František Lazecký
PŘÁTELSKÉ V Ě C I
Nám jedna druhou ve tmách rozsvěcují,
že čteme svět jak jeden velký div
svědčících hlasů, které prozpěvují
v prvotní shodě, o níž pěly dřív.
My z věcí zrajem. V jejich moci čtveré
stoupáme tam, kde plodem slunce jsme.
Jak orli roštem z hudby zlatoperé,
čím výše jsme, tím více žasneme.
Ó bídná zdání! Těm, kdož se jich vzdají,
teď z písně hledí v jasných podobách,
před tváří Boží jako harfa hrají,
nám svěřují se jako děcku v hrách,
v nichž mluví strom i obraz, dvorec v stráni,
věž v obzoru i skladba hudební,
ženin zpěv, plody, které držíš v dlani Všechno je přítel. Jeho dech tu zní.

v TICHU
Když v nočním tichu k tobě přijdou věci
a řeknou ti, že někdo váží hvězdný běh
i celý vesmír nese na svých plecích,
jak vídávals na starých obrazech,
když síly poznáš, které nebem vládnou
v bouři či zlehka, jako váží vzduch
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kroužením ptáci výškou neúplatnou,
a když tam k jitru dospěje tvůj duch,
kde z noci světelné se rodí střely
a vozy ženou do bran poledne,
i moci pozná, které silám velí,
a skrze slunce k Bohu pohlédne,
tu hoře moudrosti tvé srdce stráví,
nevíš-li, že jen z lásky vystoupit
lze tam, kde kámen zpívá jako slavík.
Jen ruku přilož. Slyšíš srdce bít?

ÚDĚL
Ne, mramor ne. Nás hmota tíhou děsí
a ze všech podob ta, již vlastní mráz,
je nejhroznější. Kam jen pohleděl jsi,
tam jako propast pohlcoval nás.
Též sochy ne. Nás božský úděl žene
číst v cestách lidí jako v zrcadlech,
vidět ty nejprostší, ty pomíjené,
ty, jimiž svět jak vysušený věch
vzplane, když přijde jejich velká chvíle
a oni z hlasu, který zavelí,
v purpuru činu stanou ve svém díle
z ticha, v němž nevidění strměli.
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Francesco Petrarca
K A N Z Ó N A K PANNĚ MARII
Básník prosí Pannu, aby ho jíž osvobodila od lásky k Laure,
ve které vytrpěl a jesté stále trpí tolik bolestí.
s čelenkou hvězd, ses nejvyššímu zalíbila
tolik, že z tebe bude mít svou slávu, svého Syna,
abych tě slavil, Láska má mi poručila,
bez pomoci tvé neumím však započíti
a bez toho, jenž milovaný v klíně spí ti!
Vzývám tě, odpověz mi milostivě, Paní,
vždyť jsem tě volával vždy s důvěrou.
A nakloníš-li někdy snad tvář svou
k nezměrné lidské bídě, pohleď na ni
a skloň se též k mé prosbě, prosím tebe!
V mém žalu, prosím, pomoz mi,
i když jsem na zemi - a ty jsi Paní nebe.

z počtu těch moudrých, opatrných panen,
ty první a ty s lampou nejjasnější,
ó pevný štíte pro nás obtížené žalem,
ty štíte proti ranám Osudu a Smrti,
jenž nejen chrání, ale nepřítele drtí,
ó útěcho v té zaslepené vášnivosti,
již každý člověk v hrudi hostí:
jimiž jsi uzřela ty zkrvavělé znaky
na sladkém těle předrahého svého Syna,
a pohleď; úzkost má
je zcela bezradná a k tobě o radu se vzpíná.
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Ó Panno čistá, nedotknutá, bez poskvrny,
matko i dívko svatá od zrození svého,
ty, která vyjasňuješ život strastiplný,
tebou tvůj Syn, Syn tvůj a Otce nebeského,
nás přišel spasit v nejkrajnější chvíli z nebe,
ty vznešená, ty okno zářícího nebe;
a jediná tys byla k tomu mezi všemi,
jen ty jsi byla zvolena,
ó Panno blahořečená,
která pláč Evy zase v radování mění!
Dej, prosím, ať jsem hoden jeho slitování,
ty nekonečně blažená,
korunou zdobená, nejvyšší říše Paní.
Ó Panno svatá, plná milosti a slitování,
jež ze své nej hlubší a pravé pokornosti
vstoupilas do nebe, kde posloucháš mé lkáni;
tys porodila pravý pramen svatých ctností,
a Slunce spravedlnosti, jež rozehání
tmu doby hrozných omylů, křivd, nalhávání;
v tobě se ukryla tři sladká jména:
tys matka, panna, nevěsta,
ó Panno, svatá, přečistá,
Královno Krále, který zničil nastražená
osidla hříchů, osvobodil celou zem;
na jeho hrudi zmučené
ať ztichne srdce mé, ty nej šťastnější z žen.
Ó Panno, Panno jediná a bezpříkladná,
tvá krása zapálila láskou celé Nebe;
ach, tobě podobná se nezrodila žádná;
tvé svaté myšlenky a cudné skutky z tebe
v tvé čisté, plodné panenskosti vystavěly

živý a pravdivému Bohu zasvěcený chrám.
Jen tebou může se můj život neveselý
stát šťastnějším, ó Maria,
když na tvé prosby, přesladká,
ó Panno zbožná, rozhojní se milost tam,
kde rozhojnil se hřích. Pln, plný pokornosti
tě prosím: provázej mne teď,
k dobrému konci veď mou cestu nepravosti.
Ó Panno jasná, ó ty ve věčnosti nyní,
ty hvězdo jasná v tomto rozbouřeném moři,
tys věrným lodivodům věrnou průvodkyní;
pohlédni jenom, prosím, v jaké strašné bouři
já jsem teď, sám, a bez kormidla, beze zbraní,
a nedaleko čeká mne už ztroskotání.
Tobě však byla moje duše věrná stále;
vím dobře, že je plná hříchů,
ó Panno; o to prosím ale,
ať není bolest má tvým nepřátelům k smíchu.
Vzpomeň si jen, že pro náš hřích a naši vinu
vzal Bůh - na naši záchranu na sebe lidskou podobu v tvém čistém klínu.
ty marné prosby a ta lichocení marná!
A všechno to jen pro mou bolest, pro zlý osud!
Od mého narození tam na březích Arna
je život můj jen neustálou marnou strázní,
hledáním po všech koutech světa s věčnou bázní!
Smrtelná krása, slova, skutky naplnily
tíhou mou duši docela.
Ö Panno jasná, vznešená,
už nezadržuj, prosím, poslední mou chvíli.
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Dny moje, rychlejší než šípy člověka,
už přešly, probily se vším,
hříchy a neštěstím a smrt, ta nečeká.
Ó Panno, to je světská láska; mou duši, která
jen v stálém pláči žije, do bolesti sklála;
a nevidí ta moje muka tisícerá;
a nezměnila by to, kdyby je i znala,
protože každá jiná její vůle byla
by pro mne smrt - a ji by zase pohanila.
Ty ale, Paní nebe, ó ty Božská, Vyvolená,
(je-li to dovoleno říci)
ó Panno naše jasnozřící,
ty vidíš vše. Co nedokáže žádná žena,
to pro tvou velkou, svatou sílu ničím není;
dej, ať se skončí bolest má;
bude to sláva tvá a moje zachránění.
Ó Panno, mimo tebe naděje už není,
jen ty mi můžeš pomoci v mém utrpení,
nenech mne na posledním kroku samotného:
pohlédni na mne, učiň mne již hodným Jeho;
ne pro mne, ale pro podobu boží ve mně
se starej o mne, ubohého tvora země.
Laura a bludy mé mne proměnily v skálu
ronící slzy marnosti.
Ó Panno, naplň v milosti
mé těžké srdce vláhou pravdivého žalu.
Nyní ať je můj pláč - bez kalu pozemskosti už jenom nebi zasvěcen,
tak jako jsem až dosud plakal pro marnosti.
Ö Panno z člověka a nepřítelko pýchy,
slyš mne, už skrze lásku Stvořitele svého,

smiluj se nad pokorným srdcem, těžkým hříchy:
když jsem tu marnou trochu prachu pozemského
miloval, ach, tak nekonečně, věrně, stále,
jak tebe milovat, ty světlo dokonalé?
Věř, zvednou-li mne tvoje ruce z toho stavu
plného bídy, neštěstí,
ó Panno, potom zasvětím
vše tvému jménu, nadání své, svoji slávu,
svůj rozum, srdce, každý vzdech i každé slovo.
Veď mne na cestu pravosti
a přijmi v milosti tuto mou touhu novou.
Čas se již plní, dlouho meškat nemůže;
tak letí každá hodina,
ó Panno, Panno jediná;
a potom přijde smrt, mé srdce přemůže!
Ach, odevzdej mne milostivě svému Synu,
Bohočlověku pravdivému,
ať dá mír navždy mému vzdechu poslednímu.

Přeložil ]an Vladislav

Václav Renč
S L Y Š E N Í U KRÁLOVNY
Komnata královnina. Královna Barbora v měkkém kresle se shlíží v zrcadle
s dlouhou rukojetí, komorné Filoména a Klára ji obskakují s obou stran, co
chvíli některá z nich odbíhá k portiéře, nahlédajíc, zdali ohlášená návštěva
už je připravena k slyšení.
KOMORNÍK (vejde) Jeho biskupská Milost... (S úklonou odejde.)
BARBORA (komorným) Jděte. (Komorné odejdou.)
SILVIO (vstoupí) Po letech mi nebe dopřálo poklonit se opět tvojí Milosti.
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BARBORA Nepřipomínej léta, biskupe, nemám to ráda.
SILVIO Mohu připomínat, protože tvá krása ti je dosud nepřipomíná.
BARBORA Zdám se ti ještě stále krásná?
SILVIO Jako vždycky.
BARBORA Jako - tehdy?
SILVIO Nerozumím, Milosti.
BARBORA Pomohu tvé paměti, biskupe. Tehdy v Budíne...
SILVIO Nevím, Milosti.
BARBORA Tenkrát jsem se ti zdála nejkrásnější ze všech žen, květ zabloudilý mezi barbary, říkávals, jen si vzpomeň.
SILVIO Zapomněl jsem, Milosti.
BARBORA Tak docela ? Nu, nevadí.
SILVIO Tvá Milost se proto na mne hněvá?
BARBORA Ó ne, biskupe, ne. Bylo jich tolik, pro které jsem byla nejkrásnější - na měsíc, na týden - na jedinou noc. Všichni zapomněli, biskupe.
A jiní - jiní to teprve objevují! Objeví, a zapomenou též. Ach, Bože můj,
co na tom divného? Jedna noc, biskupe, jediná noc - to je jako( kapka
v moři.
SILVIO A ty to moře sítem přeléváš, královno.
BARBORA Vždycky v sítě něco zbude.
SILVIO Co ? Moře proběhne, a zůstane jen hořká sůl.
BARBORA Možná, že máš pravdu. Ale aspoň ta sůl! Třeba hořká, přece
jen něco, co je. Rozumíš? Co jest!
SILVIO Jest jenom Bůh. Věčnost Boží a jeho svatých - a věčnost muk
a zatracení, od něhož nás chraniž milosrdný Bůh.
BARBORA Tys ji poznal, tu věčnost?
SILVIO Víra o ní učí a v srdci ji cítíme.
BARBORA Tedy to tajemné, co cítíme na dně srdce, když milujem, tomu
říkáš věčnost?
SILVIO Pouhé tušení věčnosti, královno.
BARBORA Dobrá, tedy tušení věčnosti. Cítím to faké, ale říkám tomu
jinak, biskupe.
SILVIO Jak?
BARBORA Nic. Říkám tomu veliké nic. Jako když hvězda zhasne, jako
když náruč vychladne. Veliká únava, sladké odpočinutí, ticho, nic.
SILVIO Anemrazí té z něho?
BARBORA Což nic může mrazit? Silvio, tam v Budíne, pamatuješ - ale
ty už nepamatuješ - - Polibky hořely, chvíle planula a sládla, pak pomi-
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nula, dohasla - nic. Ani ve vzpomínce nežije, kdyby ji nekřísila znovu tvoje
tvář. Ale já nevzpomínám na Budín, chci Mělník! Nevím o včerejšku.
SILVIO A zítřek?
BARBORA Žiju dnes. A zítra bude nové dnes.
SILVIO A zítřek našeho pozemského života? Zítřek duše?
BARBORA Mluvíš stále dokolečka, což to nepozoruješ? Jsi zaklet ve
svých pomyslech, a chvíle prchá, to jediné, co je, to jediné, z čeho kveteš
i vadneš, z čeho se raduješ i rmoutíš, to jediné, čím žiješ. Chvíle. Dnes.
SILVIO Což ty, královno, opravdu nevěříš v Boha ?
BARBORA Ani v Boha, ani v ďábla, můj milý.
SILVIO V posmrtný soud?
BARBORA Kdo by mě soudil? A zač? Za to, že žiju, jako žije strom a
květina a zvíře? Za to, že se život skládá ze samých teď?
SILVIO Líto je mi tvého temného srdce, nezadržitelně plynoucího da
záhuby.
BARBORA Mé srdce že je temné? Ale to se mýlíš, Silvio, je jasné a veselé a plné díků.
SILVIO Díků-komu?
BARBORA Životu. Chvíli. Za to, že přišla, že je, že pomine.
SILVIO Až k tomu tě přivedla láska, královno Barboro ?
BARBORA To mě teprv naučilo milovat. Necítit lásku jako balvan,
který vlečeš s kopce do kopce, ale jako květ, jenž voní, když ho utrhneš a zvadne zas, i utrhneš si jiný. Vůně a vůně, každá jiná, nekonečno vůní
a sladkých chvil.
SILVIO Jak ubohý je tvůj život, slavná královno! Půl světa se ti kořívalo, hrady a města a vojska a vše - mnoho bohatství ti ještě zbývá, i sličná
tvář BARBORA Tedy přece?
SILVIO - a ty nemáš nic. Jak poslední tulačka! Trháš kytičky a zvadlé je
pouštíš do prachu cesty, a cesta je nekonečná, nevede nikam, a dlaně stále
prázdné. Živý hlas tě neprovází a nikdo tě nečeká na konci cesty, až nebudeš moci dál, až ti nohy klesnou...
BARBORA Nestraš, biskupe. Ještě dávno neklesají.
SILVIO Jednou klesnou přec.
BARBORA Jednou - to bude někdy zítra, to není dnes. A přijde-li to,
co se stane ? Budu vědět, že květy pro mne dovoněly. Ale ať, já žádný nechtěla navždy, nebude mi těžké loučit se s tím posledním, jenž mi právě
bude vadnout v ruce - jenom jiný už si neutrhnu. Ale ať, nic mě nebude
držet a nic pohánět, zhasnu a dovoním též... jako když náruč vychladne,
veliká únava, sladký odpočinek, ticho, nic.
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SILVIO To se ti zdá teď. Květy ještě voní, krev ti šumí a oči jiskří. Ale
až zaklepe ta těžká hodina, až to nic, které teď vyslovuješ lehce a s úsměvem, vycení svou pravou tvář, své oči mrazivé - královno Barboro, pak se
budeš svíjet, děsit, pak si budeš zoufat, vlasy rvát a prosit z celé duše, aby
Bůh zadržel hodinu soudu a přál ti čas k pokání a k pláči.
BARBORA Jsi směšný se svým soudem a se svým malicherným Pánembohem.
SILVIO Nerouhej se, královno!
BARBORA Ten tvůj Bůh je pro hříšníky, pamatuj si, biskupe. Ale já
nehřeším, já žiju! On je pro hříšníky a pro chudáky, jako jsi ty a vy všichni,
kdo se obracíte zády ke chvíli, jež voní krví a vínem. Takovým se v poslední hodince probudí v srdci ten tvůj Bůh či ďábel nebo kdo, a vysměje
se jim, krutě vysměje, že nechali víno téci a lásku volat a vyšli naprázdno.
Těm zahřímá do uší svůj sond: Já byl s vámi, já byl ty chvíle, které jste
odmítali, a teď odcházím - nejsem - jako nejste vy, a není nic. Mohli jste
mít, a nemáte, prázdná nicota nicotu pohltí, a vy si drásejte tvář, že to
jediné, co je, jste neviděli a nechtěli. - To by vám řekl ten váš Bůh, vám
svatouškům a nespokojeným fňukalům, kteří nemají dost na životě a
místo něho chtějí věčnost. (Zasměje se zvonivě.) Pij, Silvio, pij a miluj,
těš se a stýskej si, ber! Žij Mělník, žij Barboru, žij cokoliv, proč jsi sem
přišel - a nemysli na nic dál.
SILVIO Milosti, neslyšel jsem tvého rouhání. A zavírám uši, aby Bůh
i mne netrestal. A abych nemusel, Barboro Celská, svědčit před Bohem
i Církví o prašivé ovci.
BARBORA Fuj, Silvio, šlechtici, biskupe -! Snad ses opravdu nedal - na
kněze?!
SILVIO Mám rozumět, královno?
BARBORA Ovšem. Rozumíš ostatně, i když nechceš. Bože můj, nos ta
biskupská roucha, spínej ruce, žehnej a proklínej, dělej všecko, co k těm
rouchům patří. Je vždycky takových dost, aby to přijali s třesením a s úctou.
Ale přede mnou, biskupe, přede mnou nemusíš hrát. Je hezké hrát, je to
užitečné. Ale stále a jenom hrát, bez jediného odpočinutí, to přece unaví.
SILVIO Služba Bohu, Milosti - Bohu a Církvi, ta nezná odpočinutí.
BARBORA Ale to budeš brzo starý! Zestárneš dřív než já!
SILVIO Nebudu litovat.
BARBORA (náhle změní tón) Dobře, dobře - ale teď už dost komedie,
Silvio! Trvá trochu dlouho. Buď jako doma, buď milý, pohov si. Tu čepičku dolů, jsi v ní takový směšný! A ten plášť, dolů s tím!
SILVIO (posunkem se brání její důvěrnosti) Promiň, Milosti.
BARBORA Ach?
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SILVIO Mnoho se změnilo,. Měl jsem za to, žes už dostatečně nahlédla,
jak mnoho se změnilo.
BARBORA Hm... a přeces přišel za královnou vdovou.
SILVIO -Přisel jsem...
BARBORA Chtěls vidět, jak vypadá lilie budínských nocí, naroubována
na mělnickou révu.
SILVIO Milosti...
BARBORA Teď vidíš, a zdráháš se ochutnat. Asi se roubování nevydařilo. Nebo jsem - přece jen - zestárla.
SILVIO Ujišťuji tě, Milosti, že Silvio, jaký býval v Budíne, byl by znovu
okouzlen. Ale dovol mi opakovat: mnoho se změnilo. A denně za to Bohu
děkuji.
BARBORA Ó ty chytráku, ty nádobo lstivá, ty obrácený hříšníku, ty budínský milenče - ty komediante SILVIO Milosti!! - (Ovládne se.) Nejsem zvyklý, aby se mi hovor vymykal z ruky. Co držím, nepustím.
BARBORA (s úsměškem) Co držíš, biskupe ?
SILVIO Příležitost, abych tvé královské Milosti vyřídil prosbu císaře
Friedricha - a pokusil se připojit svou radu.
BARBORA Hm. Protos tedy přišel na Mělník?
SILVIO Jen proto.
BARBORA (s trpkou resignací) Nu dobrá, hrajme tedy dál.
SILVIO Knížecí rod tvé Milosti BARBORA Nejsem z knížecího rodu. Vždycky jen hrabata celská.
SILVIO Pokud vím., knížata celská.
BARBORA Říšskými knížaty je učinil Zikmund. A cokoliv učinil Zikmund, bylo vždycky jen tak - rozumíš, biskupe? Jen tak, jako jeho kralování v této zemi - jako jeho manželství - (zasměje se). Zdá se to, foukni
do toho, a není... (S důrazem): Hrabata celská!
SILVIO Jak si přeješ, Milosti. Ale mé řízení se týká celského knížete.
BARBORA Oldřicha?
SILVIO Ano. Bratr tvé Milosti dokázal soustředit ve svých rukou velikou
moc. V Rakousích. I do Uher svým vlivem zasahuje. I sem. Je to úctyhodný muž neobyčejných schopností. Ale hraje nebezpečnou hru.
BARBORA Také hraje! Ale to se spolu náramně dobře shodnete!
SILVIO Míří proti svrchovanosti císařově a ohrožuje dědictví tvého vnuka Ladislava.
BARBORA Jsi nepříjemný, biskupe. Nemám vnuka!
SILVIO Taková zášť?
BARBORA Bláhový, jakápak zášť? Ale což Barbora Celská může mít
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vnuka ? Mluv o chlapečku Ladislavovi - a snad tě vyslechnu až do konce,
vyslance.
SILVIO Císař je úzkostliv o dědictví krále Ladislava. Bylo by mu však
nesmírně trapné, aby musel zakročovat proti bratru ovdovělé císařovny...
BARBORA Rozumím. Odstranit Oldřicha. - Dál!
SILVIO Nevyjádřil jsem se tak, Milosti.
BARBORA Protože ještě hraješ. Dál!
SILVIO Jeho císařské milosti by bylo velmi vítáno, kdyby se zájmy knížete Oldřicha soustředily na nějaký čas do této země.
BARBORA To všechno z péče o nebohého pohrobka.
SILVIO Doufá, že zdejší regenti, a zvláště pan Jiřík, zaměstnají knížete
plnou měrou... a...
BARBORA ...najdou cestu, jak ho zneškodnit. Pro sebe, a tím i pro císaře.
SILVIO Tvé myšlenky jsou poněkud příliš kvapné - ale jejich směr je
správný. Císař byl jist, že ho nezklamu v tomto poslání.
BARBORA To ještě uvidíme. Zbývá ti dodat, co a proč v tom mám
dělat já.
SILVIO Tvůj trvající vliv, Milosti - a smím-li se vyjadřovat stejně stručně
jako tvá Milost - i tvoje plány...
BARBORA Mé někdejší plány!
SILVIO To vše ukáže tvé bystré mysli cestu, jak knížete Oldřicha přivést
do Čech...
BARBORA A tak dále. - Aby tedy bylo jasno, biskupská Milosti: tu hru
já nehraju.
SILVIO Císař Friedrich tvou laskavost a pomoc dovede odměnit.
BARBORA Má pro mne tentokrát on nějakého královského ženicha ?
SILVIO Milosti! Skoro se to bojím vyslovit, ale žel, musím: řeč tvé
Milosti ve zdejším podnebí poněkud zhrubla.
BARBORA Máš pravdu, sveď to na podnebí.
SILVIO A dokonce mám dojem, že i oslnivá ctižádost tvé Milosti...
BARBORA Ano, ano, znamenitě poklesla. Mnoho se změnilo, biskupe,
sáms to řekl. I u nestárnoucí Barbory - mám pravdu, Silvio? - i u ní se
mnoho změnilo. Ctižádostivé plány, to není to, co zůstane v sítě, přelévám-íi moře, jak říkáš. To není ani ta hořká sůl. Pryč s planou ctižádostí!
V tom je tvá i moje filosofie docela zajedno. Jenže já jsem v tom důslednější. Ctižádost, to je jen vítr, vítr vanoucí proti. Zdržuje nás, abychom
v klidu a s radostí nabírali sítem.
SILVIO Ještě držím svou nit, královno. Co vyřídím císaři ?
BARBORA Co chceš.
SILVIO Prosím. Je tedy má rada celkem zbytečná.
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BARBORA Ach, ovšem, tvá rada! Ta byla?
SILVIO Abys císařovy rady neuposlechla.
BARBORA Aj?
SILVIO Nejsem totiž jen vyslanec císařův...
BARBORA Nýbrž i Svaté Stolice. Už chápu. Překvapils mě, biskupe.Těšila jsem se, žes hrál svou hru nadarmo - a tys ji zatím vyhrál.
SILVIO (s lehkým smíchem) To je mým obyčejem. - Propouštíš mě,
Milosti ?
BARBORA Zbylo-li toto z mého budínského milence - mileráda. Ač přiznávám, že ti to sluší, Silvio. - Po dobu sněmování budeš pilně zaměstnán?
SILVIO Trvale v Benešově, Milosti.
BARBORA V Benešově? Snad v Praze.
SILVIO Což tvá Milost neví ? V Praze zuří mor.
BARBORA Mor! Ach - Bojím se moru jako - (vzmuží se, opět se smíchem ) jako moru. Po sněmu ti zbude chvíle času pro mělnickou samotářku?
SILVIO Sotva, Milosti. (Ukloní se a odchází.)
BARBORA (neovládne zlost a zklamání) Silvio!
SILVIO (otočí se ve dveřích, zaváhá) Snad. (Odejde.)
BARBORA (sama, vztekle přechází) Snad! Snad! Nafoukanec! Snad
říká žena! Snad říkám já - Barbora! Snad! Snad tě zatím schvátí mor!
Anebo mne! - Ne, mě ne! Bože můj, mě ne! - Filomeno! Kláro! Kde
vězíte? Zrcadlo!
(Filomena a Klára přibíhají, trochu vylekaně, trochu škodolibě, Filomena
podává královně zrcátko s dlouhou rukojetí. Barbora se v něm zhlíží.)
BARBORA Snad... Snad jsem už opravdu - stará.

František Listopad
BÁSEŇ
Sám začínati v té pustě věcí,
básněmi si pomáhat
a Bohem, citem, vším, co stojí
v cestě mému nepokoji,
k svobodě se trpce vléci,
jinak ani nemoha.

Ovocem tím jíst řád všeho,
co chci cítit; cítit, znát...
pro pobratimy všechněch rolí,
malých, plachých, co je bolí,
žít kus světa skutečného
a co je velké potkávat.
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Kdo začal sám, nejvíc v sobě,
jen vlhké stromy na sebe třás,
tu počal v sobě velká díla,

krví těžká, duší bílá
a žádné škodné nepodobě
nikdy víc už na pospas.

POZDRAVUJTE
nežli stihnou k zemi dané
nad rozlučkou nechtěného.
Pole steskem zpachtované
pozdravujte od smutného.

Pozdravujte od smutného
mlýnské kolo polámané.
Kolo život. Strašná něho
slzí v tváři roztrhané

MLHA
Jmenuj mě, Bože, věcí svou,
jak holá větev sychravím.
Ať více žádnou nepravdou
spád rýmů nešpiním.

Nebát se. Propast nepropást
a z ní Tě vytvořiti.
Nevědět, vědět, ptát se, ptát.
Snít těžce v těžkém žití...

Zde tolik sychravím,
když ztratil jsem svůj dům.
Ať oči schystat smím
k Tvým dlouhým vánocům.

A pochopiti lásku Tvou,
či živoříme sami?
Ty nad samotou dobrou, zlou,
nad námi, nad hvězdami.

Ne smířlivostí, ne, tou ne,
ne v ní se kolébat,
ne pohodlím, co k smrti lne
mátožně napořád.

Jak smířit vinu neviny,
proč nejsme čistě Tví?
- V duši i v těle krajiny
je mlhy království.
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SRPEN
Měsíc větvemi droben
jak 2 veršů Hrubínových,
jež nassály cit jasnou tmou.
Verš přešel hradby ty,
2a nimiž domov hledat chci...
tmou laskavou, tmou návratnou.

Ach, oťukat tento večer,
ach, oťukat tento vesmír,
2dali jsou 2a ním jaká rána.
Ach, oťukat srdce všeho,
i toho, co padá, co padá:
hruštička, dole 2ašívaná.

Josef Zahradníček
CESTOU K MLČENÍ
Necháš-li mne zpívat, Pane, pak mne nech
zpívat jenom prostým slovem.
V životě svém opravdovém
mrtví, hle, prst drží na ústech!
Necháš-li mne zpívat, Pane, pak mne nech
životem svým zpečetit ta slova všechna.
Slavně letí k soudu, smrt zde vdechna,
kdo má krev svou na křídlech!

B Á S E Ň NA O B R A N U
A nejdále odcházím ti, když tvá ruka viníc
ptá se, kde jsem zapomněla slovo milostné.
Odcházet mlčky. Odcházet. Odcházet jakoby nic,
chceš-li, abych neodešla. Jenom lítost ne...
Když ve chvíli nestřežené proud se vlévá,
vždy si říkám: Vůle Tvá se, Pane, staň!
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Čas svůj má i hrušeň, jabloň, réva.
Trpělivě zrajícím vždy štědře dává Tvoje dlaň!
Bez klopení řas se přiblížíme k prahu,
který otevírá výhled k jiným krajinám.
Pod vládou naší, avšak přece bez zásahu,
nejlepší zde plody zrají nám!
Až ve svém odříkání na pokraji
nerozhodná, váhající někdy znovu stanu,
pak ti budu říkat, kdy nám plody zrají;
výstražně ti budu říkat tuto báseň na obranu.

MUŽ A ŽENA
Tak strašně jistě vím, že stále odcházím,
že stále odcházím, odcházím bez návratu.
Jen bolest vyvírá, když říkám odcházím.
Ach - a ta bolest nic, nic po mně nenechá tu.
Živena láskou jen k veliké bolesti klíčím.
Ta bolest po mně zde zůstane, až řeknu odcházím
(ten, kdo se nesetkal s nikým a s ničím,
ten neví, co je to loučím se, odcházím).
Kdybych se loučit měl jenom sám se sebou,
jak bych šel s radostí, jak bych šel bez lítosti.
Kdybych se loučila jen sama se sebou,
jak bych šla s lítostí, jak bych šla bez radosti.

Oldřich Králík
HOLANOVA PRÓZA
Jsou-li básně Vladimíra Holana výjimečnou zkušeností pro čtenáře,
je jí neméně jeho próza. Jeho četba je dobrodružstvím, které by se mohlo
stát thematem románu: nejen autorovo vnitřní drama při vzniku díla stojí
za románové zpracování, jak se už víckrát stalo, v Holanové případě i čtenář je vržen do složitých peripetií, které mají rys osudovosti. Stránky Lemurie se vám nerozlučně smísí s chvílemi vašeho nejosobnějšího života,
nezapomenete na první listování, na cesty, jimiž jste ji vláčel, na setkání
s blízkými lidmi, zabarvená některou pasáží z ní, na okamžiky, které vám
z jejího obzoru vykrojily určitý úsek, na období předčasného rozhodování,
že s ní skoncujete. Ale těžko dobojujete svůj boj s ní, vidíte její slova stále
v novém osvětlení. Jednou vnímáte bez odporu její majestát, řádky se
velkolepě strou a cítíte zlom stránek jako hrubý nedostatek, jako křivdu
na nerozborné stavbě básníkových obrazů, sníte o nedohledném svitku,
který by nelámal široce ukuté slovo vět a oddílů. A jindy, podrážděni zámlkami a kryptogramy, máte chuť zmačkat listy bláznivé knihy a vyhodit
je. Radujete se, když učiníte nějaký objev, odkryjete cosi jako stylový zákon
knihy, a zase se týdny moříte nad některou větou, nad některým slovem.
Můžete se bránit, můžete podléhat, jsou doby, kdy je kniha neodbytně přítomna ve vaší mysli, citujete z ní při každé příležitosti, na všechno v ní
najdete příklad a poučení, ale lehce se vám při trvalém styku s ní stane,
že ji začnete číst mechanicky, že slova se již nezařezávají svou novostí, že
po nich kloužete jako v otřepaném školském textu. Můžete blahořečit
setkání s touto knihou, budete snad litovat, ale sotva zůstanete lhostejní.
Lemuria se vymyká všem literárním formám, je marno hledat analogie,
není jí ani Rilkův román, který byl uváděn v této souvislosti. Čtenář musí
jít na vlastní pěst nezvyklými cestami a také kritiku nezbývá nic jiného,
než zapomenout na všechny formulky a nově se orientovat v těžkém labyrintu.
Není docela snadné charakterisovat ani zevní podobu knihy. Po úvodě,
který vzdáleně připomíná Máchovu Pout krkonošskou, následují tři oddíly: Dopisy Maximovy, Moje město a Deník Maximův. Ať dopisy, ať
deníky (i prostřední oddíl má formu deníku), jsou to dopisy a deníky
imaginární. Maxim je básnické já básníkovo, v jeho dopisech básník píše
sám sobě, Tessuna je básníkova Musa. Ale také anonymní já, jemuž dopisuje Maxim, je básník, rovněž Tessunin přítel Štěpán a Maximův příŘád IX. 9.

121

tel V. Již z tohoto výčtu jmen je patrno, že Lemuria je komplikovanou
hrou, již sehrávají rozštěpené principy tvůrčího já, že je nespiírně spletitou
historií básníkovy duše. Autor nijak neulehčil čtenářův úkol, protichůdné
aspekty se prolínají, básníkovy fikce bývají podivně masivní a zároveň
labilní, těžisko tohoto fantastického kosmu je nevypočitatelně nebo aspoň
vycházejí imaginární hodnoty.
Přes všechny potíže, přes básníkovu rozkoš v osnování a prodlužování
tragicky vážných klamů je snad možno v hrubých čarách zachytit podstatný děj knihy. První díl zpodobuje básníkův odvrat od společnosti, útěk
z města. V prvním stadiu se musí tvůrce zavinout, vytvořit autonomní
prostor kolem sebe. Je teď obrácen zády k proudu života, zády k budoucnosti, jeho silou je magie vzpomínky, nikoli nadarmo je nejzářivější dopis
věnován dětem. Básník účtuje s tísní života, účtuje krutě, ale bez nervosního a přecitlivělého podráždění. Významné je stanovisko k sebevraždě,
která, jak ukázal tvůrce Duše a díla, je často důsledkem mladistvého pesimismu, svodem mladého básníka. Holan opětovně uniká blýskajícímu
ostří namířenému k nicotě, jmenuje sebevraha sochou sochy. A tak může
nabrat dech k skvělému řádku druhého oddílu: »Láska, to je to! I sochy
by po prvé vykročily...« Onen druhý oddíl, nazvaný Moje město, je pokusem o vyrovnání protiv. Má formu trojvěté sonáty. V první a třetí větě
dominuje Tessuna, to značí, bytí je integrováno poesií. V prostřední větě
vystupuje starý botanik, překlenující propast mezi poznáním a uměním.
Není bez významu, že právě botanik: Holan má zvláštní zjitřený smysl
pro vegetativní život, také Tessuna se zjevuje v sousedství stromů, básnických stromů, t. j. stromu sublimovaných již básnickou imaginací. A v této
prostřední botanikově větě nalézá básník formuli svého jedinečného realismu, nelze opět jinak říci než: imaginárního realismu. Holan staví na
hlavu všechny dřívější doktríny, jak impresionisticky vláčné a přece tolik
uspěchané lovení letmých, nejkrehčích dojmů, tak flaubertovský nepřímý
realismus, dobírající se reality vystřízlivěním, tak také umění druhé skutečnosti, sebehlubší psychologickou pronikavost: pro něho je závazná ta
skutečnost, která se zvykem stala natolik skutečností, že ji ani nevnímáme,
že se ztrácí a stává neviditelnou. Čím všednější skutečnost, tím tajemnější ;
tuto filosofii »pouhého« vynalezl básník na rohu ulice - nyní chápeme lépe
smysl pojmenování Moje město.
Závěrečný díl Lemurie je návrat do města společnosti, hořká konfrontace básníka a bídy života. Z Tessuny se stává Musa pedestris, a když se
přece ve snu zjeví, v ironickém symbolu vidí básník sebe jako řidiče elektriky, která už už přejede Tessunu, jíž se v kolejích dráhy zasekl střevíček.
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Básníku nezbývá než se stát potulným nožířem, který brousí místo nožů
zobáky ptáků. A tak píše Holan strašlivou kritiku moderní buržoasní společnosti s jejími pitvornými institucemi, novinami, které zapomněly na
vertikály, s fotografováním, které vystřídalo, paletu svatého Lukáše.
Zmocňuje se ho bloyovsky bezohledný zápal pro pri chudých, pro ty poslední zbytky, jak mohutně říká, člověka neandertálského a krapinského,
které živoří ve vagonových koloniích. Touží po jednom jediném paprsku,
který by slétl do temnot, trpí nervosně mžikající silou, »která sráží své
obavy v netvora«, která udusává asfalt, takže »brouk, který pracuje i pod
asfaltem, cítí, že to, čím se třeba prokutat a co bývalo pod ním, je nyní
nahoře«. To je ovsem jenom přibližné shrnutí, vyhnanství básníkovo do
života se uskutečňuje po etapách, loučení se samotou, která se ovšem podstatně liší od aristokratické samoty Dopisů Maximových, jsouc venkovštější, přináší retardační momenty, které brzdí pád. Nutno jmenovat episodu o smrti vesnické dívky Miládky, hölderlinovskou chválu pramenů
a rilkovský hold dávným milenkám, překrásné odstavce o matce a subtilní
dvě stránky o Viktorce, celkem samé poetické ssutiny minulosti, jimiž
básník prochází na své krušné cestě. V tomto souznění kruté přítomnosti
a nádherné veteše z půdy paměti je opět kus úsilí o spravedlnost, které
jsem zdůraznil v Dopisech Maximových. A nestrannost proniká i do podrobností, do takových »ostatně«, jako na př. v podobizně majitelky rybníka, který se loví. Ale nejvyšší spravedlnost se projevuje gestem nachýlení nad budoucností, ať je to horoucí povzdech, zastřený ještě mythickou
mlhou: »Čím mu bylo několik století budoucna, aby jimi proletěl a usedl
na jabloň Ráje?«, ať naze napřažený závěr celé knihy: »Co bude zítra?«
Náčrt vnitřního dramatu knihy ukazuje, že nakonec, prodereme-li se
jedinečnou břitkostí výrazovou, slohovým podivínstvím, narazíme opět na
obecnou cestu poesie. Musíme vzpomenout na Březinovo Víno silných:
»Vinaři jeho byli Smutek a Samota.« Situace Holana básníka je tatáž,
o samotě jsem se již několikrát zmínil - bylo by možno na celé stránky
hromadit doklady, do nejbizarnějších krystalů broušené podoby samoty
(»Sám... Žádná nezbytnost nekreslí se tak prostorově, svobodně, smáčejíc
počátek své linie v míře odloučeností...«, »těžko jsem mohl říci nehybné
samotě: zavři, táhne to!, táhne ze šílenství...«, »Pokud mne se týče, jsem
a budu k němu bez obdivu, dokud mravenec, vlekoucí kládu, nezrobí z ní
člun, aby dal vale lakomé píli svých druhů...«, »Jak se horšit na jejich pohrdání prázdninami a samotou, na jejich stádnost, jediný to pohyb, který,
třebas hysterický, strkal je v jestující pocit bezpečí a v pokřik: Vae
soli!?...«) - a smutek se rýsuje neméně zřetelně. U Březiny má smutek

123

mnoho jmen, žal, bolest, rovněž u Holana. Nejvýmluvnější z nich je slovo
»zoufalství«, na př.: »Špatné počasí výkyvů zoufalství.« Hodina na orloji
věčnosti se posunula, alarm smutku je naléhavější. Praegnantní je také
častý obraz slz, které se propadají nazpět do nitra a bolí tam. Cituji výrazná slova o »introspekci, zvyklé vnitřním horám a silným paprskům, jež
vysílá těžkomyslnost, a žasnoucí nad světélkováním nějakého věčného jezírka slz«. Jsou místa, která mají blízko k Březinovi, tak vzpomínáme na
Březinovu báseň »Svůj žal jsem položil...« z Tajemných dálek, když v Maximově deníku čteme o propasti bolesti a o tom, jak »před hodinou naštípal mnoho tmy«. Ale opět jak je bolest dnešního básníka o citelný stupeň
dravější, kolik tvrdé názornosti přibylo!
Smutek a samota jsou nezbytné předpoklady bolestné glorifikace básnického genia, jejíž zřetelné zastávky můžeme pozorovat nejméně od
X I X . století, od romantismu. V naší literatuře nejpyšnějším květem této
víry v básníka jsou proslulé typy Březinovy, Silní, Vítězové, Vladaři snů,
Proroci, a jaká ještě mají jména. Holanův Maxim je jen další krok na započaté cestě, je snad blíž reality, ale je to přeludná realita. Všechny problémy Březinovy poesie ožívají znovu na stránkách Lemurie, rozvinuje se
celá její rozloha od prvního zachvění krve po nejspirituálnější sny.
Chceme-li určit duchovní posici Holanova Maxima, dospějeme k témuž dramatickému rozmezí života a smrti, které je doménou hrdiny Tajemných dálek. Ten sní sen žití »na úpatí pohoří Smrti« a s Maximem se
ocitáme na Acherontu: »jsi sám, s plískavou plachtou času na mrazem
osmýčených vlnách Acherontu...« Jsme na přestupní stanici života a smrti,
odděleni na obě strany »plynulým prostorem, jejž si vynucuje přízrak, strašidlo«. Jsme prostě v Lemurii, v končinách zabydlených stíny. Holan tu
mluví o bezpřízvučnéni obzoru, o velkém váhání, o tom, že se »pokusí
promeškávat co nejméně možnosti velkého těžkého trvání každé opony«.
Metafysická chladnokrevnost Maximova není ovšem o nic méně drásavá
než mystická nedočkavost a žízeň Březinových vládců v pozemském exilu.
Cíl je stejný, oba básníky neodvratně přitahuje pól Tajemství. Deník
Maximův to obvyklým bizarním způsobem vyjadřuje pomocí obrazu, jak
mumrajuje na sta opelichaných opeřenců: »Jsouce stín všeho, vybízeli
pátrat, kde je nestín jediného.« Cestu ukazují zázraky, ale podle hořkého
poznání třetího dílu Lemurie »I zázrak, toť ještě stále zavřená ústa tajemství«. Nejhlubší bolest Březinova ducha, která vybuchuje otázkami
k tajemné spravedlnosti ve skladbě »Se smrtí hovoří spící...«, která vtéká
do vyčítavého výrazu »dvojsmyslné mlčení věčna«, přepadá i Maxima:
»Ať aerolith, ať baitylos, je pro nás bez značek, je beze zpráv.« Poesie je
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odsouzena věčně krvácet z rány nikdy nezavírající, »žádný básník tady na
světě nedozpívá«, existuje jen »posmrtná plnost duše«. Duchovní práce
je podle Maximovy formulace »tragickým zápasem těžkomyslnosti s Nicotou« a tak docházíme k brezinovské devise: »Všechno znovu! v tom je
to« - jeden z nejryzejších projevů básníka Rukou začíná shodně veršem:
»Věčně znova, přemoženi, píseň písní počínáme...« Mimochodem poznamenávám, že tato báseň Věčně znova... měla původně název Ruce pěvců.
A spříznění obou básníků se dotvrzuje jímavou podrobností, že tajuplné,
etherné ruce pěvců se objevují také v pozdějších partiích Lemurie, na př.:
»Sám asi jako ruce, které, odkázány na práci vnitřního mlčení, pociťují,
že zde vně jsou trochu zbytečné a že, nesouce na sobě něco světla z noumenálního záření, popuzují lidi jakoby čímsi lenošivým, neužitečným, protože zatím nesrozumitelným.«
Ale básníky nesbližuje jen směřování k Absolutnu, oba vrhají zpětný,
zásvětný pohled na tajemství těla. Z březinovské literatury je obecně
známo, jakým mezníkem v Tajemných dálkách je báseň Snad potom:
»Snad potom, v žal posledních soumraků, vzpomenu zpět / na světla vyhaslých lilií...« Zcela analogicky je Maxim přesvědčen, »že teprve tehdy
(totiž v podsvětí) duše naslouchá síle zmizelého těla a velebí je, když přece
za jeho přítomnosti jím zmítala...« Holan sám to definuje jako »zpětný
pohyb ducha k přírodě«: je samozřejmé, že jde o sekundární pohyb, předpokladem u obou básníků je vytržení ducha, odvrat od života.
V každé práci o Březinovi se vyskytne slovo »extase« a bylo by podivné, kdybychom se u Holana nesetkali s ničím podobným. Pri důvěrném spříznění duchovního ustrojení je ovšem taková diskrepance nemožná,
a opravdu Dopisy Maximovy jsou plny extatických stavů. Je to konec
konců něco nevyslovitelného a básník neustává hledat nové a nové výrazy:
»odlesky změnitelné nepřítomnosti pro všechno viditelné«, »děvče příliš
ztrácelo duchapřítomosti, aby mohlo být současností«, »...jakousi neužitečnost vyšší hry, posvěcené účastí tajemství na citu a myšlence...«, »hmotou zraněné duše může být právě to (nedefinovatelné), co ubírá síle přítomnosti na uskutečňování«. Čtenář si uvědomuje, že proti Březinově
mystické zanícenosti má extase Holanova ráz takřka civilní, tvrdě reálný,
ale to nic nemění na podstatné totožnosti tajemných stavů u obou básníků.
Nejvíce je proniknut touto zkušeností pátý dopis Maximův, věnovaný
dětem. Dětská společnost působí jako katalysátor duše a v předposledním
úchvatném odstavci se účastní »vyšší hry« i činitelé kosmičtí:
»Myslím, že je třeba prostoty a humoru, aby se duchové vůbec mohli někomu zjevit.
Bylo nám, jako bychom neslyšeli, co slyšíme, a to je buď nepřetržitost hřmotu nebo hudba
sfér. Přítomná skutečnost existovala a násobila se v živoucí plnost snad také vlivem luny,
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měsíčním svitem sklonu k zázračnu a klesáním hvězd, ne nepodobným stehům, ničícím
se na Čiré látce noční výšivky k radosti zemdlené Penelopy -, přítomná skutečnost existovala jen minulostí nebo budoucností nějaké skvoucí neskutečnosti. J e pravda, že Činnost
v takové umělosti (ne daleka Šílení) se leká prostorových obrysů myšlenky bez atmosféry.
Ale my nemyslili, vedla nás blaženost, a důvěrné stíny, jež před námi promítala, kolísaly,
jsou křepče čistými, průsvitně vzrušenými argumenty extase.«

V této pasáži lze zaslechnout tlučení srdce toho postupu, který jsme
vnějškově označili jako imaginární realismus. Tajemným procesem ruší
skutečnost samu sebe - sám Holan praví v poznámce pod čarou: »Že tajemství je všude tam, kde skutečnost bojuje proti sobě samé a překonává
se. Nemluvím tedy ani o hladině, ani o detonacích zrcadla.« (V poznámce
ke slovům »„Pouhé", toť to, co nechápu a oč se denně zraňuji«.) Romantik Mácha se také zraňoval, ale překonával skutečnost »hladinou«, zrcadlem
vod - výborné poznámky o Máchově desontologisaci formuloval hallský
profesor Čyževský. Březina již rozrušuje skutečnost zevnitř, bez »detonací
v zrcadle«, revolucionuje skladbu věcí, příkladem mohou stát »skrytá jara
harmonická / složená v zapředení všech věcí / jak motýlí křídla blankytů
večerem opalisujících...« Holan se zříká i březinovského nehlučného zasouvání barevných duh smíru do bílého světla dne, loví zázraky nejvšednější existence. Skvoucí neskutečnost je ovšem výsledkem u všech tří básníků, ale zcela originální je Holanův přístup k ní. Neslyšet, co slyšíme, nevidět, co vidíme, ale to může a musí být »nepřetržitost hřmotu« nebo »nějaký žebrák v první osobě hrůzy... Tak zduchovělý, že ho nikdo nevidí«.
Je to ryze holanovské umění, jak se uskutečňuje přeskok od obtížného
hřmotu, který jsme přestali vnímat, k hudbě sfér, kterou rovněž neslyšíme.
Realita musí být co nejubožejší, co nejzoufaleji skutečná, aby se střetla
s neskutečností a nastala »výměna znamení s třetí skutečností«. Je ovšem
jedna podmínka, aby se mohla skutečnost zázračně proměnit, musí být
»bezmeznosti«, nesmí »ztratit neohraničitelnost«, a jak stojí v našem citátě, musí být nepřetržitostí. Maxim nabízí přímo recept:
»Čaruj tedy, básníku, a ztrativ počátek i konec, ztratíš zdání. Možná, že to je bezprostřednost, radiotelegrafická to stanice, která by nás spojila se zázračném...«

Všechno nás láká, abychom se zamyslili nad stylovými zákony Lemurie, odkryli originální methodu, pomocí níž realisuje Holan své vidění
světa, ale musíme napřed dokončit náčrt gest, která ho spřízňují s Březinou. Rubem extase je u básníka Svítání na západě procitnutí, »bledost
procitnutí«, hořký návrat na zemi. Také v Lemurii znovu a znovu se opakuje gesto probuzení. Příznačně jím začíná třetí část knihy, onen návrat
do města:
»Je to scénický postup reflexí, nutících oceán, aby se vléval do řeky. Je to sémantika

126

probouzení, která si oklepává boty o mrákoty... J e to hledání denní díže, ve které si lidé
včera nechali kousek kvásku. Kvásku života...«

Úvodní kontrast nekonečného moře a vymezeného řečiště řeky je dostatečně zřetelný: na jedné straně Maxim jako »ostrůvek v obraznosti,
který z ní činí moře«, ostrůvek živě připomínající Březinovu Zemi vítězů,
na druhé straně praktický »řemen řeky, ženoucí kola týdnů«. Podobnou
sémantiku probouzení najdeme v závěru šestého dopisu Maximova:
»Ať sebe krásnější ruka, která mne probouzí ze spánku, nemiluji jí. Jen tak tak jsem
začal bloudit v černě černých troskách podsvětí... jak tedy nevstávat rozmrzelý? Ale to,
co jsem nazval: tyrannis, staví mne před zrosenou růži úsvitu, před jiskřivé násobky vycházejícího slunce...«

Můžeme tu konstruovat pomocí srovnání s dřívějším citátem nový
kontrast: sluneční tyrannis, nutící k životu, proti »měsíčnímu svitu sklonu
k zázračnu«. A lze určit další protiklady, tak lepkavý »kvásek života«
proti »ryzí snovosti« dětí. Ale nutno být opatrný, nezapomínat na čtvrtý
Maximův dopis, složitě rozvíjející motivy probouzení. Jsou tam věty, které
potvrzují náš výklad, na př.: »...a přehazuješ si přes ramena šátek času,
mlčky, protože nechceš říci: ten šátek je starý, nebo: ta ramena jsou
smrtelná.« Avšak je tam také dvojverší:
»Zde - Jinde.«

Dost těch

rozlišení.

To zde je vers a jinde skutek

není!

Také Březinovi Silní sní: »Nepůjdeme mlhami slzí z krajiny snů do
země žití, neb obé splyne.« Týž smysl má Holanova otázka: »A proč by
vůbec měly být sny shrnovány v ostří, které by je dělilo na ně a na ně
samé?« Přes odpor k rozlišování, přes pokusy o usmíření protiklad trvá.
A nezbytně itedy se navzájem podmiňují oba postupy: od skutečnosti
k extasi a od snu k procitnutí. Zhruba možno říci, že první díl Lemurie je
»hra o ústup«, o ústup, který »se stával oceánem«, a třetí díl knihy postupným probouzením do skutečnosti. Holanovi se podařilo zhustit na
stránky jeho imaginárního deníku universum moderního ducha, zjitřeného a prahnoucího.
(Dokončení příště.)
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Stanislav Talaváňa
TVÁŘÍ V TVÁŘ Č E S K É K R A J I N Ě
Motto:
Umění jako projev

ducha.
M. Dvořák

Jak

vypadá české uméní,

když už

pouhé typické vlastnosti české vypadají všelijak?

J. Mahen

Umění.
Stalo se problémem jeho poslání: jako v každé době, v níž toto jmenované umění své poslání, jednou již určené, neplní. Jako vždy, kdy bylo
odděleno od života, kdy přestalo být jeho součástí, kdy se stalo reservací
či podnikem, který je možno čas od času navstíviti, přihlížeti a odejiti,
aby byl nějak stráven čas a bylo dáno thema - které není bez jisté exotičnosti - rozhovorům v pausách občanského života. Rozhovorům, ve kterých
se mnoho o mnohém ví.
Můžeme se ještě zbaviti onoho intelektualismu, který nám dává o všem
vědět a přesto ničemu nevěřit? Můžeme se jej zbavit, abychom nakonec
mohli v prostotě nalézti onu víru? Nebo nás toto vědění přivede nějakou
podivuhodnou cestou k nové víře?
V umění, zvláště výtvarném a našem, mluví se dnes o tradici. V umění,
jehož cesta je předem nijak neurčitelná a v němž pouze na minulost vztahovati můžeme (a ještě velmi opatrně) různé ty poučky o vývojových řadách a theorie nanicovaté o jejich povaze. Z tradice, jez je samozřejmostí,
byl zhotoven záměrný program, za nějž se schovává ledabylost a lenoist,
doprovodné vlastnosti všech lidí malých, kteří jen tímto štítem, jen touto
škraboškou mohou uchrániti své pravé zámysly před odhalením. Čpí to
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z nich starobou, pohodlnou rozprávkou doma u kamen, archivním prachem a skříňovou levandulí.
Svět se 2astavil kvůli nám, lidi, abychom se podívali 2pátky a zrevidovali si tradici. Jdeme-li v tom našem umění správně. Vezměte si pět knih
o Mánesovi, tolikéž o Alšovi a vzhůru do boje za tradici a proti těm, kdož
se odvážili vidět vlastníma očima! - Ale to vlastně náleží také k tradici:
ve jménu minulosti byli vždy noví lidé biti, byl svého času Mánes a byl
Aleš a byli i jiní, aby se z nich samých po čase stal nový bič. Jedna z vývojových řad, nevyspekulovaná, bez theorií, zato tím skutečnější. Život se
však nikdy nezastavuje, to jen lidé, kteří na tom či onom si postavili kupecký krám a ve jménu vznešenosti a krásy udělali pěkné obchody. Stačilo
jim k tomu odvolati se na vkus obecenstva a vyjiti mu vstříc.
Ve všem se tedy tradice našla. (Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.) Ve výtvarném umění přišla nyní na řadu profesorského a jiného
zkoumání tradičníhoi česká krajina. Slýcháme tedy s mnoha stran o tradici
českého krajinářství, slýcháme mnoho jmen, jimiž theoretici svá tvrzení
podpírají, ten méně, onen více důsledně, hledáme-li však pod slovy to
tradiční, co probíhati má věky jako nit vnitřních spojitostí, nenalézáme je,
protože v minulosti nebyla vytvořena taková základna, k níž by bylo možno
a nutno se v dobách nejistoty vracet. To nijak není nedoceněními oné minulosti, jen poznáním skutečností, jak ve své podstatě dnes působí. Za
vodítko tradice jistě slouží dějiny - a nebývá přikládán dějinám 2a jiných
podmínek i jiný smysl ? A co tvoří skuteínou tradici českého umění ? Chceme-li zkoumati jeho vývoj (jaké to slovo!), musíme prozkoumati vše, co
na našem území bylo vytvořeno od šerého dávnověku. A vodítkem k oddělování »českého« od »nečeského«, »tradičního« od »netradičního« bude
zajisté t. zv. »národní charakter«. První háček: vady a přednosti naše jsou
též vadami a přednostmi národů jiných. Co nám tedy brání přiznati se, že
není jediné jednotné linie vývojové, že není jediné jednotné tradice, tak
jako není nic, z čeho by se dal beze zbytku vygeneralisovati český charakter ?
Příslušnictví rasové přirozeně uzpůsobuje - znakově - životní běh a ve své
části kmenové je proměnlivé ještě vzhledem k zeměpisným a jiným podmínkám, takže nakonec můžeme přiznati jistou odlišenou podobnost či
obdobu nějakého základního tónu, ale možné je vycházeti jen z této poidoby vnější, z této skutkové podstaty a z ní teprve usuzovati na »národní«
charakter (v neposlední řadě závislý též na sociálním rozvrstvení obyvatelstva), pomíjejíce vědomě výjimky a vše, co by bylo v rozporu s viditelnými a kontrolovatelnými projevy onoho »národního« charakteru. Ale
není průměr obrazem ošidným ? V umění ano.
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Je nemožné isolovati české malířství (figurální jakoi krajinomalbu)
od ostatního umění evropského. Bylo na ně vždy těsně vázáno a s ním
i odkázáno na všechno;, co vytvářelo t. zv. poměry a spolu také podléhalo
všem změnám. Důležité však je uvědomiti si, že důvody těchto změn nevznikaly u nás. Čechy bývaly a jsou deskou silně resonanční, tón však byl
dán vždy odjinud. To znamená, po všem, co již bylo řečeno, že kult tradice dal by se nakonec vyložit jen lokálním patriotismem, snahou vytvořiti universální typ, jenž by se očividně lišil od všeho, co hýbe uměním
ostatní Evropy. Není to ostatně po prvé, co dochází ke zdůraznění pojmu
českosti a národnosti v umění. A právě ony generace, které tak ve své
době začínaly, jsou kladeny dnešku za příklad formálního zvládnutí. Pomíjí se - nevědomě? - naprostá proměnlivost formy i proměnlivost duchové její podstaty během let. Je nutné vykázati pojem tradice z umění
právě pro ono nebezpečí typisace. Stala se z ní zbraň v rukou neodpovědných nebezpečná; neboť my v umění vidíme především silnou jeho ethiku
a moc spolupůsobiti při vytváření nového životního základu. Česká krajina se již jednou stala typem (ve shodě se stejnými snahami v ostatních
oborech umělecké a vědecké práce). Několika umělcům se podařilo přesvedčiti lidi o svém vidění. Jde jen o zjištění, že tato »typisace« byla provázena stejným zájmem uměleckým jako díla jiná, že to však nemusila být
vždy jen díla vysloveně »typicky česká«, aby jim byla přiznána pečeť
umění. Umění tu musí jít zřejmě před zájmem jiným, ať je jakýkoli.
V »české« krajině je totiž jedno nebezpečí: ne pro všechny malíře stala
se také malířskou záležitostí, problémem. Takové bys snadno na prstech
jedné ruky spočítal. Ostatní stali se parasity jejich práce. Hledáme-li nějakou tradici, nalezneme ji možná ve vulgarisaci velkých myšlenek, v převádění velkých záměrů na měšťácké niveau, v nápodobě, která zneužívá
cizí zkušenosti a nerozvádí je dál. Nikdy nebude sdostatek zdůrazněna
potřeba současnosti, ve všem všudy, co činí umění uměním a život životem. I slavná minulost zůstane minulostí a ani slůvkem »tradice« ji nikdo
nezpřítomní.
Nestarejme se o ni,
Je-li »národní« charakter tak vševládným, za jaký je dnes obecně vydáván, postará se již o tu »tradici« sám.
*

Moderní člověk nepodléhá již romantickému kouzlu krajiny, protože
je to pro něho vjem příliš jednostranný a zaměstnává jen část jeho bytosti.
Věci, které jsou jen oku libé, nezanechávají v něm trvalého dojmu. Jeho
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intelekt je až nadměrně účasten všeho vnímání a poznávání - tedy i uměleckého. Modernímu malíři nestačí již choditi jen po krajině a jen se dívat,
on musí také o ní něco vědět, on ji musí znát, t. j. musí znát toho, jenž
ji obrábí: člověka. Není už ani trochu sentimentality v poměru člověka
k půdě. Jejich spojením je práce. Jak dobře ji vidíte: lány polí, lesy, komunikace. Věci samozřejmé, že, a právě proto asi je nutno vždy znovu
se o nich zmiňovati, objevovati je, neboť jsou naším životním prostředím
a naším výtvorem.
Česká krajina V. V. Nováka je takovým svědectvím lidské práce.
Každé umělecké dílo je nějakým svědectvím. Krajina impresionistů, jejich
vesnice na příklad - to byla ještě její barokní podoba, barvitá, jako byl
barvitý lidový kroj, který se v jejich době opravdu ještě nosil. Dnešní vesničan již chodí »v civilu« a vesnice také ztratila svůj barokní ráz. Půvabné
chaloupky nezadržitelně mizí, nevyhovují už, a místo nich jsou tu stavení
protáhlá, dlouhé stodoly, zkrátka budovy, které se lépe snášejí s hospodářskými stroji a s celým novým způsobem rolníkovy práce. Účelnost se
jmenuje ta nová jejich vlastnost. V. V. Novák ji poznal.
Zamiloval si jihočeský kraj, povodí Lužnice. Je to kraj slunečný, s vysokou oblohou nad mírně zdviženým povrchem, s tisíci maličkostmi, snad
jen tak pro radost malířům rozhozenými po široké a daleké ploše toho
koutu mezi horami na jihozápadě a Vysočinou: skupinky stromů, keře,
meze a vyrovnaná pole - na tisíc komposičních záminek, z nichž malíř
jistotně vytěží. A možnoísti, jak se tu nabízejí, poznal Novák také.
Jeho obraz je komponovaným celkem. To znamená, že je řízen nějakými zákony, ať již jsou vyspekulovány, odvozeny nebo jen cítěny. V přírodě nenacházíme vše tak definitivně »malířsky« připravené, aby už nebylo třeba vypouštět nebo přikomponovávat detaily i celky. Taková krajina
potom ovšem není orthografickým záznamem. Ten byl podřízen formě.
O formu Novák už bojovat nepotřebuje, nalezl ji u Cézanna a přijal ji
za svou. Ne ovšem hned a také ne zadarmo. A není jen povrchní nápodobou, nýbrž splynula mu s objekty. Školením figuralista (nar. 1901; jeho
mladé práce mají osobitý sociální charakter) zkusil také zátiší (v krotkých
kubisujících tvarech), ale konečně upoutala jej krajina sama o sobě a přes
občasný záskok k podobizně nebo kytici už při ní zůstal. A již od počátku
můžeme sledovati komposiční úsilí, jemuž všechno je podřizováno. Plochy
obrazů, barevně jen málo citlivé, jsou sice ještě plasticky krouženy, modelovány světlem původu až romantického, s detaily místy hrubými, drženy
jsou však jedinou vůlí: vytvořiti v daném formátu o málo jinou skutečnost
než objektivně realistickou prostředky malířskými. Tento obraz nechce
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o ničem povídat, chce se dát sám a cele, s trochou podmračné lyriky o samotě, s básnivou prostotou, do stesku zasněnou. Nadlouho ovšem nelze
vystačit s tímto prostým kredem. Studium francouzského umění, poznaného na originálech, usměrní mladé snahy: barva, světlo, atmosféra, komposice - to vše musí míti ještě jiný důvod než pouze odbornicky m,alířský.
Obraz nesmí být idylou. Musí jím procházet život. Vše musí být jen s ním
uvedeno v souvislost. A vznikají obrazy z jižních Čech a z konce Prahy
pod Barrandovem. Již bylo vysloveno jméno Cézannovo. Novák užívá
týchž krátkých tahů štětce jen mírně napojeného barvou, tónuje podobně
svá plátna, buduje velké plochy z maličkých plošek a úzkostlivě kreslí,
aby hmota věcí byla celistvá, třebas někdy skončí na opačné straně: zvláště
na obrazech z okolí Prahy rozdrobuje celek maličkostmi, ale zdá se, že
při větší pečlivosti lze se toho uvarovat.
Stalo se zvykem vyhledati každému malíři úctyhodnou galerii uměleckých otců. Těžko by se nám to u Nováka dařilo. Kousíčky, útržky bychom snad nalezli i mezi současníky, ale nic, nač by se dalo narazit slůvko
»tradice«.

Rudolf Voříšek
K POČÁTKŮM LIDSKÉ K U L T U R Y
Když se evropský člověk po prvé setkal na svých výpravách do zámořských zemí s domorodými kmeny t. zv. primitivních národů, byl jeho první
dojem z jejich života a kultury podivný. Přirozeně nechápal z počátku
z tohoto nového života mnoho a když měřil tyto kultury měřítky svého
západoevropského chápání, objevilo se mu mnoho zvláštního a nepochopitelného. Tito primitivní národové se k němu chovali především nepřátelsky a užívali jiných method, než byl zvyklý. To na něho působilo dojmem
divokosti. Nezapomínejme ovšem, že člověk, který se vydával na tyto výpravy a který zkoumal jejich výsledky, byl člověkem především 18. století,
které se v svém závěru vybarvilo jako věk osvícenský, věk nesmírně pyšný
na rozumový pokrok a rozumové chápání všech skutečností - proto nás
nemůže nijak překvapit, že každé jiné chápání, především náboženské a
mythické, mu bylo příznakem nedokonalosti a nižšího stupně vývoje. A tak
se ve vědě i v obecném životě vžilo pro primitivní národy nadlouho označení divoši, národové na nejnižším stupni kultury, dosud necivilisovaní,
bez kultury, kterou se může v plné míře pyšniti toliko lidstvo západo-
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evropské. Pravá kultura se pak jevila osvícensky a positivisticky orientovaným vzdělancům jako překonání tohoto »primitivního divošství«, jako
vítězství vědeckého rozumu a zkoumání nad mythickým a náboženským
chápáním světa, které prý vede k zdivočení a nízkému stupni civilisace.
Tento názor se ve vědeckém povědomí západoevropského lidstva udržel
až do konce 19-, ba až do 20. století a byl v své zdánlivé pravdivosti podložen i filosoficky positivismem Comtovým a Spencerovým. Teprve první
desetiletí našeho století přinesla ve vědeckém zkoumání t. zv. primitivních národů, stejně jako v chápání jiných kultur, než je kultura evropská (čínské, indické), určitý obrat. Podrobné a autentické zkoumání badatelů, jako je v Německu Frobenius, ukázalo, že se u primitivních národů nedá mluvit o divošství ve smyslu nevázanosti a nižšího stupně
kultury. Nic není těmto údajně primitivním kulturám vzdálenějšího než
nevázanost; naopak bližší poznání jejich života ukazuje, že všechno jejich
myšlení a konání je sevřeno celou řadou přísných formulek a rituálních
obřadů, z kterých není úniku, a není-li jejich kultura podobná kultuře
naší, není to nedostatek pokroku v našem smyslu, nýbrž dokladem jiné
zákonitosti, jiného paideumatu, jak to nazývá Leo Frobenius (řeckým slovem paideuma, které znamená výchovu, označuje Frobenius přísně uzavřený, tradiční výchovou vytvořený okruh kultury primitivních kmenů).
Zkoumání těchto primitivních kulturních okruhů, či chceme-li užívat
Frobeniova slova paideumat, vyvrátilo vlastně zcela nauku o neustálém
pokroku v lidském vývoji. Dnes už by málokterý z badatelů o primitivních
kulturách podepsal slova: »Celkem je patrno, že kdekoliv se spatřují vypěstovaná umění, abstraktní vědění a složité instituce, všude jsou to výsledky postupného vývoje ze starších jednodušších a hrubších stavů životních.« Vývoj společnosti a jejich institucí není pouhým vzestupným pokrokem, kde úpadek je jen dočasným zastavením neustálého stoupání, nýbrž
je to proces daleko složitější a nejméně už lze tento postup vyjádřit schematem od divošství ke kultuře, od nevázanosti k civilisaci a jejímu řádu.
Jedním z běžných názorů o primitivních společnostech bylo tvrzení,
že největší moc v těchto útvarech má nejsilnější muž, nejsilnější ve smyslu
tělesném. To je ovšem veliký omyl. Nic není primitivním kmenům vzdálenějšího než uctívání hrubé síly. Toto tvrzení je spíš plodem ideologie
evropských badatelů, myšlenkově vyrůstajících z darvinismu a evolucionismu než opravdové zkušenosti, která říká něco zcela jiného. Studium
a zkušenost totiž ukazují, že největší moc v těchto společnostech mají osobnosti, o nichž je prokázáno, že mají styk se světem nadpřirozeným a že
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mají nadpřirozené síly. To jsou nejváženější členové těchto společností,
to jsou ti, kteří se především oddělují od ostatních a dávají tak základ
k prvotní diferenciaci těchto společností. To jsou tedy především - abychom jmenovali nejvýznačnější - šamani u kmenů sibiřských, angakokové
u Eskymáků, medicinmani u severoamerických Indiánů, Oko-jumu čili
»snivci« u Andamanů a Nganga čili »boží muži« u kmenů bantuských.
Základem instituce těchto zvláštních mužů je vlastnictví nadpřirozeného
poznání a nadpřirozených sil, které jsou získány v extasi nebo v transu.
Tito mužové nejsou jako ostatní, v nich se koncentrovala nadpřirozená síla
a moc a touto silou působí na realitu. Vlastnictví magické síly dává těmto
zvláštním mužům zároveň schopnost, aby určitými rity působili na nadpřirozené mocnosti a přivodili tak jejich zásah do přirozeného dění ve prospěch člověka.
Nelze-li tedy s hlediska dnešního bádání o t. zv. primitivních kulturách uznati názor o prvotním divošském studiu těchto kultur, které se z hrubého stavu vyvinuly v stav civilisovaný, a musíme-li naopak předpokládat
prvenství duchovního, přesněji řečeno nadpřirozeného prvku při utváření
těchto společností, které vede k vytvoření zvláštní sekty mužů, nadaných
zvláštní transcendentní mocí, mění se nám tím vlastně i názor na počátky
lidské kultury, vyrůstající nikoliv z technického zasahování a ovládání
přírody (jak mu rozumíme dnes), nýbrž z jednání, které označujeme jako
ritus, obřad.
*
My, lidé X X . věku, lidé technického století a nesmírné moci člověka
nad přírodou si ani nedovedeme jinak představit působení na zevní svět
než jako zásah nástrojů a strojů. A přece toto působení nástrojem a strojem na zevní svět nelze přenášet na všechny stupně lidské kultury, neboť jak zase ukazují výzkumy primitivních společností - lidé zasahovali do
přírodního dění zcela jinak. Nespoléhali na hmotné síly a přirozenou
energii, nýbrž na síly magické, neboť žili primárně ve světě, který byl
»křížem krážem proniknut magickými explosemi a neskládal se z oddělených a lokalisovaných forem« (L. Ziegler: Überlieferung). Nechápali
svět v našem smyslu jako mechanickou hru příčin a následků, nýbrž spíše
jako souhrn lidsky působících sil a činitelů, jako velikého člověka, živou
či oživenou bytost, na kterou lze působit zase těmi prostředky, jakými
působíme na člověka.
Nejpřiléhavějším výrazem pro označení povahy tohoto' zvláštního a
západoevropskému člověku těžce pochopitelného charakteru jednání primitivního člověka je »zpodobení«. Uveďme si pro názornost několik pří-
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kladů: nesvítí-li slunce nebo svítí-li málo, kutálí magický člověk planoucí
kola nebo zapálené terče s výkřiky přes nivy; je-li pole slunečním žárem
vysušeno, leje vodu do vyoraných brázd, někdy je také kropí kapkami
krve. Chce-li přivolat bouři a hromy, tluče na bubny. Roste-li mladá setba
pomalu, předvádí jí proces oplodnění milostnou scénou dvou objímajících
se lidí; podobných příkladů bychom mohli uvést celou řadu. Zastavme
se ještě na chvíli u líčení, které podává zmíněný již Leo Frobenius v knize
»Kulturgeschichte Afrikas« (str. 127 a násl.), z něhož lze dobře pochopit
spojení magie, ritu a techniky u primitivního člověka:
»V roce 1905 jsem se setkal v území pralesa mezi Kassai a Luebo se zástupci loveckých
kmenů, zatlačených sem z plošiny do konžského pralesa, kteří jsou známi jako Pygmeové.
Několik lidí, tři muži a jedna žena, provázeli výpravu asi týden. Jednoho dne - bylo to
k večeru a už jsme se vzájemně znamenitě spřátelili - byla zase nouze v kuchyni a poprosil
jsem ony tři mužíky, aby pro nás ještě dnes složili jednu antilopu, což je pro ně jako
lovce docela snadné. Ti lidé se na mě při této řeči zřejmě udiveně podívali a jeden se vytasil s odpovědí, že by to velmi rádi udělali, ale dnes je to přirozeně zcela nemožné, protože nebyly vykonány žádné přípravy. Konec tohoto předlouhého jednání byl, že lovci byli
ochotni nazítří ráno při východu slunce vykonat přípravy. S tím jsme se rozloučili. Tři
muži chodili pak zkoumavě kolem a šli pak k jednomu vysokému místu na sousedním pahorku.
Protože jsem byl velmi napjatý, v Čem budou záležet přípravy těchto mužů. vstal jsem
před východem slunce a vplížil jsem se do křoví, nedaleko volného místa, které si ti lidé
vybrali včera večer pro své úkony. Ještě za šera přišli muži, ale ne sami, nýbrž se ženou.
Muži se sklonili k zemi, vytvořili zde volné prostranství a uhladili je. Pak se jeden muž
hluboce sklonil a kreslil prstem cosi na zemi. Zatím odříkávali muži a žena jakési formule
a modlitby. Pak nastalo mlčení plné očekávání. Slunce vystouplo na obzor. Jeden z mužů
se postavil s Šípem na napjatém luku vedle volného prostranství. Ještě několik minut a
sluneční paprsky padly na kresbu na zemi. V tomtéž okamžiku se stalo toto: žena zdvihla
ruce k slunci a volala hlasitě jakási mně nesrozumitelná slova; muž vystřelil šíp, žena vykřikla ještě víc, pak skočili muži se svými zbraněmi do houští. Žena zůstala ještě chvíli
stát a pak Šla do tábora. Když pak odešla, vystoupil jsem z křoví a viděl nyní, že na
urovnané zemi je nakreslen asi čtyři stopy veliký obraz antilopy, v jejímž krku teď vězel
šíp. Zatím co byli muži již pryč, chtěl jsem jiti k místu a pokusiti se ono místo vyfotografovat. Avšak žena, která se stále zdržovala v mé blízkosti, mi v tom zabránila a prosila
mě neustále, abych toho nechal. Odešli jsme tedy. Odpoledne přišli za námi muži s hezkou
antilopou. Byla zasažena šípem do krční žíly. Lidé sundali svou kořist a šli pak is několika
chlupy a s miskou plnou antilopí krve k místu na pahorku. Teprve druhého dne zase pro
nás přišli a večer při Šumivém palmovém víně jsem se mohl odvážit promluvit s jedním
ze tří mužů, mně nej bližším. Starší již muž - v každém případě nejstarší z těch tří - mně
prostě řekl, že běželi zpět, aby vetřeli chlupy a krev do obrazu antilopy, aby vytáhli šíp
a obraz setřeli. O smyslu formulek jsem se nedověděl nic. Řekl mi ovšem, že by je »krev«
antilopy zničila, kdyby to neučinili. I setření obrazu se muselo stát při východu slunce.
Neustále mě prosil, abych ženě neříkal, že se mnou o tom mluvil. Zdálo se, že měl veliký
strach z následků svého povídání, neboť příštího dne nás ti lidé opustili, aniž se s námi
rozloučili.«
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Zpodobující magický člověk převádí - jak je z těchto příkladů vidět oněm mocnostem, o nichž věří, že působí všechny tyto děje, dramaticky
to, co si od nich přeje, zpodobuje sám procesy, které se nedostavily a které
si žádá. Příčiny, které to všechno působí, nejsou tedy neosobní a mechanické, jak je zná naše moderní věda, nýbrž jsou to spíše osobní Činitelé,
kteří jsou tímto lidským zpodobováním primitivního mága vyprovokováni, vyvoláváni k činnosti, k akci, kterou mají odpovědět na výzvu toho,
kdo určitý žádaný akt zpodobuje.
Z tohoto zvláštního rituálního aktu zpodobení si můžeme odvodit některé pozoruhodné poznatky o počátcích kultury stejně jako o těsném
sepětí těchto počátků s náboženstvím - i když nalézáme u primitivních
národů náboženství ve formě pokřivené, jako by jeho ryzí forma byla zasuta množstvím útvarů úpadkových a zkažených. Je-li rituální akt jedním
z prvotních jednání člověka, nemusíme jít daleko, abychom pochopili, že
v něm má počátek i civilisace a technika. Byly dokonce vysloveny názory,
že prvotní technické zásahy do přírodního dění, v prvé řadě orba a k tomu
náležející chov domácích zvířat má svůj počátek v těchto zpodobovacích
obřadech a že tedy orání ;a chov domácího dobytka má původ rituální.
Leo Frobenius dále na příkladě ukazuje, jak i pěstování obilí vzniklo
vlastně jako ritus, neboť našel u afrických kmenů zvláštní pole, kde se
pěstovalo pravé obilí jen pro účely rituální, na ostatních polích pak rostlo
obilí »divoké«, z něhož se připravoval chléb. Podle těchto výzkumů bychom tedy počátek techniky nemohli chápat v našem smyslu jako činnost
jen hospodářsky účelnou, nýbrž tento účel vyrostl vlastně druhotně z primárního rituálního vztahu k nadpřirozeným mocnostem.
Jako druhý poznatek tohoto zkoumání musíme u primitivního člověka
zaznamenat vysloveně liturgické jednání v celém jeho životě, kteréžto) jednání je vlastně celým jeho životem, neboť každý úkon má vlastně liturgický
charakter. V tom je právě ona odvěká tradice všelidská, která již od počátku lidské kultury všechny lidské úkony chápe prvotně jako» úkony
liturgické, a tím je také dána souvislost křesťanské liturgie s touto velikou
lidskou tradicí, sahající svými kořeny až k primitivním, nejstarším společenským útvarům.
*

Chceme-li si všechny tyto podivuhodné skutečnosti primitivního myšlení a jednání vysvětlit, narážíme my západníci a lidé technického zasahování do oblasti hmoty na těžce pochopitelné paradoxy. Charakter primitivního myšlení, myšlení člověka magického, je nám zároveň vzdálený
i blízký. Vzdálený proto, že vycházíme v naší situaci z určitého pojmu vě-
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domí tak, jak se ustálil v západoevropském myšlení vlastně již od dob
Aristotelových. Podle tohoto názoru je každá změna ve vnějším světe provázena změnou ve vědomí, avšak změna ve vědomí není provázena změnou ve vnějším světě. Vnitřní stavy člověka nemají prostě na skutečnost
žádný vliv, tak zní běžný názor vědeckého i filosofického myšlení západoevropského - vědomí je zcela pasivní a zaznamenává toliko, co se ve světě
děje. V tomto smyslu je myšlení člověka magického našemu chápání zcela
vzdáleno, neboť tento člověk uznává vlastně opak toho, co je běžným názorem naším: jemu je vědomí činitelem tvůrčím, subjekt působí na objekt,
změna nitra působí změnu vnějšku. My se domníváme, že stavy našeho
nitra jsou vnějšímu světu zcela lhostejné a nic na něm nemění. To ovšem
neplatí pro člověka magického, primitivního. Ten ví, že svými stavy vědomí působí změny ve světě vnějším, a to nejen ve stavu bdělém, nýbrž,
a to hlavně, ve spánku. Člověk usne a my bychom se domnívali, že se nic
neděje. A právě spánek znamená pro magického člověka příležitost, aby
se spícího já zmocnil démon a sváděl ho k nepravostem. Stejně tak číhá
démon i ve dne na člověka a je na něm, aby jej neprovokoval slovem,
činem nebo posunkem. To předpokládá určité chování, určitý řád myšlení,
chtění a cítění, aby bylo přístupu nepřátelských mocností zabráněno. Zde
se dostáváme znovu k chápání skutečnosti, jak jsme se o něm zmiňovali
při výkladu o zpodobení. Skutečnost tu není souhrnem příčin a účinků,
nezávislých a mechanických, není to cosi neživotného, nýbrž živoucí bytost,
prostoupená mocnostmi, nikoli neživotnými a nezaujatými věcmi, jak se
domnívá na př. moderní věda. Tyto mocnosti - mohli bychom říci - jsou
v úzkém vztahu k člověku, dají se vyprovokovat, dají se rozzlobit a zase
usmířit, krátce nejsou naprosto lhostejné - jsou živoucí.
Je jisté, že s těmito výklady narazíme na nepochopení a odmítnutí
dnešního vědecky školeného člověka. Víme, že chápání magického člověka odkáže do oblasti pověr, neboť podle něho je skutečnost sledem příčin
a účinků, na člověku nezávislých, a nazírání primitivního člověka je mu
anthropomorfismem, dnes již dávno překonaným. Causa aequat effectum,
příčina musí být úměrná účinku, jak by tedy mohlo vědomí působit na
hmotnou skutečnost, jsou-li to veličiny nesouměrné? Tento moderně vědecky školený člověk by však, bohužel, zapomněl, že jsou dnes i vědecky
uznávané skutečnosti, které nelze chápat podle zásady o úměrnosti příčiny
a účinku. Chemie zná na př. pojem »katalysátor«; je to látka, která působí
nebo urychluje celou řadu chemických změn, aniž se jich sama zúčastnila zůstává prostě sama nedotčená. A co říci zjevu, jehož si všiml známý fysik
Robert Mayer, že se zřítí lavina, způsobí ohromné škody a »příčinou«
Řád I X . io.
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toho bylo mávnutí křídel ptáka nebo vánek? Nedalo by se tedy působení
vědomí na skutečnost chápat jako děj katalysační, kdy duch uvolňuje, vybavuje skryté síly a mocnosti? A konečně máme v moderním lékařství
pojem »enzymů« nebo »hormonů«, což jsou také činitelé, kteří vybavují
určité děje, aniž se jich samy zúčastnily.
Pro magického člověka tedy není lhostejné, jaké jsou stavy jeho vědomí. Stačí zlá myšlenka nebo špatné slovo a neblahé důsledky přijdou.
Dobytek zajde, nenastanou deště, stane se neštěstí. Dobré i zlé mocnosti
jsou totiž stále v činnosti a záleží jen na člověku, zda jim zjedná přístup
do svého světa. Abychom pochopili, v jakém světě tento člověk žije, představme si, že by skrytá gramofonová deska zapisovala všechny naše zvuky
a slova, skrytí filmoví operatéři filmovali každý náš pohyb a zvláštní přístroje zaznamenávaly naši každou myšlenku a každý pocit. A toto všechno
by se ovšem nedělo bez zájmu, nýbrž s účastí skrytých mocností, kterým
by se naše počínání líbilo nebo nelíbilo. Co bychom asi dělali? Dělali bychom asi totéž, co dělá primitivní člověk: dávali bychom bedlivý pozor na
všechno, co děláme, myslíme a cítíme, abychom se nedopustili něčeho nepravého.
Zde jisme konečně u místa, kdy nám charakter primitivního myšlení
je zase nesmírně blízký, jsme-li ovšem ještě aspoň nitkou spojeni s původní
tradicí. Tento člověk totiž správně tušil, že mimo něho je cosi, co se
k němu nestaví lhostejně a k čemu se ani on lhostejně stavět nesmí. Cosi,
co bdí a co ho pozoruje, s láskou i hněvem, podle toho, jak myslí, jedná
a cítí. A na co konečně může mít a má i vliv, podle toho, co myslí, chce
a cítí. Primitivní myšlení - i když je v něm mnoho pokřiveného a zkaženého - není tedy tak vzdálené správnému chápání, jak se zdálo osvícencům a jak se zdá positivistům ještě dnes. Jde jen o to, objevit v jeho zvláštní
a nezvyklé mluvě náznaky oné mohutné všelidské tradice, která se naplňuje v křesťanství a která se projevuje, byť i nezřetelně a tápavě,
i v těchto zdánlivě primitivních kulturách.

Jan Rey
KULTURA TANCE V JAPONSKU
Odedávna napínal příslušník Starého světa svůj zvědavý zrak přes vysoká horstva a rozlehlé pouště střední Asie k složitému a nekonečně rozmanitému světu Asie východní. Snad právě pro příliš omezené styky se
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světem iránským a středomořským uchovala si tato »monsunová Asie« osobitou kulturu domácí, tak pronikavě odlišnou od kultury západní. Říše,
které tu vznikly, a jejich národy vytrvale odolávaly opětovným nájezdům
hord ze střední stepi a do nedávná i pronikajícím vlivům evropským. Tak
byli obyvatelé východní Asie po dlouhou dobu odkázáni na vlastní síly,
budujíce vlastní kulturu hmotnou i duchovní. Přitom tu i kraje venkovské
dosahují tak veliké lidnatosti, že monsunová Asie hostí přes polovinu všeho
lidstva.
Jakousi nejzazší výspu tétó východní vzdělanosti tvoří Japonsko. Jeho
ostrovní poloha na okraji asijského světa uchránila je před nepřátelskými
vpády a jejich zhoubou. Uniklo tak panství čínskému i mongolskému.
Vzdělanost japonská má však svůj původ v Číně, odkud přišla prostřednictvím Koreje. Odtud převzali Japonci i své náboženství, onu zvláštní
směs kultu předků a uctívání přírodních jevů, odtud sem přišlo písmo,
řeč, některé zvyky. Toto náboženství, šintó, je jen formou čínského konfuciánství. Čína a Korea prostředkují též pozdější buddhismus, který přináší do Japonska vyšší kulturní prvky a má vliv i na státní správu. Všechnu tuto cizí kulturu Japonci sice horlivě přijímají, avšak přizpůsobují si
ji, přetavují a upravují podle vlastních přání a zvyků, takže by bylo omylem považovat ji za pouhý otisk či odlesk kultury čínské.
Svůj pravěk zbožnili Japonci mythy a legendami. Božský pár Izanami
a Izangi zalidnil japonskou říši potomstvem a vnuk slunečního božstva,
Niningi, je původcem císařského rodu. Jeho pravnuk, Džimmu Tennó, což
znamená »božsky udatný«, je zakladatelem nynější vládnoucí dynastie.
Božský původ, podle mythologie, má i osobitý projev japonské pohybové
kultury, tanec.
Vypráví o tom jedna krásná legenda: Před statisíci lety, za Časů bohů a
bohyň, kdy ještě lidé nebyli na světě, rozhněvala se bohyně slunce Amaterasu-Ómikami na svého mladšího bratra Susanowo-no-Mikoto pro jeho
nepěkné činy a uchýlila se před světem do jeskyně, v níž se uzavřela. Celý
svět se octl náhle ve tmě. Ostatní překvapená a polekaná božstva se sešla
k poradě, jak by bylo možno rozhněvanou bohyni vylákat z jejího úkrytu
a navrátit tak světu opět světlo.. »Osm milionů bohů« se usneslo, aby krásná
bohyně Uzume-no-Mikoto zatančila před jeskyní k doprovodu okouzlující
hudby. Amaterasu-Ómikami zvědava, jak se mohou bohové veselit, když
ona je skryta a celý svět tone ve tmě, pootevřela jeskyni a vyhlédla skulinou. Na tento okamžik však číhal bůh síly, Ame-no-Tatikarawo, vyskočil
jako blesk a otevřel jeskyni dokořán. Bohové a bohyně pak zapřísahali
sluneční božstvo Amaterasu-Ómikami, aby se opět vrátila na svět. Ta,
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usmířena tancem a prosbami, vyšla opět z jeskyně. Tanec, který zatančila
bohyně Uzume, byl prý prvním tancem v Japonsku. Střízlivý vědec odhalí
v něm tanec kultický, který má spojitost se zatměním slunce.
Na památku této legendární události byl v provincii Ise postaven svatostánek, kam dodnes putují četní poutníci. Zde také, a pak v císařském
paláci, zvláště při slavnosti nastoupení na trůn, jsou předváděny slavnostní
obřadné tance zvané mi-kagura. Legendární tanec našel pak odezvu i v kultických tancích žňových a v umných tancích gejš.
Obecným názvem pro všechny formy tance v Japonsku je buyo, speciálním názvem pak mat nebo odori. Přísně vzato název mat označuje typ
tanců volnějšího tempa, při nichž jsou zaměstnány především paže. Odori
naopak charakterisuje tance živější, při nichž podstatnou úlohu hrají i nohy.
V různých dobách nebyly ovšem tyto typy vždy ostře vyhraněny a dnes se
na příklad názvu odori užívá v širším významu, který v sobě zahrnuje i některé prvky mai. Tance bugaku, no a kagura patřily původně k typu mai,
zatím co na příklad bon a kabuki jsou typem odori.
K nejstarším japonským tancům patří utagaki nebo kagai. Je to v podstatě tanec milostný, tančený mladými lidmi, kteří se v určité dny scházeli
na vyvoleném místě, nejčastěji na vrcholku některé posvátné hory, aby tu
protančili den a noc za doprovodu prostých písní, tleskotu dlaní a dupotu
nohou. Tanec sloužil k seznámení tančících a k vyvolení chotě. Zbytky
těchto tanců se zachovaly dodnes v tanci zvaném bon, který má název podle
ročního období, odpovídajícího asi polovině našeho července. Je to tanec
všenárodní, tančený o slavnosti mrtvých, a jeho ráz se dosti mění podle
jednotlivých provincií. Původně jej doprovázely bubínky a flétny, v pozdější době přistoupila k těmto nástrojům třístrunná kytara - šamisen.
Ještě před proniknutím buddhismu do Japonska byly tu známy a provozovány zvláštní taneční hry zvané kagura. Před šintoistickými svatostánky, později na zvláštních jevištích byly pro potěchu božstev předváděny různé slavnostní náboženské tance, kejklířské kousky, pantomimické
žerty a akrobatické výstupy, jež nebyly ani bohoslužbou, ani neměly zvláštní dramatický obsah. Jejich účelem bylo spíše pobavit bohy, kteří jsou
v podstatě dušemi zemřelých předků, a získat tak jejich přízeň. Mnohé
z těchto tanečních her se dochovaly dodnes a rozlišují se podle svého účelu
a místa, kde jsou provozovány. Tak sato-kagura je provozována téměř při
každém šintoistickém svatostánku o svátečních dnech nebo za účelem odvrácení nějakého neštěstí. Má ráz kostýmované pantomimy s dřevěnými
jmaskami a je převážně komická. Doprovod tvoří bubínek a flétna. O-kagura má ráz symbolický, tančí v ní chrámové tanečnice a je provozována
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jenom při několika! větších svatostáncích. Tance provází začasté zpěv. Zmíněná již mi-kagma je vyhrazena císařskému paláci a chrámu v Ise, tančí
v ní muži i ženy, doprovázeni zpěvem a hrou většího orchestru. Při ní
jsou božstvu přinášeny oběti. Ryze zábavný ráz má dai-kagura, při níž
účinkují akrobati a žongléři, jsou předváděny fraškovité pantomimy a velmi oblíbený tanec lví s maskou, tak zvaný šišimai.
Od Šestého století našeho letopočtu počaly pronikat do Japonska podstatněji vlivy kontinentální, především z Koreje a z Číny. Buddhističtí
mniši s novou vírou přinášeli i nové formy hudby, divadla a tance. Tyto
nové formy byly rychle přijímány a japonisovány. Buddhističtí mniši dovedli dobře využít záliby japonského lidu v tanci a zapojili jej ve formě
tanečních her do bohoslužeb. Tyto taneční hry, známé pod souborným
názvem gigaku, užívaly masek a rozšířily se po celé zemi. Přitom ztratily
částečně svůj náboženský ráz. V ženských úlohách vystupovali původně
muži. Hrány a tančeny byly před chrámy na volném prostranství a nabývaly někdy dosti neslušného rázu. V sedmém a osmém století vznikala
z gigaku přibráním nových tanců s maskami i bez nich nová forma taneční
hry, bugaku. Tehdy také bylo zavedeno čtyřhranné jeviště, jež bylo v podstatě zvýšeným podiem s nízkým zábradlím - asi jako nynější boxerský
ring - a rozšířený orchestr, který byl umístěn stranou scény. Toto taneční
drama je podnes v Japonsku živé a patří beze sporu k nejstaršímu dosud
živému dramatickému umění na světě. Obsah i původ těchto tanečních
her je různý a badatelé v nich objevují vlivy korejské, čínské, mandžuské,
indické a kambodžské, k nimž přistupují vlivy domácí. Liší se různým
orchestrálním obsazením, barvou kostýmů a počtem vystupujících tanečníků. Mají v podstatě ráz výlučný, jsouce provozovány od počátku především u dvora a při chrámech, a to jak buddhistických, tak Šintoistických.
Prováděním těchto her se zaměstnávaly celé taneční rodiny, kde umění
tance přecházelo z otce na syna nebo adoptovaného žáka.
Vliv buddhismu projevil se však také na tanci lidovém, především na
tanci polním - ta-mai - tančeném v předjaří po rozsázení rýžových výhonků. Lidovějšího rázu byly rovněž zábavy, pozůstávající z loutkových
her, různých tanců, akrobatických vystoupení, připomínající naše zábavy
posvícenské. Dostalo se jim společného názvu dengaku. Vedle těchto laických herců a tanečníků vystupovali ve zvláštních hrách náboženského obsahu buddhističtí kněží a jejich žáci. Nejznámější z nich byly tak zvané
ennen-mai. Ve století čtrnáctém a patnáctém, v údobí dlouhých bojů,
upadla krásná umění, aby znovu ožila v době míru v nových formách.
Tak vznikla pod převládajícím vlivem kagury, bugaku, dengaku a ennen
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i nová forma taneční hry, známá pod jménem nó-gaku či stručněji no.
Toto klasické drama japonské, hrané a tančené v maskách, provázené zpěvem a hudbou, má ráz převážně symbolický. Představení no se konají
pouze několikráte do roka a provozuje je několik málo rodin, v nichž se
po staletí toto umění hry a tance dědí. Rytmisovaná forma hry umožňuje
přirozený a hladký přechod k vlastním tancům, které tvoří nedílnou součást dramatu. Tato vázanost forem zvyšuje podstatně účin na diváka. Japonský herec-tanečník nehraje svou roli v našem slova smyslu, nýbrž ji představuje. Není na př. samurajem, nýbrž nosí jeho masku, již oživuje svým
gestem.
Novější, dnes nejoblíbenější divadelní forma v Japonsku, kabuki,
vznikla v století sedmnáctém hlavně pod vlivem nó a kagury. Jméno dostala podle taneční hry »Kabuki-odori«, v níž vystupovala se svou trupou
roku 1603 chrámová tanečnice O-Kuni. Kabuki byl tehdy název pro módní
oděv mladých válečníků, s typickými zkříženými dvěma meči za pasem.
V úloze takto oděného mladého rytíře vystupovala O-Kuni a její tanec
měl obrovský úspěch. Tak obrovský, že jej záhy napodobovaly různé »kabuki« trupy. Časem pozbyla tato představení rázu hry zpívané a převládlo
slovo mluvené. Tanec však zůstal výraznou složkou nové dramatické formy, a to i v jejím tvaru vážném i komickém.
Původní kabuki, které převážně pozůstávalo z tanců doprovázených
zpěvem, užívalo malého orchestru, složeného z flét a bubnů. Později se
stal jeho hlavním nástrojem šamisen, jakási třístrunná kytara původu patrně
čínského, která v šestnáctém století začala vytlačovat loutnovitý nástroj
bivu.
Školení japonských herců začíná již v raném mládí. Zvláštní důraz je
kladen na obratnost v tanci. Vyučuje mu zvláštní taneční mistr. Dále se
herec musí učit šermu, akrobacii, speciálnímu tanci no, obřadu čajovému
a umění květinovému.
Bugaku, no a kabuki můžeme v našem smyslu považovat za taneční
formy umělé, scénické. K tomuto profesionálnímu tanci můžeme přiřadit
tanec palácových tanečnic a tanečníků, který však již vymizel. Dnes při
velkých slavnostech u dvora vystupují jako tanečnice dcery nejpřednějŠích
rodin v zemi. Profesionálního rázu jsou též tance proslulých gejš, které
vedle tance se vyznají též v hudbě a zpěvu. Jsou v těchto uměních vyučovány již od malička a mnohé z nich jsou skutečnými umělkyněmi. Proti
těmto profesionálním tancům stojí ostatní japonské tance, jež bychom
mohli nazvat lidovými. Patří sem především zmíněná již kagura a nejrozsířenější tanec bon v nejtypičtějších dvou formách: jako procesí a jako
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tanec do kola. fiada tanců původu náboženského napodobuje různá zvířata,
jako medvěda, husu, kohouta, lva. Tance zbrojné, kdysi hojně rozšířené,
dnes již vymizely spolu s jinými starobylými tanci, o jejichž obnovu a udržení pečuje zvláštní tokijská společnost.
Tancem však je v Japonsku proniknuto nejen divadlo a náboženské
obřady, nýbrž i běžný život. Je to dáno vědomým estetickým citem, jímž
je převážná část japonského lidu vedena. Kráse jako samostatné hodnotě
je tu přiznávána důležitá funkce v životě člověka. Je to patrno především
na obecném oceňování umělecké tvorby a na estetickém hodnocení přírody.
Pověstná je láska Japonců ke květinám a květům, za nimiž putují a konají
slavnosti. Dovedou však tuto krásu nejen odhalovat, ale i pořádat a vytvářet. Japonské umění uspořádání květin je pověstné. Jinou estetickou
záležitostí je čajový obřad, jenž je přímo výchovnou formou. Je zvláštním
uměním zvednout šálek. Každý pohyb je určen. V pohybu ruky a sevření
prstů je rytmus. Čajový obřad, toť miniaturní tanec. I sama smrt je v Japonsku zobřadněna. Vzpomeňme pověstného harakiri - seppuky.
Tanci se v Japonsku především učí ženy; nikoli však, aby se staly profesionálními tanečnicemi, nebo aby ho užily ke společenské zábavě jako
u nás na př. tanců společenských. Pěstují jím svoji osobní kulturu, půvabnost svých pohybů v denním životě, zjemňují jím své city a myšlenky podobně jako hudbou a květinami. Tím tanec přímo vrůstá do japonského
života, prostupuje jej a propůjčuje mu onen křehký a osobitý půvab, jemuž
se Evropan vždy musí obdivovat. Jak je život japonského národa poznamenán tancem, vystihl znamenitě jeden z německých spisovatelů, který
prošel Japonskem: »...pozoruješ-li slavnostní obřady Japonců, jejich úklony, podání koflíku, přijetí dárku, vidíš-li, jak Japonec jen sedí, není již to
druh tance, klidný, plynulý rytmus, neřekneš si: zde sedí tanečník ? A příčina této obecnosti tance, této lásky k němu a této obratnosti je tato:
tento národ je národem tanečníku.«

VARIA
Inspirace a slovo
Vzal-li si Josef Burjanek v 79. čísle Svazků úvah a studií na mušku romantický názor
na inspiraci, není jasné, proč na jeho pojetí inspirace jako psychického jevu (ostatně druhotného a fakultativního) má doplácet umění a poesie. Táž příležitostná logika, která
v úvodech k malířským výstavám násilně přistřihává umění k malířovu tělu, je obsažena
i v pracích, které pokládáme za zcela vážné.
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Stěžejním tvrzením Burjankovým po 32 stránkách zůstává, že inspirace je obecný zjev
psychický, k tvůrčímu činu vsak nenutný, který není zárukou estetických hodnot, Rozšiřuje-li na jedné straně působnost inspirace i mimo umění (fakt ostatně nenový), zapomíná
ji autor vůbec ohraničovat. Její vliv je definován zcela náhodně, dovíme-li se, že souvisí
jen s letorou duševního pracovníka. Máme se spokojit s tím, že »inspirací nazýváme náhlé,
ve chvíli příchodu netušené a libostí doprovázené vybavení takové představy, nebo myšlenky, jakou jsme dříve usilovali vytvořit, jejíž vědomé tvoření bylo přerušeno a pokračovalo
v podvědomí...« Romantismus obklopil inspiraci nimbem nadpřirozenosti a zázraku. Burjanek, ač jinde mluví o inspiraci jako aktu vyvolaném vůlí, neopomine zdůraznit náhražkovost a libovolnost tohoto duševního pohybu a pokud ještě něco nejasného zbývá, pak jen
proto, že psychologie podvědomí nezná optimální podmínky k neuvědomělému vytváření
obrazů.
Z těchto tvrzení, k nimž je sneseno několik obecně známých poznatků a navíc i karatelský tón proti laickému pozorování inspirace, infikuje Burjanek celou svou theorii umění.
Müller-Freienfelsovsky člení vznik uměleckého díla mezi přípravu, koncepci a provedení.
Básníka porovnává doslova s citlivým reakčním aparátem, a to je začátek celé strastiplné
historie. Od přípravy až k provedení vše probíhá racionalisticky, podle plánu. A inspirace
sama? Není nic lehčího, než říci, že přísluší jen t. zv. afektivnímu uměleckému typu, ale
jinak nic na ní není. Přináší sice s sebou »vskutku řadu emocí«, a to »převážně v směrech
libých« ( ?), ale až opadne citový nával, »podezřelá Část díla horečně v inspiraci vytvořená
je rozeznána jako cizí peří«! A to jen v nejlepŠím případě, varuje nás autor před neoprávněným optimismem. Neboť inspirace je »šelma! Objeví se jen svou citovou složkou«.
Jak jinak si počíná autorův neinspirační typ umělce intelektuálního, který »počítá
nejvíc s pracnou tvorbou«, ba dokonce »obrábí své představy s chladnou uvážlivou kritikou
veškeré soustředěné soudnosti«. Cinkání perliček, tak samozřejmě na všechny strany rozhazovaných, pokračuje dále. Dovíme se, že inspirace může být geniální jen svým obsahem,
ale nač to, je-li specifikon uměleckého prožitku nad obsahem sdělení i nad jeho citovým
nárazem. »Záleží na formě, s jakou se to činí«, bez inspirace, nejste-li náhodou typ afektivní - hlavně ta forma, ty básníkovy moresy.
Není pošetilostí, spočítáme-li vše dohromady, psáti o slovu v inspiraci? Bezpochyby
je báseň složena ze slov, ale nemají pravděpodobně jiného účelu, než vhodně uspořádat
obsah, aby byl umožněn umělecký prožitek - aplikujeme Burjankovu theorii.
Zbytečně přiznal Burjanek smysl inspirace ve vybavení a uvolnění žádoucí myšlenky
Či představy, zaměnil-li všechny náhodné, vnější a individuální vlastnosti, všechna ryze
psychická hnutí, citové přívaly a opadnutí za definici samu. Proto ten podstatný omyl,
domnívá-li se autor, že inspirační proces by se odbyl jen tak zcela intelektuálně a obsahově
a že si nevynutí i svoji vlastní a jednoznačnou mluvu, nýbrž jen pouhou řádku statických
a konvenčních tvarů, s větší nebo menší dovedností namontovaných. V kapitole o inspiraci
mimo umění dovolává se podle očekávání Burjanek technického vynálezce. Inspirace ho
obŠťastní novou koncepcí i podrobností objevů strojů. Distinkcemi autorovými mluveno,
není zde na bíle dni, že obsah vynálezu si vynutí i tvářnost stroje s celým jeho účelovým
mechanismem? Není snad třeba navazovat na Corbusierovu přirozenou krásu strojů.
Tam, kde začínáme mluvit o inspiraci, opouštíme tušené a sledujeme cestu k jistotě
a skutečnosti, kterou básník nachází. A nemůže býti námitkou proti inspiraci, spadá-li
mimo naše pevně stanovená centra vědomí, neboť nepodřízena částečným úmyslům, postupuje skutečnost věcí vůči nám ve své předpokládané jsoucnosti a skutečných vztazích:
objektivisována.
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Přece jen neházíme hrách na stenu, jeví-li se prospěšným proti Burjankově právě té
myšlenkové intelektuální přemíře (na niž padá všechno povídání o formální estetické
hodnotě, representované tu kvasilogikou neodůvodněných soudů) přejít k básníku samému a prokázat, že básník ví o své inspiraci nejen jako o něčem, čím se báseň uvolní, aby
se stala, ale aby vůbec byla vyslovena, zhmotněna, definována svou vlastní silou. Tam,
kde slovo je součástí prostoru inspiračního:
»...Ustrň se, chvíle nevýmluvná,
z okruhu palčivě bludného vystup, slovo,...«
zahajuje pod názvem Poslední zmatek Klement Bochořák své Uschlé květiny; právě tak
jako Jan M. Tomeš svoji první knihu, Klubko Ariadnino:
»pod všední pamětí, kam dění každodenní
své skutky beztvaré uvrhne bez ozvěny,
náŠ duch své mi jí dny, osleplá zrcadla.
Až v hloubce za nimi sní slova propadlá...«
a Náčrt k básni končí se takto:
»Tam nachází svou řeč i báseň dosud němá.«
Promluvit slovem: říci to tak, aby to vyabsorbovalo v každém tvořivém místě celého mne,
abych to byl já, který dávám odpověď:
»Jen říci: dosyta, to slovo, které neznám
to jako kdybych v koruně
se náhle rozplynul,
v té plnosti, jenž vzpírá klenbu vzhůru.
Jen moci dosyta,
jen moci aspoň půl!«

(Jan Pilař ve sbírce Dům bez oken)

A Kamil Bednář se připojuje versi:
»...k věci též nápověda
nechť ještě dopoví,
co chybí existenci
v jsoucnosti chatrné.
Věc každá o milenci
sní němým snem.
A vzlyká v tichém přání
jen sebou nebýti...«

( V knize Po všech svatbách světa)

Ale nemusíme se jen ohlížet k t. zv. nejmladší generaci; konec našich řádků dopoví
hodně zřetelně jiná báseň. Nejprve Hledání:
»Čekala báseň na vnuknutí
zrá slupka trpkých bobulí
Proč zrovna mně se vyhnuly
Co ta má slova co kde kutí«
A Slova dají odpověď:
»Jednou i nechtě musíš jiti
a vydat počet z útrat svých

145

*• •» :

pak za slavného čepobití
zbavíš se rázem nepravých«

Účelem celé záležitosti bylo dát odpověď. A to se, myslím, už stalo v míře více než
dostatečné.

Jaroslav

Morák

Řezáčova cesta k lidem
Václav Řezáč: Švédek. Román. V prosinci 1942

vydal Fr. Borový v Praze.

Jedním z podstatných znaků soudobé světové prózy (což je ovšem jinak veličina velmi
matných obrysů) je bezpochyby nový poměr k Člověku. Ten poměr je až v samé podstatě,
v samém základě a uvědomění této literatury, pro niž, pravda, těžko bude příští literární
historik hledat souhrnné označení, nějaký takový -ismus. N a rozdíl od většiny předchozích
novověkých literárních směrů, zejména od tendencí 19. století, nezaujímá tato literatura
žádných předběžných stanovisek, hledisek, zaostřených do jednoho úběžníku, neklade si
a priori žádných dominantních postulátů, ideových úkolů. Literatura už netouží, jako v 19.
století, kdy celému společenskému životu ve svých velkých jménech z valné části udávala
ráz, býti věštkyní, bojovnicí, průkopnicí myšlenek. Toto místo, v 19. století reservované,
jak jsme řekli, z valné části literatuře a v širším smyslu i umění a pak vědě, zaujala dnes
politika ať už jakýchkoliv tendencí. Dnešní světová literatura, alespoň ve svých vedoucích
jménech, pojala svůj úkol docela jinak. Je zaměřena k člověku, jen a jen k člověku, ať už
se napájí ze zdrojů náboženských, ať se nechává podmaňovat citovostí sociální nebo hledá
kořeny a živnou půdu v národě nebo zemi. Ale ovšem - toho člověka vidí docela jinak,
nežli ho vidělo positivistické

století. Nevidí v něm malé božstvo, ale velkou neznámou,

něco takřka jako experiment. V tomto smyslu má dnešní slovesná tvorba takřka jakousi
vědeckou ctižádost objevovat v člověku a od člověka k člověku skryté, tajemné souvislosti,
poznávat záhady, vztahy. Nezajímá ji, co člověk ví a co je na něm zřejmo, ale to, co
zůstává Člověku skryto. Pracuje proto také mnohem subtilnějšími methodami nežli převážná část literatury 19. století. Nevěří za mák jeho jistotám, není pyšná na jeho výboje,
které zasáhly a ovlivnily a proměnily podstatně spíše jen oblast techniky a vnějších společenských styků a vztahů, nikoliv však oblast ducha a srdce. Do těchto oblastí ije však
zaměřena právě slovesná tvorba současnosti. Odtud také její neobyčejně zjemnělý smysl
pro tajemství a tajemné, odtud její zájem nikoliv o hmotnou a smyslovou, ale psychickou
existenci Člověka. A čím větších hloubek se dobírá tato literatura v oblasti tajemství,
čím Častěji postihne záchvěv subtilního vlákna, jež probíhá nitrem člověka, s d m větší
pokorou, úctou, ba plachou ostýchavostí se blíží k svému dílu. Od této pokory je pak
už jenom krok

k nové religiositě, k náboženskému chápání života, jež se mocně proje-

vuje i u autorů, kteří jsou jinak vzdáleni života křesťanské církve. K opravdové náboženské víre tu může býti, pravda, ještě různě a někdy hodně daleko; íale přece mnohem blíže
nežli k ní mělo sebevědomí positivistického století, odvracející se s pohrdavým a velkopanským gestem od všeho, co přesahovalo hranice jeho bědně chudé představivosti.
Bylo třeba této delší exposice, abychom lépe porozuměli třetímu románu Václava
Řezáče: Svědek.

Projevil se v něm znovu vášnivě soucitný vztah k lidem, jímž se (mar-

kantně vyznačil už autor »Slepé uličky«, sociálního románu velké náročnosti; tentokráte
je však tento vztah transponován do mnohem vyšších poloh. Druhý Řezáčův román, »Černé světlo«, byl románem lidské zrůdy a byl napsán až s děsivou, běsovskou infernálností,
s jakou jsme se jen velmi pořídku setkali v české literatuře. Také ústřední postavou »Svěd-
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ka« je vlastně lidská zrůda, nikoliv však už v pekelné, ale ve velmi zbídačelé podobě,
zrůda, které tu přisouzena úloha jakéhosi katalysátoru, člověka, který je bezmezně chůd
na vlastní vnitřní život, ale jenž vyniká neobyčejnou schopností rozechví vat podvědomé
city a vášně jiných, probouzet jejich »druhé životy«, vynášet nad hladinu jejich všedních
dní zrůdné možnosti, které jsou v nich skryty. Kolem tohoto chudáka Emanuela Kvise
navíjí a fozplétá se klubko roztodivných osudů, ať už jsou jejich hrdiny starosta Nolč se
svou touhou vyrovnat si s osudem účet svého bezcílného, zmrzačeného života (ta touha
je tu ovšem v posledních partiích - ona nutkání k vraždě tuláka - předvedena hodně
násilně a ne bez jakési vyšinutosti), děkan Brůžek se svými pochybnostmi dobrého pastýře,
strážník Tlachač s ďábelským pokušením vyzkoušet cestu zločinu, podruh Nejtek s hříšnou žádostivostí po nevlastní dceři, bratři Dastychové, statkář a soudce, s oživlou pří svých
předků. Samo zlo se to o ně pokouší, o jednoho jako druhého. Jeho možnosti, svody
a vnadídla dovedl ve »Svědku« Řezáč zhmotnit a ztvárnit se stejnou náléhavostí jako postihl v »Černém světle« infernalitu lidské zvrhlosti. »Svědek« má navíc ještě mocnou
dávku podmanivé básnivosti, sílu imaginace, která tu nabývá forem až halucinativních
a nepouští čtenáře ze svého zajetí ani na místech, v nichž mocná fantasie žene autora na
cesty ne dost schůdné čtenářovu vnímání a chápavosti. Řezáčovy příběhy se tu odehrávají
vesměs na samém rozhraní vědomí a podvědomí, skutečnosti a snu. Spolu s podmanivostí
Řezáčova stylu tvoří to jejich sílu - v jakém rouše novosti se tu skvějí příběhy, dávno
omšelé v podání realistickém, takový sudičsko-nevraživý komplex bratří Dastychů! - ale
také jejich slabost. Zhmotnění, zkonkretnění zla podařilo se totiž Řezáčovi dokonale,
i v postavičce Emanuela Kvise, v jehož podobě jako by Řezáč také »postavil na pranýř«
i trpný postoj diváka života, nedotčeného hloubkou lidských běd, láskou ani nenávistí, ne však už jeho překonání,

které jen v episodním příběhu Tlachačově nabývá odkazem

nikoliv snad k povinnosti, ale k samému a pouhému lidství jakés takés přesvědčivosti.
Řezáč se dovedl nesporně ponořit hodně hluboko do hlubin a propastí lidské duše, nedovedl vsak na druhé straně zbavit tuto svou jasnozřivost určité nahodilosti, navozené
jeho somnambulní metodou - vždyť už ten chudák Kvis je spíše jen stínovou postavičkou, matným symbolem neurčitých kontur, nikoliv opravdu nosným, třeba záporným
prvkem děje. To zlo, tak dokonale zpředmětněné, se pak nutně - v tomto předvedení jaksi samo sebou rozplývá, nedojde k jeho překonání, nic se de facto nestane přes dvojí
srážku Kvise - katalysátora, s kladnou hodnotou - u paní Nolčové s mravním vzdorem
člověka, který si chce sám prožít, probojovat, protrpět svůj osud, nedávaje se svést na
klužké cesty a do bažin rozměklého a rozmělněného bolestinství a sdílného soucitlivůstkářství - a s dravým a vitálním vzepětím Lidky Dastychové na její cestě k životu a k umění. Nehledíme-li k tomu, že závěr onoho dramatu paní Nolčové (které je jinak z nejsilnějších záběrů románu) i celý příběh Lidky Dastychové přece jen poněkud připomínají
inteligentní povídku do nedělní přílohy, máme tu všude takřka dojem, jako by chtěl Řezáč dokumentovat jeden filosofický výklad, představující zlo jako zkoncentrovanou a jaksi
zkoncentr(#anou nicotu.
Přece jen to je málo. Na román i v životě. Není pochyby, že na své cestě k lidem
došel Řezáč hodně daleko. Už v »Slepé uličce«, kde se pokusil se zdarem o postavení
»sociálního problému« bez obvyklých citových i ideologických klišé. Své zaujetí pro člověka ukázal pak znovu - jaksi na ruby - v »Černém světle«, z jeho tří dosavadních románů zajisté nejlépe sevřeném a komponovaném. Ve »Svědku« obnažil až na samu dřeň
bytost člověka, zasáhl hluboce a naléhavě do jeho vědomí i podvědomí, ponořil prst do
ran jeho ponížení, zbědovanosti a trochu - ale opravdu jen trochu se dobral také jeho
velikosti, vznešenosti - lidské důstojnosti člověka. Přes všechnu virtuosní techniku, mistr-
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né zacházení se slovem, důvtip a bystrozrakost v odkrývání spodních proudů, toho, co je
na dne lidské duše a lidského srdce, připadá nám Řezáč po »Svědkovi« přece jen jako
sběratel materiálií, dokonalý heuristik slovesné tvorby. Nakolik však zůstává dosud vzdálen železné psychické logiky takového autora »Běsů« ! Nakolik zůstává vzdálen i osvobodivému, kladnému účinku takového »Míru v duši« Jiřího Andřejevského, románu, který je celým zaměřením, položením problému, konečně i magickou atmosférou
Kvisovu zastává tu větrná, opojivá, matoucí východní noc)

(úlohu

Řezáčovu »Svědkovi« velmi

blízký. Nakolik zůstává konečně teprve Řezáč vzdálen důslednosti i vítězství díla Bernanosova, k němuž bychom ostatně přes všechnu názorovou rozdílnost obou autorů mohli
dobře hledat v psychické struktuře Řezáčově nikoliv nepatrné obdoby. I ono velké thema
»Člověk« ( a o nic méně než o ně jde v celém díle Řezáčově) má totiž ve své tajemnosti
důsledné, nepřekonatelné zákony - jejichž důslednosti a neoblomné logiky se zatím Řezáč
přece jen asi nedobral. A tak - i když jeho »Svědek« tvoří s Schulzovým »Kamenem
a bolestí« a s Křelinovým »Amarú« beze sporu trojici vrcholných románových prací loňského roku - zůstává vlastní Řezáčova cesta k lidem nepochybně ještě otevřena.
Ladislav

Jehlička

KNIHY
Nové knihy lyriky
Jan M. Tomeš:
Borového,

Klubko

Ariadnino,

Oldřich Mikulášek:

v prosinci 1942. Pavel Bojar: Hore
v březnu

Tráva se raduje, obě knihy u F.

milovati, vydal R. Kmoch

v edici

Armida

1943.

V Čelo svého debutu dal Jan M. Tomeš citát z Paula Valéryho. Mohli bychom v tom
vidět určité přiznání se žáka k mistrovi; kořen však jde ještě hlouběji: učitelem, přímým
učitelem poesie je pro J. M. Tomše Stéphane Mallarmé. Paul Valéry má pro Tomše význam poněkud jiný, snad filosofický, názorový.
Stéphane Mallarmé znamená pro J. M. Tomše mnoho, velmi mnoho. Je to nejen
forma, sonet, kterým dovedl Mallarmé zbásnit své někdy až ledově chladné a krásné vise
a sny, a který je také hlavním vyjadřovacím prostředkem TomŠovým. J e to i příbuznost řekl bych - námětová

(Hrob Stéphana Mallarméa), je to i volba metafor (tamtéž), visuál-

nost, chlad, který mrazí i žhne zároveň. Čtete-li takovéto verše J . M. Tomše, opravdu
vás strhnou a opravdu z nich pocítíte závan poesie, a přece - na dně

zůstává jakýsi zby-

tek... cítíte určitý rozdíl, něco, co neuspokojuje, co ruší, ačkoli to nedovedete pojmenovat.
Tomšovi se jeho věc skoro podařila - ale nemohla se podařit zcela. J e to neznatelná hranice rozdílu - snad jen jako ostří tenká hranice mezi pravou poesií, jež vane z Mallarméa,
a tím, co se poesii blíží, ať již hnáno vůlí - která je ostatně v tvůrčím procesu J . M. TomŠe
mocnou složkou - nebo rozumem, intelektem nebo Čímkoli jiným.
Mallarméovi je každá báseň vrhem kostek, hrou náhody, skokem potápěče do hlubin:
a vždy vyloví něco z toho Tajemství... báseň. Ale tato báseň je bytostí pro sebe: je sama
sebou dílem už dokonalým; celistvost a dokonavost je jejím znakem; celá, tak jak je, je
jedním slovem, které plní tížasem.
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*t

J. M. Tomes tvoří své verše taktéž. Jeho báseň však není už taková. Nemožno upřít,
jednotlivé verše, jednotlivé příměry, některá slova jsou opravdu vyvážena z nej větší hloubky, plní úžasem jako snad Mallarméova, ale jednotný proud toho, co nazvu zase jen poesie,
jeho verše neslil v jediné osvobozující slovo. Mallarmé řeší báseň náhodou, vrhem, či jak
chcete, ale jediným výdechem ; J . M. Tomeš se k ní blíží methodou exhaustní; Mallarméovi
je báseň příměrem skutečnosti, světa; Tomšova báseň je zatím svět, skutečnost za příměry.
»Klubko Ariadnino« je jistě velkým gestem, velkým vzepětím, mířícím hodně vysoko. U kolébky jí stojí Mallarmé a Valéry (chcete-li, jsou to první básně, náčrty, a z jiných Nausikaá, Sen Ikarův a Leonardo - spíše myšlenkově). Vedle těchto Velkých je však
v některých básních J. M. Tomše cítit něco jiného, o čem zatím těžko mluvit, protože se
to jen problesklo: mám na mysli »Noci Pascalovy« a »Návrat ztraceného syna«. Snad se
tento proud projeví v dalších autorových knihách, které můžeme očekávat při nejmenším
se zvědavostí.
*

I v nové sbírce Oldřicha Mikuláška »Tráva se raduje« je charakteristický silný rys vůle
tvořit, silný vliv intelektu. V základě je to kniha křehkého impresionismu, obrazů, zachycených někdy dobře, ale někdy i méně dobře. Vedle veršů skutečných jsou v ní i verše
jednak příliš vy chtěné a rozumové, jednak verše, na kterých je znát, jak se dal autor svést
materiálem, je-li dovolen tento příměr z výtvarnictví. Metafora - kterou je Mikuláškovi
celá báseň - se mu často vymyká z rukou a žije si na vlastní pěst; se svou básní nemá
mnohdy žádné vnitrní souvislosti; vnější spojení obstarává nejčastěji rým, u Mikuláška
často hledaný a překvapující novostí. I na tom je podíl intelektu velký; je to mnohdy způsob poněkud holanovský. I tak je ale v prvním a druhém oddílu Mikuláškovy sbírky několik opravdových básní (Červenec, Děvče s vahami, Stvoření vázy, Tanečnice). Třetí
část sbírky »Setkání«, odlišná podstatně od prvních dvou oddílů, znamená určitý návrat
do sebe. Zde jsou však také nejlepší Mikuláškovy verše, a celá báseň působí silně jako
lyrické drama, i když bychom mohli i zde beze Škody přeskočit některé verše, aniž by
báseň utrpěla. Báseň musí být nejvýš ekonomická - jako v tragedii: co možno bez újmy
vynechat, je zbytečné - ba skoro chybné.
*

Do sousedství těchto nových sbírek se ani příliš nehodí knížka Pavla Bojara »Hoře
milovati«.
»Za čím a kudy srdce naše chodí? / Za nenávistí nebo za láskou? / Ať to, či ono!
Kéž ale nic je neuvodí ( ? ) / přecházen neúčastnou procházkou.« Tak pěje Pavel Bojar nebo také: »Uplyne půlka života / a nejsi nic než prázdno...« nebo »A jako odpověď mi
podzim svistí: N a hoře milování hledáš lék? / Nehledej v nenávisti!«
Myslím, že jen velcí básníci se mohou odvážit říkat takovéto pravdy ve verších, aniž
by to působilo všelijak. Od autora, který chce teprve stát se básníkem, to vyzní jen banálně,
velmi banálně.
Z ukázek je již vidno, že Bojarova kniha nepřinesla vzhledem k jeho prvotině
»Modravá šerka« nic nového, ba naopak, pramen Bojarovy poesie se povážlivě zúžil na
lyriku krajinářskou, někdy popisnou, s metaforami, které vznikaly dodatečně na papířea ne přímým viděním (hned první báseň: »Lodičky větru plné zlaťáků se zvrhly...« nebo
druhá báseň: »Peřinky červánků slunce odkopává...« Slova! Slova!) - a na poesii milostnou, málem bych řekl poučující.
Pavel Bojar by se měl také věnovat více formě. Jeho asonance jsou na některých
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místech velmi pěkné, ale takové verše, jako »Hodinky lhostejně počítají / zimavý na návrat« ( ! ) , jsou dnes naprosto nemožné, a podobných bylo - zdá se mi - více.
Zmínky zasluhují také kresby Jiřího Rejžka, jež Bojarovu knihu provázejí; tak totiž
kresby-ilustrace v knize básní vypadat nemají.

Kniha

Jan

Vladislav

epigramů

Opet tedy nový krok od Kalistovy sbírky epigramů, která vyšla před časem. Tentokrát
je to mladý satirik Jiří Zhor se svou knížkou Pegas nežere slávu, vydanou nákladem Václava Petra, 1942. Zřejmě i Zhor usiluje o vlastní způsob sarkastického poŠklebku, důvodné
útočnosti a pádného slova. Prozatím se však zdá, že vtip mnohde vázne v kleštích tvůrčích
rozpaků a krátký úsečný tón ještě daleko nestačí na satiricky jadrnou strohost. Břitký a útočný výrazový sloh mu zůstává cizí. Trvalou cenu má jedině to, co vytěžil z dlouholeté životní praxe a poctivé zkušenosti a v tom smyslu znamená jeho knížka přínos, poněvadž
nejednou odkrývá zdravý životní názor a znalecký postřeh. I když připustíme, že epigramatická tvorba zůstává u nás v poslední době opominuta, nemůžeme přiznati Zhorovi, že
navázal úspěšně na její dřívější tradici.
Karikující kresby Miroslava Trusky jsou dobře myšlené a zaslouží nemalé pozornosti.
Čtenář si musí přiznat, že často převažují svou vtipností smysl epigramu. Truskovi se podaří vyhrotiti žertovný nápad několika přesnými tahy a v žádném případě nepozbývá jeho
črta břitkosti.

Vladimir

O moudrém

Grulich

Enšpíglovi

Hamburský novinář a beletrista O. E. Kiesel, když psal knihu o taškáři Enšpíglovi
(O. E. Kiesel,

Mudrc

a blázen, přeložil B. Frýbort, graficky vyzdobil K. Liška, vyšlo

v nakladatelství Cesta v Praze v roce 1 9 4 3 ) , věděl dobře, co chce. Chtěl napsat něco,
na co dlouho myslil, když poznával lidi v denním styku. A navlékl do toho EnŠpígla,
figurku z německých vyprávění, jež se pěstovala při doderkách v dlouhých večerech na
venkově. Enšpígl, obdoba našeho Palečka, nebyl nijak moudrý, ale spíš podšitý a velice
veselý. Vítězil jeho vtip a bystrost.

*

V této knize také vítězí EnŠpíglův vtip, ale je to vtip, který má jiný účel než
sám v sobě. Strhává masku lži, konvenci, pohodlnosti, a všem vlastnostem tolik lidským
a právě tolik smutným. J e to kniha vpravdě bojovná, moderní, trochu i smutná (slyšíte
v ní, když se do ní dobře zaposloucháte - lehký tón skepse), ale konec konců věřící ve
vítězný zápas o lidskou duši. T o zvláště platí o první polovině knihy, která je živá, svěží
a krevnatá. J e v ní více hluboké zkušenosti i vědomí života než v druhé části, kde Enšpígl
umírá, když se předtím převtěloval do různých lidí. Zde je leccos samoúčelného a nuceného, jaksi uměle přikomponovaného.
Určité neslohovosti a podivuhodně bídně přeložené Enspíglovy verše (není jim na
závadu jejich prostota a lidovost, ale nerytmičnost a překladatelská nevtipnost), kazí
úroveň knihy, i když na druhé straně pokouší se tyto malé nedokonalosti vyvážit přepychové vypravení.
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*

František

Listopad

Cesta k náboženství
Začteme-li se do brožury Josefa Drachovského

»Dnešní Člověk a náboženství« (Svaz-

ky č. 69» Petr, Praha 1 9 4 2 ) , všimneme si především - a to nikoli bez jistých sympatií - věcného a nepathetického tónu, jímž je psána. Prof. Drachovský je právník a vedec, ale
také člověk věřící; jeho víra a náboženské přesvědčení mají však cosi z věcnosti a střízlivosti člověka, který má rád logický důkaz a rozumové přesvědčení a nikoli jen apel na
srdce a city; nehoří plamenem vysoce vzedmutým, nýbrž spíše klidným, avšak stejně hřejivým a vydatným. V té knížečce nemluví přímo o určitém náboženství a nebrání či nevykládá přímo určité vyznání: z každé řádky však vyplývá, že má na mysli křesťanství a že
jenom křesťanství mu plně vyhovuje, uvažuje-li o náboženství. Jako národohospodář má
citlivý postřeh pro sociální důsledky, plynoucí z odklonu od náboženství, a jimi se také
dostává k pravému významu křesťanství. Ale i jako logik není Drachovský úzkoprsým racionalistou, který věří jen rozumu; cesta k Bohu mu není cestou důkazů rozumových, poukazuje právě, že určité skutečnosti poznáváme intuitivně, bez diskursivního pochodu racionálního a takovou intuitivně poznanou skutečností je i Bůh. Přes tuto výhradu, kterou
si Drachovský ponechává, nevybočuje nikde z přirozeného výkladu a zůstává neustále v mezích přirozeného řádu, ačkoli někde by bylo třeba, aby na dotvrzení svých důkazů poukázal na nutnost nadpřirozených skutečností. T o nám zejména chybí při výkladu o zjevení,
které předpokládá už svým charakterem zásah nadpřirozeného do tohoto světa a nelze je
proto chápat toliko rozumově. Ačkoli schvalujeme jeho metodu výkladu, docházet totiž ke
křesťanství cestou přirozenou a nezdůrazňovat stále jedno určité vyznání, nýbrž docházet
jaksi samozřejmě k jeho uznání a k jeho nevyhnutelnosti, přece by jeho výkladu prospělo,
kdyby zajisté přímo toto slovo vyslovil i se všemi důsledky, které z něho plynou. J e zajímavé, že slovo křesťanství se v knížce neobjevuje, tuším, ani jednou a je ctí pro autora,
že se bez něho obejde a přece mluví jeho duchem - aby však nevzniklo nedorozumění a i méně vzdělaný čtenář měl jistotu, oč jde, bylo by jistě na místě říci, v čem je jedinečnost
křesťanství a jaké jsou jeho nároky. Takto se v našem duchovním prostředí může stát, že
knížka bude chápána jako výzva pro náboženství vůbec a nikoli pro určité náboženství,
jak asi měl autor na mysli. Ale i takto zaslouží knížečka prof. Drachovského pozornosti
pro klidný způsob důkazu a pro přesvědčivost klidného a nenásilného výkladu.

rv

PŘEHLEDY A POZNÁMKY
Za poslední dva měsíce jsme byli přímo zaplaveni spoustou pražských hudebních
událostí, v nichž - ku podivu - hrála nemalou úlohu také díla soudobých českých autorů.
Je velmi potěšitelným faktem, že se nejednalo pouze o premiéry novinek, nýbrž i o jejich
reprisy, které mají - můžeme-li to tak říci - pro dílo samo a hlavně pro posluchače větší
hodnotu než prvá provedení. Za Talichovy éry v České filharmonii bylo s velikou péčí
vypraveno několik novinek, ale tím ovšem nebyl ani zdaleka splacen dluh české moderní
hudbě. Novinka byla sice provedena, ale tím skončil zároveň i její jepicí život, poněvadž
reprisy jsme se málokdy dočkali. Obraz jednou namalovaný nebo báseň jednou napsaná
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žiji, hudební skladba potřebuje ke svému životu, aby byla hrána. Proto byly na program
koncertů t. zv. »Soudobé české hudby« uvedeny z velké části skladby, patřící jak vznikem,
tak i duchem nedávné minulosti, které vsak právě postihl osud »jednou provedených
novinek«. Zároveň bylo jejich nové provedení zkouškou jejich životaschopnosti. ( A pak řekněme si to upřímně - co by se mělo z naší dnešní hudební tvorby hrát, co by se mohlo
uvésti pod titulem »česká hudba soudobá« bez příměsku oprávněné ironie?) Ať již jsou
příčiny k provedení jakékoliv, jedno je jisté, že totiž nám Kulturní rada spolu s Českou
filharmonií připravily několik skutečně pěkných koncertů.
Mám opravdu sto chutí pustit se hned do referátu o našich novinkách, ale jako mladý
hudebník si to přirozeně nechci rozházet s našimi zesnulými velikány.
Byl dokončen tak slibně započatý cyklus Beethovenových

symfonií. Možno říci, že

se stoupajícími čísly symfonií kvalita jejich provedení úměrně klesala.
/. S. Bach ovšem také nezůstal ušetřen. »Společnost pro soudobou hudbu« opravdu
z nepochopitelných příčin svěřila provedení koncertu, který má být vrcholným úkolem vyzrálých umělců, ochotnickému souboru Komorní zpěvohry a jemu přiměřeným sólistům,
jejichž jednotící ideou bylo vskutku vzácné neporozumění. Pouze koncert pro dva klavíry,
hraný opravdu dokonalými umělci, ukázal nám skutečnou Bachovu krásu. Konservatoř
hudby přihlásila se k Bachovu dílu pod vedením našeho nej horlivějšího Bachova ctitele,
rektora Křičky, způsobem přímo manifestačním. Bohužel, zůstalo pouze při krásném gestu...
»Komorní zpěvohra« rozhodně lépe ocenila své síly a pochopila své poslání, když
po nezdařeném Bachovi s úspěchem provedla Mozartovu zpěvohru »Bastien et Bastienne«.
Pečlivému hudebnímu nastudování podivně odpovídala s groteskností hraničící nevkusnost
režie a scény.
O provedení Lisztovy »Svaté Alžběty« lze toliko říci, že jsme je po loňské »Misse
sollemnis« v téže kvalitě očekávali.
Z moderní hudby světové uvedla Česká filharmonie autory: C. 'Francka,
D'Indy ho, A. Casellu, O. Respighiho,

M. Fallu

a mladého

německého

Vincenta

skladatele B.

Blachera.
Konečně, jsme se dočkali důslednějšího provádění děl Leoše Janáčka a doufáme, že
co nejdříve přestanou již býti »problematickými«. »Sinfonietta« byla provedena za řízení
O. Jeremiáše v rozhlase a brzy nato J . Krombholcem s Českou filharmonií. Slibovali jsme
si velmi mnoho od Jeremiášova provedení, neboť je znám jeho krásný poměr k Janáčkovi. Pěkně jej vyjádřil i v posledním čísle »Rytmu«, které je celé věnováno Janáčkovi. (Četli
jste tamtéž

také výrok Václava Talicha?) -

Po tom všem nás Jeremiáš se »Sinfoniettou«

trochu zklamal. Tempa byla většinou pomalejší a mnoho detailů nebylo propracováno.
Obzvláště nám tu scházel ten živelný temperament, (blížící se někdy až syrové drsnosti,
jak si jej pamatujeme z loňského provedení Kubelíkova. Stejně živelně a dravě pojal
Janáčka i J . Kromhholc a různé menší nedostatky (zejména v klarinetech) nebyly jistě
jeho vinou. Skutečně krásné pochopení Janáčkova ducha a stylu ukázal koncert D. Šetkové
(klavírní dílo). Zato »representační« koncert s Janáčkovým »Zápisníkem zmizelého« ve
Smetanově síni (tenorista Válka a pianista Páleníček) byl událostí spíše společenskou
s pečlivě učesanými a vyžehlenými sólisty a - bohužel - i s vyžehleným Janáčkem. Z díla
Josefa Suka byla provedena čarovně krásná »Pohádka léta« a »Praga«. Ostrcilova »Křížová
cesta« znovu nám ukázala obrovský význam a vážnost dlouho opomíjeného umění Ostrčilova. / . B. Förster:

Čelový koncert a-moll a III. Symphonie? Chováme opravdovou úctu

k mistrovým Šedinám, ale na koncerty soudobé hudby už rozhodně nepatří. Nemůže nám
být blízké dílo, jehož duch je tak dokonale mimo naši dobu. Český rozhlas provedl velmi
pěkně krásnou Vycpálkovu
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»Kantátu o posledních věcech Člověka«; těšíme se na její

brzké opakování. »Český nonet« provedl »Nonet« M. Krejčího,

dílo neobyčejně zdravé

a svěží, jehož každý takt dýchá poctivým muzikantstvím a svědčí o mistrovském zvládnutí všech prostředků. M. Krejčí, dlouho u nás opomíjený, představuje zdravý, radostně
osobitý zjev v naší soudobé tvorbě. Z dalších novinek jmenuji Zelinkovu

»Renesanční

symfonii«, jeho »Suitu slunečních dnů« (Rozhlas) a nedávno provedené skladby komorní,
Folprechtův

»Klavírní koncert«, dílo velmi dovedně a působivě napsané, dále

Řídkého

novou »Kantátu o rodné zemi« a Jar. Kvapila »Houslový koncert«. Posledně jmenovaná
díla vyznačují se sice technickou skladebnou dokonalostí, ale postrádají zcela jakéhokoliv
projevu osobnosti a vlastního výrazu. Jak mohutně a mužně proti nim působí dílo tak
ukázněně, promyšleně a přitom odvážně a nekompromisně postavené, jako je

Jirákova

III. symfonie! K. B. Jirák je náš jediný vskutku soudobé světové orientovaný skladatel,
jehož každé nové dílo znamená vždy krok vpřed a rázné vyrovnání se světovými problémy
moderní hudby. Milým překvapením

(obzvláště po těžkopádné a bezvýrazné »Baladě

0 očích topičových«) byla Axmanom

»Serenáda pro malý orchestr«. Pražské dechové

kvinteto provedlo mimo jiné Petrzelkovo

»Divertimento« a spolu s pí Jonášovou vtipné

písničky M. Smatka. Z Trojanovy opery »Kolotoč« jsme slyšeli koncertní suitu, která nás
sice přesvědčila o instrumentační dovednosti autorově, ale nesvědčila o jeho přílišné osobité
invenci. Totéž bychom mohli říci i o Kaprové

»Scherzu« pro orchestr. Nethematický sloh

rozhodně nespočívá v pestrém kaleidoskopickém střídání efektních barevných skvrn, za
nimiž opravdu již nic nemůžeme tušit. Slavického

»Symfonietta« byla rozhodně daleko

osobitějším projevem dravého mladého temperamentu. V jeho díle je architektonicky
nej důležitějším prvkem dynamika, takže forma je vlastně dána mohutnými útočnými gradacemi. Vladimír

Štédron

ukázal se ve své symfonické básni »Přeludy« věrným, ba až

příliš věrným žákem Josefa Suka. Má sice jeho jemnou kultivovanost a harmonickou
1 instrumentační barvitost, jeho expressionismus postrádá však Sukovy hloubky a opravdovosti a - což je hlavní - své časovosti. K osobitému stylu se propracoval Pavel

Borkovec,

jak o tom vedle jeho »divadelního křtu« svědčí jeho »Nonet« a »Klavírní koncert«. Obě
díla jsou konstruktivně pečlivě uvážena a originelně harmonicky řešena. Pro Bořkovce je
charakteristická rytmická rafinovanost, smysl pro architektoniku díla a záliba v jasné
lince melodické, výrazové zhuŠtěnosti a vyhraněné barevné jasnosti.
Pražské hudební obecenstvo neprojevilo o prováděné novinky hlubšího zájmu. Z »nadšených« ovací a potlesku nemůžeme usuzovat - bohužel - na pochopení a ona netečná část
obecenstva opravdu v rozpacích neví, jaký postoj má k novinkám zaujmouti. Myslím, že
by i záporný postoj byl cennější, poněvadž by svědčil alespoň o nějakém poměru k dílům
a zájmu o ně. Tato tleskající lhostejnost mrzí mnohdy více než rozhořčené vypískání.
Musíme se naučit méně tleskat a více poslouchat a hlavně: hlouběji poslouchat! Budeme-li mít i potom příčinu k většímu potlesku, bude to potlesk porozumění, uznání
a úcty těm, kteří razí cestu české hudební budoucnosti. Takový opravdový projev je pak
tvůrčímu umělci skutečnou oporou a povzbuzením.

Hebbel v novém překladu a jeho
Zároveň s Frejkovou

Mg

provedení

inscenací v Národním divadle dostává se nám do rukou i text

Hebbelovy tragedie »Gygův prsten« v přebásnění Václava Rence a s výkladem Jaroslava
Janů (vydal Vyšehrad v prosinci 1942, za 38 K ) .
Dramatické utkání, procházející jako osudová nit celým takřka dílem Friedricha
Hebbela, souboj, v němž lidské chtění, zdánlivě prohrávajíc, je obrozováno a obnovováno

Rád

IX. l i .
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začleněním a přetvořením ve vůli »kosmickou«, nalézá v tragedii »Gyges und sein Ring«
jednu ze svých nej ucelenějších a nejnaléhavějsích formulací. Tento gigantický proces boje
a posléze podlehnutí tří representantů lidské vůle, vzdoru a konečně i bezmocnosti vůči
nadzemskému rádu, boje rozkladu, který do kosmu vnáší každý zásah pomíjejícnosti, proti
harmonii, boje lidské aktivity, jež je produktem časnosti, proti vyšší zákonitosti, která je
zdánlivě v poměru k této aktivitě stagnací, ve skutečnosti je vsak součtem a měřítkem
lidských vůlí, jenom jimi se naplňujíc, není vzdálen ani dnešní době, bezmála o devadesát
let mladší.
Václav Renč vzal na sebe úkol ne zrovna snadný, neboť překládati dílo tak pevné
konstrukce, jak dramatické tak básnické, vyžaduje nejen mnoho práce, nýbrž i odpovědnosti. Překladatel zmírnil přísnou linii Hebbelova výrazu: dává verši mnohem více vzkypět
a rozlévat se do šířky, přidává mu na barevnosti a sytosti, avšak ubírá na stručnosti, a tím
někdy i na monumentalitě. Dnešní účinnosti díla je to však leckde jen k prospěchu, zvláště
v dialogu Gyges-Rhodope ze Čtvrtého aktu, který zdůraznil rozpoutané pasáže vzplanutí,
vášně a žáru ve všech tónech a nuancích (»...Tak tvoji krásu pil a ve chvíli / se před
tebou tak temně rozežhnul / jak bílá ruka tvá, když za večera / ji držíš před ohněm...«).
Jinde však ubírá Renč Hebbelovu slovu charakter věcného pathosu a užívá výraziva jemnějšího a nahrazuje tak explosivnost výrazu plynulejší intonací ( » W a s jsteckt denn auch in
Schleiern, Kronen oder rosťgen Schwerten, das ewig wäre?« překládá na př.: »Co věčného
je vůbec v závojích, v korunách, ve rzi mečů?« - nebo pro verš »Herakles war der Mann,
ich bin

es nicht« má překlad » T o Herakles byl takový, já ne« a pod.). Zvláště v rýmo-

vaných oddílech má takováto místa, neboť ohled na rým mu vnutil mnoho zbytečných
nebo alespoň pro tuto tragedii málo přesných a málo stručných obratů a vazeb (»konec
koncovatý« atp.).

Jiří Šotola
*

Provedení Hebbelova Gygova prstenu patří jistě k nej lepším představením Národního
divadla z poslední doby. Proto si na něm můžeme měřiti divadelní reprodukční úroveň
naší první scény. Hra byla obsazena předními silami souboru a nastudování byla věnována
zřejmě velká péče.
Frejkova režie vycházela a stavěla na autorově záměru vytvořit drama v duchu
antickém. Odtud» ona snaha po malebném rozvržení postav na monumentálně řešené scéně,
odtud ona obřadnost v pohybu i gestu hrajících osob, odtud onen nadnesený způsob
poněkud rétorického přednášení verše a odtud konečně i prvky naznačující antický chor
dramatu. Jenže v dramatě, třebas anticky stavěném, není jeho osudové problematiky,
alespoň ne v plné a zcela věrojatné míře. Jí hlásí se drama do své, t. j. naší doby, a to
vrhá nové komplikující světlo i na způsob reprodukce. Prakticky provedeno by to znamenalo povinnost uplatnit civilní tóny v přednesu hry, alespoň tam, kde to autorův slovní
podklad dovoluje. Nuže, Frejka tento zřetel záměrně pominul - pozorováno hlavně na
výkonech herců - pravděpodobně v zájmu jednotného ladění hry. Tím dosáhl vzácné
ucelenosti představení - právě v duchu antiky - ale vzdal se možnosti plného dynamického
odstínění míst divadelně více exposičních od scén, v nichž bouřlivěji proudí pravá dramatická krev. Jevištní akce i herecké výkony plynuly v jednotné linii od prvního rétorického nasazení až po filosoficky mohutný závěr o nus světa a tragický dovětek usmířené
potupy. Nejvíce patrná byla tato - řekl bych herecká sebekázeň - na výkonu p. Štěpánka
v roli krále Kandaulesa. V úloze jeho naturelu hereckému bytostně vzdálené prokázal
tento náš největší soudobý herec technickou dokonalost své hry uvážlivě, skorém studenou
cestou vybudované, jež se rozehřála - i tu však střídmě - k silné přesvědčivosti v závěrečné
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scéně - téměř monologu - o zmíněném snu světa. Více možnosti hereckého rozehřátí poskytovala role Gyga p. Högrovi a on jich plně využil v místech dramaticky vypjatých, příznivě
se odlišujících od poněkud hluché theatrálnosti scén úvodních, nad potřebnou míru exponovaných. I pí Glázrová našla v roli Rhodope partie čisté výsostné tragičnosti, tápajíc
k nim však přes scény trochu bezradné a pro její herecký růst už nebezpečnou manýrou
maskované (scény úvodní a scény se služebnicemi). Tato vlastnost ohrožovala i zpovzdáli
jinak krásný výkon p. Průchy. Výtvarné dobrou a divadelně účelnou (až na vysoké stupně)
scénu navrhl p. Trnka. Spojil v ní náznak Širé prostorovosti s uzavřeností lidského soukromí, a tím jako by bezděčně sklenul i onu anticko-moderní dvojpolaritu dramatu.
Překlad RenČův, o němž je psáno jinde, zněl z jeviště plynule a čisté a zřejmě se hercům
dobře mluvil. Menší textové a scénické úpravy byly účelné.
Napsal jsem v úvodě, že představení Gygova prstenu může nám být pro péči, jež
mu byla věnována, měřítkem pro reprodukční úroveň našeho divadla. Nuže, lze říci, že
v něm jsou prvky kvasu, jež mohou překonati nebezpečí prázdné konvence, jež namnoze
převažuje.

L. P.

Soud lásky
Chápeme, že Národní divadlo není pokusnou divadelní laboratoří, že jest jeho posláním ustálení a definitivní formulace daných forem a hodnot. Chápeme, že za těchto
okolností musí tato scéna míti k bezprostředním výbojům na jevišti stanovisko více méně
konservativní jako každé »oficiální« umění. Nikdy - alespoň v poslední době - nedívali
jsme se na Národní divadlo jako na místo, kde se vývoj hodnot počíná. Zde se vždy tento
vývoj končil. - T o vše jest obecný usus, vžitý názor na poslání první naší scény, názor,
jemuž odpírati je předem zbyteČno. Není to také naším úmyslem. avšak nezbývá nám
než nesouhlasit, jestliže se zde vývoj nejen neurychluje, nýbrž silně retarduje, jestliže se
zde hodnoty nedovrsují, nýbrž destruují.
Soud lásky je prostě představení, v němž všechna tradice, z níž se při práci poslední
doby vycházelo, našla své negativní uplatnění. Minulostní konvence, z níž se vyšlo, je
u konce všech sil; nových forem není. J e to konečný bod ve vývojové fázi, která dávno
kulminovala a dnes dožívá. J e to příklad tak silné stagnace, že ji snad již ani nelze překročit.
Režie Karla Dostala vychází z několika hlavních nectností právě zanikajících divadelních názorových údobí, jež se tu samy tak markantně popírají a takřka zesměšňují, že
nám netřeba znovu zvláště dokazovat jejich omyly. Jde nám tu hlavně o stále ještě nepřekonanou snahu o »životnost«, »skutečnost« a »pravděpodobnost« na jevišti. Jsme již
sice, bohudík, o pár kroků dále než stával realismus s naturalismem, ale přesto se stále
udržuje k tomuto problému postoj, že se nedostaneme nikdy dál než na půl cesty mezi kopií skutečnosti a mezi stylisací, do kompromisu, jenž jest ještě větším zlem než co jiného.
A tento stav vnáší do režie Soudu lásky chaos, nedbalou náhodnost a improvisovanost
v každém okamžiku představení. Není komposičního

a stylového zákona ani rádu, není slo-

hové čistoty ani přísnosti. Druhým základním omylem je zcivilnění hry, odstranění atmosféry a s ní i hudebnosti verše, rytmu atd. Dostal odstraňuje komparsy, v Soudu lásky dává
zasedat pěti, později dokonce Čtyřem dámám. Neuvědomuje si snad při tom, že tím do
základů mění ovzduší představení. Scéna zeje při zasedáních Soudu lásky prázdnotou, neboť skupiny herců nejsou nadto ani dost málo výtvarně komponovány; verše padají suše
a střízlivě; jevištní atmosféra takřka neexistuje (o ni tu totiž v základní koncepci ani ne-
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běží, což je osudnou chybou, neboť síla Vrchlického veršů tkví právě jen v ní, takže se takto stává textová předloha zjevem hodnot dosti problematických) a závěrečná scéna třetího
aktu dopadne pak nakonec jako ukázka ze společenské veselohry.
Výtvarná spolupráce Trnkova má na výsledku představení svůj lví podíl. Scéna je
zbytečnou štafáží, bez níž by se hra docela dobře obešla; o jakékoliv výtvarné funkčnosti
jak co do komposice, tak co do materiálu, nemůže být ani reci.
A je-li slyšet někde za kulisami jakousi scénickou hudbu, nemůžeme se při nej lepší
vůli domnívat, že takto byla stvořena hudebně funkční složka představení, neboť v tom
nevidíme než dekoraci a náladové přibarvení.
Nechceme se zde šířit o hereckých výkonech, jež jsou takřka vesměs improvisovány
a z nichž žádný mnoho neznamená. Avšak nezdržíme se alespoň určitých výhrad proti
koncepci role Esparbilly (Steimar) jako šaškovského »pána pro smích« a Ysoardy (Fabiánová) jako bezmála lehké ženštiny, koncepci, která ovsem vznikla zřejmě z náhodného hercova nápadu a ne z pevného režijního záměru.
Nelze posléze souhlasit ani s četnými textovými úpravami, jež zcivilňují Vrchlického
verš a neodborně zasahují do jeho struktury, rušíce především melodiku jeho kadencí
a jeho pathos, a dokonce převracejí na několika místech bez příčiny smysl (II. akt, scéna
1 2 : Fanetta: »Ne, na tom dosti; víly zpívají, vy úhlavní jste zpěvu nepřítel!« - V úpravě: »Ne, na tom dosti; víly zpívají, že úhlavní jste zpěvu nepřítel!«).

Z pražských

Jiří Sotola

premiér

Po Pirandellových Šesti postavách, inscenovaných ve Vinohradském divadle, které
alespoň jako pokus a* jako náznak přinesly do letošní oficielní divadelní sezóny zdání života a revolučního ducha, nezbylo už patrně režiséru Jernekovi

pro bezprostředně další

práci dost invence a energie, aby dokázal, že v onom představení nešlo o náhodu a o experiment naprázdno, nýbrž o cílevědomý umělecký plán. V Kleistově Božské lásce, hrané
na poříčském jevišti, opírá se režie hlavně o problém kontroverse božství s lidstvím.
V podání se Jernek snažil o přístupnou, možno-li nepathetickou formulaci, dosti laciným
způsobem však zpravidla získávanou: více zde bylo ve špatném slova smyslu zcivilněno
než skutečně zaktualisováno, více uzemněno než přivedeno k časové platnosti, most mezi
myšlenkou, pathosem a nadčasovostí a mezi prostým chápáním diváka v otázce estetického
a společenského působení postaven nebyl. A k tomu si Jernek neodpustil dnes už tradiční
taneční vložky s tanečním prologem, bez nichž se poslední dobou neobejde žádné »parádní« představení, které se zakládají na zásadně nesprávném pochopení účasti tanečního
prvku při vytváření divadelního představení, na němž tanec jako samostatná a samoúčelná
složka umělecká nesmí existovat, a které v Božské lásce zrovna tak jako ve všech ostatních případech (vzpomeňme jen Zlého jelena, Krásy a nekrásy atd.) příkladně otupovaly dramatičnost a zdržovaly spád akcí, aniž navozovaly v nej menším jakoukoliv atmosféru. - Víchova výprava se pokoušela nastavit jeviště o něco směrem dopředu, ale otázku
těsného poříčského prostoru ani zdaleka nerozřeŠila.
V Nezávislém

divadle se objevil Ant. Dvořák, jemuž patrně nestačí, že mu problémy

další existence Divadélka přerůstají přes hlavu, a zanáší se další prací, která má ještě
pochybnější výsledky. Režíruje tu dvakrát Šamberka, Ravuggiolla a Blázinec v prvním
poschodí, pod titulem Dva blázince najednou.

Celek je jen kopií bývalé jeho práce, jako

byla Potopa světa a pod., k tomu jeste tentokráte falešně postavenou i tam, kde Dvořák Šel doposud s poměrnými úspěchy. Jestliže se mu totiž kdy podařilo na jevišti kus
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dobré práce, pak to bylo vždy v mezích ryzí, totiž samoúčelné, beztendenční divadelnosti. Není zde na miste diskutovat o tom, má-li takovéto artistní umění dnes nějaké
existenční oprávnění. I nad touto otázkou měl by se však Dvořák zamyslit. Avšak na
představení Šamberka se dá, bohužel, pouze konstatovat, že ani té prajednoduché divadelnosti dosaženo vcelku nebylo. Provedení snad mělo být nějakou reminiscencí na staré
zašlé časy divadla a frašek minulého století a naočkováním nové či dokonce »věčné« komičnosti do takto pečlivě oprášeného materiálu. Co tedy zbylo z původního Šamberka
a jeho doby, ukázalo se jako element dokonale mrtvý, ať už to byl text, ani divadelně ani
jazykově nezaktualisovaný, nekonečné zatuchlé dialogy nekomických scén, či zoufale nevynalézavá výprava, snažící se pouze sekundovat onomu archaickému pojetí režie, a komposice skupin herců, připomínající

nám

dnes konvenci konversačních

taky - veseloher.

A komika, kterou Dvořák zachraňuje představení, není natolik silná, aby stačila zastat
všechen účel inscenace. Je to docela běžná divadelní směšnost, žánrová drobnokresba, parodie, humor průměrné konvence a velmi nízkého zaměření, mající k absolutní, čisté komičnosti na míle daleko. A i ten se Dvořák nerozpakuje nahradit třebas i operetními manýrami, v nichž se ov^em náramně uplatňuje J. Plachta. Psali jsme tu nedávno o Faustovi.
Toto představení bylo omylem. Dvořák si to bezpochyby sám uvědomil - a vrátil se, nepoučen, tam, kde byl «předtím, ba ještě více zpátky. To je bezesporu omylem mnohem
větším a mnohem tíže odpustitelným, než sebe chybněji režírovaný Faust.
Jak velký vliv může mít dramaturgova práce na celý chod divadla, mohli jsme se
přesvědčit při poslední premiéře v Uranii. Tak dalece předem prohrané představení, jako
je Tameike, se hned tak na jevišti nevyskytuje. Wertenova rozhlasová hříčka je snad dobrým materiálem pro rozhlasové provedení, které dává docela rozdílné podmínky, nepočítá
s optickou stránkou představení, opírá se především o hercův hlas, o zvukové kulisy, o jiné podmínky pro délku hry vzhledem k její stavbě, o jiné navazování scén (hudbou, prolínáním a pod.), krátce o rozlišnou, pro rozhlas speciální a na jeviště nepřenosnou konstrukci. Pro skutečné divadelní provedení je bezpodmínečně třeba pevně ukázněné formy,
jež má svou zákonitou strukturu, tak logickou a nutnou, že na př. vynechání jediného
výstupu by znamenalo rozbití celého díla. A právě v tomto ohledu Wertenova hra, psaná
zřejmě k účelům jiným, klade mnoho překážek a problémů svízelně řešitelných. Na režiséru Jaresovi tedy bylo, aby toto velmi chatrné libreto znovu postavil, jevištně uzákonil,
dal mu novou konstrukci, dynamiku a důraz. J e v prvé řadě otázkou, stál-li vůbec onen
text za takovou obtížnou práci. V každém případě však není, bohužel, pochyby o tom, že
se JareŠovi nepodařila. Co uvedl na scénu, bylo několik bezvýznamných výstupů bez vnitřní souvislosti a příčinnosti, lyrické pásmo, jež nelze přes chtělo by hluboké ideje, které
se ovšem neukázaly než tristní banalitou, nazvati dramatem. Gabrielova výprava, přesto,
že hra přímo volá po náznakovosti a zkratce, snaží se o jakýsi kompromis mezi lacinou
»lyrickou« scénou (altány, rákos...) a mezi »poctivým« konvenčním interiérem a minula
se dokonale cíle. - Bylo by záhodno, aby se v Uranii s těmito sice snad efektními a dojemnými, v prvé řadě však lacinými a zbytečnými představeními, jako byla Dívka se džbánem a jako je i Tameike, přestalo pokud možno co nejdříve, než přestanou být náhodným a ojedinělým dramaturgickým nedorozuměním, scénovaným snad pro pokladnu, snad
pro sentimentu lačné publikum, a stanou se samostatným oddílem repertoiru. Jiri

Šotola
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Dvě moravská
Činohra českého divadla moravskoostravského

divadla
prožívala krisi, která se projevila a pro-

jevuje nejenom v změnách ensemblových, ale i v dramaturgické linii. Minulý, poněkud exklusivní výběr repertoiru způsobil, že byla obsazována pouze část souboru, zatím co druhá
část byla opomíjena. Z toho vznikla reakce, provázená navenek krisí, jejímž vnějším projevem bylo jednak zbytečné uvedení celé řady lehkých konversaček, jednak obsazování oněch
»zanedbaných« i v rolích, které jim naprosto neseděly. Zdá se, že se nyní pod Myronovým
vedením dostává divadlo i z těchto obtíží. Uvedení Kozákovy hry »Až pokvete hořec...«,
zvláště však inscenace Šimáčkova »Jiného vzduchu« ukázaly, kde tkví váha a síla ostravské
činohry a naznačily směr i možnosti její dramaturgické práce.
Proto si všímáme především právě oněch dvou inscenací, jež považujeme za symptom
ozdravování, alespoň po stránce reprodukční. Jsou jimi řečené hry »Až pokvete hořec...«
a »Jiný vzduch«. Obě inscenace ukázaly, že si ostravská činohra vede nejlépe v realistické
inscenaci her, blízkých českému životu. Zvláště v »Jiném vzduchu« se projevilo, že Ostrava
má pro takové divadlo vhodné herce a výkony Myronův, Rýdlové, Harnův, Ebertové
a Vostrčilové ukázaly, že v takových hrách může dosáhnout i hodnot opravdu výjimečných.
Stejně tomu bylo při dobrém provedení Kozákova »Až pokvete hořec...« Bylo tu hodně
přetaženého, křečovitého a násilného jak ve hře, tak v režii, ale i tu se osvědčil Sára výtečným interpretem lidových typů, že Dubský nemusí hrát jen ulízané milovníky; bylo rovněž
upozorněno na bezvadnou dikci Vaňkové a na herecký, zvláště mimický fond Ebertové.
V ostatním repertoiru nemohou někteří herci dobře prokázat své bezpochybné nadání
(Rössner: Karel a Anna, Buck: Chlapík, Sarrauw: Všechno nebo nic, Petrovičová: Střídavě oblačno, Pivec: Vítězná paleta - kolik zbytečně promarněných sil a snah!), zvláště
Vostrčilová, Šrámek, Roli, Kovaříková, Kocián, ale přece jen naznačují, že by byla Škoda
zanedbávat je a nedat jim příležitost dospět tam, kam je jejich bezesporné nadání nutně
táhne. To je ovšem otázka dramaturga a režiséra. Jak bylo řečeno: tento problém je ústředním problémem ostravské činohry. Podle toho, jak se s ním vyrovná, bude vypadat její tvář
nejenom v příští sezoně, ale i dlouho po ní.
*

Činohra českého divadla olomouckého

má velikou přednost v pevné a záměrné dra-

maturgii. Bez ohledu na kasovní úspěch nebo neúspěch uvádí na svých jevištích dramata
slovesně hodnotná, i hry, jejichž inscenaci je nutno pokládat za experiment. Neohlíží se
jen po úspěších na velkých scénách pražských, ani na volání po konversaČkách, a s důsledností, jež zasluhuje obdivu i pochvaly, vybírá hry, přesně odpovídající souboru, tak, aby
každý člen si mohl zahrát a všichni režiséři (Benátský, Linhart, Svoboda, včetně ředitele
Langra) režírovat. Tři inscenace z poslední doby ukázaly, že usilovná práce olomouckého
vedení spěje nutně k úspěchům. Jsou tu ovšem chyby a nedorozumění, není to veliké divadlo, ale je to ukazovatel cesty, po níž by se měla ubírat všechna naše venkovská divadla.
Inscenace Dykova Ondřeje a draka ukázala na sílu režiséra Svobody právě tak, jako uvedení
Medeiy odhalilo jeho slabosti. Svoboda dovede jevištně předvádět moderní hry Českého
i světového repertoáru; má sice značný sklon k vnějŠkovosti, ale to poněkud moderním
hrám odpovídá. V Ondřejovi a draku mu výtečně pomáhali dva interpreti: Knoz jako VáŠa
Pazourek svou lidskou čistotou a opravdovostí a Skálová jako Madlenka věrohodnou citovostí a pohybovou svěžestí. Do patřičných mezí konversačních milovníků odkázalo toto
představení Krátkého, upozorňující současně na manýroví tost Vávrovu. Medeia

ukázala,

jak Svoboda někdy málo drama Čte, jak je vnímá jen a jen vnějškově, divadelně. Lehký
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a víc k vnejsí působivosti zaměřený způsob podání, který je u konversacek potřebný, se mu
u Euripida zle vymstil. Neuvědomil si, že při dnešní inscenaci řeckého dramatu nejde o napodobení antického divadla, ale o zdůraznění oněch stránek, jež jsou věčně lidské a jež
svými trvalými hodnotami vytváří potřebu nového zpodobování lidských osudů. A tak Svobodovi jedna z nej krásnějších partií - modlitba »Domove, vlasti...« - vyzněla jako voiceband zamířený pouze na zvukomalbu a neohlížející se na text a jeho přehluboký význam.
Nebýt výkonu několika herců, z nichž Homolová ukázala veliké nadání i smysl pro spojení
gesta, mimiky a hlasu, Kostka nestrojenou, přesto však působivou reprodukci veršů a Knoz
opět lidsky jímavou ryzost projevu, bylo by toto představení dopadlo prabídně. Takto
však aspoň ukázalo, že olomoucká činohra má možnost inscenovat veliké věci a že jde jen
o to, nalézt režiséra, jenž by vedl herce opravdu k duchu dramatu. Inscenací

Kolárovy

Magelony upozornila olomoucká činohra - jako již často dosud - na zdroje českého divadla. Je pochopitelné, že dnešní jeviště, a zvláště jeviště tak malé, jako je scéna olomouckého Národního domu, vyžaduje úpravy podobných her po stránce skladební i jazykové.
Ale taková úprava nemá jít na úkor základní stavby a logiky dramatu, tím méně pak na
úkor slovesných hodnot básníkových. Zle věru ublížil Kolárovi upravovatel E. A. Hruška.
Bezohledně škrtal scénu za scénou tak, že chvílemi se ztrácela celá linie výstavby díla
a oděl Magelonu do jazykového roucha, jež svou přízemností má obdobu v konversačních
nicotinkách a operetních libretech. Režisér Linhart »upravovateli« hodně upravil, ale na
všechno nestačil. Ubližující ruku HruŠkovu bylo cítit až příliš. Režisér správně a výstižně
ztlumil nemírně theatrální pathos Kolárův, čímž dosáhl, že text měl působivost niternější
a přesvědčivější. Z hereckých výkonů se nad průměr povznesl pouze Linhartův (Rudolf
II.) a Benátského. Linhart dovede říci hodně pohledem a gestem a Benátský má velmi
výrazný, příjemně znějící hlas; přitom správně intonuje slovo i větu. Jsme-li už u té
mluvy, tu je zajímavé upozornit na rozdíl dvou olomouckých režisérů Linharta a Svobody.
Linhart dikci poněkud zanedbává, klada důraz na mimiku, gesto, celkovou vnitřní přesvědčivost, u Svobody herci mluví (až na verše) dobře, jsou přesní v gestikulaci, ale chybí
tomu všemu ono vnitřní záření, které sálá z představení Linhartova. A ještě jedno je třeba
poznamenat: oba olomoučtí režiséři mají k ruce talentovaného výtvarníka Šimáčka. Mnohý
úspěch je z velké části jeho zásluhou.

Jaroslav Černý

Z posledních

výstav

Bylo toho mnoho po výstavních síních v posledních měsících, ale k Čemu znamenati
jména, která vyšla na povrch jen s konjunkturou, a po kterých nebude jednou ani vidu
ani slechu - ba i práce mnoha těch, kdož přece zůstali pod kritikovým perem, bude se za
Čas pauŠalisovat jednou, dvěma větami, které ani trochu nebudou lichotivé - proč se tedy
stále pozastavovati nad faktem, že z těch několika set výstav poslední doby bys na prstech
jedné ruky spočítal výstavy s kvalitami vysloveně uměleckými a snadno vyjmenoval
malíře, kteří jsou malíři, kteří žijí ne ze své práce, ale svou prací a pro ni a kteří touto
prací zúčastňují diváka na životě nevšedním, plném podnětů a odhodlání a rozhodnutí
plných krásy a pravdy ne pouze estetické, ale i ethické - dnes o ni právě bohatší - a bylo
by ti z toho smutně, přesmutně.
Jen několik málo malířů z pokolení dnešních před- a popadesátníků drží se statečně
v příboji konjunktury. Vojtech

Sedláček

je jedním z nich. N a jeho souborné (a přece

neúplné) výstavě ve Svazu Českého díla, setkáváme se s uměním drženým na přímé a jednotné linii, bez vychylování tím nebo oním směrem, bez západnické orientace - i když ji
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v raných pracích snadno vystopuješ - a hlavně bez předstírání něčeho velikého. Maluje
kraj, ve kterém se narodil, kde žije a který dobře zná, maluje jej methodou, kterou si
vytvořil z poimpresionistického dědictví, živými skvrnami barev, přesně však modelujícími
hmotu předmětů v jejich objemu (odtud snad bývá brána záminka k označení Sedláčkova
umění nálepkou »realistické«) a neváhá ani zdůrazni ti jej linií povahy až lyrické, neboť
Sedláček je lyrikem svého kraje, oslavovatelem polí, luk a lesů, vesnice a jejích obyvatel,
které si vypůjčuje do svých komposic o práci na polích (byť ji viděl někde jen očima
lyrika, jinde jen anekdotický), a tak časem technika, motivy a jméno Sedláček jedno jsou.
Ovládá ji, techniku, zvláště kvas a temperu (nedělá však mezi nimi velkého rozdílu),
až virtuosně, někdy si na

to i zahřeší nějakým chvatnějším efektním obrázkem, takže se

raději zastavíme u pracnějších a těžkopádnějších prvních jeho obrazů, olejů pod vlivem
Kubištovým, příp. Cézannovým, malovaných formou ovšem nebojovnou a prostou. Sedláčkovo dnes cca třicetileté dílo není ještě uzavřeno, abychom mu mohli najiti nějakou konečnou stránku v zaprášeném dějepisu našeho umění, je však jisté, že v oddílu »krajinářství« budou to jednou slova prostá a měkká, která jeho čistou práci zhodnotí.
Druhou takovou »jubilejní« výstavou malířské práce bylo možno viděti v síních
Jednoty umělců výtvarných. Za třicet let práce - výstava má toto jméno - mělo by se
však také něco udělat. Jano Šrámek si za tu dobu namaloval jistě bezpočtu obrazů a kreseb,
myslíme-li však na umělecký ein, tedy ten udělat mu dopřáno ještě nebylo. Jenom obrazy
poměrně slušně namalované, protože měl možnost vyučiti se řemeslu u Schwaigra a Švabinského, ale laciné.
Alessandro de Pian je dozajista pro mnohého jméno neznámé. František Tichý s Ot.
Mrkvičkou otevřeli mu posmrtnou výstavu u PoŠe. Z jeho díla zůstal jen rozběh, torso,
nápověď, kudy že by se byl asi de Pian bral na cestě za

uměleckou pravdou. A můžeme

říci, že by byl jistě řekl tu svou o lidské společnosti a o členech na jejím okraji, snad
melancholicky, snad se smutkem, ale bez výhrad a

prostředností.

Obrazy Pravoslava Kotika, jak byly shromážděny ve Výtvarném díle jsou stejného
sociálního ladění, jímž kdysi začínal, jenom technika stala se rafinovanější, podle toho,
jak kterého malíře si Kotík oblíbil a co od něho přejal.
Václav Hejna

(Topičův salon) vybral si jako úvod ke katalogu své výstavy kreseb

a obrazů z posledních pěti let několik útržků listů svého deníku, aby vlastním slovem,
nejautentičtěji doprovodil svou výtvarnou práci. A jsou to slova pravd pravdoucích, jako
na př.: »Obraz je synthetická harmonie duchovního obsahu a formy.« Proto tedy ona
staroromantická forma pro themata a la Máchovská krajina, Jarmila, U jezera a pod.
Exprese obrazů Karla Slengra

(Topičův salon) je už hodně vyčichlá, nemluvě o dile-

tantské technice a nedbalé úpravě.
Dětské portréty Vilmy

Vrbové

(Alšova síň U. B . ) jsou dobře malovaným zbožím,

určeným pro zákazníky. A jistě by byla tato malířka, soudě podle kreseb, schopna i jiné
práce.
Zato akvarely Anny Roskotové (Galerie J . R. Vilímek) jsou příkladem práce, na kterou můžeme jiti s většími měřítky, než máme obvykle přichystána pro ženské umění. Ani
kousek líbivosti v nich není, spíš přeexponované siláctví, místy dekorativní, jemuž by nakonec vadilo, že naučená technika je jenom technikou.
Nezbývá než tešiti se na jarní výstavu členů Mánesa.
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