Josef Kostohryz
TROSKY
Ó bído lidská, skončena píseň má, skončí snad každý cit,
zalkne se prázdnem a bude v srdci tma, z níž nikdo neprocit,
jakým to prokletím zkaženy zemské kraje,
v nichž steskem hledáme ztracené stopy ráje,
krajiny příští záře nehynoucí zahlédnem předobraz,
ten praská nocí, z hlubiny plynoucí, v níž každý den má hráz,
kde je ta stálost věčná, jež v touze má svůj hlas?
Milovat, ztratit, odevždy v krvi mít a navždy loučit se,
kdo dal tu žízeň a odňal pramen rtům, jež prahnou mučíce,
v zahradě našich dnů věčnosti zeje rána
a cesta návratu na věky odervána,
sotva den vzejde či ruka pokyne, vztáhne se noci spár,
jak jenom doufat, když sama naděje světla a stínu svár,
slepota dálky chladné, zajaté v tmu a zmar.
Marně se zmítám, a touha - prázdná síť a prázdný je můj hlad,
ztracený pramen, jejž vypil cizí dech, mlčení věčných vlád,
ó srdce bláhové, proč ty se marně trýzníš
a žalmem z propastí k pletivu oblohy zníš,
co život lidský? dávno a zítra snad, dech dávné krásy jen,
a hvězda bludná, jež v nic se rozpadne jak ze sna těžký sten,
jen změna změnu stíhá a konec všeho - zem.
Vy ruce prázdné, svíráte vítr, dým v sevření dětinském,
hrobová hlína a sykot hada zlý pod zchladlým ohniskem,
hluboko v mlžných tmách tlí nebes pavučina
a z hloubi neznámé naříká tajná vina,
v kořenech smutku sám ďábel dílo má, to snění - pouhá lest,
zhroutí se v popel, svým ohněm stráví se, zhyne i má bolest,
i rudá barva krve jen srdce hořká rez.

Pod hrobem nebes zoufalství slepý pták v zoufalém
pádu svém,
orlové, kde jste, vznešená křídla snů v rozpětí radostném,
kde oheň toužící, jenž zemi oslavoval
a tíhu jejích běd nadějí napravoval?
kde třpyt dnů dětských, kdy v průrvě oblaků andělskou
zřel jsem zář?
ó kraje lásky, s vás nyní černý pták strhává krásný šlář,
zlých smutků osamělec a vlastních zahrad žhář.

Kamill Resler
V Z P O M Í N K Y NA S T A R O U Ř Í Š I
Pouť do Staré Říše aneb Staroříšské vyrovnání
Uplynuly právě dva roky od počátku mých písemných styků s »Dobrým
dílem«, když mne v lednu 1922 Josef Florian pozval do Staré Říše na
návštěvu. Doba nedopouštěla, abych se tam vydal jen tak pro radost;
proto jsem čekal, až náhoda přinese příležitost, nějaký účel, s nímž budu
moci to ostatní spojiti. Naskytl se záhy.
V tom roce vyvrcholily hospodářské nesnáze StaroříŠských tak, že se
octli již ve veliké tísni. Po válce poklesl zájem o jejich knihy, A. L. Stříž
a O. A. Tichý opustili společné dílo, dluhy u tiskáren dostoupily veliké
výše, ze sporého příjmu za knihy nemohli Staroříšští dostatečně spláceti;
knihtiskaři, věrní spolupracovníci »Dobrého díla«, naléhali, protože byli
sami ve velkých nesnázích. Konečně dospěla věc tak daleko, že pohrozili
i soudním vymáháním svých pohledávek.
Tu se rozhodl Josef Florian svolati do Staré Říše věřitele k jednání
a dotázal se mne ke konci října 1922 telegraficky, zda bych se mohl schůzky zúčastniti a pokusiti se o smírné vyřízení.
Byl jsem tehdy teprve necelé dva roky právním pomocníkem (advokátním koncipientem) u Dr. Josefa Scheinera, advokáta v Praze, mnoho
odborné znalosti a právnických zkušeností jsem neměl, leč bylo by bývalo
výsměchem chudobě StaroříŠských, kdybych byl chtěl věc prováděti prostřednictvím kanceláře a proto jsem ho požádal - žil jsem s jeho rodinou
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již od chlapeckých let v úzkých stycích a byl mně sám pres velký věkový
rozdíl přítelem - aby mně dovolil provésti věc z ochoty jako soukromému
poradci StaroříŠských. Dr Scheiner s úsměvem svolil k tomuto mému
prvnímu samostatnému právnímu zakročení.
Josef Florian určil tehdy schůzku na velmi krátkou lhůtu, napsal jsem
mu tedy do Staré Říše narychlo, že v den, který určil - bylo to v posledních dnech říjnových - přijedu, a zároveň pozval jsem svou snoubenku,
která bydlela ve východních Čechách, aby mne na této cestě doprovodila;
přistoupila v Německém Brodě do vlaku, jímž jsem vyjel z Prahy.
Byl chmurný, vlhký a mimořádně chladný večer raného podzimu, když
jsme asi o 18. hodině vystoupili z vlaku na nádraží v Okříškách. V končině
jsem byl po prvé, proto jsem se vybavil na cestu neznámým krajem a
v temnotě jako na dobrodružnou výpravu: pouzdrem s podrobnou mapou,
Bézardovou busolou, svítilnou i střelnou zbraní. Cestu jsem si určil již
za jízdy ve vlaku, dotazem před nádražím jsem přezkoumal směr a již
jsme se vydali silnicí podél trati k městu, podešli železniční most, prošli
okrajovou městskou čtvrtí a vyšli pod druhým železničním mostem na
silnici k Opatovu.
Kraj byl teskný pod hustými mraky; poprchávalo. Mezi vodními kapkami zdály se snášeti k zemi první sněhové vločky. Uléhala mlha a z jejích
kotoučů vynořil se co chvíli tmavý stín kříže nebo božích muk. Stará Říše
se ohlašovala svými předními strážemi.
Hodina cesty do Opatova drsnou krajinou, za nevlídného počasí jen
spoře oživenou, po silnici velmi vlhké a zblácené nebyla příjemná, pochod
započínal dosti únavně, ale směr byl bezpečný a cesta rychle ubíhala.
Za Opatovem jsme po krátké úvaze z junáckých důvodů místo delší,
jisté směrem a bezpečné cesty po silnici zvolili polní cestu, která se tratila
v nedalekém lese. Avšak hned za opatovskými humny se ukázaly, na tak
časnou dobu ku podivu, menší sněhové plochy. Na vodě v rozbředlém
blátě rozryté vozové cesty tuhlo tenkými ledovými povlaky; pro lidi z kraje
zdálo se to k nevíře.
Mlha houstla a padala nízko k zemi, kladla se jakoby dvěma stěnami
opodál cesty. Les, zalehlý hlubokými stíny, byl do mrtva tichý, porýván jen
občas bez zjevné příčiny záchvěvy; rozeznívaly se pojednou z úplného
mlčení jako po tichém úderu stříbrnou ladičkou, třesavě se zrychlovaly,
vzdouvaly les pomalým táhlým vydychnutím, stupňovaným až v temný
hukot ve větvích a vrcholech stromů, a pak doznívaly dlouhým ševelem,
který v posledním zachvění zmíral v tísnivě hlubokém a nehybném tichu.
Kraj v té pozdní době večerní se již úplně odmlčel, byl jako vymřelý;
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šli jsme hodinu lesem a poli, aniž jsme spatřili živého tvora. Mlhové stěny
zhoustly a přiblížily se. Za stálé cesty mlhou a temnotou v nepřehledném
kraji zanedlouho nemohl jsem již ani přibližně určiti místo, kam jsme dospěli. Stále častěji bylo třeba nahlížeti při svitu svítilny do mapy, abychom
udrželi alespoň všeobecný směr ke Staré Říši, a nakonec zbyla již jen busola. Mnoho neříkala, neměl jsem bezpečné opory; jen kříže a boží muka
na rozcestích doléhala z temnoty ještě hlubšími stíny.
Pochod se stával již velmi únavným. V třetí hodině chůze jsme se octli
ve volnější krajině. Šli jsme po úbočí táhlého svahu, již v úplné temnotě;
v jejích mlhavých hloubkách po levici tušili jsme rozlehlou plochu roviny.
Válo z ní vlhkem jako od rybníků. Osamělé stavení opodál cesty, které se
tu naskytlo, bylo jako bez života, ani pes se nám neozval. Pro určení místa
a směru neposkytlo opory, nebylo zakresleno. Po levici, od neskutečných
rybníků v hloubi temnot, zešedlých mlhou, zaléhal občas ku podivu jasně
a ostře štěkot psů. Nálada hlaváčkovské tesknoty. Někde vpředu po levici
na konci té roviny tušili jsme cíl své cesty, Starou Říši, stále ještě značně
dalekou.
Téměř tři hodiny stálé, ostré chůze bez oddechu po hrbolatých polních
a lesních cestách vysílily nás do úplné únavy. Už jen vůle a snaha doraziti
k cíli pomáhaly nám kupředu a udržeti směr.
Koncem třetí hodiny počala se cesta po úbočí náhle svažovati do vysokého lesa, který se černě rýsoval v temnotě, zavalen vatou mlhy. Nohy,
znavené dlouhým pochodem na vlhkém, zledovatělém a kluzkém blátě,
počínaly býti bez citu. Ozval se i hlad. Moje mírná družka si zdrženlivě
posteskla, že počíná cítiti na nohou omrzliny. Nezbývalo nám však než
býti dále.
Zamlčel jsem, že do lesa vstupuji s pocitem značné nejistoty a s přáním
býti co nejdříve zase vyproštěn z jeho zlověstných stínů.
Na štěstí nás dlouho neprovázely. Les končil a zakrátko stoupli jsme
s pocitem uspokojení konečně zase na pevnou půdu. Byla to silnice, kterou
jsme musili podle mapy cestou ke Staré Říši přejiti a která nás tu vítala
tichým Šuměním svých starých stromořadí, císařská silnice, stará vojenská
cesta, která běží od Jihlavy ke Znaimu.
Konečně, téměř po dvou hodinách nejistoty, zase pevný opěrný bod.
Bylo zde na volnější ploše široké silnice i poněkud světleji. Zde někde
poblíž měl býti podle mého odhadu Hladov, avšak za oběma řadami mocných kmenů byl kraj podél silnice pohroužen v tak syté černi, že z ní nepronikal žádný tvar a marně jsme se ohlíželi po paprsku světla či po jiném
znamení života.
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Přešli jsme hlavní silnici; odbočovala tu od ní obloukem písečná poboční silnice, která mizela nedaleko, opět u lesa. Prvním krokem na ni
octli jsme se zase v úplné nejistotě. Šli jsme pomalu a opatrně, krok za
krokem a při každém jsem se ohlížel do černého kouta u lesa, kde jsem
tušil Hladov. Několikrát měl jsem prchavý dojem, že jsem mezi rozsochatými obrysy lesních vrcholků zahlédl stín pravidelného tvaru, jako by jej
vrhalo mezi větvemi na oblohu, téměř černou, ještě černější temeno střechy nebo hrot domovního Štítu, avšak při dalším kroku tato stopa opět
mizela. Tápali jsme dále neproniknutelnou tmou, až jsme po malé chvíli
chůze postřehli opodál cesty bezpečně štíty selských domů; pak již jsme
rozeznali shluk stavení a po dvou hodinách jsme uviděli opět stín lidské
postavy. Táži se, kde jsme. »Stará Říše«, zněla odpověď, kterou jsem přijal s radostí i s určitou nedůvěrou. Ve skutečnosti byla to však přece jen
staroříšská osada Hladov; do vlastní vsi zbývala ještě asi hodina cesty,
avšak již přímé a bezpečné.
Zbytek cesty po pevné silnici zdál se nám již téměř pohodlný, jen
omrzliny na nohou se ozývaly a hlad se hlásil stále důrazněji. Za necelou
hodinu jsme se přiblížili k prvním stavením staroříšským. Ves byla tichá,
ponořena úplně ve tmě. Před prvním stavením odbočovala nalevo polní
cesta a za rozcestím stál tu opět temný kříž, těsně před prvním domkem
vesnice, jehož střecha se na černé obloze jen matně rýsovala. Nikde ani
záblesku světla.
A tu již jsme u vrat onoho prvního domku vlevo od silnice; vedle nich
jsou malá vrátka za krátkým můstkem přes silniční příkop.
Zabušil jsem na ně se zdrženlivostí člověka, který ruší v noční hodině.
Odpovědí byl jen zuřivý Štěkot psa. Na ten kraj bylo mé ohlášení zřejmě
projevem příliš jemného městského mravu. I druhé zabušení, už značně
mocnější, zalehlo bez odezvy a ponuklo jen psa, aby se ještě více rozběsnil.
Pak již, vzplanuv z únavy, mrazivého chladu a z hladu hněvem proti
mrtvolnému klidu ospalé a netečné vsi, zacloumal jsem celou silou brankou, až závora tetelivě skákala ve svoře, železné čepy hrozily vyskočiti ze
závěsů a pes, zuře nad takovou neodbytností, skákal až do výše mých
ramen a cenil své zuby přímo proti mému obličeji; nedbal nic toho, že jsem
odhodlán překročiti jeho mrchu, abych se dotázal jeho liknavých pánů po
tom, co jsem potřeboval a musil co nejdříve zvěděti.
A v té chvíli bylo konečně slyšet oživení, někdo odsunoval závorku na
dveřích nedalekého přístěnku, otvíral dveře domku, ženský hlas okřikl
psa a ozval se nám dotazem, kdo je. Tázal jsem se, kde bydlí pan Josef
Florian. »A to jste tady, u nás. Kdopak to tak pozdě přichází ?«
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Ohlásil jsem se. »Tak jste přece dorazili ? Já jsem sestra, Antonie Florianova.« Otevřela nám branku k ústupu z útrap cesty, chladu a nepohody.
Několika kroky po cestičce, hrubými kameny vydlážděné, prošli jsme
dvorkem do těsného přístěnku s policemi knih po stěnách. Hned vpravo
vedly z něho dveře do jizby, ozářené sporým svitem světla. Konečně pod
střechou! »Buďte zdrávi!«
»Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!« uvítal nás muž, který vzpřímeně
v toporném postoji stál ve středu malé jizby, spolehnut na hůl, zprvu jen
stín na světlejším pozadí; rozeznávali jsme jen, že má tváře i bradu zarostlou vousy. Vlídně nás vítá s milým úsměvem i paní, která zároveň
s námi vstoupila s druhé strany do jizby.
Představil jsem se a prosil o pomoc pro omrzlé nohy družky té sibiřské
pouti; ujaly se jí ženy a odešly s ní dveřmi v tmavé poboční prostoře jizby.
Truhlice s knihami po všech zdech, obrysy malých soch v polostínech;
obrazy, které se vnucovaly s šerých stěn; nad stolem podoba Kristova
v těžkých, až násilnicky vržených obrysech a mohutně nanesených barvách
jitřivé skladby, krvavé rudi, černi a fialové. Rouaultův Kristus na stěně
chalupy v zapadlé moravské vsi.
Shodil jsem s úlevou tlumok se zad, odložil hůl, svlékl halenu a usedl
za stůl, s pocitem uspokojení natáhl unavené nohy do pohodlné polohy.
Pro tu chvíli jsem odmítl nabízené pohostinství, zapálil cigaretu a dal vyčerpanému svalstvu, aby se pomalu zotavilo v zaslouženém odpočinku.
Muž usedl uprostřed pološeré světnice se zřejmou obtíží na nízkou
stoličku před stěnou z truhlic s knihami, s nohou nataženou ve ztrnulé poloze, hrudí značně a nahrbeně nachýlen dopředu, čelem přímo proti mně,
bradu opřenu o ruce, složené na holi, a poklidně, ale soustředěně mne pozoroval živýma, pohyblivýma očima.
Josef Florian, bledé pleti, zbarvené lehce do růžová, jasně modrých
očí, žlutavě bílých vlasů, střižených, jak se říkávalo, do kartáče, se silnými
kníry a vousy na lících i na bradě, které si občas klidným, pomalým pohybem uhlazoval. Rázovitý, ne však nápadný zjev.
Dbá únavy svého hosta, pokouší se znovu doporučiti něco pro osvěžení,
rychle však rozumí, že je třeba vyckati do zotavení obětavé družky, zdá se
mu však podivným požitek cigarety místo posilujícího pokrmu. Mluví
velmi zdrženlivě a mírně, přihlíží k únavě z cesty. Jen po té se táže. Nezdá
se mu ani uvěřitelné, že jsme dorazili pěšky z Okříšek v tom nečase tak
drsným a nehostinným a úplně neznámým krajem. Zmiňuje se o špatné
silnici a je překvapen tím, že jsme se odvážili jiti odlehlými lesními a pol-
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nimi cestami. Vidí v odhodlání k takovému podniku nezkušenost a neuváženost, poznamenává s důrazem, že v těch zapadlých končinách a v tak
pozdních hodinách není pro cizince ani bezpečno, postačuje mu však, když
mu vysvětluji, že jsem zvykl i obchůzkám po ruských lesích a močálech
i po albánských horách a stržích a že mám spolehlivou zbraň. Pojednou
nadhodí s určitou dávkou pozornosti něco o přednostech slivovice v takových případech, mihne se mu hlavou jakás myšlenka, když slyší důrazný
souhlas s takovým nazíráním na věci, ale dopřává unavenému poutníku
stále ještě klidu.
S lahvicí poctivé moravské slivovice únava rychle mizí. Josef Florian
nezdá se zcela uspokojen tím, že se zájem hostův po krátkém oddechu
obrací rázně k velmi určitým otázkám. Sám by zřejmě chtěl napřed z přímého názoru zvěděti něco o osobní podstatě svého hosta, než se mu svěří
se svými obtížemi. Ten však - jakmile se jen poněkud zotavil - nemá zatím
smysl pro nic, než pro nesmírně suché a prosté skutečnosti: počet věřitelů,
výši závazků, platební podmínky, dřívější rozsah spolupráce s věřiteli, výsledky vzájemného obchodního spojení, osobní povahu a vlastnosti věřitelů. Ti ještě nedorazili a je třeba znáti tyto podrobnosti ještě než dorazí,
před počátkem jednání. Host táže se postupně v rychlém sledu, žádá si
jasných a určitých odpovědí, je dosti bezohledný k Florianovu přezíravému postoji k tak přízemním věcem a lze vycítiti, že Josefu Florianovi
vyznívají jeho doléhavé dotazy místy až sveřepě.
Za té rozmluvy zamihlo se stranou ve stínu pilíře, který odděloval
jizbu od tmavé poboční prostory, ještě temněji. Jako by tam zamávnutím
široké černé peruti dosedl pták. Z té syté černě prosvitla snědá tvář. Stála
tam bez hlesu černá postava, která se v jizbě objevila beze zvuku, náhle
jako zjevení.
»Pater Vrána!« Pozdravil jsem kněze v černé sutaně, drobného a hubeného, tmavých, hlubokých očí; na první pohled zjev krutého asketického
inkvisitora. Odpověděl velmi zdvořile s hřejivě milým a srdečným úsměvem, takže ten první dojem rázem vyprchal. Nebylo však pokdy na osobní
záležitosti.
Bylo třeba zjednati jasno o všech naznačených otázkách. Ukázalo se, že
věc je poměrně jednoduchá. Důležití věřitelé jsou jen tři knihtiskaři »Dobrého díla«: vyškovský Obzina, Kryl a Scotti z Neutitschein a třebíčský Trnka.
IJhrn jejich pohledávek činí asi K 180.000.—, nejmenší jest Trnkova, který
ani nepřijede a určitě schválí, co sjednají druzí věřitelé.
Kryl a Scotti jsou lidé přívětiví, vždy projevovali vděčnost, že je součinnost s »Dobrým dílem« vytrhla z nicotného a bezvýznamného tiskaření

7

a postavila zprvu na velmi slušnou a vývojem několika let na vynikající
odbornou úroveň; i s nimi bude pořízení, ožehavý bod jest jen stanovisko
Obzinovo. S tím jest nesnadné jednání. »Až ho uvidíte, to je obr, prudký
a zlostný, vybuchuje jako sopka, ač je to v jádru člověk velmi dobromyslný.« Josef Florian poklidně uhlazuje vous a bradu; jsou to pro něho
bolesti, které jsou mu zřejmě nutným doprovodem jeho díla, jichž sice
nepodceňuje, které však jsou pro něho podřaděny jeho cílům, pohlíží na
ně s lehce pohrdavého hlediska, rád by je měl slušně lidsky vyřešeny;
jakoby doprovodem zní v jeho slovech ohlas vědomí, že pracuje o díle
podstatném a významném, které ti, kdož mají povinnost, přezírají, poškozují a nenávidí a které koná dále, odevzdán »do rukou božích«, odhodlán
vzíti sám i se svými na sebe jakékoliv oběti. Výsledek schůzky závisí od
toho, jak se vyvine jednání. »Věřitel je někdy zlé zvíře,« dodává přemítavě.
Projednání záležitosti je v hrubém rysu připraveno. Krátké odmlčení.
»Už by zde měli být;« snad se rozhodli upustiti od namáhavé cesty za tak
nepříznivého počasí, ale ohlásili se na určito.
Záležitost ustupuje pomalu do pozadí. Přiblížila se jedenáctá. Objevují
se ženy se svým živým hovorem. Omrzliny vypadaly dosti vážně, ošetřily
je třením sněhem, je už mnohem lépe, snad nebude vůbec následků. Josef
Florian obrací se k osobnostem svých hostí, táže se po jejich životních
osudech, zkoumá jejich smýšlení. Rozdíly názorové jsou nesmírné, stanoviska jsou ostře protichůdná, po stránce náboženské je tu propast nepřeklenutelná, ale přes to vše je tu v pojímání věcí až nepochopitelná shoda.
Za živé výměny názorů, při tomto prvním setkání umírněné, čas rychle
ubíhá. Noc již pokročila, hlásí se únava. Opatření o ubytování. Bude třeba
večer ukončiti.
V té chvíli však je slyšet venku na silnici náhlé oživení. V podmračné
temnotě, do níž jen chvílemi zasvítil matný odlesk měsíce na těle ukřižovaného na kříži, který se nejasně rýsoval na tmavé obloze v okenním průzoru, ozval se pojednou klus koní a hrkot kol povozu, který dozněl za
prudkého psího štěkotu před dvorní brankou. Bylo již dlouho po jedenácté. Že by to tak pozdě dorazili očekávaní věřitelé ? Ale odkud a jak ?
To snad ani není možné?
Slečna Antonie nechce věřiti, ale přece vybíhá předsíňkou; je slyšet
její veselý hlas, odhání psa, ozývá se zaharašení branky a pak slyšíme těžké
kroky příchozích na dlážděné stezce a ve dveřích objevuje se, sklánějíc
hlavu, aby mohla projiti, obrovitá postava rozložitého muže v těžkém
kabátě a beranici, s jíním ve vousech.
»Pan Obzina!« Přesléchá přivítání a hned sám hřmotným hlasem,
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plným rozhořčení viní nás všechny bez výjimky trpce z útrap své cesty,
stěžuje si na nespravedlnost obětí, které na sebe musil vzíti a které jsou tou
hroznou cestou právě dovršeny. Je velmi nepříjemný a vzbuzuje pocit
odporu, ve spodním zvuku jeho halasu a tartasu lze však vycítiti dobrého
chlapa, který se dal překonati nesnázemi, ale ani zdaleka to tak nepřátelsky
nemyslí, jak to vyznívá.
Josef Florian s úsměvem, plným porozumění, znovu jej vítá a zve dál,
Obzina se odhodlává stále ještě dosti nerudně uvolniti vchod a tak za
bouřlivým, nespokojeným obrem objevují se dvě drobné postavičky, zřejmě
nezpůsobilé vydati ze sebe byť i jen nepatrný zvuk - tichý a zdvořilý Kryl
s tichou úklonou a s bolestným pokusem o úsměv, prokřehlý až do morku
kostí, a hubený, mrazem zubožený Scotti, se zlatým skřipcem na nose zimou
zčervenalém, zkřížené ruce ukryty v podpaží, dokonalý obraz bídy a zhroucení.
Máme pochopení pro jejich útrapy, pobízíme, aby odložili. Usedají,
Obzina jako pohněvaný polobůh, Kryl, který se s vypětím všech svých sil
ovládá, Scotti, úplný ztroskotanec, vyslovená hromádka neštěstí.
Opíraje se o svá nabytá práva k lahvici slivovice, konám svůj skutek
milosrdenství, nabízím první pomoc a sdružuji je okolo tohoto předmětu
společného zájmu. Slečna Antonie pospíchá s horkým Čajem a skromnými
požitky, které chalupa může tak pozdě ještě poskytnouti.
Nešťastní poutníci nejprve zvídají, kde se tu vzali »Pražáci«, jak se
sem dostali, jsou opatrni ke všemu, co podnikají takovíto Číškové, nevypočitatelní a pro bodré a bezelstné Moravany vždy už napřed podezřelí. Nechtějí uvěřiti, že příslušníci změkčilé, sešlé racy z království dorazili v nečase, který je samy tak vyčerpal a zhroutil, v poměrně krátké době pochodem z Okříšek. Živě se zajímají o to, že v Okříškách, kam dorazili sami
vlakem od Brna dříve než oni - když nenašli »příležitost« - nastoupili do
vlaku, který Pražáci právě opustili a odjeli jím do Moravských Budějovic,
aby se tam pokusili najiti povoz. Našli jej tam a po čtyřech hodinách kruté
jízdy dojeli. Odmítají líčiti útrapy té své cesty, za níž v otevřeném povoze
do necitnosti zkřehli.
»Pražáci« je rozmarně kárají pro nedostatek odvahy k pochodu a vyslovují se s lehce povýšenou shovívavostí o příslovečné pohodlnosti bratří
Moravanů.
Nálada zprvu nevalně vlídná zabarvuje se srdečněji; i noví příchozí
poněkud rozmrzli, jsou rádi u cíle a pod střechou, rozhovor stává se družným a přátelským, ale k půlnoci cítí všichni dosti neradi, že je třeba se
obrátiti k záležitosti, která je svedla.
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Družný a klidný rozhovor přechází pojednou ve stupnici střízlivou,
všichni přítomní vyciťují navzájem náhlé ochlazení. Dotazuji se na stanoviska pánů věřitelů. Starý Obzina stává se rázem znovu přísným a nesmlouvavým, naléhá a hubuje, požaduje neprodlené a úplné zaplacení své pohledávky, dost se už načekal a nastaral, je sám v krajní tísni, dál už čekat
nemůže a nedostane-li své, provede svou do důsledků. Karel Kryl jej
v jeho nejprudším rozběhu klidně a rozvážně přerušuje, zasahuje i Scotti,
živelněji a důtklivěji, oba líčí své obtíže a nesnáze a všichni požadují co
nejrychlejší vypořádání svých pohledávek. Josef Florian přiznává jim všem
přímo a bez vytáček jejich právo, poukazuje i na své nesnáze a oběti.
Zmiňuje se zdrženlivě o tom, že za nejtěžších poměrů vlastně jen on sám
jejich tiskárny držel, poskytoval jim práci, platil v té době včas a správně,
častěji posílal pomoc rodinám i nad svou povinnost. Teď věci se obrátily,
je ve veliké nouzi, potřebuje ochoty, shovívavosti a pomoci pro přechodnou nepříznivou dobu.
Obzina výbušně vpadá, poukazuje na své vlastní těžké závazky, kterých
nemůže splniti, jeho věřitelé naléhají a hrozí, musí jim alespoň zčásti vyhověti a aby tak mohl učiniti, nesmí se na nikoho ohlížeti. Nedostane-li
peněz, jichž nezbytně potřebuje, ihned a bez průtahu, bude žalovati a nemůže jinak a je mu jedno, kde a jak to skončí.
Josef Florian čelí jeho prudkému výpadu vážným a pevným poukazem
na to, že takto by věřitelé dohnali »Dobré dílo« do úpadku a dokládá
tvrdě, že pak také on bude brániti své do všech důsledků. Spor je zbraň
dvojsečná, věřitelé vědí přece, že nebyl vydavatelem »Dobrého díla«, že
jím byl Stříž, ten že také tisk u nich objednával a teď se ze všeho vyzul,
opustil dílo a odešel.
Tu zasahuje mírný, zdrženlivý Kryl: Nezapomínáme a nesmíme zapomenouti, co navzájem pro nás učinil pan Florian a co znamená »Dobré
dílo«, že z nás udělal tiskárny, držel nás nad vodou v nejhorší době, ale
teď jde o to, k čemu jsme se s jeho pomocí dopracovali, jde nám vůbec
o celý další osud našich tiskáren. Jsme panu Florianovi vděčni za to, co
pro nás udělal, ale nechceme přijíti o svoje tiskárny a výsledek celé své
práce. Za těch okolností nemůžeme se spokojiti jen prohlášením, že nelze
platit, něco se musí stát, jinak by nám opravdu nezbylo než vymáhat, abychom zachránili sami sebe. Scotti s nelíčenou upřímností souhlasí, i Obzina
bodře přiznává zásluhu Josefa Floriana o vzestup své tiskárny.
Kryl dodává, že je sice pravda, že objednával Stříž, že však duší »Dobrého díla« byl vždy pan Florian, že si myslili, jednají-li se Střížem, že
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jednají s panem Florianem, a kdyby se to tak bralo, že objednával i p. Tichý
i P. Vrána, a to by přece snad Josef Florian odpovídá, že ten, kdo postupuje bezohledně a chce spor,
nemůže požadovati, aby mu odpůrce, kterého tísní, věc usnadňoval nebo
se dokonce předem nějaké obrany vzdával. Buď dohoda nebo spor, spor
pak je boj a ten je vždy bezohledný.
Slečna Antonie tiše a napjatě a P. Vrána pozorně a uvážlivě v pozadí
jizby mlčky sledují vývoj jednání. Jen když za rozpravy padlo jeho jméno,
mísí se P. Vrána do rozhovoru a vysvětluje, že se necítí vázán, vycházel
vždy z toho, že objednává pro »Dobré dílo«.
Účastníci vysvětlili si svá zásadní stanoviska, je zřejmo, že je tu vůle
k dohodě, i když bude nesnadná, a snaha najiti východisko, jímž mohli by
býti všichni podle svých nejnaléhavějších potřeb uspokojeni. Počínám jednati o možných podmínkách dohody, o ústupcích, které by věřitelé mohli
povoliti od svého požadavku, aby dostali na své pohledávky neprodleně
co největší úhradu v penězích. Peněz není a nelze jich opatřiti, Staroříšští
zakusili v posledních měsících nedostatek a často i nouzi o nejnutnější životní potřeby. Jediným východiskem se zdá, aby vydali svým věřitelům
přiměřenou část svého nákladu knih místo zaplacení, na úplnou úhradu
jejich pohledávek. Uvažujeme o yyřízení věci se všech hledisk, která se za
rozpravy naskýtají, po podrobném rozboru objevuje se, že věc jinak vůbec
nelze vyřešiti.
Navrhuji proto knihtiskařům, aby se tím spokojili. Uznávají nakonec,
že není zbytí; probíráme podrobnosti dohody, množství a druh knih a
sborníků, které Staroříšští budou povinni vydati, kde je mají odděleně
uložiti, aby ujednání nabylo určitosti a jistoty, aby jeho provedení bylo
pokud možno jednoduché a aby nebylo sporů o výkladu podmínek. Po
mnohých dotazech a úvahách docilujeme shody. Dojednáno, všichni přítomní projevují svůj souhlas. Napětí všech zúčastněných se citelně
uvolnilo.
Je jedna s půlnoci. Krátké odmlčení. Scotti, jako by již dlouho byl
s něčím čekal, rozhlíží se po všech přítomných a táže se důrazně a zvídavě:
»Tak je to tedy hotovo?« Uslyšev všeobecný souhlas, odsunuje »záležitost« přezíravým posunem hlavy za sebe, rázně si přisunuje volnou židli,
odsedá na ni, vytahuje kapesní harmoniku, nasazuje ji do zubů, naklání
se nad židlí, kterou opustil, a spouští pronikavě veselý slavnostní pochod,
nepochopitelnými posuny rtů zpracovává harmoniku, prsty obou rukou
vyluzuje na židli bubenický doprovod, ponouká tímto neohlášeným bodem
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pořadu všechny účastníky toho tak vážného zasedání k výbuchu smíchu
a ve shromáždění propuká nespoutané veselá rozmarná nálada.
Hosté, kteří se sešli z tak různých pohnutek, cítí se pojednou družnou
společností, starý Obzina úplně roztává, je ze široka a hlučně veselý, milý
a dobromyslně povídavý, Josef Florian se netajené a až dětinsky podivuje
prostému umění Scottiho, Kryl s úsměvem vysvětluje, takový že je Scotti,
z nejvážnějších věcí dovede přejít k nevázané, chlapecké veselosti. Hosté
si připíjejí, rozprávějí, všechny ovládá radostná a spokojená nálada. Dobrá
věc se podařila.
V pozdní, spíše vlastně již časné hodině, kdy je již nedaleko pozdě
k ránu, odvádějí hostitelé mou unavenou družku někam do tmy k sousedům a já s novými přáteli odcházím směrem k dolní chalupě, určené pro
můj nocleh, oni pak putují veselí, pokračujíce v družném rozhovoru, ještě
dále cestou dolů, k hostinci na náměstí, kde byl pro ně připraven odpočinek.
Téhož dne, ovšem až v pozdější hodině dopolední, společná snídaně.
Vstupuje do jizby včerejšího zasedání za denního jasu, zmlkl jsem před
otřesným obrazem Rouaultových Šarlatových soudců, které mně včera
noční stíny utajily.
Avšak již přicházejí také moravští hosté, usedají za stůl stejným pořádkem jako včera. Jsou hovorní a veselí, neradi odmítají srdečné pozvání
hostitelů, aby ještě zůstali; volají je neodkladné práce, které je čekají v jejich podnicích. Zato však ochotně přijímají skromný požitek vína, k němuž zvou i mne. Zdráhám se a snažím se jim vyložiti svou zásadu, že
takové věci provádím jen pod rouškou noci, avšak marně, Obzina mne
donucuje s důrazem, provázeným tak neodolatelnou roztomilostí, že končíme při víně a pokračujeme, dokonce přípitky, ještě i na silnici před chalupou, u kočáru. Josef Florian usměvavě přihlíží veselí a pohodě, v níž
vyvrcholila věřitelská schůzka, s takovými obavami očekávaná, a nemůže
se při veškeré své zdrženlivosti sám ubrániti výbuchu smíchu, když mně
medvědí Obzina s hanáckou přímostí a Širokostí při přípitku, už doopravdy
posledním, praví: »To je Škoda, že už máte nevěstu, však já bych vám dal
svoji dceru.« Omlouvám se mu, že - jak zde právě na vlastní oči vidí jsem po této stránce úplně zásoben; nezbývá mu, než uznati tuto moji doloženou omluvu za dostatečnou, stěsnává se ke svým drobným druhům,
kteří jej již naléhavě pobízejí, do »příležitosti«, a ta se s nimi, mávajícími
přívětivě klobouky, dává klusem po silnici dolů k náměstí.
Hrkot vozu zanikl v záhybu mezi staveními a vracíme se do ztichlé
chalupy, v níž nezvyklé vyrušení a dlouhá noční beseda zanechaly stopy
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značné únavy. Přiblížila se doba oběda. Brzy odpoledne bude třeba vyraziti na dalekou cestu zpět do Okříšek k vlaku.
Staroříšské vyrovnání jest dojednáno. Vyrovnání, které Pomluva, pohoršena tím, že se nezdařilo dospěti ke zhroucení »Dobrého díla« a že nemohla s vítězoslávou přihlížeti pádu Josefa Floriana, označila za »obchodnicky příliš dokonalé«.
Vyrovnání, při němž byl Josef Florian nesen okolnostmi, do vlastního
jednání skoro ani nezasáhl a přenechal mně a věřitelům, abychom metali
los o osud jeho díla, dělili staroříšský sklad, a z něhož jej zajímalo jedině
to, že se snad podaří zachrániti další vydávání, část skladu knih - jediný
výsledek dvacetileté práce - chléb pro dělníky »Dobrého díla« a deset dětí,
a tím jen tolik, aby mohl po dvaceti letech započíti »druhé zakládání
Dobrého díla«. Vyslovil naději, že i přes těžké ztráty na skladu a obtíže,
které hrozily pro budoucno, »Dobré dílo« přece jen udrží.
Praví, že je povděčen mému zakročení, bez něhož by jednání neprobíhalo tak snadno a jistě nekončilo tak úsměvně. Nejde mu s mysli ono bujaré ukončení zasedání při víně až na silnici.
Pojedli jsme, pohovořili, poznali Florianovy děti, zejména ony malé,
milé a důvěřivé, které oblečeny v chudičkých kytlicích tichounce »jako
myšky« se vynořovaly a zase mizely, pozorujíce hosty s ostýchavou zvídavostí. Doba rychle uplývala.
Nebylo již pokdy, abychom, byť i jen po některé stránce blíže se seznámili se staroříšským duchovním prostředím. Josef Florian za oběda
a při černé kávě jen v obrysech a náznacích nás seznámil se základy svých
snah, chce slyšeti můj úsudek. I při zdrženlivosti prvního setkání i shovívavosti z vědomí souřadných zájmů a pocitu vzájemné vděčnosti stanoviska
často se proti sobě vyhrocují do příkrého chladu a chvílemi se zdá, jako
by se křížily meče. Něco lze překonati úsměvem nebo lehkým úsměškem
do vlídnosti zvláčnělým, většinu nelze dořešiti a zůstavena budoucnu.
Zvedám se se svou družkou na cestu zpět, srdečně se loučíme s obyvateli chalupy »u Punčochářů« a vydáváme se podmračným krajem směrem
k Sedlaticům na Okříšky.
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Zdeněk Řezníček
KDYŽ N A V E Č E R
Když navečer se s dětmi modlívám,
sám dítě s duší prostinkou,
o mužnou pokoru a sílu prosívám,
jat mocně v nitru vzpomínkou
na chvíle prchlých radostí.
Navštíven vroucí něhou - pohřbívám
do hlubin srdce zloby dní
a pod doteky hvězd se zachvívám
jak lehký plápol večerní
v kadeřích dávné mladosti.
Když navečer se s dětmi modlívám,
sám dítě s duší odevzdanou,
vždy nový, lepší život začínám
a tehdy po mé tváři slzy kanou,
hojivý balzám radosti.
V šat bělejší dnů předchozích se odívám
a s Pánem tvorstva usmířen
bez bázně uléhaje, pokojně usínám,
jsa dětmi družně provázen
v sny dávné mladosti.

Bohumil Kubala
PROMĚNY
Když mlčením mne večer uklidní
(miluji modře lemované tmění,
jež tváře věcí prorůstá a mění)
a já jsem v krajině a mluvím s ní,

tu její hlas mne vždycky naplní,
jdu poslušně, jak očarován, za ním
a v samotách se jeho síle klaním
a pravdivosti jeho náplní.
V něm Život zní. A když se rozdvojí,
ta pomlčka je něčí umírání,
jako když někdo ptačí píseň zraní a Bůh je obojí.

V E Č E R Y U NÁS
U nás jsou večery tak něžné jako slovo,
jímž matka dobrou noc dá svému dítěti,
a rozechvělejší než srdce básníkovo,
a sladší jsou než dívčí objetí.
U nás jsou večery tak tiché jako snění,
jež láska rozprostřela v očích děvčete,
a ještě tišší jsou až potom, po setmění,
až noc své první stíny ze tmy uhněte.
U nás jsou večery tak slavné jako díky,
jež skřivan zanesl až k branám tajemna.
U oněmělých cest ční stromů vykřičníky
a každá zahrada sta skrytých kouzel má.
Když květen po kraji svou křehkou krásu seje,
u nás vždy zvolní krok a nejvíc rozdá jí,
a pak v tom koutečku tak všechno radostné je,
že každým pohledem až dech se zatají.
Po cestách očí mých, když k horám modrý stín jde,
svým dechem zázračným ten obraz dokončiv,
jsou u nás večery jak nikde, nikde jinde,
jak nikde nespatřím už, pokud budu živ.
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František Křelina
VELKÉ R O M Á N O V É D Í L O
KARLA S C H U L Z E
V posledním dvacetiletí české slovesnosti bylo lze právem mluvit o převaze tvorby básnické nad tvorbou prozaickou. Zatím co se lyrika pod stálou
patronací K. H. Máchy, za silného vlivu hymnického díla Březinova i pod
utajeným tlakem nerudovsky prožité lidové písně rozvíjela jak k výbojům
formálním, tak k hlubinám citovým a myšlenkovým, spokojovala se próza
až na několik výjimek polohami nižšími. Její obsahovost sváděla často k záměrům sociologickým nebo výchovným, aby se co nejvíc přiblížila životu,
ale snad právě proto tolikrát zůstávala v zajetí pouhé literárnosti, v polotvaru, v polohách, kde se dalo mluvit jen o dobrých nebo planých knihách.
Durychovo Bloudění i jeho Requiem zůstávaly příliš osamocené a vyčnívaly ve své mohutnosti zbásnit celou dějinnou epochu nad ostatní českou
tvorbu vskutku jako vysoká hora, jak bylo řečeno, třeba se množily náznaky, že i tvorba se pozdvihuje ze svých nížin, jejichž příčina tkvěla již
v příliš, příliš lidském zaměření i v útěku od duchovního základu všeho
života. Ale scházelo dílo, které by vyjádřilo tento podurychovský zdvih;
byla to spíše jednotlivá svědectví v různých oblastech. Až teď Karel
Schulz přichází s takovým dílem. Karel Schulz není začátečník (narozen 1899), hlásil se do literatury již v dvacátých letech, ale tyto jeho
pokusy již dávno zanikly a nemá dnes smysl ani oživovat tituly jeho tehdejších sbírek. Potom se na dlouhou dobu odmlčel. Snad celých patnáct let
trvalo toto jeho mlčení. Čím bylo vyplněno ? Bylo dobrovolné, vyplývalo
z kázně, či bylo způsobeno příčinami vnějšími? Či bylo také vyplněno
zoufalstvím marných pokusů? A jakým dotykem bylo způsobeno obnovení,
vzkříšení jeho tvůrčích sil? Dalo se tušit již v roce 1939, kdy se Karel
Schulz přihlásil povídkovou sbírkou Peníz z noclehárny, za níž následuje
v rychlém sledu (vedle básnivé knihy pohádek Princezna z kapradí) kniha
dušezkumných próz a historických visí Prsten královnin. Už tenkrát připadalo, jako by zkoušel své síly v rozličných polohách, třeba i ony samy
by mu zajistily výjimečné a čestné místo v české prozaické tvorbě. Ale ani
z jejich stránek se nedalo vyčíst, že z jeho dlouholeté klausury vzejde dílo
* ) Karel Schulz: »Kámen a bolest. Michelangelo Buonarroti.« Díl první: »V zahradách medicejských.« Vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze v prosinci 1942. Brož. 120 K.
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té mohutnosti a té básnické síly, jakou uskutečňuje již první neobyčejně
obsáhlý díl románové skladby o Michelangelovi Kámen a bolest.
Již tento vnější příběh o úžasné renovaci tvořivých sil Schulzových by
stačil, aby k němu obrátil pozornost literárních psychologů, kteří vykládají
zrod uměleckého díla, a zvídavost čtenářské obce. Kámen a bolest nepotřebuje však jednoho ani druhého. Je to dílo neuvěřitelně definitivní, hotové, ale přitom horké, planoucí, vržené jako jedním dechem pod velikým
přetlakem nitra. Nejsme tu již svědky žádného tápání, žádného zkoušení,
jeho umění však není ničemu tak vzdáleno jako chladu, nějaké bezkrevné
akademičnosti, naopak, všechno v něm žije ve stavu zrodu, stále vám připadá, že jeho věty, scény, vidění, monology i dialogy, že to všechno vy-*
vřelo pod takovým napětím jako láva a teprv potom ztuhlo ve svých tvarech, jejichž vyvřelá, planoucí podstata zůstala nedotčena. Strhuje vás tu
víc než vnější napínavost příběhů - a těch je v rozsáhlé skladbě nakupeno
tolik a v takové neuvěřitelné bohatosti! - strhuje vás žár básníkovy vise,
která s vladařskou jistotou evokuje dobu italské renesance na přelomu
XV. a XVI. století, i její slovesné vyjádření, ale také napětí, zdali je
vůbec možné, aby kniha tak obsáhlá a s thematem tak velkým, jako je
osobnost Michelangela Buonarrotiho, mohla být dovedena do konce za
stejného stupně tvůrčího žáru. Ale Karel Schulz vás přesvědčuje každým
novým výjevem a každou novou kapitolou, nejvíc právě ve svém nejvlastnějším úkolu, v tom, jak vyjadřuje růst Michelangelovy lidské a umělecké
bytosti; právě tam píše Karel Schulz vrcholné stránky své prózy, ba vy si
uvědomujete teprv dodatečně, že všechno podřídil tomuto zřeteli rozhodujícímu, že jen jeho jistota slovesná a neobyčejná síla tvárná vede k tomu,
abyste ani nepostřehli, s jakou samozřejmou suverénností uskutečňuje svůj
záměr. A víc, vy se dodatečně ptáte, zdali o něm mohl vědět. Skutečný
tvůrce nalézá mnohé a mnohé ne podle rozumových záměrů, ale z nutnosti,
pod tlakem svého nitra, z hlubin své duše. Karel Schulz poznal jako nikdo
z jeho současníků onu zkušenost, která je odkryta pouze duchům tvůrčím,
že pro umělce je nejzávažnějším zážitkem - a to i smyslovým a rozumovým - především jeho vlastní dílo. Ne tedy pouze lásky nebo přátelství,
rodina nebo doba, vlivy nebo vzdor proti společnosti, ale onen stálý,
tajemný i uvědomělý, stravující i pozdvihující zápas o vyjádření toho-, po
čem i nevědouc prahne jeho duse, čím trpí a čím se osvobozuje, onen nadlidský a přece tak lidský zápas mezi hmotou a duchem, mezi nevysloveným
a tvarem. A právě v tomto svém úkolu nejvlastnějším vítězí Karel Schulz
plně. Všechna ta skvělá výzbroj, všechna přebohatá líčení a obrazy, v nichž
jako by uchovával figurální podstatu díla velkého sochaře, všechno to by
Řád IX. 2.
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bylo marné, kdyby v tom zklamal. Ale on vítězí. Sleduje především Michelangela jako umělce, v jeho zápase s hmotou, v jeho uvědomování sebe.
Tak tomu už je, když mladičký žák medicejské akademie teše svého Fauna.
»Byl to Faun. Šklebil se svými otevřenými ústy, v nichž bylo vidět jazyk
a všechny zuby. První kámen, jemuž vdechl život - a ten se šklebí... V této
rozšklebené tváři je mnoho mých nocí, je v ní mnoho mé hrůzy a tmy, je
v ní mnoho mé trýzně, nedovedu to říci ještě jinak, posmívající se tvář,
vytvořil jsem ji, dal jsem jí život, pohyb a tvar a teď jen čekám, kdy na mne
za to vychrlí sprostotu, kal, pohrdání a výsměch... ten kámen se mi vysmívá -« (str. 156 a 157). Podobně tomu je, když Schulz popisuje jeho
Zápas Kentaurů s Lapithy (str. 210): »Chmurný žár těchto těl je také
nahý... Slavná nahota bolesti, zkázy a boje, vše je vepsáno do těchto rýh
čel, hrdel a břich. Křivky, oblouky, tvary, kontrast hloubky a napětí. Boj.
Mramor.«
Právě na těchto stránkách se vždycky zaskvěje slovesné umění Karla
Schulze v plné nádheře, v celé své bohatosti, která by vám připadala až
marnotratná, kdyby šlo o ducha menšího, než je velký Michelangelo' Buonarroti. Nepopisuje jeho sochy, jak by činil estetik nebo dějepisec umění.
Také on k nim přistupuje s výzbrojí odborných výkladů, ale odhazuje je
jako pouhé berly. Popisuje je jako básník, píše tu skutečně básně v próze,
to jest, on je sourodě prožívá, on se zmocňuje uměleckého díla a transponuje je do říše slov. Vyjadřuje jejich tvary viditelné i jejich utajený život.
Pochopíte potom, že básník je ten, ke komu hovoří věci i nebesa. Tady se
umění Karla Schulze dopíná k takovým výškám, jaké v tomto řádu nebyly
nikdy vysloveny českým jazykem. Nebyl tu ovšem bez předchůdců, jazyk je
tkáň právě tak konkrétní jako tajemná a nic se v něm neobjevuje náhodou,
nic v něm také nezaniká; a jako jednoho z jeho předchůdců bychom jmenovali toho, jemuž kritika znamenala básnit a žít, toho, který toto prebásňování uměleckého díla uskutečňoval ve své tvorbě essayistické, nikoli
však v tvorbě umělecké, kde o to také zápasil, ale opět namnoze ulpěl na
essayi. Karel Schulz transponuje oblast umění výtvarného do oblasti vyjádření básnického - a v jeho pojetí a podání je to úžasný děj s neúchylnou
zákonitostí vnitrní. Nepostihuje jenom konečný tvar, ale sestupuje k jeho
původním pramenům, do podzemí umělcovy bytosti, a dává v něm žít
všemu, co ho rozechvívalo, co k němu mluvilo. Nic tu není opominuto,
ani vzpoura a záludnost hmoty, ani myšlenková atmosféra doby, ani přínos
umělcovy bytosti, jasnozřivost jeho inspirace, ani jeho pot, jeho lopocení
a tělesná zchvácenost.
Tak tomu je, když Michelangelo tvoří v Římě svého opilého Baccha.
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»Byl římský karneval... Ve Florencii byl karneval Savonarolův... V Miláně
byl karneval mythologický, k němuž přispěl novými vynálezy sám božský
mistr Leonardo da Vinci... V Římě pořádal karneval sám svatý Otec.
Michelangelo pracoval.
Opojený bůh kráčí vratkým krokem, v kadeřích hrozny, v ruce pohár... Je nahý a usmívá se veselím, pozdravuje, chápe, smiřuje, utěšuje
a konejší. Je zima, neví o tom. Pije víno, jako pije bůh, mnoho. Je jaro,
římské jaro. Posun jeho vztažené ruky se ještě více zjemnil, zněžněl. Již
zná jméno Ariadny, dosud vrávorá, chtěje být zachycen jen do náruče...«
(Str. 483-485.) Karel Schulz se nespokojuje ničím, co by se podobalo
pouhému statickému popisu. V jeho podání je potom Bacchus ztělesněním všeho, co doléhalo na toho, který se po celý život podepisoval jako
sochař. A tak ho Karel Schulz sleduje od díla k dílu; právě ono mu je
vyjádřením umělcových prožitků. Michelangelo potom teše v Římě sochu Matky Bolestné. Co ta vyjadřuje? Jeho opuštěnost i jeho naději. Prošel peklem doby i její slávou, ale všechno s něho spadlo, medicejský platonismus, mnišská apokalypse, poživačnost římské společnosti. »Socha, to
není jen zvládnutí hmoty, ale podoba nejvniternějšího života, toť vyšlehnutí nejprudšího napětí, to je žhavý projev duše, to, co musí být vysloveno, namá-li tvůrce zahynout.« Takový je Michelangelo, když přistupuje
jako pětadvacetiletý, aby vytvořil sochu Matky Bolestné. Je to v Římě.
Ve Florencii mu zemřela matka. A v druhém listě čte o vyvraždění těch,
kteří ve Florencii připravovali návrat Medicejských. To byli jeho přátelé,
dech smrti takřka ožehl jeho tvář. Je nyní dvojnásob sám - a vedle něho
Řím, Šílející, rouhačský, vražednický Řím. V něm tvoří Michelangelo
svou sochu Matky Bolestné. V knize Schulzové jsou to ty nezapomenutelné stránky kapitoly O quam tristis et afflicta, v nichž střídá obrazy kupčícího města s jednotlivými stupni, na nichž se zastavuje umělec... Ještě
zaplane oheň Savonarolův. »Skončena je cesta kříže, není skončena cesta
potup, urážek, opovržení. Matka má plachetku na skloněné hlavě. Jest
oblečena v bolest... je to bolest neutěšitelná, ne hrůza, děs, zoufalství,
muka, toť bolest v absolutním významu... A kolem Řím.«
Karel Schulz nadepsal do titulu svého díla jméno Michelangela Buonarrotiho. Velké jméno - velký závazek. Ničím si jej neulehčil. A čím se
jeho hrdina dopíná k větším úkolům, tím roste také jeho schopnost postihnout ho jako umělce i jako člověka. V tomto prvním díle opouští Michelangela jako pětadvacetiletého - a on se dožil let skoro devadesáti.
Téměř půl sedma stům stran věnoval letům jeho mladosti, a přece tam nic
nebylo nadarmo. A jeho věčný Florenťan se v závěru prvního dílu vrací
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do svého města a uvoluje se tesat sochu »z nečistého kamene«, zasypaného před branami města, z odvrženého kamene, který se po čtyřicet let
propadal do země. Z takového kamene Michelangelo teše sochu svého
Davida.
»A když stál, neforemný,

zmrzačený a nestvůrné

hlíny, nečistoty, smrti a děsu... Tri body v prostoru

vysoký, čišel z ného syrový závan
určují čtvrtý. Kámen

stál před ním

jako skála. Tajemný, prudký a horečnatý život bouřil tam kdesi v hmotě, slyšel, jak ho
volá, křičí po něm, touží po vysvobození, žádá si úderu...
kámen, až se pojednou

Jemnou

a citlivou rukou

šené, věcné, drsné, surové a chlapské ohmatávání, zde byla síla kamene,
nakypělého svalstva, východisko tvarů, probuzení
Nejstrašnéjší
Michelangelo

hladil

zarazil. Ano, zde to bylo. Nyní to už nebyl dotek, bylo to zkuzauzliny

jeho

života.

je děsit se toho, co nemá tvar.
tesá svého

Davida.

Celá Florencie

slyší tyto údery...

Z bloku

moru se pozvolna vylamuje nahé štíhlé tělo mladíka. Rozkročil se k vrhu kamene.

mraVyšel

k boji, vyzval k boji, čeká boj, připravil si kámen... Socha je vysoká na pět metrů a její
tělo svítí bílou
Vyčerpán,

hladkostí...
zemdlený a chorý odchází Michelangelo

nosti. Jde pomalu a nahrbené,

vždy večer z práce do své opuště-

teprve nyní cítí, jak zeslábl, špatné jí a spí, každá jeho

velká práce je provázena nechutenstvím

k jídlu, nespavostí, podrážděností,

kem u srdce, které jako by chtělo puknout pod jeho tíží...« (Str.

bolestným tla-

551-333.)

Takový je Michelangelo Buonarroti v pojetí básníka Karla Schulze.
Bytostný. Svůj. Tvůrce. Na těchto stránkách, jako byste čtli komentář a
vysvětlení k jeho pozdějšímu sonetu Při malování Sistiny:
Z té trýzně krk mi zdurel, vole vláčí,
to kocourům tak roste v Lombardii
čijinde kdes, kde škůdnou vodu pijí,
a pupek vzdýmá se a k bradě tlačí...
Je to nelíbivá, nesensační podoba umělcova. Vyrůstá však z ducha
jeho tvorby, z ducha jeho dopisů i dochovaných básní. Je to podoba nelíbivá, ale velká. A pravdivá. Karel Schulz tu popisuje děje objektivní
a tuto objektivitu neporušuje ani jednou. Vžívá se do muk umělcovy
trýzně i do slávy chvil nalézání... Slovo však není kámen. A Schulzovo
slovo je naopak tvárné, má moc blesku i orosenost květu; zná však také
bolest a hrůzu, tíhu nevysloveného, pravou blaženost ducha a opět zchvácenost, ó, zná celou tuto výheň tvůrčího procesu, žíznivost i chlad hlubin,
leptavou žíravost i štěstí nalézaného tvaru. Odkud to zná? Kde nabralo
tuto zkušenost a tuto váhu, kterou nelze předstírat, tu plápolající lehkost,
již nelze spoutat? Ach, odkud! Karel Schulz píše děje objektivní. Ale
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snad právě tady bychom uslyšeli odpověď na otázku jen napolo vyřčenou,
čím byla vyplněna dlouhá léta jeho mlčení, proč je jeho rozsáhlá skladba
vržena jako jedním dechem pod velikým přetlakem nitra.
*

Epická složka velkého Schulzova románu není o nic menší této jeho
mohutnosti básnivé. Své příběhy o titánském sochaři renesančním otvírá
vzpourou Pazziů proti Medicejským. Již v ní zazní celá tato mohutná
i zvrácená doba ve všech svých protikladech, a to ne úvahami nebo líčením, ale přímo dějem a figurami. V tom je Schulzova síla, jako by oživovaná z podstaty díla Michelangelova, jak dovede vytvořit své postavy,
kolik života jim vdechne, jak rozezní jejich nitra i podobu jejich tváří.
Má tu celé galerie postav - a ne pouhých lidiček, ale skutečných osobností. Tak staví již v těchto úvodních scénách proti sobě rodiny Pazziů
a Medicejských. Ale vedle toho celou složitost vztahů tehdejší politiky,
úlisnost Nejjasnější republiky benátské, Milán, Papežský stát, Florencii,
Neapol; všechno tu žije, všechno tu zasahuje svými odlesky do srážky
obou rodin florentských, papež Sixtus, který sní o jediném státě a o jediné
moci, římské rodiny Colonnů, Orsiniů, della Vallů, také však politika
francouzská, Španělská i Turci. Ale vedle toho i celá myšlenková atmosféra doby, platónská Florencie Medicejských, Aristoteles, kterého Církev
takřka pokládala za svého doktora, zášlehy reformace, vladaři, politikové,
básníci, učenci, ohlas zámořských objevů Kolumbových. Takové to jsou
scény. A když kanovník Maffei dá při slavné kardinálské mši znamení,
vrahové se ujímají díla, chtějí uskutečnit zkázu medicejského ghibelinství. Padne však jen mladší Medicejský, Giuliano - vzpoura Pazziů je udušena v krvi, Lorenzo Magnifico vychází z jejich nástrah vítězně. Karel
Schulz na to spotřeboval sedmdesát úvodních stránek: a je to bohatá,
živá, vzrušená freska »podivné, vražednické doby«. A teprv potom přichází na scénu chlapec Michelagniolo, jeho rodina, otec, bratři, strýc
Francesco, nevlastní matka Mona Lucrezia - a zas, ne popisem, líčením,
přímo rozhovorem chlapce s fra Timoteem, rodinnou hádkou, chlapeckými strastmi, že nechce být směnárníkem. A již přicházejí přátelé, léta
učení - a jeho školou byla celá Florencie - takové svědectví o sobě vydal
Michelangelo, když zestárl, ta Florencie, v níž hoch poznal kovová vrata
Lorenza Ghiberta, jejichž krása mu vynutila na rty zvolání, že by mohla
zdobit vrata ráje... »Vidět! Tvary! Tvary! Chrám S. Maria del Fiore,
Santa Crose, San Marco... Hoch se tam vrací neustále.« (Str. 91.) Uvádím tu úmyslně svědectví Michelangelovo i úryvky líčení Schulzova: tato
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jeho šíře a bohatost není nijak samoúčelná; tím vším chlapec žil a rostl.
A jeho cesta od Ghirlandaia vede do zahrad medicejských, jimž vládne
Lorenzo, ten, který sám pozve do Florencie fra Savonarolu. Tento obraz
Florencie nemá tedy jen funkci pozadí, na něž by promítal své děje.
A Karel Schulz inscenuje potom setkání mladičkého žáka druha božského
Donatella, Bartolda, s vášnivým dominikánským mnichem hned při jeho
vstupu do města, dramatisuje takto celou dobu v jejích vášnivých protikladech, svatost i zrůdnost, ušlechtilost platoniků i krvežíznivost přímo satansky řemeslnou. Jako Savonarola, také Michelangelo půjde proti své
době, bude ji přemáhat v sobě a svým dílem popírat - i představovat.
Karel Schulz jim dává setkati se znovu: Tu kapitolu nadepisuje Madona na schodech. Je to ve chvíli Michelangelova hledání a nalézání,
v hodinách jeho vnitřních pochyb, skrze ně nejčastěji roste umělec. Všechno zazní v tomto dialogu obou vášnivců, i ono mnichovo kazatelské
vidění Nepřítele - ona stálá hrůza z temnot a zavržení, a na druhé
straně nevyřčená touha Michelangelova po tvarech, nejvášnivější oslava
jak ducha, tak všech věcí stvořených - ale tento dialog je širší než jedna
rozmluva, je to stálé napětí mezi antikou a reformací, které dovedl ztvárnit Karel Schulz. A ještě suverénněji vládne uměním monologu. Jako by
tu u něho ožívalo něco ze základních forem tragedie, chór i monolog
zároveň. A tak po rozhovoru s fra Savonarolou následuje (na str. 196)
úžasný monolog umělcův, dík za dokončení Madony na schodech, v němž
mezi slova modlitby mísí své vyznání, svou radost, svou pokoru. Přemohl
Medicejské v sobě; našel sebe - jak proti Lorenzovi, tak proti Savonarolovi. Svět Lorenzův musí v jeho nitru zemřít, aby se umělec osvobodil.
Již v té chvíli je Lorenzo Magnifico pro Michelangela mrtev. Schulz líčí
jeho smrt v následující kapitole - ani si snad neuvědomuje tuto vnitřní
souvislost, tuto zákonitost své skladby. Jak ji může nalézt? Protože se
hrouzí k podstatě, protože o tom nereferuje, ale prožívá své děje, protože
se sám přiblížil k těmto temnotám, které ozařuje blesk tvůrčího ducha.
A v hodině Lorenzovy smrti dává mnichu vítězit nad Medicejským, tomu
mnichu, jenž se sám ve své nesmiřitelnosti přibližuje ohni.
To jsou dvě polohy, v nichž se zvláště ustaluje slovesné umění Karla
Schulze, monolog a dialog. Monologickou povahu mají kázání fra Savonaroly; monologickou podobu má tolik visí Michelangelových; v monolog přechází i klidná a vzpomínková úvaha učeného P. Epipoda Epimacha, který vyléčí Michelangela v nemoci; monolog papeže Sixta čteme již
v samém úvodu. Karel Schulz nepřijímá nic z učení o epickém klidu; nic
z realistického způsobu řádění obrazů a scén. Je to vrháno všechno jako
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jedním dechem, a to i tenkrát, když vypravuje. Všechno a všichni. Vládci, kardinálové, umělci, rouhači, světci. Souvisejí spolu ne jednotou časovou nebo místní, ale souvislostí vnitřní, vzájemnou protipólností, vzájemným napětím, šílenstvím, prokletím, milostí, žádná z těchto poloh není
nedostupná Karlu Schulzovi. Dává nám potom přímo prožívat velkou
rozlohu svých historických dějů - a střídá monology vášnivé, pokorné, úvahové, zbožné, rouhačské, nic mu není odepřeno v této poloze. Ale cítí
také nebezpečí každé nadužívané techniky výrazové, uchyluje se tedy zas
k vyprávění čiře epickému. Ovládá svůj nástroj s naprostou suverénností.
Neexperimentuje, forma mu slouží. V kapitole Agostino, šílený sochař
siensky vypravuje ústy fra Timotea, který učil umělce pokoře, uzavřenou
a vykrouženou povídku, jejíž motiv se pak ještě tolikrát vrací v textu.
A když (str. 310-312) vypravuje o jeho smrti, zní to jako pohádka. V takových epických intermezzech jako by přímo ožívalo umění starých vypravěčů a původních vypravěčských forem, pohádky, báje, novely.
Takový novelový kruh v románě čteme, když Schulz provází svého
hrdinu do města Bologne (od str. 316 do str. 400). Právě v ní se jeví
skutečná vypravěčská mohutnost Karla Schulze. Při románě v základě
životopisném ani nemůže rozvíjet žádnou dějovou zápletku - moderní
romanopisci si už sotva uvědomují, že zápletka náleží k podstatě dramatu
- i vrací román k jeho původní podobě, což byl cyklus novel. Boloňská
roční episoda Michelangelova má potom samostatný život, nové postavy,
novou atmosféru. Životopisci titánského sochaře florentského se domýšlejí, že tu na něj působilo především setkání s dílem sochaře Jacopa della
Quercia, o působení díla Nicoly de Area se mínění rozcházejí. I to tu
všechno je; ale romanopisec Karel Schulz sem vložil vedle toho jeho milostnou zkušenost, jeho nevyřčenou a nevyžitou lásku k Moně Chiaře,
ženě hejtmana Asdrubala Tozzi, k ženě krásné, temné, vášnivé i takřka
vzdušné - a nebyl by to ani Karel Schulz, kdyby tu nerozvinul celé dusné
i krvavé drama. A sotva se skončí tento jeden novelový okruh, začíná druhý. Vyhnanec Michelangelo odjíždí z tohoto asylu (»Je stále něco nedokončeného v Bologni«) - do tmy, války, ohňů. Tak jako tančil David král
se jmenuje tato Schulzova kapitola. Vystupuje v ní na scénu architekt
Giuliano da San Gallo. Jak toho představí autor? Kde uchopí tuto svou
novou figuru, aby žila? Popisem? Biografií? Charakteristikou? Ničím
takovým, čím by se spokojil spisovatel. Schulz je básník. Jak to tedy učiní
on? Jeho dvěma blbými sluhy. Jednomu z nich dal jméno Numa Pompilius; tomu kdysi ve rvačce roztrhli hubu, ranhojič mu ji zašil tak, že mu
zbyla jen malá díra, proto v ní dloubává lžicí, aby mu nezarostla ještě
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víc. Druhého jmenoval Tiberiem. »San Gallo ho mlátil nepřetržitě, to ne
pro jeho blbost, ale protože chlap strašně žvanil...« Je to něco jako úplné
epické obžerství.. Jen tak docela mimochodem, několikerým hmátnutím
do modelovací hlíny vytvoří takové dvě figury - jaký to má však smysl,
chcete se ptát, proč dává svému hrdinovi zanikat v takovém lese postav ?
Ach, má to smysl. Aby vynikla velikost Michelangelova. Pro rovnováhu
díla, pro jeho vyváženost. Karel Schulz je tam ovšem nestaví z takové spekulace. On to ví, on to tak cítí. Tenhleten hřmotný a hmotnatý Gallo je
jedna z takových postav, vedle níž vynikne duchovní velikost Michelangelova, který hmotu miloval i povyšoval - a jako z přebytku k němu připojí
ony dva sluhy, dvě lidské zpotvořeniny. Odkud je vylovil ? Z jakých zkušeností, z jaké hlíny, z jakých zážitků ? Či dělal jako ten jeho boloňský umělec,
který hledal model, procházel také žaláři, nemocnicemi, vězeními, jarmarky, brlohy? Nic mu není tajné, všechno obsáhl, celé člověčenství v jeho
bídě, neřestech, ubohosti, také v jeho slávě a nadějích. To není jen zkušenost smyslová nebo rozumová. Jako by sestoupil k branám očistce, k branám předpeklí.
Není to žádné figurkářství, žádná žánrovitost. Spotřebuje na ty dva
San Gallovy sluhy pouhých pět stránek. A už přijíždí ze tmy vyhnanec
Michelangelo a rázem jsme ve vlastní problematice díla, máme-li mluvit
současným stylem, již tu zas žijí della Roverové, papež Savonarola, politika městských obcí. Marně jsme hádali, že Schulz bude rozvíjet druhý
novelový kruh, Schulz zná jako nikdo z jeho současníků únosnost technik a žádná mu nebyla odepřena. Galerie jeho postav je nevyčerpatelná.
Z těch vedlejších, které vybásnil bez dějinné předlohy, jsem se už zmínil
o nezapomenutelném fra Timoteovi, který by duchu menšímu sám stačil
k proslulosti, a to nejen pro epickou předmětnost, s jakou ho autor postavil na scénu, ale hlavně proto, jak jeho slovům dává i po jeho smrti
zaznívat znovu a znovu, tak se v hudební skladbě vracívá základní motiv.
To jsou postavy jednoznačné, ale právě tak žijí u Schulze lidé nalomení,
nejsložitější. Tak Giacomo Pazzi, »srdce rozervané a ohryzávané hadími
zuby bludu«, tak Michelangelův přítel z mládí Granacci, tak třeba lysý
holič z paláce Raffaela Riaria, nebo konečně ten Lorenzo Medicejský, který odmítá pohanskou antiku pod vlivem Savonarolovým a jehož kupecká
dušička nedovede stejně po jiném toužit než po antice; toho představuje
Karel Schulz takovým jedním ze svých proslulých monologů (str. 429 až
431). Je to v české próze bohatost neslýchaná, ba přímo neuvěřitelná.
A při tom všem činí Karel Schulz vlastními nositeli svých dějů osobnosti,
které představují dobu, z nich Michelangela především, jak bylo pověděno
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na počátku. Také však Machiavelliho, jiného velkého Florenťana své doby (»Ach, Michelagniolo! Jak se bavím! Stojím stranou a pozoruji« - str.
422), ten mezi těmito vášnivci představuje živel rozumový, typ analytický. A do samého závěru své skladby vkládá utkání Michelangela s Leonardem da Vinci, z nich je Schulzovi Michelangelo vášnivec tvarů, který
v sobě chce popřít dobu, jež na něho doléhá, kdežto Leonardo rozkošník,
který touží poznat, vědět, jemuž vše splývá, rozkoš i bolest, dobro i zlo...
Tento noční rozhovor dvou duchů tak protichůdných je potom u Karla
Schulze jako scéna velkého dramatu, tu se přímo monumentalisuje jeho
umění dialogu, pod nímž si současná dramatika často představuje jen šermířství slov. Schulzovi je to srážka dvou bytostí, které se musí nenávidět
jak pro svou odlišnost, tak pro tolik příbuzností svých osudů, svár dvou
světů, které k sobě jsou připoutány chtěj nebo nechtěj, odtud velká naléhavost a přímo otřesná osudovost. Rozejdou se v nepřátelství, pro ty dva
je malá nejen celá Florencie, ale celý svět. Rozejdou se - a v Římě se již
před Michelangelem objevuje postava papeže Juliána a stěny Sixtinské
kaple.
Všechno ještě zazní v tomto závěru, tolik motivů, které se už ozvaly
dřív, v celém velkém Schulzové plátně není míst hluhých, nikde pouhá
výplň, pouhá dekorace. Jako nikdo druhý v české románové próze zná
* tajemství vracejících se motivů, a to nejen v oblasti thematické, ale také
slovesné. Mám na mysli jeho mistrovské opakování slov, vět, charakteristik, náznaků, jednou v tónině ironisující, jinde jako prostředek stupňovací. Bez jakékoli spekulace se tu přibližuje k podstatě epičnosti. Tohleto
v Čechách znal Karel Jar. Erben, ten to uslyšel v kráse lidového básnictví. Vyjádřit věc tak, aby před posluchačem nebo čtenářem stanula nezapomenutelná, neměnná - a na pravém místě jí dát zaznít znovu. Jako rým
v básni vrací a váže, tak činí v próze toto opakování. Kolik bych tu mohl
uvést příkladů! A kolik příkladů bych musel uvést, abych vystihl bohatost jeho věty, tohoto vlastního nástroje prózy. Jednou to jsou věty hlavní,
kladené vedle sebe, to je nejčastější forma řeči živé, hlavně u lidových vypravěčů, jenže u Schulze má velké napětí, jako by tryskala. Po druhé složitá souvětí bez těžkopádnosti, tvárná, tu jako v rytmu, onde s řečnickou
útočností. Jindy jen několik slov jako úder dláta. Schulzovou zvláštností
je míšení latinských textů s textem českým, toto skutečné kouzelnictví
mohl nalézt jen ten, koho se dotýkala nadčasovost bohoslužebné latiny...
to všechno by zasluhovalo studie zvláštní. Nepochybuji o tom, že k ní
dojde. Mluvil-li jsem v úvodě o dosavadní převaze verše nad prózou, po
Schulzové díle Kámen a bolest se změní toto hodnocení. Karel Schulz
není osamocený, není bez předchůdců. Znovu tu nutno jmenovat Jar. Du-
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rycha. Nelze ovsem mluvit o epigonství, ale ani o přímém žákovství, ani
o následovnictví. Jak to tedy říci ? Snad nejspíš takto: uskutečnilo se to pod
oblohou Jaroslava Durycha. Po prvé v té síle. Teprv tady si uvědomujeme, jak podnětný, vzácný, velký je zjev Durychův; jak pozvedl českou
prózu, do jakých výhní ji dovedl ponořit, jakým planutím ducha ji prolnul.
Byl příliš svůj, příliš fascinující, příliš provokativní, příliš durychovský,
aby utvořil něco jako básnickou školu. Ale tolik věcí se bude uskutečňovat pod jeho oblohou - a to i tenkrát, když nebude ani vysloveno jeho
jméno. Jeho protinožci mívali potlesk davů, oficiální uznání i proslulost,
on osamocení, nenávist, kterou roztínal bleskem ducha vítězného. I to by
chtělo zvláštní studii: tento vpád latinity do české realistické přízemnosti.
Nepochybuji o tom, že bude brzy napsána.
Všechno ještě zaznělo v závěru velkého Schulzova románu Kámen
a bolest, jímž se končí první část románového cyklu o Michelangelovi.
Karel Schulz stojí před novými úkoly, opustil velkého Florenťana na samém prahu mužnosti. Ale bylo by zvrácené, kdybychom Kámen a bolest
podle zatím uskutečněné první části V zahradách medicejských posuzovali jen jako pouhý slib, jako velký závazek a záměr. Karel Schulz v něm
obsáhl celá léta Michelangelovy mladosti i léta jeho růstu lidského i uměleckého - celý Michelangelo je v tom již obsažen. Karel Schulz nevytvořil
jen část díla, ale dílo celé. Tím víc při něm budeme v duchu stát. Znávali jsme sotva jeho jméno, nyní je drahý našemu srdci, vždyť známe velikost jeho předsevzetí. Jen z nepřímých dohadů se domýšlíme, jaký zápas sváděl s látkou: kolik studia, úsilí, bolesti, života ho stály tyto stránky. Nezápasí sám. I za nás uskutečnil svým michelangelovským románem
vítězství české současné tvorby.
Prosinec 1. P. 1942.

Antonio Machado
CANTE HONDO
Tkáň smutku a sny své rozvíjeje
jsem dumal v sebe ponořen,
když domovním oknem, vedoucím
v noc teplou, vprostřed léta
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v sluch dolehl zcela nečekaně
stesk chvějivý těžké balady,
jejž magická hudba otčiny mé
svým tremolem chmurným provázela.
A byla tu Láska, rudý plamen...
Hmat chvěl se, když ze strun vibrujících
vzdech hluboký, zlatý vyvolával,
v roj hvězd se v tichu měnící.
A byla Smrt, s kosou přes rameno,
krok dlouhý, klouby harašící,
tak jsem ji vídal za dětských snů.
Jak ve struny hlasně rozechvělé
hráč uhodil prsty, zpodobil
zvuk rakve, jež padá do hrobu.
Prach vítr svál, jak vzdech osamělý,
a popel s ním smísiv, vpřed jej hnal.

Přeložil Bohdan Chudoba

Jiří Šotola
A K C E A NAPĚTÍ J A K O PODSTATA
DIVADELNOSTI
Nemálo práce se soustředilo a nemálo času se i vyplýtvalo v našem
století okolo jednoho problému současného divadla, problému, na jehož
obou názorových pólech se rodily i zanikaly herecké i režisérské individuality i celé skupiny a generace, na němž se stavěly a bouraly názory
a směry takřka ve všech zemích a obdobích. Kdo jest prvým a hlavním
činitelem na divadle?Herec či režisér, autor, výtvarník? Práce koho z nich
je primérní a nepostradatelnou složkou pro vytvoření onoho uměleckého
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výsledku, jímž je divadelní představení? Po naturalismu, jemuž dominuje
autor svou textovou a myšlenkovou předlohou, přicházejí období hegemonie výtvarné se svou esteticky a ideově působící komposicí jeviště a období, kdy na scéně stojí za všemi jevy a osobami jen režisér, ať už ve jménu myšlenky, výtvarných snah či čehokoliv jiného. Každý z uvedených
směrů přiveden do důsledků dostává se však do slepé uličky a všechny
nakonec končí v bezmoci a nejednou docela i v popření divadla samého.
Bylo jim vytčeno, že jsou založeny z valné části na omylu, že sledují jiné
cíle než účely ryze divadelní, že odstraňují z divadla divadlo. Tím byla
otevřena cesta protichůdné názorové linii, jejíž platnost se vlastně ještě
dnes neskončila (a jejíž stopy můžeme nalézti na př. v nejnovějších snahách našeho českého divadla). Hledal se herec - mistr, který by ovládl scénu, z něhož samého by vycházel jevištní účin, herec tak dokonalý, že by
sám o sobě stačil k vyplnění úkolů divadla. U nás vede tato cesta k ozvuku commedie dellťarte a ke kolektivnímu divadlu ryze hereckému.
Dnes, kdy máme k zmíněným otázkám přece jen částečný odstup,
i když jsme stále ještě svědky jejich stálého uplatňování a obnovování,
musíme přiznat oběma hlavním protipólným směrům, jež si můžeme
stručně nazvat hereckým a režisérským, že měly beze sporu oba kus
pravdy. Avšak víme též, že se oba v nejširší podstatě problému, prosazujíce neústupně své stanovisko a rozhodně negujíce protivné, mýlily. Rozpor vznikl z příčin celkem jednoduchých. Existují totiž dva jevištní činitelé, dvě rovnocenné a paralelní příčiny divadelnosti, dva původci divadelní sugesce a působnosti. První z nich si nazveme akcí, druhý napětím.
Akce je činitelem jevištně hybným, napětí činitelem statickým. Divák naopak je při pouhé akci osobou pasivní a pozorující, při tvoření napětí počítá se s ním však jako se součinitelem a rovnoprávným nositelem tohoto
divadelního tvaru, jenž se přelévá s jeviště do hlediště a zapaluje všechny
zúčastněné jedním plamenem. Primérním stavem akce jest na př. nejprostší střetnutí dvou hercových gest, prvotním elementem napětí je třebas
zatemnělé jeviště.
Oba tyto nositele podstaty divadla můžeme sledovati ve veškerém
průběhu jeho dějin; není jediné scénické formy, jež by se nevyznačovala
více či méně jedním z nich a nestavěla na něm. Při tom stále ustupuje
jeden druhému, je jím zatlačován a popírán a po jeho vyžití nastupuje
opět svou vítěznou cestu k slávě a pádu; toto střídání je podmiňováno
jednak charakterem jevištní práce a jejích snah samých, hlavně však charakterem doby a prostředí, jež své divadlo utváří. Tak jako vyžaduje v baroku společnost při dvorech své divadlo okázalých forem, nádhery a pompésnosti, krojů a parfumovaného ovzduší, hrají se naopak po vsích a po
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náměstích frašky a výstupy prajednoduchého děje a stručné akce; doby
vládnoucího náboženského kultu mají své vzorné divadlo v počátcích
řecké tragedie, zatím co snížená myšlenková úroveň společnosti měla později svou atellanu; dnešní konvenční literátské divadlo pěstuje svou skleníkovou jevištní symboliku a publikum se baví na prostinkých veselohrách, a tak dále; na divadle každé doby, každé lidské společnosti můžeme najít jako základ a příčinu jeho působivosti akci nebo napětí nebo
spojení obou.
Jaké jsou pak ryzí a extrémní formy těchto dvou činitelů, přivedené
ke konečným tvarům a ve všech důsledcích uskutečněné? Můžeme v historii najít éry divadla, v nichž by byly tyto konečné a klasické formy v naprostém vyhranění a dokonalosti ztělesněny?
Divadlo akce má svůj ryzí tvar v přímém a ode všech sekundárních
znaků oproštěném jednání. Tedy dokonce ani děj sám sem nenáleží, natož
pak všechny znaky ostatní, jako na př. kresba charakteru jednajícího atd.
A kdo jiný může být bezprostředním vykonavatelem tohoto jednání než
osamostatněný, dominující, vševládný herec ? Herec tvoří sám, bez autora,
režiséra, výtvarníka a pod., veškeré divadlo. Je sám sobě autorem, neboř
tvoří samostatně akci (v méně dokonalé formě tohoto ideálního stavu,
který neexistoval a neexistuje, i sled děje a jeho ideu), ať už při tom slova
používá či nepoužívá. Je si výtvarníkem, neboť všechnu optickou stránku
jeho divadla a její funkci obstarává jeho vlastní pohyb. Nepotřebuje režiséra, neboť on a jeho partner jsou jediným a svébytným scénickým obrazem, který sami o sobě vytvářejí.
Poměrně nejčistší konkretisací divadla akce, kterou známe (mimo
římské divadlo postklasické a mimo všechna divadla lidová), je zajisté
italská commedia dell'arte. Je to jedno z vrcholných údobí světového divadelnictví právě proto, že dokázalo dovésti jevištní akci takřka do důsledků, nekompromisně, a tím i, pokud je to vůbec možno, dokonale.
Divadlo napětí je hromadná sugesce, způsobená jakýmsi nedefinovatelným nadšením či vzrušením či napolo šílenstvím, jehož ohnisko se zdá
tkvít kdesi mezi přítomnými, zatím co vlastně tkví ve skutečnosti v jejich
duších. Pozornost divákova cítění a vnímání je pak vnějším impulsem
s jeviště soustředěna do tohoto ohniska. Tíha a síla této sugesce zachvacuje pak nejen diváka, nýbrž zčásti i herce, který je tu však více méně pasivním účastníkem. Aktivitu totiž přejímá právě ona stísněná, bojovná,
extatičná či jakákoliv nálada, která je z vnějšku navozována s jeviště nebo
z jiného východiska ať už tancem, zpěvem sborů či jejich mlčením, vřavou
nebo tichem, výtvarnou komposicí, jež má svou sugestivnost velmi často
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v čistě estetickém zapůsobení, nebo společnou ideou shromážděných, která
je jakýmkoliv způsobem ve všech náhle roznícena, rozumem a úsudkem nepostihnutelnou krásou jediného verše atd. Ideálním stavem je zde napětí,
jež by způsobilo davovou extasi, jakési náboženské šílenství davu před
oltářem umění, jehož by nebyli uchráněni vedle přihlížejících ani sami
herci.
Jako pravzor takového divadla máme na mysli právě počáteční stadium řecké tragedie, divadlo kolektivního náboženského zanícení, divadlo
tančícího a zpívajícího chóru v dobách, dokud nebyl ještě degradován na
ilustrující, trpnou a nadbytečnou složku představení, dokud byl ještě chápán jako činitel dominující a samostatný a sám o sobě schopný konstruovati divadelní práci.
A jak jsou konečně vyváženy, do jaké míry jsou uplatněny obě uvedené složky na dnešním divadle? Jaké důsledky nám z toho všeho plynou
pro další vývoj ? Je třeba rozhodnouti se napříště pro akci či pro napětí,
přijmout definitivně jedno a zavrhnout druhé ?
»Divadlo napětí« prodělalo před nemnoha lety několik dalších svých
vývojových fází, myslíme-li na symbolismus, »stylisované jeviště«, expresionismus atd. Tyto směry byly sice prohlášeny při svém zanikání svými
odpůrci za neschopny samostatné další existence a byl jim vyhlášen boj
ve jménu nového herce, avšak nezůstaly bez podstatného vlivu na všechnu další práci. Velmi mnoho užitečného bylo z nich naráz či postupně,
vědomě i nevědomě přejato, neboť se oprávněně cítilo, že jsou to kladné
hodnoty, bez nichž se další snahy alespoň pro začátek neobejdou. A tak
jsme se posléze dočkali výslednice společné: Je uznána práce a nutná
existence hercova, je stanovena nezbytnost existence akce. Avšak ani ostatní prvky, sledující napětí, nevzaly tím za své, naopak, jsou přiváděny
k širší platnosti a zdokonalovány krok za krokem (vizme na př. stále mohutnější nástup technických vymožeností, osvětlovacích parků, zvukových
aparatur, staveb, konstrukcí na jeviště), podporují herce a jsou opět zdůrazňovány a dokreslovány jím, akce a napětí se prolínají a doplňují, i když
zdánlivě a na papíře bojují jejich přední nositelé stále proti sobě.
A divadlo, na němž se bude pracovati zítra, těžko bude moci popřít
kterýkoliv z dobytých výbojů. Nejen že příliš srostly s dobou, jež má na
jedné straně svou širokou kulturou své davové sociální, ideové i náboženské problémy a svou stále vzrůstající kolektivnost, na druhé straně
však i své problémy individuální, svou skepsi jedinců i jejich otevřenost
zábavě; bylo by i dosti nedůsledné a neodpovědné vůči tradici chtít bořiti
v základech to, na čem bylo teprve započato. Ono spojení a prolnutí jevištní akce s napětím je totiž prozatím ve stavu značně nedokonalém, je
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stále ještě ve zrodu a hledání, neboť bylo založeno na základně velmi široké, z níž se postupuje jen velice svízelně, jen poctivou a všechny své
četné úseky do důsledků a rovnoměrně zdokonalující prací. Není tedy divu, že všechno úsilí je ještě nezřídka pouze na nízké a diletantské úrovni.
Je třeba zdokonalit obě výše definované funkce samy o sobě, lhostejno,
zda dokonce i nadále ještě prací oddělenou. Nebudou tedy nikdy zbytečny
další protichůdné a zdánlivě se potírající snahy, v nichž se bude na jedné
straně zdokonalovat akce a na druhé napětí divadla. Avšak bude nutno
stále míti na vědomí, že se tak neděje v nějakém názorovém rozporu, jak se
dělo ještě donedávna, nýbrž ve snaze o konečnou synthesu, ne však o synthesu jako kompromis, z nedostatku sil a odvahy a za cenu snížení úrovně
obou složek, nýbrž o synthesu jako dokonalý jevištní útvar.

Stanislav Talaváňa
O U M Ě N Í KARLA Č E R N É H O
Je nesnadné uzavříti Široký proud soudobého výtvarného umění úzkou
definicí, byť chtěla být sebeobsažnější. Vždy něco zůstane vně slov, vždy
bude třeba uvésti k pravidlu výjimku. Přece však můžeme již znamenati
vlnu, která blíže určuje umění mladých. Mluví-li se dnes o potřebě přímo
architektonické stavby obrazu a je-li zároveň zdůrazňováno, na jaké scestí
vede přebujelá estetika, je to přímým odkazem k pramenům evropského
malování moderního, do Francie. Provždy bude mít pro nás daleko největší význam zprostředkující činnost Osmy. Slyšíme-li vyslovovati jména jejích členů ve spojitosti s mladými malíři, budiž to jejím stále živým odkazem i uznáním. Tak v souvislosti s Karlem Černým, malířem asi třicetiletým, slýcháme často jmenovati Bohumila Kubištu.
Poslední obrazy Černého patří do těsné blízkosti Kubištových obrazů
nejen pro asketismus a vzácnou dnes vůli po definitivní podobě obrazu,
nýbrž také a především pro formální jejich povahu. Černý nalézá pro své
komposiční problémy podobná řešení, se stejnou odvahou volí prostředky,
neváhá přemalovat třebas i pastosní vrstvu, cítí-li, že jest jí celek rozrušován, a přestřelí-li někde, i ten omyl je závažnou zkušeností. (Je mnoho
nebezpečí na této cestě a jen důsledností lze se uvarovati dočasných laciných zisků. Odtud ona omylná přetáhnutí.) A ještě jedno jest jim oběma
společné: Eduard Munch a expresionismus. Nezůstalo z něho u Černého
jen barevné ladění, ale veškeren citový obsah. Typy lidí, jejich osudy, jejich
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myšlenky, pokřivené a vždy výjimečné, povahy téměř vyšinuté, ignorované
normálním během života, až brutálně odkrývané v prostředích umělých estetik výtvarného umění nazval by to literaturou, ilustrací, jako vše, co
má sdělitelný obsah. Nutno však rozlišovat na obraze zájem mimoestetický
od mimovýtvarného, to, co je konvenčním doprovodem slovného významu
(nebo jeho výkladem), opakováním naučené symbolistiky podle akademických šablon, od výtvarného přepisu jakékoliv skutečnosti, ať již jest
jeho účelem zvolený stav vyvolávat či pozorovat. Černý úporně dobývá na
předmětech - i lidech - jejich objektivní podobu, nespokojuje se jí však,
chce v ní nalézti zároveň to ozvláštňující a jiné, co odlišuje jednotliviny
od všeho druhově příbuzného..., takže na konec, po mnoha formálních
proměnách, zůstává z ní jen charakteristická zkratka objektu, gesta, nálady, pečlivě propočtená, ne snad dle formulky (třebas poslední doba přinesla již jisté znaky touhy po osobitém stylu na úkor přesvědčivosti), ale
zjišťovaná případ od případu. A jen proto, že je účastna vůle tohoto odkrývání, vůle dáti společného jmenovatele, jednu jedinou podstatu a jeden
jediný smysl rozrůzněnému světu, jen proto nalézáme v obrazech Karla
Černého jednotu a formu tíhnoucí k monumentalitě.
Neomezuje se příliš ve výběru themat: zátiší, krajina, figura i velká
komposice (ta zajímá, zdá se, Černého nejvíce). Ne vždycky však vyhmátne to nejtypičtější, to zdůvodňující malbu. Někdy je to jen komposiční záminka, která mu sestavuje láhve a šály, jen konstrukce vylehčených
a nejnutnějších Čar, vyplňovaná namáhavě barvou, neprostorová, bez té
atmosféry, jíž jsou jinak jeho obrazy plny. Bylo již kdesi poznamenáno, že
kresba (t. j. čára obepínající objemy předmětů a vyznačující jejich prostorové umístění) je spíše poplatná rozumu a dramatickým záměrům než citu
a lyrické něžnosti (se všemi výhradami ovšem). V případě Černého ověřujeme si tento výrok do posledního písmene. Jeho linie je zbavena všech
náhodností a okrasných přívěsků, zařezává se do hmoty věcí, nedbá navyklé perspektivy, je stejně intensivní na rovině obzoru jako popředí, přechází z předmětu na předmět, je logickým pokračováním směru předem
již určeného - jen málo změnila se její úloha průběhem let: černé linie
manetovského charakteru, druhdy jen vysvětlující a zdůrazňující ten který
detail, staly se pevným pojítkem ploch, komposičním prvkem. Lehce byste
určili síť, na níž jsou navléknuta těla lidí či součásti krajiny, geometrická
pole a chuchvalce oblaků přibitých k nebi jistou rukou, temné koruny
stromů se skvrnami lampionů matně osvětlujících postavy milenců v objetích smyslnosti až dekadentní - hle: thematika, která ti přivolá ToulouseLautreca, toho glosátora pařížského nočního života, ostřeji ovšem repro-
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dukujícího viděné. Neboť přes všechno zůstává Černý živým účastníkem,
který uhaduje i ve spodních tónech melodii čisté lidskosti, zavalenou jen
na čas komplexy, z nichž i vědomí méněcennosti je nutné přehlušovati rozrámusenou sebejistotou, kůrkou, která popraská v okamžicích osamění.
Tato psychologická nadsázka je v moci nejen čárové konstrukce a gesta,
nýbrž i v barevném vyladění.
Tak jako literát užívá slova co dorozumívacího prostředku, je malíři
k disposici barva, a tak jako slovo samo o sobě - nepřihlížíme-li k jeho
obsahu - chová již estetické kvality (zvukové a pod.), jsou i barevné tóny
stejného druhu. Leč tyto jednotky - slovo, barva - čím by byly, nezmnoženy
do harmonií, nezapojeny do celků, jsouce beze smyslu, který, nechť je nakonec vědomím či pouze pocitem, vždy pořádá chaotické stavy do závislosti podle method odpovídajících v souhrnu umělcově osobnosti a společenskému řádu jeho doby. Proto můžeme říci, že Černý vykročuje teprve
k dlouhé cestě za výrazem. Neoprostil se ještě úplně od vlivů, které jej
poutají s minulostí, třebas zápolí o skutečnost aktuální.
Zásadně lze říci, že nevíme nic jistého o objektivně skutečnosti, neodhodláme-li se spolehnouti na smysly a zkušenosti, které nám poskytují.
Neodbude se totiž nic bez jejich kontroly, dokonce ani vědecká spekulování ne - víme však také, jakou cenu má dohled intelektu nad nimi a jak
veliké jsou zisky, je-li dosti odvahy k experimentu - ne ovšem k onomu
Řád IX. 3.
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spolehnutí na náhodu, nýbrž k experimentu věcí (jako takových), které
jsme poznali, které jsou námi obsaženy a mají, vydány zpět, i náš charakter
i svou skutečnost. Ale nezáleží již tolik na přesném vymezení vzájemných
vztahů objektu a subjektu, poznáme-li, že jejich cena je v čase proměnlivá,
že z tvrzení dnes pokládaných za definitivní zbude po čase jen pár útržků.
Daleko spíše je třeba zrevidovati sám v sobě jednotlivé položky tvoření,
určiti, zda a do jaké míry mne podmiňují, abych, shledám-li to nutným,
část jich zavrhl a část zmnožil. Abych nalézal pravdu v sobě a v světě a byl
jí účasten. A to je úsilí, jež dává umění Karla Černého rys nejpevnější.

R O Z U M O V Á N Í O SPISOVATELI
Lidé na světě jsou rozpolcení. Vetchá babička se nemůže dotkat jara,
zatím co její posmutnělý vnuk vzdychá s houslovými vzlyky pozdního podzimu; člověk ruměného obliteje se sužuje malichernými starostmi a stírá
slzy pod ohvězděnou klenbou nebes. A podívejme se, občánek, vyzáblý nemocí, jenž téměř musí závidět křepkou chůzi kolemjdoucím, se baví v jednotvárné opuštěnosti. Zabouchá u nás prosebník otrhanec, který skuhrá
zádumčivým hlasem, ačkoliv má svěží vzhled; ale na nároží staroušek doprovází pousmáním písničky, které rozjareně sípe jeho sešlý kolovrátek.
Dítě trne obdivem nad luzností tvarů v malbách dospělých, kdežto oni
jsou pohnuti prostoduchostí jeho vykreslených nápadů.
I v sobě samém je pravý Člověk rozdělen. Ulpívají-li jeho oči na lepení
výstřižků z novin, duše bloudí kdesi v pozadí, zmítaná nepokojem, zmocňovaná podivínstvím, až mu povelí vzít pero a zapisovat své výlety. Tehdy
svým počínáním se podvědomě vyznává a zpovídá jakési bytosti nadpozemské, po níž uz dříve pátral skrývanými samomluvami na čtverečkovém
papíre, bez ohledu na veřejnost. V tom spočívá jeho ustavičná, nejbolestivějií trýzeň, jeho, stvořeného jako květ pivoňky, poskytující vůni kdekomu. Úděl srnky, pohlcené oběti dravcovy, je pro něho vlastně kýžený,
neboť jí bylo dopřáno nasytit.
Mýlí se ti, kdož dělí spisovatele na osobní a neosobní. Každý tvořitel
vychází ze sebe, i ten licomérný hanobitel krás, který za chválu podniká
výpravu do svého nitra, pustoty suchopárné. A nevynese-li odtamtud
(vždyť jak by mohl?) hojnou kořist, vypůjčí si všeobecný, zastaralý a zhusta
používaný způsob, opičí se nedůstojně, ale přesto bere podle svého vkusu.
Nelze jej ovšem vítati, ba ani toho, jení se sníží k bedlivému pracování
a snáší třísku po třísce jako mravenci při stavbě mraveniště, jako by nebyl
z těch, jimž Bůh seslal proroky a obdařil je zjevením.
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Onen povolaný zvěstovávati se neopovažuje ve své nepředstírané pokoře drze napodobit boží přírodu; ani si nedovolí pokusit se, vědom si své
nebohé neschopnosti. Ví naopak, že jediným, jediným natím východiskem
je zbásnění ať myšlenkou, větou, zvukem, tvarem, pohybem. Že všechno
naše konání směřuje k básni, která vysvětluje náš vztah k ostatnímu (vždyť
poměr jiných zhodnotit nedovedeme), a ta může být blahodárně užitečná
a poučující, přivedla-li samého tvůrce do vytržení, neboť pak už to není
on, ale sám Duch Svatý, jenž osvítil.
Následujme ještě trochu toho, v nimž se stále sváří mládí, dokazované tolika výhledy do života, jako by jeho ukončení spočívalo také jen
nekde ve snu a důležitostí všech drobností, jimiž se vzruší, se stářím, které
se vždycky jako on se zálibou ohlíží do minulosti, kochá se jí a pochlebuje jí.
Tamhle je ten, jemuž zatím poprávají čestných míst mezi sebou. Pokouší se něco objasnit, bezmála těžkopádné, zdá se, že není zvyklý kázat.
Poslouchejme!
Zvedl jsem se dělivý, dělící a dělitelný. Jako přihrádky v kanceláři,
víechno na svém místé a vždycky k upotřebení. Nebo jako vodotrysk náhledů, takový, co poslušné ustřikuje v sadech. Tak, aby si děti mohly dělat
spokojeně báboveíky v písku a staříci v klidu krmit sýkorky. Byl jsem podřízen slunci, pánu, který vnáší kázeň a rozmyslnost k nám. Viďte, pro vás
bylo prabídné, jak jsem si později rozdělil tas. Uhnul jsem ze služby slunci
k měsíci obloudilci, jehož výtržnosti nestačí den urovnávat.
Znovu ukáže člověku jen po obzor. Měsíc jej pouštěl kamkoliv. Měsíc
mu sňal obojek, slunce jej uváže. Slunce, učitel vznešený, jenž dává svatozář kdečemu. A měsíc, ten svůdce, jenž cokoliv nabízí, protože nic neukáže.
My chtiví podlehneme. Ba, záhy podlehneme. Už tu není svěžest rosné
kapky a křišíálové studánky. Tápavý hmat, slovy neomezený, váží události, stavy, děje, upachtěný plížením po jakosti, porobí Člověka, kruší ho,
pohazuje jím sem tam odstředivou, odtažitou mocí, žmolí, drtí, tiskne,
přeplňuje, až on je vodou vzpurnou, podemele břehy, rozvodní se bez
hranic. Kdoví, blíží-li se dokonalosti nekonečna, bůhví, je-li to bohatství
ryb od Boha íi od ďábla, u všech rohatých, vždyt ke břehu už nechodí shlížet se ve vodě modrooká dívíina. Proč, proč, řekněte mi - co si mě tak
prohlížíte? - proč teď zmrzne někde u zábradlí nábřeží? Teď, když se
vyškrabal k vrcholu, když byl jako hluboký les, co po každé vydá ozvěnu,
jako osikový lístek, co i vánkem popolétne? A vy odeženete, jehož jste
jednou nesli na ramenou - (snad za to, že se přizpůsoboval sám) - Poslouchající odcházejí po špičkách a hovořivší civí za nimi.
Gertruda Göpjertová

35

VARIA
J a n á č k o v a „Mša

Glagolskaja"

Dirigent české filharmonie Rafael Kubelík vzal na sebe těžký a odpovědný úkol
provedení stěžejního Janáčkova kantátového díla, Glagolské mše. Dílo samo není, jako
vůbec většina církevních skladeb soudobých, určeno pro provedení při církevních bohoslužbách v kostele. Chce býti náboženskou konfesí skladatelovou a vyjadřuje tedy jeho
poměr k liturgickému textu a nikoliv jeho obsah. Úplnou nezávislost na obřadní církevní
mši zdůrazňuje Janáček již volbou glagolského textu na rozdíl od tradičního latinského.
Tím označuje již mši za záležitost nikoliv světově katolickou, nýbrž za projev zbožnosti
jen jisté jazykově příbuzné skupiny křesťanských národů, křesťanského Slovanstva.
Janáčkova mše, stejně jako všechna jeho ostatní díla v jiných oborech hudební tvořivosti, rázem boří všechny mosty spojující ji s tradičním pojetím mše jakožto rozměrné
duchovní kantáty.
Rozdělení na části zůstává až na malé odchylky totožné s latinskou mší: Úvod,
Gospodi pomiluj

(Kyrie),

Slava (Gloria),

Věruju

(Credo),

Svet (Sanctus),

Agneče

božij (Agnus Dei), varhanní sólo a konečná Intrada.
Rovněž i text postupuje stejně s latinským. Avšak jeho dikce (jeden z hlavních
tvůrčích popudů u Janáčkova vokálního díla) vytváří naprosto novou, svéráznou a zcela
neobřadní melodiku díla. Úplný odklon od tradice oratorní hudby znamená pak úmyslné
vyloučení polyfonní práce. Tím nabývá mše neobyčejně na bezprostřední účinnosti, zároveň však ztrácí architektonickou přehlednost a stává se dílem strhující syrovosti a prudké, spontánní pudovosti. Formálními problémy se Janáček v tomto případě téměř vůbec
nezabýval; šlo mu, jak sám píše, o přímý a živý výraz subjektivní i lidové zbožnosti
(a střídání těchto dvou různých stanovisek patří k hlavním charakteristickým rysům Glagolské mše), v sólové partii sopránu slyšet hlas andělský, tenor je hlasem velekněze
a sbor pokorně prosící v »Gospodi pomiluj« nebo nadšeně jásající v »Slavě«, toť zbožný
lid. Již tato okolnost naznačuje dramatické

pojetí textu, vrcholící někdy v mohutných

extatických visích, a toto pojetí ospravedlňuje také jistou stavební a formální neurovnanost, následek horečného chvatu, v němž bylo dílo napsáno (za pouhých Čtrnáct dní!).
Janáček se při komposici důsledně vyhýbal vsí obřadnosti, ba přímo zdůrazňoval
svou nechuť k ní strohou úseČností při obřadních slovech »Amin, amin« v Credu (na
úseČný motivek Čtyř Šestnáctin) a Slave (v paralelně chromaticky sestupujících kvintakordech v prudkém Prestu).
MŠi uvádí krátký orchestrální úvod, v němž se již jasné ukazují tři různé charakterové rysy díla: jásavě slavnostní v úvodních fanfárách trubek a lesních rohů, hymnicky
chorální v mohutné dvoutaktové frázi trombonů a dřev i úzkostlivě a něžně prosebný
v Široké kantiléně hoboje a klarinetu. Motiv druhé části »Gospodi pomiluj« vznikl přímo
ze slov textu. Zdrceně a pokorně zní v čelech a basklarinetu a jeho druhá polovina se
rozplyne v temných akordech trombonů a kontrabasů. Opakuje se v bolestně naříkavém
hoboji, stupňuje se v invokacích sboru až k vrcholné prudké disonanci výkřiku hrůzy
a zoufalství a uhasíná v konejšivém návratu úvodu s resignovaně teskným dovětkem ho«
boje a viol. Třetí část »Slava« začíná jásavým sopránovým sólem, mění se v hymnický
dithyramb sboru, neustále se stupňující až k prudkému závěru. Janáčkovo »Věruju« je
především pojato dramaticky. Vyrůstá z úvodního drsně mužného motivu Čel, kontra-
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basů a basklarinetu jako pevná a silná přísaha. S rozkoší vychutnává slast pracně vybojovaného vyznání slova »věruju« v dlouhých akordech sboru se sladkým vzdechem
klarinetu. Po drsné a bolestně stupňované gradaci varhan následuje dramatický skvělá
episoda umučení a zmrtvýchvstání Kristova, v níž se nevyhýbá ani naivně monotonnímu
zpěvu věřící lidové tradice. Vrcholu dosahuje oslavou církve rozsáhlým širokým chorálem
s tenorovým sólem. Pravý Janáček ve své skutečné podobě nespoutaného, zdravého dítěte přírody a zbožňovatele živlů objeví se dokonale v »Svetým«, kde se jeho oslava
Boha stává hymnem Života a Přírody. Zde právě přímo zaznívají tóny hymnického dithyrambu na přírodu a její věčnou krásu a sílu jako v závěru »Lišky Bystroušky« a ukazují nám krásné a hluboce ušlechtilé Janáčkovo pantheistické založení. Rovněž tak po
vroucně prosebném »AgneČe Božij« následující mezihra varhan přímo hřmí onou nespoutanou silou pohybu a vpřed se řítící energie nad strojově stejným nezadržitelným
ostinatem. Závěrečná »Intrada« pak již zcela postrádá církevního charakteru. Jest to
prudký Zpěv Radosti srdce téměř pohansky smyslového a přec tak pevně a hluboce
věřícího.
Tyto řádky ovšem ani zdaleka nechtějí podati rozbor tohoto díla. Účelem bylo pouze
naznačiti Janáčkovo stanovisko a pojetí církevní skladby, které je i dnes ještě mnohým
posluchačům nepochopitelné a cizí.
Kubelíkovo pojetí učinilo veliký krok k většímu poznání díla ve veřejnosti. Místy
přímo překvapilo resultáty tempovými, které se však ukázaly náležitě oprávněnými. Tím
že provedl Glagolskou mši (stejně jako loňského roku Sinfonietu) zcela bez instrumentačních retuší, dokázal Kubelík naprostou pochybenost předsudků různých bezohledných
Janáčkových »upravovatelů«. Orchestr zněl ve všech partiích dokonale a nezvyklé barvy
i zvukové efekty, které dotyční »upravovatelé« prostě pochopit nedovedou, a proto je označují za »nedostatky«, dokázaly Janáčkovu geniální suverenitu i v tomto oboru. Janáčkovi
byl vzdálen rafinovaný a sterilní smysl pro dodatečné »barvení« a ciselování hudebních
myšlenek. Jemu zazněl nápad přímo se zvukovou barvou a v této syrové a bezprostřední
formě byl také zapsán. Proto bychom mohli pokusy o »opravování« Janáčka považovat
pouze za paradoxní, kdyby tím ovšem netrpělo dílo samo. Když se však těmito »úpravami«
stírá bezprostřední charakter Janáčkovy hudby ve prospěch líbivé konvenčnosti, tu nelze již
jen mlčky a nečinně přihlížet, zvláště pak když se tato upravovatelská mánie ukojuje i na
díle Smetanově a Dvořákově. To, že se někdo odváží měnit na dílech, která jsou majetkem národa, svědčí o nepochopení svého úkolu a zneužití důvěry obecenstva pro laciný a povrchní vlastní úspěch. Rafael Kubelík a dirigent brněnského rozhlasu Břetislav
Bakala dokazují jasně svými bezvadnými a doslovně rukopisného originálu se držícími provedeními Janáčkových děl, že dílo Janáčkovo má svůj charakter a dokonalou krásu jen ve
věrném a hlubokém uměleckém pojetí, kterému je honba za povrchním efektem stejně
vzdálena jako pravý cit a umělecká odpovědnost těm, kteří se odvážili vložiti svou ruku
na díla nejvyšších Českých tvůrců.

Mg
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KNIHY
Modlitba a báseň
Ch. Péguy: Čtyři modlitby k Matce Bozi v katedrále chartreské.
Překlad B. Reynka, vydal Zd. Řezníček v Kromefiži v listopadu 1942)
Sedmdesát let by bylo letos Charlesu Péguymu... Nebylo mu to dáno, aby se dožil
takového věku. Zemřel, přesto však žije: jeho dílo žije.
Péguyho dílo - toť jeho život, cesta, snad s oklikami a zacházkami, ale vždy za
pravdou, tak, jak se o něm říkalo: vždy »s věčnou žízní po pravdě«. Chtěl být »stavitelem města budoucího«. - »Nespokojit se a kráčet stále vpřed,« říkával také a také se
tím řídil. On, který se cítil pro svůj původ a pro své hluboké vkoření v lidu »vinařem
strání a písčin Loiry«, byl neustále připraven do půtky, neustále ve střehu a hotový
k boji. Byl pravým synem své země a svaté Johanky z Areu.
Toto mystické, hluboko v nitru skryté vědomí spojení se zemí a jejím lidem i její
patronkou zůstávalo v Ch. Péguym vždy, od počátku jeho cesty až do konce, až k jeho
návratu, jeho duchovnímu návratu. Byla to ta »espérance mystique«, jež ho vždy provázela a nikdy neopouštěla.
Pohlížíme-li potom na jeho vývoj takto, vidíme všechno jasněji: vše bylo v jeho
životě nezbytné a všechno spělo k jedinému cíli. A když Péguy toho dosáhl, vyvrcholil
i umělecky. Jeho tvorba byla skutečně nová, objevující poesii (myšleno formálně) nové
možnosti, a byla to tvorba přesvědčující a silná, ačkoliv byla svým ideovým obsahem
tehdejšímu publiku snad úplně cizí. T o však nemohlo zabránit, aby její vlastní síla nepronikla, nestrhla. A tak se Péguy přiřadil ke Claudelovi a Cardonellovi, a tito tři vytvořili nechtíc v literatuře skupinu osamocenou, ale silnou, založenou na zcela jiných
základech než jiné skupiny, spojené společným, nejčastěji jen vnějším programem, anebo
zcela i náhodou.
»Čtyři modlitby k Matce Boží v katedrále chartreské« patří k vrcholům Péguyhó
poesie. Jsou to modlitby k Matce Boží, prosby a vášnivá oslovení, a zároveň též přepis
básníkova vnitřního vidění, vidění dětství, duchovní tváře dětství, života, spojitosti s otci
a předky, mystické pochopení všeho, bloudění, hledání a konečně i nalezení a usmíření.
Snad každý verš tohoto vyznání je jediným výdechem - i rytmicky tak stavěným výdechem, v němž jest jen jediná myšlenka a jediná věta. Celá čtyřverší jsou tak stavěna,
forma odpovídá obsahu. Vždy první a třetí verš je intonován rytmicky a výdechově stou*
pavě, druhý a čtvrtý klesá: střídání thematu a protithematu se střídáním intonační linie
odpovídá litaniovému zpívání modliteb, kde se jeden hlas modlí, zvedá, a druhý hlas
odpovídá, klesá.
Péguyho poesii charakterisuje její metaforičnost: básník řadí ve velkém počtu metafory, přirovnání, oslovení za sebou, nebo je zase klade proti sobě v kontrastu, staví
jimi báseň velkým rozmachem a často až poslední čtyřverší mají řešení, básnické vyslovení v nejplnějším tvaru. Tím dociluje možnosti vyčerpat myšlenku až do konce a výraz
neustále stupňovat a zvroucňovat.
Velké metaforické bohatství Péguyho je vlastně již v jeho řeči, která nechce být
hledaná, ba naopak, blíží se víc a více řeči prosté, takové, jakou se modlil básníkův otec
a děd a jakou by se modlil sám na vinicích svého dětství.
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»Čtyři modlitby« Ch. Péguyho, které nám přeložil Bohuslav Reynek a které vydal
s opravdu dobrými kresbami Stanislava Menšíka Zdenek Řezníček, tvoří knížku, která
nás velmi potěšila a která nám ukázala opravdového básníka.

Debut Josefa
/. Rohan: »Pisné noc/«, edice »Armida«,

Jan

Vladislav

Rohana

vydal K. Kmoch

v Praze na podzim

1942.

Knížka »Písně nocí« Josefa Rohana náleží k sbírkám, jež jsou povětšině vlastně jen
soukromou záležitostí autorovou, a které nemají a nemohou mít opravdových aspirací
uměleckých. To se vztahuje především na první oddíl Rohanovy knížky, nazvaný »Snění«. Rohan je v něm lyrikem více méně deskriptivním s nadáním pro malířskost vidění;
jeho básnické vyjádření a inspirační objekt však ukazují ještě na zápas s formou i námětem, který je u Rohana všední a nepřináší nic nového. J e vidět, že tato první část
je výborem ze starších básní autorových; Rohan jistě vybral jen ty nejlepŠí, ale i tak mu
ještě uklouzlo mnohé, co by nemuselo vyjít. Druhá Část sbírky, »Píseň«, je pokus o delší
a hlouběji založenou skladbu, jejíž základní myšlenku chtěl vyjádřit již titul. Jejích dvanáct zpěvů je zaměřeno výše p. také jejich účin je jistě větší; nedosahuje však ani zdaleka výše na příklad takového »Prstenu« J. Kolmana-Cassia, se kterým má »Píseň« velmi
mnoho společného. U Kolmana-Cassia je to vlastní tón, výsledek vývoje a vlastní tvorby.
U Rohana je to spise ozvuk, který neukazuje nic z vlastního autorova zaměření, z jeho
vlastního myšlení, z jeho tvořivého charakteru.
Teprve třetí část Rohanovy sbírky se pokouší opravdu o vlastní výraz, o vlastní a
charakterističtější vyjádření vlastních prožitků, ačkoliv se autor ani tu neosvobodil zcela
od světa prvních dvou částí; spíše snad jen myšlenkově a větší hloubkou pohledu převyšuje »Probuzení« první dva oddíly. Rohanova poesie v »Probuzení« se blíží poesii
okruhu Kamila Bednáře.
Úhrnem je první oddíl Rohanovy sbírky jen výborem prvních veršů, druhá část pak
zůstala pokusem a ohlasem a teprve třetí díl směřuje k Rohanovu vlastnímu
a vlastní tvorbě; i v tom však je jen na počátku.

Pohled na

Jan

výrazu
Vladislav

generaci

Román Don Juan jde do divadla od Emila Junka (vydala Družstevní práce v Praze v říjnu 1942) patří zajisté k zajímavým dílům soudobé české prosy, a to jednak svým
námětem, jednak způsobem, jak je zpracován. Vlastní děj je poměrně chudý. Mladý spisovatel sedí se svou dívkou v lóži divadla na představení hry o Juanovi a souběžně s dějem hry oživuje si ve vzpomínkách svou cestu za uměleckým uplatněním. Vzpomíná na
svůj mladistvý zápal, jímž chtěl dobýti úspěchu v oblasti čisté, jen ideji umění oddané
tvorby a uvědomuje si svou tvůrčí prohru. Tento proces sebeuvědomování je konfrontován s jeho poměrem k ženám: starší, bývalé lásce, která mu byla vzpruhou a oporou
k práci a nové, mladé lásce, splývající s poměry, do nichž zapadl, posluhuje denním
potřebám jak vlastního pohodlí, tak umělecké mašinerie výrobní. Nakonec uvědomuje si
prázdnotu civilisační výroby kulturních statků a vrací se - alespoň svou vůlí - k původním zdrojům umělecké tvorby, jež vidí v čisté, mravně odhodlané osobnosti autora.
Paralelně s tímto vnitřním duševním procesem sebeuvědomování rozvíjí se děj předsta-
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vení na jevišti, zdánlivé a objektivně zcela nezávisle, ale ve skutečnosti a pro subjekt
hlavního diváka v úzkém, osudovém vztahu. Vzniká tak formálně velmi zajímavá a psychologicky působivá montáž vzpomínek, přemítání a děje, která nejen zdárně dosahuje
svého vlastního cíle, nýbrž i přispívá názorně a plasticky k poznání psychologie diváka
v divadle. Tím má, myslím, román i značnou hodnotu pro divadelního sociologa.
Při vsí zajímavosti a jemnosti zpracování nezdařilo se však autorovi dosáhnouti
plastické a krevnaté plnosti života. Máte výsledný dojem pečlivé konstrukce, dobře vykroužené a intelektuálně bohatě vybavené, ale přece jen umělé a spíše ilustrující a glosující život nepříliš dávný, než ho obnovující a vyvolávající k nové svéprávné podobě.
Řekněme přímo: je to příliš intelektuální, než aby to bylo živé. A ještě jeden poznatek snad příliš subjektivní - nemohu zatajit. Jak vzdálený a prázdný a nepochopitelný jeví
se nám dnes svět té trochu kavárenské, trochu 1'artpourťartní a trochu salonní kultury
skleníkového intelektualismu, který - to mu budiž ke cti - hledal nějak své zakotvení
a svůj řád. I po té stránce je román dokumentem nad jiné zajímavým. Jako hlas z fin
de siécle svého druhu.
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Románek z Beskyd
Ženské jméno mezi novými autory není teď už ani překvapením, ani zvláštností.
Nevadilo by to nijak - ba bylo by vítané - kdyby za to skýtala nám překvapení díla,
která ony autorky píší. Ale takových překvapení není. Nepřinesl je ani románek Slunce
nad údolím od Olgy Kosutové

(vydalo nakladatelství J . Lukasík, Mor. Ostrava-Praha, na

podzim 1 9 4 2 ) , ačkoliv průvodní poselství na obálce knížky to tvrdí. Děj jeho, nijak
zvlášť bohatý a složitý, je položen do beskydských hor. Horník po úraze, který utrpěl
v dolech, se sem vrací do rodného kraje, aby si obnovil pochroumané zdraví a aby se
i zotavil po duševním ztroskotání, v které vyústilo jeho pochybené manželství s ženou
cizí jeho srdci i jeho světu. Chudý rodný kraj, jehož hory si uchránily čistý vzduch
i čisté, přímé a dobrosrdeČné lidi, vyléčí svého ztraceného syna. Nabude opět síly tělesné a stává se platným pomocníkem v útulku sociální péče pro děti a zakotví pevně
i duší a srdcem, když nalezne v děvčeti potulného brusiče věrnou a milující ženu a stane
se otcem jejímu dítěti. Tak zachrání a obohatí svůj život, který hrozil vyústit v pustotu,
a zároveň vykoná dobrý skutek, zapadající vhodně do celkové ušlechtilé sociální náplně
knihy.
O tom všem umí Košutová vyprávět plynule a poutavě, že se příběh tak říkajíc velmi
lehce a dobře čte. Zná látku i prostředí, umí popisovat a spřádat děj, takže nelze nic
namítat proti práci, chápeme-li ji jako příspěvek k vhodnému ukojení čtenářské záliby.
Kdyby však kdo chtěl k práci přistupovat s přísnějšími měřítky uměleckými, nedojde
daleko. Bude postrádat tvárné úsilí slohové i charakterotvorné a umění vyjadřovací shledá
všedním. Pozná se to nejvíc na místech, kde se autorka pokouší o básnický výraz. O horách a zvláště o beskydských horách lze psáti s láskou a nadšením, ale zmocnit se jich
tak, aby ne popis, ale jejich, řekl bych, převtělení v slovo bylo provedeno v uměleckém
díle, to je úkol nad jiné těžký. Zde více a zřetelněji než jinde ztroskotá odvážlivec nevyvolený. Vizme, jak vidí a líčí autorka večer v horském lese: »Prasssk! Se stromu letí
suchá větévka, zlomí se o peň, dopadne na zem a zlomí se znovu. Teď zas spadla šiška.
Kdepak les, aby v noci spal! J e mu dlouhá chvíle bez světla! Co on si všechno nevymyslí, aby nebylo tak úplné ticho! A vítr, ten veselý darebák, mu pomáhá. Lítá mezi
stromy, prask, vrz, skřip, rip, bububu, bác, všecky vás postraším, kde jste kdo.« Snad
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chtěla autorka zachytit důvěrnost svého sžití s přírodou, ale vylezlo jí jen joviální kamarádství trampského rázu. Jinde apostrofuje takto »ohromné vyrvané pařezy, které zůstaly po nějaké zbloudilé smršti před mnoha lety, trčí obnaženými kořeny do nebes, že
se nestydí«. Takové poznámky jsou sice mile koketní, ale příliš rušivé. Proto zůstaneme
právi spravedlnosti, zařadíme-li románek Košutové jen tam, kam dáváme příjemnou četbu
pro ukrácení chvíle, uznávajíce jinak dobrou autorčinu vůli.
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Kovárnův návrat k beletrii
Budiž řečeno hned na počátku, že náročný čtenář klade vážnější požadavky na autora Bezmíře, který svého času jevil náběh k dobré románové tvorbě a po své delší zámlce v beletrii se opět k ní vrátil. Ale hned na první pohled je patrné, že do této malé
knížky nemohl Kovárna vměstnati žádnou románovou skladbu ani výpravnou komposici.
Naopak, jednotlivé kapitolky, téměř na způsob samostatných pros, se jeví organicky srostité
a jako by směřovaly k jakémusi ústřednímu mottu, jímž je apotheosa kraje. V zásadě
však kniha postrádá vůdčí myšlenky a epického zaměření. Její celek vyznívá jako kronikářský, životní záznam měšťáka, který se vždy ve chvílích oddechu vrací do své venkovské residence a vychutnává jen kladné životní stránky. K Čemu však slouží všechna
oslavná úsloví, velebící kraj, zůstává-li tento i při sebelepší plastice mrtvý, protože mu
schází duše lidu. Má se tu přece vzájemně konfrontovat filosofie, která se stala životní
náplní venkovských lidí a vězí někde hluboko až u samého kořene jejich bytí a nebytí,
s filosofií stoického poklidu, hebké idyliky a jímavých krajinných scenerií. A František
Kovárna se snažil víc o vystižení té hálkovské filosofie, která je druhořadou v životě
kraje a lidu. Zlehčil si tím postavení a není nezajímavé, s jakou mistrovskou zběhlostí
se místy snaží tvarově zvládnout krajinné projekty. Řekl bych více jako malíř a sochař,
usilující o jeho symbol, tak nějak se šikma a málo do hloubky a někdy až za hudební
instrumentace poetického větru a deště, ale nikde ne jako básník, který má příležitost
vstoupiti i do těch nejodlehlejších a nejskrytějších procesů.

Z áp i sn ík Bedřicha

Vladimír

Grulich

Smetany

Roku 1858 dostal Bedřich Smetana od své choti Kateřiny k jmeninám notový zápisník, do něhož pak od března téhož roku až do listopadu roku 1880 zapisoval své hudební nápady a myšlenky, jež později označil na předsádkovém listě zápisníku nápisem:
»Idéy, motivy, zápisky atd.« Jak si Smetana tohoto zápisníku vážil a jak mu byl milý,
svědčí jeho závěrečná poznámka na posledním popsaném listě: »Konec milé té knížky.«
Za dvaadvacet

let zaznamenal

si Bedřich Smetana do zápisníku

( 2 4 listů

formátu

2 4 X 2 9 cm) celkem 156 motivů, z nichž téměř třetiny použil ve svých dílech. K poznání
zrodu a tvůrčího procesu velkých a jedinečných Smetanových děl má tento zápisník velký
význam. Poznáváme z něho, jak z nepatrných prvků velkým tvůrčím úsilím vyrostlo dílo
geniální. Tento zápisník, který chová Museum Bedřicha Smetany v Praze, byl nyní pietně
vydán jako faksimile nakladatelstvím Melantrich. Znalec díla Smetanova, Mirko OČadlík,
doprovodil toto vydání úvodním slovem, vydavatelským doslovem, rozborem a poznámkami. Vyložil stručně jeho historii, rozebral všechny motivy a použité lokalisoval, osvětlil
stručné poznámky Smetanovy. Samotná reprodukce si vyžádala velké péče a práce. Jeť zápisník častým používáním, vymazáváním a přepisováním místy těžce čitelný. Zápis je ve-
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směs tužkou, a proto retuše byly zvlášť obtížné. Závod Jana Štence zdolal tento úkol vzorně,
nad tiskem bděl pečlivý Fr. Muzika. Ctitelům genia Smetanova dostává se tak do rukou
krásné a pietní vydání Zápisníku, jehož stránkami listujeme s pohnutím: jeť v nich zachycen tvůrčí rozmach genia České hudby ve svém zrodu.

Dům u Anděla

JR

strážce

Richard Billinger je autorem u nás už známým jak v tvorbě románové, tak dramatické. Jeho Dům u Anděla strážce (vydalo nakladatelství Vyšehrad v listopadu 1 9 4 2 )
znamená příspěvek k poznání nové stránky jeho díla: lehčí, úsměvnější. I zde sice
uplatňují se přírodní, pudové síly země, kraje a lidí, kteří žijí v úzkém styku s nimi tedy složky hrající tak výraznou roli v uměleckém díle Billingrově - ale autor jim dává
proniknouti jen v situacích spíše genrových než osudových. Jen jednou tu zavane na nás
mrazivý dech smrti, když řeka Inn si vezme jako oběť bláznivé hysterie stárnoucí dívky
život mladého zamilovaného lékárníka, jinak je to jen mírně a shovívavě úsměŠné a při
tom láskyplné líčení života ve vesnici blízko řeky Inn v krátkém údobí prázdnin. T o do
prostředí starousedlého a

přísně tradičního života venkovanů přijde cizorodý

prvek

výletníků z velkoměsta, přizpůsobivá a hovorná panička s houfem dětí, a jejich způsob
života naráží na vrozený odpor domácích usedlíků. Spory a třenice dospělých nezabrání
však, aby nevznikla a neklíčila mladá láska selského synka, marně určovaného pobožnou
selkou ke stavu kněžskému, k děvčeti z velkoměsta. Staří strážní duchové na statku, služka
a čeledín, lépe pochopí přirozené sklony povahy chlapcovy a pokoří pyšnou zbožnost
selčinu, zvláště když moudrý pan farář stojí na jejich straně.
Billinger umí hutně a sytě vyprávět. Krajina i lidé vystupují před námi živě a
plasticky, a přece autor je dalek jakékoliv popisnosti a drobnomalby. Několika ostrými
tahy charakterisuje povahu a z mistrně volených a postavených situací staví děj v úspornou a dramaticky i epicky působivou skladbu. Umí být pádný a drsný, kde je to třeba,
a umí též s citlivou jemností rozvíjet a sledovat nitky dětské lásky - thema nesmírně
choulostivé a obtížné. Krásná knížka pro vnímavého čtenáře. Úzkoprsý čtenář se snad
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místy pohorší.

PŘEHLEDY A POZNÁMKY
K nedávným hudebním

událostem

Podati skutečný přehled pražského hudebního života za poslední měsíc by při jeho
neobyčejné pestrosti a hojnosti hodnotných i méně hodnotných podniků vyžadovalo více
než rozsáhlé a důkladné kritické studie. Než spokojme se poznámkami k několika koncertům, jejichž program nebo reprodukce znamenaly určitý přínos k našemu hudebnímu
dění. Hlavně v tomto ohledu (reprodukčním a programovém)

je totiž dnešní období

mimořádné umělecké konjunktury zkušebním kamenem poctivosti uměleckého snažení.
A nejsou to vždy právě ony nejvíce navštěvované koncerty, které si v této zkoušce svou
úroveň dovedou udržet.
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Ústřední událostí vánočního koncertního období bylo Kubelíkovo provedení Bachova Vánočního oratoria, které si nesporně zasloužilo mimořádný zájem při koncertě
i přenosu rozhlasem. Rafael Kubelík řídil také první abonentní koncert soudobé hudby
(13. XII. ve Smetanově síni), na němž provedl Křičkovu mladistvou symfonickou báseň
»Víra«, instrumentovaný písňový cyklus »Severní noci« a »Horáckou suitu«. Křičkovým
písním jeho technicky i barevně dokonalá instrumentace dodala velmi na závažnosti na
rozdíl od nedávno provedeného Novákova cyklu »Erotikon«, jemuž celkem suchá a nepříliš
zdařilá instrumentace setřela hřejivý pel intimity. V »Horácké suitě« zasel snad Křička
na své ceste za lidovostí až příliš daleko, zvláště v obou rychlých krajních větách. Jeremiášova II. symfonie, mohutné dílo ušlechtilého vnitřního heroismu, se provedením nesporně řadí k nejdokonalejším kreacím Kubelíkovým. Našel zde ovšem dílo, jehož každá
nota vychází přímo z hloubi duše autorovy a svědčí o těžkých a neúprosných zápasech
vnitřních, dává však i svými mohutnými gradacemi a neustálým vášnivým vzruchem největší možnosti právě onomu typu expressivních dirigentů, k němuž Rafael Kubelík náleží. Nemůžeme se zde vyhnouti nemilému srovnání s dirigentem Šejnou (abonentní koncert České filharmonie 17. prosince), jehož strojené gesto, ledabylost ve studiu a suchost
či v nejlepším případě falešný pathos v pojetí rozhodně nepřispívají k povznesení reprodukční úrovně tak dokonalého tělesa, jakým je Česká filharmonie. Bohužel není zjevem ojedinělým, spíše obvyklým, a naše nekritické obecenstvo dnes jásá při každém koncertě ze zvyku. Napadá nás maně otázka: Pro koho vlastně vynakládají naši hudební
umělci tolik námahy a reprodukční péče, pro koho píší dnešní komponisté svá díla stejně
pracně a krvavě poctivě jako dříve, když přece dnešnímu posluchači stačí k dokonalému
»uspokojení« i prázdný povrchní efekt? Je hodno povšimnutí, jak malý zájem věnuje
i dnes naše veřejnost koncertům komorní hudby, které stojí nesporně na výši a přinášejí
nová a závažná díla (na př. nedávné provedení smyčcového kvarteta maďarského modernisty Z. Kodályho, jehož »Psalmus hungaricus« bychom také rádi u nás jednou uslyšeli).
Světlým bodem byl dále koncert, jímž vzdalo Pěvecké sdružení pražských učitelů
hold sborovému dílu Křičkovu. Toto vynikající sborové těleso, neobyčejně citlivě reagující na každé gesto svého dirigenta M. Doležila, přineslo svůj velmi závažný podíl do
historie české hudby a splnilo tak svou nevýslovnou studijní pílí a reprodukční pečlivostí svůj závazek autorovi.
Po delší neplodné éře »objevů« děl Smetanových a Dvořákových odhodlalo se konečně po nesčetných nesnázích i Národní divadlo uvést na svůj program Novákovu autobiografickou operu »Dědův odkaz«. Většina našich kritiků, zvyklá hleděti na operu
šablonou estetických předsudků, označila toto dílo za málo dramatické, zapomínajíc, že
zde autoru Šlo daleko více o formu a výraz ryze hudební a symfonický, nejčistší to
výraz lyrické symboliky »krásy nejvyšší«. V tom smyslu bylo dílo také pojato dirigentem
Chalabalou a režisérem Munclingrem, jemuž se podařilo najiti příslušný scénický ekvivalent pohádkové symboliky v nadskutečném oblačném obrazu scénickém, kterého docílil kombinovanou světelnou projekcí.
Shodou okolností došlo v lednu k provedení tří závažných děl Rudolfa Karla:
»Karnevalu« ze symfonické epopeje »Ideály« v rozhlase, symfonické básně »Démon« pod
taktovkou V. Kašlíka a »Renesanční symfonie« za řízení K. B. Jiráka. Bohužel nejsou tato
díla hrána častěji a z jediného provedení (ostatně ne příliš čistého) nelze si o nich při
jejich neobyčejné rozsáhlosti učiniti náležitý úsudek.
Je nutno ještě ocenit, byť jen částečně, zásluhy rozhlasu, který neúnavně a s neoby-
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čejnou úrovní doplňuje nedostatky programů České filharmonie (provedení symfonické
básně Viléma Petrželky »Věčný návrat«, Straussova »Zarathustry« a Četných jiných děl
soudobých i starších). Většina našeho hudebního obecenstva i kritiky bohužel nebere
rozsáhlý rozhlasový repertoir z nepochopitelných příčin a snad i předsudků prostě na
vědomí a připravuje se tak často o mnoho poslechu hodnotné hudby v nadprůměrné
reprodukci, jíž bychom si měli dnes dvojnásob vážit.

Nezávislé a kolem

Mg

nich

Obracíme-li se ještě jednou k mladým pražským divadlům, to proto, že v nás jejich
produkce stále budí nemalé pochybnosti; pochybuje se hlavně o theoretickém ověření
a sledování praxe, o cílevědomosti, s níž by pokusy byly spojovány k určitému přísně
stanovenému účelu, k dobytí a osobitému zformování jim vymezeného úseku divadelní
tvorby. Stále se podnikají více či méně odvážné experimenty, jež však možno nazvat spíše
jen improvisacemi na thema »nové hodnoty« (thema ovšem neujasněné až běda) nežli
skutečnou vážnou a opodstatněnou snahou; a zjistíme-li po čase, čeho bylo opravdu dosaženo, můžeme konstatovat několik sympatických nápadů, několik planých gest a slov,
positivní výsledek se však v té změti při nejlepŠí vůli nalézti nedá. Jsme si dobře vědomi
jejich svízelného postavení na jevišti, chápeme, jak těžko je požadovati positivní výsledky
na takovém Větrníku, když je nevykazuje na příklad ani Národní divadlo. Avšak bez jednoho se neobejde žádná práce, jež chce mít svůj účel a svou platnost: bez systému
předem stanoveného, v jehož hranicích se pak rozvíjejí všechny pokusy a všechny improvisace. Inscenuje-li se však vzápětí po Huse na provázku Černá noc, po Enšpíglovi Don
Juan, nevidíme v tom systému ani dramaturgického, ani režijního, ani hereckého.
Zabýváme-li se ve stati o mladém divadle Nezávislým

divadlem,

neznamená to, že

bychom tuto scénu stavěli na místo, s něhož se mluví do problémů rodících se názorů a forem. N a jeho jevišti však, pracuje několik mladých herců, jejichž osudy nás
zajímají mnohem více než osud celého dnešního Nezávislého divadla. Je to u nás již
zvykem, že má mládí, začínající na divadle, zpravidla tak bědné podmínky pro svou
práci, že ani není možno, aby se několik lidí mohlo soustředit na delší dobu v jedné
skupině, aby byla skutečně i v praxi dodržena generační souvislost i spolupráce. Vina
však není pouze na vnějších okolnostech, herci sami si často velmi málo uvědomují své
povinnosti a závazky k celku, ke generaci, jež na divadle, které je uměním kolektivním,
je schopna života jen úplná a konkrétně, ne pouze ideově sjednocená. A tak vidíme
mladé herce, jak jsou, ke Škodě své vlastní i ke škodě všech ostatních, po jednom nebo
po skupinách rozstrkáni po různých divadlech, jak se jejich práce tříští a neguje jedna
druhou, jak jsou přinuceni, zpravidla jen pro udržení jakés takés existence, postupovat
ve směru diametrálně se lišícím od toho, který si kdy předsevzali. Nedočkáme se stvoření
hodnot mladého divadla, dokud budou herci, jako jsou na příklad Pehr a Spal, hrát pod
režií Záhorského, zrovna tak jako dokud budou jejich kolegové odcházet po jednom do
divadel venkovských atp. Budeme z nich snad jednou mít dobré herce, dobré či alespoň
slušné individuality, o něž jsme ostatně nikdy velkou nouzi neměli, avšak kus kolektivní
práce, jež by trochu překračovala práh naší vlastní kuchyně, vykonán tak nikdy nebude.
Mahenova Ulička odvahy, jak ji režíruje Záhorský na Nezávislém divadle, je představení, na němž si můžeme příkladně ověřit, jak se dá divadelní pramen zakalit, zastavit a proměnit ve stojatou vodu, v louži, z níž není východu a v níž se bude všechno
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točit do kruhu a zbytečně. Nemáme zásadně nic proti tomu, jestliže si režisér v dobrém
přizpůsobí autorův text svým intencím. Musíme vsak alespoň trochu protestovat, jestliže
se z Uličky odvahy stvoří praobyČejná kuchyňská záležitost, která tak poněkud šimrá
bránici a svádí k upovídané konversaci. Říci se nechce prostě nic, z celého Mahena zůstala jenom legrace, Šumivá limonáda vtipů k pobavení paní a pánů, jejichž svědomí se,
chraň Bůh, nesmí příliš namáhat. Že chtěl té jejich důstojnosti Mahen poněkud srazit
hřebínek? A že by to ani dnes, řekněme si, naprosto neškodilo ? Ale co by tomu, toť se
ví, řekla divadelní pokladna?
Ve Větrníku

režíruje / . Šmída Imermannova Merlina.

A tentokrát můžeme Větrník

sledovat na cestě dosti slibující. Jde tu hlavně o problém začlenění obsahu a formy navzájem, k němuž toto představení řeklo svoje slovo. Viděli jsme letos ve Smetanově
museu i ve Větrníku inscenace, jež útočily na formu projevu, nechávajíce stranou či
vůbec zapomínajíce na obsah. A můžeme si klidně říci, že po této stránce bylo skutečně
kus práce vykonáno: nalezla se opravdu jakási formulace názoru zvláště na herecký pohyb, hledají se proň nové možnosti, a neustrne-li se na vykonané práci a bude-li se
v ní pokračovat, nebude to vskutku snaha planá ani bezvýznamná. Tato technika však
stále postrádala svého obsahového smyslu, stávala se samoúčelnou a svébytně artistní.
A zde tkví právě přínos z Merlina. Není zde opět pranic positivního, ale je to pokus,
ve správném směru a po dobré cestě zaměřený: jde tu o vnesení idey do konstrukce formy, což je pokrokem ve snahách mladého divadla samotného, a naopak zase o aplikaci
nové formy na obsah, což je v určitém smyslu i splacením účtů tradici, totiž vlastní odpovědí na otázky, jež zmítaly včerejškem a budou zmítat zítřkem, odpovědí, na niž se
poslední dobou právě pro onu práci na formě projevu zapomínalo. A tak se dá zatím
alespoň tušit, že idea začíná vycházet z herectví, ne z režijních symbolů a Šablon, herec
pak že nespoléhá už jen na techniku, jeho projev má již svůj smysl a své opodstatnění.
Mělo by tedy dojít k jakési strukturálnosti idey a vyjadřovacích prostředků,

formy

a obsahu.
To je ovšem závěr, ke kterému můžeme dospět jen s opravdu velmi dobrou snahou
porozumět, a v kterém si musíme zatím leccos jenom domyslit. Ve skutečnosti má Merlin
od svého cíle ještě na míle daleko, je spíše opět pouze náznakem, nápovědí, kudy by
se dalo dále postupovat a v jakých sférách by se dal hledat právě onen tolik postrádaný
systém práce. Nejen že tu zatím vzal obsah nemálo za své, neboť režie si nedovede ještě
ujasnit jeho pravou funkci a její oblasti, neví, kde má idea svou vskutku divadelní
nosnost a kde je literátským gestem, nedovede ji zpevnit a užít jí pro samostatné jevištní
účely; i sama forma, herecké prostředky zvláště, je stále značně nedokonalá a potřebuje
dalšího úsilí a další invence, aby se jednou dosáhlo viditelných výsledků.
Kam se pak můžeme obrátit, hledáme-li základnu a systém pro divadlo, jež by konečně řeklo svůj názor dnešku? O formu je, zdá se, pro nejbližší čas postaráno. Pracovalo se na ní dosti a ne bez účelu. A práce byla na Štěstí tak Široce založena, že se nevyčerpala při prvních pokusech a že v ní bude lze stále pokračovat. Hledá-li se totiž
na novém divadle elementární divadelnost, je to snaha, jež nemůže takřka nikde vzíti
svůj konec, v jejímž směru lze usilovat až do nekonečna. Rádi bychom však viděli, aby
bylo toto hledání poněkud usměrněno, zavedeno do svých mezí, podřízeno svému účelu.
A zde narážíme právě na otázku existence ideje, existence obsahu, divadelně obsahové
tendence. Merlin přinesl ideu. Už to samo o sobě znamená krok vpřed. Avšak nezůstaneme
při tom. Jak idea, tak její formulace vyžadují dalšího svého určitého zaměření. Formulace
musí být věcná, jasná a strohá, nemá-li hlas divadla zaniknout mezi tolika událostmi,
jež každý Člověk každým dnem prožívá. Příliš jsme si zvykli na skepsi, abychom uvěřili
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na divadle jakékoliv slabosti a nepoctivosti, ať už je to sentimentální lyrika či falešně
záhadná problematika, sladkými happyendy optimistických her ze života začínajíc a symbolistními scénami literárních recitačních večerů končíc. Avšak ani samým obsahem Merlina nemůžeme býti uspokojeni. A počítejme právě s onou nevírou a destrukcí hodnot,
již třeba překonat dalším orientujícím kladem, o to silnějším a důraznějším, oč pronikavější byla skepse.

Jiří

Krajinská

Šotola

scéna

U příležitosti vzniku Beskydského divadla, naší nové krajinské zájezdové scény, která
se uvedla - jak o tom byly již zmínky v denním tisku - v Hranicích dne 19. prosince
minulého roku hrou k uctění památky V. K. Klicpery »Divotvorný klobouk«, pokládáme za vhodné říci několik poznámek, které se dotýkají otázky krajinských scén vůbec.
Dočteme se ve stanovách stálých divadel, zvláště pokud sídlí v městech střední velikosti, že mají v programu i zájezdy do menších míst přilehlého kraje. Žel, obvykle
zůstává na dobrém úmyslu. Jejich zájmové okrsky jsou příliš velké a není dobře možno
splniti takový úkol. I když k zájezdu tu a tam dojde, z kasovních důvodů se k tomu
zvolí chvíle, kdy divadla v městech bývají tak jako tak prázdná. V sezoně je venkov odkázán zas na své ochotníky a na šmíry, které sem čas od času zabrousí. A v době divadelní konjunktury je to tím horší.
Těmto nesnázím se hledělo odpomáhati zřizováním krajinských scén. Mohli jsme
však viděti, že taková divadla, pokud u nás již vznikla, zůstala trčet v polovině cesty.
Zpohodlněla,

stala se z nich divadla maloměšťácká a vlastní venkov vyšel zase na-

prázdno.
Beskydské divadlo, které chce: býti dramaturgicky neodvislým, stálým krajovým divadlem pro Pobeskydí a přilehlou část Hané, ideově optimistickým a hodnotným divadlem
po stránce výběru her a provedení, seznámiti nej širší vrstvy s tvořivým uměním scénickým, s tradičním divadlem klasickým, moderním i avantgardním a doplniti takto mezeru
v kulturním životě kraje se zřetelem na jeho svéráz i pokud jde o původní tvorbu, si
ukládá kromě těchto namnoze obvyklých úkolů dobré krajinské scény více. Chce býti
vpravdě lidovým divadlem i širšího venkova a »plně spolupracovati s ochotnickými divadelními organisacemi, doplňovati jejich umělecké snažení a dávati možnost k dalšímu
rozkvětu divadelního ochotnictví«.
Vzhledem k tomu, že nemíní býti scénou výlučně profesionální, ale tvořivě spolupracovati s ochotníky a tak srůstati čím dál více s krajem, je to útvar zcela nového druhu
a pozoruhodný pokus o řešení problému, jak vnésti jednotu a řád do lidového divadelnictví vůbec. Můžeme si jen přáti, aby se setkal jak s porozuměním obecenstva, tak s morální i finanční podporou kulturně výchovných institucí, aby se divadlo mohlo v kraji
udržeti i v dobách, až pominou návaly obecenstva do divadel.
Nepochybujeme, že to může přinésti kladné výsledky, bude-li jen uměleckému vedení krajinské scény poskytnuta příležitost, aby mělo opravdu přímý a autoritativní vliv
na ochotnické divadelnictví okrsku, hlavně na výběr autorů, výchovu dorostu a stane-li
se krajinské divadlo jakýmsi seminářem, vzornou scénou pro ochotníky.
Pro uměleckého Šéfa, kterým je zkušený pražský divadelní pracovník Dr VI. Kolátor, pro režiséry Jos. Zajíce a Fr. Benoniho i pro výtvarníka L. Vychodila se zde naskýtá veliká a záslužná průkopnická práce, bude jim však zapotřebí mnoho trpělivosti,
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houževnaté energie a pružnosti, aby dovedli z počátku pracovati se skrovným a mnohotvárným materiálem, který je k disposici. Rovněž nesmějí zapomenouti na

důkladné

a vytrvalé tříbení souboru, ježto na některých místech v kraji je divadelní obecenstvo
dosti vyspělé a jistě by se nespokojilo s výkony jen průměrnými.
Kdyby se pak ukázalo, že jejich snažení mělo uspokojivé výsledky, jistě by bylo
záhodno pomýšleti na přetvoření krajinských scén, na zřizování nových podle tohoto
vzoru a získaných zkušeností. Tím by bylo lze a snadno nejen učiniti přítrž divadelnímu
braku, který zaplavuje venkov, ale venkov by si oddechl od vykořisťování divadlem pochybných kvalit, neboť pak by úplně postačil tento druh dobrých krajinských divadel,
která v těsné spolupráci se scénami ochotnickými by skýtala nejen ušlechtilou zábavu ve
chvíli oddechu po práci, ale plnila by i prvotní, eticky výchovný úkol divadel.
'

Z nových
Eckertovy

Antonín

Pavlín

výstav

keramické práce vystavené v Topičově saloně jsou u nás, myslím, bez

konkurence, co se technické stránky dotýká. Jistě i ve tvarech je dosti vynalézavý, méně
již ve zdobení; málem by si člověk připomenul biedermeier. Obecenstvo ovšem bylo
spokojeno bez výhrad.
Členská výstava Sdružení

výtvarníků je charakteristická pro veškeré téměř výtvarné

podnikání dnešních dnů. Mnoho obrazů a málo kvality; 58 malířů a sochařů vystavuje
188 prací - a ani z tohoto počtu nevyberete umělecké dílo hodné svého jména. Nanejvýše náznak něčeho dobře nestráveného, to ostatní pak jsou obrázky více nebo méně
lahodné, horší a dokonce velmi Špatné. Z těch lepších sluší se jmenovati Ketzka, zjednodušujícího povrch věcí a trochu meditujícího nad nimi, Viléma Hobila, zužitkovávajícího
sensace fauvistů, krotčeji ovšem, Jana Křižka pro virtuosní přednes a - slevíme-li ještě
trochu ze svých požadavků - Karla Lišku a J . Šestáka. Plastiky jsou vesměs slabé.
V Síni Mánesa vystavil své kresby Vladimír

Sychra. JeŠtě je v dobré paměti jeho

nedávná výstava obrazů - dnešní lze bez jakékoliv újmy stejně charakterisovat. Bloudění
po pracovních methodách, zkoušení různých výrazových prostředků bez hlubšího proniknutí jejich důvodů, snaha po efektním zakončení, které má nezasvěceného omráčiti
zdáním uměleckosti.
Pro posmrtnou výstavu Milady Šindlerové

v Jednotě umělců výtvarných napsal A.

Matějček překrásný úvod, poněkud sice přeceňující podíl žen-malířek na výtvarném umění, věcně však zasvěcující do díla jedné z nich.
Malování bylo M. Šindlerové zálibou, které dovedla mnoho obětovat. Z jejího díla
není však vidět, jak vysoké cíle si kladla. Řekne se: poimpresionistická malba - avšak
v jakých závislostech? Zpředmětnění malby jako reakce na postupující rozbíjení formy?
Na této cestě byla by Šindlerová jistě narazila na fauvismus. Ale její malba, třebas živě
barevná a přitom respektující obrysy věcí - Šindlerová vesměs obepíná předměty pevnou
linií - není z toho rodu, nemá ani nuance souputníků impresionismu, vzniká spíše z nedůvěry k rodícímu se umění, z tradice Školy a jejích učitelů. Leč kritická spravedlnost
žádá, aby i umění žen bylo měřeno měřítky, jež jsou veškerému umění příslušná. Potom
mnoho obrazů zemřelé M. Šindlerové neobstojí, mnoho jich bude shledáno příliš skizzovitými, nedefinitivními, jen bezkomposičními záznamy. T o však na nich je sympatické:
ona očividná láska k umění, ono úsilí býti na něm účasten.
Výstava ilustrací a kreseb Antonína Strnadi a ukazuje tohoto třiatřicetiletého umělce
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v dosti příznivém světle. Poměrnou kresebnou jistotu, v lehkém koloritu citlivost, zaujetí
pro detail, dekorativně rozváděný a vkomponovaný do celku bez násilností - ale také
leckterou slabost nalezneš po bedlivějším zkoumání. A právě u té dekorativnosti bude
počátek všeho: neboť co je vskutku Strnadlovo na jeho kresbě? Snad jen ta odvaha ke
slučování pramenů porůznu shledávaných: gotičtí iluminátoři, lidoví malíři baroka, Aleš.
Tato synthesa - spíše však eklekticism - není bez trhlin, byť byly mezi vzory jisté závislosti.
Neboť byly jiné podmínky, za nichž vznikaly - umění naší doby nevznikne zajisté sečtením forem minulých let. Strnadel je výrazným ilustrátorem, ale jeho kresba musí být
provázena slovem a musí být provedena v konečném rozměru, t. j. stane se funkční
teprve vytištěním. Stane se plošnou, ale jen v ploše nalezne uplatnění její dekorativní
čára. Jinak nemají jeho kresby ani vznešenosti iluminací, ani expresivnosti lidových malůvek, ani lahody a lyričnosti Alšovy. A nejsou ani dramatické a nejsou nikde hodnoty
obrazové. O. Mrkvička, který katalog doprovází předmluvou, v tomhle Strnadlovo umění
přecenil.
Co všechno se dnes za skutečnost vydává, co všechno je pokládáno za nové umění!
A jaký program se snadno vymyslí z několika odjinud pochycených slov, která ani zdaleka již nemají - protože jim nebylo porozuměno - ten význam a záměr, z jakého původně vznikla! Neboť nijak nelze o Z. Tůmovi,

vystavujícím ve Vilímkově galerii, říci,

že zpodobuje náš dnešní svět, to, v čem žijeme, a to formou, kterou si jeho skutečnost
na malíři vynutila, Či že ona forma je dokonce něčím novým a jedině možným, což se
snaží úvodní slovo O. Mrkvičky argumentovat. Neboť je-li zlom dnešní doby tak převratný, za jaký je považován, pak nebude a ani nesmí vypomáhati si prostředky patřícími
dávno do veteše. A v umění už nejméně - poněvadž ono není nové tím, že místo melounů a krajinek s břízkami se malují stolní lampy a hladké fronty moderních činžáků,
nýbrž tím, že nějak (a to právě změněnou formou) vyjádří naše vztahy k zobrazovanému,
že přidá něco svého ke skutečnostem obecně již známým, že určí a zmnoží náš životní
pocit. T o ovšem nijak není patrné na Tůmových obrazech. Maluje sice tramvaj, kandelábry, baráky z periferie a ohrady popsané neumělou rukou, ale maluje je stejně jako
čajové konvice, sklenky a skleničky, cukr sem tam poházený či hrací kostku s pečlivě
namalovaným počtem ok - a k jejich zpodobení vypůjčil si efekty starých mistrů Holanďanů - a což teprve jehly a nitě! A to je už naaranžovaná podívaná, která se neuvarovala zdání starodávnosti - přes thematiku, která, to je nutno připustit, je trochu dnešní.
Ovšem, je až příliš zřejmé, jak se stává u tak mnohých jen módním artiklem.
Výstava obrazů členů Hollara je přehlídkou běžné malířské produkce a z vystavujících připomeňme jen jména: J . Kočí, E. Kotrba, A. Moravec, A. Nauman, K. Tondl obrázky slaďoučké, barvičky až zrak přechází, všecko jedna radost, ale umění pláče.
Stanislav
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Talaváňa

