Jaroslav Durych
T O R S O KARLA SCHULZE
Česká literatura je tedy už tak bohata, že má nyní i své básnické torso.
A jaké torso! Stává se ovšem občas, že zemře mladý člověk, od něhož se
mohlo něco očekávati, a zanechá po sobě dílo začaté, ale to bývají spíše
sliby a nápovědi, od nichž k uskutečnění by vedla ještě dlouhá a velmi
nejistá cesta. Také se někdy stává, že se dílo ztrácí. Tak se ztratilo románové dílo Otokara Březiny, které tvořil již na počátku svého zrání a lze
předpokládati, že jistě bylo zajímavé. Tak se ztrácejí i díla, kterých básníci
nedokončili, a vidouce přicházející smrt, házejí je do ohně. I u Otokara
Březiny tomu bylo podobně. Ale u něho jest útěchou to, že hlavní jeho
básnické dílo přece jen bylo dokončeno a zachováno a že si básník mohl
dovoliti přepych zničení toho, co se mu zničiti chtělo. Smrt odváděla také
básníky mladé v nejlepších letech jejich síly a práce, jako Karla Hynka
Máchu a Karla Hlaváčka; ale i jejich dílo má ráz dokonalosti závěrečné
a co by nad to bylo, to zdá se vyhrazeno životu na onom světě. U Karla
Schulze je tomu však poněkud jinak. Tady odvedla básníka smrt od díla
nedokončeného, uprostřed práce, která zůstala torsem, a to takových rozměrů fysických i duchovních, že těžko lze jinde hledati obdoby. Po Flaubertovi zbyl nedokončený román Bouvard a Pecuchet, ale k dokončení toho,
co zůstalo v náčrtech, mnoho nescházelo, a pak bylo to dílo psané spíše pro
jakousi zábavu během odpočinku než s úmyslem dosáhnouti vrcholného
cíle uměleckého. Jsou tu a tam ještě jiná díla nedokončená, významu Nedokončené Symfonie však zpravidla nedosahují.
Tohoto přepychu dostalo se smrtí Karla Schulze právě literatuře české.
Takové věci ovšem nezáleží na lidech. V tom je řízení Boží, a to právě jest
poučné. Zdálo by se, že básnické posvěcení a oddaná práce jest jakousi
zárukou toho, že básníkovi bude skutečně dáno a dopřáno, aby své dílo
dokončil a že tím jest chráněn i před rušivými nahodilostmi vnějšími a tedy
také před smrtí. Režie takového díla jako je »Kámen a bolest« je totiž
obrovská. Nejsou to jen hromady pomůcek a papíru, dlouhá léta vysilujícího přípravného studia a pak vlastní umělecké práce, vynaložení pracovní energie, těžký zápas s jazykem a s vlastní netrpělivostí, boj se všemi
nahodilostmi a pokušeními, které básníka zdržují a matou, zápas s vlastní
slabostí a ustavičný boj s ďáblem. Je to i požehnání Boží a trpělivost Boží.
Je to složitá příprava duchovní, utváření soukromého lidského osudu i ce-
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lého prostředí, výběr doby, pro kterou je dílo určeno, celkový duchovní
stav národa a co všecko ještě. Básníků nikdy není na světě mnoho; jejich
počet i za nejpožehnanějších dob umění stěží se kdy rovnal počtu apoštolů
a leckdy nepřesahoval na celém světě jeho polovinu. Básníci jsou třídou
svrchovaně vzácnou a k tomu, aby si Duch svatý vypěstil básníka, jest třeba
daleko větší režie božské než k vypěstění jiné bytosti predestinované k slávě věčné. Básník jest posílán světu nebo aspoň národu, který na básníka
čeká, třebas ho nepoznává a nepřijímá. I zdálo by se, že Prozřetelnosti
Božské záleží na tom, aby bylo vykonáno a dokončeno to, k Čemu byl básník určen. A tu najednou vidíme, že Prozřetelnost odvolává básníka uprostřed práce nedokončené. To jest událost vzácná a zdánlivě nepochopitelná. Pokrytec může o tom mluviti s farizejským úšklebkem; člověk věřící
klesne však na kolena a skloní hlavu.
Bůh má více než rozdal. Bere-li, také nahrazuje, a to několikanásobně.
Zatím jest to pro nás příklad. Zatím jsme smutni. Torso Karla Schulze ční
vysoko. Nelze ho neviděti, ani od něho odvraceti oči. Bylo nám dáno torso.
I za to díky Bohu. A snad i právě za to. Smrtí pozemskou se nekončí všecko. Duch žije i po smrti a živí na věčnosti obcují s živými na zemi. A nic
dobrého se neztrácí. V tom máme svou naději z tohoto paradoxu.

Zdeněk Šmíd
ODCHÁZEJÍCÍ
Tichounce, tiše, než procitly včely
A touhou tam, kde včelín věčna září!...
T o jak by úly v mrazu došuměly,
Když protrpíš se náhle k vlastní tváři.
Co soch a smyčců v hloubi fantasie,
Co cell a houslí chce znít plnozvuce.
Pak z čista jasna stíny u rafije
A břitká chvíle sije popel k ruce.
Myšlenky; city, flétny osiřelé,
Ach, kolik tvarů vymknulo se vůli.
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Zvon oplakává oči stavitele,
Jenž slavil mramor, chtěl se domknout žuly.
Hvězd nad námi, že trneme až slastí,
Jaro již záhy vlahé roje vzbudí...
Tmou létavice padá do propasti;
A co včel mroucích pod čelem a v hrudi!

Jan Pilař
HRA NA KLAVÍR
Přetržený list. Prázdný k zoufání!
Byl psán a ruka neznámá
už poklesla a nyní ke hraní
se chystá. Klavír zaznívá,
zvuk leptá ve stesku a tma
je bez odpovědi a truchlivá.
Do prázdna tóny vyskakují.
Opilé mžení slité v nesouzvuk.
Drhnoucí struny. Prsty hrají
neznámou skladbu z jejích muk.
Přetržený list. A lítost vadne,
květiny drahé usychají,
prach vrství se, jen prsty chladné
hledají ještě, hrají, hrají...
Jako by pták vlét do pokoje
a tma se modře rozkřídlila,
zní drsná hudba sametově.
Pláč, jenž se vloudil do nástroje
a ruka průsvitná a bílá
se vydávají jeho moci.
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Lživý list leží u dna noci
a nedočká se odpovědi.
Ach, rozčeřují naposledy
hladinu měkké prsty její!
Černý pták zapad do závějí.

Jan Vladislav
MĚSTO DĚTSTVÍ
Kdesi ve mně v hloubce tkví obraz mého rodného města, jasný, horký,
s ulicemi strmými kamennou dlažbou a prázdnými září slunce, s ulicemi...
a především s naší ulicí, prudce rozdělenou stíny kaštanů kol chodníků
(tak chladných a vysokých!) na jas poledne a chladný stín stěn: obraz
města s prudkými, žlutými zděmi, mezi nimiž bylo vidět ohnivě modré
nebe, vysoké, kde se někdy ukázal kovový, lesknoucí se pták - zázrak pro
děti, zrozené v roku...
A chtěl bych napsat knihu na oslavu svého rodného města a jeho neznámé minulosti, která je ještě v krvi jeho občanů. A ačkoli nejsem rodem
odtud, zůstává mi v žilách jejich krev, promíchaná tím nerovnoměrně plynoucím vínem jeho vinic.
Začínám... A popíši ti polohu a celé město, a věru, bude to záslužná
práce, neboť se tak málo pamatuji.
Začínám, a nevím proč, ale chce se mi sestoupit do roku... snad... 1600,
abych se nasytil dost horkosti a slunce, neboť tehdy bývalo tu ještě více
horka za léta (a zimy skoro nebyly, protože lidé pili víno a nechali zimu
přeběhnout v deštích a čekání jara pod vinicemi). V paměti mi vystupuje
vidina oné kovárny, kde mívali v Širokém rámu obraz s nápisem GALGÓCZ a číslicí 1651. Na obraze byla řeka a na pravém břehu město, hledíme-li vzhůru k řece proti proudu (tak se vždy udávala poloha a zůstalo
mi to v paži, kterou zvedám, abych ukázal); dolů jsme se dívali jen večer
po přicházejících stádech; byly tam podivné vesnice, jejichž jména jsem
nikdy nepoznal; snil jsem o nich a tak jsem si o jedné z nich představoval,
Že je na ostrově; vábilo mne vždy slovo brod a hledal jsem jej vždy, když
jsme šli dolů po řece do vrbin, strávit tam den léta v prudké samotě a
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v písku: jen zcela blízko reky cítily prsty nohou oblázky, křemeny, jiskřící
v slunci; záliv byl jen pro nás a řeka jen pro jednoho, neboť jsme bývali
sami; povždy jsem hledal brod, abych přesel, smočiv se jen do půle stehen,
což je v létě tak příjemno.
A ta ves, kterou jsem hledal, zelený ostrov v řece, se jmenovala po
svých stromech a plodech, zvuk jsem však již zapomněl. Jen vím, že tam
chodívali do kostela lidé, o nichž se Šeptávalo, že jsou bludaři.
Krajiny po řece, říkával jsem si tiše, a bylo to pro mne vždy tajemné
a plné očekávající úzkosti. Tak rád jsem tam chodíval s rodiči! Ale za
nedělního odpoledne jsme došli jen právě tam, kde začínala ona země,
skrytá někdy v mlze a jindy, v podvečer, kdy již chladilo řekou, ač jsme
byli od ní i třeba tak daleko, že jsme ji viděli jako proužek, zatopená
v modrém světle ztracených vsí.
Šli jsme jednou vzhůru do stráně po jakémsi příkopu a křovin bylo
po pás. Nevím už, jak se to tam jmenovalo, ale byla to jedna z těch vesnic,
po nichž jsem vždy toužíval; myslíval jsem také na mošt a víno, které
jsme kdysi pili před oním domem pod širokým dubem. Snad se ta ves
jmenovala Koplotová - a k tomu se řadila představa oplocených polí, jak
bývalo ve zvyku v pahorcích.
Jak sladké bylo jméno: Verešvár! Verešvár! Verešvár!
Co to jen bylo: Verešvár?
To bylo po řece. V tu stranu - chodilo se ale nejprve kousek proti řece
městem vzhůru na náměstí (uprostřed byl vysoký kostel a nalevo, na levé
straně čtverce, byla lékárna s černými zděmi a dveřmi) a potom z náměstí
ulicí, jejíž směr byl kolmý na směr řeky a jež byla chladná podvečer, zkropená vodou; spodem dalo se jít schody, neboť ta ulice byla jakoby právě
nad naší, takže její obyvatelé viděli do našich dvorů a my viděli jen vysoko, až skoro v obloze lesknout se okna anebo vysoké zdi bez oken, jen
s římsami, Čnícími nad hloubkami dvorů; mohlo se jít ale též strání, pod
níž byly stodoly; byla tak příkrá, že se tam neudržela ani tráva, a proto
bývala hlína obnažená jako na některých obrazech, jež miluji; v tu stranu
tedy byl zámek, ale říkalo se kaštieľ, a to slovo mne naplňuje určitými pocity, jež jsou zcela jiné, než jaké plynou ze slova zámek, ač při vyslovení
obou si vzpomenu jen na jediný zámek, a tím je právě kaštieľ.
Kaštiel' byl symbolem v mých očích: kaštiel' byl bílý, vysoko, v zeleni
stromů krásné zahrady. Před kaštielem bílý most nad zelení, postavený
snad jen k ozdobě, nad zahradou. A ta sahala až k řece, dolů, a byla tedy
dlouhá, neboť zámek byl na východ od města (na východ, a to připomíná
Turky, již byli kdysi až u města - a jejich krvavé únosy a lupy, o kterých
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jsem ještě slýchával), a reka tekla na jih (na jih! a odtud zářilo nejvíce to
slunce, slunce! Slunce, jež září mnou podnes z dětství!). Jen Široký pás
pastvin odděloval zahradu zámku od řeky. Vedly tudy cesty, koleje vedle
koleje - a široké, a někdy tudy šla též cesta do vsi na ostrově. Říkávali
jsme: Půjdeme pod Šomod (ač se mělo spíše říkat: pod Šomodu, neboť
slovo Šomoda znamená: alej listnatých stromů, jež šumí)!
A tak jsme tam chodívali, strkali Špičky bot a prsty rukou do drátěných ok v plotě zámecké zahrady (když jsme byli sešli kousek s nepříjemné
ä prašné silnice) a dívali jsme se: byly tam daleko od sebe široké stromy duby... duby... a jilmy.
A nahoře...
Můj kaštieli!

Radim Hladík
DVĚ BÁSNĚ
i.

Temnotou mou se, jiskro, mihni,
procitni ohněm některým,
jenž taví city v žhavé výhni,
kde slovo kujné měkne v rým!
Přízvuky veršů nechť se vzepnou
v trysku svých kopyt bez podkov;
rytmu puls zpívá živou tepnou,
falešně zněl by vespod kov.
II.
N a rouchu Musy rozevlátém
v mramoru s modrou žilou soch,
pracuji příliš hrubým dlátem
- a cit můj ruku nepřemoh'.
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Obraznost má si nevzpomene,
čím zdobit panně hebký šiář;
urážím roucho Melpomene,
zatím co jiní tvoří tvář.
Svědomí mého odraz přímý
zrcadlí kouzel klamných vznik,
jak tupé verše zahrocuji rýmy
- ne sochař - pouhý kameník.

Jaroslav Černý
CHRÁM P U S T É SAMOTY
Pohroužen, zlomen klečí mnich
v obrovském chrámu sám a sám.
Stěny jsou holé, zvon už ztich,
ó Pane, uvěř modlitbám.
Bez ptáků, stromů, lidí, řek,
tmou obklopený stojí chrám,
sem nedoléhá lidský skřek,
ó Pane, uvěř modlitbám.
Tím chrámem černá rakev je,
kajícím mnichem každý sám,
zde modlitby jsou upřímné,
ó Pane, uvěř modlitbám.

Oldřich Kryštofek
VERŠE
Z kořenů vykotlán hlas na přezmeni vážit
hlas jíním ruměnný
A to co ukryto (pro sebe?) neobnažit
nikomu nikomu své sny
Jen tobě Bože můj kterému nej blíže jsem
na ústích ran
I za to dík že nečekaně směl jsem
být obehrán
Po pláních úsměvů jdou slzy nenadálé
po úpatích stoupá hořkých proseb dým
až k patám andělů A těm jsem nejvíc vzdálen
za tebou slze hlasem prosebným

Augustin Vala
LYRIČNOST ČEPOVÝ PRÓZY
Vypravování v první osobě a nechuť k epické šíři
Dvě nejdelší Čepový povídky, rozrůstající se téměř v práce románové,
totiž »Děravý plášť« a »Zápisky Jiljího Klena«, jsou vypravovány v první
osobě. Co z toho plyne pro lyričnost Čepový prózy ? Především se tu setkáme s týmiž motivy a problémy jako i v ostatních knihách. Vypravování
v prvé osobě přímo naznačuje, že všechny ty problémy, ve kterých se
zmítají Čepový postavy, jsou zároveň problémy básníkovými. Prozrazuje to
ovšem i celá thematika povídky »Zápisky Jiljího Klena«, jak již na to upozornil Karel Polák. (Kritic. měsíčník, roč. I., str. 180-181.) Jsou tu i vnější
podobnosti v osudu postav s osudem autora: tak na př. Karel z »Děravého
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pláště« chce se státi spisovatelem. Josef Brach v povídce »Ponocný« v »Děravém plášti« se dívá na bratrovu podobu:
Dnes si u něho ponejprv všiml podoby matčiny, podlouhlé tváře, vypouklého čela
a jemné dolní čelisti. (Děravý plášť 9 . )

Není to vlastní podoba Čepová?
Ale vypravování v první osobě přispívá k zlyričtění prózy ještě i jinak.
Je tu totiž přímá podobnost s básnickým projevem lyrickým, který je především výrazem básníkovy touhy, naděje, bolesti a zklamání. Za básnickým
projevem lyrickým - který je vlastně vždy »vypravováním« v prvé osobě cítíme autora samého mnohem jasněji a intensivněji než v epice. Vypravování v prvé osobě bývá často vzpomínání. Tak je tomu i v obou našich
povídkách. A vzpomínání bývá ovšem neseno i citově rozechvělým tónem,
což rovněž přibližuje prózu poesii. Neboť i když nesouhlasíme s Ballym,
že básnictví je záležitost výrazu emocionálního (viz Mukařovský: Kapitoly z čes. poetiky, 83), přece jen se nedá popříti, že v poesii vystupuje více
básníkovo »já« se svými city, čili básnický jazyk bývá zpravidla i emocionálnější než jazyk prózy. A opačně ovšem přibližuje emocionálnost jazyk
prózy k jazyku básnickému. Zdůrazňujeme však opět, že emocionálnost
a básnickost jazyka nejsou na sobě přímo závislé.
Ve jmenovaných Čepových povídkách najdeme mnoho míst, která upozorňují na osobu vypravěče, t. j. stále čtenáři připomínají jeho přítomnost,
a dále místa, jež jsou působivě emocionální. Tak povídka »Děravý plášť«
začíná čtyřikrát slovem: »Kdybych...« Čtenář je nucen stále si doplňovat
podmět, t. j. »já«. Tento poukaz k osobě, jež vypravuje, je zesílen ještě
větným paralelismem.
Kdybych byl závodníkem...
kdybych sbíral motýly...
kdybych měl peníze...
kdybych se uměl zabít...

(Dp. 9 )

Mluví-li vypravěč o dětství, řekne:
Moje dětství! Věčná iluse...

(Dp. 11)

Zde se upozorňuje na osobu vypravěčovu nejen přívlastkem »moje«,
nýbrž i zvoláním. A opět náznak větného paralelismu.
Nebyl jsem v tom kraji...
Nemám odtamtud zpráv...

Je-li tu větný paralelismus jen naznačen, můžeme jistě s právem mluvit
o paralelismu obsahovém. Všechno je tu k záměrnému zdůraznění pod-
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metu »já«. Na jiných místech najdeme větný paralelismus zároveň s výrazy se silným emocionálním prízvukem.
Miluji tento kus světa...
Miluji tento kraj...
Miluji jej...

(Dp. 9 6 )

V celém tomto vyznání lásky ke kraji je proti slovu miluji, jež se třikráte opakuje na začátku věty, postaveno několik emocionálních slov, jejichž citový obsah je přímo v protikladu s citovým obsahem slova »miluji«:
zmatené stádo, ošklivost, páchnoucí syrovina, smutek, bolest, zhouba atd.
Právě z protikladného napětí mezi citovým obsahem slovesa milovati a
mezi citovým obsahem těchto slov vzniká tak mocný účinek básnický. Čep
tu nahromadil na jednom místě více stylisticky účinných prostředků: zdůraznil vypravěčovo »já« - a tím i subjektivnost - větným paralelismem, výběrem slov i jejich uspořádáním. K zesílení účinku používá Čep i grafiky.
Velmi často najdeme u něho věty ukončené několika tečkami, a tedy obsahově neukončené, naznačující. Takové věty dovolují čtenáři citové rozevláni, ba přímo k němu nutí.
Měl jsem tu chvíli podivný pocit: byli jsme to zase my dva, on a já... (Modrá a zlatá
9 1 . ) Svět je udělán skoro ze samých takových věcí, ale skrze to a nad tím cítí člověk něco...
(Maz. 100.) Odejdeme někam jinam, ožením se s tebou... (Dp. 81.) Návrat do zpustošeného pokoje s pozůstatky minulosti, tak blízké a tak neuvěřitelné... (Dp. 92.) Spát, spát...
a začít znovu, začít se vsím znovu... (Dp. 9 4 . ) Hledat a nenacházet, být doma a nebýt doma... (Dp. 49.) Ano, ano, tahleta klika nedovírala, tady pod schody byl v zemi schůdek...
(Letnice 61.)

Takových vět najdeme mnoho v každé Čepově povídce, ale v »Děravém plášti« a »Modré a zlaté« je jich až nápadně mnoho. A je to pochopitelné: obě jsou psány jako vzpomínky a vypravěč se často zamýšlí a zamlčuje. Srovnáme-li více takových vět, poznáme, že to je nejen ono citové
rozevláni, ona náznakovost, která strhuje pozornost na sebe, a tím i na
vypravěče.
Mysleme si, že nám někdo vypravuje svůj život. Tu a tam se odmlčí,
protože nám nechce všechno říci, nebo protože je přemáhán vzpomínkou,
nebo i proto, že slovo nestačí zachytit city. Posluchač je napínán, je nucen
sám se vmýšlet v nedopovězenou myšlenku, v nevyřčené tajemství. Mimoděk se zadívá zkoumavěji na vypravěče, pátrá v jeho obličeji, chce přečíst
v očích, co ústa zamlčela. Podobně je tomu i při čtení podobných vět. Zde
ovšem nemůže čtenář uhadovat v tváři vypravěče, ale může se v čtení zastavit, zamyslit. A to všechno znovu a znovu přivádí Čtenáře k vypravěči,
takže stále cítí živě jeho přítomnost. Čep se tedy nespokojuje s vyprávěním
v prvé osobě, aby svou prózu zesubjektisoval a zlyričtil. Užívá k tomu
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i jiných stylistických prostředků. Než všimneme si podobných vet ještě podrobněji. Intonace takových vět je odchylná od vět ukončených tečkou,
neboť neklesáme hlasem. Významový obsah spolu s neukončeností vyžaduje při hlasitém čtení zvláštní kadenci, kterou vnímáme, i když nečteme
hlasitě. Taková věta strhuje tedy na sebe pozornost i svou zvláštní intonací.
Ve vypravování v první osobě, zvláště je-li tvořeno pásmem vzpomínek, jako je tomu v našich povídkách, vynechává autor všechno, co se mu
nehodí. Není třeba příliš dbát souvislého toku dějového, vždyť čtenář se
dívá na svět očima hrdiny a má jej vidět tak jako on. Celý děj možno rozdělit v několik úseků, často i velmi malých, mezi nimiž není plynulého
přechodu. Všech těchto možností Čep hodně využívá. Některé scény jsou
tu vlastně jen proto, aby zachytily prchavou krásu okamžiku a nijak nepřispívají k epickému spádu. Tak v »Děravém plášti« na str. 30 až 33 je
několik takových míst. Alespoň jedno z nich ocitujeme:
Když jsem o půl osmé odcházel, ležela tam křehká, s ústy pootevřenými, s hnědavým
stínem na očních víčkách. Hedvábná košile byla odhrnuta s prsů neobyčejně bílých a jemně
orosených, jedna ruka jí volně ležela v klíně a druhá pod hlavou. (Dp. 32.)

Krátké kapitoly, jež zachycují jeden zážitek, jsou i v druhé povídce
v »Zápiscích Jiljího Klena«. Takovým způsobem Čep úmyslně zlyričťuje
svou prózu. Epik, který by stál mimo své dílo, dbal by jistě více epické
plynulosti.
Jinou vlastností, která činí z Čepový prózy prózu lyrickou, je Čepová
nechuť k popisu. Tato nechuť se projevuje ve všech jeho pracích, a bylo
by možno ukázati již na př. při charakterisaci Čepových krajinných líčení,
že Čep nechává nepovšimnuty i ony možnosti epického popisu, které se
přímo nabízejí. Tím spíše je tomu tak v povídkách »Děravý plášť« a »Zápisky Jiljího Klena«. Vypravování v první osobě umožňuje Čepovi všímat
si jen některých detailů, tím spíše, že ve vzpomínkách - a Karel i Klen
vzpomínají - vynořují se nám jen útržky minulosti. Nějaký přesnější a širší
popis tu vůbec nenajdeme. Domek, ve kterém bydlila Karlova milenka, je
popsán takto:
Bydlila ve vile se zahrádkou, všecka okna byla ještě zatažena. Její pokojík hleděl
k lesu, na stolku stála kytice jasmínu, odněkud zdola bylo slyšet bublání pramene. Dodnes
cítím tu vůni a slyším to bublání, které ke mně tenkrát pronikalo jako za druhou stěnou,
jako spodní doprovod jiné, divější melodie. (Dp. 32.)

Všimněme si tohoto popisu podrobněji. Především bije do očí, že je tu
popsána vilka ne taková, jaká objektivně je, nýbrž taková, jak se jistého
rána Karlovi jevila. Proto se nedovídáme o podobě domu ničeho, co by
nám pomohlo představit si jej. Bublání potůčku, kytice květin a v blízkosti
les - toť vše, co Čep vídal a slýchal sám na venkově. Prudkost tohoto zdánlivě nepatrného zážitku je zvýšena jemně tím, že minulost se tu prolíná
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s přítomností: Karel cítí ještě teď tu vůni a slyší ještě teď to bublání. A konečně si i všimněme pro Čepa typického vnímání, jak jsme již na ně upozornili: Čep vnímá více vůně a zvuky než zrakové dojmy. Ale bez zrakových dojmů není pravého epika! Je to především pátravý zrak, jenž dovede
zachytit nejen odstíny barev, ale i pohyby a prostorové detaily, a který tak
vytváří skutečnou epickou prózu. Čep je ve svých popisech někdy tak skoupý, že je to na škodu i jeho lyrické próze. Zvláště vypravování v první
osobě ho svádí, aby popisy co možná nejvíce zkrátil. A nejde jen o popisy
vnějšího světa, nýbrž i o zachycení duševních stavů, zvláště v »Děravém
plášti«. Čep tu napořád užívá výrazů: cítil jsem, měl jsem pocit, jakýsi,
jistý atd. Na několika stránkách »Děravého pláště« napočetl jsem 46 tvarů
slovesa »cítiti« a l4krát adjektivum »jistý«, a to ovšem není výčet úplný.
Čep používá těchto výrazů i tam, kde jich vlastně není potřebí, kde jsou
zbytečné, ale také tam, kde bychom rádi viděli nějaký pregnantní výraz.
Nemohu se ubránit, abych k němu necítil (k Hradilovi) jistou příchylnost, a... (Dp.
16.) Sám jsem si uvědomil s jistým uspokojením... (Dp. 13.)

Myslím, že v těchto příkladech bylo docela dobře možné bez újmy na
účinku adjektivum »jistý« vynechat.
Nezapomínám, že v té volbě neměla jakýsi podíl jistá milostná fantasie... (Dp. 2 7 . )

Zdálo by se, že zde mají adjektiva »jakýsi« a »jistá« své plné oprávnění,
neboť vypravěč chce něco zamlčet. Ale o kousek dále všechno vypravuje,
takže adjektivum »jistá« je zcela zbytečné. Uvedu ještě několik příkladu,
kde používá Čep těchto bezbarvých slov téměř za sebou.
Cítil jsem, že jsem bled... (Dp. 85.) ...hned se mi zdálo, že cítím ještě něco. (Dp. 8 5 . )
Cítil jsem, že se mi třese hlas... (Dp. 85.) ...najednou jsem cítil, jak tam stojím směšný... (Dp. 88.) Původní pocit, že je to všechno jenom směšné,... (Dp. 88.) Zase nade
mnou vítězil pocit směšnosti... (Dp. 89.)

Zdá se, že všude tu užívá Čep schválně těchto neurčitých výrazů právě
z odporu k přesnějšímu popisu a k rozvíjení duševního stavu v Čase.
V »Děravém plášti« snášíme to však těžce, neboť povídce, ve které autor
psychologisuje, vadí i útržkovitost scén i všechna ta klišé, jež duševní stavy
zachycují stereotypním: »cítil jsem«, »měl jsem pocit«.
Nechuť k širším epickým popisům vede i k zvláštní stavbě vět. J. V.
Bečka ve své knize Technika slohu (str. 107) upozornil, že u Čepa jsou
časté věty, jež jsou vloženy do věty jiné, od které jsou odděleny pomlkami.
Takové věty jsou podle Bečky rytmickým celkem pro sebe, neboť jsou
pronášeny tišším hlasem a mají tedy funkci melodického zpestření. Je tu
něco podobného jako u vět neukončených tečkou, jež mají zvláštní, od
ostatních vět odlišnou intonaci. Bylo však již řečeno, že neukončenost vět
nese s sebou i citové rozevláni, neurčitost a náznakovost. Také věty vložené
a oddělené pomlkami vyplynuly ze snahy, vyhnout se epické šíři, a to snad
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ještě více než z úmyslu zpestřit rytmus věty. Taková věta odbývá totiž
stručně, jakoby mimochodem, co by bylo jinak třeba vylíčit v delší epické
pasáži. Vložené věty jsou vlastně vysvětlením a doplňkem toho, co předchází. Bečka cituje tuto větu:
Učitel Mrázek zavedl středeční výlety po okolí - středa byla v Jelení prázdným dnem
- napolo pikniky a napolo tance... (Lt.)

Vložením věty oddělené pomlkami vyhýbá se Čep delšímu rozvedení,
které by vypadalo asi takto: Jednou za týden, totiž ve středu, měli učitelé
volno. Tohoto volného dne využívali k vycházkám a učitel Mrázek... Jinde
je ještě patrnější, jak taková vložená věta zastupuje delší pasáž.
Hned druhý den se Prokop vypravil na pesí cestu po Českomoravské vysočině a po

půl roce byl jmenován - zásluhou vlivů Artura Steina, který ostatně nevycházel z úžasu
nad tímto rozmarem - na obecnou školu do Jelení. (Hranice stínu 55-56.)

Čep tu dokonce mluví o vlivech (ne o vlivu) a o úžasu Prokopova
přítele, takže by jistě bylo možno říci o tom více.
Rada Hynek - nevím, v kterém ministerstvu sloužil; teď je v správní radě jedné banky - koupil v Přívlakách statek. (Maz. 71.)

I zde by bylo možno pověděti o radovi více; Čep to odbude vloženou
větou, a tu ještě zestruční stylisací ...jedné banky... ač zajisté mohl banku
jmenovat.
Zdá se, že hodně trpěl (Charvát) od světské nespravedlnosti, na vojně, v zaměstnání -

býval zahradníkem v zámku - a že je v jeho životě něco... (Maz. 7 9 . )

Tu téměř pociťujeme Čepovu nechuť k epickému rozvedení jako nedostatek. Rádi bychom věděli, jaké nespravedlnosti Charvát vytrpěl a poznámka, která je tu jako vložená věta, může se zdát čtenáři, který nepoznal
poválečnou dobu z vlastní zkušenosti, nejasná a neodůvodněná. Tu všude
je Čepův sklon k neurčitosti zřejmý. Nesmíme ovšem přepínat a vidět
v každé takové větě úmyslné zestručnění. Je skutečně mnoho i takových
vět, jež mají funkci, na kterou upozorňuje Bečka.
J e to takové zvláštní místo - člověk přejde potok, vystoupí do stráně a najednou stojí
uprostřed zcela nového kraje... (Maz. 75.)

Tuto větu by bylo možno zcela dobře napsat bez pomlky. Oddělená
věta nevysvětluje ani nezkracuje, nýbrž je popisem. Zde tedy šlo Čepovi
jistě o větnou melodii. Jindy zase skrývá v sobě taková věta ironické upozornění.
Artur Stein, který v sobě dovedl spojovat - se schopností, která je výsadou jeho plemene - smysl pro praktické věci... (Hst. 4 8 . )

I v jiných knihách se tato nechuť k epickému zachycování věcí, lidí
a událostí jasně projevuje. V kratších povídkách, jako jsou v knihách
»Dvojí domov« nebo »Vigilie« a »Zeměžluč«, není ovšem možno pouštěti
se do epické šíře. Ale i tu je snad autor v popisu skoupější víc než je třeba.
Tak na př. v povídce »Rozárka Lukášová« z »Vigilii« jsou nejčastějšími
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přívlastky tato adjektiva: sladký (vícekrát), podivný, rudý, chmurný, podivně nenasytný, nevyzpytatelný, srdcervoucí, prudký, bezedný, nevýslovný
(vícekrát). Bylo by ovšem chyba viděti v těchto »siláckých« nebo »opisujících« výrazech zvlášť veliký nedostatek. Právě podobné výrazy jsou pro
Čepa typické. Prozrazují pěkně vnitřní napětí, ve kterém Čep jistě tvoří,
a dodávají tak Čepově próze jistého vzruchu, který není dán dějem, často
příliš statickým. (Na př. v povídce »Ponocný« v »Modré a zlaté«.) V delších povídkách je ovšem Čepová nechuť k epické Šíři ještě patrnější. Venkované, kteří procházejí vesnicí, vidí zámek takto:
Vlevo se bělal vrahovický zámeček s Čtyřmi výstupky v rozích... (Lt. 56.)

Venkované, kteří mají přece ve zvyku všechno si důkladně prohlédnout, všimnou si jen nepatrných výstupků, tedy detailů. Na jiném místě
přijde chlapec do cizí vesnice a nevšimne si ani kostelíčka ani chaloupek,
zato se mu zdá (zcela nechlapecky), že je tam jiný vzduch a proto se mu
tam líbí. (Lt. 57.) Nebo Čep líčí venkovskou svatbu. Jaký to námět pro
epického rozkoŠníka! Ale Čep se opět spokojí jen několika detaily.
V »Letnicích« líčí Čep milostná lákání odrostlých dcer statkáře Hoška
takto:
Oblékaly se po pansku, břinkaly na klavír, měly celé odpoledne volno a vůbec vábily
k milostným hrám.

Celá tato scéna je úmyslně epicky nerozvedena. Je tu jen několik náznaků a čtenář se musí domýšlet sám. Ale ovšem i těch několik náznaků
stačí, abychom postřehli lehký výsměch a směšnost těchto »milostných
her«. Tato epická střídmost neznamená však nikterak, že bychom ji nějak
pociťovali jako nedostatek, neboť Čepovi nejde nikdy o šíři pohledu, nýbrž
o hloubku. Maličký detail dovede vdechnout život i delší scéně, dovede jí
dát i hlubší význam. A o to Čepovi jde. Chce zachytit ono »něco«, co se
chvěje nad věcmi, ono nepostižitelné, po němž se vždy znova a vždy marně
vzpínáme. A je třeba říci, že se Čepovi znamenitě daří zachycovat celé to
ovzduší - v němž jako by něco viselo - kolem věcí a kolem lidí. Nedělá
to přímou methodou, epickým rozvedením, nýbrž útržkovými náznaky,
poznámkou, jakoby náhodou utroušenou. Je-li na př. celá svatba zachycena
jen náznakem, je tu zároveň i detail, který celé té scéně dává zvláštní ráz.
Hned na počátku této svatební scény zmiňuje se totiž Čep o tom, jak nevěsta musela jít kousek cesty pěšky blátem, a praví, že to cítila jako křivdu
po celý svůj život. Ani řinkot sklenic ani smích hostí nedovedou zastřít
trpký tón, na který básník tímto detailem uhodil. Čtenář si pak uvědomuje,
že takový vážný krok v životě venkovanů, jako je svatba, může být v jejich
nazírání pokažen i nepatrnou směšností. Toho všeho Čep dosáhl, aniž se
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o tom rozpovídal. Podobně si Čep počíná v zachycování i jiných situací.
V knize »Letnice« líčí Čep život na venkově. O práci na poli se téměř ani
nezmiňuje, krajina je u něho vystižena obvyklým modrým nebem, vůní
polí a oroseným obilím, a přece máme celý ten Čepův venkov plně před
očima. Čep vytvoří nějaký detail, a tu se jeho pohled ponoří tak hluboko,
že není třeba mnoha slov.
Ti sedláci paličatí, jak se jim dostat na kobylku! Ještě na prahu kostela dokončují řeč
o krávě, která pometala, a o pšenici na Zadních dílech, na kterou přišla rez. Tam ti na
kůru za varhanami brebentají celé kázání, sestrkujíce dohromady mohutné zátylky, a uprostřed mše, mezi dvěma slokami písničky, se nakloní Zháněl k Zlámalovi a zahučí mu do
ucha: »Zač jste prodali v pátek prasata?« - »Za dvacet rýnských. Nestojí to ani za to
žrádlo.« - »Shlédni, Bože, s nebes vysokosti,« spustí do toho varhaník a oba strejci se zas
chápou svých kancionálků. (Lt. 7 5 . )

Tato kostelní scéna nepostrádá humoru. Ale zároveň obsahuje v kostce
vše, co by bylo možno říci v široce epicky založených kapitolách o materialismu venkovských lidí. Tak postupuje Čep napořád. Zachytí kratičkou
scénu ve venkovské hospodě a nepřímo nám odhalí život v rozvrácených
manželstvích a celou tu nezdravou erotiku, která se v jistou dobu tlačila
z měst na venkov. Několik scén z pražského baru se skupinou studentů a před našimi zraky se otevře celá ta planost a ubohost studentského života
v poválečných letech. Básník tu ovšem není objektivní, a ani nemůže být,
nechce-li zabříst do rozmáchlejší epiky. Čep tedy dovede thematicky i stylisticky odlákat čtenáře od očekávání epické šíře a podrobností. Jeho
situace jsou jakoby vypracovány ve dvou rovinách: v jedné rovině zůstávají
slova jako nositelé všední skutečnosti, reálné až naturalistické, v druhé se
stávají nositeli tajemných náznaků, symboliky a nejasných tušení. Projevuje
se to i v používání oblíbených obrazů, jako je na př. bílá cesta a orosená
pěšina. Ne tak často, ale přece jen dosti hojně, objevuje se i jiný obraz:
kraj se šlápotami dětských nohou. Jaký tlum představ se pojí k tomuto
obrazu: sladká vzpomínka na bezstarostné dětství, nesmazatelné pouto
k rodnému kraji a mravní závaznost k němu. A právě neepický pohled na
věci dovoluje Čepovi tento způsob podání. Krajinný záběr u Čepa nechce
- právě jako i jmenované obrazy a scéničky - zachycovat s epickou realističností. Je tu jen proto, aby v čtenáři rozehrál všechny struny citu, aby mu
pomohl vnímat a chápat svět jako věčné tajemství, jež nám dal žít a luštit
Bůh. Ty večery za svitu měsíce, když vůně táhnou z polí a z dálky se ozývá
hlas chřástala, ta rána S třpytivými kapkami rosy na chvějících se stéblech
obilí, ty zkoumavé pohledy do lidských srdcí nejsou Čepovi příležitostí, aby
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zazářil svým epickým uměním. Nikoli, to vše má probudit v čtenáři pocit
neznámého tajemství, nebo jak to říká Čep sám na jednom místě (Lt. 92)
»naději na cosi neznámého«. Věci i lidé mají u Čepa svá tajemství, jež
luštíme. Ne nadarmo užívá Čep tak často slova »stín«. Čepovi hrdinové
hledají smysl svého života, ale ten se nedá zachytit, uniká jako stín, který
vrhá jejich vlastní postava.
Takovým způsobem jsou tedy tvořeny u Čepa nejen situace, krajiny
a detaily, nýbrž i charaktery. Kdyby Čep zachycoval takto neepicky jen
věci, kraje a události a naproti tomu byl epický v charakterisaci osob, jistě
bychom to pociťovali jako porušení rovnováhy. Poněvadž však i jeho postavy jsou epicky nerozvedeny, zahaleny často úmyslně rouškou tajemství
a ponechány ve stínu, působí na nás Čep vyrovnaností a ovšem - lyričností.
Neurčitost a náznakovost, jež obklopuje Čepový postavy, zařazuje Čepovu
prózu velmi jasně mezi prózu lyrickou.
(Výňatek ze studie.)

Jaroslav Albrecht
Z JEVIŠTNÍ HISTORIE
ČERTOVY STĚNY
Po dvojnásobném obnovení Prodané nevěsty, po nové inscenaci Dvou
vdov, Libuše, Tajemství a Dalibora došlo v druhé polovici listopadu i na
Smetanovu operu poslední, na Čertovu stěnu.
Není divu, že Talichovo nové pojetí této opery přivedlo českou divadelní veřejnost poněkud do varu. Především naše kritika zpěvoherní tu
stanula před nesnadným úkolem, před problémy spíše napovězenými než
vyřešenými. Skuteční kritikové - recensenty z ochoty neb z povinnosti se
nám tu netřeba zabývat - se opravdu poctivě snažili, aby našli správný postoj jednak ke Smetanově opeře vůbec, jednak k Talichovu pojetí Smetanova díla, respektive k jeho dramaturgickým zásahům a retuším partitury.
Šli proto tentokrát do divadla jak náleží vyzbrojeni! Nespokojili se pouze
tím, co o zpěvohře vykládaly průvodní informativní články. Šli dále do
minulosti sami, zkoumali, jak kdy u nás bylo o této opeře psáno, zabývali
se její jevištní historií (dotud ne právě úspěšnou); ba mnozí se znovu zahloubali do textu, a ne-li přímo do partitury, tedy aspoň do klavírního výtahu. Posudky, jež vznikly po tak náležité přípravě a po dobrém uvážení, ne-
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lze proto bráti na tak lehkou váhu jako chvilkové nápady novinářských recensentů, jež dnes jsou sice čteny, avšak zítra již po právu zapomenuty. Budoucí monograf Smetanův nalezne v oněch věcných kritikách mnohý nový
postřeh, ukazující cestu kupředu, cestu ke kritickému spisu o Bedřichu
Smetanovi; nalezne v nich však také leccos zastaralého, nesprávného. Pokusme se prvé odlišit od druhého.
Naše kritiky v prvé řadě zajímala otázka: Proč Čertova stěna (dílo po
hudební stránce dojista velmi dokonalé) neměla dotud u obecenstva takového úspěchu jako ostatní přední mistrovy zpěvohry?
Při odpovědích na tuto otázku lze názory kritiků shrnouti asi takto:
Čertova stěna oproti jiným, jevištně velmi působivým operám Smetanovým
má sice některé slabiny ve výstavbě dramatické. Avšak ony nebyly hlavní
příčinou jejího prvotního neúspěchu. K těmto nedostatkům vnitřním (nejasná exposice, komplikovaný děj, nepodařená záměna Beneše a Raracha,
Vok-figura komická a Vok-velmož) přistoupily prý tenkrát mnohé vnější
okolnosti (vadné provedení scénické - nikoli pěvecké! - nedbalá výprava
atd.); ty prý především způsobily, že Smetanovo dílo bylo brzy po premiéře pohřbeno na dlouhou řadu let.
Naším úkolem jest zabývat se tímto tvrzením naší kritiky hudební poněkud podrobněji. Postup náš bude takový, jaký jest obvyklý v práci historické. Určíme prameny těchto názorů, zjistíme, do jaké míry jsou spolehlivé; dokážeme-li, že tvrzení tam obsažená nejsou vždy zcela přesná,
bude dojista vadné i to, co jest budováno na takových základech.
Řekli jsme již výše, že se naši kritikové hudební tentokrát zabývali velmi důkladně odbornou literaturou o Čertově stěně. Tím není řečeno, Že
jejich úkol tu byl snad příliš rozsáhlý. Vše důležité, co u nás bylo o této
opeře napsáno, lze totiž pročíst během jednoho krátkého odpůldne. Ba
není bez ironie, že současně se šedesátinami Smetanovy opery »slaví« naše
bádání smetanovské také šedesáté výročí sepsání prvé a posud jediné obsáhlejší studie o Čertově stěně. Jest jí velmi důmyslná pětidílná stať z pera
V. V. Zeleného, věrného Smetanova ctitele a neúmorného vykladače jeho
díla; otištěna byla na sklonku roku 1882 v závěrečných číslech časopisu
Dalibor. Její autor měl v úmyslu podati výklad ještě rozsáhlejší - a dle
toho, co nám pověděl, litujeme, že tak neučinil - avšak nebylo lze překročiti závěr ročníku. Jak z chronologie vyplývá, byla stať Zeleného psána
právě v době premiéry, částečně ještě před provedením díla. (Čtenář ji nalezne přetištěnu ve známé publikaci V. V. Zeleného »O Bedřichu Smetanovi« z r. 1894.) V. V. Zelený neměl, bohužel, mnoho pokračovatelů ve
svém úsilí o vědecké rozbory Smetanových oper. Až teprve v desátých íeŘádlX. 5.

65

tech našeho století ujal se jeho myšlenky Otakar Zich, jenž proti dogmatickým soudům Otakara Hostinského a proti povrchním parafrázím v dílech jeho žáků se pokusil o cos podobného, jako učinil V. V. Zelený v případě poslední Smetanovy opery. Míním tu známý, vzorný Zichův rozbor
Hubičky. Jestliže se však u nás v kruzích hudebně vědných nedostávalo
pozornosti ani nejoblíbenějším Smetanovým zpěvohrám, nelze se divit, že
právě literatura o Čertově stěně je tak chudá. První, kdo o Čertovu stěnu
projevil více zájmu, byl Otakar Hostinský. Psal o ní, ne však tak důkladně
a věcně jako V. V. Zelený; úhrnný svůj soud o této opeře uložil do stati
»O zpěvohrách Smetanových«, kterou sepsal pět let po premiéře Čertovy
stěny. Nevěnoval jí tam mnoho místa, jen něco kolem čtyř stránek. (Viz
Hostinského: »Bedřich Smetana«, str. 421-425.) Otázku, proč Otakar
Hostinský jevil tak málo zájmu o toto dílo Bedřicha Smetany, jest pravděpodobně vysvětliti takto: Smetana odmítl nejen text, který mu Hostinský
nabízel, nýbrž i nadále plnil své opery »nepřípustnými« čísly, tanci a jinými ústupky obecenstvu. Hostinský však již tehdy pracoval s Fibichem
na Messinské nevěstě; neměl proto ani zvláštní příčinu nějak se za Smetanu bít. Čertova stěna, právě tak jako Dvořákův Dimitrij, se nehodily
do vývojové linie jím rýsované. Hostinský hledí ve zmíněné stati spíše své
čtenáře dojmout, než je poučit. Proto opakuje z knihy V. V. Zeleného nedoložené tvrzení o plačícím Smetanovi za kulisami divadla, připojuje mylné
tvrzení o »prostotě a zdrženlivé průhlednosti« Smetanovy instrumentace
Čertovy stěny a v závěru článku věští, že i pro Čertovu stěnu přijde »Čas
poznání«, jako přišel pro Dalibora.
Z dalších příspěvků jest zajímavá (ač ne vždy ve všem správná) stať
o Čertově stěně z dosud nedoceněného spisku o Smetanovi od F. V. Krejčího z roku 1900. Uvádím ji tu proto, že F. V. Krejčí byl z těch, kteří se
nebáli vyslovit vlastní mínění o Smetanovi právě v době, kdy kritické bádání o Smetanovi již zvolna ustupovalo pouhé sentimentální hagiografii.
Těmito třemi příspěvky jsme však také zhruba vyčerpali vše, co u nás
bylo o Čertově stěně úhrnného a původního napsáno. Bystrá stať Zichova,
o níž ještě dále uslyšíme, zabývá se problémem dramaturgické úpravy
a další příspěvky obírají se buď textem, bud' jevištní historií tohoto díla
neb některou jinou nepodstatnou složkou. Nezbývá než opakovat: studie
V. V. Zeleného, dnes již Šedesát let stará, byla dosud překonána toliko
v drobných opravách, nikoli v celku. Jest nejen prvním, nýbrž i nejspolehlivějším ze všech dosavadních výkladů Smetanovy poslední opery.
Namítne mi snad někdo, že ponechávám stranou celý velký spis »Zpěvohry Smetanovy«, že i tam jest obsaženo úhrnné poučení o Čertově stěně.
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Není tomu tak. Autor tohoto spisu nepostupoval způsobem vědeckým,
nekladl si nových problémů, proto také nemohl prináseti nové pohledy.
Pracoval způsobem velmi povrchním, prostou parafrází toho, co již bylo
řečeno dříve. Tomu, kdo si přečte v tomto popularisujícím díle passus
o Čertově stěně, ozvou se nejen téměř všechny myšlenky z uvedených statí
předchozích, nýbrž mnohdy přímo doslovné reminiscence, aniž autor poví,
zda duchovým otcem té které pasáže jest Zelený, či Hostinský neb dokonce
jím tak briskně odmítaný Krejčí.
Touto nepůvodní kompilací se proto budeme zabývat jen potud, pokud
tvrzení tam obsažená měla vliv na část naší kritiky zpěvoherní. Vlastním
východiskem naší úvahy však zůstává základní studie V. V. Zeleného.
Odtud přejímali mnozí naši kritikové svá mínění o neúspěchu poslední
Smetanovy zpěvohry.
Zelený tvrdí - a i pamětníci premiéry vyprávějí často v ten smysl - že
prvotní neúspěch Čertovy stěny byl zaviněn nedbalou režií i nevhodnou
a nepečlivou výpravou. K tomu ještě přistupuje nutné sice, avšak ne právě
ideální obsazení role Raracha. Rarach - tak přeje si text opery - nemá býti
»na potkání k rozeznání« od svého soka Beneše. Avšak Rarach, zpívaný
basistou Chlumeckým, byl prý postavy vytáhlé, hubené, učiněný Don Quijote; naproti tomu Beneš, představovaný Hynkem, byl pomenší, tlusťoučký; jak prý by se pak byli diváci nesmáli jejich zpěvu o »nepoznání«?
(Mimochodem řečeno, není to právě nejhorší věc, když se diváci komické
opery zasmějí výstupu, který ani autorem není míněn vážně. Soudíme naopak, že tato náhodná okolnost, poněkud napravující nejasnou záměnu
mezi Rarachem a Benešem, mohla úspěchu díla spíše napomoci, než jej
ohroziti.) Zajímavým způsobem »řeší« problém neúspěchu Čertovy stěny
Josef Bartoš ve svém spise »O Prozatímním divadle a jeho opeře«
z roku 1938. Na stránce 349 soudí, že tato okolnost nezavinila »fiasko
celé opery«, že vlastní »příčinou fiaska byla slabá připravenost« premiéry.
Avšak na stránce 389 svůj soud opět mění. Píše tu doslova: »Vlastní příčina neúspěchu Čertovy stěny tkvěla v následující okolnosti.« A nyní opakuje celou historku o »malém zavalitém« Hynkovi a »hubeném vysokém«
představiteli Raracha. To prý operu připravilo o úspěch. Jako si kdysi povzdechem ulevil Zich, že prý v čertech v Čertově stěně se vyzná opětně jen
čert, můžeme i my dodati, že takovéto »podvojné« výklady naší hudební
vědy může chápat také jen - pekelník. Pro zajímavost dokládáme, že na
stránce 349 se Bartoš ve svých názorech řídil tím, co byl právě vyčetl z pamětí Benoniho, na stránce 389 však již opětně tím, co vykládá Foerster
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ve svých vzpomínkách. Mezitím ovšem zapomněl, že dříve vykládal celou
historku jinak, podle jiného pramene.
Ponechme však zatím čerty i žáky Otakara Hostinského stranou a vraťme se k Zelenému. Zelený obviňuje správu divadla z nedbalosti, nikoli
však ze zlé vůle. To jest důležité pro naše další výklady. Zelený totiž byl
do našich divadelních poměrů dobře zasvěcen, a kdyby byl tehdy shledal
cosi více než nedbalost, byl by se jistě ozval již před premiérou. Na druhé
straně však byl zase Zelený přece jen současníkem všeho toho dění, nemohl proto ani zcela objektivně posouditi nesnáze druhé strany. Jest
povinností historika, aby naznačil i její potíže; snad tu i proti obvinění
V. V. Zeleného nalezne leckterou polehčující okolnost.
Především, Čertova stěna byla skončena v době pro Smetanu velmi nevýhodné. Byl právě chystán repertoir pro Národní divadlo, obnovovány
hry starší, uváděny na pořad opery dotud vůbec nedávané, měněn ensemble,
vše bylo v jakémsi neklidu. Zpěváci byli mnoho zaměstnáváni, právě tak
orchestr; ředitelství chtělo, aby se každému ze žijících skladatelů dostalo
spravedlivého podílu v repertoiru. Proto se pojednou rozpomíná na Fibichův Blaník, na Bendlovy Černohorce i na Starého ženicha a z Dvořáka
pak dává na pořad již tolikrát odložené Tvrdé palice. Především však
chystá jeho Dimitrije, a to právě touže dobou, kdy Smetana naléhá na provedení Čertovy stěny, divadlu již rovněž zadané. Divadlo dotud Dvořákovi poněkud křivdilo. Odkládání Tvrdých palic nebylo jeho jediným proviněním proti dramatickému dílu mistrovu. Bylo proto rozhodnuto, že
Dimitriji se má dostati totéž, co Libuši, to jest co nejpečlivější výpravy
i vzorného nastudování. Dnes jest nám lehko říci, že divadlo mělo povinnost vypraviti Smetanovu Čertovu stěnu právě tak dokonale jako Dimitrije, opatřiti nové dekorace, kostymy atd. Byla tu však otázka, kde vzíti
k tomu všemu peněz? Tenkráte - a ani ještě později za Kovařovice - nebylo tučných subvencí, jež by byly hradily případné schodky v divadelní
pokladně. Divadlo bylo vedeno na basi obchodního podnikání a jeho
příjmy nebyly tak velké, aby bylo možno současné poříditi výpravu ke
dvěma tak velkým dílům. Správa byla nucena počítat s každým haléřem.
Tento stav není sice právě věcí potěšitelnou, avšak je třeba jej vzíti v úvahu. Poněkud drasticky řečeno: kvóta, připadající na Smetanu, byla vyčerpána Libuší, nyní byl v pořadí opětně Dvořák. Správa divadelní se proto
namáhala seč byla, aby vyvázla ze svízelné situace. Zkoušela své štěstí u té
i oné strany, přála si odložení Dimitrije neb Čertovy stěny, avšak obě
strany - pochopitelno - byly neústupné. Došlo proto k několika přesunům,
až se konečně správa divadla rozhodla dáti přednost Dimitriji. Dimitrij
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sliboval větší jevištní úspěch a ten pro tehdejší správu byl nejen vítaný,
nýbrž i potřebný. Přesto však Smetanova Čertova stěna - aby i druhé straně
bylo učiněno aspoň zčásti po vůli - dána na pořad ještě v témže měsíci.
(Dimitrij byl hrán 8. října, Čertova stěna 29. října 1882.) Přátelé Smetanovi sice dosáhli aspoň zčásti svého cíle, avšak - v neprospěch Smetanova
díla. Scénicky působivý, průbojný Dimitrij Smetanovo dílo zbytečně zastiňoval.
Avšak vnější okolnosti, blízkost Dimitrije, nutné omezení výpravy
a nepromyšlená režie, nebyly jedinou příčinou neúspěchu Čertovy stěny.
Vždyť i později, když provedení této opery bylo již ve všech směrech nejpečlivější, nevzbudila Čertova stěna v hledišti ani zdaleka takový ohlas,
jakého vždy docházejí jiná mistrovská díla Smetanova. Ostatně operu, jež
je v samém jádře dramatická, jevištně působivá, nemůže ubít některá z podružných složek, jako jest na příklad nešťastně volená výprava. Zvláště
ne, je-li opera po hudební stránce pečlivě nastudována. A o tom, že tomu
tak bylo, nepochyboval ze současníků nikdo. Vlastní příčina neúspěchu
leží proto v díle samém, v jeho dramatické struktuře. Již Zelený ve zmíněné stati bystře poznamenává, že Krásnohorská dovedla sice v Čertově
stěně uchovati svěží půvab svých veršů, lahodný lyrismus milostných scén,
že však ji náhle opustila dovednost ve srozumitelné a poutavé výstavbě
děje. A i Smetanovi, jenž v Hubičce i v Tajemství přímo mistrně dovedl
odhadnouti jevištní únosnost jednotlivých scén, ušlo, že libreto k Čertově
stěně má mnoho hluchých míst, na něž obecenstvo nebude reagovat.
Správně poznamenává proto Zelený, že obsah libreta k Čertově stěně jest
sice poutavý, bohatý zápletkami i náhlým rozuzlením, že však tyto přednosti jsou patrny pouze při vypravém* děje, nikoli při jeho dramatickém
provozování. Děj jest pak příliš složitý, divákovi mnohé ujde. Především
nerozumí divák záměnám Raracha s Benešem, často neví, koho má před
sebou. K tomuto místu vhodně poznamenává Zich ve své »Estetice dramatického umění«, že oblíbená záměna »qui pro quo« se Krásnohorské
nepodařila. Především proto ne, poněvadž z takové záměny se musí těšit diváci! Vědí o něco více, než dramatické postavy hry - odtud pak prýští
celá komičnost situace. Právě Shakespearovy hry nám poskytují řadu takových zdařilých záměn: nikdo si z diváků jistě nesplete Violu se Sebastianem v lyrické veselohře Večer tříkrálový. V Čertově stěně však naopak
divák zřídka ví, kdo jest Beneš, kdo Rarach, ba vzhledem k nejasné exposici neví téměř nic ani o minulosti obou postav, ani o jejich pravých záměrech. (Podrobnosti viz také ve stati O. Zicha »O Čertově stěně«, otištěné v Hudební revui z r. 1909, str. 222.) Byl u nás vysloven názor - uvá-
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dim jej toliko pro zajímavost - že prý hlavní vinu na tom, že děj Čertovy
stěny není dobře srozumitelný, má - divák sám! Proč prý se napřed nepoučí, pak mu prý bude vše jasné, pak bude práv i Krásnohorské i Smetanovi. O zmýlené v tomto nápadu snad netřeba ani psát. Dramatické dílo,
je-li opravdu dramatické - t. j. jevištně působivé - musí mluvit samo za
sebe, musí zapůsobit přímo s jeviště na divákovu vnímavost! Či potřebuje
někdo předchozích »výkladů a poučení« k tomu, aby »porozuměl« Prodané nevěstě nebo Hubičce, dílům vysoce dramatickým?
Vlastní příčiny neúspěchu leží proto v libretu díla; nelze je klást mimo
dílo. Je to celkem vzato tentýž případ, s jakým se shledáváme u Fibichovy
Messinské nevěsty nebo Dvořákovy Armidy. Tak jako nikomu ani nenapadá, aby Armidu co do jevištní působivosti stavěl po bok Jakobínu neb
Rusalce, tak bychom se měli zříci i myšlenky, že Čertova stěna v té podobě, v jaké nám ji Smetana odkázal, půjde kdy touže cestou jako Hubička, Tajemství, o Prodané nevěstě ani nemluvě. Již tu vidíme, že tehdejší
divadelní správa nemůže býti volána k odpovědnosti za neúspěch Čertovy
stěny do té míry, jak se dosud děje.
A což teprve když uvážíme, že samo libreto předpisuje věci, jež i při
dnešním vyspělém stavu jevištní techniky jsou jen těžko realisovatelné.
Tím obtížnější však to bylo v době premiéry, kdy obecenstvo bylo uvyklé
výpravě věcné, věrné, kdy se nespokojovalo s pouhými náznaky, nýbrž
chtělo vše opravdu vidět. To ostatně nahlížel i sám V. V. Zelený, i ostatní
přátelé Smetanovi. Správa divadla sice prý přála spíše Dvořákovi, jeho
Dimitriji - dávajíc mu tak oplátku za předchozí opomíjení - avšak ani
Smetanovi, ani jeho opeře tu škodit nechtěla. Nebylo tu zlého úmyslu.
A přece v některých z nynějších posudků Smetanovy Čertovy stěny
byly vysloveny neb aspoň naznačeny názory opačné. Kde jejich pramen?
Je lehké jej zjistit. Pocházejí ze zmíněného již spisu »Zpěvohry Smetanovy«. Tam totiž autor, spoléhaje více na vlastní fantasii než na historické dokumenty, podezírá celou divadelní správu z nízké intriky. Vše prý
bylo úmyslné nastrojeno tak, aby Dvořákův Dimitrij byl co nejvíce vynesen do přízně diváků a Čertova stěna při tom vzala za své. Nedostatky
provedení prý jsou sdostatek známy. Avšak správa divadla - a to jest
novum, s nímž přichází náš autor - prý úmyslně neobsadila hlavní role
předními zpěváky. Tento názor jest i dnes ještě tu a tam pokládán za bernou minci, proto o něm poněkud siřeji.
Autor spisu »Smetanovy zpěvohry« zakládá celou svou »koncepci« na
polaritě mezi Dimitrijem a Čertovou stěnou. Tvrdí, že Dimitrij byl hrán
již 9. února, kdežto Čertova stěna prý až »na podzim«. Tedy zmýlená o tři
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čtvrti roku! Neví vsak ještě více věcí. Neví, že hlavní role Čertovy stěny
nemohly již proto být dány do rukou jakési druhé garnitury pěvců, poněvadž té u nás v době divadelní prozatímnosti vůbec nebylo ! A nejen to,
dále neví, že přidělení všech rolí bylo učiněno na výslovné přání Smetanovo!
Jak možno, že odborník v bádání smetanovském neznal Smetanův
dopis ze dne 4. července 1882, adresovaný tehdejšímu prvnímu kapelníku
české zpěvohry Adolfu Čechovi? Či jej znal a pomlčel o něm prostě proto,
že byl v rozporu s jeho »koncepcí«? (Dopis ten byl tou dobou znám celé
české veřejnosti z přetisků Teigových ve »Smetanových skladbách« a ve
»Smetanových dopisech«.)
Uvádím doslova, co tu Smetana píše: Smetana byl totiž požádán, aby
sám navrhl obsazení Čertovy stěny. Odpovídá: »Milerád sestavím partie
(t. j. obsazení rolí) z nové opery „Čertova stěna", jak dalece mně dosud
znějí v milé upomínce v uchu vnitřním (Smetana již tou dobou po osm let
neslyšel) hlasy a umělecké výkony oněch starších pravých (!) umělců
a umělkyň.« A hned počíná s výčtem, dávaje každé roli po Čísle. »1. Vok
Vítkovic... rozhodně p. Lev... jeden z nejprvnějších zpěváků vůbec v celém
hudebním světě.« »2. ZáviŠ Vítkovic. Může jediné provésti všeobecně
ctěná paní Fibichová.« »3. Jarek co rytíř a tenor - vždy můj milý přítel
Vávra, - kterému přeje skladatel známou lahodnost hlasu a spůsobů.«
»4. Hedvika - slečna Reichova a 5. Katuška - slečna Sittova. Katuška dominuje ve všech jednáních a dle mého přesvědčení nikdo jiný nemůže úlohu tak provést. Hedvika, mlaďounká princezna, hodí se úplně všem chvalitebným spůsobům sl. Reichovy.« »6. Michálek, tenor-buffo, dle mého
přání a velmi milé upomínky na výtečné výkony jeho, přál bych si pana
Krössinga.« »7. Beneš, bass... by byl zde úplně na svém místě výtečný pan
Hynek.« - Je známo, že kapelník Čech - vždyť to byl Smetanův žák a důvěrný přítel (!) - vyšel ve všech těchto případech Smetanovi vstříc. Obsazení
bylo přesně takové, jak si Smetana přál. Jedinou výjimkou byla role Rarachova. NáŠ autor tu tvrdí, že prý »Raracha zpíval poslední člen opery«.
Ani tomu tak není. Smetana si sice v dopise přál, aby Raracha zpíval bratr
Adolfa Čecha, basista Karel Čech, avšak současně naznačoval, že to asi
nebude dobře možno. Věděl, že Karel Čech tehdy postonával, že tedy
s ním nebude lze počítati. Tato role proto byla - dojista ne proti vůli Smetanově - přidělena basistovi Chlumeckému, o němž se Benoni - soudce
v těchto věcech ne právě shovívavý - vyjadřuje, že jeho hlas nezněl nepříjemně, že nebyl zlý, ba výslovně podotýká, že svou roli ďábla natolik
zvládl, že zapadl do scénického celku. Ovšem, jak již svrchu pověděno,
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vadila mu prý quijotovská postava. Nelze proto říci, že by Chlumecký
byl »posledním členem opery«. - Snad tato malá ukázka poslouží k tomu,
aby mladší hudební kritikové přejímali různá, i otištěná tvrzení jen s největší opatrností a po předchozím přezkoumání.
Je snad zbytečno připomínat, že Smetana nejen si určil obsazení rolí,
nýbrž mnohé z nich psal přímo pro určité interprety. Máme zajímavé
doklady o tom, kterak Shakespearovými hrami probíhá řada rolí, »šitých
na tělo« určitým členům herecké společnosti, jejímž byl podílníkem. Nebylo by nevděčné sepsat podobnou studii i o Smetanovi. Partie Voka, Michálka i Jarka nevznikly zcela bez reminiscencí na dřívější výkony jejich
interpretů ve Smetanových zpěvohrách. A nyní, když víme, že operu nastudoval první kapelník Adolf Čech (vhodně poznamenává Šourek ve své
dvořákovské monografii, že spíše by tu mohli být nespokojeni tehdejší
přátelé Dvořákovi, neboť Dimitrij byl zadán druhému kapelníkovi), když
víme, že role byly obsazeny zcela po vůli Smetanově, pomysleme, kdo mohl
být oním strůjcem všech těch intrik a pletich, o nichž s takovou jistotou se
mluví ? Což by se byli velcí čeští umělci, osobní přátelé mistrovi, propůjčili
k tomu, aby na přání kohosi třetího ubili Smetanovo poslední dílo ? Měli
bychom si již jednou uvědomit, že takovéto románové zkazky z české minulosti divadelní nikomu neprospějí. Jaký to má význam házet přes palubu
desítky jiných, drobnějších, přesto však poctivých pracovníků jen proto,
abychom dostali líbivý - řekněme přímo čítankově dokonalý - portrét zakladatele české moderní hudby. Smetana jest geniem, o tom není sporu,
avšak ani on, ani jeho přátelé nebyli nutně vždy ve všem v právu. I pro ně
platí, co platí o studiu minulosti vůbec: třeba na ni hledět věcně, kriticky.
O to se pokoušeli mnozí, kteří se nebáli sáhnouti na partituru Čertovy
stěny, dobře vědouce, jakými zbraněmi bude tu proti nim bojováno. O tom,
zda a pokud byli v právu či nikoli, pojednáme snad jindy.

Rudolf Holinka
K DĚJINÁM S T Ř E D O V Ě K É H O
ARISTOTELISMU
MISTR JENEK Z PRAHY
Výklad spisů Aristotelových byl hlavním předmětem na artistické (filosofické) fakultě vyspělé středověké university. Aristoteles slul filosofem
po výtce (Philosophus) i těm učencům raného a pozdějšího středověku,
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kteří se od jeho methody nebo nauky odchylovali a dávali přednost směrům jiným, platónským, nebo jako v XIV. století, nominalismu a terminismu. A poněvadž artistická fakulta byla základem vysokoškolského
učení té doby a určovala methodické školení žákovo, jeho myšlenkovou
konstituci, jest zřejmé, že aristotelismus (aspoň jako methoda) měl podstatný vliv na výučbu ostatních fakult. Pokud běží o theologii, je to již
poznatek starší, obecně uznávaný, ale novější bádání odhaluje stopy aristotelismu také v traktování práva římského a kanonického; methodu distinkcí
u glossátorů a interpretaci u kanonistů a legistů lze uspokojivě vyložiti jen
působením aristotelské logiky. Není také bez významu, že vynikající lékaři středověku horlivě pěstovali aristotelskou filosofii přírodní. Genetický výklad a rozbor duchovního typu, jakým byl středověký vzdělanec,
zvlášť v jeho vztazích k církvi a státu, nesmí zanedbati vlivů jeho aristotelského školení, jak ukázal pronikavý znalec středověké filosofie E. Gilson, který dovozuje, že aristotelismus XIII. století jest již předzvěstí humanismu s podstatnými znaky tohoto myšlenkového přerodu a jako demonstrační příklad uvádí komentáře sv. Tomáše Akvinského k Aristotelově
Ethice a Politice, jimiž se středověký člověk křesťanský seznamoval s ideami
a institucemi antického světa.
Vlastní kolébkou studia Aristotelových spisů a propagace jeho myšlení
jest Francie, kde již Petr Abélard, největší filosof XII. století, vykonal na
tomto poli vynikající průkopnickou práci, kterou teprve v posledních letech ocenili dva němečtí učenci B. Geyer a M. Grabmann. V druhé polovici XIII. století, když byly také již pořízeny nové, věrnější překlady spisů
Aristotelových, vyvrcholuje exegese aristotelismu v mocné duchovní hnutí,
jemuž stál v čele Albert Veliký, německý učenec obsáhlých vědomostí,
a hlavně sv. Tomáš Akvinský, geniální myslitel i systematik. Vedle nich
byla na Sorbonně celá řada aristoteliků a bádání posledních let, hlavně německé, objevuje také několik výrazných duchů anglických, kteří se vlivně
zúčastnili tohoto ruchu filosofického jako komentátoři Aristotelových
spisů logických a přírodně filosofických, a seznamuje nás též s některými
filosofy německými z pozdější doby.
Počátky aristotelismu u nás nejsou sice ještě objasněny, ale jest pravděpodobné, že znalost některých spisů Aristotelových pronikla zde dosti časně,
máme-li na mysli kulturní poměry středoevropské této doby. Jakými cestami se tak stalo, nelze prozatím říci - snad to souvisí s uvedením řádů žebravých, z nichž zvláště dominikáni studovali na zahraničních učilištích od
počátku, ale nebyla to nutně cesta jediná. První bezpečný doklad o tradování aristotelské nauky v Čechách máme z doby Přemysla Otakara II.,
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kdy partikulární učení pražské tak znamenitě rozkvetlo, že je současníci
nazývali prostě »učením obecným« (studium generale). Roku 1271 přednášel zde mistr Bohumil logiku a mistr Řehoř »četl o přírodě knihy Aristotelovy« vedle mistra Očka, který vykládal latinskou gramatiku. Je to svědectví Engelberta, opata admontského, který v letech 1271—1274 studoval
v Praze, ale, poněvadž byl přilákán jako četní jiní žáci z Rakous, Štýrska
a Bavor věhlasem pražské školy, nemůže býti o tom sporu, že počátky
učení Aristotelovy logiky a přírodní filosofie jsou zde staršího data, před
r. 1271, čemuž ostatně nasvědčuje současné vypravování ze života vysoce
kulturního kanovníka pražského Víta, který horlivě pečoval o »generální
studium« pražské. Životopisec jeho užívaje toho termínu měl zajisté na
mysli skutečné »vyšší« studium, které v představě doby nutně uzavíralo
výklady aspoň některých textů Aristotelových. Ale kanovník Vít zemřel
již r. 1271 - tedy i tím se potvrzuje názor nahoře vyslovený, že tradice
českého aristotelismu jest starší než první jasná zmínka o něm. To nás
však vede k závěru, že s veřejným učením aristotelské filosofie začalo se
u nás skoro současně s oficielním uvolněním vyučování podle Aristotelových knih, které nastalo v Paříži po překonání veliké krise na fakultě
artistické, zapříčiněné heterodoxními směry ve výkladu Aristotela - soukromé studium tohoto filosofa u nás jest pravděpodobně data staršího, ale
vyjasnění této otázky není zatím možné. Pozorujme však, že učitelé na
pražské Škole jsou českého původu (Řehoř, pozdější biskup pražský, pocházel docela z panského rodu pánů Zajíců z Valdeka), a to zase ukazuje
buď na starší domácí kontinuitu nebo na studium v cizině. Jest známo, Že
před založením university v Praze a také již v XIII. století studovali mnozí
Čechové na zahraničních universitách, hlavně ve Francii a Itálii. Prozatím
tedy lze se klonit spíše k eventualitě druhé, a kdyby se to skutečně potvrdilo, že totiž zmínění čeští mistři nabyli svých vědomostí v cizině - běží
zajisté také o didaktickou praxi, které nemohli získati soukromým studiem - a že jsou iniciátory toho učení na české novině, zůstává nepochybným faktem, že styk našeho duchovního života s aristotelismem je pozoruhodně časný.
Není snad také bez významu pro složitost myšlenkového proudění té
doby u nás, že skoro současně založil v Praze notářskou školu Vlach
Jindřich z Isernie, pěstující »umění psát« (ars dietandi) v nových stylistických útvarech, v nichž se projevovala také snaha po dokonalejší formě
literární, nesené neporušenou kontinuitou slovesného úsilí latinsko-italského na klasické půdě římské a italským smyslem pro aktuelnost v politickém dění i pro světskou stránku jedincova projevu a osudu. A víme-li,
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jak ve Francii a Itálii korespondence a prolínání obou těchto zjevů, aristotelské myšlenky a umění notarilního, působí na »laicisaci vzdělání« a jest
již radostným předjařím humanismu, potom jest zřejmé, že budoucímu
zkoumání v duchovních dějinách českých se zde otvírají nové výhledy.
Jestliže se pak potvrdí, že mistr Řehoř, přednášející na pražské Škole
Aristotelovy knihy o přírodě, jest skutečně redaktorem tak zv. »Pražských
letopisů« z osmdesátých let XIII. století, v nichž byla vypozorována nálada raného humanismu, máme zde již více než náznak, v které duchovní
oblasti nutno hledat kořeny oné české renaissance na počátku XIV. století,
i když se nám její vedoucí motiv zdánlivě ztrácí ve zmatcích stavovského
a národního zápolení.
Pádem »zlatého a železného« krále Přemysla Otakara II. nepochybně
utrpěla i kvetoucí škola pražská, ale nejsme oprávněni tvrdit, že zašla
vůbec. Nějaké učení při kapitule trvalo dále - ostatně znalost nauky Aristotelovy se udržovala a šířila v konventech dominikánských, třebas také jen
prostřednictvím komentářů Tomáše Akvinského.
Vyjasnění přinese prozkoumání kodexů se spisy Aristotelovými, po
případě s komentáři k nim, pokud se zachovaly z první polovice XIV.
století a jsou domácí provenience. Již dnes však možno zhruba říci, že
výsledek pro kontinuitu aristotelského studia v Čechách bude kladný,
i když teprve podrobnému bádání jest vyhraženo osvětliti všechny složky
této nesnadné otázky, aby mělo vědeckou cenu.
Zde chceme upozorniti aspoň na rukopis univ. knihovny pražské
IV E 19, který obsahuje »Aristotelis Politicorum libri octo«. Byl psán
v první polovině XIV. století, ale nelze určitě říci kde - spíše někde v severní Francii nebo v Porýní než v Čechách. Brzy se však dostal do Čech
koupí, a byl zde komentován rukou, kterou nazveme A. Komentář ten je
stručný, ale jeho autor ukazuje velkou znalost Aristotela (cituje na př.
i jeho »Problemata«) a jeho některých komentátorů (Averroise i Alberta
Velikého). Později, asi kolem poloviny XIV. století, komentovala tentýž
text, marginálně i interlineárně, ruka druhá B; její poznámky jsou obšírnější než ruky A, ale je to spíše vždy parafrase textu, než vlastní výklad.
2 e byl rukopis v majetku nějakého konventu dominikánského (pravděpodobně komentátor A i B byli také dominikáni) svědčí úvodní slovo
k textu, oplývající citáty ze sv. Tomáše Akvinského a jinými autoritami
okruhu dominikánského, napsané někdy v druhé polovici XIV. století.
Koncem toho nebo počátkem nového století dostal se kodex do knihovny
koleje Karlovy při universitě.
Založením university v Praze (1348) nastává nové období v pěstování
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aristotelské nauky a liší se od předchozího intensitou a účelností. Jak již
řečeno, byly logické a filosofické knihy Aristotelovy systematicky vykládány. Četba a komentování Aristotela, toť vlastní obsah učebného provozu
na filosofické fakultě vyspělé středověké university.
Nejstarší zachované komentáře k přírodně filosofickým knihám Aristotelovým z artistické fakulty Karlovy university pocházejí od mistra Jana
Václavova z Prahy, zvaného též prostě mistrem Jenkem.
Bylo psáno o něm několikrát a byl to již Ferdinand Tadra, pak V.
Flajšhans a nejnověji F. M. Bartoš, kteří shromáždili různé podrobnosti
k jeho životu a učitelskému působení. Není naším úkolem opakovati zde
všechny věci známé a bezpečné, o nichž se dočteme u zmíněných badatelů.
Stačí, když se dotkneme hlavních dat a spíše si všimneme věcí sporných,
nebo dosud neznámých.
Mistr Jenek pocházel z české rodiny pražské a po prvé se vzpomíná
r. 1366 (Magister Jenek de Praga), kdy se stal mistrem kollegiátem
v právě založené koleji Karlově. Učil zřejmě již před tím termínem na
filosofické fakultě jako mistr svobodných umění. Kde se vzdělal, nevíme.
Možno zajisté mysliti na universitu Karlovu, ale není bez podstaty dohad,
že se učil také na některé cizí universitě, jako mnoho jeho krajanů, kteří
odcházeli do ciziny i v době, kdy pražská universita již rozkvétala. Jeho
komentáře k Aristotelovi, o nichž bude ještě řeč, ukazují na vlivy učeného
prostředí, v němž jednak se znova rozvinula technika výkladu »per modům
commenti«, jednak se filosoficky držela zásadně »via antiqua« proti moderním směrům nominalismu a terminismu (»via nova«), a to je prostředí pařížské university v době působení Valtera Burleighe, jenž potíral
učení svého krajana Viléma Ockhama, a za jeho stoupenců, mezi něž
patřil do jisté míry i náš Vojtěch Raňkův z Ježova, pozdější rektor pařížské university. Ať tomu jakkoliv, také mistr Jenek náleží zřejmě do
tohoto prostředí, třebas zatím nelze tento vztah blíže vyšetřiti, jestliže
totiž styk byl přímý, nebo jen zprostředkovaný.
Na filosofické fakultě jest pak dosvědčena jeho činnost universitními
akty v letech 1367—1377; sluje jednak prostě »magister Jenco« (v letech
1367—1373), jednak »magister Johannes Wenceslai«. Tato věc a hlavně
skutečnost, že vedle našeho Jenka se vyskytuje na filosofické fakultě ještě
jiný »Jenko Bohemus«, vzbuzovala rozpaky již u Tadry, jak obě osoby
rozlišiti. Srovnáním všech dokladů došel jsem k závěru, že druhý Jenek
je označován pouze »Jenko« a vystupuje v universitních aktech jen dvakrát: r. 1373, kdy měl incepci (t. j. stal se mistrem svobodných umění)
a r. 1387, kdy byl s mistrem Mikulášem z Litomyšle v komisi, zkoušející
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magistrandy v uměních, a pak mizí nám z dohledu. Náš mistr Jenek, nebo
také »starý« Jenek bývá zván často Janem Václavovým a objevuje se pri
aktech universitních v letech, jak nahoře stanoveno. Záměna jeho s jiným
»Janem Václavovým z Prahy«, o němž se děje také dvakrát zmínka v zápisech universitních, je zcela vyloučena, neboť tento determinoval až r.
1384 pod mistrem Mikulášem z Litomyšle a pak zaniká beze stopy.
Mistr Jenek působil tedy řadu let na filosofické fakultě a mezi jeho
žáky ze známějších osobností se vzpomíná Mikuláš z Rakovníka a český
magnát Petr II. z Rožmberka, řečený kněz, muž vzdělaný a vlastenecký.
V květnu r. 1378 jest Jenek bakalářem theologie a již četl a dokončil na
theologické fakultě dvě knihy Sentencí Petra Lombarda, to znamená, že
si zde již před lekturou na Sentence odpřednášel celý povinný »cursus
biblicus«. R. 1382 (v červnu) se připomíná jako rektor university a také
r. 1383 (8. XII.) se jmenuje v notářském aktu jakýsi Jan Václavův z Prahy rektorem pražské university, avšak akt je zřejmě zkomolen (snad nepozorností pozdního kopisty) a nelze se jím dokládati. R. 1384 zúčastňuje
se Jenek velmi aktivně v universitních sporech, jak o tom psal již Tadra.
Tehdy patrně se blíže seznámil s arcibiskupem Janem z Jenštejna, kancléřem university, kterého získal zcela pro svůj názor. Brzy nato, koncem
r. 1385, jest profesorem na theologické fakultě a těší se zde dobré pověsti
jako učenec. Vedle hodností universitních dosáhl postupně několika obročí
církevních. Před r. 1378 byl kanovníkem v koleji Všech svatých a měl
také kanovnictví i prebendu v Pětikostelí (o jeho stycích se studenty a preláty uherskými jsou určité náznaky) a r. 1378 dostal papežskou provisi
na hodnost kanovnickou a prebendu při kostele pražském, kterážto expektance se uskutečnila r. 1381, kdy byl přijat za kanovníka pražského (u sv.
Víta). Byl mužem zámožným, ale své jmění obrátil k účelům nejušlechtilejším: pro národ český na universitě, jemuž odkázal svou velikou knihovnu, koupil dům vedle koleje krále Václava, a že jeho zásluhy byly vůbec
většího dosahu a obecně ceněny, vysvítá z toho, že v análech university
je nazýván »fundator Nationis Bohemicae et magnus benefactor«. Před
r. 1400 již není na živu. Současníci i příslušníci následující generace universitní počítali mistra Jenka mezi nejslavnější profesory university a vynikající vrstevník ho nazval »nejhbitějším mathematikem«. Tím se patrně
dotýká jeho proslulosti na artistické fakultě a jaksi základního směru jeho
nadání.
Z Jenkových spisů, které se dochovaly, nebo o nichž víme, že je napsal,
známe z dosavadního bádání Flajšhansova a hlavně F. M. Bartošova tyto:
Komentáře na Aristotelovy spisy »De anima« a »De coelo et mundo«,
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které datuje Bartoš do r. 1375 a jež pocházejí z Jenkovy činnosti na filosofické fakultě. Jako »cursor biblicus« na theologické fakultě složil výklady na epištolu k Římanům a na žalmy, které objevil Bartoš a datoval
k r. 1376 (lépe k r. 1377) a jsou to nepochybně nejstarší zachované bohoslovecké spisy z péra Čecha na theologické fakultě. Novotný přičítá Jenkovi ještě traktát o umučení Páně (»Expositio passionis Domini«), ale
neuvádí, kde je tento rukopis. Zato víme bezpečně, že Jenek napsal obsáhlou lekturu na Sentence Petra Lombarda (»Super sententiarum«), zřejmě
vrchol jeho theologického studia, avšak spis ten je dosud nezvěstný. Je
také známo, že pro knihovnu koleje Národa dal opisovati patristické spisy,
hlavně sv. Augustina.
K dosavadnímu výzkumu nutno přičiniti několik poznámek, které nám
poněkud objasní a rozhojní literární pozůstalost Jenkovu. Komentáře na
Aristetolovy spisy »De anima« a »De caelo et mundo« jsou zachovány
v kodexu univ. knihovny pražské MS. VIII G 30, který popsal Truhlář
ve svém Katalogu. Že jsou to práce Jenkovy, vysvítá z explicitu obou komentářů. Explicit komentáře »De caelo et mundo« zní: »Expliciunt dicta
magistři Johannis Wenceslai«; není datován a běží zřejmě o opis nějakého
studenta posluchače. Komentář na spis »De anima« končí: »Explicit comentum libri de anima in anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo quinto. Editum [místo původního »Reportatum Präge« ] a reverendo magistro Johanne Wenczeslai.« Je to také opis, vyhotovený r. 1375,
čímž ovšem nelze datovati dobu vzniku těchto přednášek, jež mohly býti
a patrně byly složeny a prosloveny Jenkem již dříve (1366—1375). Vedle
těchto dvou komentářů, označených jménem Jenkovým (Jana Václavova)
jsou ve zmíněném kodexu ještě komentáře na Aristotelovy spisy »De generatione et corruptione« a »De libris politicorum«, z nichž poslední jest
zvlášť obsáhlý; v explicitech obou není však o autorovi zmínky. Že však
byly v kodexu, patrně na předním, dnes ztraceném listě, nějaké údaje
o autoru, jest zřejmé z obsahu, který na lístku, přilepeném na druhé straně
pergamenového obalu, zapsal jesuitský knihovník v XVIII. století. Uvádí
všechny čtyři komentáře, první (»De caelo et mundo«) přičítá výslovně
Gersonovi (»Johannis Gersonis«), přesto, že v explicitě je jmenován autorem m. Jan Václavův, podobně druhý a třetí komentář (»eiusdem«),
kdežto čtvrtý registruje takto: »M. Jenkonis dieta...« Lze se tedy dohadovati, že knihovník četl v starém záznamu místo »Jenconis« nebo »Genkonis« chybně »Gersonis«, ale pro nás je důležité, že onen starý záznam
přičítal i čtvrtý komentář (»Politicorum«) Jenkovi (v explicitu rukopisu
není o autoru zmínky) a že to bylo knihovníkem přečteno a zapsáno
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správně. Po tomto výkladu bylo by možno připustit, že všechny čtyři komentáře pocházejí od mistra Jenka. Pochybnosti, které se snad ještě vynořují, odstraňuje zápis obsahu (»contenta«) kodexu na přední straně
pergamenového obalu, kde jsou pod sebou vypočteny (písmem již vybledlým a nezřetelným) tituly komentovaných knih Aristotelových a nad tím
pak stopy po slově »Gen[ko]nis«, čímž se označuje autor oněch komentářů. Zápis jest ze XIV. století a potvrzuje se jím náš hořejší dohad o Jenkově autorství všech čtyř komentářů. Vysvítá to ostatně i z jejich obsahu,
neboť v komentáři »De generatione et corruptione« se odvolává autor na
svůj komentář »De caelo et mundo«, který označuje v explicitu výslovně
Jenka autorem, a posléze i z vnitřní uniformity oněch čtyř komentářů.
Z úvodu k prvnímu (»De caelo et mundo«) se dovídáme, že Jenek napsal
též výklad na Aristotelovu Fysiku (»expositonem libri Physicorum«), který
jest však zatím nezvěstný. Tím tedy k dosavadním spisům Jenkovým třeba
ještě přičísti tři nové komentáře na knihy Aristotelovy.
Co se týče formy Jenkových komentářů, jsou to pravé učebnice; mají
objasnit myšlenku Aristotelovu, aby čtenář pronikl do způsobu jeho argumentace a osvojil si bezpečně nejdůležitější látku traktovaného předmětu.
Není to pouze slovní objasnění textu Aristotelova, s jakým se dosti často
v této době setkáváme, v podobě marginálních a interlineárních gloss,
které mají ozřejmiti namnoze příliš pregnantní výraz dikce latinských překladů Aristotelových. Jenkovy komentáře nejsou také t. zv. »quaestiones«
(otázky), samostatné traktáty o hlavních zásadách jednotlivých knih
Aristotelových, které po způsobu theologických kvestií, na př. na Sentence
Lombardovy, volně rozvádějí myšlenku Aristotelovu, užívajíce k prokazování thematu, osobitě rozvrženému, různorodého materiálu jiného, slučovaného samostatnou spekulací. To jsou komentáře »per modům quaestionis«; takové na př. skládal znamenitý filosof francouzský té doby Jean Buridan a jeho škola (Mikuláš Oresme a j.). Jenkovy komentáře jsou však
výklady knih Aristotelových v pravém smyslu. To jsou po výtce komentáře »per modům commenti«, druhá nejvýznačnější skupina středověkých
komentářů. Postupem tím se zdůrazňuje hlavně rozdělení a výklad textu
(divisio et expositio textus), těžisko jeho spočívá ve vyložení a vypracování duševního procesu a vlastního úmyslu (intentio) Aristotelova každé
jednotlivé perikopy textu, z níž se uvádí výslovně jen dvě nebo tři první
slova, jimiž začíná, a která šlovou lemmata (v rukopisu obyčejně červeně
podtržena), neboť ten, kdo studoval komentář, musel míti po ruce text
dotyčné knihy Aristotelovy. Na konci výkladu perikopy se často ještě
shrnují závěry Aristotelovy (probationes) a řeší se některé pochybnosti
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(dubitationes). Na vrchol dokonalosti přivedl výklad »per modům commenti« Valter Burleigh. Avšak Jenek nedrží se vždy tohoto schématu,
vypracovaného v podstatě již v polovině XIII. století pařížskými komentátory (Janem řeč. Pagus a Mikulášem Pařížským), nýbrž má zření k důležitosti traktovaného úseku a samozřejmosti zbytečně nerozvádí. Vůbec
význačným rysem Jenkových výkladů jest úměrnost a stručnost; celkem
proniká rázná snaha dopátrati se smyslu filosofování Aristotelova bystrým
sledováním logického postupu jeho soudů. V tom vidím zvláště sílu Jenkových komentářů, které prozrazují ducha logického a přímo »geometrického«, a lze tak již porozuměti vrstevníkům, kteří znajíce Jenkovy přednášky z matematiky, kde tato vloha mohla zvlášť excelovati, nazývali ho
»nejhbitějším mathematikem«.
Jenek užívá ovšem také k osvětlení vývodů filosofových některých komentátorů starších, zvláště tam, kde podle jeho mínění vyjadřují názor
Aristotelův nejpřípadněji. Pro jeho filosofické zaměřeni jest velmi příznačné, že vedle komentářů Alberta Velikého a Tomáše Akvinského cituje
dosti často (zvláště ve svých výkladech »o duši«) komentář Averroise,
který slul ve středověku prostě »Commentator« (vykladač). Obliba, s kterou se Averroise dovolává, souvisí patrně s dobovou tendencí. Averrois
hleděl vyložit myšlenku peripatetickou (v psychologii) panpsychismem,
což pochopitelně naráželo u křesťanského filosofa na překážky. Proto po
období »klasického averroismu« Tomáše Wiltona pokusil se Fitz-Ralph
(Armachanus), přítel našeho proslulého Vojtěcha Raňkova z Ježova,
vtisknouti ideám arabského filosofa křesťanskou pečeť, a tím směrem
pokračoval v Paříži Jan z Jandunu, jenž však nakonec dospěl k názoru,
že sice některá myšlenka je správná v nauce křesťanské, ale že jen these
averroistická, třebas oné odporuje, může se honositi, že se opírá o argumenty vpravdě filosofické. Tak se stal »křesťanský« averroismus zdrojem
skepticismu. Zdá se však, že Jenek byl si toho vědom a že tyto důsledky
odmítal, ale v poměru k arabskému filosofu věřil v možnost filosofické
applikace Fitz-Ralphovy, ač teprve podrobné zkoumání v té věci rozhodne.
Avšak ještě závažnější jest fakt, že Jenek zná také komentář Alexandra
Aphrodosiase, který hlásal v psychologii materialismus. O jeho vlivu ve
XIV. století se nevědělo, až teprve Konstanty Michalski prokázal stopy
jeho působení u Jana Buridana a geniálního Mikuláše Oresme, předchůdce Koperníkova a Descartesova. Je pozoruhodné, že Jenek cituje Alexandra hned v úvodě ke komentáři »De caelo et mundo« (»cuius subiectum
secundum Allexandrum est universum, quod celum vel mundus dicitur«)
a vrací se k němu ještě jinde se souhlasem. Jenek znal tedy zřejmě velmi
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dobře nejnovejší proudy v současné filosofii, jak ukazuje také skutečnost,
že v úvodě svého komentáře k Aristotelově Politice užil výkladu Burleighova, dosud také netištěného, který své doby, stejně jako ostatní aristotelské komentáře Burleighovy, se těšil veliké pozornosti, na př. u Alberta
Saského, jenž bohatě těžil z jeho výkladu Aristotelovy Ethiky, jak ukázal
Heidingsfelder. Míru působení těchto vlivu na vlastní filosofování Jenkovo ujasní nám teprve edice jeho komentářů. Nevýhodou pro každé takové bádání jest, že nejsou prozkoumány a namnoze ani vydány aristotelské komentáře předních filosofů XIV. století, a že tedy není možné srovnání, nezbytné při studiu duchovních souvislostí. Poslední výzkumy Grabmannovy (spíše literárně-historické), a hlavně Michalského, který s obdivuhodnou bystrostí proniká do spleti myšlenkového světa XIV. století,
dovolují nám prozatím jen přibližný odhad, jenž ovšem nestačí ke konečnému soudu.
Literatura:

Martin Grabmann,

Methoden und Hilfsmittel des Aristotelesstudiums im

Mittelalter (München 1 9 3 9 ) ; František M. Bartos, M. Jenek z Prahy, rektor university
Karlovy (Jihočeský sborník historický I X , 1 9 3 6 ) , kde uvedena všechna starší literatura;
Konstanty Michalski,

Les courants philosophiques á Oxford et a Paris pendant le X l V e

siecle (Cracovie 1 9 2 2 ) .

Josef Bukáček
O J E D I N É VLÁDĚ
Byla domněnka, že Dantův politický traktát Monorchia četl za svého
italského pobytu již císař Karel IV., takže jeho vlastenectví prý bylo
částečně pod vlivem politických názorů Dantových. Skoro jisté však je, že
některé spisy Dantovy, a podle Haškovce i traktát Monarchia, znal pěstitel
raného humanismu u nás, kancléř Jan ze Středy. A je-li správná jiná domněnka Haškovcova, též Viktorin Kornel ze Všehrd znal latinská díla
Dantova, a zvláště spis Monarchia, z jejíž prvé knihy si sám možná pořídil
výpisek (sr. klem. rukopis sg. V I F 1 3 z 15. stol.), kdežto pro obsah
2. knihy, v níž se uvádějí důvody o přednostním právu římského národa
panovati světu, se možná nepohodl s Bohuslavem Hasištejnským z Lobkovic. Jinak lze mezi českým středověkem a politickými názory Dantovými
zjistiti obdoby a styčné body, nikoli však přímé vlivy a závislosti.
F. X. Šalda si všiml podobnosti některých názorů Dantových s ChelČickým: oba usilují o věčný mír, ale proti Chelčického »anarchii« je Dante
Řád IX. 6.
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přísným objektivistou, jehož caesaristická myšlenka s ideálem opravovaným empirií, blízká Rousseauovi, zrodila se z touhy zharmonisovati věčný
mír a z tužby přísných františkánů odstraniti se světa hřích. Oba vidí, jak
zjistil již Jan Jakubec, hlavní příčinu mravního úpadku církve v domnělém
darování Konstantinově. Do novodobé české literatury vstupuje Dante literárními ohlasy u Jana Kollára a Douchovým »Květným výborem z Božské
komedie«. U nich však, stejně jako u jejich následovníků v dantovském
kultu u nás, zejména u Vrchlického, Blokši, Vrátného a O. F. Bablera,
zájem o Danta politika ustupuje do pozadí před zájmem o Danta básníka
a filosofického a náboženského myslitele, takže Dantovým politickým názorům největší pozornost věnuje ušlechtilý diletant v dějepise i v politice
K. Adámek. Zdůrazňování Dantova prahnutí po metafysické jednotě, vyjádřené zvláště v Šaldově jubilejní přednášce závěrečnou vroucí modlitbou
k Dantovi-sjednotiteli, nevylučuje sice ani pojetí politické, bylo však třeba
teprve dnešního aktuálního klimatu totalitních názorů politických a sociálních, aby byl do češtiny po prvé uveden stěžejní politický spis Dantův pod
názvem O jediné vládě v přesném překladě prof. dr. Bohumila Ryby
s historickým úvodem doc. dra Josefa Klimenta (jako 3. číslo Knihovny
politických klasiků, jež vychází nákladem Melantricha).
Jiným příznačným projevem dnešních autoritativních a totalitních názorů politických byl před dvěma lety překlad Machiavelliho Vladaře z pera
Zaorálkova s politickou a ethickou rehabilitací florentského politického
myslitele v úvodu dra F. Bauera (nákladem Orbisu). Přes veliké Časové,
věcné i formální rozdíly mezi oběma spisy - dílo Dantovo je především
vášnivá básnická utopie, která má jen velmi volný vztah k podmínkám
dané politické skutečnosti, kdežto Machiavelliho »II Principe« je právě
s neúprosným realismem vyvozován z politické a historické empirie, ač ani
on není prost prvků utopistických - je oběma spisům společné úsilí o energické soustředění vlády v rukou silného jedince.
Dantovy politické názory se vyvíjely pod dojmem politických událostí
a životních osudů básníkových. Vlastní údobí politických názorů Dantových, jež lze pravděpodobně děliti na tři fáze, předchází praktická životní
činnost Dantova, jeho guelfské smýšlení, usilující o obhajobu nezávislosti
florentské obce i proti ghibellinům i proti choutkám papeže Bonifáce VIII.,
i jeho vyhnanství s trpkým zklamáním, když byly zmařeny naděje návratu
do vlasti po boku ghibellinů. V této době pracuje o prvních třech traktátech
Convivia a jeho politické názory mu splývají s ethikou aristotelovskotomistickou. Proti drsnostem současného života, plného stranické zášti
a zákeřného násilí, staví ideál života, jehož vůdkyní je »překrásná a pře-
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ctnostná dcera císaře vesmíru«, t, j. filosofie. Světlo moudrosti má vytrhnouti člověka z temnot zmatků a neřesti, v něž je pohřížen, a příměti ho
k životu podle rozumu, a nikoliv podle smyslů, a dosáhnouti tím již na
tomto světě dokonalosti a štěstí. Teprve když v čtvrtém traktátu Convivia
byl postaven před problém definice šlechtictví v polemice s římským císařem a sicilským králem Federicem II., uvědomil si po prvé podstatu a hranice císařské autority. Poněvadž tehdy (kolem r. 1306) i císařský i papežský stolec v Římě byly uprázdněny - r. 1305 papež Kliment V. přenesl
pod nátlakem Filipa Sličného své sídlo do Avignonu - domníval se Dante,
že neobsazení císařské hodnosti je příčinou politických i mravních zmatku,
a dospěl k závěru, že časná monarchie je nutná a že Prozřetelnost vyvolila
Řím a národ římský k tomu, aby byli nositeli hodnosti císařské. Toto mínění zastává Dante v Pekle a ve čtvrtém traktátu Convivia. Vůdcem Člověka je Vergilius a Beatrice, t j. přirozený rozum a zjevená víra, dokud
nepřijde Veltro (Chrt), t. j. obnovitel císařství. V této první fázi Dantových názorů na císařství je příchod Chrtův sice matně ohlášen, není to však
příchod blízký. Aktuální se stává příchod Chrtův r. 1308, po volbě Jindřicha VII. Lucemburského za císaře římského, podporované Klimentem V.Toto druhé údobí politických názorů Dantových je obsaženo ve třech
dopisech Dantových a v Očistci až po Pozemský ráj. Ačkoliv italské obce
a zejména Florencie se připravují na odpor císaři, Dante netuší, že tento
odpor je podněcován papežem Klimentem V. Domnívá se, že císařství
i církev, »dvě slunce«, jsou dvě moci na sobě nezávislé, jež kráčejí stejnou
cestou, takže popírati římské císařství znamená popírati universalitu církve.
Teprve později postřehne Dante, že »Guasco l´alto Arrigo inganni«
(»Gaskoněc, t. j. Kliment V., klame vznešeného Jindřicha«, Ráj XVII, 82),
že není tudíž obětí, nýbrž spoluvinníkem Filipa Sličného. V této třetí fázi
svých politických názorů, dané koncem Očistce s alegorickou visí, celým
Rájem a Monarchii, je Dante přesvědčen, že příčinou zkaženosti světa je
nejen okolnost, že římský císař se neujal skutečné vlády nad světem, nýbrž
i přeložení sídla papežského z Říma. Je třeba reformy nejen císařství, nýbrž
i církve, a Dantovy invektivy proti církvi, které v Pekle byly rážu spise
morálního, jsou nyní motivovány politicky.
Michele Barbi, největší soudobý italský dantista, nedávno zesnulý,
soudí - a dr. Kliment, stejně jako dr. Bauer v studii o Machiavellim nečiní dobře, že zcela opomíjejí odbornou literaturu italskou - že Monarchia
vznikla v době Jindřichovy výpravy do Itálie, kdy myšlenka restaurace římského císařství až do Jindřichovy náhlé smrti u Buonconventa byla nejaktuálnější, tedy asi v letech 1310-1313. V první knize, jen zřídka pole-
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mické, snaží se Dante dokázati, že k štěstí pozemskému je třeba časné
monarchie, v druhé, ostře namířené proti francouzským právníkům Filipa
Sličného a proti neapolským právníkům Roberta z Anjou, že národ římský
byl Prozřetelností vyvolen k tomu, aby se stal nositelem císařství; v třetí,
útočící na papeže, jeho stoupence a t. zv. dekretalisty, kteří nad pravdu
Písma a sv. Otců stavějí ustanovení církve, že moc císařská nezávisí na
moci papežské, nýbrž pochází přímo od Boha. »Ovšem pravda té poslední
otázky nesmí být přijímána tak stroze, jako by císař římský vůbec v ničem
nepodléhal římskému papeži, poněvadž ona smrtelná blaženost přece je
nějak řízena k blaženosti nesmrtelné. Nechať tedy zachovává císař vůči
Petrovi onu úctu, jakou je povinen zachovávati prvorozený syn vůči otci:
aby osvětlen jsa světlem otcovské milosti, tím silněji rozesílal paprsky své
záře po vší zemi, nad níž byl ustanoven jedině od Toho, který je vládcem
všeho duchovního i časného.« Tím řeší Dante klasicky smírně problém
poměru moci císařské k moci papežské, který po staletí zaměstnával mysli
křesťanského světa v motivaci druhdy básnicky alegorické (sr. na př.
obrazy o dvou mečích, o světle měsíčním a slunečním, o poměru mladšího
syna Jakubova ke staršímu atd.). Ačkoliv skutečné politické dění nebylo
bez vlivu na Dantovo politické pojetí, jeho argumentace je většinou
básnicky aprioristická, čerpajíc důkazy z Písma, sv. Otců, sv. Tomáše a
sv. Augustina, Boěthia, Pietra Lombarda a ještě více z Vergilia, Homéra,
Ovidia, Lucana, Livia a zejména Aristotela. Jedním z důkazů, proč římský
lid má právo na císařství, je na př. argument, že Aeneas byl otcem Římanů.
Jeho scholasticky důsledné sylogismy působí na dnešního Čtenáře poněkud
únavně. Uchvátí však dodnes básnická stránka tohoto spisu: vášeň přesvědčení a prahnutí po jednotě. »Vše, co může býti vykonáno jedním, jest
lépe, aby bylo vykonáno jedním, nežli větším počtem.« - »Vše, co je
dobrem, je dobrem tím, že pozůstává v jednu.« - »Veškerá svornost závisí
na jednotnosti, která je ve vůlích. A vůle nemůže být jedna, není-li jediný
vládce všech.« Jen za Augusta byla dokonalá monarchie. Tehdy bylo
vskutku lidské pokolení šťastné v pokojnosti všeobecného míru. Později
byla jednota světa roztržena spárem žádostivosti.
Toto úsilí o jednotu ve vládě pozemské i duchovní dodává tomuto
dílu právě dnes časovosti. Dante odmítá jako »křivé státní útvary« demokracii, oligarchii a tyranidu. Netřeba si ovšem zastírati, že tato aktuálnost
je založena spíše na básnické utopii Dantově nežli na tehdejších skutečných politických poměrech. Právo německých panovníků na římský trůn
bylo sice theoreticky uznáváno a složitým způsobem dokazováno od dob
Karla Velikého a vlastně již od rozdělení římského impéria na. říši západní
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a východní. Ve skutečnosti však, jak dokazují příklady Jindřicha VII.
a později Karla IV., musili si, chtěli-li vykonávat skutečnou vládu, tito
panovníci vymáhati vstup do Itálie a do Říma silou zbraní a zpravidla
kvapně prchali z Říma, sotva dosáhli korunovace na římské císaře. Své
původní guelfství smířil Dante s myšlenkou císařské nadřaděnosti tím, že
jeho impérium nevylučuje jednotlivých států: »habent namque nationes,
regna et civitates inter se proprietates quas legibus differentibus regulari
oportet.« Jak si však politicky a administrativně konkrétně představoval
poměr mezi všeobecnými zákony císařskými a pravomocí jednotlivých panovníků a měst a zejména italských státečků, o tom Dante nic neříká.
Jemu stačilo vysloviti všeobecnou zásadu, že jen universální monarchie je
s to uskutečniti na zemi spravedlnost a mír a že císař má v časné monarchii
právo ukládati všem ostatním vládcům a zemím zákony. V tom smyslu
upírá též císaři Konstantinovi právo na domnělé darování sídla císařství
papeži. Bolest vyhnanství oprostila Danta od příliš úzkoprsého místního
vlastenectví florentského, na němž setrvávali jeho politicky praktičtí rodáci, a vypěstila v něm křesťanské cítění universálního světoobČana, jež
však v sobě zahrnovalo pýchu na slavnou minulost římského národa a tím
i zárodek cítění italského.
Dante je si vědom toho, že předmět jeho státně-politických úvah »od
původu není zaměření spekulativního, nýbrž praktického«, a tím se blíží
správnému chápání politické činnosti. Ve skutečnosti však mate často politiku s morálkou a s náboženstvím, takže skutečným objevitelem kategorie
politické užitečnosti jako činnosti praktické, odlišné od ethiky i od theoretické činnosti myšlenkové, jak tuto nauku po G. B. Vicovi upravil v soustavu Benedetto Croce, se stal o dvě stě let později Niccolo Machiavelli.
U nás toto jméno bývá pronášeno s přízvukem hany a mravní otrlosti,
ale v mnohých jiných zemích se již dávno činí rozdíl mezi naukou
Machiavelliho a deformací této nauky v t. zv. »machiavellismus«, t j.
ospravedlňování politické lsti, vraždy a jiných zločinů k dosažení sobeckých
cílů nejen vládců, nýbrž i osob soukromých. Je pravda, že Machiavelli radí
svému knížeti k tvrdým zásahům (»medicine forti«), jako na př.: »zvítěziti silou nebo lstí«, »používati vhodně krutosti«, »lidé se musí buď získati
lichocením nebo vyhladiti«, »neodlučovati se nikdy od dobra, je-li to
možné, ale vždy se uchýliti ke zlu, je-li to nutné« atd. Tyto rady, kdyby
byly myšleny jako všeobecně platné zásady, byly by výrazem nemravnosti
a cynismu. Avšak »Kníže« je aktuální spisek, který jen popisuje s chladnou
objektivitou neúprosného realisty politické methody, jimiž renesanční vládcové tvrdě léčili chorý státní organismus, asi jako když nůž chirurgův vy-
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rezává z nemocného těla části nakažené chorobou. Jeho »Kníže« je ztělesněním renesanční »virtus«, t. j. politické síly a obratnosti, bojující s tajemnými silami osudu. Jeho »stát-síla« je koncipován s jistým chladem estetických zákonů jako umělecké dílo bez ethického posvěcení a ovládán bezvadnou, avšak amorální politickou technikou. Je cosi esteticky grandiosního a hrdinsky tragického v tomto- názorovém pesimismu, který chce vrozenou špatnost lidí krotiti a vyhlazovati nelítostným zásahem státní autority. Není to však Machiavelliho ideál.
Stát a národ nemohou žiti pouhou amorální technikou politiky bez
citového obsahu a mravního posvěcení. Tento ideál trvanlivé a moudré
vlády probleskuje na některých stránkách »Rozprav o prvních deseti knihách Tita Livia«, v nichž přestává býti Machiavelli aktuálním politickým
realistou, stávaje se spíše politickým vychovatelem, který popisuje tehdejší
stát nikoliv jaký je, nýbrž jaký by měl býti. V »Rozpravách« spíše nežli na
vládce je kladen důraz na zákony a na činnost konstruktivní. Proto vládcové, kteří si počínají krutě, nedojdou slávy: »A vskutku, kdyby nějaký
vládce usiloval o slávu světa, měl by si přáti, aby měl v držení nějaké zkažené město, ne proto, aby je zahubil, nýbrž aby je znovu vybudoval jako
Romulus. Zkrátka, nechť ti, kterým nebesa dávají takovou příležitost,
uváží, že jim jsou dány dvě cesty: jedna, která jim dává žiti v jistotě a po
smrti je učiní slavnými; a druhá jim dává žiti v ustavičných úzkostech a po
smrti po sobě nechati věčnou potupu« (I, 10). A mluvě o krutostech Filipa Makedonského praví: »Jsou to způsoby překruté a nepřátelské veškerého žití, nejen křesťanského, nýbrž vůbec lidského, a měl by se jich na
hony vzdalovati každý člověk a chtíti raději žiti v ústraní nežli jako král
k takové záhubě lidí; nicméně však ten, kdo se nechce bráti touto první
cestou dobra (t. j. žiti v ústraní, vzdálen politiky), chce-li se udržeti, je
třeba, aby vstoupil v toto zlo« (II, 2). Tedy, ač nerad, připouští Maichiavelli zlo, vyžaduje-li toho technika politické činnosti.
Záleží ovšem na cíli této politické činnosti. A ten je v »Knížeti«
i v »Rozpravách« vznešený: státně-politické sjednocení tehdejší Itálie (nikoliv národní sjednocení v moderním slova smyslu, neboť toto pojetí národnosti zrodilo se až mnohem později) a osvobození Itálie od vlády cizinců. Tomuto cíli je funkčně přizpůsoben i krutý renesanční vládce se
svým zbožněním sebeúčelné »virtus« a se svým uměleckým individualismem. Je to cíl konkrétnější nežli vzdálený a mlhavý politický universalismus Dantův; přesto však si jeho dosažení vyžádalo půl čtvrtého století.
Oba duchové: Dante v »Monarchii« (O jediné vládě), Machiavelli
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v »Knížeti« a v »Rozpravách«, první s použitím středověkých, druhý renesančních method, hledají spásu z politického a mravního rozvratu doby
v uplatňování politického principu autoritativního, který je zosobněn
u Danta v císaři římsko-německém, u Machiavelliho v silném renesančním
vládci. Proto jsou tyto. spisy užitečnou školou politické výchovy v tom, jak
soudného čtenáře podněcují k hlubšímu chápání přítomnosti minulostí
a minulosti přítomností.

VARIA
Glossa k poznámkám o problematice

filmu

Nedávno zde měl V. Renč zajímavý článek »Poznámky k problematice filmu«, v němž
tvrdil, že svou úvahu připojuje na okraj mé studie »Problematika námětu ve filmu«; to mne
pobídlo, abych doprovodil jeho poznámky aspoň stručnou glossou, ježto mně brání choroba,
abych ji rozvedl.
Netřeba přičiňovat ničeho k první části Renčova článku, kde se sám vyrovnává s otázkami filmové estetiky, které byly již častokrát kladeny i zodpovídány; je ovsem dobře, že
si je také klade a hledí si na ně odpovědět. Přihlédnu jenom k druhé části, konkrétnější,
kde se zabývá otázkou filmových autorů. Přál by si, aby vzniklo »něco méně technického
než scenario a méně plochého než pouhé libreto«, forma, jíž by se vyjadřoval filmový autor,
která by nebyla vyčerpána jedním natočením, nýbrž žila »skrze mnohá natočení, skrze mnohé filmy« a která by byla vydávána třeba jako odnož literatury. O to mu jde. A domnívá se,
že »na první poslech to zní poněkud dobrodružně«. Renčovy obavy vyplývají z malé Znalosti filmových dějin, pochopitelné u básníka. Scénáře už byly vydány jako literární díla.
Tak jen v Německu v poslední době byly vydány tyto scénáře: Rolf a Laucknerse »Život za
stát«, »Malá noční hudba« a »Pruský milostný příběh«, a Richarda Billingera »Nesmrtelné
srdce«. Rovněž v odborných časopisech vycházely scénáře jako literární díla. Také je tu třeba povědět, že ve světové kinematografii už došlo několikrát k tomu, že byl natočen dvakrát film podle jednoho scénáře, čili: k jakési obdobě divadelního »nového nastudování«.
Obojí, edice filmových scénářů i nové natáčení podle starého scénáře, už tedy zde bylo; dokonce už v době němého filmu. Proto tento požadavek nezní filmařům cize. Byly to však
spíše výjimky z pravidla, kdežto Renč má na mysli, aby se to stalo pravidlem. To je správné. Bylo již také o tom u nás dokonce spolkově uvažováno. Měla se vydat aspoň vynikající
scénáristická díla; leč nedošlo k tomu. Stále se jeví tato potřeba mnohým filmařům, praktikům i theoretikům, jako nefilmová.
Tento požadavek vede k problému fixace díla filmového autora. Proto si cením v Renčově Článku bystrého postřehu, jakého druhu by měla být forma díla filmového autora. Ač
RenČ nevyřkl výsledný pojem, mířil k němu. Chci k tomu říci několik slov.
Libreto může fixovat autorovu představu pouze literárně a povšechně. T o však nestačí.
Je to scénář, který ji může fixovat filmově a podrobně. Ač problém fixace je nesmírně složitý, zde se spokojím tímto náznakem. Renčovi vadí převážně technická povaha scénáře.
Právem do značné míry. Ale... u scénáře, který mohl u nás poznat. Jenže ovšem neexistuje
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jen tento jediný typ scénáře. J e jich několik. Kučera v »Knize o filmu« dobře charakterisoval tři hlavní druhy. Variant je mnoho. Dokonce přibyly už také nové typy. Gottfried Müller ve své »Dramaturgii divadla a filmu« uvedl několik typů německých. Náš scénář má
většinou charakter scénáře pracovního, i když pracovní scénář vzniká zvlášť pro atelier. Tak
zvaný literární scénář, prostý technických značek nebo oproštěný aspoň od jejich přemíry,
který by byl synthesou formy scénáře a treatmentu, byl by dostupný a schůdný filmovému
autorovi; takový typ scénáře je třeba vytvářet u nás. Náš scénář, má-li se stát přístupným
filmovému autorovi, musí se vzdát tíživé techničnosti. Tento technický charakter může
a musí přejmout scénář pracovní. Ten bude záznamem filmového rukopisu režisérova. První
zveřejněný případ takového »literárního scénáře« je Wenigův scénář k Čápově »Tanečnici«,
jehož úryvek otiskla Kinorevue v minulých dnech.
Ať se forma pro filmového autora jmenuje jakkoliv, je jisto, že musí být vytvořena.
A stejně je jisto, že ji nevytvoří theoretické úvahy, nýbrž zkušenost. Vždyť i stávající formy
mají v různých kinematografiích, ačkoliv se všude jmenují stejně, různou náplň i různý
smysl, které jim dala individuelní empirie.
Touto formou scenaristické podstaty se musí naučit vyjadřovat filmový autor. Jeho dílem bude potom dotvořena. Zatím, než k tomu dojde, překládá profesionální scénárista námět filmového autora do filmové řeči. Protože není dost scénáristů, objevila se zase myšlenka kolektivního scénáře, která však není šťastnou přechodnou cestou, ježto množí nadbytek
prostředníků; vyzkoušet a získat mladé scénáristy lze nejlíp tím, že jeden námět se dá zpracovat současně několika scénáristům, kteří ovšem nebudou pracovat společně, nýbrž zvlášť,
a nemusí ani o sobě vědět. Jediné individuálnost a její síla vede z rostoucí chaotičnosti přemíry kolektivity filmové práce. Ideální stav nastane, až filmový autor bude umět sám psát
filmovou formou.
V poslední době se ukazují známky obratu ve vztahu našich básníků k filmu. Dráždivě
to kdysi začal Drda. Nyní se vážně ozval Renč. J e u nás vlastně prvním básníkem, který
uvažuje o filmu zkoumavěji. Nezáleží vcelku na tom, že s něčím nesouhlasí v mé »Problematice«, ostatně i na jeho článek, ač pozdější, se částečně vztahuje má někdejší podzimní
replika ve »Filmovém kurýru«, takže jeho malou narážku zde pomíjím; záleží totiž na tom,
že svým článkem zamířil k podstatě filmové problematiky. Kdyby se zabral do filmové estetiky, nemusel by se tolik zdržovat u problémů, které byly už řešeny.
Naši básníci by měli znát film víc než obyčejní diváci. Měli by jej studovat. Ve skutečnosti se jím dávají totiž pouze bavit jako oni. Ale nevracejí mu nic za to, co jim poskytuje. Neznají ani filmovou historii, ani theorii. J e to Škoda. Ale daleko větší Škoda je, že je
film neinspiruje a že s filmaři málo spolupracují. Doufejme, že obrat, který pociťujeme,
bude trvalý.

A. M Brousil

Náboženské motivy v lidovém umění výtvarném
Jest veliký rozdíl mezi uměním lidovým a profesionálním.
Všichni umělci osobitě se vyjadřující znají ono zvláštní napětí, úsilí a zápas o formu; nechtějí stále jen trpně přijímat a opakovat, usilují o osobitý projev, o formu lepší.
Lidové umění tvoří namnoze ze vzpomínek a představ hotových. Často to, co viděli
v kostele či na zámku, u vyšší společenské třídy, venkované přejímají a zároveň mění.
A poněvadž venkované žijí jednodušeji a jejich zájem o věci je hlavně praktický, nejde
jim zpravidla o volné umělecké dílo, nýbrž o účelný výrobek. Místo umělecké tvorby
nastoupí řemeslo, jež pracuje v sériích a tvary často opakuje.

88

T o ovsem neznamená, že lidové umění je umění primitivní. I primitiv někdy přejímá a obměňuje, ale činí tak okamžitou reakcí, bez řemeslné tradice. Najde kořen nebo
sukovitou větev, a to mu dá náhle podnět, aby vznikla hlava čerta či cosi podobného.
A vznikne to nikoliv někde v dílně, nýbrž hned v přírodě. Takový výrobek není ustálen
zvyky, nýbrž je to skutečně soukromý projev, který vznikl mimo zástup. Umění lidové
nese však na sobě projev hromadného cítění vrstvy, v níž vzniká; nehlásá úplně odlišného jedince, nýbrž druh a typ. A přece nelze říci, že jest to umění kolektivní, stejně
jako ne čistě individuální, i když některé předměty prozrazují mnoho úsilí o projev
samostatný, a i když vývoj lidového umění jest umožněn drobným přínosem nespočetných individualit. Jest to umění kolektivisované. Žije v něm mnoho prvků tradičních,
pomalu a hromadně rozmnožovaných o prvky novější.
Kdo lidové umění tvoří?
Někdy jsou to lidé nejprostší. Lidé na samotách, pastýři na Valašsku či slovenských
horách, kteří jsou přírodě nejblíž. Sami si zdobí své hole, fujary a ucha čepáků. U nich
lze Často nalézti i výtvory toho umění nejskromnějšího, v němž je znáti tápání a hledání, a jež tvoří z prvního vznětu.
Rolníci, jejichž ženy vedle svých mnohých starostí vyšívají kroj, malují žudry, a mezi nimiž bývají mnozí všeumělci, kteří tvoří četné věci domácí potřeby a zdobí je podle
ustáleného vkusu i vlastními nápady.
Někdy i lidé churaví nebo ochromení, kteří nezastanou plnou mužskou práci a vyrábějí tedy drobné předměty užitkové i ozdobné, aby aspoň nějak byli užiteční.
Řemeslníci, kteří dělají ozdobné židle a truhly Či věci jiného oboru, než v kterém
jsou právě vyučeni; mnozí betlemáři jsou povoláním zedníci či krejčí a vyřezávají jen
ve své volné chvíli.
A umělečtí řemeslníci, kteří se výrobkům lidového umění věnují z povolání, jsou
v tom řádně vyučeni,

uvědoměle přejímají

řemeslnou tradici,

skládají

mistrovskou,

zkoušku a bývali organisováni v cechy. Takoví byli na příklad moravští a slovenští
toufaři.
Výtvorů lidového umění jest pole velmi rozlehlé a nutno si je pro snadnější orientaci nějak roztřídit. Třebas krajově. Každý kraj má nějaké zvláštnosti, něco, čím se liší.
Někdy je to dáno již přírodně snadnou dostupností materiálu (Valašsko - hojnost lesů,
Vyškovsko - dobrá hlína pro toufary). Nebo podle materiálu. Jen ze dřeva jest nejrozmanitějŠích výrobků nepřehledné množství. I malování na skle, jež bylo pěstováno
ve středověkých klášteřích Středozemí, se u nás rozšířilo a souvisí se zakládáním skláren.
A ovšem předměty z hlíny, jejíž zpracování patří mezi nejrozsířenějŠí lidská řemesla
Prostí hrnčíři byli v mnohých krajích a kde byla zvlášť dobrá hlína, tam před 100-300
lety vznikaly pece toufarů, kteří vypalovali ty pěkné fajanse žhnoucích barev. A nejrozmanitější výšivky, i počtem skrovnější předměty z kovu. A u všech předmětů z každého uvedeného materiálu lze provést ještě třídění na období, podle toho, čemu sloužily,
podle techniky, jíž byly provedeny a podle motivů, jimiž byly vyzdobeny.
Ozdoby výrobků lidového umění jsou někdy velmi prosté (čáry, vlnovky, kroužky,
jednoduché lístečky), někdy však bohaté a honosné (ornamenty z květin, ovoce, ptáčci,
zvířátka); vyskytuje se i výzdoba figurální, celé výjevy i motivy náboženské.
Souhrnná větší monografie o náboženských motivech v lidovém umění výtvarném
dosud zpracována není. Kdyby se však někdo tomu věnoval, našel by práci na dlouhou
dobu, přisel by na věci velmi zajímavé a dokladů by mohl snésti množství opravdu veliké. A kdyby ty doklady třídil a oceňoval, mohla by být jeho práce cenným příspěvkem
k poznání psychologie lidu. To, co zde v několika řádcích bude naznačeno, naprosto se
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neopírá o úplné poznání předmětů takového rázu. Jen některé předměty byly spatřeny
v několika sbírkách, o většině uváděných výtvorů se vypravuje podle reprodukcí ve velkých monografiích. A přece ani to kusé poznání není bez zajímavosti.
Velmi řídká jest výzdoba s náboženským motivem na předmětech vyšívaných. Nemyslíme-li na věci určené přímo pro potřeby kostelní, na př. antipendia, štoly a j.,
z nichž mnohé vyšly z rukou vyšívaček lidových a jež mají přirozeně motivy náboženské
(a jež by za zvláštní studium stály), jedná se o vyšívané části kroje, šátky, ubrusy,
t. zv. koutní plachty a pod. U takových předmětů jest náboženský motiv vzácný. A přece
v Zemském museu v Brně jest uložen ubrus, který má vyšívanou vložku s obrazem sv.
Kateřiny a jedna plachta, v jejímž pruhovém ornamentu jest vyšit velikonoční beránek
s křížem.
Zato velmi hojné jsou náboženské obrazy malované na skle. Jsou to nevelké obrazy v pestrých barvách a se zrcadlovým pozadím, jež bývaly zavěšovány na zdech venkovských domácností. Jsou převážně rázu náboženského. Bývají na nich zobrazovány výjevy
ze života Pána Ježíše a Panny Marie, obrazy nejrůznějších Madon z poutních míst domácích i vzdálenějších, postavy světců Českých (svatý Prokop, Václav, Jan Nep.) i jiných
(svatý Josef, Barbora, Kateřina, Martin) a obrázky s nápisem, t. zv. Boží požehnání.
Předmětů ze dřeva jest nesčíslně mnoho. Bylo by potřebí pečlivého studia jen ke
zjištění, na jakých předmětech se náboženský motiv také objeví. Lidových řezbářů bylo
a je velmi mnoho. Nejen v Böhmerwald, téměř všude, neboť k tomu jistě přispívá i snadno dostupný materiál. Vyřezávají se malé i rozlehlé betlemy, křížky a kříže, sošky i sochy
Pána Ježíše, Panny Marie a nej různějších svatých, jež se staví v byte, do výklenků v domovní zdi i do božích muk v polích. Vyřezávaný náboženský symbol se najde i na
drobných užitkových předmětech a snad by se zjistil i na řezbami zdobeném nábytku.
A zvláštní kapitolu tvoří ovšem fajanse, jež nevyráběli prostí hrnčíři, nýbrž dovední
a vyučení toufaři. Fajanse mají vypalovaný olovnatý polev s cínem, který činí polev neprůhledným a krásně bílým, schopným přijímat barvy další. Takové fajansové nádoby,
jimž se na Moravě říkalo zboží toufarské, mohli vyrábět jen lidé velmi dovední a inteligentní, protože ne každá hlína se k tomu hodila a ne každý dobrý písek byl vhodný,
nýbrž v každém kraji zvlášť se muselo dlouho zkoušet a přemýšlet, v jakém poměru se
má vše míchat. Zpracování hlíny, práce na kruhu, dlouhé, několikeré a nebezpečné vypalování byla práce i fysicky těžká; a, k tomu takový toufar musel mnoho vědět o kovech, kyselinách a všelijakých prášcích, neboť příprava barev byla poloviční alchymie
a slavní toufaři' tajili své »recepty« na barvy zvlášť krásné a jasné. Takový toufar musel
mít i vkus a ruku zručného malíře, když svoje výrobky štětcem zdobil. Nej větší rozkvět
fajansové výroby u nás byl v polovici 18. století, kdy se na selských stolech velmi často
objevovalo to, co je dnes vzácností sbírek, a kdy celá síť obchodníků rozvážela to zboží
z Moravy do Čech a do Schlesien.
Toufaři zdobili své výrobky ornamenty v lidovém umění obvyklými. Náboženský
motiv jest dosti častý. Některé jejich výroky sloužily přímo náboženským potřebám, na
příklad kropenky; a ty ovšem zdobily postavy a znamení náboženská. Nebo ze sádrové
formy otiskovali a pak vypalovali obrázky s bohatým barokním rámem, na nichž zase
nejčastěji býval Pán Ježíš a Panna Maria s Děťátkem. Modelovali a barevnými polevy
zdobili i sošky a celá sousoší, kde častým motivem byla zase Panna Maria, sv. Florián,
sv. Jan Nep. a pod. N a př. z roku 1777 jest zachována soška kteréhosi světce s knihou,
což je vlastně velmi vtipně řešený svícen. Ale i na takových věcech, jako jsou džbánky,
mísy a vázy lze často najiti motiv náboženský; nejčastěji mariánský, ale i obrázek NejsvětějŠí Trojice, arch. Michaela, sv. Petra, Kateřiny, Anny, Josefa, Jana Nep., Václava*
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Františka a j. Nutno ovšem připomenout, že pokud jde o složitější obrazy a sošky, jsou
sice některé práce původní, ale velmi často jde jen o napodobení hotových uměleckých
děl, někde viděných; a někteří toufaři byli v tom ohledu opravdu velmi dovední.
Předměty, o něž se opírají tyto řádky pocházejí z 18. a 19. století. Při delším
a pečlivějším studiu by se našlo ještě velmi mnoho zajímavých podrobností jiných. Ale
i z toho, co bylo řečeno, lze učiniti nějaký závěr.
Lidové umění prozrazuje, čím lid žije, nač myslí, co ho zajímá a těší, co má rád.
Hojnost náboženských motivů na výtvorech z 18. a 19. století ukazuje, že náboženský
život lidu té doby nebyl povrchní, že nebyl pouhou zatuchlou formou, nýbrž že to byl
opravdu život. Lidové umění prozradí o lidu mnoho... Předměty s náboženským motivem prozrazují jeho nejhlubší city, o nichž zvláště venkovský člověk nemnoho a nerad
mluví, ale z nichž prostě žije.

Karel

Otýpka

KNIHY
Verše a próza
»Tvar života« Václava Ary (»Stylos«, Olomouc, leden 1 9 4 2 ) svědčí o tom, že duchovní odkaz Otokara Březiny nezemřel, nýbrž že je dosud živý. J e ku prospěchu básníkovu, že sleduje velkého učitele i tam, kde opustili jeho šlépěje i takový Zahradníček,
Bochořák a Karen, totiž v intensitě pronikání zraku básnického. Ara nastoupil trpkou cestu samoty, pochopiv správně jak skrytý význam hříchu, tak i tíhu modliteb; tuto cestu
vede s úsilovnou snahou směrem k Bohu: »Jsem zřejmé sám a zjevné potupen, / smích niti
jas a k Tobě vedu den.« (Jan Zrzavý: San Marco v noci.) Z těchto i z jiných důvodů odsunuje od sebe barevný tvar slova, »který mu ještě zůstal v ústech«. Ovšem jeho větě, přesycené abstrakty snad až přespříliš, se občas nedostává potřebné jasnosti, zvláště když bývá
určité sloveso často neprávem zamlčeno, nebo když je postaveno na konec věty. Jsme na
rozpacích, máme-li uznat oprávněnost takové věty, postrádající nadto zhusta rytmus. Je
otázkou, zda je tento styl předzvěstí nových cest ve formě (zdá se, že tomu tak je) či zda
je patvarem. Ať je tomu tak či onak, výraz musí vyplývat vždy z obsahu a konečně nedaleká budoucnost sama rozhodne. Ara vychází ze své »říše středu«, aby obnažil tvar života
a aby prstem ukázal na tvora, jemuž vládne Tvůrce. Z obecných pravd kuje perlíkem rozumářské metafory honosné brnění věcí, aby je zase ihned odložil jako marnivý ďáblův
nástroj. Škraloup všednosti přikrývá nitro člověka. To však přesto směřuje vzhůru. Nesmí
to ovšem býti řečeno jako sursum corda, ale spíše jako sursum

rationes.

Přečteme-li si po Arových básních prózu Ivana Stráneckého

» Z noci na den« ve spo-

lečném knižním debutu, máme hned zkažený dojem. Co je Arovi bolestně nalezenou zkušeností a co mu vyplývá z niterné nutnosti, je u Stráneckého pouhou záměrností a rušivou
samoúčelností. Estetický experiment, nikoliv básnická próza! Stránecký jako by říkal
sám o sobě: »Bytnost trvá a usilovné hledá svůj tvar a projev. Rozlozeno staré a novost,
hle, nezjevena. Prozatím trhání a let útržků.«

(Str. 66.) Čtyři povídky, variace na thema

noc a den (t. j. smrt a život), jichž předmětem je očista od smyslů, rozumu a vůle, vyjadřují základní březinovskou dominantu: »Zemřeme před svou smrtí a po smrti budeme
žiti.« Někde jsou to vlastně spíše essaye než povídky, se značnou toporností formy a výra-
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au, spojování nesouvislých myšlenek do věty. Co je pak platna vnější nádhera a okázalost
básnického slova, které čpí ostatně mnohdy archaismem, aniž to bylo nezbytně nutné, nebo
dobré myšlenky, razící novou cestu.

•

Není neznámé jméno Pavla Bojara, který vydal v Čárkové »Studnici« (»Novina«, Praha, 1942) svou první sbírku »Modravá serka«. Čítali jsme jeho verše po léta ve »Studentském časopisu« a potom výběr z nich v melantrišském almanachu »Chvála slova«. Neposlouží básníkovi ke chvále, povíme-li, že neudělal od doby svého odchodu ze školních Škamen téměř žádného pokroku. Spíše naopak! Tam svým ryzím lyrismem a nenáročnou, něhou prohřátou krajinářskou poesií beze sporu upoutával, zde se střídají jen lepší básně
s horšími. A to je trochu málo na tak nadaného autora. Na básni »Cesta«, kterou Bojar
uvádí svou knížku, lze si ověřit neblaze známý fakt, že básník, kterému je dáno zpívat,
zanedbává pro báseň myšlenku, anebo alespoň nedovede jí pořádně vládnout. V Bojarově
verši je milý, zpěvný rytmus, ale myšlenkové jádro, které by všechen nehotový materiál
skloubilo dohromady, postrádáme. Jaký pak div, že básník nestačí na práce, vyžadující poněkud většího rozpětí, mající proniknout více do hloubky a vidět o něco dál než za obzor,
jako je báseň o Rilkovi a romance »O vyprávění podzimním« nebo »O hlasu větru«. Rozhodně dvě první části »Modravá serka« a »Toulky podle řek«, v nichž je Bojar věren své
měkké, rozněžnělé lyrické notě a prostému a srdečnému tomanovskému tónu, jsou zdařilejší než poslední oddíl, nazvaný »Romance«. Tam je načrtnut kvaš krajiny jakoby písní
takových básníků jako je třeba Blatný, tu je nevkusně napodobena známá těžkomyslná
poesie zemřelého básníka mladých. A přece jsou v posledním oddílu dvě nejlepší básně
sbírky: báseň » O prosincovém počasí«, která patří svým charakterem spíše do prvních
dvou částí, a » O tom, koho mlha připomíná«: »A před našima očima / lucerna neonová

/

v závoji mlžné rosy / vyrůstá. A truchlí. Za kohosi. / Za kohosi, jejž víc než časné, / neslaveného jesté, J z prostredka cesty, zpolou básné / vytrhly boží kle sté.«
*

Benjamin
nálu«

Jedlička

vydal soubor svých sedmi kraťoučkých povídek »Panenka z žur-

(II. vydání, »Setba«, Václav Petr, Praha 1 9 4 2 ) . Ačkoliv jsou Jedličkovy prózičky

vzdáleny na hony literátskému lesku a nekladou si pražádných ambicí, nejsou přesto ani
trochu novinářským klišé. Naopak. Mají barvu a ponor, lehkou skizzou proniká autor hluboko pod povrch dětské duše, jsa zřejmě dobrým psychologem. Za předmět své jemné
dušezkumné drobnokresby si vzal Jedlička člověka v nepatrném výseku jeho života, totiž
v době těsně předpubertální. Jak vděčný námět, a přece tolik autorů jej nedovedlo uchopit
za pravý konec. Jedlička se zmocnil daného thematu především stavbou (to je to, čeho se
ostatním většinou nedostává!): rozdělil si povídky podle stupně vývoje erotického poznání
a v jejich sledu předvádí exposici. Dosahuje tím žádoucích účinků, neboť používá též typické pointisace a pak dějové zámlky, jak to virtuosně dovede na př. takový Richard Billinger. Všimněme si pointy ze dvou prvních próz Benjamina Jedličky (kdyby bylo dost místa, mohl bych jich uvést všech sedm): »Až když roztrhal na několik kusů onen papír, poznal podle jednotlivých

částeček, že zabil svou panenku.

bez úlevy, horce a zoufale.«

- Tehdy po prvé plakal

(»Panenka z žurnálu.«) A druhá: »Číhají (rány)

kroku a Jiří poznává, že je tu nějaké velké nesmírné
A trpkost a strach vyhosténého zaplavily jeho duši.«

pláčem

na každém

tajemství, podivné a proto

hrozné.

(Vyhostěnec.) Vskutku pozoruhod-

nou gradací se podařilo spisovateli zkonstruovat diagram zrození onoho pocitu, kterému
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my dospělí říkáme láska. Ovsem tady běží o pocit křišťálově Čistý, nezkalený trpkou příchutí reálného praktického života a oproštěný norem sexu, prostě takový, jak si jej dovede
stvořit jen naivní dětská duše.

•

Hana Marková se ve své »Černé hodině«

(vyšlo u Petra v »Prvních knížkách«, Pra-

ha, 1942) teprve prodírá z mrazu a tmy zoufalství, jež mylně povyšuje na vrcholný životní
pocit. Přibližuje se tak zjevně dávno odbyté kapitole našeho básnictví poetistického, na př.
Sim. Buonaccini. Myslím hlavně na báseň »Odi et amo« ze stejnojmenné sbírky. Jako Bojar, ovládá taktéž zpěvnou formu, ale nemá tak konkrétní výraz; spíše kupí leckde bezmyšlenkovité trsy slov. Tam, kde dovede myšlenku vytříbit, zhutnit a vyjasnit, vytváří poesii
podivuhodně silných emocí. Ostrou konturou odděluje světlo od stínu, při čemž čerpá
z bohatě rozvlněného vnitřního života a z prožívání času. Její »Penthesilea« je básní, slavící ženskost a rozpalující srdce k prudkému tepu, protože též žhavým citem a s prudce
tepoucím srdcem byla psána. » — Jsem v čísi vzteklé ruce / bezmocné draný list. / Slyšíš
ty černé splavy hučet? / Ukryj mne k sobe do náruče! / Je tma. Zpět kamení v nás ticho /
jak smrt a nenávist.« (»Černá hodina«, str. 36.) Zdá se, že tu básnířka uhodila na pravou
strunu, obracejíc se tváří k pramenům ženskosti, ale zbývá ještě vyhmátnout rovněž ten
pravý tón.
*

Mašínova »Edice mladých« na Kladně se asi před dvěma roky sympaticky uvedla
sbírkou básní pelhřimovského Zbyňka Vavřína. Nyní však neměla příliš šťastnou ruku,
když si vybrala jako druhou sbírku své řady A »Dálky« verše Věry Bajnarové

»Nápěvy«

(Kladno, 1 9 4 2 ) . Není tím snad vinna příliš zbytnělá redakce? Považte jen, edice, v níž
vyšly celkem tuším asi tři knížky, je řízena 5 (slovy: pěti) členy redakčního kruhu! »Nápěvy« Bajnarové jsou sbírkou v pravém slova smyslu; vznikly totiž vpravdě prostým sebráním několika více či méně podařených básniček, nikoliv obvyklým procesem komposičně-skladebným. Z tohoto »sběru« nemohlo tedy pochopitelně už z vnějších příčin vzniknout žádné umělecké dílo. J e tu sice několik milých hříček, jež nepostrádají vtipu (»Oko«,
»Před spaním«) i téměř dobrých básní (»Tobě«, »Jen pro báseň«), ale zato též úctyhodný
počet bezduchých dětských říkánek jako »Naše malá«. Opravdový básník má za své dílo
ručit; kdyby to bylo uzákoněno, sotva by pak Bajnarová otiskla takovéto ohavné plácanice: »Tak vers a rým jí chvátá po boku, / když neví, kudy kam. / Až couvne před ní
klam a mam, / pak přidá do kroku.«

(»Dívka«, str. 9.) Bajnarová však ještě hledá rýmy

a aby vysoukala ze sebe jakýs takýs rytmus, snaží se myšlenku (je-li ovšem kde vůbec jaká) narazit na předem určené kopyto. Tam, kde bychom autorku chtěli pochválit (v básních »Malá bolest« a »Návrat k otci«), shledáváme, bohužel, jen málo odpovědné odvozeniny. A tohle vše jsou známé symptomy nezralého básnění a hlavně neodpovědného
tištění veršů!

Ivan

Andrenik

Tři knihy básní
(Milada Součková, Žlutý soumrak, vydal na podzim 1942 Melantrich v Praze. E. J. Po pera, Mám té rád, básné, vydal V. Petr v Praze, v zimě 1942. - Marie

Glabazňová,

Zimostráz, básně, vydal j kresbami V. Pokorného R. Kmoch v Praze r. 1943•)
Ani jedna z těch tří knížek nepatří mezi silnou, původní lyriku; u Součkové

je to

nejpochopitelnější, neboť to není ani převod čínské poesie, není to však ani čistá poesie
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vlastní. Knížka jsou básně na dané thema - pouhá inspirace z Mathesiových parafrází. Tedy
něco silného to ani nemůže být. Poperovi vadí zase povrchnost a vyjadřovací neschopnost.
Marie Glabaznová je pak básnicky také spíš typ literátský. Všechny knížky však zachovávají míru vkusu, neklesají pod svůj předem vytčený průměr a nechtějí dokázat víc, než
umějí. Nejsou silné, ale nejsou ani silácké.
Součkové

Žlutý soumrak,

pocházející z posledních drobtů nezdařené melantriŠské

soutěže, má zajímavou předmluvu odborníka J . PrůŠka. Následují pak básně o kratičkých
řádcích, s opakovanými refrény, často verše pouhých slovních asociací, které sice ukolébávají svým rytmem, ale už do blízkosti opravdového nebezpečí spánku. Jsou to básně krasopisně jemňoučké, klidné, s hezkými obrazy i slovy..., ale celkový dojem je chabý a za
chvíli se rozplývá úplně. Jak to vlastně je, povídá veršík na 56. stránce: »...chceš přivonět
k umělé směsi lyrických veršů?« J e těžko souhlasit s poslední větou Jaroslava Průška, že
lze vycítit celou osobní nutnost této poesie.
Poperův sešitek »Mám té rád« nás zavádí do dob studentské poesie, letmých, okouzlených pohledů, rozdychtěných smyslů a nešikovného pera. Něco málo se cítilo, ještě méně
se myslilo, ale ani to vycítění se nedovedlo napsat. Popera není student, urazil již cestu
čtyř knížek poesie, ale nezdá se, že by chtěl víc dokázat. Píše o lásce, o jaru, o ženě; nebezpečně Často píše o snu (napočetl jsem v 32 básních 37krát opakované slovo sen, sníti,
snivý...). Ale jeho poesie je jenom oznamovací, sen je sen, žena je žena. Ale teprve tady
začíná pravý úkol básníka: říci - jaký je to sen, proč je pouze sen v uskřípnuté fantasii
a tak dál. Přihlédneme-li ještě blíže k veršům, najdeme docela slušné, tiché písničky (Má
lásko!), jiné básničky docela povrchní a s prastarou výzbrojí, pak už texty Šlágrů. (Není
nic než sen / a v něm jen J někdy noc a někdy den - strana 20. - Sen všeho snění mého, /
má nejsladŠí všech met, / tvůj rudý ret / jak pohár vína ohnivého..., str. 13.) Myslím, že
těžko Poperova poesie vyplní úkol, který si předsevzala na str. 4 1 . : Tisíc polibků, tisíc
znovuzrození / pro smrt těch, kteří nemilovali; / pro ně dnes píseň tato zní, / snad se
probudí, snad pouze spali.
Glabazňové

nenie Zimostráz oplakává smrt družky (sestry?). Smrt drahého inspiro-

vala v poslední době několik básníků ke sbírkám. Jak přemýšlivěji a bolestněji se ozval
Bednář ve Velikém mrtvém, jak pevněji a svěžeji Ryba v Hlohovém růženci. Glabazňová
reaguje přemírou sentimentu, »puklých hlasů«, »kalných rán«, nic ve své bibliofilsky
upravené knížce nezjišťuje a nikde nevybočuje z obvyklé představy smrti. Jsou to tedy
celkem bezbarvé básně s trochou plačtivosti; ne však Pláče.

Misionářský
František Kfelina:

František

Listopad

román

Amarú, syn hadí. (Nakladatel.

Novina

1942.)

Všechny postavy v Křelinových románech a povídkách stojí v zápase, uvědomělém
či neuvědomělém, o pevné postavení v životě. A spisovatel sám skrze ně se dobývá
k světlu. Někdy si tedy hrdinové neuvědomují svého zápasu, nezápasí z vlastní vůle.
Ale protože v každém člověku je jiskra Boží a Křelina jinak nevidí lidi než jako dítky
Boží, dějí se v člověku tajemné zápasy i bez jeho vůle. V některém člověku dar lásky
Boží vykvete a rozhojní se v slávu, z jejíž záře mohou pít celé houfy lidí nebo dokonce
celý národ, v jiných lidech zůstane dar nepovšimnut až do dne umírání. Avšak ani v tomto případě nás Křelina nenechá na pochybách a ukáže aspoň čtenářům, kudy vede cesta
k řádu života, ze zmatků vášně, omylů pýchy a popletenosti rozumu. A vždycky je to
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cesta k pokoře, k slovům modlitby, skrze něž teprve Člověk poznává sebe a život v pravé
jasnosti.
Taková je cesta hrdinů skoro ve všech Křelinových románech a taková je cesta v posledním románě Amarú, syn hadí.
Rámec románu tvoří jesuitské misie v jihoamerických pralesích při řece Maraňon
v Peru ke konci 17. století. Tenkrát se vydala celá skupina českých jesuitů mezi jihoamerické Indiány; z nich nejvíce vynikl P. Jindřich Václav Richter, který měl největší
úspěch, stav se pánem veliké oblasti, bez meče a bez pušky, který posléze zahynul mučednickou smrtí, byv zaživa nabodnut na ostrý kůl, a jehož dopisy do vlasti byly pramenem k tomuto románu. (Podobnou látku užil německý spisovatel Bruno Brehm ve
svém románě Strašidelné koně. Také výprava Evropanů, trochu misionářská, hlavně však
za zlatem skoro v téže krajině, avšak o sto let dříve, než tam přišel P. Richter.)
Román je myšlenkově i komposičně velmi složitý a hutný. A nebýt pevné ruky
autorovy v kresbě osob a scén, rozpadlo by se dílo v nesourodé vyprávění příhod, aniž
se dostal autor ke konci a k vrcholu románu. - Touhy ušlechtilé i zlé, zásluhy i provinění se proplétají mezi všemi osobami i v osobách samých, všude je boj o cestu k jasnosti, k osvobození ze slabosti ke spáse. A z té spletitosti života, z těch zápasů vzájemných i vlastních, kdy lidé sami se sebou bojují jako býk se svými pouty, vyvstává zářivá
a pevná osobnost P. Jindřicha Václava Richtera, k němuž se všechen děj upíná, nejen
však děj, neboť u něho končí i myšlenky a poslední duchovní prahnutí všech těch zmítajících se hrdinů. P. Jindřich, jehož jediná zbraň je kříž a jehož síla je láska a víra,
přemáhá celé kmeny Indiánů, jejich temnou divokost a stává se předmětem touhy a proseb všech ztvrdlých Španělů ve chvílích úzkosti. Po něm spínají ruce, po jeho útěše
prahnou. Prahne po něm surový dobrodruh Antonio i královský praporečník Salvador,
kteří ještě se třemi Španěly tvoří evropskou moc v těch krajích a P. Jindřichovi měli být
k ochraně.
P. Jindřich je ústřední postavou románu, avšak hlavní psychologický a dramatický
námět je v postavě mladého Indiána Amarú, kterého P. Jindřich pokřtil jménem svého
patrona. J e to vlastně samostatný román, život tohoto královského potomka Inků, nejdramatičtější zápas nebe a pekla o lidskou duši. Neboť Indián Jindřich vskutku šel v Šlépějích svého učitele cestou k svatosti, že i bílí vojáci, jakkoli pohrdali třebas i pokřtěnými Indiány, před tímto stávali s úctou, tušíce jeho duchovní převahu. A Jindřich neměl
jiné myšlenky než na Boha a na své Indiány, jak by je přivedl do ráje lásky a víry.
AvŠak po požití nápoje z kostí svého otce se v něm zvedla divokost taková, jako kdyby
spolkl nejkrutějŠí sklony všech zlých Indiánů, divokost znásobená pocitem přemožení
a služebnosti vůči novému Pánu. A marně zápasí pokorná a zbožná část jeho srdce s pekelným hadem, v nějž se v něm nápoj proměnil. A teprve když dovrší život P. Jindřicha, kterého tolik miloval, mučednickou smrtí, dovršil i míru své pyšné krutosti.
A opět je bývalým pokorným a zbožným Jindřichem. A pro svou věrnost k svému
učiteli umírá i on dýkou své sestry.
Třetí románové pásmo v tomto románě tvoří život Salvadora de Hoyos, který si
chtěl podmanit Indiány mocí a nenávistí, a jeho vztah k indiánské dívce Akiji, na kterou svedl všechnu sílu své pomstychtivosti. A proti jeho vůli se z nenávisti zrodila láska.
A jako čtvrté pásmo dějové tohoto románu, takřka samostatná část celkem bez závislosti myšlenkové i formální na předchozích příbězích a osobách, je vyvrcholení díla,
kdy v posledních chvílích svého života a v bolestné agónii prožívá misionář nejprve svou
domnělou budoucnost, vlastně jen své přání, svůj útěk před smrtí, a pak poslední okamžiky tělesného zániku, v nichž přechod se světa tohoto do věčného mu splývá s cestou
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jeho života, jeho touhami duchovními i zážitky tělesnými. A zde formou bleskových
vzpomínek, navzájem se matoucích s pocity přítomnými, a rychle se střídajících obrazů
se dovídáme o celém jeho životě, jeho mládí i jeho rodě a rodovém duchovním dědictví.
Právě tím, že v románě je románů několik, jejichž pásma se stále proplétají a jež
autor retrospektivně stále doplňuje, je román komposičně velmi složitý. A tu jej autor
drží pohromadě svým uměním pevné a lapidární kresby. Avšak tato lapidárnost, třebas
tu má své oprávnění, je po jiné stránce vadou. Nestačila totiž zachytit všechen ten růst
a proměny osob, nesrovnává se s bouřlivostí zápasů, v nichž se hrdinové zmítají, propadají se a opět spatřují jasnost života. Nechvějeme se mnohdy nad jejich hrůzou ani
nad otevíráním pekla, zdá se nám to divadelní a kulisové. A některé scény jako by byly
zbytečné. Jistě zbytečné svou nezřízenou drásavostí. Jako scéna s čarodějnicí Huajou,
která dává pít svým Indiánům nápoj uvařený z prášku kostí náčelníkových. A symbolika
tohoto nápoje jako hada neřesti, jímž se všichni dusí a stále po něm touží a jímž nejvíce utrpěl Jindřich, ztrativ sílu křtu a Božího slova, je příliš patrná.
J e nutno zmínit se ještě o Křelinově řeči. Řeč Křelina podřizuje svému výše už
podotknutému způsobu kresby scén i osob. Křelina vlastně klade obraz vedle obrazu to je jeho způsob vyprávění - a to obraz vždy pevně vykreslený (třebas ta pevnost obrazu
vadí psychologické pružnosti), slovy jadrnými, v nichž se mísí vidění

naturalistické

a hned vedle symbolické a každé slovo a každá věta má recitaČní pathos a dramatický
rozmach. A rytmická stavba vět a celých odstavců nutí k čtení hlasitému, při němž teprve poznáme zvučnost a melodii jeho řeči. - Bohužel leckdy Křelina ve výrazu přestřelu je, ve výrazu symbolickém, že nám výraz prchá a slovo se ozve hluše, a ješte víc
ve výrazu naturalistickém. Nejvíc ve zmíněné už scéně kanibalských hodů, kde čteme
o mrejskáni, pŠoukání, bečení atd., leda, že bychom přešli scénu úsměvem.
Přes tyto a jiné podružnější výhrady lze však Křelinův román jak pro jeho formální průbojnost, tak pro vysoké obsahové zaměření uvítati jako kladný přínos k dobré
české románové tvorbě.

O milostné inspiraci

Antonín

Kostohryz

Dantově

Příběh tragické vášně milenců riminských Francescy z Polenty a Paola Malatesty,
jak jej Dante zvěčnil v 5. zpěvu Pekla, pokládá se vedle tragedie hraběte Ugolina a jeho
synů z celé Komedie za nej proslulejší, takže není divu, lákal-li tento námět básníky, umělce a především dantovské interprety. V druhém kruhu Pekla Dante je jat soucitem při
pohledu na duše, které hřešily smyslnou žádostí a jsou nyní unášeny větrným vírem,
a nakonec, když byl vyslechl historii bolestné lásky milenců riminských, omdlí, padaje
k zemi, »jak když mrtvé tělo padá«. Proto Michele Barbi, poslední z interpretů této slavné historie, spíše nežli »zpěvem lásky«, nazývá tento příběh »zpěvem soucitu«, hluboké
soustrasti s křehkostí lidské povahy, podléhající jako třtina v nerovném zápase s osudovou mocí lásky, jež svým magickým kouzlem uvrhla do záhuby slavné dvojice milenců:
Paola a Francescu, Tristana a Isoltu, Romea a Julii. Zakladatel vlašské kritiky literární
geniální Francesco De Sanctis pokládá Francescu vůbec za »první skutečnou a živoucí ženu, jež se objevila na básnickém obzoru moderních dob«, za pozemskou ženu homérského
jasu. V Beatrici naproti tomu spatřuje generickou abstrakci, typ, ideál, symbol, nikoliv
ženu, nýbrž ženskost, »věčnou ženskost« goethovskou. »Proto ji můžete nazírati, zbožňovati, rozuměti jí a vysvětliti si ji, avšak nemilujete ji, nezmocňujete se jí s čistým po-
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těšením estetickým, nýbrž jste jí vzdáleni.« Co se týče »věčné ženskosti« goethovské, nemá ovšem De Sanctis pravdu, neboť Gretchen je zcela konkrétní půvabná dívka a zároveň všeobecný typ jako každá postava opravdové poesie. A pokud jde o Beatrici, Croce
pokládá sice andělskou Beatrici »Nového života« za rétorický výtvor manýry literárního
směru »sladkého nového slohu«, avšak obestřený mladistvým snem o kráse, ctnosti, sladkosti a čistotě, a připouští, že ani v Ráji božské nezatlačuje zcela pozemské. A další zesvětštění v pojetí Božské komedie přináší studie Šaldova. Dante byl první, kdo prohloubil a zvroucnil konvenční lásku provensálskou i filosofické abstrakce »sladkého nového
slohu« erotikou vskutku moderní, žhavou láskou, jež je podnětem tvorby, vesměrným
principem a sebeuvědoměním láskou. Je to neasketické pojetí proti vofilerovské, jež se projevuje zejména činností a touhou rajských duchů po mrtvých tělech, a toto zrání pozemských těl nalézá svůj odlesk i v poesii březinovské.
Asi uprostřed mezi pojetím Croceho a Šaldovým stojí studie Václava Černého

Poli-

bek na usměvavá ústa (Jaroslav Podroužek, Praha), která pro své hodnoty slovesné i badatelské zůstane jistě trvalou hodnotou české kritiky literární. Učiniv svým východiskem
některé závěry Šaldovy a některé postřehy Mauclairovy o povaze lásky, jež prohlubuje
psychologicky a filosoficky, Černý omezil svůj kritický zor na funkci ženského úsměvu
v poesii Dantově a na problémy tvůrčího poslání lásky v životě i v umění. Francesca líčí
Dantovy začátky hříšné vášně milenců, vzbuzené četbou francouzského románu o Lancelotu, jak políbil žádoucí úsmév Guenievřin. Již na př. Barbi si všiml funkce svádějícího
úsměvu Guenievřina, napodobeného zřejmě Francescou, avšak teprve Černý postřehl, že
ve francouzském románě se o tomto úsměvu nemluví, že neznají tento motiv ani trubaduři, ani básníci sicilští, ani pěvci »sladkého nového slohu«, že je zkrátka milostným
zvroucněním Dantovým, úsměvem, který sňal se rtů zbožňované Beatrice a jehož pozemskost zlidšťuje i pojmovou strohost alegorisované Beatrice »Convivia« a prozařuje světlem
ženské něhy i Beatrici na březích Lethe i rajský symbol zjevené Pravdy až ke konečnému
zření mystického tajemství. Černý zmírnil rozpor mezi pozemskou Francescou a nadzemskou Beatrici, zdůrazňovaný De Sanctisem, avšak instinktivně popřený i Vrchlickým, jehož Beatrice »Druhé idyly rajské« splývá s nedostižnou ženou smyslů pojetí voßlerovského, s Laurou »Idyly z Vancluse«, jejímž životním vzorem byla Ludmila Podlipská na
přírodním pozadí veltruského parku. Je-li úsměv Guenievřin - Francescin úsměvem skutečné Beatrice, dcery Folca Portinariho, jak se snaží Černý dovoditi i z literárních reminiscencí Dantova mládí na tomto místě Božské komedie, či šlo-li i o úsměvy jiných žen,
o jakousi dantovskou »niedere minne«, není otázka závažná.
Je pochopitelné, že autor studie o titanismu v literatuře projevil sklon, pojímati i nezlomenou věrnost milenců riminských v místech věčného zatracení jako titanský vzdor:
»Zdalipak tu básník téměř nenutí boží vůli - po prvé a naposled, jedinkrát v celé Komedii - aby se sklonila před vůlí lidskou a uznala, že vášeň Francescinu a Paolovu nutno
sice na věčnosti trestat, ale nelze ji zlomit?« Hrdinské vlastnosti přisuzoval posmrtné lásce riminských milenců již Ugo Foscolo a po něm jiní dantisté, a nebylo by námitek proti
této sugestivní interpretaci, kdyby bylo možno posuzovati tuto historii autonomně, bez
ohledu na celkovou konstrukci Pekla. Historicky je to však deformace Dantova názoru.
Neboť Dante byl zde inspirován středověkým učením o tom, že zatracencům v pekle zůstává stejná, nepolepšitelná vůle k hříchu, jak ji měli na tomto světě. »A proto,« jak
praví De Sanctis, »Filippo Argenti je v pekle stejně tak hněvivý, jako byl na zemi, a Capaneo se v pekle rouhá, stejně jak činil na zemi, neboť zatracenec je člověk, který přináší
s sebou do pekla všecky své vlastnosti a dobré i špatné vášně; proto Francesca milovala
Řád IX. 7.
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a miluje a bude milovati a nemůže nemilovati.« Teprve duse v Očistci ztrácejí citovou
souvislost s pozemským světem, neboť Boží spravedlnost, »mocná a vládnoucí Smrtí«, jak
vyjádřil úchvatným veršem inspirace dantovské Otokar Březina, »rtům jejich odňala vzpomínku na všecku sladkost země«.
Od tohoto psychologicko-filosofického rozboru milostného motivu v Dantově tvorbě
přechází Černý k ocenění lásky jako vesměrného a mravního principu v životě i v umělecké tvorbě vůbec, lásky Osvoboditelky a výsostné Uskutečňovatelky tvůrčího já, lásky sebesjednocující a sebeuskutečňující v hledání osobní ryzosti. Neboť »láska je osnovnou silou
mravní struktury lidské vůbec a mimo ni není plodnější cesty k tajemství lidské tvorby,
její povahy i důvodů«. Vedle formujícího smyslu života a vzoru Šaldova inspirovalo snad
tuto klasicisující intelektuální prózu s náznaky vroucí extatičnosti několik poeticko-psychologických sentencí Mauclairových: o překonání samoty milenců láskou, o vzniku střehu, o podvědomém hledání absolutna láskou, o poměru lásky k náboženství a umění, jejich včlenění v myšlenkovou strukturu dantovské studie Černého je však samostatné a osobité. Překrásná ilustrace Antonína Procházky zachycuje křehkost milostného kouzla.
Josef

Dokonalý

Bukáček

vypravěč

Výborem Čtyř novel, které přeložila J . Vobrubová-Koutecká, byl k nám po prvé
uveden vynikající současný německý prosaik Wilhelm Schäfer (pod názvem »Osud« vydal v prosinci Melantrich), který se letos v lednu dožívá sedmdesáti pěti let. I když tento
výbor nemůže zachytit tohoto autora v celé jeho umělecké Šíři a složitosti, přece nás na
výsost přesvědčuje o jeho mistrovském umění vypravěčském. Hned první novela, »Jakub
Imgrund«, líčící osudovou cestu fanfaronského synka radního pána schaffhausenského od
rouhavého znesvěcení sochy Matky Boží přes kajícné hledání odčinění až ke vstupu do
kostnického kláštera, je mistrovskou ukázkou bohatého umění slova. Jako žebroví gotických kleneb a hrotité fiály katedrály pnou se umně členěné, smyslem nabité věty Schäferovy, aby vyčarovaly před duševní zrak čtenářův osudový příběh gotického člověka.
Postavíme-li proti této úvodní novele závěrečnou novelu našeho výboru, »Náhrdelníkovou
aféru«, zpracovávající známý, takřka detektivně napínavý příběh démantového náhrdelníku královny Marie Antoinetty, jenž se stal osudovým předznamenáním jejího konce,
octneme se opět v zajetí mistra-vypravěče. Zde jeho umění si pohrává s látkou, rozvádí
ji, kontrastuje a stupňuje vybroušeným stylem kronikářským a oslňuje takřka čistou samoúčelností obratného a plynulého vyprávění, jemně a napínavě dynamisovaného. Třetí
tvář Schäfera vypravěče ukazují nám zbývající dvě novely: »Winckelmannův

skon« a

»Hölderlinovo zastavení«. V obou novelách sráží se osudově němectví s helénstvím.
Schäfer to říká krásně ústy Winckelmannovými: »Moje srdce tkví v rodné zemi přes všechna římská důstojenství a řecké sny, protože jsem německé krve; ale můj duch, volný
a radostný jinou vzdělaností, nemůže již žiti tam...« A jeho spolucestující na zpáteční
cestě na jih, hrabě Terzi de Sissa, vášnivý sběratel a ctitel staroněmeckého umění, mu
odporuje:

»Kdybychom vás byli poslušni, musili bychom pokosit všechno, co je ně-

mecké. Národ však nemůže míti jiné umění než svoje; kdo mu je bere, ten ho zabíjí.«
Umírající Winckelmann dochází pak k poznání: »Teď vím, co bylo Řecko' Byla to naděje na svobodu, v níž nyní jsem. A svobodou je, že krása pozbude úplně tvaru. Co
jsem kdysi viděl jako krásný tvar, byla ve mně jen touha a smutek, protože na nich visela pozemská tíha.« A stejně prchá Hölderlin, zahlédnuv splněný sen, ideální jednotu
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člověka a přírody. Tento chudý výbor z bohatého díla Schäferova podává sice jen kusý
obraz jeho umělecké osobnosti, ale i tak splňuje svůj úkol: seznámit čtenáře s vynikajícím umělcem slova.

Jan Rey

K povídkám mladé

vypravěčky

Nová autorka Lidka Bártová nás seznámila se svou knihou povídek Na lemu tmy. Povídky vyšly v nakladatelství K. Voleského v Praze 1942. Vkusný frontispic podle návrhu
K. Šmídy. Sám název už napovídá charakter knihy. V hluboké perspektivě jsou tu dokresleni lidé, kteří se ocítají na přelomu osudových událostí a bezcílně tápou v mravní tmě.
Kniha však ztrácí svůj ethický dosah na úkor tuctového zpracování a laciného způsobu řeči.
Neubráníme se dojmu, že si autorka osvojila sloh lehkého novinářského genru. A nedostatečně zvládnutý tvarový profil Škodí celkovému zaměření díla.
Avšak ani ve svém postoji k látce a její motivaci se nestaví Bártová důsledněji. Jen
tak namátkou se chopí nějaké drobné životní příhody a často si zvolí námět, kolem kterého
už druzí navrstvili spoustu komposičních obměn. Tedy ani po stránce thematické nepřináší
kniha nic nového.
Přesto žádnému čtenáři neujde jeden hmatatelný klad. Bártová totiž umí plně použiti
svých fabulaČních schopností, pokavad se týkají pohotového rozvinutí děje a rychlého spádu. K neméně závažným prvkům jejího vyprávěcího elánu patří i dobrý psychologický postřeh a takřka stálé úsilí o epickou předmětnost. Není pochyb, že mnohde celá řada tragických zauzlin a duševních rozporů předcházela vyrovnanému a smířlivému konci. VI.

Horský

Grulich

křišťál

A. Stifter »Tichý hlas«. V pfekl. B. Durycha vydal v prosinci 1942 Velehrad

v Olomouci.

Z díla Adalberta Stiftera, který je u nás poměrně málo znám, přeložil B. Durych snad
právě k 75. výročí tragické smrti básníkovy výbor jeho pěti nejlepších novel pod názvem
»Tichý hlas«.
Stifterovo dílo, dílo novelistické i románové, má v německé literatuře své zvláštní a
osamocené postavení. Stifter bývá sice zařazován do skupiny slavných novelistů, »básníků
domova«; je také jisto, že patřil svým založením i tvorbou vlastně do hnutí romantického,
a přece je v jeho díle ještě něco, co jej staví mimo tehdejší i dnešní tvorbu. Stifterova novela
je světem pro sebe, uzavřeným každému, byť i sebemenšímu ohlasu z vnějška, z vřavy a
hluku života tam venku. V Stifterových novelách se noříš do klidu a čistého proudu a světla,
kde vše usmiřuje, kde není ani stín pochyb a neštěstí. A pomyslíme-li právě zde na básníkův život, tak těžký a většinou jen naplněný bolestí, chápeme, co tento sen, tento vysněný
svět pro něho znamenal: dával mu možnost žít. Z největšího osobního utrpení vznikalo
dílo plné jasu a míru.
Stifterův silný romantismus, který je podkladem jeho uměleckého názoru, pozorujeme
jen na dějové stavbě a charakterisaci některých osob; od povídky k povídce složitost a exotičnost - možno-li tak říci - klesá tak, že poslední, Horský křišťál, je nejprostší i nejpůsobivější a dosahuje vrcholu Stifterovy tvorby.
Durychův překlad je práce záslužná a skoro objevitelská, neboť ze Stifterova díla u nás

99

vyšlo jen několik novel porůznu v menších edicích. Jako překladatel a pořadatel výboru
neměl lehkou práci, protože Stifterův sloh, charakterisovaný dlouhými periodami a výrazným vlastním slovníkem, je pro překlad opravdu těžký; až na malá opomenutí je pěkný.
Jan Vladislav

PŘEHLEDY A POZNÁMKY
Rozpaky dramaturgie a pokus o východisko
Jednou z největších obtíží našich malých i velkých scén a jedním z nej pádnějších argumentů, jimiž si můžeme dokázat bezvýchodnost dnešní konvenční divadelní práce, je
úplná bezradnost dramaturgie ve věcech moderního repertoiru. Není nových českých textů.
Dramatičtí autoři se nerodí. Každý sebebědnější výplod o třech jednáních, má-li alespoň
trochu sériového vtipu nebo v nejhorším alespoň zbytek po několikáté ohřívané konvence,
dostává se přímo na nej lepší naše scény. Že působí takovéto textové předlohy na práci režisérů, herců, výtvarníků atd. víc než co jiného destruktivně, je zřejmé; avšak neznamená
to ještě, že bychom zde byli u příčiny divadelní stagnace. Je třeba hledat pokrokové divadlo, divadelní výraz, divadelní obsah. Je k tomu tak bezpodmínečně zapotřebí nové
literatury?

Pravda, chybí-li na jevišti básník, nedosáhneme nikdy synthesy úplné; zrovna

tak jako jí nedosáhneme, postrádáme-li výtvarníka, hudebníka či kohokoli jiného. Avšak
je tato jeho nepřítomnost příčinou poklesu úrovně celého divadla? - A konečně se ještě
musíme zeptat: J e pánům dramaturgům docela přesně jasný pojem existence básnického
textu na divadle? Není v otázce repertoiru skutečně žádného jiného východiska, než další
tříaktové pokusy samozvaných a na divadle diletantských autorů, jež nezbývá divadelníku
než řemeslně interpretovat, protože na úpravu by musel vynaložit dvakrát tolik práce,
než bylo potřebí pro napsání? Je opravdu tak zcela nutno, abychom byli i nadále oblažováni představeními vzoru »Střídavě oblačno« či »Sžehnuta plamenem«?
Přihlí dněme k poměrně nej zdařilejším pracím z těch, jež se u nás v poslední době
objevily. Nelze jim upříti proti ostatní konvenci přiměřený průměr. Avšak první podstatnou a neodpustitelnou jejich vadou jest, že se nedají použít k nové scénické práci, že předem vylučují takřka jakoukoliv invenci ve formě divadelního projevu, že jejich obsahu
není možno dát vpravdě divadelní

výraz, že se jejich intence, pokud jaké mají, zásadně

rozcházejí s potřebami jevištního obsahového i formálního pokroku. Jejich autoři mysleli
při psaní především na sebe a na své literární problémy a snahy a ne na kolektivní divadelní užitek. Jedinou možností pro divadelně účelné provedení jejich her by byla radikální
úprava - a pro tu jsou příliš neúnosné, aby z nich po tomto zásahu ještě cosi zbylo.
Proto se na př. Jernekova režie Hlávkových Světáků musí pohybovat kompromisně
a nedůsledně v několika rozdílných sférách formy (poetický záběr detailu scény po rozhrnutí opony k I. aktu proti bezprostředně následujícímu plochému a upovídanému dialogu a j.), zůstavujíc nakonec pouze dojem hladce konversačního reprodukování textu.
Jeho autorovi zde totiž nejde o Čistotu slohu a komposice, nýbrž o uplatnění ideje za každou
cenu a každou formou; a takovýto text není pro jeviště použitelný, neboť na formě textu
závisí divadelní výraz a tvar; a výraz je pro divadlo nerozlučně spjat s obsahem, neboť,
je součástí, ba základem estetického zapůsobení, estetické sugesce, bez níž divadlo není
divadlem. - A proto jde i při inscenaci Müllerova Rybníkáře Kuby jen a jen o
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uskutečnění

představení, ne o tendenci představení. Hra je snad zajímavá literárně, mohla by se snad
přepsat na dobry román, ale pro divadlo je deskriptivní, statická a zdržuje vývoj.
Dnešní dramatický autor nepodněcuje režiséra při krisi jeho práce k novým objevům.
Nedává mu možnost zachytit se, nedává mu odraziště, nedává mu směr. I kdyby bylo jeho
dílo literárně sebevyspělejŠí, divadelně je nepoužitelné. Ztrácí tak svou funkci vzhledem
k ostatním složkám představení a nelze jinak, než obejít se bez něho.
A k této otázce řekl své vážné slovo Větrník

provedením Kubínových podkrkonoš-

ských povídek v režii Jos. Šmídy, nadepsaným Přiďte pobejt. Tato mladá scéna zde prakticky a skutkem dokázala, že se nedá vina dnešní divadelní krise svalovat na nedostatek
divadelních her běžného formátu, že si režisér může vytvořit jevištní text použitím jakéhokoliv slovesného útvaru, obsahujícího zjevnou či skrytou dramatičnost, že se dobré divadlo
dovede obejít i bez konvenčních pseudodramat a že je mu to k prospěchu a ne k obtíži. J e
třeba jen kladného postoje k experimentu a k pokroku a - práce.
Cesta za divadelností zašla zde konečně již zase tak daleko, že se našla neobyčejná
divadelnost ve formě, kterou bychom jinak pokládali za velmi málo dramatickou a za neschopnou samostatného jevištního účinu. Celé Šmídovo představení, zakládající se na praktickém objevu dramatičnosti a dialogičnosti monologu, dokázalo, že, aby se stalo divadlo
divadlem, netřeba mu pro dnes tak vžité konstrukce dramatické, thematické, psychologické
atd., že mu netřeba autorovy předlohy o obligátních pěti jednáních a pěti mrtvolách, že
dramatičnost je obsažena i ve zcela jiných formách textu a ostatních funkcí představení,
odlišných od našeho ustáleného nazírání, že divadelnost lze navoditi výrazovými
ky neomezené

prostřed-

rozmanitosti. Šmída zrušil dále konvenci, podle níž souvislou prózu je nut-

no pro jeviště přeŠít na útvar přizpůsobený obecnému chápání »divadelní hry« a stvořil
si scénář daleko vhodnější než každá dramatisace. - A výsledek tohoto pokusu byl ještě
úspěšnější,, než si sám jeho iniciátor představoval. Ve snaze totiž, aby zmíněná dramatičnost
monologu přec jen neselhala, a veden i určitou konvencí, jeho scéně vlastní, přikomponoval si Šmída k dějům a akcím, vyprávěným na jevišti, ještě nové sekundární akce a děje, na
jevišti předváděné a neshodující se thematicky s obsahem monologů. Jeho herci mluvili
své texty, provádějíce zároveň drobné akce naprosto odlišného obsahu, čímž stavěli propast
mezi mluveným slovem a pohybem. Tím se ovšem oba dva způsoby výrazu, slovní a pohybový, musely nutně tříštit a rušit. N a výsledku práce bylo pak zřejmo, že tato druhotná
snaha byla zcela zbytečná a projevila se jen jako dekorace; sám původní objev dostačil
a měl být jen dále v důslednosti dopracován — a dramatičnost se ukázala tak silnou, že
ji ani tento omyl vcelku neporušil. Další citelný nedostatek jednotnosti praktických i theoretických tendencí se projevil při aranžování episody mimo původní jeviště kdesi v zákulisí; bylo to násilné porušení výtvarné jednoty a scénické struktury, jež by bylo jistě
oprávněno, kdyby Šlo o záměrné a zákonité porušování této jevištní přísnosti, avšak v tomto
případě, kde Šlo o zcela náhodný nápad, bylo mylným experimentem.
Avšak jedno jsme si na této přes všechny podružné nedostatky neobyčejně šťastné
premiéře Větrníku znovu uvědomili a jsme mu za to vděčni: Jestliže tolik divadel vykazuje právě tristní stagnaci ve vývoji a rapidní úpadek umělecké úrovně, není to pro nedostatek dramatických básníků, ale pro neschopnost divadelníků samých! Ať nikdo nevolá
s jeviště, že není schopen stvořit dobré představení, protože mu divadelní agentury momentálně neservírují vhodný text! Obviňuje tak pouze sám sebe z tvůrčí impotence, z dosavadní otrocké závislosti na literatuře a na obvyklé, velmi problematické, avšak stále neodstraněné hierarchii pánů autorů. Každý ať si zametá na svém prahu! A divadlo tedy na
tom divadelním!

Jiří Šotola
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Dva plané

experimenty

Experiment mel by vznikat jako reakce na určité pevné a zásadní stanovisko: reakce
buď kladná, mající tendenci do důsledků vyhrocovat započatý směr, nebo záporná, vycházející z onoho daného východiska negací. V žádném případě vsak nemůže mít dobrý výsledek, jestliže je naopak reakcí na stanovisko labilní a nezásadní, jestliže náhodnými drobnými zásahy do utváření projevu se snaží dosíci dodatečné jakési názorové základny. Má-li
mít totiž experiment svůj účel a svoje vývojové opodstatnění, musí jeho iniciátor především vědět, kterým směrem jím míří, o co se pokouší, co si chce ověřit, k čemu chce jeho
výsledku použít atd. Dělat experiment z prázdné hlavy a pro nic, jen proto, aby se vytvořilo zdání průbojnosti a pokroku, není odvahou, nýbrž nemohoucností.
Divadélko se ocitá, zdá se, v poslední době ve stavu prozatím zcela bezvýchodné stagnace a nejistoty, plynoucí pravděpodobně z nedosti opodstatněné a theoreticky uvědomělé
předešlé práce, a snaží se zastřít bezmocnost takovýmto na první pohled odvážným pokusem, který však není než potvrzením bezvýchodného stanoviska, který je ve skutečnosti
studován jen proto, aby se uskutečnila další premiéra, a ne aby se vyslovil positivní názor,
aby se udělalo kus práce a pokročilo ve vývoji. O co šlo Divadélku v G oGoethověUrfaustu?
O inscenování literární kuriosity? T o je ovšem pro divadlo velmi málo, uvědomíme-li si
nadto, že zmíněný text má - přes svůj literární význam - divadelní hodnoty velmi problematické a že je velmi odpovědným a velmi nebezpečným úkolem i pro zkušeného režiséra
udělat z Fausta dobré divadlo. O intimní představení s akcentovanou slovně obsahovou
stránkou? Jak zde bylo však možno dosáhnout kladného výsledku, jestliže byl starý a vlivem nesčetně mnoha konvencí takřka již šablonovitý a schematisovaný text bez vlastní tendence pouze interpretován a k tomu nenovou formou? A tak, očekávajíce alespoň pokus
o nového Fausta s osobitého aspektu, byli jsme nemálo zklamáni: Představení se nedostalo
ani v nejmenším obsahově k jádru faustovského problému, zůstalo pouze při povrchním
ideovém odvaru a služebnosti. Co jsme pak viděli na jevišti, bylo mátožné zpola divadlo,
zpola recitační večer, vyznačující se jen ledabylostí, formální neukázněností a stylovou nejednotností od exkursí některých momentů takřka do naturalismu až po expresivní dialogy
Mefistofeles - Faust, od nehrajících a pro stafáž pověšených tylových závěsů až k přímo
důsledně neslohovým kostýmům, od civilně prosté a naivní Markétky až po patheticky stylisovaného Mefista. A mimo vlastní vpravdě diletantskou práci nám ještě režisér Dvořák
stačil dokázat, že jeho herci, až na Stránského jako Mefista, na svoje postavy prostě nestačili, což příkladně demonstroval zejména Vyskočil, bezmocně vypovídající text role Fausta.
Divadélko zřejmě opouští předešlou svou vývojovou fázi, na níž sledovalo při inscenacích frašek, komedií a pod. především zjištění prvků primérní divadelnosti, divadelní
okázalosti a herecké - i když snad zde předem stanovené - improvisovanosti, na níž se dostalo sice dosti blízko čistému divadelnímu výrazu, ale na níž zabloudilo také nebezpečně
daleko do formalismu, do hraní divadla pro divadlo. Dnes bylo toto stanovisko, doufáme,
překonáno a vidíme zde snahu o nové zaměření příští práce. Toho však nemůže Divadélko
nikdy dosáhnout, postará-li se pouze o novou dramaturgii a nechá další práci, zejména pak
režii, zcela bez povšimnutí. A zejména je-li tato nová dramaturgie tak odlišná od předešlé,
je naprosto nezbytné, aby všechny ostatní pracovní složky, tedy herecký projev, režie, výtvarná spolupráce atd., našly k věci svůj poměr a souběžně vyvíjely svou formu.
V Intimním divadle si založil Václav Krška poboční soubor mladých herců, nazval
jej Studio Intimního divadla a režíruje jako druhé představení lyrickou hříčku Pavla Tkadlece Asagao. Text sám je laciným a nenáročným pseudodramatem běžného druhu, z něhož
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by se vsak dobrým a hlavně tvůrčím jevištním provedením dalo leccos zachránit. Co vsak
z něho stvořil Krška, je věc ještě daleko horší než celá předloha: N a scénu a pod jména
mladých lidí se zde dostal sladký lžidivadelní kýč nejnižší konvence, náladový »lyrický«
šlágr s kytarami, sentimentálními písněmi, exotickou hudbou a dalšími operetními rekvisitami. - V programovém článku (vše se dnes už, zdá se, dá theoreticky zdůvodnit a omluvit předem) označuje se inscenace jako pokus o lyrické a musické divadlo a Studio jako
místo pro Školení a práci hereckého dorostu. Je však nutno si uvědomit, že lyrika či musický element jsou pouze součinitelem, prostředkem pro dnešní divadlo, nikoliv jeho účelem, pro nějž by se divadlo dělalo a jemuž by sloužilo. Je třeba dále vědět, že lyrika ani
zdaleka neopravňuje k ledabylé, náhodné a improvisované práci, skládající se z ojedinělých
drobných nápadů a žádným zákonem do struktury nezačleněných motivů, že i lyrika musí
mít svou formální kázeň, svůj řád a aktivitu, svou obsahovou sílu a dynamičnost. - A při
takto postaveném představení nemohou přirozeně ani mladí herci nikdy nalézti spolehlivou
základnu pro svou práci a pro svůj vývoj, pro svoje umělecké i organisační uvědomění. Dokud nebude Studio Intimního divadla svou uměleckou prací vykazovat znaky generační
souvislosti s ostatními mladými pražskými divadly (čímž ovšem nikterak nemyslíme závislost na nich, naopak, třebas i zápornou příbuznost) a dokud nepostaví svou organisaci
na zcela jiný základ než je obvyklý systém hereckých primadon a názorově ničím nespřízněných lidí, nemůže být nikdy počítáno mezi mladé divadelní scény, dá se o něm mluviti jako
o dalším zcela obyčejném konvenčním divadle, jehož umělecká práce nemá nadto než diletantskou úroveň.
Bylo by už opravdu na čase, aby mladá pražská divadla koncentrovala jednou poznatky ze své pokusné práce alespoň k jedinému positivnímu výsledků, aby dokázala zahrát
alespoň jediné definitivní představení, jež by sečetlo a zaměřilo všechny snahy k důležitějšímu účelu, než je pouhé libovolné a neukázněné pokusnictví. Takto musíme vskutku stále
mít dojem, že se všechny ty experimenty dělají jen jako bezplánovitá a ve své samoúčelnosti nejen pohodlná, nýbrž vzhledem k celkovému dalšímu vývoji i dosti neodpovědná
a destruktivní studijní práce, jež nechce nikdy do důsledků zachovávat započatý směr a dosáhnout samostatnosti i jako definitivní útvar, nýbrž i nadále jen vykonávat jakýs takýs
vliv na běžnou divadelní konvenci. Nejde tu totiž o jakési lokální a vcelku bezvýznamné,
převážně formální, výboje, ale o problém daleko důsažnější, o svébytné divadlo celé generace, jež by mělo být u nás konečně jednou vytvořeno, a jež má podle všech známek podmínky pro svůj vznik nemálo příznivé.

O nenapsané monografii

Jiří Šotola

smetanovské

Již nejednou bylo upozorněno, že dosud - plných osmdesát let po Smetanově smrti ( !)
- nemáme monografie smetanovské, jež by - po stránce metodické i co do objektivního výkladu - snesla alespoň zdaleka porovnání s důkladným čtyřsvazkovým spisem o Dvořákovi
z pera inž. Otakara Šourka. Nestačí však toliko upozorňovat, že takového díla v české hudební literatuře dosud není; je třeba hledat i příčiny, proč takové dílo dosud nebylo sepsáno, a po zjištění jich upozornit na možnou cestu k nápravě.
Prvým z početné řady těch, kdo nad monografií smetanovskou ztroskotal, byl Otakar
Hostinský. Praví nám sám, proč s prací radostně započatou náhle ustal: veřejnost prý o takovou studii neměla dosti zájmu, proto on, jsa nemile dotčen touto nevšímavostí, hned
v zárodku od práce upustil. Tak soudil již v letech osmdesátých. AvŠak ještě na přelomu
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století, v době, kdy chystal k tisku svůj soubor úvah, vzpomínek a polemik smetanovských,
tvrdil, že prý stále ještě nenastala doba, kdy lze počíti s kritickým spisem o Smetanovi.
Odstup celých patnácti a více let se mu nezdál odstupem dostatečným. Dnes soudíme jinak.
Vždyť prvý díl kritické monografie Šourkovy počal vycházeti v době daleko kratší po Dvořákově smrti - a nesnáze, jež se stavěly v cestu vědeckému zvládnutí Dvořákova odkazu
nebyly menší, než tomu bylo v případě umělecké pozůstalosti Smetanovy. Ne tedy nedostatečný odstup, ale rozpaky a vnitřní nejistota to asi byly, co bylo hlavní překážkou souhrnné smetanovské monografie.
Bohužel, Hostinského tvrzení, že stále ještě nenastal »vhodný čas« k sepsání smetanovské monografie, přejali pak i jeho žáci. A ve Škole Hostinského přistoupila ještě nová
nesnáz. Hostinský zvolna zapomínal na své výtky, jež Smetanovým dílům v mládí činíval;
pamatoval jen vše dobré, co mezi nimi bylo a Smetana se mu pojednou ve vzpomínkách
přeměňoval v bytost téměř mythickou, v jakéhosi apoštola pokroku v českém světě hudebním. Hostinského Smetana nebyl umělcem tradice České hudebnosti, byl vzorným čítankovým příkladem člověka pokrokového, jak si jej žádala mít část české veřejnosti z počátku
našeho století. Smetana tu byl apriorně »přetvořen« a brzy došlo i na »přetvoření« jeho
okolí. Ten »pokrokový« Smetana se přec nemohl hodit do doby českého biedermeieru, ani
do let padesátých! Proto sepsána a vymyšlena legenda o jeho mladistvé »vášnivosti«, o jeho
naprosto »revolučním« smýšlení a chování - ze Smetany zkrátka byla utvořena figura, jak
si ji žádalo naše hnutí »pokrokové«.
J e nasnadě, že tato apriorní koncepce se čím dále tím více dostávala do rozporu s tím,
co nám Smetana vypráví sám o sobě ve svých denících i v korespondenci; a nejen to:
i jeho velké, vyrovnané umění, v němž není naprosto nic revolučního, mluvilo a mluví
k nám řečí jinou. Poznávali to už dávno ti, kdož přišli se Smetanovým dílem do úzkého
styku: nejen družina shromážděná kolem »Hudební revue«, nýbrž i umělci výkonní - Kovařovic, Ondříček, členové Českého kvarteta, Kubelík - a ovšem i přední theoretikové,
Knittl, Stecker a mnozí jiní.
Dlužno ovšem přiznati, že vlastní rozhodnutí o tom, že žádný žák Otakara Hostinského nám kritickou monografii smetanovskou nenapíše, padlo již dříve, než bylo vůbec
počato se sbíráním a zpracováváním historického materiálu. Vědec, jenž již předem ví,
jaký materiál si pro svou koncepci musí shledat i jak jej zhodnotí a uspořádá, byť by materiálu sebral sebevíce, vytvoří přece jen práci přechodné ceny. Hodnotu v ní budou mít
toliko věcné údaje, nikoli autorovy koncepce.
Po tom, co výše pověděno, netřeba snad ani druhou z příčin, jež se postavily v cestu
sepsání smetanovské monografie, zvlášť zdůrazňovat: je to nedostatek
s pochybeným

methodickým

kritičnosti

spolu

postupem.

Má-li proto budoucnost nám přinésti aspoň počátek kritického díla o Smetanovi, je
třeba, aby se naši odborní badatelé zřekli dalšího otálení, dalšího rozptylování a především
zastaralých koncepcí. Ze Smetanovy monografie nemá k nám promlouvati chvalořečení několika privilegovaných vyvolenců, nýbrž ryzí pravda o jeho velkém zjevu, spolehlivý výklad jeho děl a odborné hudební ocenění. Vím, že cesta k takové monografii jest dosud
neschůdná, přece jen však možná. Časy se mění. Kdysi se žáci Otakara Hostinského, nadšení »smetanovci«, domnívali, že prý dílo Dvořákovo jest balvanem na cestě do svatyně české hudby. Dnes víme, že tomu tak není; naopak za balvan, ležící v cestě pravému poznání
díla Smetanova, lze považovati jejich nedotknutelné omyly. Na štěstí však jest to balvan ze
hmoty velmi křehké a několika nárazy dá se brzy rozdroliti.
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