čem sedržeti nemajíc (poně
vadž se centrum svého strhla) dolů spadla. Nebo tu ač pod stromem leží a
kořene třeba blíže než prve jest, poněvadž se však z centrum svého vytrhla
a vlahy kořene zbavila, nelze ji než usvadnouti.” (JAK, sv. 3. 499).
Prof. Klaus Schaller, vedoucí komeniologického výzkumu na uni
versitě Bochum v Německé spolkové republice, se již po více než tři deseti
letí věnuje intenzivnímu studiu a výkladu rozsáhlého díla Jana Amose
Komenského. Výčet děl tohoto zasloužilého komeniologa by zaplnil něko
lik stránek, sotva by však dal čtenáři plný obraz o práci, kterou prof.
Schaller pro šíření a ocenění díla J.A. Komenského vykonal. Požádali
jsme proto paní Kate Meyer- Drawe z Bochumu, aby našim čtenářům práci
prof. Schallera přiblížila. Redakce.

Od počátku zdůrazňuje Klaus Schaller-mimo jiné ovlivněn Wilhelmem
Diltheyem - systematický význam didaktických a pedagogických spisů J.
A. Komenského v jeho celkovém pansofickém programu. Již ve své diser
taci v roce 1955 (“Die Grundlegung der Einzelwissenschaften bei Comenius und Fichte. Eine Studie zum Problem des Studium Generale”) formu
loval tuto myšlenku, neznaje ještě Komenského dílo “Consultatio Catho
lica”, nalezené Dmitrijem Čyževským v letech 1934-1935 a teprve v
1966 zveřejněné jako celek. Klaus Schaller se lišil od autorů, kteří J.A.
Komenského oslavovali jako pedagoga. V Komenském viděl především
reformátora mundi, jehož praktická filosofie jako všeobecná náprava se
má uskutečnit pomocí pedagogiky.
Také zařazení Komenského filosofie v genesi novověké vědy bylo zcela
odlišné od dosavadních interpretací. Klaus Schaller totiž kriticky vyvodil,
že J.A. Komenský se obrátil proti René Descartovi a kartesiánství a vy
tvořil vlastní samostatnou filosoficko-reformní koncepci. Podle Schallera
je třeba charakterizovat Komenského myšlení spíše jako “oscilaci” mezi
středověkem a novověkem než vidět v ní novověký požadavek subjekti
vistického a konečného sebepoznání. Středověký vliv se projevuje v ency
klopedickém požadavku Komenského filosofie jako pansofie (viz mimo ji
né Schaller 1955, str. 89ff.) Pro Komenského se ovšem mění smysl ency
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klopedického vědění, protože nehledí na třicetiletou válku pouze jako fa
kultativní historik, ale prožívá ji jako reformátor lidského světa. V popředí
není samoúčelná teorie, ale systém teorie, praxe a chrese (viz m.j. Schaller,
K.: Die Allverbesserung des J.A. Comenius. In: Wittig, F./Hrsg.: Alma
nach auf das Jahr des Herrn 1970/71. Hamburg 1970, str. 80 ff.)
Klaus Schaller již v raných spisech formuluje tézi o křesťanském asubjektivismu v myšlení Komenského. Zde se prolíná Schallerovo bádání o
Komenském s názory českého filosofa a komeniologa Jana Patočky.
(Srov. Schaller, K.: Comenius. Darmstadt 1973, str. 29 ff.) Jan Patočka
oceňuje již v roce 1957 tuto blízkost v německém překladu své studie “Ko
menský a hlavní filosofické myšlenky v 17. století”, kterou přeložil vlastně
pouze pro Klause Schallera, jenž tehdy ještě nečetl v češtině. (Viz J. Pa
točka: Jan Amos Komenský - Gesammelte Schriften zur Comenius- for
schung. Uvedl a vydal K. Schaller. Bochum 1981, str. 78 ff.) Problém “sla
vica non leguntur” se brzy vyřešil. Počátkem roku 1962 publikuje Klaus
Schaller rozsáhlou práci “Die Pädagogik des J.A. Comenius und die An
fänge des pädagogischen Realismus im 17. Jahrhundert” a je již s to, když
spolu s Dmitrijem Čyževským a Heinrichem Geiblerem v r. 1960 vydal
“Pampaedii” v latině a němčině, české rané spisy Komenského se zřetelem
k vlastní tézi o samostatnosti tohoto myšlení přezkoušet. Účinně dokazuje,
že charakterisování J.A. Komenského jako typicky novodobého myslitele
vede k přehnané aktualizaci jeho spisů ve 20. století. Tato přehnaná extra
polace obsahu a smyslu Komenského díla současnými koncepcemi spočí
vá na sekularizaci myšlenek Komenského a na násilném mechanickém při
řazení myšlenek jeho dnešní době. Naprosto jinak než v kartesiánské tra
dici je Komenského pansofický program charakterisován zvláštním spoje
ním středověké ortodoxie (srov. K. Schaller: Die Generalreform des J.A.
Comenius. Ein Beitrag zum Verhältnis von Pädagogik und Politik. In:
Pädagogische Rundschau 31 (1971), str. 471 ff.) a novověkého sebevědomí
se zřetelem na možnosti jednání subjektu. Kartesiánský základ “ego cogi
to, ego existo” se v pojetí Komenského jeví jako “stavba na písku” (srov.
Schaller 1955, str. 37 ff.) Novodobé motivy se spojují s osvědčenými pro
středky středověké teologie: “V tom smyslu jsou brány všeho poznání ještě
příliš vstupováním jsoucího než vycházením lidských sil.” (srov. Schaller
1955, str. 286).
Klaus Schaller se vyhýbá při zachycování motivů pansofických progra
mů a reformátorských aktivit Komenského každému povrchnímu uctívá
ní, které vyvolávají občas slavnostní řečníci. Jeho interpretace vyjadřují
přesvědčení o významu myšleni Komenského také pro naši současnost a
vyzvedávají stále jeho systematický a pansofický význam. Přitom tyto
interpretace se ve zvýšené míře zabývají obtížemi, na něž Komenský nara
zil, když se pokusil své reformatio mundi vyjádřit prostředky doby, v níž
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žil. Klaus Schaller nemohl snadno pužít řeckého způsobu myšlení, např.
převzít termín “paideia”; ani latinské pojmy, např. “educatio”, neposkytly
dostatečnou pomoc při formulování obsáhlých a universálních cílů “Vševýchovy” (viz m.j. Schaller, K.: PAN. Untersuchungen zur Comeniusterminologie. ’s Gravenhage 1958; tentýž: Technomorphe und georgomorphe
Terminologie im Werke Komenskýs. In: Orbis Scriptus. Festschrift fur
D. Tschižkij. 1964, str. 663 ff.: tentýž: Die pädagogische Terminologie in
den Tschechischen Erziehungsschriften Komenskýs. In: Acta Comeniana
2 (1971), str. 205 ff.) Pansofický člověk je nakonec chrakterisován zvlášt
ním paradoxem, který dosavadní tradiční termíny nebyly s to vyjádřit.
Klausu Schallerovi se podařilo objasnit, že jazyková tvořivost Komenské
ho není ani manýrismem ani konvencionalismem, ale historickým vědo
mím přechodné doby, která nebyla ještě s to vytvořit pro nové myšlení
nový jazyk.
Zásadní zpochybnění subjektivistických pretencí, soudících, že se obej
dou bez paradoxie lidské existence, je vlastní Komenského spisům od ra
ných až po nejposlednějších. “Dychtí-li od Boha tak vyvýšené stvoření se
postavit na vlastní základ, nahlíží-li možnosti jemu poskytnuté (a Kristo
vým vykupitelským dílem obnovené) v onom “nexus hypostaticus” být
člověkem jako vlastní a sobě samému se podřizuje (“samosvojnost”), pak
není právě u sebe sama (“jinudost”), pak se oddělilo od možnosti stát se
člověkem ve smyslu stvořitele” (Schaller, K.: Die gegenwärtige Comenius Renaissance und ihr literarischer Niederschlag. In: Stupperich, R./Hrsg.:
Kirche im Osten 9. Gottingen 1966, str. 186). Až po “Clamores Eliae” (Kři
ky Eliášovy), které až v roce 1977 byly úplně přečteny a vydány Julií Nová
kovou, trvá zápas Komenského s “kartesiánským stětím hlavy filosofii”
(viz. Schaller, K.: Die Mahnrufe des Elias. Katellaun 1978, str. 102). Ztrá
ta víry ve zjevení je obecným pranýřovaným zlem, proti němuž je namířena
Komenského všenáprava.
Další okolností, která nám umožňuje vmýšlet se do Schallerových inter
pretací a oživit je, je knižní soubor fotografií a slov Komenského “Come
nius - Labyrinth der Welt und Paradies des Herzens”. Idea na vytvoření a
vydání tohoto díla spolu s J. Všetečkou vznikla při příležitosti třístého
výročí úmrtí J. A. Komenského a v souvislosti s mezinárodním komenio
logickým kongresem v roce 1970. Toto dílo, příbuzné Komenskému způ
sobu slovy zhodnocovat obrazy jako prostředek výrazu a porozumění (viz
“Orbis sensualium pictus” - obrazy totiž mohou zdramatisovat svět slov v
labyrintu každodennosti), vzniklo jako působivý dokument o životnosti
Komenského myšlení. Ale i zde je zklamán, kdo dychtí po přednostní
aktualizaci Komenského díla. Obraz a slova Komenského tvoří společný
prostor porozumění, který historický kontext vzniku ani netrivializuje, ani
není spásným učením pro současnost. Opět je “sublimitas humanae na-
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turae” vedoucí motiv. Tato sublimitas je pozoruhodná, poněvadž zobra
zuje člověka uvnitř jeho samého základním vztahem - nexus hypostaticus.
“Samozřejmě, že ‘porozumění řádu’ vykázalo člověku ve středověku také
významné místo. V řádu, za který vlastně sám nikdo neručil, byl také člo
věk ospravedlněn: řídě se řádem Božím byl tím, čím podle koncepce Stvo
řitele měl být, věrným obrazem Božím. U Komenského získává ovšem člo
věk povýšení jiného druhu. Rád Boží zde již není přítomností bez času.
Sám člověk má za řád ručit a uskutečnit jej. Lidská bytost začíná být v roli
subjektu, kterou jí novověk stále více a více pověřuje.” (Schaller, K.: Die
Stellung der Pädagogik in Komenskýs Consultatio Catholica. In: Acta
Comeniana 1 (1970), str. 120). Jen na pozadí božského zjevení může být
dostatečně pochopen Komenského pojem subjektivity. Pansofické snahy
neslouží sekularizovanému sebekritickému vysvětlení sebe sama a světa,
nýbrž umožňují pochopit, co konstituuje vztah mezi člověkem a Bohem,
aby se ono “mezi” účinně zachovalo, (viz m.j. PAN. str. 75). Jakékoliv zne
vážení tohoto nejzákladnějšího vztahu vede ke zvrácenosti člověka. Pádné
příklady tohoto zvrácení nachází J. A. Komenský nejen v současném pře
cenění lidského ingenia, ale také ve válečném potlačování a vykořisťování
v konkrétní politické situaci. Proti těmto formám odcizení má výchova
vystupovat v té podobě, v niž je v “Pampaedii” jako ústřední částí “Con
sultatio Catholica” rozvinuta. Pomocí “educatio” a “institutio” (jako re
stitutio) učí se člověk quid, per quid a ad quid adhibendum věci, aby po
chopil svou střední funkci mezi bohem a světem (intelligere/ inter-legere) a
toto své postavení uskutečnil. Přitom označuje pojem “educatio” právě na
základě Kristova obnovení vztahu - nexus hypostaticus - možné vyvedení
ze zvrácenosti; a pojem “institutio” rovněž Kristovým činem spásy možné
uvedení do pravého řádu (viz Schaller 1967(2), str. 165 ff.). Jako je “Pampaedia” současně teorií jednání oné “reformatio mundi”, tak i “Panorthosia” směřuje k nápravě lidských věcí, to jest vzdělávat člověka jako spolu
pracovníka na božském tvoření “creatio mundi” (viz Schaller, K.: Die
Bemühungen des J. A. Comenius um den Weltfrieden. In: Bach, A./Hrsg.
Dienst für Kirche und Schule. Festschrift für E. Boué. Dortmund 1968,
str. 21 ff.). Irenické snahy Komenského se vždy vztahují k aktuální příleži
tosti, kterou vidí před sebou. Komenský neomezuje irenické snahy na teo
rii reformy, ale spojuje je s četnými činnostmi, které se obracejí bezpro
středně na odpovědné osoby, (viz Schaller, K.: ...auf dab sie aufhören,
Krieg zu führen-der “Engel des Friedens”des J.A. Comenius. In: Schaller,
K.: Jan Amos Komenský. Wirkung eines Werkes nach drei Jahrhunder
ten. Heidelberg 1970, str. 93 ff.).
Komeniologické studie K. Schallera nejsou omezeny pouze na vlastní
bádání, ale zvyšují svou působnost spoluprací s jinými komeniology, je
jichž podněty a objevy zpřístupňuje Klaus Schaller různými cestami ostat
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ním komeniologům. Jako vedoucí “Comeniusforschungsstelle im Institut
für Pädagogik der Ruhr-Universität Bochum”, která je komunikačním a
dokumentačním střediskem komeniologického bádání, vydává každý rok
informační časopis “Mitteilungsblatt” a nepravidelně vycházející publi
kační řadu “Veröffentlichungen der Comeniusforschungsstelle im Institut
für Pädagogik der Ruhr-Universität Bochum” věnované dílu a životu
Komenského. Význam těchto “Veröffentlichungen...” se právě v posled
ních letech opětovně potvrdil. V roce 1977 vydává Julie Nováková po prvé
kompletně “Clamores Eliae” (Křiky Eliášovy) a umožňuje tak komeniolo
gům bádat na zcela novém úseku: “Clamores Eliae” jsou obrazem zcela
“nového Komenského” jenž reaguje silně emocionálně, nejako vše rozu
mu podřizující, zcela vyrovnaný autor, ale jako vášnivý a neuspokojený
reformátor, který svou netrpělivost vyjádřil bez censury ve formě denních
zápisků (srov. K. Schalter, Mahnrufe, str. 11 ff.). “A tu pak nechaje obšír
ného Panzofií, Pampaedie etc. vypisování, jen co nejkračeji a nejmocněji
Machinam reformatoriam hotov - to jest Clamores ultimi seculi, aby to vše
spolu vyšlo - ” (Clamores, Nováková, 177/200). Klaus Schaller pak bez
prostředně zkoumá (srov. Schaller, Mahnrufe...) jakou systematickou
hodnotu tyto “křiky” mají, zda neprokazují nevhodnost pedagogických
úvah Komenského pro nápravu věcí lidských, neboť rychlá reforma, vyzý
vající k činu, neponechává prostor pro obezřelé předběžné vzdělání výcho
vou. Interpretace Klause Schallera ukazují důležitou cestu, která není
omezena pouze na “Clamores Eliae”, ale spíše směřuje opětně k postulová
ní větší pozornosti “Consultatio Catholica”, která v našem století je první
rozhodující etapou v komeniologickém bádání. Uvnitř Consultatio Ca
tholica byla Pampaedia čtvrtou a střední částí tedy ústřední částí. V “Kři
cích Eliášových” neopouští chiliastický netrpělivý Komenský svůj panso
fický program, ale spíš vytváří novou syntézu svých myšlenek. “Consulta
tio Catholica” se nyní stala ústředním dílem nového systému. Mimo ni
mají své místo revelace a MP (perpetuum mobile). Společně tvoří Machina
reformatoria. Perpetuum mobile přináší fyzikálně-technické ubezpečení o
Božském řádu. Opíraje se o fyzikálně-teologické hypotézy (Raimund ze
Sabunde) doufá Komenský, že MPje sdělením úmyslu samého Boha pře
dat mu Mojžíšovu hůl a tak podat důkaz, že Komenskýje třetím mesiášem.
(Srov. Schaller, K.: E revelationum labyrinthis tandem repertus in planum
exitus. Zur Legitimation der Verbreitung von Komenskýs Sammlung gött
licher Offenbarungen unter dem Titel ‘Lux in tenebris’. In: Communio
viatorum XXV, 1982, str. 123 ff.).
V editorské poznámce, na první pohled zcela nepodstatné, otvírá K.
Schaller nový pohled vzhledem k systematické ucelenosti Komenského
myšlení rozhodující pole bádání: “Známe “Consultatio Catholica” v podo
bě, kterou jí dal Christian Nigrin po smrti Komenského. O perpetuu
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mobile ve smyslu porozumění v Clamores Eliae zde není ani slovo, i revela
ce jsou mimo systém “Consultatio Catholica”. Dílo “Consultatio Catholi
ca” v pojetí Ch. Nigrina je zvláštně sterilní. Vše co Komenského zaměstná
valo až do jeho smrti, je pečlivě vypuzeno. Tak mnohé z “Consultatio
Catholica” se na druhé straně projevilo v Eliášovi, tak například učení o
třech stupních vědění. Není tu také v zůstaveném materiálu “Consultatio
Catholica” kladen důraz na něco nejzákladnějšího z Eliáše? Hypoteticky se
lze tázat dále, zda J. A. Komenský v pojetí Nigrinově “Consultatio Catholi
ca” nelitoval, že dále proniká kartesiánství, zda si nestěžoval, že se rozšiřu
je kvantitativně-mechanické vysvětlování světa při vypuštění kvalitativ
ních momentů, což Komenský v Eliášovi zvláště kritizoval (Schaller,
Mahnrufe... str. 51). Komeniologové mohou očekávat s napětím odpově
di, které vyplynou z přezkoumání této hypotézy.
1980 interpretuje a uveřejňuje Milada Blekastad ve “Veröffentlichungen
der Comeniusforschungsstelle...” oslavné básně “Die Vermählung des
Petrus Figulus mit Elisabeth Comenius (1649)” a obohacuje tak poznatky
o tom, jak Komenský skutečně žil.
Další významnou publikací řady “Veröffentlichungen der Comenius
forschungsstelle..” je první vydání Comenian Jana Patočky 1981, která
tvoří soubornou publikaci, k níž jsou připojeny i výtahy z četné korespon
dence mezi oběma komeniology. Tento svazek dokumentuje současně pří
buznost těchto obou badatelů; i když se lišili růzností v otázkách a zdůraz
něním určitých aspektů, shodují se v tom, že význam J.A. Komenského,
tohoto “velkého Evropana” nesmí být znetvořen kvapným recipováním
ani násilným modernizováním, imputováním současných koncepcí, Ko
menskému cizích. Blízkost obou komeniologů je také v tom. že ukazují
Komenského jako samostatného zakladatele novověkého myšlení, jehož
systematická myšlenková struktura vznikla ve výslovném odlišení se od
kartesiánsktví vrstevníků. I v tom jsou zajedno, že nadměrná aktualizace
myšlení Komenského jen škodí významu jeho reformačního programu. Ve
slovech Jana Patočky: “Je nutno se vyvarovat ‘pohřbu první třídy’, který
etabluje smysl a tím ubírá na životnosti”. Toto zvláštní spojení živosti a
systematiky obepíná Schallerovy komeniologiké práce, ukazuje nám
Komenského jako angažovaného pansofa pro kterého není najedné straně
pansofie pouhou katedrovou filosofii a na druhé straně nesouhlas s partikularistickými převraty. I když byl Comenius v “Clamores Eliae” v rostou
cí míře pod tlakem blížícího se konce života, zůstává jeho refomatio mundi
a jeho složitá soustava reformace spojeny s celkovým pansofickým progra
mem. V hodnocení, odlišném o J. Popoelové a J. Patočky, dospěl K.
Schaller k přesvědčení, že “Consultatio Catholica” představuje konkrétní
utopii, jež se má uskutečnit: “Mnohé v návrzích J.A. Komenského se zdá
utopické. Při přesnějším pohledu se ukazuje Komenského utopie nanejvýš
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realistickou. I když se od člověka a lidstva očekává dokončení Božího díla,
stále zdůrazňuje, že člověk ze sebe, jako subjekt, není s to uskutečnit toto
mírové dílo. Toto realistické hodnocení možností člověka je pro nás, kteří
jsme poznali idealistické utopie 20. století, drtivou pravdou, pravdou, kte
rá se také dnes v zápasení o světový mír nesmí zapomenout.” (Schaller, K.:
Bemühungen... str. 26).
Z němčiny přeložil Dr. Jaroslav Krejčí, Osnabrück
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Hlubina bezpečnosti a Cusanus
Jan Patočka
(Studie vyšla nedávno v publikaci: Jan Patočka, Gesammelte Schriften
zur Comeniusforschung. St. Augustin, Verlag Hans Richarz, 1982)
Cusanův vliv na Komenského není pasivní přijímání, nýbrž inspirace
původně zpracovávaná. Budeme-li hledat u Komenského slovní převzetí
motivů kuzánovských, odejdeme poměrně chudi; půjdeme-li po stopách
inspirace mistrem moudré nevědomosti, jako po ní kráčel Pierre Duhem
pro Leonarda da Vinci, bude naše kořist nepoměrně bohatší. Cesty, kte
rými kráčí inspirace, jsou u tvořivých duchů tím, co vytváří v jiné oblasti
stavbu hudební skladby: cesty variace, amplifikace a zjednodušování mo
tivů, imitace obratu a převádění do jiných tónin, nečekaných syntéz po
rozvážných analýzách. Tak je tomu též s motivem “Hlubiny bezpečnosti”,
s obšírným přirovnáním světa ke kroužícímu kolu.
Za základ příměru považoval Josef Hendrich (Komenský a Böhme
1942) myšlenku, obsaženou v dictum sapientis, že Bůh je kruh, jehož střed
je všude a obvod nikde, tedy myšlenku nesmírné tradice, kterou D. Malin
ké sledoval od myslitelů 17. věku zpět až k Alanovi ab Insulis a Liber
XXIV philosophorum. Již o výroku o všestředném kruhu předpokládal J.
V. Novák kdysi, že souvisí s Cusanem. Přirovnání Hlubiny bezpečnosti má
však nadto specifickou kuzanovskou notu: je to přirovnání světa ke
kroužícímu kolu, k pohybu, jaký koná “globus” v Cusanově pojednání
De ludo globi, v onom dvojdialogu, který patří k nejzralejším dílům stár
noucího myslitele. Kroužící pohyb, jehož celá krouživá moc směřuje k
pevnému středu - to je obraz Cusanův. Pevným středem veškerého
pohybuje Bůh, je Kristus, toť Cusanův obraz. Svět jakožto kruh je obraz
banální; kroužící pohyb s pevným středem, kterým je Bůh, již není
obraz běžný (je to obraz vyskytující se u Pseudodionysia). Z toho důvodu
též ne každý příměr světa a kola, jaké se např. vyskytují v Boehmově
Mysterium magnum, kde je řeč o planetárním kole (12. kap. O díle šesti
dnů stvoření) může být předlohou příměru Komenského. Planetární kolo
Boehmovo vzešlo z bodu slunečního a jeho středem není Bůh, nýbrž slunce
nebo země (z výkladu to není docela jasné; znamená-li “Slovo uchopilo ze
mi a připevnilo ji k planetárnímu kolu”, že země pak již zůstala pevná, byla
by středem země). Proč krouží u Cusana svět kolem Boha, nikoli kolem ji
ných bytostí? Protože Bůh je střed (výměr Alanův) a poněvadž jako neko
nečný střed demonstruje v různých aspektech touž coincidentia opposito
rum: jedním z těchto aspektů je nekonečně rychlý pohyb, rovnající se kli
du.
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Je však ještě další a důležitější bod, v němž se Komenského příměr sho
duje s Cusanovým v De ludo globi. Obraz je totiž zároveň určen k tomu,
aby zobrazoval svět a osud člověka v něm, poměr člověka k sobě samému,
k věcem kolem něho a k Bohu. Neběží toliko o jediné centrum, nýbrž o
dvojí; jedno, které je vlastní člověku, a druhé, které je mu vnitřnější než on
sám. V tom všem se přirovnání Komenského s Cusanovým shoduje. Tak
dalekosáhlá shoda nemůže již být nahodilá a sotva může též pocházet z
nějaké společné předlohy - proč ostatně hledat dále, máme-li přece vlastní
výrok Komenského o jeho obeznámenosti s Cusanem? Cusanův příklad
však nemůže opět být čerpán z jiné předlohy, poněvadž je prostě mystickospekulativním uvažováním o módní hře, která byla vjeho době vynale
zena a v Itálii ijistých krajích Německa oblíbena; nápad Cusanova filosofi
ckého dialogu, který tuto tehdejší aktualitu přirovnal k nej důležitějším
momentům života a světa, je tedy originální. (1)
Kuželková hra “globus” - na rozdíl od jiných her, kterým Cusanus při
kládá spekulativní význam, - nedošla všeobecnějšího rozšíření a také Ko
menský ji patrně z praxe neznal. Chtěl-li tedy mystické přirovnání Cusanovo rozvést pro českého čtenáře, k němuž hra sama nemohla mluvit, byl
nucen vynalézt přirovnání jiné, co možná blízké symbolicky i názorně. Na
Cusanově obraze, na jeho symbolice a rozvinutí jakož i na přetvoření Ko
menského možno do značné míry studovat zvláštní ráz obou autorů jako
myslitelů i básníků.
Ludus globi byla kuželková hra, při které se do terče s vyznačenou spi
rálou, vycházející ze středu desíti koncetrických závitů, vrhal “globus”,
polokoule nebo kužel se vmáčknutou spodní stranou. Mezi závity byly ro
zestavěny kuželky a úsilím hráče bylo vrhnou kotouč tak, aby kuželky byly
poraženy a vířící kotouč aby spočinul co nejblíže středu. Vyhrával ten, kdo
získal nejdříve 34 bodů, počet let Kristových. Hra nyní představuje podle
myšlenky Cusanovy pohyb naší duše z její říše do říše života, v nížje pokoj
a věčná blaženost a kde trůní Ježíš Kristus, náš král a dárce věčného života.
Náš život má být nápodobou pohybu, jímž se v absolutním centru usídlil
Ježíš, následováním jeho příkladu (zde mluví v Cusanovi žák Tomáše z
Kemptenu a devotio moderna); není sice možné, abychom spočinuli úplně
v témž bodě, neboť v kruhu je nekonečný počet bodů, v nichž může globus
dojít klidu a každý spočine na svém, zcela individuálním místě - jeden blí
že, druhý dále od středu. Křesťan nyní pováží, že někteří nemají naději na
věčný život ve středu bezpečnosti; to jsou ti, jichž globus se pohybuje to
liko ve světské oblasti. Jiní mají tuto naději, ale snaží se dosáhnout věčné
ho života jen lidskými silami a zákony, bez Ježíše; ti sledují jen vlastní glo
bus a svými vlastními duchovními silami a naukami svých proroků a učite
lů snaží se povznést do výše. Konečně jsou tací, kteří se berou cestou, kte
rou jim ukázal a na kterou vstoupil Ježíš: ti se dávají směrem k samotnému
středu, k trůnu krále králů, prostředníka mezi Bohem a lidmi.
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Podrobněji vytkněme, že myšlenka o dvojím centru, zde vyslovená, není
ničím incidentálním; v témže dialogu přirovnává se poměr člověka k světu
a Bohu s poměrem říše k říši, speciálně Čech k římskému impériu; člověk je
mikrokosmos, svět v malém, říše v říši. “Člověk je tedy bezprostředně po
droben svému vlastnímu králi, který v něm trůní, prostředečně je pod
řízen říši světa”. Obojí tato říše pak obráží “největší svět”, kterým je Bůh.
Člověk má své vlastní, soukromé centrum; vedle toho je zde však druhé,
podstatnější centrum, centrum absolutní.
Tak dalece je přirovnání rozvinuto v prvním dialogu; jak patrno, vy
chází z antropologické komponenty, z dvojího střediska člověka, z jeho
hledání bezpečného a společného středu, kterého nemůže v tomto světě
docílit. Důvodem neúspěchu je v podstatě to, že se řídíme jen podle vlastní
ho centra, “samosvojnost” ve smyslu Komenského, případně to, že do
absolutního centra míříme jinak, než pod jeho vedením (“jinudost”).
Přirovnání ke světu přináší až druhý dialog. Život ve sféře žijících je
znázorněn okrouhlým obrazcem spirály. Všecky spirální kruhy, majíce
společný střed, jsou jaksi jeho obrazem, obrazem okrouhlosti. Okrouhlost
je pak obrazem věčného a nekonečného života. Kruh pak nemůže ani exi
stovat, ani být poznán jinak než existencí a poznáním svého středu, kolem
něhož krouží ustavičný pohyb. Tak se má také střed, kterým je Kristus,
ke všem kruhovitým pohybům. Kruhy označují pohyb života. Živější po
hyby jsou označovány těmi kruhy, které jsou životnímu středu blíže. Ži
votní centrum samo je totiž toho druhu, že nemůže být větší nebo menší.
Čím blíže je nyní kruh středu, tím rychlejší je jeho pohyb. Následkem toho
může se nyní kruh, který splývá se středem samým (absolutně minimální
kruh) otočit v okamžiku - takže v tomto bodu existuje nekonečný pohyb.
Pohyb je tedy nekonečný a zároveň nejmenší tam, kde střed a obvod splý
vají. Je patrné, že Cusanova myšlenka, že kruhový pohyb je tím rychlejší,
čím více se blíží ke středu, je ražena na vířivý pohyb setrvačníku, jakým je
globus, který se pohybuje tím spěšněji a v kruzích tím menších, čím více se
jeho pohyb blíží ke konci, čím více se tedy blíží ‘středu’, v němž konečně
spočine; tak je dobře patrné, jak právě tato stránka Cusanova přirovná
ní byla nerozlučně spojena s hrou, která je zde východiskem vší symboli
ky a spekulace. Toje tedy právě moment, který Komenský převzít nemohl.
Příměr je nyní u Cusana rozvíjen dále. Poněvadž svět je obrazem pohy
bu centra, obrazem života Božího, je jeho pohyb vyjádřen rovněž jako ži
votní funkce, jako vnitřní hnutí a postupné vzdalování okruhů od centra,
jako různé stupně poznání, vidění Boha: kruhy znamenají gradus vi
sionis. Ovšem jsou to gradus pouze v hrubém smyslu; ve skutečnosti vzda
lování od středu děje se kontinuálním postupem. A opět se tu opakuje
obraz společného a zvláštního střediska: ačkoli se celá říše života prostírá
od centra k obvodu a ačkoli její šíře je jako čára, obsahující neko-

72

n e č n ě mnoho stejných čar od středu až k obvodu,kde
splývá společný střed všeho a obvodjednotlivé věci, lze
přece rozdělit celý obor na devět stupňů, abychom celým překrásným a
stupňovitým pořádkem oné říše života dospěli až k oné koincidenci, ke
Kristu. Kristus, stvořitel a stvoření. Bůh a člověk, je středem všech blaže
ných tvorů. A jelikož je osobně identický se středem všeho, totiž s Bohem,
nacházejí všichni blažení, představovaní obvodem kruhů, v obvodu Kris
tově, podobném stvořené přirozenosti, svůj klid a cíl. V dalším pak Cusanus rozvádí tuto gradualitu říše blažených duchů, tj. Nebeské hierarchie,
později pak ještě jednou obrací celé přirovnání a místo pořádku emanace
a processe vykládá obraz všeobecného návratu: každá sféra vnější je oba
lem vnitřní, která je jejím vnitřním obsahem a cílem a všecky tak směřují ke
středu, v němž je jejich společná síla, v němž se nedílně soustředí veškerá
moc celku. Nejzevnější okruh představuje pak zmatený chaos, další sféra
je minerální; tyto tři okruhy jsou soustředěny v síle vegetativní. Na ní spo
čívá další, vnitřnější okruh, totiž smyslové vnímání, pak přichází fantazie.
Vegetativní, smyslová a imaginatívni sféra opět sloučeny v jedno tvoří sed
mou sféru, sféru logickou. Pak následují okruhy intelektuální a inteligibilní, které se s logickým opět spojují v poslední oblast-desátou, nejvnitřnější, absolutní.
Hierarchie světa je tedy u Cusana vyložena jako hierarchie života a tedy
odstupnění pohybu. Vidíme nyní, jak se zde objevují nejen kruhové pohy
by kolem společného centra, nýbrž rovněž čáry od středu k perifé
rii, kterých je ovšem nekonečně mnoho, poněvadž jsou poloměry kruhu,
ale nicméně splývají v jedno, poněvadž tento kruh je nekonečný, takový, v
němž podle nauk De docta ignorantia (I. kap. XXI.) střed, poloměr a
obvod jsou totéž.
Vidíme nyní, že máme u Cusana skoro všecky podstatné prvky Ko
menského příměru: 1. srovnání světa s krouživým pohybem kolem pevné
ho středu - Boha; 2. dvojí střed každého stvoření; 3. samosvojnost těch,
kteří nedospívají do centra; 4. jinudost těch, kdo tam chtí dospět bez Kris
tova vedení; 5. přirovnání tvorů k paprskům, probíhajícím z středu k peri
férii (ke “špicím” světového kola u Komenského); 6. návrat do středu
prostřednictvím Ježíšovým.
Je nyní zřejmo, že Komenský obrazy Cusanovy ve svém podání neoby
čejně zjednodušil. Bylo to dáno cílem jeho knihy: jak již řečeno, chtěl-li
svým čtenářům vyložit vše nutkavě a názorně, nemohl potřebovat symbo
liku hry, kterou neznali. Musil vytvořit jednoduchý a přece bohatý obraz,
do něhož sice nebylo možno pojmout tolik jemného spekulativního obsa
hu, ale který by zato utkvěl hluboko v mysli těch, kdo si vštípí jeho symbo
liku.
Že právě to se Komenskému obrazem kola výborně podařilo, je zřejmé:
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podoba tehdejší běžné představy světa s kotoučem, který rotuje kolem pev
ného středu, zaručovala přístupnost obrazu, jeho jasnou názornost, umož
ňovala rozdělení celého kotouče v řadu koncetrických oblastí, umožňova
la zachovat podstatné části Cusanova symbolického obsahu a zahloubat se
do všech podrobností, tedy rozvést příměr se šíří, která neunavuje, nýbrž
vždy prohlubuje základní myšlenku. Další výhodou obrazu Komenského
bylo, že není tak rozplývavý a ne dost jasný, jako na četných místech obraz
Cusanův: tak např. je dost těžko pochopit, proč u Cusana je pohyb tím
rychlejší, čím více se blíží ke středu, a rovněž úloha poloměrů od středu k
obvodu je ihned zatemněna myšlenkou koincidence protiv. Obojí Komen
ský nahradil čímsi prostým a zbaveným protikladnosti, což mu umožnilo,
aby zůstal do konce názorným, zatímco pro Cusanovy obrazyje příznač
né, že slouží jen za odrazový můstek sugerující něco, čeho obraz sám přímo
neobsahuje a neříká. Symbolika Cusanova je vystižena slovy mladého
Descarta v jeho Cogitationes privatae: sensibilia apta concipiendi
Olympicis ... nebo ještě spíše: ut imaginatio utitur figuris ad concipienda
corpora, ita intellectus utitur quibusdam corporibus sensibilibus ad spi
ritualia figuranda, ut vento, lumine; unde altius philosophantes mentem
cognitione possumus in sublime tolere. (Soudíme ostatně, že toto vystižení
může být přímým odrazem Descartova studia Cusana, jak se pokusíme vy
ložit v kapitole o Descartovi a Komenském.) Naproti tomu Komenský sle
duje především svůj pedagogický cíl názornosti a sugestívnosti a dospívá
tak k obrazu neobyčejné jednoty, na němž neozbrojené oko nevidí puklin.
A přece jsou a prozrazují již samy o sobě původ Komenského obrazu z
kuzanovské symboliky. Tyto pukliny jsou hlavně dvě: 1. myšlenka o dvo
jím centru nemá u Komenského vlastně názorné analogie. Ve hře s polo
koulemi takový podklad je: jeden střed je východiskem spirály, druhým je
obdařena každá polokoule. Nahradíme-li obraz kuželkové hry obrazem
kola, jehož obsah znamená entia creata, pojednou nám druhá centra
v obraze chybí. 2. Tvorové, stvoření jsou umístěna jednak na obvodech
koncentrických kruhů, jednak jsou figurována poloměry, ‘špicemi’ či lou
kotěmi kola. Tato podvojnost má dobrýsmysl v Cusanově srovnání, jehož
pozadím je coincidentia oppositorum, jíž obvod a poloměr kruhu splývají;
u Komenského tím vzniká diskrepance, přes kterou se sice čtenář snadno
přenese tím, že si uvědomuje, že běží o symboliku; nicméně diskrepance tu
jest a poukazuje k původu obrazu.
Není vyloučeno, že dokonce sám spis De ludo globi pomohl Komenské
mu najít obraz, který potřeboval ke své transpozici kuzánské spekulace do
jazyka přístupného jeho českému čtenáři. V prvním dialogu mluví o výro
bě, vytváření “globu”, oné vrhané polokoule, na kole soustružníkově,
jehož pohybem se teprve možnost výtvoru, koncipovaného v mysli umělce-řemeslníka, stává skutečností. Ale Komenský mohl ovšem takové pod
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něty čerpat i odjinud a hlavně z vlastní bohaté fantazie, zvlášť vizuální.
Že v detailech takové sugesce v Hlubině bezpečnosti jsou, nechceme po
pírat; tak např. překvapivě s Boehmem se shoduje líčení Satanova zlého
příkladu, kterým vnesl do světa samosvojnost.
Jinak třeba podtrhnout, že křesťanská zkušenost životní, křesťanský
klíč k záhadám a blouděním životním, je podán u Komenského se sub
jektívností a naléhavostí, kterých u Cusana nenalézáme. Cusanus je celý
oddán své mystickospekulativní a tím kontemplatívni koncepci; naproti
tomu chce Komenského dílko působit a vést v životních bědách a zmat
cích, jichž vylíčení je proto věnováno mnohem více místa a podány i duševědně prohloubeněji. Tak např. u Cusana je pouze naznačena j i n u d os t,
která dává Komenského obrazu v jeho dušemalebném vylíčení hloubku
připomínající Pascala.
Další předností obrazu tak, jak jej provedl Komenský, je, že obraz světa,
který krouží, je podán přímo a rozvinut do podrobností, které se shodují s
obrazem světa tehdy nejběžnějším. U Cusana je naopak obraz světa jako
řady krouživých pohybů podán nepřímo, jak již výše uvedeno, a to tak, že
pohyb sám je pojat jako symbol duchovního života, stupně poznání, který
přísluší stupni jsoucna. Proč Cusanus takto postupuje? Proč svůj symboli
cký úmysl takto zatemňuje? Proč naopak Komenský může rozvinout svůj
obraz s encyklopédickou účinností a úhrnností? Odpověď je snadná: jed
nak Cusanus v druhém dialogu rozvíjí pouze Pseudodionýzia, jednak
nemá onen aristotelský obraz světa; jemu svět není jedinečný soubor kon
centrických rotujících sfér; Cusanovo universum není konečné a uzavřené,
nýbrž prostírá se mu v neuzavřeném prostoru; Cusanus tedy prostě ne
mohl potřebovat srovnání světa s kolem, kterým geocentrik Komenský
zjednodušil jeho symboliku z De ludo globi. Okruhy Cusanovy znamenají
tedy stupně jsoucna, nikoli řady názorného, smyslového universa. Jeho
obraz je novoplatónský: od centra k periférii přibývá odlišnosti, vzdále
nosti bytostí od sebe navzájem, ubývá jednoty a tím jsoucnosti. Obraz
Cusanův je tedy názorově nejasný, ale vnitřně důsledný. Komenského
obraz je názorný, ale vnitřně nedůsledný: pro žádného geocentrika nemůže
být periférie světa čímsi chaotickým a méně hodnotným, neboť právě to
nejhod notnější a nej vznešenější, totiž nebesa, je u aristoteliků v nejprud
ším pohybu. Komenského obraz právě vznikl kombinací novoplatónského obrazu, jemuž centrem veškerenstva je Bůh, obrazu ontologického, a
představy aristotelské, v podstatě smyslové a fyzikální, v nížje středem ze
mě; i zde se jednak objevuje, že Komenského obraz není zjednoho kusu, že
tedy poukazuje mimo sebe sama k původnějšímu prameni, jednak ta okol
nost, že Komenský je Cusanem prostě inspirován a nikoli pasivně ovlád
nut. Je inspirován jeho filosofickými principy, jeho novoplatonismem, je
ho naukou o shodě protiv (Bůh jako nekonečný kruh a nekonečné cen
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trum), jeho emanatismem, jeho triadismem: uvidíme později, nakolik lze
mluvit o fyzikálním vlivu Cusanově na Komenského; rozhodně však Ko
menský nepřijal jeho astronomii, jeho obraz hvězdného světa, tedy astro
nomické důsledky z principu shody protiv. Bylo to tím, že příslušné partie
De docta ignorantia chyběly v Pindarově chrestomatii? Nebo to bylo z
hlubších, uvážených důvodů, které jej disponovaly proti kopernikanismu?
Jisté je, že vyrovnání s Koperníkem by v tomto případě implikovalo vyrov
nání s Cusanem. Ale na druhé straně Pindarus nemá ve své antologii jistě
celý spis De ludo globi. poněvadž tam není žádný Cusanův spis vcelku;
naproti tomu však přetvářející práce, kterou Komenský s dílem Cusanovým podnikl, předpokládá podle vší pravděpodobnosti znalost celéhodialogu, o kterém z Baurovy předmluvy k De beryllo nevyplývá, zda v Pinda
rově antologii je vůbec zastoupen.
Na Bartošovu pochybnost, že by se našla u Cusana základní myšlenka
Hlubiny bezpečnosti, je tedy dnes možno odpovědět takto. Spis De ludo
globi tvoří nepochybně východisko díla Komenského, kterýjeho symboli
ku přetvořil a přizpůsobil vlastním účelům, a to umělecky i myšlenkově se
zdarem neobyčejným.
Že také kolem Labyrintu nepřešla četba Cusana bez důsledků, svědčí
motiv o brýlích, odvozený z Cusanova De beryllo zvi. kap. 7. “Beryl” u
Cusana jsou broušené brýle; Cusanus užívá podobenství o kouzelných
brýlích k tomu, aby znázornil nový pohled na věci, který dává “poučená
nevědomost”, docta ignorantia se svou coincidentia oppositorum. Pohlédneme-li na věci “berylem”, vidíme je obráceně: rozdělené se spojuje, nestej
né se stává stejným. Cusanův beryl má tu vlastnost, že ukazuje pravdu
proti márnivé, klamné danosti jevového světa; Komenského brýle mámení
ukazují naopak proti nezkalené, přirozené skutečnosti obrácený zdaj.
Mají “zajisté tu moc (jakž jsem potom mnohokrát zpruboval), že skrze ně
hledícímu věc daleká blízká a blízká daleká, malá veliká a veliká malá,
mrzutá krásná a krásná mrzutá, černá bílá a bílá černá etc. se zdála”. Ko
menský tedy opět přejímá motiv, aby s ním zacházel způsobem volné va
riace; do osnovy, k níž našel první předlohu u Andreae, zasazuje velmi
vhodně (a pokračuje v alegoresi tím, že brýle jsou u něho ze skla domnění,
vsazeného do rohové obruče zvyku) upravený, parodovaný motiv kuzanovský. (Parodický motiv je také Všezvěd - překlad slova pansof, které
později pro Komenského bude hrát úlohu kladnou.) - Další rozvití téhož
parodického motivu najdeme v XI. kap. Labyrintu o “filosofech”; mezi
dialekty vkračující poutník vchází “do stavení, kdež dělali a prodávali
perspicilla”; zde je analogie ještě větší než dříve. “I ptám se, co to jest? a
odpovědí mi, že jsou notiones secundae, kdo je má, že všecko uhlédá nejen
povrchu, ale do vnitř věcí...” Zde jsou tedy pojmy dialektiky přirovnávány
k brýlím podobně jako u Cusana, přirovnání je zde užito také pozitivně.
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Ovšem hned nato je Komenským rozvedeno právě tak volně, jako jeho
předchozí, záporná podoba. (2) - Po třetí je pak motiv brýlí uplatněn v kap.
XLI, po uchýlení do vlastního nitra a setkáni s Ježíšem; zde poutník dostá
vá novou uzdu a nové brýle. “A přidávámť tyto perspicille, skrze něž i
marnosti světa, ač budeš-li na ně hleděti chtíti, lépe ještě znamenati i po
těšení vyvolených mých spařovati moci budeš (těch pak perspicilií okolek
zevnitřní bylo slovo Boží, sklo vnitřní Duch svatý)”. A nyní mají brýle
vskutku tutéž schopnost jako u Cusana: ukazovat opačnou tvář pravdy
proti zdánlivé podobě světa: “všecko tu světu na odpor jsem spatřil... V
světě zajisté všudy slepotu a mrákotu, tuto jasné světlojsem spatřil; v světě
šalbu, tuto pravdu, v světě neřádu plno, tuto sám ušlechtilý řád, v světě
kvaltování, tuto pokoj, v světě starosti a frezuňky, tuto radost, v světě ne
dostatky, tuto hojnost, v světě otroctví a porobu, tuto svobodu, v světě
žalostné odevšad příhody, tuto samu bezpečnost.”

Poznámky:
(1) Viz De ludo globi I: Jan: obdivujeme všichni tuto novou a zábavnou hru... V
dialogu I. líčí pak Cusanus hru jako svůj vlastní vynález; vynalezení hry je mu pří
kladem podstatného rozdílu mezi duší lidskou a animální, etc. I kdyby tomu tak
nebylo, nemůže spis De ludo globi se svým přirovnáním pohybu světa k duši, oži
vující sféru, a pak ke “globusu”, jemuž je pohyb udílen, být inspirován v podstat
ných částech spisem starším než XIV. stol., poněvadž předpokládá teorii “impetus”, oné zvláštní kvality, sdílené pohybujícím pohybovanému, která v něm podle
jeho povahy vytrvává nebo hyne; teorie v této podobě je dílem pařížských terministů 14. věku, hlavně Jana Buriana, Alberta Saského a Mikuláše Oresmia. Viz o
tom Pierre Duhem, Etudes sur Léonard de Vinci, ceux qu’il a lus et ceux qui l’ont
lu, 2e série 1909, 185-200.
(2) Zde viz též způsob, jak brýlemi dialektiky pohlížejí filosofové “sobě až za mozek
ještě a za všechny rozumy” s De ber. o. 37: “ac si quis unico contuitu videret intellectu Euclidis...”
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Mikrointervalové hudební soustavy a jejich
klasický představitel Alois Hába.
Jiří Zeman

Téměř sto let před Hábou se teoreticky zabýval myšlenkou čtvrttónové
hudby již Antonín Rejcha (1770-1836), rodilý Pražan a pozdější profesor
pařížské konservatoře, v šesté knize své věhlasné “Traité de haute compo
sition musicale”, která vycházela v letech 1824-26 u nakladatele Zettera. V
kapitole “Rozprava o nejrůznějších otázkách, které dosud nebyly uváže
ny” Rejcha konstatuje, že nejmenší interval v hudebním systému tehdejší
Evropy je půltón, třebaže lidské ucho může rozeznat interval menší; nebyla
však schopnost jej pojmenovat. Podle Aristotela staří Rekové znali čtvrttóny již v době před Alexandrem Velikým. Kdyby bylo možno opět zavést
čtvrttóny v hudbě, bylo by možné, soudí Rejcha, věrněji napodobit deklamaci. dále obměňovat melodii a obohatit harmonii. Rejcha se zřejmě po
koušel vytvořit čtvrttónovou hudbu tak, že naladil dvě cembala odlišně o
přesný čtvrttón. Proto mohl zjistit, že lidské ucho bez problémů slyší čtvrt
tóny mezi C až c3. Mimo tyto hranice se již rozlišují obtížně.
Stejně tak jako Rejchovy úvahy nebyly v stavu najít svého času odezvu v
hudební tvorbě romantiků, tak ani o šedesát let později neuspěl pensionovaný učitel z Františkových Lázní Anton Joseph Gruss (1816-1893) se
svým “vynálezem”. Sám zdatný skladatel, jehož si vážil dokonce i “pražský
hudební papež” Václav Jan Tomášek ( 1774-1850), se ponořil do problema
tiky čtvrttónové hudby jak teoreticky tak prakticky na čtvrttónovém har
moniu, vyrobeném pro tento účel místním varhanářem Johannem Som
mèrent. Gruss nespojuje ovšem svůj “vynález” s proklamací nové estetiky,
nýbrž se snaží zůstat v rámci stávajícího tonálního hudebního vyjadřování
a pouze doplnit některé prvky, jež podle jeho sluchové představitosti “chy
běly”.
Odborné kruhy byly informovány dvěma dekrety vídeňské akademie
věd z května 1879, potvrzující Grussovo prvenství jak v praktickém použi
tí, tak notovém záznamu čtvrttónů v hudbě. Že tato velice speciální tema
tika upoutala pozornost vědecky zaměřeného MUDr. Karla Slavoje
Amerlinga (1807-1884), který Grusse podporoval a sám mu zaslal vlastní
návrh v té době značně odvážné pětitónové soustavy, ale nikoliv pražské
hudebníky, ponořené tehdy do sporů o “národní” či “slovanskou” hudbu
a Wagnerovu operní reformu je puze z části pochopitelné zjištění.
Novodobá čtvrttónová hudba, vystavěná na 24 tónech v jedné oktávě
(oproti Schonbergově 12-ti tónové soustavě), vznikla ze dvou důvodů:
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1/ Navázání na akustické pokusy v Berlíně působícího profesora fyziky
Hermanna Ludwiga Ferdinanda von Helmholtz (1821-1894), vedoucí k
rozlišování výšky tónů. 2/ Seznámení se s intervaly v lidové hudbě rozlič
ných zemí.
Pokusy, týkající se stavby klávesových nástrojů, na kterých se čtvrttóny,
nebo jiné mikrointervaly nechají intonovat a na jejichž základě lze také
kompozičně pracovat, jsou spojena se jmény Richard Heinrich Stein, Willi
von Mollendorf (patent z roku 1915) a Jorg Mager. Podobnými pokusy se
snažili také ve Spojených státech amerických, v Rusku a v Paříži, (kde se
mimořádně projevil Ivan Vyšněgradskij) dojít k vytouženému cíli.
Všechny tyto snahy se podařilo teoreticky i prakticky skloubit v neoby
čejně umělecky progresivním díle českého skladatele a hudebního teoreti
ka Aloise Háby (21.6.1893-18.11.1973), vjehožšlépějích občas sklá
dali Alban Berg (Kammerkonzert 1924), Béla Bartók (Sonáta pro housle
1944), Pierre Boulez (Le visage nuptial 1946), Luigi Nono a další. Čtvrttónová hudba, tak jako i všechna ostatní mikrotonální hudba žije dál v hud
bě elektronické.
V letošním roce si připomínáme nedožité devadesátiny a deset let od
úmrtí Aloise Háby - jedné z vůdčích osobností české a evropské hudby
první poloviny našeho století a dovršitele mikrointervalové hudby na svě
tě. Rodák z Vizovic na Valašsku se po absolutoriu učitelského ústavu v
Kroměříži a krátké učitelské praxi v Bílovicích u Uherského Hradiště
stává jako skladatel-autodidakt žákem Vítězslava Nováka na mistrovské
škole pražské konservatoře (školní rok 1914-1915). Po skončení první
světové války, kterou prožil v aktivní vojenské službě, pokračoval do roku
1920 ve studiu u Franze Schrekera na hudební akademii ve Vídni a v le
tech 1920-1923 na vysoké hudební škole v Berlíně. Po návratu do Prahy
byl 1934 zásluhou Josefa Suka jmenován řádným profesorem skladby v
půl-, čtvrt- a šestinotónovém systému v tematickém a netematickém slohu
na Státní konservatoři hudby v Praze, kde působil do roku 1953, kdy byl
pensionován. V letech 1946-1950 vedl na nově založené pražské Akademii
múzických umění oddělení pro čtvrt- a šestinotónovou hudbu a odchoval
více jak sto domácích i zahraničních žáků. Jmenujme pro ilustraci pouze
několik: Karel Ančerl, Oskar Danon, Jaroslav Ježek, Václav Kašlík, Jiří
Pauer, Karel Reiner, Erwin Schulhoff, Walter Susskind.
Rozsáhlá byla také Hábova činnost organisační - najmě v Mezinárodní
společnosti pro soudobou hudbu (ISCM), v českém sdružení pro soudo
bou hudbu “Přítomnost” a v Syndikátu československých skladatelů. Ja
ko hlavní představitel modernismu byl Hába 1949 v nově ustaveném Sva
zu československých skladatelů zbaven všech funkcí, v roce 1950 podro
ben stranické kritice, která vedla k jeho násilnému odchodu z pražské
AMU. Jeho dílo se nesmělo objevit v žádném tehdejším dramaturgickém
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plánu. V roce 1953 se však změnil vztah Svazu skladatelů vůči Hábovi. Re
habilitace celého jeho díla vedla k postupnému oživení zájmu celé řady
interpretů o Hábovu tvorbu. V současné době dochází k paradoxní situaci.
V zemích, které v minulosti Hábovo dílo propagovaly, je Hába téměř,
anebo zcela zapomenutý autor. Oproti tomu jeho rodná země, která mu
připravila nemálo hořkých zklamání, se dnes pozoruhodnými nahrávkami
z jeho více jak 100 opusových čísel hlásí k jeho tvůrčímu odkazu.
Alois Hába je dokonalým příkladem skladatele-teorika. všechno nové, s
čím skladatel předstupuje před své posluchače, je vždy do detailu teore
ticky zdůvodněno. Ve svých skladebných počátcích rozvíjí Hába volně
alternovanou pozdně romantickou diatoniku, zhruba od roku 1920 kom
ponuje skladby volně atonální a přichází s prvními díly svého osobního
slohu. Především podrobuje důkladné revizi dosavadní harmonické systé
my a ye svém hlavním teoretickém díle “Nová nauka o harmonii půltóno
vého, čtvrt-, třetino-, šestino- a dvanáctinotónového systému”, vydané 1927 v
Lipsku, stanoví principy těchto mikrotonálních systémů. Hábovi v této
práci nejde o stanovení kompozičních pravidel, nýbrž o systematizaci
možností, které skladateli nabízí zvolený tónový systém. Teoretické prin
cipy jsou výsledkem souběžné intenzívní kompoziční práce, v jejímž proce
su krystalizuje takzvaný netematický sloh.
Stejně jako k využívání menších intervalů než je půltón přivedla Hábu
vedle znalostí praktického provozování východomoravské lidové hudby
snaha o rozšíření výrazových možností bohatěji členěného intervalového
spektra, tak také netématický princip Hábova formování hudební věty je
výrazem skladatelova úsilí o zbytečnými prameny nespoutaný, volnou in
vencí nesený a citově o to bohatěji naplněný hudební tvar. Pro Hábův ne
tématický sloh jsou rozhodující tři principy: princip opakování intervalů
a základních rytmických forem, princip obměn těchto základních rytmi
ckých forem různým přeskupováním tónů v nich obsažených a princip
neopakovatelnosti hudebních témat. Hába se domnívá, že hudba může být
výrazem životního dění; principy svého netematickéhoslohu považuje za
obecné slohové principy, jimiž je udržován život v přírodě i v kosmu. Do
konalým příkladem netematického slohu jsou jeho dva Nonety op. 40 a 41
z let 1931 a 1932. První v dvanáctitónové, druhý v sedmitónové soustavě.
Fantazijní forma tu plyne volně, bez jakýchkoliv tradičních schémat, pod
léhajíc jen a jen skladatelově svobodné invenci. Hlasy jsou nezávislé, tema
ticky neovlivněné děním v ostatních hlasech.
Rozměrným dílem, syntetizujícím dosavadní vývoj Hábova netemati
ckého slohu, vyzkoušeného v řadě komorních, především kvartetních děl,
je Symfonická fantazie op. 46 z roku 1933, nazvaná “Cesta života”. Pre
miéra se konala 15.3.1934 ve švýcarském Winterthuru za řízení Hermanna
Scherchena. Dílo je opět jednověté, avšak rozčleněné do sedmi výrazem
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odlišných dílů. Cestou života rozumí Hába cestu lidstva ke svobodě a tvo
řivost, jež spočívá v rozeznání nejrůznějších forem a projevů tří životních
podnětů - tvořivé lásky a jejích dvou protikladů: horečnatosti a tvrdosti.
Dílo je komponováno v půltónovém systému.
Hába je také autorem tří oper. Vedle “Nové Země” v půltónovém systé
mu a opery v šestinotónovém systému “Přijď království Tvé” je to přede
vším jeho opera “Matka” op. 35, komponovaná v letech 1927-1930, která
patří k základním dílům moderní hudebně dramatické literatury nejen
české, nýbrž i světové. Skladateli se v ní podařilo umělecky nejzdařileji do
ložit svoji teorii čtvrttónové skladby. Čtvrttóny tu ovšem nejsou samoúčelem, nýbrž prostředkem emocionálního umocnění obsahu. Opera v
deseti obrazech na autorovo vlastní libreto nás zavádí doprostřed dramatu
ze života venkova, s jeho hudebním, zvykovým a obřadním životem lidu,
jehož prapůvodní hudební mluva se neomezuje jen na půltónové intervaly
evropského systému. Německá verze opery měla premiéru roku 1931 v
Mnichově. V hudebním nastudování Karla Ančerla a v režii Ferdinanda
Pujmana dirigoval Hábův protagonista Hermann Scherchen.
V rozhovoru s Pavlem Ecksteinem poznejme Hábu osobně: “Jako za
kladatele hudby 20. století považuji především Debussyho, Skrjabina, Busoniho a z českých autorů hlavně Nováka, Janáčka a Suka. Ostatní patří včetně mne - k druhé garnituře. Tak jsme se zařadili všichni po svém způso
bu. Když jsem ještě během studia ukázal profesoru Schrekerovi svůj první
čtvrttónový kvartet, začal na mne křičet: “Člověče, Vy jste se úplně zbláz
nil!” A k mé sonátě op. 3 poznamenal Vítězslav Novák: “ Vy jste ale kazi
mír, měníte harmonii skoro na každé čtvrtce!” Alejá jsem již nemohl jinak.
Čtvrttóny jsem slyšel v lidových písních mého rodného Valašska. Proč by
neměly zaznít také v takzvané umělecké hudbě? Touto cestou jsem se do
stal - velice zjednodušeně řečeno - k vytvoření nové harmonie. Co se u
Arnolda Schönberga stalo intuitivně, chtěl jsem já předložit v knize jako
nový harmonický systém. Polyfonii jsem studoval především u Vítězslava
Nováka. Také zde jsem starý, skoro axiometrický systém, téměř automati
cky vyvinul k takzvané netematické kompoziční metodě. Bezesporu mě
ovlivnila má hra na housle, při které jsem rád improvizoval; nikoliv však
na způsob variací, nýbrž tak, že jsem si úmyslně nechtěl zapamatovat co
jsem doposud hrál; a stále jsem si vymýšlel něco nového. Tak jsem se při
bližně dostal k tvůrčímu procesu hudby našeho století.”
Závěrem se připojme k přání recenzenta vídeňského vydání Hábovy
Nové nauky o harmonii v Universal Edition z roku 1978 Ulricha Dibelia,
který píše: “Lze si jen přát, aby tímto činem umožněné znovuobjevení ne
dogmatického teoretika vedlo také k novému zhodnocení skladatele.”
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Podivný Hašek
Jindřich Chalupecký

1.

O málokterém spisovateli naší doby víme tak mnoho a tak málo jako o
Jaroslavu Haškovi. Byla to fascinující osobnost a brzo po jeho smrti se za
čaly objevovat vzpomínky na něj, někdy laciné brožurky, někdy celé kni
hy. Jsou málo spolehlivé; Hašek fabuloval svůj vlastní život a ta fabule pře
rostla skutečnost. Literární vědci poslední doby věnovali mnoho práce to
mu, aby rozlišili, co je z toho pravda a co legenda. Čím dál se však objevuje
nezkreslený a úplnější obraz. Haška, tím připadá zmatenější a nesrozumi
telnější. Nejlepší biografií je kniha, kterou vydal roku 1971 po dlouhé heu
ristické práci Radko Pytlík pod nešťastným názvem Toulavé house. (Prý
tak Haškovi říkali pražští kočové, když se s ním setkávali na nejrůznějších
místech Prahy.) Pokusíme-li se rekonstruovat podle Pytlíkových údajů
Haškův život, vyjde nám podivný obraz.
Otec nedostudovavší profesor, chronický alkoholik. Umírá, když je Ja
roslavovi třináct let. Na gymnáziu má Jaroslav vyznamenání, po otcově
smrti propadá, kvartu opakuje, v pololetí školu opustí. Jde do učení do
drogerie, pak se zapisuje na obchodní akademii. Tam absolvuje a dostane
místo v bance.
Už jako student se vydává na dlouhé pěší cesty po Rakousko-Uhersku.
Roku 1903 náhle opustí zaměstnání a znovu se vydá ven. Tentokrát je to
dlouhá cesta, až na srbské hranice a přes Rumunsko do Haliče, a ne už na
studentský výlet, ale tulácké dobrodružství. Příští léta bude Hašek trávit
po pražských hospodách. Nové tulácké výpravy roku 1904 a 1905 ho pove
dou po Bavorsku a Švýcarech a až do Benátek. Po cestě žebrá.
Hašek se teďangažuje vanarchistickém hnutí. Agituje, rediguje anarchi
stický časopis, roku 1907 je odsouzen na měsíc do vězení, že podněcoval
při demonstraci k útoku na strážníka. To stačí, aby anarchismus rázem o
pustil.
Do jeho života vstoupila Jarmila Mayerová. Je o čtyři leta mladší, vede
ho k tomu, aby zanechal bohémského života, nalezl si zaměstnání a sou
stavně psal. Hašek se vskutku stává redaktorem obskurního Světa zvířat.
Vrací se do církve, z níž jako anarchista manifestačně vystoupil, a sňatek je
v květnu v kostele.
K překvapení všech Hašek přestává chodit do bohémské společnosti a
doma pilně píše. Po několika měsících začne utíkat z domu a zase pije. Po
narození syna manželství ztroskotá.
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Roku 1911 Hašek inscenuje velkou perzifláž volebního boje. Stranu
mírného pokroku v mezích zákona; zakládá kabaret a sám v něm hraje,
potom také v kabaretu Emila Artura Longena. Tehdy také se objevuje ve
společnosti jakéhosi Hanušky. Jeto člověk z podsvětí a Hašek se s ním tou
lá po venkově.
Psaní připadalo tehdy u Haška něčím vedlejším, snadným způsobem,
jak si vydělat peníze. Vydělal dost, a přece obvykle nic neměl. Celým jeho
majetkem bývaly šaty, které měl na sobě, bydlel v laciném podnájmu nebo
přespával u matky či kamarádů. Psal po kavárnách a po hospodách a třeba
uprostřed hlučné společnosti. Spoléhal na svou fabulační pohotovost a by
lo mu lhostejné, upadal-li do laciné banality a tiskl-li v bezvýznamných zá
bavných časopisech.
1915 je odveden, v létě je na karpatské frontě, kde přeběhne k Rusům.
1916 začne působit politicky mezi Čechy v Kyjevě. Je přesvědčeným za
stáncem carského režimu a dostává se do redakce konzervativního Čechoslovana. Exponuje se posléze na krajní pravici a publikuje ostrý útok na
vedení československého zahraničního vojska. Je postaven před vojenský
čestný soud; tam vše odvolá a slíbí, že se vzdá politické činnosti a bude do
brým vojákem. Slib dodrží a za zásluhy v bitvě získá vyznamenání. Znovu
začne psát a získává tolik důvěry, že je i přísedícím plukovního soudu.
Roku 1917 ho získá myšlenka ruské revoluce. Píše: “Zde, z prostých a
zdravých srdcí, silných vírou a horkých láskou, se jedině rodí lepší svět.” V
dubnu 1918 vystoupí z československých legií. Dostává se do Samary, té
chvíle ovládané bolševiky, pomáhá založit českou komunistickou organi
zaci, vydává leták, v kterém prohlašuje legionáře za “zrádce světové revo
luce”. Zatím se blíží k Samaře legionářské vojsko. Hašek prchá a v přestro
jení se toulá po tatarském venkově. Legionáři vydávají na něj zatýkací roz
kaz jako na velezrádce, ale Hašek se dostává do Simbirska, který je v ru
kou bolševiků. Tam se přihlásí do českých oddílů Rudé armády.
Sovětské úřady jej posílají do Bugulmy, kde se stává komisařem měste
čka a rozvine rozsáhlou činnost politickou a novinářskou. Pokračuje v ní v
Ufě, Omsku, Krasnojarsku a v Irkutsku. Chce zůstat a žení se s prostou rusko-tatarskou dívkou, Alexandrou Lvovou. (V Čechách ji pak vydává za
kněžnu Lvovou. Je to krutý vtip.) Při svatbě prohlašuje, že je svobodný a
bezdětný.
Je to docela jiný Hašek, než jakého znali v Praze. Ivan Olbracht se na něj
při své cestě do SSSR vyptával a dostal překvapující informace. “Továryšč
Gašek? Je to jeden z nejlepších lidí, jaké asijské Rusko má!” Všichni pěli
chválu na Haška a vypravovali o hrdinstvích, která dokázal v bojích, o je
ho moudrosti a organizátorských schopnostech, o jeho úžasné píli, o služ
bách, které prokázal Rusku. “Nepije?” ptal jsem se. - “Jaroslav Osipovič?
Oh, oh! Co vyto soudruhu jen mluvíte?” To potvrdily i všechny další infor
mace.
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Dva roky po válce, na konci roku 1920, se Hašek nenadále objevuje i se
svou ruskou ženou v Praze. Měl by být stíhán pro bigamii; naštěstí česko
slovenské úřady neuznávají sňatek v sovětském Rusku. Je to zase docela
jiný Hašek, než jakého tam znali. Politicky se neangažuje a hned se vrací k
životu bohéma a alkoholika. Ale není to ani ten Hašek, jakým byl v Praze
před válkou. “Hleděl vyvolat dojem předválečného bohéma,” zaznamenal
Longen. “Jeho potutelné úsměvy pozbyly měkkosti a váhavé srdečnosti a
zraky chytrácky mžouraly s posupným výsměchem. Jeho slova i pohyby
nabyly tvrdé hranatosti a v tváři zachvěl se mu občas opovržlivý úsměšek.”
(Jaroslav Hašek, 1928, 2. vyd. 1947, s. 339.)

Dosud psal Hašek jen zábavné črty a povídky. Na jaře roku 1921 za
čnou vznikat rozsáhlé Osudy dobrého vojáka Švejka, které se mají zařadit
do literatury světové. V létě odejde nečekaně do městečka Lipnice a usídlí
se tam. Není mu ještě čtyřicet, ale jeho zdraví se hroutí. Diktuje knihu o
Švejkovi, která zároveň vychází po sešitech. Na Silvestra 1922 ji diktuje
naposled. Tři dny po tom umírá. Dílo zůstane nedokončeno.
2.
Život nesouvislý, rozháraný, zmatený. Hašek je postupně a střídavě tu
lákem a vzorným manželem, hospodským povalečem a houževnatým poli
tickým pracovníkem, konzervativcem i radikálem, také výrobcem lidové
četby a velkým autorem. Taková duševní dvoupólovost sama není výjime
čná; ale u Haška šla do krajnosti. Reagoval jí jednak na obecnou histori
ckou situaci, jednak na své zvláštní psychologické ustrojení.
Rakousko-Uhersko na sklonku své existence vytvářelo prostředí zvlášt
ní nejistoty. Robert Musil nazval tento stát “Kakánií”: stát “podle své ústa
vy liberální, ale vládlo se v něm klerikálně. Vládlo se v něm klerikálně, ale
žilo se svobodymyslně. Sám se už jenom automaticky účastnil svého živo
ta, lidé v něm byli negativně svobodní, měli stále pocit nedostačujících dů
vodů své existence.” To byl především i svět Kafkův. Těžko říci, zda provo
koval víc k smíchu nebo k zoufalství či k obojímu, k černému humoru.
Roku 1911 inscenoval Hašek kabaretní výstupy kandidáta Strany mírné
ho pokroku v mezích zákona jako brilantní manifestaci zbytečnosti každé
ho politického úsilí v tehdejší jeho vlasti. Chodil tam i Max Brod a přivedl
svého přítele Franze Kafku, který se tam skvěle bavil. Když Kafka předčí
tal přátelům svou Ameriku, taky se smál, a v Haškově humoru zase bylo
něco, nad čím smích přecházel.
To byla historická situace Haškova, původ jeho pocitu bezvýchodnosti,
marnosti každého usilování. K tomu přistupovala jeho situace psychologi
cká. Kupodivu dnešním badatelům uniká, že Hašek byl homosexuální.
Mně se o tom zmínil jako o něčem samozřejmém Rudolf Šimanovský. Šimanovský byl starý Haškův kamarád z předválečných let. Jiný z Haškovy
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tehdejší družiny, Gustav R. Opočenský, ve své knížce Čtvrtstoletís Jaro
slavem Haškem (1948) o Šimanovském píše, že v červnu 1942 byl popra
ven. Já se s ním však čirou náhodou sešel roku 1949 v nemocnici. To byl na
tom velmi špatně a zemřel krátce potom.
Probíráme-li se vzpomínkami Haškových přátel a vrstevníků, nalézáme
tam dosti zřetelné zmínky, potvrzující Šimanovského sdělení. “Bylo to
děvče v kalhotech,” řekl Z.M. Kuděj Gustavu Janouchovi (Jaroslav Ha
šek, Der Vater des braven Soldaten Schweik, Bern 1966, s.8) “K dívčím pů
vabům byl opovržlivě imunní a ve svém životě se v tanečním rytmu ani na
vteřinu neotočil,” píše Opočenský (cit. kniha, s. 54). “Jedinkrát jsme od ně
ho neslyšeli dvojsmyslný vtip anebo anekdotu. Usedl rád do společnosti
prostitutek, častoval je stejně jak ostatní. Přitom si k nim nejmenšího ne
dovolil,” vzpomínají Franta Sauer a Ivan Suk ve své společné knížce In
memoriam Jaroslava Haška (1924, s. 92). Stejně František Langer: “Byla
přece leckde v lokálech zcela vábivá ženská obsluha, ale Hašek nikdy ob
vyklým mužským gestem nezavadil o sukni, pevně obejímající ženské bo
ky.” (Byli a bylo, 2. vyd. 1971, s. 66) Odpovídal tomu i fyzický zjev Haškův,
jeho dívčí a téměř bezvousá tvář, i jeho záliba v ženském přestrojení. Hašek
sám se snažil svou nechuť k ženám si vysvětlit. Za války, již v ruských legi
ích, prý vyprávěl, že v jedenácti letech viděl souložit staršího kamaráda a že
mu otrávilo život. “Od těch dob jsem se ženských bál jako čert kříže.”
(Václav Menger, Lidský profil Jaroslava Haška, 1946, s. 32.) Výrazem to
ho je postava Mařky v povídce “Posvícení v Křivici” z roku 1913. Je to
obryně, o dvě hlavy vyšší než Hašek (který byl sám vysoký), s mocnými bo
ky, poprsím, nohama a rukama jako zápasník: budí v něm hrůzu. “Nyní si
představte, že to děvče přistoupilo ke mně, poklepalo mně na rameno a
prostě řeklo: 'Já jsem Mařka, pojďte tančit.'” (Spisy, IV, 1962, s. 271 n.)
Když, v jednom dopise roku 1908 Hašek-pětadvacetiletý-ujišťoval Jarmi
lu Mayerovou, že před ní žádnou ženu nemiloval, vysvětluje: “To dělalo to,
že jsem dříve měl rád jednoho kamaráda, Slováka, Čulenu, a že jsem s ním
pořád chodil a pak s Hájkem a oba tvrdili, že mne mají radši než svého
vlastního bratra.” (Menger, cit. kn., s. 210) V celém Haškově díle není ero
tiky, leda persiflované.
Svou homosexualitu Hašek těžko nesl, a snažil seji přemoci. To je pra
vděpodobný výklad tragického vyústění jeho prvního manželství s Jarmi
lou Mayerovou. Byla nepochybně velmi inteligentní a citlivá, sama také
psala; Haška milovala, vážila si ho a jako nikdo jiný mu rozuměla. I když
ji Hašek opustil, vždy jej důsledně hájila. Vzpomínala na něj jako na “mla
dé dráče, odvážně pravdivé, hrozné svým jasným smíchem” (“Haškova
pravda”, Kmen, I, 7, 1927). Stejně Hašek měl k ní vztah vřelý jako k niko
mu jinému. Psal jí někdy v ženském rodě a ona mu odpovídala v mužském
(Radko Pytlík, Lidský profil Jaroslava Haška, 1979, passim). Hašekjindy
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odporující všem konvencím, jejímu vedení se podrobuje. Je to z lásky, že se
chce vzdát svého bohémství, nebojí miluje, protože věří, že mu z jeho bohémství pomůže? Asi oboje a možná ještě více to druhé.
Vskutku se po svatbě poctivě snažil změnit svůj život. Výsledkem byl za
devět měsíců pokus o sebevraždu. I potom se ještě oba snažili manželství
zachránit, Jarmila otěhotněla, ale hned po narození dítěte Hašek definitiv
ně Jarmilu opustil. Co přitom pro něho znamenala, je vidět z toho, že se
snažil jejich vztah po válce obnovit. Stýkal se s ní až do útěku do Lipnice.
Ani druhý Haškův pokus o manželství s Alexandrou Lvovou nedopadl
dobře: vyústil v ten tajný útěk. Alexandru-“Šuru” - nechal v Praze bez pří
jmů a docela cizí; ani česky neuměla. Teprve za tři týdnyjí sdělil svou adre
su a ještě se pak snažil lístek na poště zadržet. Znova byl tu Hašek docela
bezohledný. Vehnal se do toho nejspíš tím, že sám na sobě požadoval víc,
než mohl dokázat.
S rozchodem s Jarmilou se časově shoduje temná episoda Haškova živo
ta: “Můj přítel Hanuška”. To je nadpis jedné pozdní Haškovy povídky.
Podle ní se měl Hašek s tímto Hanuškou seznámit roku 1907 v policejní
vazbě a po létech ho pak potkal znova; byl to řemeslný zloděj. “Měl mo
dré oči, dobrácký pohled, usměvavou tvář”: řeklo by se předobraz Švejka.
Podle Mengera jejich souvislý styk spadá do roku 1911. Tehdy prý Hašek
přišel do Montmartru (to bylo pražské středisko umělecké bohémy) “v
průvodu podivného člověka a představil ho slovy: “Můj věrný přítel Ha
nuška.” Vyslovoval přitom každé slovo zvláště s důrazem. Znělo to skoro
mazlivě a oči se mu jiskřily podivnou vnitřní radostí, skoro hrdostí.” (Cit.
kniha, s. 289 n. Menger tehdy Haška ještě neznal a neuvádí, od koho infor
maci má.) S tímto Hanuškou také souvisí Haškův návrat k životu anonym
ního pobudy. Sauer vypráví, že na těchto toulkách Hašek vážně onemoc
něl; Hanuška ho odnesl do stohu, ošetřoval ho a kradl pro něj jídlo. Kdo
vlastně byl tento Hanuška, nepodařilo se zjistit.

3.

Jako nikdo, ani Hašek si nepřál žít mimo normy své doby. Je to nesmír
ně obtížné. Byla v něm dobrá vůle se jim podrobit, a jestli nemohl spoleh
nout na normy tradiční, poctivě se účastnil pokusů o vytvoření norem no
vých. Všechny se mu ukázaly nedostatečnými. Nadto jeho psychická odli
šnost mu bránila dojít obyčejného lidského osudu. Nezbývalo mu, než si
život vymýšlet. Uskutečňoval jej v podobě hry.
To byla Haškova teatralizace života. Obvykle se o Haškovi mluví jako o
bohémovi, který strhával všecky kolem sebe do svého nevázaného a nezá
vazného života. Byla to veselá svoboda, a přece šel z ní strach. Nejhlouběji
to pochopil ve svých vzpomínkách František Langer. “Skutečný Hašek byl
jenom podivná noční bytost, žijící ve svém těžkém ovzduší, napáchlém pi
vem a zšeřelém tabákovým kouřem. Byl zjevem nějaké, něčí temné fanta-
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zie. strašidelným nebo baladicky temným zjevem, který budí zvědavost a
strach, vábí a znepokojuje, rozesmává město svými šprýmy, které jsou
však maskovaná nenávist a opovržení k němu. Je středověkým přízrakem
vystupujícím z Brueghelova nebo Schweigerova obrazu, malovaným v špi
navě žlutých a ryšavých barvách, je rozcuchaným tučným pijákem, které
mu břicho bujně přetéká přes pás kalhot. Po nocích a hospodách se Hašek
toulá jako nějaký žebravý vagant, potulný kejklíř, fahrender Geselle, Pale
ček, šprýmař na účet velkých a mocných, Enšpígl, posmívající se tupým
měšťanům, čaroděj Žito, provozující s nimi svá kouzla. Krysař, který je vá
bí za sebou písničkou své píšťalky.” (Cit. kniha, s. 66.)
Moderní umění má jeden podobný zjev: Alfreda Jarryho. Jarry hrál celý
život svého Ubu, ale nikdy jím nebyl. Ani Hašek nebyl Švejkem. Didero
tův paradox o herci platí také tady. Teatralizace života a bohéma byla v
tradici moderního umění od počátku. Hned první romantikové si hledí vy
tvořit vlastní způsob života a pro něj i vlastní umělé prostředí; tím byly už
salóny německých romantiků na samém začátku devatenáctého století.
Časem nabývá bohéma ostentativní a provokativní podoby, až vrcholí u
dekadentů. Robert Shattuck dobře vystihuje charakter této bohémy ve své
výtečné knize The Banquet Years. “Nikde neexistují žádné míry, podle
nichž by se dala soudit role, kterou Jarry vytvořil, a dekorace, jimiž se ob
klopil, aby ji uchoval. Nechal za sebou všecky míry, etiku, maximy, zlatá
pravidla i tajemství úspěchu. Nakonec jeho hra implikuje nové, třebaže ne
lidské míry.” (Revised edition, 1968, s. 27.) “Taková přeměna předpokládá
absolutní princip: totalitu lidské svobody. Ale za takovou absolutní svo
bodu se platí. Jako se to stalo onomu čarodějovu učni, Jarry se stal obětí
své vlastní moci. Vzněcování alkoholem se stalo jeho způsobem sebevraž
dy.” (s. 217)
Hašek šel ještě dál než Jarry. Jarry hrál sám. Hašek vedl do své hry ostat
ní. Bavil je, a bavil je často krutým způsobem. V představeních, která s ni
mi pořádal, také oni ztráceli život. Šli za ním, protožejim ukazoval cestu k ji
nému způsobu života, než jaký je jinak údělem současných lidí: k životu
svobodnějšímu, fantastičtějšímu, nezodpovědnějšímu. Život se stával
hrou, jako jí byly ony svátky, kterým středověcí lidé říkali “festa stulto
rum”, “svátky bláznů”. Zakazovány církevními autoritami, udržely se mí
sty do šestnáctého století. O vánocích se převlékali mladí kněží do žen
ských šatů, podložili liturgickým zpěvům groteskní a obscénní texty, pořá
dali na oltáři hody a pitky, místo kadidla pálil staré boty, nakonec přivedli
do kostela osla v ornátu. Podobné parodie a rozpoutání všeho nedovole
ného existovaly i v mnohých archaických kulturách. Byly jimi také řecké
kronie a římské saturnalie; jejich duch se zachovává dodnes v karnevalech.
Roger Caillois, který jim věnoval velkou pozornost v knize ĽHommeetle
Sacré (1939), uzavírá: “Během svého vývoje spějí společnosti k nerozlišno-
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stí, uniformitě, egalisaci úrovní, uvolnění napětí. Je to protiklad času do
volené a času práce, který se dá pochopit z dávného střídání svátků a dřiny,
extase a sebeovládání, které dávalo každým rokem znovu zrodit se řádu z
chaosu, bohatství z rozmařilosti, stabilitě z rozpoutání.” Michjil Bachtin
sledoval projevy tohoto “karnevalového pocitu života” v evropské litera
tuře od středověku. Vrchol je u Rabelaise, postupně se tento pocit ztrácí,
za preromantismu a romantismu se vrací, ale v nové podobě. “Smích byl
sražen do studeného humoru, ironie, sarkasmu. Náš svět se nám stal cizí.
Něco děsivého se objevilo v tom, co bylo obvyklé a jisté.” (Rabelais and his
World, 1965, angl. překlad 1968, s. 38 n.) Takový je celý moderní humor.
Dadaisté kdysi začali humorem ještě radostným, ale vzápětí se ten humor
stal také zoufalý. Takový je i dnes humor absurdity, je-li to vůbec ještě hu
mor. A takový je i humor Haškův.
Kdo znal Haška zblízka, věděl, že Hašek při všem svém humoru nebyl
veselý člověk. ’’Jarmila (Hašková) říkala, že humorista a satyrik nemusí
být člověk veselý. Hašek je v jádru velmi vážný, ba smutný člověk,” píše
přítelkyně Jarmilina, Vilma Warausová (Přátelé Haškovi a lidé kolem
nich, 1963, s. 43). Eduard Bass znal Haška dobře: “V Haškovi byli vždy
dva lidé. Jeden si dělal blázna a druhý se na to díval. Ten druhý Hašek, je
muž, jen málo lidí dovedlo pohlédnout do tváře, uzřel se strašnou jistotou
nicotnost lidkého života, a poznav jej, snažil seji popřít, umlčet, obejít,
obelstít šprýmy, které dal provokovat oním Haškem prvním. Jeho velkole
pá komedie byla tragická.” (O Jaroslavu Haškovi, Lidové noviny, 3.4.
1927) Humorista, to byla také úloha, kterou Hašek hrál. Byl to prostředek,
jak obelstít lidi a vést démonickou silou k nezodpovědnosti. Nebyla to ne
zodpovědnost kratochvilné zábavy. Jako ten zmíněný čarodějův učeň byl
však sám hnán a štván svou úlohou, až do vysílení a do záhuby. Tři dny
před smrtí, kdy už byl docela na dně, stěží se vůbec pohyboval a mluvil,
snaží se uspořádat pro lipnické přátele oslavu, a když se při ní hroutí, slibu
je příští na Tři krále. Byl to sebevražedný život.
4.
Svátek a všední den jsou ve starých kulturách pevně spjaty. Jestli ve svá
teční době se všechen řád rozvrací a převrací, je to možné jen za podmínky
existence tohoto řádu. Není to jen porušování řádu, nýbrž zároveň jeho
obnova. Ten řád příliš těsně svazoval a podvazoval život. Nutno proto pe
riodicky jej uvolňovat, vracet se před něj, tam, kde se ještě všechno smí a
má. Rozpoutání svátku není svým vlastním cílem. To má na mysli Caillois
v citovaném závěru své studie. Kosmos a chaos se objímají ve vyšší úpl
nost.
Ani Haškovým cílem nebylo pouhé rozvracení. Také on toužil po tom.
aby se mohl podrobit nějakému nadosobnímu řádu. Jako dovedl být rou
hačem, jemuž nebylo vskutku nic svaté, dovedl být obětavým služebníkem
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přesvědčení či víry. Vypňuje to celé etapy jeho života. Jeho pražský anar
chismus, později jeho vlastenectví na počátku pobytu v Rusku se mohou
považovat za pomíjivé episody. Revolučnímu bolševismu však věnuje ně
kolik let. Změnil tehdy celý život; byl asketickým, houževnatým a vážným
pracovníkem. Z toho Haška-bohéma tam na Sibiři nic nepoznali. Dodnes
existuje spor, proč vlastně odtamtud odešel. Byl prý vyslán kominternou.
aby posílil komunisty na Kladně. Když se však sejde znovu se svou první
ženou, píše jí, že z Ruska utekl. “Na přímé dotazy o poměrech v Sovětském
státu odpovídal vždycky vyhýbavě, vypomáhaje si vtipem, po němž obrat
ně sklouzl na docela odlišné téma rozmluvy,” píše Longen (cit. cit. kniha, s.
136). Bezprostřední svědek, Alexandra Lvová, svěřila Janouchovi: “Byl
vždycky na straně slabších. To se těm mocným nelíbilo. Měl proto očas ne
snáze. Začali tajně sbírat proti němu materiály. Jaroslavčik se to dozvěděl.
Proto chtěl pryč. Nechtěl se dostat před válečný soud. Byl to útěk legální
cestou."(cit. kniha, s. 266) Tomu by nasvědčoval obsah seriálu o tom, jak
byl sovětským velitelem Bugulmy, a o konfliktech, které měl s tovariščem
Jerochymovem, i když jeho smysl je zastřen humorem. Hašek jej napsal
roku 1921 pro Tribunu: Když usiloval o svůj odchod z Ruska, psal české
mu komunistickému funkcionáři v Moskvě, Jaroslavu Salátu-Petrlíkovi,
že domů pojede “namazat celé slavné české vládě s takovou energií, jaké
jsem přivykl v zápase naší páté armády se sibiřskou reakcí nebožtíka admi
rála.” Myslel to opravdu? Když přijel do Prahy nenavázal ani spojení s če
skými komunisty a první příspěvek dal do Práva lidu. To byl orgán sociál
ně demokratické strany, odkud právě komunistická levice odešla a založila
vlastní stranu s vlastními novinami. Rudým právem. Následovalo zábavné
povídání na pokračování o tom, jak se přes Estonsko a lodí vracel z Ruska;
dává je do národně socialistického Večerních Českého slova, listu ostře antikomunistického. Pohoršení, které tím vzbudil u literární levice, vyjadřuje
noticka, kterou otiskl už 13. ledna 1921 S.K. Neumann ve svém Kmeni:
“Švandista se vrátil z Ruska, kde měl sovětský úřad, protože tam neměl
alkohol” (roč. IV, s. 502). Hašek nereagoval. Rudé právo má jeho první
příspěvek až čtvrt roku po jeho příchodu do Prahy, 20. března 1921. Nejvíc
tiskl Hašek v Tribuně, deníku rozhodně antikomunistickém. Nebyl to po
litický obrat, i když v Čechách do strany, jejímž byl členem v Rusku, ne
vstoupil. Bylo to jenom, jako by opustil roli, kterou v Rusku poctivě hrál.
Byl to vskutku podivný pohled na nedávného vysokého bolševického fun
kcionáře v Rusku, který teď vystupuje v kabaretu Červená sedma s jejími
idylickými písničkami a krotkým humorem. Navrátivší se Hašek byl roz
vrácený člověk, který nevěděl kudy kam. Antikomunisté i komunisté stej
ně jím pohrdali jako zrádcem. Když nechal anarchismu nebo vlastenecké
ho konzervatismu, bylo tomu stejně. Vysloužil si proto odsouzení jako
bezcharakterní člověk. Neprávem. Snažil se ve své době nalézt mravní

89

hodnoty, kterými by mohl utvářet svůj život. Ale když se jimi začal řídit,
poznával, že mu nepomohou. Na život nestačily. Jako nedokázal být obča
nem rakouským, nedokázal být ani občanem sovětským ani českosloven
ským. Mohlo to být vždy jen hraním úlohy. A jako herec není bezcharak
terní, když svou úlohu opouští, nebyl bezcharakterní ani Hašek.
Haškův svět zůstával světem fikce. Jeho humor se pohybuje ve světě hry
- ve světě neskutečném, pomíjivém, zdánlivém. Ale fiktivní se ukazuje i ten
vážný svět okolo něho. Je to také jen divadlo, a za jeho rolemi a kulisami
skutečnost chybí. Všechen svět je proměněn vzdání bez podstaty. Sváteční
a všední, hra a vážnost kdysi souvisely a vzájemně se doplňovaly. Oboje
dohromady vyjevovalo skutečnost. Tady už je jen dvojí persifláž. Hra persifluje vážné a vážné persifluje hru. Hra nevede do vážného; vážné zmizelo.
Je to marná hra. Hašek je tragickým bardem evropského nihilismu dvacá
tého století.
5.
Hašek “neměl vůbec literárních záměrů a ambicí”, mínil F.X. Šalda (O
tzv. nesmrtelnosti díla básnického, 1928). To se dá říci o Haškově předvá
lečném psaní, ale vůbec ne o jeho tvorbě poválečné a zvláště ne o Osudech
dobrého vojáka Švejka za světové války. Úvodem k tomuto poslednímu
dílu Haškovu je text, který napsal ještě v Irkutsku (rukopis je datován 23.
srpna 1920) a který Hašek otiskl hned po svém prosincovém návratu do
Čech: “Dušička Jaroslava Haška vypravuje: Jak jsem umřela”. Haškovi se
tenkrát v Irkutsku dostal do ruky exemplář deníku Venkov z 19. ledna
1921, kde básník a novinář Jaroslav Kolman-Cassius na zprávy o Haško
vě smrti otiskl nekrolog. “Zrádce. Hašek byl šašek, který svému umění
obětoval život. Gestikuloval svou dětskou rukou a bavil společnost svými
vtipy na sebe sama i na celý svět. I z nejstrašnější velezrady vyšrouboval ne
vinný opilý žvást. Byl umělcem, ale ne z posledních; zrazoval tedy jen sebe
a jeho konec to potvrzuje.” (Pytlík. Toulavé house, s. 340) Byl to podráždě
ný útok nacionalisty. Ale nedotkl se Haška tak hluboko proto, že v něm
byly pravdy, které mu ještě nikdo neřekl? Hašek podržoval před sebou pe
vně svou masku humoru; vždyť i svůj vlastní pokus o sebevraždu kdysi ze
směšnil (“Psychiatrická záhada”, 191 I). Ale humor této Haškovy repliky
je spíše bolestný než směšný. Dušičky Haškovy se vyptávají v nebeské brá
ně na nacionále. “ ‘Čím byla?’ Zarděla jsem se, sklonila hlavu a řeklajsem:
‘V 35 letech měla jsem za sebou 18 let pilné, plodné práce. Do roku 1914 za
plavovala jsem svými satirami, humoreskami a povídkami všechny české
časopisy. Měla jsem velký okruh čtenářstva. Vyplňovala jsem celá čísla hu
moristických časopisů tím způsobem, že jsem užívala nejrůznějších pseu
donymů. Ale moji čtenáři mne vtom většinou poznali. Myslila jsem si tedy
naivně, že jsem spisovatelem.’ ‘Nedělej tady dlouhé výklady. Čím byla do
opravdy?’ Zarazila jsem se. Nahmátla jsem v kapse nekrolog a vyhrkla
jsem zmateně: ‘S odpuštěním, opilcem s baculatýma rukama.’ ”
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Na jaře příštího roku se dá Hašek do práce na Osudech dobrého vojáka
Švejka. Postava Švejka se zrodila v Haškovi už roku 1911; tehdy si pozna
menal první nápad: “pitomec u kumpanie”. Hned pak napsal na toto téma
povídku; potom v Kyjevě Osudy dobrého vojáka Švejka v zajetí. Ale cítil,
že se se svým tématem dávno nevyrovnal. To všecko bylo zábavné čtení.
Teď chtěl a potřeboval víc. Alexandra Lvová vzpomíná, jakjí Hašek říkal,
že co teď napíše, “bude něco docela jiného, tohle že bude skutečná literatu
ra” (Pytlík, cit. krt., s. 348). Své první ženě řekl tehdy o Švejkovi: “Celá lé
ta mne to drželo. Víš, na frontě, v Rusku, všude. Začalo to ve mně hned,
jak vypukla válka. Cítil jsem, že se něco ve mně rodí.” (Pytlík, Lidský pro
fil Jaroslava Haška, 1979, s. 66.) Zde je možná hlavnídůvod. proč se vrátil
do vlasti, a útok Cassiův k tomu ještě přispěl. Autostylizace v politického
pracovníka Haškovi znemožnila uměleckou tvorbu. Celá ta ruská léta zů
stala neplodná. Pochopil, že jedině vytvoří-li skutečné literární dílo, za
chrání se ze svého nihilismu.
Dosavadní Haškovy prózy zůstávaly v rámci realismu devatenáctého
století. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války jsou jiné. Román
nemá zápletku ani konstrukci. Je to pouhý sled episod. Dílo je proudem ře
či, a ta čtenáře uchvátí vlastní mocí. Je to moderní próza. Hašek knihu di
ktoval, pak už text nekorigoval a po částech jej dával do tisku. Neměl ani
plán pro toto rozsáhlé dílo. Nepotřeboval ho. Celé dílo jako by bylo hoto
vo v něm napřed a stačilo, aby je vypověděl. Když kniha vyšla, připadala
její dikce tehdy vulgární. Není to pravda. Její řečje složitý útvar, kde se po
divuhodně prostupuje vysoce stylizovaná řeč literární a rudimentární řeč
lidová. Hašek hojně používal složitých souvětí a tvarů, které mluvená řeč
vůbec nezná, jako zvláště přechodníků. “‘Tak nám zabili Ferdinanda,’ ře
kla posluhovačka panu Švejkovi, který opustiv před lety vojenskou služ
bu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba...”
To není hovorová řeč. Ta má u Haška docela jiný rytmus. Převládá parataxe. “Když ho vytáh z almary, popad bejkovec a hnal ho a už ho hnal dolů
v kaťatech Čelakovskýho ulicí a ten ječel, jako když šlápneš psovi na vocas,
a na Havlíčkový třídě skočil do elektriky a domovníka chyt strážník, sepral
se s ním” a tak dál.
Švejk sám je taky především řeč. Ne románový charakter. Švejk jsou pří
běhy, které vypráví a to vyprávění samo. Kým vlastně je, nedá se zachytit.
Je hloupý a hrubý, je vychytralý a něžný, přizpůsobí se čemukoli a zůstává
pořád svým. Do naší mysli vstoupila postava Švejka, jak ji vytvořil ve
svých ilustracích Josef Lada. Jsou to výtečné ilustrace, ale to je Švejk Ladův, nikoli Haškův. Hašek Švejka nikde nepopisuje, nedovídáme se ani,
jak je starý. Ostatní postavy Hašek výrazně charakterizuje, ale Švejk sám
je mnoho lidí. Není to Ladovo připitomělé dobrotisko. Milan Jankovič upozorňuje ve své práci Umělecká pravdivost Haškova Švejka (1960), že au
tor “nechává čtenáře na pochybách o určitějším společenském zařazení
Švejkově. Jednou se nám představí jako obchodník se psy, podruhé mluví
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o tom, že ‘pracoval v Ostravě’, zřejmě mezi horníky, jindy jej vidíme sešlé
ho, ‘s dírami na zadnici’, jak se marně snaží dostat do veřejné čítárny, pode
zříván, že tam jde krást zimníky, je jako doma v pražském polosvětě, ale
má blízko i k venkovskému člověku” (s. 46). Bloudí mezi ostatními posta
vami, podivně cizí a nezranitelný, spíše znepokojivý fantom než člověk.
“Švejk byl stále usměvavý, líbezný ve svém chování, a proto snad byl také
stále zavřen,” psal Hašek ve své povídce “Dobrý voják Švejk” roku 1911.
“A když, vyšel z. vězení, s úsměvem odpovídal na všechny otázky, s napro
stým klidem opět šel se dát zavřít, spokojen ve svém nitru, že před ním mají
strach všichni důstojníci celé posádky v Tridentu. Ne strach pro jeho hru
bost, naopak, strach z jeho uctivých odpovědí, z jeho uctivého počínání a
laskavých, přátelských úsměvů, z nichž jim bylo úzko.”
Důstojníci okolo Švejka jsou směšní, protože věří v nesmysl: v Rakousko-Uhersko. Jen jednu postavu mezi nimi nemůžeme chápat jako směš
nou, feldkuráta Katze: je to kněz a nevěří v nic. Katz nikomu neubližuje a
nejméně Švejkovi. Přitom je v něm něco ohavného a strašidelného. Je sym
bolem světa, který ztratil všechnu víru v cokoli. Ani náboženství už nepla
tí. To je téma, které prochází moderní literaturou od romantiky: “Bůh je
mrtev.” Katz je knězem mrtvého Boha. U Dostojevského a Nietzscheho
bylo to výzvou člověku, aby sám se stal Bohem. U Haška je už veta po ta
kové hrdosti. Co zbývá, je jen ubohost; ubohý život v ubohém světě. A
Švejk? Není nikterak Katzovým protihráčem. Kdyžjejeho vojenským slu
hou, chová se k němu podivně. Je to pohrdání? jízlivost? smích? lhostej
nost? Nekritizuje ho a nechává ho v jeho zkáze.
Švejk nenapravuje svět. Tady se nedá už nic napravit. Švejkova postava
se vynořuje za samé propasti nihilismu. Nic neplatí a žádný systém. Vše
chny instituce naší společnosti jsou marné. Neplatí rozum, neplatí mrav
nost. Dobro a zlo, blbost a moudrost, čest a ubohost se už nerozeznává, ne
ní podle čeho. Všecky tabule hodnot se rozpadly. Má-li se svět zachránit,
nezbývá, než si už nic nepředstírat a začít znova v troskách a z trosek. Švejk
také není než troska starého světa, ubožák, který se sám prohlašuje za
blba. A přece právě on a jenom on přináší naději. Na konci svého úpadku
se pohasínající bytí znovu začíná rozsvětlovat. Je nutno dojít až do konce,
je nutno zbavit se všech iluzí, je nutno přijmout dokonanou prohru, aby
se svět mohl zachránit.
6.

Hašek nespoléhal na nic, ani na literaturu - na to, čím se stala literatura
v tomto světě. Píše se o něm vždy jako o bohémovi, ale ve skutečnosti ne
chtěl patřit do literárního a uměleckého světa ani v té jeho bohémské podo
bě. Chtěl zůstávat mezi obyčejnými lidmi. Měl-li svůj život zachránit v lite
rárním díle, musel literaturu pochopit novým způsobem. Až na výjimky,
Haškovo dílo, včetně Osudů dobrého vojáka Švejka, čeští spisovatelé od
mítali; nepokládali je ani za opravdovou literaturu. Ale Hašek sám se vě
92

domě a záměrně odvracel od jejich měřítek. Mohlo se zdát, že píše povrch
ně a lajdácky, že jen improvizuje. Hašek psal jistě velmi snadno, ale svou
uměleckou odpovědnost cítil přesně. Nebyla to však odpovědnost vůči da
né literární tradici a jejím normám. Nepokoušel se ani vyrovnat se s literár
ní situací, s tím, co vystupovalo právějako aktuální problematika. Začínal
odjinud.
Sauera Suk ve vzpomenuté už knížce In memoriam líčí, jak Hašek pra
coval na Švejkovi. “Hašek v něm totiž viděl vskutku své vrcholné dílo, a
proto na něm pracoval nesmírně vážně. Nebylo to kapitoly, nebylojediného příběhu, který by byl předem nevypravoval. Nikoli snad ve společno
sti uhlazených literátů či mezi svými žárlivými literárními přáteli, nýbrž v
hospůdkách mezi malíři pokojů, zedníky, truhláři, zloději a nevěstkami.
A jeho malinká očka těkala přitom s jednoho dělníka na druhého, pozoru
jíce, jaký dojem jeho vyprávění udělá. A nazítří vyprávěl tentýž příběh jin
de, s jinými okolnostmi. Pak pečlivě vybíral podle dojmu, který vyprávění
udělalo.” (s. 101) Autoři možná přepínají. Nicméně je jisté, že Hašek do
svého díla začleňoval svá hospodská vyprávění i vyprávění jiných. V jakém
přitom vnitřním napětí knihu psal, prozrazují jeho reakce na negativní kri
tiku. Knihkupci vraceli sešitové vydání Švejka, že je sprostý. Sauer, který
byl zpočátku spoluvydavatelem, na Haškovi chtěl, aby aspoň vytečkovásprostá slova. “ ‘Člověče, blázníš?’ odpověděl mu Hašek. ‘Viděl jsi někdy
vytečkované hovno? Já ještě ne, ty blbče!’ A dal se do pláče, běhaje po po
koji.” (Tamtéž, s. 113) Přesto byl rozhodnut oželet literární uznání. Chtěl
být spisovatelem neliterárního obecenstva.
Tomu odpovídal také způsob vydávání a prodeje Osudů dobrého vojá
ka Švejka za světové války. Vycházely v laciných sešitech a kolportovalv
se po hospodách. Náklad byl obrovský: prodalo se 27.000 výtisků. Kniha
musela pohoršit všechny, kdo doufali ve starý svět a chtěli jeho hodnoty
zachránit - Šaldu, Dyka, Durycha. Ale Hašek viděl mravní i fyzickou kata
strofu tohoto světa. Odvrací se od něho do světa malých lidí a lidí deklaso
vaných, docela uzavřeného vůči světu vzdělanců a jeho tradicím a proto
imunním vůči této zkáze civilizace. Hašek je mluvčím těchto lidí a pro ně
také píše. Je to periferní literatura pro periferní lidi. Je to Haškovo posel
ství naděje; mělo jim přinést posilu, aby důvěřovali sami v sebe, když vše
okolo nich se hroutí. Nemohou spoléhat na nic, než na svou nezkrotnou
vůli žít, a nezbývá-li nic jiného, tedy žít mimo všechny normy své civiliza
ce. Ten lid je věčný; vždycky žil takhle a při všech katastrofách dějin vždy
znovu přežil. Radko Pytlík ve své citované monografii-ostatně populárně
zaměřené - zastírá do velké míry Haškovu tragiku a líčí jej raději, jako by
byl zůstával po celý život dítětem. Ale jeho závěr platí: “Švejk ztělesňuje
poslední lidskou naději. Člověk je nezničitelný.” (s. 382)
Stejnými slovy ukončil už roku 1922 Max Brod svůj referát o Longenově zpracování Švejkových příběhů, které uvedl tehdy na scéně svého Revo
lučního divadla Longen. Brod ostatně znal i knihu samu, jak tehdy vychá93

zela po sešitech. Zatímco česká kritika nechtěla o Haškovi slyšet, pražský
Němec Brod jasnozřivě uhodl hlubší smysl i světový význam Haškova díla.
“Neznám nic více osvěžujícího než Švejkovu vyrovnanost, tuto naprostou
lhostejnost vůči vší politice. Jak konejšivě působí tato lidová perspektiva!
Nemohla by opravdu jednou, když teoretický pacifismus zdá se selhávat,
být působivým korektivem vůči přehřáté politické vášni oněch státníků,
kteří omylem se dmonívají, že vše co je zajímá, musí zajímat celý národ?
Něco jako hluboká moudrost národní povahy, neotřesitelný fundament
prosvítá skrze všechny Švejkovy řeči, žertovně uzavřené do jeho malého
horizontu. ‘Je člověk dobrý?’ Ne, to zní nepravděpodobně. Ale člověk opuští divadlo s krásnou jistotou: ‘Člověk je nezničitelný.”’ (Sternenhimmel,
1923, s. 213 nn.)
Haškovi lidé jsou docela konkrétní lidi, mezi kterými byl Hašek zvyklý
žít, a ti se také v jeho knihách poznali. Švejk má vskutku zvláštní české cha
rakteristiky: racionalismus, nedůvěřivost, individualismus, ironii. Hašek
dílo nedopsal; poslední část se měla nazývat V zajetí a Švejk by tam byl
možná vystupoval ještě v jiné podobě. Brod první poznal, jaký má tato
Švejkova českost význam. “Co Hašek dokázal - i když sám třeba o tom ne
ví - má nejvyšší hodnotu. Více umělec nemůže chtít: dal vystoupit postavě
z nejtemnějších hloubek ducha národa a ta postava byla téměř bezpro
středně od národa uznána za pravou a přešla do jeho vědomí. Těměř s ji
stotou se musí připustit, že takový obraz nejen naznačuje pro vlastní národ
něco nevýslovného, nýbrž, že vedle toho souvisí nějak s nejtemnějšími exi
stenčními základy všeho lidského.” (Tamtéž, s. 212)
Svým předválečným dílem zůstal Hašek lokálním zjevem. Jeho humor a
satira nemířily daleko - na měšťácké zvyky, provinční politický život, pod
řadnou literaturu. Zkušenost frontového vojáka světové války jím tak
otřásla, že ho vyburcovala k velkému literárnímu dílu. Velké téma z. něho
udělalo velkého spisovatele. Jak již bylo mnohokrát konstatováno, toto
dílo patří do souvislosti s tehdejším německým a středoevropským expre
sionismem a zvláště s dada. “Nad jeho popisem války se vznáší řeřavé svě
tlo apokalypsy, což sbližuje Haška s německými malíři a spisovateli apo
kalypsy,” poznamenal A.M. Rippelino (Praga magica, čes. překl. 1978, s.
303) Ale zatímco dada ztroskotalo posléze na svou literárnost a literátskost. Hašek je přesáhl. Jiný italský bohemista, Sergio Corduas, píševdoslovu k své antologii Haškových povídek, Švejk contro Italia: “O Haškovi
se dá rovnou říci, má-li se definovat, že to je un maudit, prokletý. Prokletý
dadaplebejec (dadaplebeo), to by asi byla nejpřesnější definice. Má plebej
ský rozměr v tom smyslu, že není zkulturněn a ani se zkulturnit nedá. Jeho
kultura se neshoduje s tou ‘vysokou’, která je téměř vždy příznačná pro li
teráta.” (s. 432,445 n.) To je asi nejpřesnější charakteristika Jaroslava Haš
ka. Dotkl se tím něčeho, čeho význam a naléhavost siještěani neuvědomu
jeme.
15. 3. 83
94

