Jan Vladislav
LYRICKÝ KRUH
I
Na větev, která ještě značí
ticho a naslouchání,
usedl zpěv a v rose ranní
přelil se do podoby ptačí.
Snad Sestra-Slavík (jenom smíš-li
říci tak špatným opisem)
a Rosa-Růže spolu přišli
slaviti Ráno nad sadem.
Sotva však Eos růžoprstá
na loži lehce zvedla se,
ztichla ta plachá, skrytá ústa,
a jitro vstalo: Dívka, Sen.

II
Co ještě včera u kořene
zrálo jak přísné tajemství,
dnes vzhůru do listoví žene
a zpívá... Kdo vás vysloví,
jara, vy věčné: ještě ne
a přece znachovělé ano
snítky, jež jasně hoří zde úběl - hle, prchající ráno

Ráno

bosých noh dívky, nežli zhasí
bělavý žár svých ramen, a uvolníc svoje těžké vlasy dá je, do větru oděna?

Dívka

III
A když se skloníš nad hladinu,
dej pozor na svůj čistý tvar,
ať ani krůpěj tvého stínu
se nepřeli je - jako dar
či úlitba Dívko, Sne, neskonalý v sobě,
jiskřící jako jitřní mha...!
Ach, jaká těžká slast vás obě
pojí, ó Noci, zelenavá,
s jedinou hvězdou na čele,
a tebe, Dívko, Prameni, v němž spávám
s hlavou na paži z úběle?

Sen

BÁSEŇ
Tak měsíc zvolna naplní svůj kruh
nad sladkou zahradou v rozdechlém vání
a stromů hladký řad je jasný tak, že maní
si oči řeknou: ach, už není jiných tuh.
To je však jenom viditelný díl,
zrak laská zahradu, strom, nebe,
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kde měsíc poloviční doplňuje sebe,
jako by ze vzduchu, jenž září navždy, pil.
Už ani cesta dolů po proudu
těch vln, vln, jež kolem vanou
hluboké štěstím, zahradu tvou rozetkanou
nešetře, už ani kroky, jež dojdou tmu.
Hle, zrak se vrací zas, zas na svůj sad
a zase do zahrady rány sladké
a kdykoli jsou kroky a rty vratké,
očím se objeví a zůstane v nich stát
ten obraz chvějivý jak vzduch:
Tak měsíc zvolna naplní svůj kruh
nad sladkou zahradou v rozdechlém vání
a stromů sladký řad je jasný tak, že maní
si oči řeknou: ach, vždyť není jiných tuh.

T V Ů J ZRAK
Jak bloudí zde ta těžká včela,
ta vířivá, ač tichy tmavá
a beze stopy zanechává
doteky, které nejsou zcela.
Jak bloudí zde ta těžká včela,
tak tichá a přec vířivá,
v dotecích, které nejsou zcela,
ta tvého zraku těžká včela,
a vše mi zatmívá.
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Bohumil Kubala
MATCE
Ty chvíle něžné jsou jak rosný výdech rána,
v nichž spletí myšlenek si hledám cestu k vám,
v tmách denních bolestí tím více poznávám
zář tiché pokory, jež v lásku spalována,
jak jitřní obloha se k mému dětství klene.
Jdou rána, poledne, večery unavené stesk rukou zmučených do radostí mých pláče
- jen ještě na chvíli - vždy ještě na chvíli s poslední záplatou tak často přišily
i stíny půlnoční, jež kolébaly spáče...
Svět slunné pohody, vyrostlý z vašich dlaní,
dny sladkých návratů a letmých vzdalování,
ty chvíle u kamen, v něž usměvavá záře
v červených praméncích vytéká dvířkami váš stín, jenž v chůzi se kupředu naklání
a na dně očí mých podoba vaší tváře,
již rána, poledne, večery unavené
vtesaly dlátem svým jak nápis do kamene.

OSTRAVICE
To není smích, co v šumění tvém slyším,
když, zamyšleni oba, setkáme se v tmách,
to není smích, jen černá bolest tišin,
žalm, započatý strží kdesi na horách,
žalm úzkých cest, jež chodívají s vámi,
vy těžkopádné stíny s ústy mlčících,

když skráně hor jsou šerem lemovány,
žalm, rozepsaný dětem na lících,
ten těžký pláč, jenž v korunách se vlní
a průzračně se splétá s šumotem tvých pěn,
žalm bez konce, tak hluboký a silný,
že navždy, navždy jsem jím rozechvěn.
A neutichne ani v chladné modři kraje po kamenitých cestách vracíte se vy,
vy s tváří všech, jež dýmem zastřena je,
když z továren si nese stopy únavy.
Žalm bez konce, a ještě v dálce, ztlumen hrází,
své rozechvění skládá v těžký proud
a pozdrav hor jej věrně doprovází
až k obzorům, jež nelze přehlédnout.
Mdlé skvrny hvězd se na tvých vlnách tříští,
jsou jako tváře dnů, jež taví dávná tma
a ještě více, ještě více hlas, bloudící po řečišti
tvých stesku, řeko má.

NA H O R S K É S T E Z C E
Stesk loučení, jenž padl mezi nás
na tvůj hlas, vzlykem větru prolomený,
a bolest tvá, jež svítí v stínech řas,
to jemně zraňující mlčení,
jež místo tebe zůstalo tu se mnou,
teď do mých kroků deštěm pláče mi.
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Ani tvé stopy zůstat nechtějí,
za tebou klopýtají přes kameny jen já se vracím, steskem poraněný,
ke všemu, co j ak v zimní alej i
chladne a mlčí tváří neproměnnou,
co místo tebe zůstalo tu se mnou...

CESTA
Zaveď mne šerem stínů ke kráse
až na dno tich,
do věčna proudících, k bolesti prolnutých
světlem, v němž smíření rozprostírá se.
Zaveď mne potom hluboko do mne
úzkostí tmy.
Za každou půlnocí jde úsvit bělostný,
jenž září nej čistší stín duše prolne.
Zaveď mne, cesto, k plamenům pravdy;
tíhu svých vin,
ten strašný krunýř ať poznáním propálím
a v jejich záři už zůstanu navždy.

STARÁ J I Z B A
Vy něžné obrázky, vás dotýkám se čely
nej sladších vzpomínek, když přítmí padá na vše,
plaménky dobrých dnů, jež dávno dohořely,
střípky svých odlesků na věcech zanechavše.
Má jizbo stařičká, když pláčeš v ranním šeru
lesklými praménky na oknech do zahrady,
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je to tvá modlitba před cestou ku večeru
nebo stesk po něčem, co nic už nenahradí ?
Co modré sněžení chvil v závěj dávná mění,
co nikdy, nikdy už nám v oči nepohlédne,
jenom s těch obrázků, s těch němých vyprávění,
vybledlých jako to předzimní odpoledne...
Tišeji, tlapky dnů, má stará jizba dříme,
s obrazů na stěnách se pousmály tváře tak je mi dobře v ní jak na matčině klíně,
když ještě čmáral jsem po stránkách kalendáře.

ROZECHVĚNÍ
U stínů svých, o srdce své se opíraje,
Tě očekávám den co den,
do modlitby svých očí pohřížen,
před nejspodnějším stupněm Tvého kraje.
Své bolesti, z nichž každá jinak zbarvena je,
jsem pokládal do znamení
Tvých šlépějí, nechť tíhou zkamení,
v mých svítáních teď hudba světel hraje.
Ve všem Tě poznávám, zachvěním stébla počínaje •
dech Nekonečna, proudící
i v smutek žebráka na ulici v jiskření dalekém, jímž půlnoc oděna je,
v šelestu podzimním i v křehké kráse máje,
jež z pláče dešťů vykvete,
v čeřivém smíchu dítěte,
i v zrnku obilném, jež v malý zázrak zraje.
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Petr Tichý
NOC PODZIMNÍ
Železná mříž zakončená hroty na nízké kamenné podezdívce, široká
těžká brána ztěžka se otvírající a s každé strany vchodu krásná hedvábná
borovice.
Jana se nikdy nezapomněla podívat na anděla po levici. Dotýkal se
právě špičkou nohy země a křídla složil jen tak trochu k oddechu, když
mu patrně Pán Bůh rozkázal, aby tu zůstal stát - na prvním hrobě založeného hřbitova. Anděl ovšem poslechl, ale dlouhou řadou let zešedl a zesmutněl. Stále jen tak špičkou na kameni zeměkoule a s pootevřenými
křídly počítal přibývající hroby a nepřestával myslit a toužit po odletu.
Snad si to Jana jen vymyslela, ale právě před chvílí se jí zdálo, že se
perutě lehounce hnuly a tvář andělova se zjasnila ostražitostí úniku. Jana
se skoro lekla: Copak by se stalo, kdyby najednou vzlétl a zmizel? Lidé
si už na anděla zvykli (a lidé si přece na anděla těžko zvykají!) a prázdné
místo by je - a věru i hroby - mohlo přivést z rovnováhy.
Zarazila se: »Jsem to ale pošetilá; jako když spím!« - Minula anděla,
několika kroky se octla u hrobu a uprostřed širokých listů vytrvalých begonií a v kruhu drobných betunek zapálila světlo v modrém skle. Někde daleko v hlavě, jakoby až za úzkou Čarou lesů, které bylo v dálce mřížemi
vidět, tetelila se myšlenka: jak dáš něčemu jméno, probudí se to; až jednou
skutečně a plně vyslovíš »Anděl«, oživne doopravdy. Ach, to jsou všechno
nesmysly; starý sen, utkvělý v nějakém koutku mozku; hloupost; kdybys
to dokázala, zemřeš. - A Jana odsunovala listy, aby neohořely, a skoro se
těšila ze své střízlivosti. Vyrostla ze snů!
Vyrostla ?
Světýlko zhaslo. Jana vzala krabičku sirek a znovu Škrtla. Plamínek
vytryskl tentokrát vysoko a Jana v něm na chvíli zapomněla zrak. Za hřbitovem kdosi zpíval. Náhle však píseň ustala, jako by ji někdo zachytil ve
výšce dlaní; nevyzněla. Jana prudce zdvihla oslněné oči: kolem houstla
tma a náhlé ticho. Kolik je hodin? Tak pozdě tu ještě nebyla. Nezavřeli
ji ? - Chtěla zhasnout světlo v lampě, ale neodvážila se. Rychle hrob přežehnala a odcházela. Vlhká tráva ji bila do noh. Jana se každou chvíli otočila za světlem, aby se ujistila. - Čím ?
Na cestách i mezi hroby se už černalo. Když Jana minula anděla, sevřel
ji náhle pocit, že tam už není. Neotočila se však; nechtěla vidět. Teprve
u brány se zastavila; byla - zširoka otevřena. Jak ji Jana chtěla zavřít, po-
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hlédla mimoděk na střední cestu, která vedla ke kříži. Někdo sem ještě
pospíchal! Podle všeho dívka! - Jak je to možné? A jak může jít tak
tiše? - Jana vůbec neslyšela jejích kroků!
»Maminko, jdeš domů?«
»Kde se tu bereš, dítě?« - Jana nemohla nic pochopit. - Takhle velká
by byla její dcerka, kdyby jí nebyla kdysi dávno zemřela. Ale ne, to asi
není pravda, to se Janě jen zdálo v dlouhém, těžkém snu.
»Helo, Helenko,« opakovala dceruščino jméno, jako by zkoušela skutečnost její i svou.
»Ty mi nechceš věřit, maminko ? Chtěla jsem s tebou zas jednou mluvit. - To je dnes tichoučko a krásně, viď ?«
Jana se dívala a dívala. - »Helenko, ty makové Šaty ti tak pěkně
slušejí!«
»To kvůli tobě, mami,« - zarazila se - »ale jsou přece - šedomodré,
mami.«
»Máš pravdu, zmýlila jsem se.« Žena se jemně dotkla látky - a znovu
se jí vynořila představa vlčích máků, ztemnělých šerem; měla je kdysi tak
ráda. - »Ano,« řekla konečně váhavě, »jsou jako mák vysypaný z makovic,« a myslela: všecko uzrává, nesmím na to zapomínat.
Brána za nimi bez hluku přilehla.
»Maminko, pojďme ještě k svatému Janu; vodívala jsi mne tam na
procházku, když kvetly jabloně,« prosila Hela a žena se náhle zaradovala
z dívčiny ruky, která vklouzla do její, živá, hebká a skutečná, ptáček přitisknutý k srdci ve veliké, Širé samotě. Jana se cítila blaženě zkonejšená:
mám dceru, dcerušku, a kolem je podzimní večer po prohřátém, zlatém
dni, a na nic, na nic se nemusíš a ani nechceš ptát; jen ne se ptát! - Jana
jaksi všecka spočinula v dceřině dlani, pokojná k bezděčnému úsměvu.
Před hřbitovem byla tma a nad ní se klenulo nebe, samý Šedý obláček
s bělavým, prostříbřeným okrajem, jak pod nimi proplouval, rozsvěcel se
a hasl měsíc.
Sladké, milé podzimní nebe! - Zena s dívkou se rozsvěcovaly a temněly
podle obláčků a jejich kroků vůbec nebylo slyšet v ocúnovém tichu, které
stoupalo do korun stromů, obalovalo jemným pelem švestky, dýchalo na
jablka a vonělo. Ovoce vonělo! Všechno ovoce ze všech podzimů! Možná,
že leželo sklizené na hromadách, možná, že ještě viselo na stromech. Tmě
na tom nezáleželo; v podzimní tmě otisklo svou vůni místo tvaru.
Došly k staré soše, stojící stranou Šedé silnice mezi dvěma kaštany.
Odtud, s tohoto mírného návrší díval se svatý Jan Nepomucký pres silnici
a přes pole k lesu. Kdyby se jen trochu pootočil, mohl spatriti i městečko
seskupené na druhém zdejším pahorku.
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Přistoupily až k soše. Helena se zadívala vzhůru do černého listí; stiskla
matce ruku. Také Jana vzhlédla: kolem světcova čela svítily drobné hvězdy
jako světlušky.
»To není možné, Helenko, nikdy jsem to neviděla,« vzpírala se dnes
po druhé uvěřit vlastním očím; »ale nyní - opravdu - jsou to hvězdičky - to
asi proto, Helenko, že jsi za mnou - přišla.« A Jana se začala znovu usmívat a v jejích pozdvižených očích odrážela se řada světcových světélek jako
na roubení studny.
»Proč pláčeš, maminko? - Vidíme jen proto, že se díváme; kdysi jsi
mne tomu přece sama učila! - Nechci, abys plakala, maminko.«
Ale Jana myslela, že se usmívá, a řekla překvapeně, zdvíhajíc volnou
ruku k očím: »To asi pláče některá z mých bolestí, Helenko; jde za vůní
večera a ovoce. Jde však dnes vedle mne, nikoli ve mně. - Cožpak necítíš
můj úsměv ?« V témž okamžiku sklouzly jí přes úsměv poslední dvě slzy
i s roztrhanými hvězdičkami svatého Jana.
Sedly si beze slova na stupeň sochy. Na krajině až k lesu ležel pruh
mlhy, mlha se táhla přes hřbitov i přes úpatí městečka a měsíc na chvíli
uvízl za těžkým temným mrakem.
»Co jsem se vás nahledal, Kláro!« - Hlas přiletěl z mlhy silnice, odtamtud, co se chodilo k městu. Za hlasem se objevil muž, který chvatní
stoupal k nim nahoru.
»Kláro!«
»Maminko!« promluvila vtom tiše a naléhavě Helena, jako by volání
platilo jí a jako by musela matce ještě rychle něco svěřit.
»Kláro!« Muž už byl u nich, ale zůstal stát, patře na tu, jíž neznal
a která tu stála pod kaštany, jak asi vyskočila, slyšíc jeho volání. Náhle se
však její zrak obrátil jinam, zpozorněl, zúzkostněl - - »Maminko!« opakovala Helena a Jana ztratila rázem smysl pro všecko, jen ne pro tento drahý hlas, který ji náhle zamrazil až k srdci. »Musím
už jít, mami, víš, jenom jsem se na tebe chtěla - podívat. - Víš - pamatuješ
se přece?«
Janu zaplavilo zoufalé úsilí: »Helenko, dceruško, jsi přece - živa ? Nikdy jsi mi neumřela? - To se mi jen zdálo? -«
»Mami, já se ti přišla jen - ukázat, jak jsem - tam vyrostla, aby ses měla
čím těšit, když - nejsem u tebe.«
»Dítě, dítě!« vzlykala a úpěnlivé vzlykání přemáhala Jana. (Zatím
muž stál přikován, zděšen a nerozuměje.) »Ty musíš být - živa, viď, vždyť
jsi - tenkrát - byla malá dívenka, a dnes, dnes jsi tak veliká, dospělá. - Cožpak se - tam - roste?«
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Helenka objala matku a schovávajíc ji skoro ve svém náručí šeptala:
»I ve smrti se roste, maminko; bez přestání roste, co jednou vzešlo. Život
je souvislý se smrtí, maminko.«
»Ale, Helenko,« chvěla se Jana, držíc se křečovitě jejích slov, »až - dorosteŠ?«
»Dorostu k Bohu, maminko, ale - to už budeme spolu. - Usmívej se maminko - usmívej se — «
Janina ruka padla na kámen. Muž viděl, jak jí klesla víčka. »Kláro!«
vykřikl tlumeně, ačkoli už věděl, že to jméno není asi její.
Jana se opřela slepě o jeho ruku. Unaveně zdvihla opuštěnou tvář
k hlavě svatého Jana: černý kovový kruh kolem světcovy hlavy ztrácel se
ve tmě. Vrátila se pohledem k muži: »Proč jste mi ji odvedl?« vyčítala
vzdáleně, jako kdyby v ní dozněla překrásná píseň a ona ještě chtěla zachytit v sobě její jasné chvění. »Klára ? - Dceruška nebyla Klára.« Potom
se znovu přiblížila: »Klára! - Já? - Já jsem už tak hrozně, hrozně dlouho Janou.«
»Jano!« a opět jinak: »Jano! To je přece jen úplně nová krása. Raduji
se z ní. - Nikoho jsem vám neodvedl, nikdo tu nebyl; vzpomínala jste
asi.« - Vzal ženu za ruku a sestoupili s pahorku,
»Nikdo ?« - Jana se ještě jednou ohlédla po kamenné postavě. Nic se
nehnulo; co to tedy vše bylo? Sny? Živé sny? - Musím být střízlivá,
střízlivá - hleděla se vzchopit Jana; přitom však neváhala jít dál nocí s tím,
jejž potkala.
Měsíc znovu vyplul. Městečko už vystoupilo z mlhy a mlha spadla
k řece. Zdvihl se očišťující, chladný vítr z oranic a zdaleka sem zalétlo
písknutí vlaku. Stíny větví na silnici se rozkývaly větrem a ten, kdo tudy
šel, musil míti dojem, že se komíhá s nimi, a dostával strach z prázdných,
měsícem vyhloubených míst, jako by se mohl v tom světle utopiti. Jana
s průvodcem se na okamžik zastavili při širokém jabloňovém kmeni, aby
nesklouzli do měsíce.
»Necháme je přejít,« řekl náhle její společník.
Jana se podívala za jeho pohledem: cestou porůznu kráčeli lidé, mlčící
postavy všelijak oděné, střevíce s přezkami a dlouhé punčochy, krinoliny,
šaty vysoko přepásané, poslední oděv městský a šátek na hlavě, krátká, do
pasu shrnutá sukně a kazajka do práce. Míjeli, světlo - stín, světlo - stín,
chvílemi skoro neviditelní pro měsíční prach, neslyšitelný průvod, rozkymácený prudším poryvem větru, s tvářemi, jež se nedaly poznati, protože
nebyly nic než světlo a stín.
Jana pohlédla za ně směrem k svatému Janu. Temnými, neklidnými
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obrysy kaštanů prokmitával stříbrný odlesk. Hvězdy svatého Jana přece
svítily! - Vítr Janu pohladil.
»Člověk musí vždy přijít k jedné noci a k jedné chvíli, aby poznal
jednu věc. Proč je to ?« uvažoval nahlas muž, protože se divil, že dnes po
prvé byl s Janou za noci částečkou proudícího množství.
»Kam jdou?« tázala se Jana spolu s jeho otázkou. V novém přílivu
větru zavoněla silně jablka. Oba teď opustili strom a hledali zas větve
stínu jako ve hře.
»Kde jsou dva nebo tři - ach, to bylo řečeno nesmírně vážně,« promluvil mladý muž, který se k nim připojil náhle po levici na široké měsíční
skvrně; »pro všecko přijde čas, ten a ne jiný, a ti neopatrní jej minou jako
hluší a slepí. - Čas?« a vyrovnal s nimi krok; »čas je změna a změna je
obyčejné stéblo, které neočekávaně, blaženě zakončí květem.« - Vzápětí
pak odpověděl na druhou otázku: »Jdou domů; podívat se. Všichni, kdož
kdy odešli, touží na podzim za domovem.« Zachvěl se: »Teď zrána je už
chladno, takové jablkové, švestkové chladno.« Obrátil se s úsměvem na
Janu a pak na jejího druha: »Jablko nebo ojíněná švestka či hrozen přiložený k rtům, to tak krásně studí, že ? - Proč máte uplakané oči, Jano ?«
Jana se zarděla, pohlédla na mladého muže, pak na průvodce a potom
znovu do očí jich obou. Protože jim měsíc do nich zplna svítil, viděla tam
i sebe. - »To se vám zdá. Není léto, je podzim a vidíte jej i na mně. Také
můj průvodce přešel do podzimu. - Jen vy jste stále, stále mlád, ačkoli mi
připadáte známý - odedávna.«
»Mládí, Jano ? - Je vaše jako moje, ale nemohu vám nic říci - až na
konci cesty, a to pak promluvíte vy sama.« Maličko váhal: »Ty vaše uplakané oči, Jano, i ty k němu patří.«
Zatím Janin průvodce přemýšlel: Proč jen jsem dnes nemohl viděti
tam, kde viděla Jana dcerušku? - Nebyl jsem neopatrný? - Helena? - Nyní
mu připadalo, jako by kdysi toto jméno našel v mateřídoušce, jako by mu
vlastně také patřilo. Zatoužil po něm jako po vlčím máku v zrajícím poli
v tomto chladném, studeném předjitří a pocítil bolest. Měl dojem, že sleduje dlouhý, předlouhý příběh, který se najednou zařezává do krve všem,
kteří v něm žijí. Přál si naléhavě vykřiknout na mladého muže: Nesmíte
odejít! Dnes ne! Všechno je těžké, všechno zraje. Slyšíte? Zraje a - bolí! A všimnuv si náhle něčeho, snad pohybu, snad světla v mladém muži, vyrazil konečně hlasitě: »Neodcházejte! Ještě ne!«
Mladý muž řekl jen: »Podívejte se, vítr rozehnal noc!« - Větrné mraky
postupovaly v dlouhých podélných vlnách na západ a východ vstával bílý,
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čistý, zespodu již rozsvícený. - Stáli opět před hřbitovem a - sami; neboť
i to bylo odpovědí.
»Půjdete se mnou, příteli?« otázala se měkce Jana. Muž přisvědčil.
Oba však mysleli na slova, která právě slyšeli, a na mladého muže, jenž
tu snad ani nebyl.
Tráva na hřbitově byla plna rosy, mezi zkřehlými muškáty a astrami
ve váze, mezi růžovým keřem s jediným opuštěným poupětem a ručičkou
kamenného děťátka na podušce, všude se rozpínaly pavučiny, prohnuté
drobounkými rosnými krůpějemi a plné milostného, jitřního zamyšlení
podzimu.
Na Janině hrobě hořelo stále ještě světlo. V neporušeném ránu činilo
i samotu člověka vlastním a krásným domovem. Mohla se tu čerpat síla.
»Pojďme,« řekl muž, shýbnuv se pro javorový list, který se snesl na
hrob, »musíme jít - sami.« - Oba rozuměli.
Když odcházeli, viděli, že skoro na všech hrobech jsou zapálená světla.
Teď zrovna se někdo zastavil u zapadlého dětského hrobu a rozžal. Janě
i muži se zdálo, že poznali mladého muže. Nevyslovili to však, nezavolali
naň. V tu chvíli bylo jejich mlčení jako prsten.
Vyšli. Jana se ještě ohlédla po Andělu. Stál tam; jen perutě mel ještě
pootevřenější než včera.
Venku u cesty modraly se čekanky a růžověl babí hněv. Bylo tak úžasné
vnímat barvy a zhluboka vdechovat dobrotivý vzduch s jasným, do nekonečna přibývajícím prostorem. Šli ruku v ruce, s tvářemi odevzdanými
obloze.
Z továrny pod městečkem zahoukala siréna, opožděné vlaštovky švitořily na drátech, tichly, protahovaly znova černá křidélka nad bílým srdíčkem a pak se rozletovaly ve volných, radostných křivkách.
Na okraji sadařské boudy seděl starý Šedivý hlídač, uvázaný černý psík
radostně poštěkával a vyskakoval za hnědou svraštělou rukou s krajícem
chleba.
Stařec pozdvihl hlavu, vida Janu s mužem, ale na jejich pozdrav sotva
odpověděl. Vzpomínal totiž, kdo to je, protože se mu zdálo, že jsou zdejší
a že je zná. Má se jich zeptat? - Byli však už daleko. Stařec s úsměvem přitiskl ke kolenům hlavu rozdováděného psa. Když znovu vzhlédl, nikoho
na cestě k městu neviděl.
*

Dělníci přijížděli na kolech s prokřehlýma rukama, na rozestavené
čtvrti u městečka se ozvaly hlasy, pokřikování a smích a po straně silnice
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pospíchal od města k zchudlému sadu chlapec na koloběžce s bandaskou
horké kávy pro dědečka.
Děd spatřil kloučka, usmál se, zatěšil se na teplý doušek a nepomyslil
už na jitřní setkání. Ach co, lidé přicházejí a odcházejí; jen kdyby Pán Bůh
zachoval synovi toho kluka!
Z cyklu »Noci«

Zdeněk Šmíd
SVATOJANSKÉ RÁNO
Parafráze písně Lopeho de Vega
Na Svatého Jana zrána
Vane svěže od pasek,
Rosa voní jahodami,
Stín se toulá travinami,
Dosud váhá ve smrčinách
Jantarový paprsek...

Jabloň zticha
Jitřně dýchá;
Bože, to je hvězd!
Na zahradě
Jiskří mladě
Každá ratolest.

Na Svatého Jana
Brzo brzičko,
Pěkně se to zrána
Rousá rosičkou.
Vzduch je, dívky, svěží
Jak dech studánek,
Vzlétá, jak tak běžíš,
Srdcem skřivánek.

Na Svatého Jana
Brzo brzičko,
Pěkně se to zrána
Běží travičkou.
Rosa trav se třpytí
Ráno raníčko,
Každá dívka svítí
Čistou voničkou.

Na Svatého Jana zrána
Vzbudí kohouti:
Nebes báň je obsypána
Bílým květem hvězd,
S lože hbitě skočí panna
Jako o pouti...
- Jsem ještě tak roztěkaná,
Budí kohouti.
Vítr chladí, jak už zrána...

Na Svatého Jana zrána
Těžko je ti, jsi-li sám...
Vyhledá mne časně zrána
Ten, kterého ráda mám ? - Ráno na Svatého Jana
Hvězdy rovnou čarují,
Vzejde, zasvítí mně zrána
Ta, již nad vše miluji?
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Svítání jak voděnka
Jasní, jasní.
Usíná již jitřenka,
Hasne luna, šablenka,
Vítr odvál těžký sen...
Sklouzly svítáním,
Jitřním kmitáním,
Růže na sníh.
Kde je má frajírenka ?
Brzičko už vzejde den
Jasný, jasný.
Hvězdy tise umírají,
Z cista jasna vzejde den...
Jak ta jabloň květy v máji
Zář svou ztrácí půlměsíc.
Kvítí zvolna procítá,
Srdce mé se plaše ptá:
Budu dneska žít jak v ráji,
Či mne nepotěší nic?
Na Svatého Jana zrána
Svítí rosa na růži,
Probouzíš se tiše zrána
Jako rosa na růži;
Ráno na Svatého Jana
ZevŠad láká růžemi,
Že jsi jako malovaná,
Orosím tě růžemi.
Světlo zlehounka se rodí,
Vzduch, nehmotný drahokam,
Oblaka jak plachty lodí,
Po čem toužím, do nich vtkám;
Kam se díváš, moje milá,
Kam to hledíš, má milá ?
Dvě oblaka zakroužila,
Najednou se objala...
Na Svatého Jana
Brzo brzičko,

Umyjem si zrána
Oči rosičkou...
Na Svatého Jana vzduch je svěží,
To se to zrána loukou běží;
Na Svatého Jana blahé svítání,
Ah, toho smíchu, toho rousání!
Na Svatého Jana, Jana,
Krásně se vám dýchá zrána!...
Svěže to dýchá
Z tmavých strání,
To se to dýchá za svítání.
Jsi až moc tichá,
Nevím ani,
Že mi rozkvétáš v rozdnívání...
Na Svatého Jana
Brzo brzičko,
Krásně se to zrána
Brouzdá travičkou.
- Pojďte bosé, prostovlasé,
Růží natrháme si,
Pojďte již, vy s hebkým pasem,
Slunko vstává za lesy,
Pojďte již, vy s dlouhým vlasem,
Za rosou, ne, za topasem,
Pojďte, dívky prostovlasé,
Růží natrháme si.
- Naše víly bosé
Brouzdají se v rose,
Zahraj jim něco, zahraj, José!...
- Zrána je veselo,
Svět rovnou září,
Kam se jen podělo,
Kam jen mi zmizelo,
Děvče černovlasé,
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Hbité, prostovlasé,
To s nejhebčím pasem,
Nejsvěžejší tváří?...
- Zrána je veselo, to já vím,
Zrána je veselo u růží.
Ráno je veselo,
Svět rovnou svítí,
Vítr vsak nepoví,
Neřekne hochovi,
Kde trhám kvítí.
Zrána je veselo u růží;
Vítr mne nezradí, to já vím...
Ráno na Svatého Jana
Radost běžet rosičkou,
Kam jsi mi to prchla zrána,
Milá moje, voničko?
Na svatého Jana zrána
Radost běžet lučinou,
Chci se toulat chvilku sama
Orosenou bučinou.
Na Svatého Jana zrána
Svět je jako z růže květ,
V čem ses to jen vykoupala,
Ze mi tebou voní svět?
Sama jsem dnes v noci spala,
Zdálo se mi o tobě,
V mateřídoušce jsem spala,
Bučinou jsi ke mně Šel.
Též se mi dnes mnoho zdálo,
Hlava kolem jde z těch změn.
Co mne jen tak v noci Štvalo ?
Vzbudil jsem se rozteskněn...
Ráno raníčko,
Když je vzduch jasný,
Když sotva voní
Květ na jabloni,
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Omyj rosičkou
Znavené oči,
Zapomeň na sny,
Co v noci mučí...
To se nám to dýchá zrána,
Svěže vane od pasek,
Vzduch je učiněná manna,
Slunce vstává jak vždy zrána:
Za žluťáskem žluťásek...
Pojďte, dívky prostovlasé,
Slunko prýští nad lesy,
Pojďte jako za topasem,
Pojďte již, vy s hebkým pasem,
Růží natrháme si.
Prameny se probudily,
Slunce do nich metá šíp,
Stromy vůně vyronily,
Dýchá se teď ještě lip,
Nad rolemi víří
Prvý skřivánek,
Živé stříbro žíří
Z dlaně studánek.
Probudily se i říčky,
Slunce zlehka hladí je,
Slunce hledí do rosičky,
Postřibřuje lilie.
Rosa z růže na rtu,
Lehce se mi jde,
Slunce laská myrtu,
Za ní oči tvé...
V dlaních máme ranní růže,
Proud světla nás unáší,
Svatojanské jitro, růže,
Rozvíjí se nad naším.
Samé růže, sama rosa,
Jsi má růže prostovlasá,

Samy vůně, samo kvítí;
Jak by čas tě mohl smýt ?
Růže jsi, jež v tmách
mi svítí;
Růže dlouho vysnívaná,
Tebou se chci ozdobit.

Jdeš travou bosá,
Světloučká rosa
Kotníky myje;
V každičkou chvíli
Vstříc tobě, milý,
Mé srdce bije.

Na Svatého Jana
Ráno raníčko,
Vždy se brouzdávávám
Jitřní rosičkou.

Na Svatého Jana zrána
Vane svěže od pasek;
- Jsi má růže rozkochaná;
- Jsi můj čistý oblázek.

Oldřich Králík
HOLANOVA PRÓZA
Slovo Lemurie je podrobeno metafysickým plánům, jejichž ráz jsme se
pokusili rozpoznat. Bylo by pouhou frází prohlásit, že je to slovo absolutní, takové tvrzení vyžaduje přesnější charakteristiku. Slyšeli jsme Holanovu radu, aby básník ztratil začátek a konec. Vskutku komposice Lemurie
je všechno jiné než plynulá, v české literatuře snad jedině Demi vládne
podobným uměním snových vírů a briskních přemetů. Kolik je na příklad
po knize rozeseto dětských a školáckých vzpomínek, ale důsledně je potlačeno souvislé pozadí, básník se zcela zřekl vnějšího zdůvodňování, čtenář se stále musí lekat »myšlenky bez atmosféry«. Holan jako by zapomněl
na určení času a místa, na znaménka směru, znaménka kladná a záporná.
Tak čteme hned na první straně výraz: »překonání výčitek, jež svolují
k podlehnutí«. Ničím není naznačeno, o jaké jde výčitky, musíme si představit za nimi sokratovské daimonion, hlasy, které nejsou ničím ovlivněny,
hlasy, které svobodně vyvěrají z niterného prostoru. Absurdní doplněk
»které svolují k podlehnutí« vyplyne z básníkových úst úplně lehce a samozřejmě, později čteme analogický výraz: »větve, které svolují k zvědavosti«.
Slovo »podlehnutí« je ponecháno v sibyllinské záhadnosti, čí podlehnutí?
čemu podlehnuté? A aby nešlo vůbec zmatek rozplést, dodatečně je předraženo slovo »překonání«, dissonující s podlehnutím. Také časově je to
nerozluŠtitelné klubko, děje překonání a svolení nemohou být ani ve vztahu předčasnosti ani následnosti. Takové nerozlišitelné shluky jsou pravidlem a nesmírně ovšem ztěžují úkol čtenářův.
Řád ix.

13.
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S použitím oblíbené Holanevy představy lze říci, že cílem Lemurie je
vytvoření ruinovitého stylu. Slyšeli jsme o »černě černých troskách podsvětí«, básník chce »bořit rampu a střechu pathosu v horoucně zmatené
slabikování ruin«. Skutečnost je v jeho pohledu diskontinuum a důsledně
tedy musí být provedena disociace představ a obrazů. Stíny Lemurie jsou
nespojité: »Ale prvý přízrak neztrácí svou propast, jakmile se objevil, jako
přechod, přízrak druhý! Jsme tedy volni, svobodni.« Ráz trosek mají celé
stránky Lemurie, na první stránce dlouhý výčet, z něhož jsem citoval větu
o výčitkách, pak charakteristika »lidí«, vsunutá mezi kapitolku šéfredaktorovu a vyprávění mladého sémantika, »romance beze slov«, nemluvíc ani
o částech, jako je VIII. dopis nebo závěr třetího dílu, které mají již vnějškově formu zápiskové tříště.
Ještě frapantnější než v rozvrhu celých úseků je toto rozbíjení výrazu
na malých ploškách věty a řádku. Nejpříznačnějším interpunkčním znaménkem Holanovým jsou tři tečky, které neznamenají zámlky, ale spíše
zlomy. S oblibou Holan nedokončuje započaté vztažné věty, parodisticky
zní na př. hromadění nikam nevedoucích vztažných zájmen: »nějakou
žuchající zprávu o..., který..., pro něhož...« Se stejnou rozmarnou svévolností roztáčívá básník kolotoč vet důvodových, vzájemně se křížících a
stejně opatřených zeslabujícím výrazem »možná«. Tak se nereálně míhají
důvody, proč neotvírá dětem, přicházejícím na návštěvu, drobnější ukázka
je v dopise Maximově o snu: »Rozdrtil jsem asi patou nějakou lasturu...,
neboť jsem se probudil. Možná však, že jsem prostoupil obrazem vlny a
zatím co jsem se otáčel, abych zjistil, zda to byla skutečně vlna myšlená,
začal jsem se skutečně topit.«
Zachází-li básník tak libovolně s kategoriemi mluvnickými a logickými, nedaří se o nic lépe ani klasickým figurám paralelismu a kontrastu.
V bezpřízvučném obzoru musí do každého protikladu uhodit hrom, k něžným stavbám je pravidelně třeba brutality, železné židle se potahují sametem, prostě místo zřetelně vypracovaného a akcentovaného kontrastu »výbušná harmonie« nebo »nesouzvuk, který už nejednou vyzradil tvář bytí«.
Snad Holanova nechuť k přímočarému rozdělení světel a stínů souvisí
s jeho odporem k moralistům, k jejich jednoznačným řešením. Uvedl jsem
»nesouzvuk« sametu a železa, prozrazující bytí »lidí«, nalezneme však také
absurdní jeho protějšek, nesouzvuk železa a sametu, prozrazující bytí
básníka:
»Zajímá mne tento nesouzvuk, který proniká, kde ostatní se vluzuje; vážím si díla
člověka, který pokazil rozechvěn, a i v drsném nezdaru nebo omylu hledám rád jeho
jemnost, gracii a stud, stejně jako jsem citlivý na kus sametu, zabaleného do železa.«
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Mimochodem upozorňuji na odpor k rétorice, t. j. k vluzování, a na
to, jak sloveso »pokazil« postrádá určení. Podstatnější by byl poukaz
k složitým nesouzvukům v VI. dopise, k nimž citované místo poskytuje
klíč, ale ani o to teď přímo nejde. Chceme poznat zblízka methodu
Holanových nesouzvuků, a tu najdeme školský příklad v závěru knihy.
Dvojsměrovost v kontrastu železa a sametu jsme musili uměle konstruovat,
v překonaném kontrastu řeči a němoty, který budeme citovat, je dvojsměrovost obsažena v stylovém záměru autorově:
»Mluvící ztrácí hlas úlekem. A němý hlasu nabývá. Oba tyto hlasy, dříve než dojdou
démonem odporu k souhře fikcí, jsou plískavé a jsou drženy slovy krátkými a kolmými
a zaostřenými jako kolíky u stanu.«

Ztracený hlas mluvícího a nabytý hlas němého jsou zachyceny v témž
průsečíku leknutí, plynou na okamžik souběžnými vlnami - palčivá názornost »slov« náleží do jiného odstavce.
K zvláštnostem holanovského kontrastu patří ještě to, že oba konce
představy bývají nazírány jaksi v stejné rovině. Myslím na výrazy, jako
»zjevující a zatajující přechod«, a na poznámky pod čarou nebo v závorce:
»Obviňuje-li se rána, že netryská v proud krve, ale že se dělí v krůpěje,
pak se hojí nebo zasažený umírá.« Toto balancování mezi dvojím vysvětlením, mezi kladem a záporem, uzdravením a smrtí, je běžné, ještě aspoň
dva příklady: »z bezradnosti nebo nadšení«; »Tím, kdo vede rychle demarkační čáru, může být člověk silný stejně jako prchlivec, člověk povrchní
nebo zbabělý.« Poslední příklad je zajímavý nejen rozpaky nad vedením
demarkační čáry, rozpaky velmi pochopitelnými, ale i formou. Holan ruší
symetrii, proti přívlastku »silný« stojí na druhé straně tři protikladné výrazy. Není snad třeba dalších důkazů, že Holan rozrušuje klasická schemata z nitra i zevně. I v oblasti-těchto formálních prostředků uskutečňuje
básník svůj tvůrčí záměr: ztratit začátek a konec, bořit pathos v slabikování ruin.
Nedbání úměrnosti je nápadné v dlouhých holanovských výčtech. Jednotlivé články nelze spojit ani kladným ani záporným paralelismem, nepomůže ani princip potrojnosti. Nejzajímavější je však komposiční anomalie,
kterou pozorujeme v charakteristice Štěpánova sešitu básní. Výčet se rázem
přelije v souhrn, jakákoli nadřaděnost celku nad částmi je zrušena. Kánon
klasické stavby je Holanovým tvůrčím činem výsměšně insultován nejen
v některých psaných poučkách, ale ve své nadčasové podstatě a duchu.
Lze namítnout, že klasická krása zažila a přežila mnoho esthetických
revolucí, počínajíc revolucí romantickou. Radikálnost Holanovy stylové
vzpoury spočívá v tom, že přetváří i metaforu, nejdražší nástroj básnických
škol X I X . století. Vzdělaný čtenář zná výklady o Březinově metafoře,
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která sjednocuje a doceluje rozptýlené jednotliviny světa jevového. Funkce
Holanovy metafory je podstatně odlišná; nemluvíc o tom, jak obtížno bývá
ulovit tertium comparationis, jejím smyslem je spíše vyrvat obraz z proměnlivého toku, zabsolutisovat jej. Přirovnání básníkova mají nezřídka
takovou podobu:
»Stejně jako se pomáhalo nesení něčeho příliš hádankovitého, těžkého, prostě tím,
že se ruka podepřela sloupem a mnohonásobnost myšlenky rukou, podpírající čelo
poutník... se rozhoduje, dává klesat své paži k odloženému tlumoku a vykročí směrem
k Věžné.«

Inkoherence obou částí přirovnání je až děsivá. Vykročení proti nehybnému postoji antické sochy, dokonce dokonale nenázorné a protinázorně klesající paže proti ruce podpírající čelo. Minuvší se linie mimoběžných dějů sbíhají se v jakémsi irreálném bodě, značícím nesvětské soustředění, odhodlání k samotě. Podobně je konstruováno jiné přirovnání:
»Přicházíme sem ze zvědavosti, vytrháváme se z pout. Tak jsme jako děti chtěli lízat
kování sáněk. Jazyk ovšem ihned přimrzl a bylo třeba mnoha teplých vydechnutí, aby byl
po slanu vtažen opět do úst...«

Vytrhávání z pout a přimrzlý jazyk - to je věru prapodivné tertium
comparationis, básník opět krutě zklamává duševní nastrojení čtenářské,
vyvolané spojkou »tak«. Básník se prostě neohlíží na čtenářovo pohodlí,
svrhuje ho do vzpomínkové propasti pocitu, bez přechodu zaměňuje touhu
a uskutečnění. I nejprostší Holanova přirovnání se vyznačují onou náhlostí a abruptností. Vesnickou krajinu metaforisuje Holan takto: »Obzor,
jako člověk, který se neumí podepsat, končil stránku louky třemi křížky.«
Básníku nejde o malebnost ani o názornost, hloubí za věcmi srázy bolesti
a siroby. Nebo jiný obraz, který se mění v krkolomnou grotesku:
»A světlo: řeklo řeklo by se, že slunce přišlo o všechny paprsky s výjimkou jediného.
Tak useknou zloději koní za trest všechny prsty, až na palec u levice, aby si, jak prosil,
mohl nacpávat tabák do dýmky.«

Není to pouhá záliba v jedinečném výrazu, nýbrž potřeba dobrat se
dna vášnivého pocitu, obnažit bolestný nerv věcí.
Jak jsme poznali, nespojuje Holan věci a představy podle vnější podobnosti, nýbrž podle slučivosti hlubinně niterné. Sám básník to naznačuje
slovy: »...vztah, který vázal nebo rozlučoval nikoliv sen a čin přímo, nýbrž
přeneseně, různost výzbroje, která liší tyto blížence účasti ve hře.« Z těchto
a obdobných slov (»nikoliv do budoucnosti samé, nýbrž do její vzácnosti«)
vyznívá nutkání odkrýt modus skutečnosti, nad troskami sepříst jemné vztahy. Také slova jsou v této zvláštní atmosféře nucena přiznat barvu, bývají
brutálně obnažena v jednom speciálním významu. Na př. Viktorka »tahala
za měchy a šeptala: „Já vážím (vodu)".« Podobně je vytřeštěno na jiném
místě sloveso »skrojit«: »...dovede skrojit slzu ve smích (asi jako se při-
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řezával havraní brk).« Holan si nepohrává s vějířem významovým, který
rozestírá každé slovo, neklouže od asociace k asociaci, nýbrž stupňuje velmi
určitým směrem intensitu slova, burcuje zoufalý alarm:
»Na Štěstí z takového pečlivého třídění a již již zajištěného uspořádání vyráží náhle
nepatrné slovo a ohlížejíc se, strašně křičí nebo mlčí strašně.«

Nelze říci, že by prostor Lemurie byl vzduchoprázdný, slova bez kontextu - stačí si představit stránku nebo větu z Lemurie v knize jiného básníka. Ale kontext Lemurie je vytvořen neustálým popíráním kontextu, slova
neplynou v harmonických vlnách vedle sebe, nepodpírají se navzájem,
jejich zákonem je »nesouzvuk«. Možno Holanovým výrazem říci, že básník
Lemurie chytá slovo za slovo. Bývá to v tónu lehounké blagy: »Po pravdě
řečeno (tedy nikoli: v pravdě nebo před pravdou) minuli jsme suchý kašel
vláčku...« Ale může to být také kořen těžkomyslných metafor, v nichž je
na prach spáleno všechno banální. Kolikrát byly slzy přirovnány k perlám
přetrženého náhrdelníku! Holan jde dále, řekne, když náhrdelník, tedy
medailon: »A medailon vzdorující prosby visel na náhrdelníku pláče...«
Jinou metaforu pláče vybudoval Holan v monologu Smrti: »Bylo mi tak
líto toho hocha, že jsem se ptala, po jakém ztroskotání osouší se slza pod
skálou mého nosu.« Obraz je vylisován do přízračné .abstraktnosti na motiv
»ztroskotání slzy«, ale v této mrákotě se tají prudká horoucnost.
Každý básník musí svádět zápas se slovem, a Holan jej vede se zvláštní,
pyšnou loyalitou. Uveďme dvě místa, která si zdánlivě odporují: »Tak
také... básníci, derouce se ze své práce ve vnější skutečnost, chtějí doslovné.« A proti tomu: »Nikdy jsem nechápal, co je to „doslovné znění".«
Rozhodující je tu rozdíl směru: zjevení vtělit doslovně, naopak »doslovné
znění« skutečnosti je nesmysl. První bod Holanovy obžaloby proti »lidem«
je ten, že ustálili význam slov. Nejúčinnějším prostředkem k rozbití ustálených obratů slovních je Holanovi absurdnost, s níž jsme se již častěji
setkali v citovaných dokladech. Básník může dýchat jen tehdy, má-li po
ruce »kyslíkové bomby lehkověrnosti«: »Odstín štěstí, tryskající ze soucitu
s absurdnem.« A tak Holan staví důsledně představy na hlavu, převrací
vztahy. Od jednoduchých příkladů, jako »zeď opřená o zahradní nářadí«,
bylo by možno postupovat k složitějším, ale omezím se ještě na dva. Ráno
líčí Holan takto: »Dveře otvírají světlo a dům vstupuje.« Smrt si říká:
»Kolikrát jsem bádala, zda se mi Odysseus neprotivil snad neprávem a
jedině proto, že jsem četla nejdříve Sofoklova Filoktéta a teprve potom,
po delší době, Odysseiu?« Holan si pohrává zhola nevážně s kategorií Času
i prostoru, a třebaže jsem slíbil doklady dva, nemohu si odepřít roztomilou
hříčku, která se posmívá kausalitě: »Ochladilo se oblékáním plášťů.« Aby
zachránil zázračno, vydává se básník z vyšlapaných cest lidského rozumu
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na bezcestí a třebas i na scestí. Uvolňuje šroubky mechanismu, párá stehy,
chce dosáhnout volnosti.
Není divu, že za těchto okolností vsází umělec na kartu zvuku, že váže
slova aliteracemi a asonancemi. V dopise o dětech: »nechal jsem po levici
vánky, které o stín se prouce strou se nad hrou proudů.« Tamže čteme:
»viděly jistě nad střechou chladný chvat chocholového dýmu,« jinde: »se
na půdách myška chichotavě špulí v mišpulích.« Jako tolik básníků touží
Holan přelít slova v hudbu, volá: »Kéž je to hudba, tam kde začínám nechápat!« O tomto »nechápání« je rozeseto v Lemurii několik hlubokých
vět, které umožňují uchopit paradoxní myšlenku Holanovu. »Nepochopit« - toť opět jeden prostředek, jak rozbít pouta vnějškové skutečnosti,
uniknout ustáleným souvislostem. Jako vše u Holana má i nepochopení
dvě podoby, první je bojovně namířena proti konvenci: »pronikne ty kruté
zvyky... nepochopením jich a strhává je v to, co jsou: v nudu.« A druhá
strana je obrácena k tajemství: »...mezi požadavky věštných znamení není
nejmenším ono: nepochopit.« Nikoli skepse, nýbrž rozumový výklad je
největším nebezpečím pro záblesky tajemství: »Zázrak, k němuž se blíží
zvyk, neubrání se vykladači.« A Holan poznovu hlásá »nepochopení«,
mlčení a bolestný úžas:
»Pouze nechápání, kladoucí svůj dech zpěvem nebo úlekem pod nebe nebo pod duši,
mohlo se osmělit napovědít zjevující a zatahující přechod od přeludu k bytosti.«

Ztratit dech a propuknout v zpěv, to je druhý a hlubší smysl onoho
»nepochopení«. A to je metafysika, kterou Holan nově podkládá zpěvu
a hudbě. Starší pojetí hledalo v hudbě především celkovou harmonii,
Holan chápe či nechápe hudbu elementárněji, zoufaleji.
A Holan s rozryvnou odhodlaností a důsledností přistupuje k poslednímu problému, který se staví před každou poesii. Na konci díla, za všemi
slovy se skrývá nevýslovnost a bezejmennost. Básník Lemurie formuluje
tuto zkušenost takto drsně:
»Možná, že se člověk rozvzlyká, aby unikl řeči. A čím méně takovému člověku rozumíme, tím více se on, ani nevěda, přiblížil právě k její podstatě... K nevýslovnému.«

Je to zvláštní podívaná, jak Holan na jedné straně přehání realitu až
do strašidelnosti a na druhé straně se jeho výraz ztrácí v anonymitě. Proti
nesčetným podrobnostem z různých oborů, proti technickým detailům a
odlehlým termínům z botaniky atd. stojí místa děsivě nenázorná, nakupeniny abstrakt. A nejoblíbenějším prostředkem, který umožňuje básníku
ztopit představy do anonymity, je předražení zájmena »to«. Jeden příklad
jsem již citoval, a protože je zvláště charakteristický, opakuji jej: »...hmotou zraněné duše může být právě to (nedefinovatelné), co ubírá síle pří-
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tomnosti na uskutečňování.« Takových konstrukcí najdeme převeliký počet, nahodile vybírám:
»Nicméně nejhlubsí bylo to, co si přálo mnou, odděleno od vůle« - Stačí, aby to,
čím ses při vzájemném působení nitra a smyslů domáhal tajemnější symetrie a tedy jakéhosi
bohoslužebného úkonu, bylo účastí pohledu na prostém svítání vysvobozeno z prosby tím,
že tě okouzlilo do sebezapomenutí...!« - »Se strany druhé ovšem všechno to, co schraňovalo prolévaný poklad krve k vykoupení hluboko uvězněné myšlenky, bývá jí, jakmile
vzešla, pyšně popřeno, zahnáno.«

Možná, že tu poskytl příklad R. M. Rilke, opravdu je v tom něžném
rozplétání tajemných vláken nitra něco rilkovského. Ještě leccos v Lemurii
připomíná básníka Sonetů na Orfea, anděl na půl cestě od tajemství k zemi, »vztah«, ale i vůči Rilkovi je Holanův výraz o několik stupňů tvrdší,
stejně jako vůči Březinovi.
Básník nedozpívá - toto tragické vědomí Holana neopouští ani na
chvíli. Je postaven doprostřed nesmiřitelných rozporů, mezi nesouzvuk a
hromující harmonii, mezi trosky a »hledání pratvaru«, mezi tkvění a pohyb. Do nehybné samoty táhne to ze šílenství, básník je ošálen proudem
změn: »A jak se o ně (totiž o svůj čas, prostor a samotu) opíráš, nejsi
přece jen, než veslařem: míjíš vše...« Opírá se a propadá se do prázdna
toku. Kdybychom hledali pro Lemurii epigraf, sotva bychom našli něco
přesnějšího než Máchovo »zbortěné harfy tón«. Musili bychom ovšem
Máchova slova zbavit banálních asociací, zapomenout na biografickou
sentimentalitu předčasného skonu básníkova. Teprve Holanova poesie odhaluje nejzazší smysl Máchova melodického nářku. Nejde jen o věty máchovsky modelované, na př.: »Hle, vítr fantasie, tlukoucí okenicí o zeď
domu, který už dávno zbořili.« Celá Holanova kniha je svým zborceným
stylem, vnitřním podvracením reality jenom složitou modulací onoho Máchova tónu. Každá harfa je zborcená, Holan s bizarní přítěží klasické
učenosti prohlašuje: »Pravím jen, že jsem se marně utěšoval, že píseň a
lyra zní i v podsvětí, jak tvrdí Simónides, (ale jemuž odporuje jisté místo
z Theognida)...« Nástroj světa je puklý, skutečnost je smrtelně raněná, poznamenána nicotou. V neúprosném kosmu se dějí pouze zázraky z nevíry,
básník jako nevěřící Tomáš vkládá prsty do ran reality. Zříká se »úrodné,
protože naplavené: aluviální oblasti lidských představ«, nebo jinými slovy,
odpírá »náklonnostem citové přirozenosti«, důvěrnosti povýšené na důvěru. Chce nahmátnout tvrdé, skalní dno smrti, uniknout proměnám pomíjejícnosti. A tak s narážkou na novozákonní podobenství naznačuje, že
lze jeho dílo pochopit jen tehdy, uvědomíme-li si, »že nechal půdu ostatním a zajímá se o semena spadlá na ákálu«. Není divu, že básník je proniknut pocitem šílené marnosti všeho tvoření, pojéseós, pocitem, který
vnukl sv. Augustinovi vidění, jak chlapec přelévá moře do jamky. Holan
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jej přepisuje touto větou: »Jsem smuten, čta to po sobě. Neboť karafa,
naplněná vodou Tichého oceánu, nestačí, aby imaginární pouto mezi majitelem té uvězněné vlny a sirénou toho oceánu bylo skutečnější.« Básníka
mámí sirény nekonečnosti, absolutna naruby, může si opakovat s Březinovými Šílenci: »před slanými vodami oceánů my stáli, žízniví věčně, /
a jenom tragická hudba jich bouří dala nám opojení.«
Víme již, jak tragická je hudba Lemurie, kolik je v ní bolestného úžasu
a »nechápání«. A jak přetváří Holan metafysiku hudby, tak zabarvuje
zoufale i výtvarnost umění. Nenávidí vše splývavé a sní o »urozeném balvanu bílého mramoru«, posmívá se »lidem«, kteří nejen ustálili významy
slov, ale »dovedou napodobit mramor«. A ještě hlouběji než tento pocit
mramoru nás uvádí do Holanova světa symbol masky. Je v něm okryta
holanovská protikladnost nehybnosti a prudké vášně, střetá se v něm konečno a nekonečno. Člověk stojí tváří v tvář vesmíru: »...hledá se maska,
za kterou odstoupil demiurg... a ona je všude. Jeho ideální úmysl tedy
nutně trvá.« To platí pro božského demiurga. A pro demiurga slov?
V sedmém dopise, adresovaném Tessuně - Muse, čteme o sešitu básní:
»...chmurný rytmus mdlobné záště v nitru rozvahy, která nabízí cosi, co je
škraboškou teprve tehdy, když tam instinkt probořil hněvivě otvory.« Ne
již »ideální úmysl«, nýbrž chmurný rytmus. A vlastně ani ne maska: čtenář
Lemurie bere do rukou rozšklebenou škrabošku slov a záleží na jeho pohledu, jaký zásvit zahlédne v děsivých otvorech pro oči.

Miloš Matula
N Ě K O L I K P O Z N Á M E K O STYLU
ORÁLNÍM
Ve vědách, majících vztah ke krásné literatuře, ať je to filologie, literární historie, psychologie či jiná disciplina, nebylo učiněno v moderní
době mnoho objevů tak základního významu, jaké učinila theorie orálního stylu. Je proto dosti s podivem, že jí nebyla, jak se zdá, věnována
daleko taková pozornost, jaké zasluhuje. Vyjádřiti stručně podstatu této
theorie je dosti obtížné - ač není nijak složitá. Jde v ní hlavně o to, že
výraz našeho myšlení se děje větným gestem ve formě identické, analogické
nebo antithetické. Dvojice nebo trojice takovýchto gest se pojí v rytmická
schemata podle zákona paralelismu a skladba epická, didaktická nebo pod.
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se v dobách, kdy ještě vzkvétá tento styl orální, jenž je původním stylem
lidského, vyjadřování, skládá z menšího či velikého počtu takovýchto rytmických schémat. Schemata během času nabývají ustálených tvarů. Jsou
původně hlavně mnemotechnickou pomůckou pro recitátory skladeb, pak
se však také stávají přímo skladebným prvkem a dovednost či tvůrčí umění
původce skladby spočívá v tom, jak umí použiti daných schémat - klišé.
Pravý význam toho, co zde bylo právě vyznačeno, vysvitne ovšem teprve
na příkladech, a tu lze jen odkázati na sbírku studií »Nová psychologie
jazyka«, kterou vydal v Staré Říši na Moravě Josef Florian, jemuž patří
veliká zásluha, že seznámil se vskutku objevnými pracemi P. Marcela
Jousse také české milovníky poesie a vědce.
Vždyť theorie o stylu orálním zcela novým světlem proniká v počátky
básnického tvoření snad u všech národů vůbec. Vysvětluje vznik velikých
eposů v dobách, kdy nejen nebyla vyvinuta technika písma, nýbrž i povšechná úroveň vzdělanosti byla - aspoň zdánlivě - nižší nežli v epochách,
kdy psaná literatura dosahovala vrcholů svého rozkvětu. Theorie orálního
stylu vědecky odůvodnila tvrzení, jež se mohlo dříve jeviti jen paradoxem,
že básnické tvoření - schválně nebudiž řečeno literatura, neboť toto slovo
už samo o sobě upomíná na písmena - není nezbytně spojeno se znalostí
písma u tvůrců, ba vůbec s jeho existencí. Tato theorie způsobila, že musíme opraviti poněkud i dosavadní názory o »nekulturních, primitivních«
národech. Zejména nelze tuto nekulturnost a primitivnost měřiti měřítky
dnešními, kdy znalost psaní a čtení je majetkem zcela obecným a básnická
tvorba se ukládá v tisících a tisících knih. Aniž by bylo třeba naivně sníti
o »zlatém prvotním věku«, nutno přece uvážiti, zda láska a úcta k poesii
je v širokých vrstvách tak veliká jako v oněch dávných dobách.
Český badatel Ludvík Kuba, který si získal nesporných velkých zásluh
o výzkum balkánských národů, uměl zachytit půvab jejich poesie, měkkou
lahodu jejich nápěvů, sálavost barvy jejich kroje, s podivem neznajícím
vysvětlení mluví o prostých mužích z Balkánu, kteří zpaměti recitují
obsáhlé skladby nebo znají několik řečí, aniž by uměli čisti a psáti. Kdo
se obeznámil s theorii orálního stylu, tomu se stanou takovéto zjevy zcela
pochopitelné.
Takový lidový pěvec, těžko si dobývající chleba, chudobný, na kterého
se dnes vyšší vrstvy už jistě dívají jen se shovívavou blahosklonností, ne-li
opovržením, se posud na Balkánu vyskytuje; je to živý pomník starých
dob, starých kultur, je duchovně spřízněn s učitelem národů Homéremu
Nepochopení, ba pohrdání vrstev, odchovaných vyvinutou knižní kulturou, k takovýmto odkazům dávné kultury, nejsou ovšem pouze zjevem
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dnešním. Bylo už v dobách antických. Xenofon v »Hostině« vkládá do
úst účastníkům uměleckého symposia tato slova:
»...Můj otec dbaje, aby ze mne byl dobrý člověk, uložil mi naučit se
nazpaměť všem Homérovým básním. Ještě dnes bych mohl odříkat celou
Iliadu a Odysseiu zpaměti.«
»Což nevíš,« poznamenal Antisthenes, »že tyhle básně umějí zpaměti
také rapsodové?«
»Jak bych nevěděl, když je takřka denně poslouchám?«
»ZnáŠ tedy někoho hloupějšího, než jsou rapsodové?«
»Na mou věru neznám,« odpověděl Nikeratos, »aspoň nevím, že bych
znal...«
A přece byl jistě i vznešený stařec Homér, jak žije v našich představách, takovým prostým rapsodem, jenž recitacemi pestrých skladeb bavil
pány i prostý lid. Ovšem byl to duch tvůrčí, který uměl, jak o tom vypráví
theorie orálního stylu, zcela originelně používati rytmických klišé, stavětí
z těchto prvků nové útvary a proniknouti je jednotným básnickým záměrem.
Na jaké nové cesty by asi přivedla orální theorie ony učence, kteří si
posud lámou hlavu tím, která z tří hlavních theorií o vzniku Homérových
eposů (jednotné skladby, krystalisační a písňová) je správná! Snad by přispěla na pomoc těm, kteří tvrdí, že taková Ilias nebo Odysseia je v podstatě celá dílem básníka jednoho.
V osvětlení theorií orálního stylu nabývají nového významu i známá
homérská epitheta a přirovnání. Nejsou pouhou slohovou ozdůbkou a
zvláštností, nýbrž důležitou pomůckou mnemotechnickou. V tom směru
je zejména epithet používáno už zcela mechanicky. Jednotlivé osoby, ať
vystupují na kterémkoli místě básně, mají své ustálené přívlastky (Hektor
jiskřící přilbou, Achajové s krásnými holeněmi atd.). Také homérská přirovnání, kde je široce rozveden jeden i druhý člen, byla jistě především
oporou paměti, neboť jedna představa vyvolávala svou názorností lehce
a jasně hned představu druhou. Jsou ovšem také důležitým prvkem skladebným, jehož je záměrně užíváno k účelům ryze uměleckým. Dodávají
skladbě plastičnosti, vědomým zdržováním děje propůjčují jí onen ráz
pravého epického klidu, jímž se homérské básně vyznačují. Vždyť obecenstvo, jemuž byly určeny, nehltalo knižní stránky, nýbrž s rozkoší vychutnávalo každou podrobnost během hostiny nebo za dlouhých zimních večerů.
Theorie orálního stylu - ač jinak pokládá staré písemnictví řecké a římské za literaturu typického stylu psaného - byla si také vědoma, že toto
hodnocení nelze vztahovati na Homéra, částečně pak i na Hesioda, tyto
praotce řecké vzdělanosti.
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Theorii o stylu orálním lze znamenitě aplikovati také na básnictví,
k němuž se moderní doba vrací se zvýšenou vnímavostí a pozorností, totiž
na starou poesii čínskou. Málokomu z nás je ovšem možno studovati v originále tyto věci, složené v jazyku nám velmi odlehlém a knižně zachycené
písmem nejobtížnějším na světě. Musíme však věřiti čínskému učenci,
který moderním evropským jazykem nám podává přehledný obraz dějinného vývoje čínské poesie. Nalézáme u něho postřehy, jež lze krásně uvésti
v soulad s objevy theorie orálního stylu.
Především zdůrazňuje význam paralelismů v staré čínské poesii. Paralelism synonymický záleží v tom, že se dvakrát opakuje táž myšlenka, při
čemž se po každé užívá jiného obrazu nebo se tento obraz lehce pozmění:
Je z nejkrásněpich kamenů nám neurit neposkvrněny;
voní nám dechem nejsladíím lilie bílá bez vady.
Paralelism antithetický staví v přímou protivu dvě myšlenky:
Jiti drahou ctnosti, tot vystupovati na horu;
jiti drahou neřesti, tot sestu pováti do propasti.
Konečně synthetický paralelism staví v určitý poměr jen mluvnické
prvky věty. Slovesu odpovídá sloveso, podstatné jméno podstatnému. Lze
mluviti o paralelismu gramatikálním:
Tak sám a nezkrotný - jde s plnou důvěrou ve svou odvahu;
tak hrdý a pyšný - má jistě velké schopnosti;
odvahu - jako Si Tseu-long, hrdina znovu se objevivší na světě;
nadání - jako Li Thai-po, básník znovu zrozený.
Tyto paralelismy, tyto rytmické dvojice a trojice, zejména dvě první,
jsou zcela zřejmě ona »větní gesta ve formě identické, analogické nebo
antithetické«, jak o nich ví a ve starých básnických památkách, ba v kořenech lidské řeči vůbec všude dovede odkrýti theorie orálního stylu.
Vysvítá také, že i u Číňanů byla obsáhlá poesie, která žila zprvu jen
ústním podáním. Paralelismy, které pak přešly do literatury psané a staly
se přísným pravidlem, byly u Číňanů zprvu jistě rovněž mnemotechnickým
prostředkem, vedle toho však i umělecky významným prvkem. Vždyť
o starobylé slavné sbírce Ši king praví čínský učenec, že se ze značné části
skládá z písní, které kolovaly mezi lidem a byly pak sebrány na rozkaz
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císařů, tedy něco obdobného, co se stalo se zpěvy homérskými z podnětu
Peisistratova. Že život poesie, přenášené více méně jen ústním podáním,
byl dlouhý, o tom svědčí též skutečnost, že i v Číně byly velké obtíže s materiálem ku psaní a přece vznikaly krásné a obsáhlé skladby. Obtíže se
zmírnily teprve tehdy, když za dynastie Činů generál Mong Thyen vynalezl štětec ku psaní a inkoust, jímž se psalo (čí malovalo) na hedvábí.
Předtím se jen velmi nesnadno rylo na bambusových destičkách.
A hra paralelismů se vyskytuje v čínské poesii stále a stále, slovo vyvolává slovo, představa představu, lyrická impresse je zachycena obrazem
pohádkově hebkým, snovým, alegorií časem až těžce srozumitelnou, jak se
paralelismy stávají stále umělejší a hledanější.
Zde ještě ukázka čínské básně:
Kwe fong: KRÁSNÁ

BROSKVOŇ

Jak zdatné vzrůstá broskvoň!
Jak četné její jsou květy!
K svatbě chystá se dívka:
je třeba mužem a ženou být.
Jak zdatné vzrůstá broskvoň!
Jak přehojné jsou její plody!
K svatbě chystá se dívka:
je třeba mužem a zenou být.
Jak zdatné vzrůstá broskvoň!
Jak bohaté jsou její listy!
K svatbě chystá se dívka:
je třeba mužem a ženou být.
Celá báseň je jedinou paralelou svěží broskvoně a mladé dívky. Květy
znamenají dívčinu krásu, plody její ctnosti jako manželky, listí její tělesné
zdraví. A ještě jeden symbolism zde spatřují autoři: jako broskvoň rozkvétá na jaře, tak i manželství má býti uzavřeno v mladém věku, a to
v jarní roční době.
Nazvali jsme zde nauku o stylu orálním theorií, neboť při veškerých
přehojných a přesvědčivých důkazech, jimiž je podepřena, jí zůstává. Pokud však je lidskému rozumu přáno přiblížiti se pravdě, málo theorií asi
k ní našlo tak správnou cestu jako tato. A její význam se nám stane zřejmým ještě více až tehdy, když jí bude ještě hojněji a důkladněji užito při
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vpravdě vědeckém zkoumání literárních památek a básnického tvoření
vůbec.
Theorie orálního stylu tedy ukázala, že vznik básnických skladeb není
těsně spjat s existencí písma, nejen však to, nýbrž také, že skladby přenášené pouze ústně nemusejí míti hodnotu pouhé »lidové poesie«, nýbrž
že mohou takto vzrůsti i rozsáhlá umělecky propracovaná díla, obsahující
kromě hodnot ryze poetických i názory mravní, představy náboženské,
ideje filosofické, ba i vědecké empirické a spekulativní poznatky. Tato
theorie poučila mimo to i dnešní básníky o nových možnostech (jež jsou
ovšem vlastně objevy velmi starými), o tom, jak lze osvěžiti a projasniti styl
znavený knižní rutinou. Zasluhují proto díků i ti, kdož první k nám uvedli
její výtěžky a objevy, a bylo by třeba, aby jejich krok nezůstal bez odezvy
a pokračování.

Josef Bukáček
DVA ITALSKÉ V Ý B O R Y
Z ČESKÉ POESIE
Luigi Salvini, 11 Corallo di S. Venceslao. La Poesia religiosa presso gli
Slavi. Brescia, Morcelliana 1942, stran 264, cena 25 L. - Canti epici cechi,
scelti e annotati per uso degli studiosi italiani da Adolf o Plachý ed Enrico
Damiani. Pubblicazioni dell Istituto per l´Europa Orientale. Roma. Serie
quinta: Grammatiche, dizionari e testi letterari. Roma, 1943, stran 92,
cena 15 L.
S radostí stane pěstitel kulturních styků česko-italských nad těmito dvěma výbory z české poesie. Jak daleko jsme od dob, kdy takřka jediným šiřitelem české literatury v Itálii byl Jaroslav Vrchlický, který zasílal české
knihy darem svému dálnému příteli Emiliu Tezovi, profesoru padovské
university, aristokraticky distinguovanému badateli v oboru četných jazyků
a literatur! Teza se zajímal v duchu romantických zálib tehdejší generace
zejména o lidovou poesii slovanských národů. V dopisech (psaných česky
a dílem i německy), nad nimiž jsem snil a uvažoval před lety jednoho lednového týdne v slavné benátské knihovně »Marcianě«, v době, kdy Benátky, jsouce prosty barvotiskového pozlátka cizineckého ruchu, stávají se
tesklivě domáckým a téměř provinčním městem, do jehož intimních vzpomínek jest milo se pohřížiti, podává Vrchlický některé vysvětlivky k bá-
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sním, které Tezá hodlal přeložiti do italštiny (ale většinou nepřeložil). Rád
jsem pročítal tyto dopisy a prolistoval katalog odkazu Tezová s hrstkou
českých knih. Z této korespondence i odjinud víme, jak těžce Vrchlický
nesl, byl-li tehdy i v literárních kruzích italských pokládán na př. za básníka maďarského a nebyl-li dosti znám v Itálii český národ, viněný z kacířství a nedoceněný po stránce kulturní. Pokud jde o poznání české kultury:
literatury, hudby i umění výtvarného učinila italská kulturní vrstva v posledních desítiletích veliké pokroky, jistě zásluhou kulturní propagace se
strany české, především však obratnou organisací mladé italské slavistiky,
která se zrodila jako kolektivní instituce badatelská vlastně teprve až po
světové válce a učinila za čtvrt století svého trvání neobyčejné pokroky.
Důkazem toho jsou i oba nové výbory z české poesie.
Lombarďan Luigi Salvini, autor výboru z české poesie náboženské od
písně »Hospodine, pomiluj ny« až k hymnu Václava Renče »Pod křídlem
Tvého chorálu, ó sv. Václave«, zahájil svou akademickou činnost na starobylém Istituto Orientale superiore v Neapoli, na němž již po staletí se
pěstují orientální a některé slovanské jazyky. Toto nabádavé ovzduší badatelské jistě přispělo k vytvoření jeho polyhistorské osobnosti, která s renesanční všestranností pěstuje nejen všecky řeči a literatury slovanské,
nýbrž se zabývá i literaturou německou, maďarskou a litevskou, stávajíc
se jakousi moderní obdobou všestranného Emilia Tezy, u něhož ovšem
při všem vybraném vkusu literárním nad literárním kritikem převládal
učený linguista. Tato téměř omračující šíře zájmů nemůže být ovšem vždy
provázena stejným stupněm vědeckého prohloubení. V oblasti bohemistiky
si Salvini získal solidní jazykové i literární vědomosti, které z něho činí
úspěšného překladatele a duchaplného popularisátora znalostí o české
literatuře.
»II Corallo di S. Venceslao« - slova »corallo« ve významu »chorál«
je zde užito v italštině způsobem zcela neobvyklým - obsahuje překlady
72 básní náboženského obsahu. Jsou sem ovšem pojati nejen básníci ryzí
inspirace náboženské, nýbrž i takoví, kteří zpracovali legendární náměty,
ale jejichž poměr k náboženství byl spíše estetický (Neruda, Vrchlický)
nebo i básníci, u nichž slovo »Bůh« je v básnickém textu spíše vnější etiketou, poetickým obrazem, vyjadřujícím pouhou »religiositu«, to jest moderní a profánní obměnu zjeveného náboženství (Wolker). Salvini nečiní
toto rozlišení filosoficko-psychologické, a tím se stává, že v svých obsáhlých a jinak dobře poučených komentářích k jednotlivým básním uvádí
Nerudu a Vrchlického mezi básníky, od nichž prý pochází největší přínos
české náboženské literatuře (str. 182), a přihlížeje patrně k lidově nábo-
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ženským motivům jeho poesie, uvádí Nerudu mezi romantiky (43) . Tyto
klamné závěry jsou způsobeny tím, že v svých průvodních komentářích,
jež rozsahem a pojetím daleko přesahují cíle anthologie, zevšeobecňuje
názory, pronesené s úzkého hlediska náboženských nebo církevních motivů, jimiž jsou jednotliví básníci ve výboru zastoupeni. Vkusný a poučný
výbor Salviniho obsahuje nejprve 19 národních písní rázu náboženského,
vyňatých hlavně ze sbírek: Erbenovy, Sušilovy, Bartošovy a Kamarýtovy,
dále výtvory básníků anonymních starší doby a básníků barokních v duchu nejnovější rehabilitace literárního baroku a konečně 32 básníků od
dob obrozenských, z nichž největší pozornost je věnována Březinovi (6 básní) a Wolkerovi (4 básně). Bedlivě si všímá i »katolické moderny«,
z nejmladších básníků jsou ve výboru zastoupeni Jan Zahradníček, Josef
Berka, Jan Dokulil, František Lazecký, Jan Pilař a Václav Renč.
Zvláštní pozornosti zasluhuje překladatelská methoda Salviniho.V Itálii
Benedetto Croce hlásá zásadu, že básnické dílo je nepřeložitelné a radí
překládat básnická díla v próze. Rozruch způsobila v této věci před lety
jeho polemika s Quidem Manacordou, překladatelem »Fausta«. Naproti
tomu Giovanni Gentile ve »Filosofia dell'arte« (1931) připouští možnost
překladu básnického díla, při čemž překlad je jen jednou z nekonečného
množství možných interpretací, jakými jsou i různé způsoby čtení nebo
přednesu nějakého básnického díla, nebo i různá pojetí tvůrce samého..
Salvini překládá, stejně jako většina italských i francouzských překladatelů, v rytmické próze. Tento způsob překládání se dobře uplatňuje zejména v poesii hymnické (Březina, X. Dvořák, Toman, Renč); Salvini
jím dosáhl dobrých výsledků i v převodu poesie intimní (Wolker) i některých národních písní, ač ovšem pro hravý rytmus a zvonivý rým lidové
poesie je tento způsob překládání většinou těžkopádný. Uvedeme zde
jedno z nejzdařilejších míst Salviniho překladu Březinovy básně »Moje
matka« (zejména verš: »ty šípe zlatý, vystřelený do ohniska - Tajemství
věčně planoucích!«):
»O madre mia, ormai in luce trasfigurata,
tu, jreccia ďoro scagliata nel focolare
di eterni fiamme ggranti misteri! 11 tuo nome, spento suono,
ancora vibra nett'ombra nostra; e ti so vicina.«
Březina je v Itálii pokládán za největšího českého básníka a jednoho
z největších básníků všech dob. Ettore Lo Gatto, který právě dokončil překlad všech básní Březinových, věnoval mu již r. 1929 obšírnou studii.
A některé básně Březinovy ztlumočil i Umberto Urbani.
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Podle Salviniho slov, pronesených v úvodu, je tento výbor prvním
svazkem chystaného výboru náboženské poesie všech slovanských národů,
neboť česká náboženská poesie, zejména píseň »Hospodine, pomiluj ny!«,
je nejstarší a působila na náboženskou poesii ostatních slovanských národů.
Salvini věnuje obsáhlé výklady národní písni, jednotlivým básním i básníkům, zejména Zeyerovi, Vrchlickému a »katolické moderně«. Někdy
ovšem ulpívá na vnějším bibliografickém výčtu nebo nevýznamných životopisných podrobnostech, místo nichž bych si přál větší prohloubenosti
literární charakteristiky a větší propracovanosti slohové. U Vrchlického
neuveden důležitý pobyt Vrchlického u strýce faráře v Ovčárech a mezi
překlady chybí Dantovy »Lyrické básně« a Goethův »Faust«. Na váhu
nepadá několik drobných nepřesností. Mezi spolupracovníky Kollárovy
sbírky »Písně světské lidu slovanského v Uhřích« uvádí Salvini též Jana
Bohoslava (má státi Blahoslava, str. 46), jak převzal tuto nešťastnou
formulaci z 3. vydání Novákových »Přehledných dějin literatury české«.
Avšak italský čtenář se bude domnívati, že Blahoslav byl současníkem
Kollárovým a Šafaříkovým! Název Palackého »Dějin« citován nepřesně
(104). Nelze říci, že Havlíček byl »první český literární kritik« (109).
Arne Novák napsal v 4. vydání svých »Přehledných dějin« (str. 443),
že byl »náš první kritický temperament«, který vynikl nad starší kritiky
své doby a je protikladem ke kritikům se snahami literárně historickými.
Z kapitoly popisující lidové zvyky podle Erbena (50-52) bude mít italský
čtenář dojem, že ty zvyky trvají v Čechách a na Moravě dodnes. Některé
názvy knih byly přeloženy nepřesně. »Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských« není »Cento racconti e leggende...«, nýbrž »Cento fiabe
e leggende...« (120). »Torso života« není »II busto della vita« (195),
nýbrž »II torso della vita«. »Háje, kde se tančí« třeba přeložiti nikoliv
»II bosco dove si danza« (200), nýbrž doslovně »I boschi dove si danza«.
Z českých jazykových chyb jest uvésti: »jesliček« (nom. plur., 50), m. spr.
»jesličky«, »kralská« (95), m, spr. »královská«, »Klatovice« (153), m.
spr. »Klatovy«. Velmi četné jsou tiskové chyby, zejména v označování
kvantity, jež působí největší obtíže cizincům, učícím se česky. Z nejrušivějších uvedu: »tvář« (185), m. spr. »tvar«, Jan Štítný (199) a Jan Lazecký (241), ačkoliv jinde křestní jména obou spisovatelů jsou uvedena
správně. Musíme si ovšem uvědomit, že italský čtenář si nevšimne těchto
nedopatření, takže jimi propagační účin Salviniho knihy nebude oslaben.
Za nejsilnějšího básníka nejmladší katolické generace v Čechách pokládá
Salvini Václava Renče, ztělesňujícího výboje české poesie od Březiny až
do dnešní doby, jehož poesie jest »una delle piú conchiuse e armoniche;
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e forse, fra quelle dei giovanissimi, la voce piu limpida che dalla natura
ha ricevuto il dono piů ricco, fin dal suo nascere« (250). Svou anthologií
II Corallo di S. Venceslao Luigi Salvini prokázal nevšední vlohy kritické
introspekce.
Zcela jiné cíle sleduje výbor z české epiky Canti epici cechi, pořízený
lektorem češtiny na římské universitě Adolfem Plachým a známým slavistou téže university Emicem Damianim, redaktorem revue »Bulgaria« a
autorem příručky »Avviamento agli studi slavistici in Italia« (Milano,
Mondadori, 1941). Z úvodu se zdá, že hlavní účast na tomto svazečku má
Adolf Plachý. Tento výbor přináší v českém znění v bezvadné reprodukci
deset skvostů české epiky, zaměření částečně baladického. Jsou to tyto
básně: F. L. Čelakovský: »Toman a lesní panna«, K. J. Erben: »Vodník«,
J. Neruda: »Zacelené rány« a »Balada rajská«, S. Čech: »Sumářovo dítě«,
J. Zeyer: »Kam, Pane, kráčíš?«, J. Vrchlický: »Západ«, F. Šrámek: »Raport«, K. Biebl: »Msta« a J. Wolker: »Balada o očích topičových«. Zde
vskutku nebylo třeba v úvodu omluvy, že pořadatel se z důvodů didaktických rozhodl pro epiku, ačkoliv nejvyšší dokonalosti dosáhla česká literatura v lyrice! A rovněž nelze souhlasit s pokornou mikromanií Adolfa
Plachého tam, kde staví českou výpravnou prózu hluboko pod výpravnou
prózu italskou: »Nella prosa narrativa la letteratura nostra non ha avuto
finora la fortuna di affermarsi in veramente alti valori originali« (str. 5).
To by byl stejným sýčkem jako v Itálii Giovanni Papini (v Pěgaso, 1929)
a Alfredo Galletti (v II Novecento, 2. vyd. 1939) v názoru na italskou
výpravnou prózu (sr. o tom Kritický měsíčník III, str. 313 a 318). Stručné
karakteristiky jednotlivých básníků dobře vyhovují svému účelu, který není
literárně-historický, nýbrž didakticko-mluvnický a jeví se v hojných poznámkách umístěných pod čarou.
Tyto poznámky nejsou bez tiskových chyb, celkem však dobře splní
své poslání, aspoň po stránce slovníkové a věcné. Napsat komentář pro
cizince, který by byl zároveň výstižný a stručný a nekazil radost z četby takových básnických skvostů, jimiž bývají italští studenti, jak vím ze zkušenosti, nadšeni, je věc nesnadná a záslužná; vždyť jde o pronikání češtiny na
mezinárodní forum. Zde si pořadatel usnadnil svůj úkol tam, kde šlo
o rozlišení mezi jazykem hovorovým a jazykem básnickým, nebo v případech, v nichž nelze pro české slovo nalézti snadno v italštině výraz rovnomocný. »Námluvy« ve verši: »otec jedná námluvy« neznamená »sponsali«
(svatební obřady, svatba), nýbrž »chiesta, domanda di matrimonio« (14).
»Sponsali« je prozaickým komentářem básnického obrazu. Podobně »tajiti« není »nascondere« (26), nýbrž »celare«. »Švarný« není lidová forma
Řád IX. 14.
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pro »bello« (18), nýbrž adj. významem blízké adj. »ztepilý«, »štíhlý«,
tedy: »snelio«, »svelto«, »ben fatto« a pod. S jistou lidovou bodrostí je
zde vyjádřena představa elegance. »Ráno, raníčko« vyžaduje hlubšího vysvětlení, nežli je pouhé »presto« (26). Methodického i věcného zdokonalení by si vyžádaly zejména poznámky, týkající se hláskosloví a tvarosloví.
Proč neuvésti, že »mejtina« je lidovým tvarem k spisovnému »mýtina« ?
(17.) Nebo že »chvíle« souvisí s něm. »Weile« (10) a »meldovati«
s něm. »melden« (70), když jinde takové obdoby bývají uváděny? V tvarosloví chtěl pořadatel z počátku učiniti z textu prostředek k nacvičování
mluvnické látky. Pak se mu asi, a to právem, zželelo těchto básnických
skvostů, takže omezil své poznámky na míru nejnutnější. Zde však opět
upadá do opačné krajnosti a uvádí příliš málo. Uvede-li »kadeř« (17),
»žalost« (18) a pod. bez označení rodu a gen. sg., »svázati« (59), »plakati« (82) bez udání 1. os. sg. nebo neoznačuje-li slovesa perfektivní,
nemá z toho italský Čtenář pranic. Nestačí napsati, že »choditi« je impf.
(26), nýbrž že je to iterativum k durativu »jiti«. Poznámky obsahují též
několik chyb základních. Tvar rozpjatí (32) není spisovný, sloveso kleknouti není impf. (33), neexistuje inf. najezditi, nýbrž najezditi se (15);
zde chybí vysvětlení rozdílu mezi »jeti«, »jezditi« a »najezditi se«. Nelze
napsat na zač. věty nebo jako heslo se rozjeti (84), nýbrž jen rozjeti se.
Zde jistě živé slovo učitelovo vyplní mezery a nahradí nedostatky tištěných poznámek.
Přejeme vlašské slavistice i české literatuře, aby takových výborů, ať
původních Či přeložených, o nichž nám bylo radostnou povinností referovati, bylo co nejvíce. A nepochybujeme o tom, že budou stále dokonalejší.

Gabriel Hejzlar
NOVÉ VÝKOPY V HERKULANEU
Zájem italských archeologů se soustřeďuje především na dvě antická
města, na Pompeje a Herkulaneum, jež byla zasypána hrůzným výbuchem
Vesuvu ve dnech 24.-26. srpna r. 79 našeho letopočtu, několik týdnů po
nastoupení císaře Tita. Menší Herkulaneum leželo asi 6 km na jihovýchod
od Neapole na západním úpatí Vesuvu, na pobřeží zálivu, a mělo dobrý
přístav; bylo vyhledávaným letoviskem, jako i dnes je celé okolí oblíbenou
vilegiaturou. O něco dále k východu se rozkládaly Pompeje. Spousty
vychrleného popela a déšť vulkanických kamenů a kaménků přikryly vzdá-
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lenejší Pompeje vrstvou vysokou 5-6 m, bližší Herkulaneum však 12-15 m;
zde mimo to proud bahna, vytvořeného prudkými lijáky z vyvržených sopečných hmot, valící se po svahu hory, zalil nejen město, ale pronikl až do
moře. Tato vrstva bahna časem ztuhla a ztvrdla na kámen a byla zvýšena
pozdějšími výbuchy a zvláště proudem lávy (r. 1631), který pohřbil Herkulaneum ještě o 5 m hlouběji. R. 79 láva ze sopky netekla.
Tak byla obě místa vymazána z mapy italských měst a časem vypadla
z paměti lidstva; jejich navršená mohyla byla znovu osídlena a opět vzdělávána. Nad pohřbeným Herkulaneem stojí dodnes město Resina. S hlediska zachování památek byla však tato přírodní katastrofa ke své oběti
blahovolnější než lidská činnost, jež se během věků projevila velmi často
jako činitel ničivý. A tak zůstalo tajemství veřejného a soukromého života Římanů v těchto městech nedotčeno a dochovala se umělecká díla
i předměty denní potřeby, které by byly jinak padly za oběť zkáze a válečnému pustošení dobyvatelů a vítězů. Nikde proto v celé oblasti starověkého světa se nám nejeví obraz antického života s takovou bezprostředností
jako v těchto dvou nevelkých venkovských městech.
Vzpomínka na Herkulaneum a Pompeje se časem obnovila, ale teprve
v 17. stol. se projevoval živější zájem o to, kde tato města ležela. Představy
o jejich poloze byly klamné, jak ukázal výzkum, který se začal příležitostnými nálezy. Na stopy Herkulanea se přišlo zcela náhodou r. 1709, kdy
rakouský generál d'Elbouef dal kopati v těchto místech u své vily studni,
při čemž dělníci narazili na zeď antické budovy - byla to, zeď herkulánského divadla, jak se shledalo až o 30 let později podle nalezeného tam
nápisu. Praví se v něm, že L. Annius Mammianus Rufus zbudoval na svůj
náklad theatrum Herculanense. Tak byl dán popud ke zkoumání v těchto
místech, a tím i k vykopávkám antických míst vůbec. Po těchto, náhodných nálezech začal tu pravidelné zkoumání r. 1738 neapolský král Karel
III. burbonský. První výkopná kampaň trvala skoro 30 let; její výtěžky se
ukládaly ve vile Portici. Z této sbírky vzniklo dnešní Národní museum
v Neapoli. Ale tyto. výkopy, vedené podzemními štolami, při nichž šlo
jen o získání soch, maleb, mosaik a jiných artefaktů, jeví se nám jako
vandalské, neboť porušily nejen zdivo budov, nýbrž zničily nejednu mosaiku, malbu i sochu.
Mezitím (od r. 1748) upoutaly na sebe pozornost Pompeje, kde byl
výzkum podstatně snazší, neboť je kryje popel a pemzové kaménky poměrně slabou vrstvou; proto byly výkopné práce v Herkulaneu zastaveny. Výsledky zkoumání byly dlouho tajeny; teprve r. 1757 vyšel první svazek
»Herkulánských starožitností«. Když Winckelmann r. 1762 a 1764 podal
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Evropě zprávu o herkulánských objevech, vznikla v Itálii proti němu pravá
bouře, že se odvážil upozorniti ostatní svět na utajované památky. Pro
stav archeologického bádání počátkem 19. stol. a pro naděje v ně kladené
je příznačné, co napsal M. Zd. Polák ve své Cestě do Itálie (v letech
1815-1818:): »Herkulaneum vykopati nelze, poněvadž na něm Portici,
Resina a zvláště královský zámek a zahrada stojí; a tak kdo ví, kterým
pozdním potomkům našim památky tato zem zachovává.« Ani dvojí
období výkopné práce v 19. stol. (v letech 1828-1855, 1869-1875) nepřineslo uspokojivých výsledků a neukázalo skutečný vzhled města. Vinu na
tom měly nejen nepříznivé podmínky místa, nýbrž nepochybně i starý způsob odkrývání pomocí podzemních štol jako šachtami při dolování. Práce
bylo nutno zastaviti pro nebezpečí zřícení domů v Resině a pro odpor obyvatelstva, jemuž výkopy zničily pole, zahrady a vinice.
Po 62leté přestávce byly vykopávky znovu zahájeny Mussolinim roku
1927 a jsou soustavně prováděny s mimořádnou státní podporou podle
určitého plánu za zkušeného vedení A. Maiuriho. jde o to, spojiti a uspořádati v systém dosavadní výkopy, konané na různých stranách města,
o odkrytí obytné části města a předměstských vil. Methoda netrpělivého
hledání hned zde, hned tam, byla vystřídána soustavnou, vědecky opatrnou
prací. Zkoumání místa, po němž se už volalo počátkem 20. stol. s nabídkou mezinárodně opatřeného finančního nákladu a za účasti archeologů
a techniků jiných národů, vedou Italové sami. Toto opoždění je štěstím
pro Herkulaneum, neboť dnes se pracuje methodou o mnoho dokonalejší
a s použitím nejnovějších prostředků moderní techniky. Elektrické vrtačky
pronikají hravě vrstvou lávy a zkamenělým příkrovem a mechanické lopaty
pracují vedle motyk a lopat v lidských rukou. Při tom však tempo práce
není překotné; nejde o rychlé odkrytí co největšího prostoru města a co
nejvíce domů, ale o získání co nejvíce poučení z nálezů. Postupuje se
opatrně po vrstvách a obrací se každá hrst hlíny, aby nic dokumentárně
cenného nezašlo a nebylo zničeno. Současně s odkrýváním jdou konservační práce při těchto »nuovissimi scavi«. Za výbuchu Vesuvu nebo štolami podryté a řítící se stěny budov jsou podchycovány, podpírány a zajišťovány, zřícené rekonstruovány. Tato moudrá pomalost poskytuje též záruku
spolehlivé ochrany památek. Zároveň se zjišťuje, jak povrchní a neúplné
bylo všechno zkoumání dřívější. Do těchto nových výkopů zůstalo Herkulaneum velkým tajemstvím, neboť starý způsob odkrývání podzemními
štolami a zářezy do rozsáhlé hrobky, v níž je celé město pohřbeno, získával
sice umělecké předměty (bronzy, mramorové sochy, mosaiky, nástěnné
malby a j.), ale obraz o domech a jiných budovách a celkovém vzhledu
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měs,ta a jeho někdejším životě zůstával nezřetelný; dříve byly budovy zkoumány jen pro cennou vnitřní výzdobu, stavební vzhled badatele nezajímal,
a proto byly zpravidla opět zasypány.
Dosud byla odkryta jižní část města a nevelký úsek ze středu města,
část východní čtvrti a okolí rozsáhlé předměstské vily. Rozloha města byla
zjištěna zatím se tří stran, jen hranice k horskému úbočí je ještě neurčitá.
Počet obyvatelstva se odhaduje na 3000, z nichž však zahynul při výbuchu
celkem nepatrný počet, na rozdíl od Pompejí, kde oběti lidské šly do tisíců.
Zkáza města nenastala tak náhle, aby se lidé nemohli zachránit kvapným
útěkem; jen snad ti, kteří se pokusili odnésti své poklady a šperky, propásli
drahocenný čas a klesli udušeni vedle svých cenností nebo v ruce s nimi.
Z toho, co bylo dříve a nejnovějšími výkopy odkryto, jeví se Herkulaneum jako město s pravidelným plánem, připomínajícím nedalekou Neapol. Ulice, souběžné s pobřežím, jsou protínány příčnými ulicemi, s kterými se křižují v pravém úhlu; tím vznikají pravoúhlé, nejčastěji obdélné
bloky domů. Ulice jsou dlážděny lávovými kameny a bloky z vápence a
jsou ve velmi dobrém stavu; dosahují 4%-9 m šířky, z čehož polovina připadá na chodníky. Vzhled ulic nebyl jednotvárný: jsou tu balkony, arkýře,
přístřešky i sloupové loubí v celé šíři chodníku. Procházka odkrytými ulicemi dává možnost nahlédnouti do bytů, krámů, hostinců a jídelen a učiniti
si představu života tam žitého.
Jedinou zcela odkrytou veřejnou budovou jsou dnes městské thermy
(lázně), ležící nedaleko fora, jež byly objeveny už v 19. stol., ale zcelia
osvobozeny ze zasypání byly teprve nyní. Podobají se pompejským, ale jsou
menší; měly oddělení pro muže a oddělení pro ženy. Jednotlivé místnosti
(šatna, sály pro koupání ve studené vodě a v teplé vodě i jejich bazény)
mají mosaikové podlahy, stěny zdobené malbami a strop s dekorací Štukovou; nechyběla zde ani výzdoba plastická. Pro tělesné cviky a jako hřiště
bylo tu určeno volné prostranství, obstoupené sloupořadím.
Jinou významnou budovou je t. ř. basilika, zkoumaná už též v 18. stol.,
z níž pocházejí tři zvláště cenné nástěnné malby v museu neapolském (Herakles a Telefos, Theseus a Minotauros, Cheiron a Achilleus). I tato budova byla zdobena množstvím soch. Většina představuje členy rodiny Balbů, z nichž nejslavnější byl místodržitel Kréty a Kyrenaiky M. Nonius
Balbus; jeho jezdecká socha je v museu neapolském. Byla to odměna města, že dal restaurovati tuto budovu, obnoviti hradby a městské brány.
Ve výkopovém programu je úplné odkrytí divadla, ležícího v rovině,
neopřeno o svah, na severní straně města. Bylo zkoumáno štolami už
v 18. stol. a jen jimi je také návštěvníkům přístupno dodnes. Bylo tenkráte
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zbaveno veškeré bohaté výzdoby: byly to mramorové a bronzové sochy
v nadživotní velikosti, představující městské notábly a členy císařského
domu. Skvělá byla i dekorace malířská. Hlediště mohlo pojmouti asi 2500
diváků. Jeho stavitelem byl architekt P. Numicius a náklad stavební poskytl radní L. Annius Mammianus Rufus. I když bylo v něm dřívějšími
pracemi mnoho porušeno i zničeno, patří k nejlépe dochovaným divadlům
ze starověku.
Velice málo se dosud ví o chrámech, ač je nápisně dosvědčeno, že tu
byl ctěn Jupiter, Venuše a Herkules; vykopávkami byla zatím zjištěna
nedaleko basiliky jen svatyně bohyně Kybely.
Čilý obchodní styk s Orientem, jejž měla kampanská města a mezi nimi
i Herkulaneum a Pompeje, otvíral cesty též pro orientální náboženství
s jejich mysticismem. Byla zde ctěna egyptská Isis a Osiris a nepochybně
zde byli i příslušníci učení Kristova. Kdežto v Pompejích se existence křesťanů zatím s určitostí prokázati nedá, v Herkulaneu je dochováno o nich
nepochybné svědectví. V prvním patře jednoho patricijského domu je nevelká místnost s dřevěným křížem, zasazeným do štukové omítky stěny
a opatřeným dvířky k ochraně před nepovolanými zraky. Byla to asi soukromá modlitebna nějakého tajného křesťana. Tento dochovaný doklad
křesťanského symbolu má tím větší význam, že z katakomb jsou známa
znamení kříže až z 2. a 3. stol. Tak časné proniknutí nauky Kristovy do
Herkulanea lze snad přičísti kázáním apoštola Pavla v Puteolích za jeho
první cesty do Říma r. 60. Vyznavači nové víry nebyli tu patrně jen mezi
chudinou a otroky. Židé a křesťané zde usedlí viděli v zkáze obou měst
boží trest za zničení Jerusalema Titem. Připomínalo jim to biblický pád
Sodomy a Gomory, jak to vyryl jakýsi příslušník jejich na stěně jednoho
domu.
Kdežto při dřívějších výkopných pracích se nedbalo dosti o poznání
stavebního vzhledu domů, neboť šlo především o získání uměleckých předmětů a jiných svědků antického života, nové výkopy si všímají všeho. Jimi
teprve byly odkryty komplexy domů v úplnosti a poznány domovní typy.
Domovní stavitelství se tu jeví pokročilejší a vývojově pružnější než pompejské a ukazuje novější formy. Jde zvláště o světlost místností a slunnost;
orientace bytů sleduje cíl míti pohled na moře. Také půdorysné rozvržení
bytů je zde volnější - chybí tu na př. nejednou typicky pompejské atrium;
místo něho je na př. dvorek nebo zahrada. Jsou tu nejen přízemní rodinné
domky, ale i jednopatrové a dvoupatrové. Proti prostému vnějšku domů
a bez ozdobných prvků jsou interiéry v úpravě bohatší. Patricijské domy
se skvělým zařízením splňují požadavky pohodlného bydlení a výzdobou
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uspokojují nároky estetické; stěny jsou zdobeny malbami, v nichž jsoíi oblíbenými náměty galantní historky z řecké mythologie, podlahu kryjí pěkné
barevné mosaiky z petrých desek cizokrajných mramorů a jednotlivé místnosti nebo zahradu oživuje nějaká plastika. Bytová kultura se jeví na vysokém stupni. V jednom domě se dochovala nástěnná malba, zasazená do
dřevěné skřínky s obdélným rámem a zadní stěnou; je to důležitý doklad,
svědčící o tom, že nástěnné malby byly vytvářeny i v dílnách mimo dům,
pro nějž byly určeny, a pak teprve zapuštěny do stěn, při čemž byly spáry
zamaskovány. Zvláště na jižní straně města je na nábřeží řada domů zámožných občanů s terasami, balkónky, zahrádkami a sloupovými síněmi,
obrácenými k moři a skýtajícími pohled na záliv. Jeví se tu snaha rafinovaně využiti krásné polohy tohoto místa, t. j. opatřiti místnostem co nejvíce
světla, slunce a vzduchu.
Bezprostřední účin a působivá životnost nálezů se zvyšuje tím, že se
vnitřní výzdoba i předměty ponechávají na místě, takže každá místnost
budí dojem' obydlených domů. V částech města, nedotčených dřívějšími
výkopy, se ničím nepohnulo od r. 79, vše tu je na místě jako v den výbuchu, protože si prchající vzali ve spěchu jen to nejnutnější a co mohli
nésti. V budovách je všechno pietně konservováno, zpevňuje se, restauruje
a chrání před dalším porušením. Obnovují se propadlé střechy a dřevěné
stavební články (trámy, schodiště, zábradlí, přepážky, okenní rámy, dveře),
jež jsou zpravidla zuhelnatělé, se nahrazují novými nebo napouštějí konservujícími roztoky neb zachycují do skleněných ochranných obalů (schody,
paravany). Vnitřní zařízení (stoly, lehátka, skříně, dřevěné pokladny, nádobí, předměty denní potřeby), ozdobné předměty ze skla, dřeva, bronzu,
pálené hlíny a kostěné, sochy, sošky bronzové, mramorové, terakotové,
nástěnné malby, intarsie a mosaikové podlahy - vše se nechává, pokud
možno, na původním místě. Zahrady jsou osazovány podle zjistitelných
stop stromů, keřů a květin týmiž druhy, takže vydávají stejnou vůni jako
ve starověku, a fontány uvedené v činnost zpívají svou píseň jako kdysi.
Domy ožívají tak se vší sugestivní intimitou života a s celou barvitostí
starořímského prostředí.
Tak na příklad v jedné jídelně jsou ve skříni nádoby, na stole je talíř
s datlemi a s ořechy; v skladištích a špižírnách je obilí, boby, čočka, chléb
a j. V jednom krámě jsou zapuštěny ve zděném pultě velké nádoby s boby
a hrachem, jež byly na prodej v den výbuchu, vedle je ohniště pro ohřívání
jídel a nápojů, v přední části krámu jsou amfory v dřevěné polici a v zadní
polovici je oddělena přepážkou zásobárna vína. I lampička se sporým
světlem visí na svém místě. Na stole stojí nádoby, na prodejním pultě jsou
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mince, které zaplatil poslední host. V jednom bytě je celé zařízení; v ložnici je dvojitá postel s matracemi pro manželskou dvojici a do stěny zapuštěna skříň s nádobím; vedle je dětský pokoj, kde se našly ve skříni
zbytky jídla a ovoce, talíře, poháry a jiné nádoby. Nikde jinde se nám
nepodává antický život živěji a tak přímo.
Překrásné nejbližŠí okolí a příjemnost klimatu lákaly boháče, aby si
tu stavěli vily, které skýtaly klid a pohodlí. Také císařská rodina tu měla
své vily. Z nich byla zatím na severu města odkryta vila, jejíž objevení již
r. 1750 není bez dramatické romantičnosti. Jejím majetníkem byla rodina
Pisonů, z nichž byl asi i L. Calpurnius Piso Caesoninus, tchán diktátora
Caesara a politický odpůrce Ciceronův. Rozsáhlá vila s prostornými obytnými sály, atrii, peristyly, loggiemi a verandami a s velikou zahradou, měla
při své výhodné poloze na vyvýšenine nedaleko mořského pobřeží nádhernou vyhlídku na moře. Byla zařízena s jemným uměleckým vkusem vzdělaného římského patricia. Našlo se v ní téměř pohádkové množství uměleckých památek, jež zdobily obytné místnosti, mezisloupoví, nádvoří a zahradní zeleň. Je to na 90 mramorových a bronzových soch a sošek s náměty mythologickými a genrovými, hlavy a busty představující vojevůdce,
řečníky, básníky a filosofy. Jsou to skoro vesměs kopie řeckých originálů.
Většina bronzů neapolského musea, z nichž mnohé patří k nejkrásnějŠím
antikám světa, pochází odtud. Proto odkrytí vily mělo posilující vliv na
studium antického umění. Jedinečnou cenu má zde nalezená knihovna
1814 papyrových svitků, jež se dochovaly v zuhelnatělých skříních ve stavu
zuhelnatělém, takže se při doteku rozpadávaly. Proto byla vila nazvána
Villa dei papiri. Skoro polovinu z nich se již podařilo rozvinouti, i byly
přepsány a uveřejněny. Jsou to. filosofické spisy v duchu nauky Epikurovy,
psané většinou řecky, a především pojednání epikurského filosofa Filodema z Gadary, jehož byl uvedený Piso přítelem a mecenášem. Ostatní
jsou uloženy v Národní knihovně neapolské, kde je jedno oddělení zaměstnáno obtížnou prací a hledáním způsobu, jak by je bylo možno bez
poruchy rozvinouti a rozluŠtiti. Lze očekávati, že se v Herkulaneu najdou
možná i jiné knihovny.
Osud Herkulanea je těsně spjat s osudem Pompejí, neboť obě města
se stala obětí téže katastrofy; v domech a sklepeních, na ulicích a náměstích pompejských však zahynulo mnohem více lidí (zjištěno už na
2000), kdežto v Herkulaneu se zatím našlo asi 30 těchto němých svědků
zkázy. Rozdílná je zvláště fysiognomie obou měst. Herkulaneum s pravidelným plánem města činí jiný dojem než Pompeje s nepravidelnou sítí
uliční, neboť hospodářská a kulturní funkce, demografické a urbanistické
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poměry tu byly odlišné. Pro svou blízkost k Neapoli nemělo Herkulaneum
samostatnost hospodářskou a v kulturním směru lze tu nalézti odlesk
řecko-římského života, jaký vedla Neapol. Pompeje jako hlučné obchodní
a průmyslové středisko mají ulice vroubené krámy, dílnami a tavernami;
průčelí domů s vyhláškami a volebními výzvami svědčí o čilém politickém
životě a o jevech soukromého života vypravují nápisy na zdech. Herkulaneum bylo osadou rybářů a letoviskem pro římské a campagnské boháče,
kteří tu hledali klid a oddech; byl tu proto život prostší a klidnější, není
tu cítiti chvat, hluk a spěch. Obchodní ruch byl tlumen blízkostí Neapole,
a proto nevidíme tolik krámů ani dílen a živností. Mimo úřední oznámení
a nápisy není tu volebních provolání, které by velebily ctnosti volených
a kupily hanu na konkurenty a odpůrčí kandidáty, ani takových, které by
byly živou kronikou soukromého života a výrazem bezprostřednosti citové: není tu projevů sympatie, pozdravů a vzdechů lásky a touhy, ani
vtipů, žertů, posměchu, drobných klepů, proklínání, výrazu hněvu, záští
a nenávisti jako v Pompejích. Domovní architektura herkulánská ukazuje
vyšší vývojový stupeň, k němuž Pompeje ještě nedospěly, a rozmanitější
typy a odchylky ve stavební technice. Jeví se tendence rozvinutí stavby spíše
do výše - je tu i dvouposchoďový dům - než do Šíře, jako tomu je v Pompejích. Je zde více balkonů, verand a teras otevřených i krytých, také užití
dřeva je hojnější. Vedle prostých i chudých domků jsou domy se skvělou
vnitřní malířskou a sochařskou dekorací a luxusním zařízením, nástěnná
výzdoba tu má mnoho prvků, jež se v Pompejích nevyskytují.
Lze očekávati, že pozorné, trpělivé a nákladné práci italských archeologů se podaří odkrýti a přivésti na sluneční světlo celé Herkulaneum, podobně jako se to děje s Pompejemi. Překážkou výkopů je, že nad mrtvým
městem stojí třicetitisícové město Resina, které bude nutno postupně vyvlastniti a obyvatelstvo přesídliti jinam, než se přistoupí k odkrytí celého
Herkulanea. Problémem zůstává však poskytnutí náhradního prostoru
k obývání pro občany resinské.
Pompeje slibují již méně překvapení, poněvadž jsou již více než ze tří
pětin odkryty a protože se zde kopalo už ve starověku a zachraňovalo se„
co bylo možno. V Herkulaneu nebylo tak snadno proniknouti pod příkrov
ztvrdlý na kámen, a tak zůstalo vše na místě; dodnes dříme valná část
města nedotčena pod mohutnou ochrannou vrstvou, skrývajíc jistě mnohou
hodnotnou drahocennost. I zůstává Herkulaneum velikým příslibem do
budoucnosti.
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VARIA
Méněcennost
Miroslav Hanuš, Ménécennost,

román, vyšlo nákladem V.Petra

v Praze v říjnu

1942;

obálka J. Švába.
Je to prý generační román. Román lidí, kteří podobně myslí a cítí jako hlavní hrdina.
Kteří podobně žijí. Nežijí snad tak nej širší vrstvy, ale vrstvy myslivé, intelektuální, které
představují generaci a duchovně vedou. J e to generace, která vyrostla za určitých vnějších
podmínek, za určitého politického a myšlenkového podnebí. Je to tedy spíše román vyrostlý přímo z doby, a to přesně určité, než román nedefinované generace, kterou nelze
dobře ohraničit a vymezit v jejím individualismu, které se není možno přímo dotýkat či
nahmatat, ale kterou možno určit všemi výsledky životů a činů. Je to kniha o lidech před
touto válkou, ale přece součet o jejich životě se dělá nyní. Nyní v jakémsi mezidobí ticha řekněme co do osobních výbojů vnějších - ale co do času nejhlubší ho vnitřního

sečítání,

revise a bilance.
*

J e zde jenom jedna postava - doktor Arnošt Tejmar. Všichni ostatní mu jenom přihrávají jako v divadle malí herci (dobří jen ve své malé roli) velkému mimovi, který nese
celý děj. Tejmar je praktický a zubní lékař; přichází do styku s nejkrutějŠími bolestmi cizích těl a se vší jeho bídou. Ale právě tak se dotýká bídy duse, kterou neléčí a neumí léčit,
kterou snad tiší, ale kterou nechápe. Dívá se po všem kolem sebe, jenom zdánlivě vidí,
budiž, i pomáhá, ale nechce vědět, proč. Má horké srdce a studenou hlavu, která se tolik
stydí za onu horkost. J e to podivný stud citu, který se nechce srovnávat s rozumem. J e
v tom všem strach býti jiný, či nějak se vymykat; je v tom touha hubit cit, jenž mu říká:
jsem jiný, jsem jiný. (Chorobná touha sebe umlčet však v poměru k ostatním lidem je již
něco zvláštního a jiného, a jestliže chtěl splývat s ostatními, měl být ovšem spíš přirozený
po citu.)
J e v něm jakási těžká, po původu proletářská nedovednost života. Mlčelivá, skeptická,
ale horoucí touha po nej čistších citech, po něčem těžkém a opravdovém, prozatím i těžkém
k chápání. Arnošt Tejmar zabíjí v sobě možnosti radosti, zabíjí v sobě bolesti, stud; nebo
chce zabíjet a tváří se před lidmi, že necítí (... zatím co zraněná část jeho duše zápasila s běsy vzpomínek a proti tomu, co ho určovalo k rozpolcenosti, pěstoval si postoj a gesto vnější
drsnosti jako ochranné zbarvení - str. 177) ; nechápe vlastně štěstí. A ačkoliv tolik touží,
nevěda přesně po čem, všechny podmínky, z kterých by mohly stvořit leccos pro svou silnou touhu, odstraňuje.
A vlastně: více méně tohle všechno ví, a co ví, přizná si. Tedy myšlenkově poctivý;
k sobě! K jiným ne vždy, spíše zřídka kdy a nikomu vůbec se nedá cele: pokud se dává,
každému část. Ale ne, že by chtěl být zlý, spis že je lhostejný, že nenalézá vztah k lidem,
nechápe prostou vztažnost Člověka k člověku ; řekl bych, že necítí lidi, jen člověka, kterého
si těžce vybírá. Není to asociálnost v pravém smyslu slova, protože pomáhá svými vědomostmi, a to poctivě a obětavě. Ale také nic víc - léčí léky a nožem, ale na ostatním mu
nezáleží; je to spíš nevědomost než zrada individua; ale snad i nevědomost je zrada! Byla
tu sice také zklamání, byly tu desiluse, ale nebylo všeho ani tolik, protože mnoho ilusí a nadějí si nikdy nedělal - a neměl vlastně tak Špatné podmínky k životu. Ale ucházel mu...
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vzájemný vztah živých. A tak jemu, jemnému, ne nadarmo říkali lidé doktor Hovado!
Vystihli tu jeho tvrdost.
Rozum - mnoho ví. Cit - mnoho chce cítit. Je však chlapecky houževnatý ve své rozpolcenosti. Ve svém komplexu méněcennosti, který překonává (ale aby to ostatní neviděli a vůbec aby nic ostatní neviděli); stále a stále. Je ho plný. Méněcennost je mu překážkou
vlastní zkušenosti. Méněcennost - to je ono ustavičné hledání vlastní rovnováhy.
Ne, to není příběh. T o je člověk! Jen člověk. Člověk, který chce vykolejit ze zbahnilé
pravidelnosti, ale neví jak. Z takových se mohou jednou stát lidé, opravdoví, těžcí, laskaví,
bojovní. Bojovní pro jiné a právě tím pro sebe. Pak ovšem taková méněcennost je dobrá,
krásná a plodná. Nesmí se však u ní jenom ustrnout.
*

Arnoštova matka, »žebračka lásky«, proletářka, se všemi chybami zamilovaných maminek a nedomyšlených, malých životů. Jak Arnošt ji často těžce snáší, i když ji má rád;
kriticky cítí. Neboť není pro něj citu bez kritického rozpitvání předmětu jeho zalíbení
i citu samotného.
Kateřina - bytná studenta Arnošta. Starší žena, první Arnoštův milostný zážitek. Kateřina Oddaná, Kateřina Matka, Kateřina Útěcha, Kateřina Klín; ne Kateřina Láska. Arnošt
to ví o sobě, hrozí se toho bez ustání a přece podléhá. Narodí se dítě Petr. Kateřina miluje
studenta tolik, aby i potom mu dala volnost; tím více svírá jeho svědomí.
Monika (z živější a lepší Blaženy v knize Na trati je mlha...) - pravý předvzor bolestně citlivé ženy - děvčátka. Vyrůstá přímo z tragedie své rodiny. Její matka zabila svého
muže a pak zesílela. Monika patří vší té hrůze a roste pro novou, vlastní tragedii, předurčena útlostí svého citu, vznětlivostí a neobrněností. Je Arnoštovou ženou, rodí mu Marka
a dovídá se bez Arnoštova vědomí o Petrově existenci. (Tolikrát Arnošt Petra zamlčel
v sobě.) Umírá zvolna na utrpení své duše, ona tichá a vše zamlčující, ta druhdy přímá
a jasná. Umírá květina, umírá běloba, umírá žena v nesmírné lásce. Zabil jsem ji? ptá se
Arnošt a žhavě a hrubě si vrývá otázku na všechny časy do těla.
Pak Marta. Marta - elegantní nic. Pouhá tíha samoty čtyřicetiletého muže. Stává se
Arnoštovou druhou ženou. Nemiluje ho. On si ji však ani neuvědomuje.
Jediný přítel Heřman. Divný ve své vesmírné a nesmírné negaci, která jediná vzbuzuje
Arnoštovu akci. Heřman umírá v Arnoštově náručí. Konvertuje v posledních hodinách života. (»Stojí za to se dočkat chvíle pravdivého života, Kdyby to byla hodina.«)
Beran - podružný a přece vyúsťující motiv. Sedlák, který ve světové válce je ošetřovatelem u doktora Tejmara. Beran je však jakýmsi tvůrcem vlastního živého křesťanství, shromažďuje kolem sebe lidi, obec věřících, kteří živě, tvořivě, křesťansky věří a pokoušejí se
podle toho žít.
Po trpké cestě života utíká Arnošt k němu, zahlazuje docela stopy po své bývalé existenci. Stává se bratrem.
*

Je to symbol, symbol náboženské konverse? Či je to náruč, ke které utekl Arnošt
(a také Hanuš) z rozpaků? Z rozpaků těžkého života. Z rozpaků, jak nalézt východisko?
*

Spisovatel Miroslav Hanuš. Spisovatel vidoucí, slyšící, rostoucí. Neomezuje se pouze
na thema muže a ženy se sklonem k lyrické, sexuální analyse (lyrická sexuálnost, lyrické
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rozvraty pohlavních svazků, to zde popisoval již d'Annunzio), ale zachycuje dobu, zmatenost života, objektivisuje a diferencuje postavy a komponuje plyněji. Přestává se bát.
Méněcennost je prudká a přece uměřená kniha, až naturalistická ve svých prostředcích, silná ve své slabosti. Je to kniha tuhé přísnosti a slohového vzepětí. Hanuš je pánem
výrazu a ačkoliv snad v jednotlivých výrazech užívá otřelostí, scény, které byly popisovány
již často (muži jdou do války, vražda zastřelením, žárlivost), vidí zcela nově a výrazově,
je tak oríginelní, že patří dnes k našim nejlepším stylistům. Vyhýbá se říci hlavní slovo,
které hýbe celou situací. Neřekne ani jednou revolver, výstřel, rána, válka. A čtenář vidí
mrtvé tělo zabitého a prociťuje zmlklost prvních dnů světové vojny. Hanuš zdůrazňuje význam prostředí jako hlavní osudnici života. V každém novém Členu rodu se rozvášňují
a těžknou vlastnosti předků, hněvy, vášně, radosti, žaly. Hrdinové přímo rostou reakcí na
prostředí. A bádáním o příčinách jevů, vedením hrdinů od narození a jakýmsi rozmáchlým
analytickým rodopisem se podobá román známým francouzským seriálům.

To ostatní už je mnohem menší: nestylové přemlouvání čtenáře, aby věřil, že je možno, aby se Monika bez jakéhokoliv fysického onemocnění utrápila. Poněkud matná Kateřina. Omyl a změna Heřmana v poměru k Arnoštovi (původně ironický a jistý a vítězný
byl Heřman, veselil se nad pokorným hledačstvím Arnoštovým, pak na to Hanuš zapomněl,
a ačkoliv vše dělilo jen několik dnů a stránek, mění jim vzájemně úlohy). Pak, ačkoliv
celá kniha se odehrává v Praze, není Prahu znát dýchat, sálat, okouzlovat, nudit... Těžko
je si představit Arnoštovu ordinaci, místa, kam chodil léčit chudinu, a tak dále. Škoda, mít
světový román (kterým Méněcennost určitě jest), který se odehrává v Praze, a při tom
v té Praze vlastně ani není,.. A ještě něco: zakončení knihy je příliš snadné, rychlé a vlastně psychologicky zmatené a uvěřitelné s výhradami.

Přání: aby kniha byla správně pochopena ve vší tuhé bojovnosti, mužnosti, otevřenosti
a uvědomělosti. Ještě více: v pravdivosti, s jakou autor obnažuje všechny lidi z vnitra jich
samých. A to už je umění, které má vyšší cíl než samo v sobě.

Tvůrčí filmové

František

Listopad

memento

Theoretické studie o vztahu filmu k hudbě jsou vzácné. Cítilo se, že je nutno čekat na
tvůrčí činy, které by vymezily tento starý vztah, jenž ve zvukovém a mluvícím filmu se stal
kardinálním problémem. Po dlouhém čase se opět vyskytl takový tvůrčí Čin. Jest jím film
»Symfonie života«. Pro jeho výjimečnou ojedinělost a estetickou zásadnost se jím zde budeme zabývat.
Z perspektivy filmového vývoje se jeví »Symfonie života« jako mocná reakce na umluvený film. Neboť je to fakt: mluvící film trpí umluveností. Řeč v něm nabyla nebezpečné
převahy. Obsah se převážil z obrazu do dialogu. Třeba tu dát pozor. Nepřešel na zvuk.
Naopak. Zvuk je zanedbáván. Přešel jenom do řeči, do části zvuků filmu, která přebujela.
Současný film mluví a mluví... Utlačuje obraz. Omezuje zvuk. »Symfonie života« je nám
vzpourou proti tomuto stavu. Potlačila řeč. Nahradila pronikavě dialog hudbou. Uvolnila
zvuk. Ale uvolnila jej pro hudbu. Otevřela se dokořán zvuku přísně stylisovanému, členěnému a organisovanému. Uvolnila tedy vlastně pouze určitý druh zvuku ve filmu. To je
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třeba si uvědomit. Revolučnost tohoto filmového pokusu spočívá v poukazu na hypertrofii
slova v soudobém filmu.
Vrátíme se k tomu ještě v závěru.
Pro tento film byla zvolena klasická forma symfonie: čtyřvěté - s předehrou. Názvy
těchto vět znějí: I. Zlom, II. Tanec, III. Smíření a návrat, IV. Znamení. Divák je uveden
do koncertní síně. Zde se hraje symfonie neznámého skladatele. Ten sem vstupuje za předehry, která je licentia poetica filmové formě, aby jí uvedl do filmu skladatele, jenž je jeho
hlavní postavou a který si zde vyslechne symfonii - svou vlastní symfonii života. Prožívá
ji zde znovu a divák s ním. V přestávkách mezi větami symfonie a na konci se prolne obraz
z líčení skladatelova života vždy zpět do koncertní síně, takže přejatá hudební forma filmu
tím vyniká.
Fabulačne má film tento obsah. Zachycuje osud skladatele od chvíle přelomu, kdy při
venkovské hudební slavnosti vstoupila do jeho dosavadního klidného života, do života vesnického učitele, který se právě odhodlal k pozdní skladbě své první symfonie, mladá dívka,
která je šlechtičnou a pro niž skladatel a učitel Štěpán opustí svou rodinu, aby za ní odešel. (Zlom.) Po čtyřech letech si ji konečně vzal a když o svatbě při svatebním tanci, který
postoupil svému sokovi v lásce, poznal, že jej mladá žena nemiluje, soka zabil. (Tanec.)
Dvanáct let trestu káznice jej smířilo se světem a vrátilo zase životu. (Smíření a návrat.)
Vrátil se do své vesnice, kde právě umírá jeho žena, která mu ukazuje na povinnost, aby
v hudbě zachytil radost i bolest svého života. (Znamení.) Na tento epický program byla
složena hudba.
Skladatel Norbert Schultze vytvořil novoromantickou hudbu, jejíž první věta má základní charakter pastorale s rozsáhlým chlapeckým sborem, jež dosahuje dramatického
vrcholu ve chvíli zvábení skladatele, druhá i třetí věta charakter scherzový, druhá s lidovým i umělým tancem, třetí s tvrdým rytmem drásavé jednotvárnosti vězení, který se uvolňuje návratem domů, kdy se rozehrává orchestr v unisono s krátkou reprisou pastorale
i chlapeckého sboru, a čtvrtá věta shrnuje postupně vše; film se uzavírá hudebně i obrazově prací na komposici symfonie.
Hudba zde sice nevyhnala z filmu slovo, ale potlačila je. Nastoupila náročně na jeho
místo. Mluví namnoze za ně. Mluví za ně lip ?
Nutno předznamenat, že Schultzeho hudba má vzácné hudební hodnoty. Vystihneme
její charakter, ač je invenčně zcela samostatná, když o ní řekneme, že je franckovská. A nyní obecně. Hudba zde stačí na to, aby vypověděla osud skladatele. Neobejde se to vsak bez
kusosti. Nedovíme se, jak si získal náklonnost mladé dívky. Nedovíme se, jak získal jmění,
aby jí mohl vykoupit panství Barosin. Nedovíme se, zdali se s první ženou rozvedl. A podobně. Ale bez přechodu a začasté i bez vazby stihla vyjádřit zhuštěně vrcholné chvíle skladatelova života. Ostatní postavy však vystupují jen episodně. K nim moc hudby málokdy
dosáhne. Objeví se, aby vstoupily do cesty skladateli. Potom náhle zmizí. Kusost se zde
stupňuje. Nejvíc vystupuje postava jeho ženy. Ale i u ní se dovídáme o největších životních událostech jen nepřímo. Jen zpravodajsky. Z dialogu. Tak dialog ženy se starostou
musí potvrdit, že Štěpán opouští rodinu. Dialog Štěpána a jeho ženy musí přinést zprávu,
co se stalo s jeho dětmi. Nedovíme se ovšem, jak a z čeho žila jeho rodina. A podobně.
Při potlačování dialogu nápadně vystoupil monolog. Ale jeho funkce není reflexivní. J e
opět popisně zpravodajská. Starý šlechtic monologickou řečí na svatbě dvakrát postrkuje
film dopředu, po prvé vykládá o seznámení Štěpána s dívkou, což ostatně víme, a klene
tajemně umělý most přes propast jejich čtyřletých námluv tím, že zpravuje o pádu Barosinu do dluhů a zasvěcuje do vztahu Štěpána a šlechtičny, aniž by uvedl věcný důvod Stě-
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pánova hmotného rozmachu, po druhé zakládá tragické střetnutí tím, že udánlivě staví proti
sobe soky v lásce k mladé šlechtičně: Štěpána a Martina. Jděme dále. Štěpánova postava
před námi roste. Ostatní nerostou. Jsou prostě dány. O Štěpánovi se dovíme mnoho, kdežto o ostatních málo. Sdělnost hudby se zde projevila homofonně. Polyfonnost osudů nestihla vyslovit. T o je na tomto filmu pozoruhodné. Proto je jeho charakter monologický.
K monologickému charakteru »Symfonie života« nutno ještě něco dodat. Jestliže zde
hudba mluví výstižně o osudu ústřední postavy, třeba tu postřehovat její mimořádnou výhodu, že tady hudba náhodou může být bytostnou řečí hrdinovou, výhodu, která se omezuje na výlučnost, jíž v této šťastné konstelaci nelze jinde opětovat. To by u nehudebníkova
osudu její výmluvnost ztěžovalo nebo umlčovalo. Zde však může být výjimečně hudba rovnou hercem. Jinak bývá zpravidla výhradně obvyklým materiálem.
Pojímáno s hlediska hudebního, byl skladatel omezován filmem tím, že se musel místy
spokojit pouhým nevtíravým doprovodem filmu. Jmenovitě: v první větě všude tam, kde
se muselo mluvit více, což zde bylo několikrát, v druhé větě musel zcela umlkat na místech monologu, ve třetí větě za setkání Štěpána se starostou a ve čtvrté větě se ženou. Se
stanoviska hudebního došlo dále k tomu, že skladba, která sice vznikla z podnětu filmového
libreta či scénáře, byla nicméně ilustrována obrazem. Nepůsobí autonomní. J e vázána
s obrazem. A obraz je jí určován. Jejich působnost se střídá. Jdou vedle sebe i proti sobě.
Ilustrace hudby také zde vnikla do filmu, ale zadem.
Tato ilustrace prodlužuje první a čtvrtou větu, rozrušuje druhou, nevtírá se ve třetí
větě, jejíž první polovina je nejsilnější Částí filmu, kdežto druhá polovina zase spěje k popisnosti. Film zde slouží hudbě. Slouží jí ze své vůle výjimečně a přechodně. Ve smyslu
ilustračnosti posunula »Symfonie života« mluvící film zpět k filmu zvukovému. Lze dokonce zahlédnout naplno film němý. Projevuje se to expresionistickými nadsázkami hereckých výkonů, zvláště Baurova. S hlediska filmového nutno proto nazírat na »Symfonii života« jako na výlučný druh filmu hudebního.
»Symfonii života« musíme být vděčni za mnoho. Ukázala, že nelze řeč nahradit bez
újmy na polyfonnosti kresby lidských osudů. Mohli jsme shledat, že nelze utlačit slovo
k funkci zpravodajské. Současně však ukázala, že lze omezit řeč a vytlačit z filmu mnoho»mluvnost dialogů, jíž trpíme. Vděčnost tomuto tvůrčímu činu třeba stupňovat další dedukcí. Současná filmová tvorba posunula film nezdravě ke slovu a slovem k divadlu.
»Symfonie života« jej vrací zpět. T o je nesmírně užitečné. Posunuje jej ovšem k hudbě.
Film [byl vytržen z náručí divadla a vržen do náručí hudby. Změna mu rozhodně prospěla.
Ale film v objetí hudby nevydrží. Postaví se na vlastní místo. Hudba ovšem film neohrožuje. Divadlo dosud jej ohrožuje. A proto »Symfonie života« je skvělým mementem. Film
si takovými díly uvědomí sám sebe.

O. Martin

KNIHY
Lyrická próza Vladimíra
Vladimír

Pazourek:

Bud pochválena.

Pazourka

Lyrický cyklus. V. Petr, Praha, v lednu

1943.

Kdyby to bylo poněkud možné, citoval bych zde nejraději protikladem k lyrickému
cyklu pros Vladimíra Pazourka »Buď pochválena« celou ,knihu autora »Pahorku« či »Kéž
tonu v radosti«, a to knihu, nazvanou »Vysočiny«. Porovnání obou, jež by následovalo,
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bylo by poučné a řeklo by velmi mnoho o prose lyrické, druhu, který je u nás nyní dosti
zanedbáván.
»Vysočiny« byly písní na oslavu země, půdy, lesů, vinic, lidí, kteří žijí - srostlí a prorostlí svou zemí - opravdový, plný život - tedy asi totéž, oč se snaží i kniha Pazourkova.
Svým vnějším rozsahem jsou »Vysočiny« o arch či dva menší než cyklus »Buď pochválena«, jsou však proti němu mnohonásobně ucelenější a silnější vnitřně; jejich autor jde stále
vpřed, je vždy nový, ukazuje vždy nový a nový obraz, neopakuje se. T o chybí knize Pazourkově: první, druhá kapitola při nej menším zaujme - a na mnohém místě i strhne svou
poesií; dál se však Pazourek opakuje, obrazy, pocity, větami a slovy - někdy až k únavě;,
chybí vnitřní stupňování; jeho personifikace, země - dívka, krajina - dívka, řeka - dívka
nakonec také zevšední - a podobně i jiné. Celek působí jako věc příliš rychle nahozená,
zachycená; jedna kapitola je - v mnohých pasážích - málem variací druhé. Není cítit zrání,,
toho, čeho je takovéto prose nejvíce zapotřebí. Je v tom příliš slov: někdy opravdu poesie*
mnohdy jen věty nic neříkající, ba únavné. Kniha mohla být o polovinu menší a získala by
na celkovém účinku.
Je jistě těžké napsat knihu lyrických pros, především takového rodu, k jakému patří
kniha Pazourkova, aniž by se rozpadla pod rukou v cosi beztvarého či hýřícího fontánami
slov bez významu. Pazourkoví se jeho věc nepodařila do konce, má však zásluhu alespoň
už po stránce formální - co se týče pojmu a obsahu prosy lyrické.

Paměti baletního

Jan

Vladislav

mistra

Memoárová literatura má dnes dobrý kurs a zvláštní přitažlivost pro čtenáře. Snad
to bylo pohnutkou osmdesátiletému baletnímu mistru Augustinu Bergrovi, aby své vzpomínky vyprávěl soustavně Ladislavu Hájkovi, který je zachytil a uspořádal v knihu (Ladislav Hájek: Paměti Augustina Bergra, choreografa a baletního mistra Národního divadla v Praze a několika světových scén, vydalo v prosinci min. roku nakladatelství
Orbis v Praze). Tanečníci, zpěváci, virtuosové jsou ze všech umělců nej pohyblivější. Procestují za svůj život obvykle hezký kus světa, nabudou bohatých zkušeností, přijdou do
styku s mnoha lidmi atd. To vse může učinit čtenáře právem zvědavými, odhodlá-li se
takový umělec své zážitky, osudy a poznatky vrhnout na papír. Ovšem vysoký věk vzpomínajícího může vadit jistotě a čerstvosti jeho paměti. Podpoří ji nanejvýše uschované
plakáty a programy, fotografie a novinové výstřižky.
Je nám líto, že nás paměti Bergrovy zklamávají. Nejméně se tam dovíte o jeho>
práci, o jeho poměru k umění tance, musíte se toho spíše dohadovat z náhodných narážek. Většinou se konstatuje, že ten a ten balet nebo baletní vložka se nastudovala a že
byl úspěch. Při opeře se vyjmenuje několik zpěváků, kteří v ní vystupovali a kteří byli
znamenití nebo výteční. Tato dvě epitheta vás pamětmi provázejí do omrzení a dostává
se jich stejně zpěvákům a tanečníkům, jako párkům, knedlíkům a plzeňskému. Berger
vás totiž neopomine při každém svém příjezdu do nového města seznámit s jménem hotelu, kde bydlel a s jídelním lístkem. Jinak osobitých dojmů nikde neměl. Berger začal
vlastně svou taneční dráhu v potulném Teatro salone italiano mezi eskamotéry, žongléry
a jinými variétními kumštýři v pantomimách a živých obrazech, pak v cirkuse, putoval
Evropou s variétním Číslem »Zlatá moucha« - to vše působilo na jeho fantasii a vkus,
takže později jako choreograf nalézá svůj ideál v manzottiovském pompésním baletu,
v nádherných, pestrých výpravách, v realistické mimice, zkrátka v onom efektním, přece
však jen úpadkovém typu baletní pantomimy z konce minulého století. Byl mu vždy
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proti mysli »čistý« tanec, ať již vyjadřující nějakou náladu či ryzí folklor. Přiznává to
sám, když říká: »Vždycky jsem do všech tanců dával rád děj...« Učinil tak i v polce
a furiantu v »Prodané nevěstě«, ostatně ve stylu tehdejší režie. Zůstalo mu proto cizí
všechno hnutí pro obrodu baletu, jak se třeba ukázalo v skupině Dagilevově.
Ani jako pramen pro příští dějiny baletu však Bergrovy »Paměti« neobstojí. Je tu
řada nepřesností (hned datum jeho narození: jednou 11. srpna, jindy 6. srpna!), jako
»historie« baletu »Prometheus«, chybná terminologie, údaje nutno ověřovat atd. Jako
charakteristika stylu i věcnosti těchto »Pamětí« poslouží dobře tato ukázka: »Hrál se
„Švanda dudák" (t. j. v Metropolitan opeře). Velmi se líbily mnou aranžované tance.
Švandu zpíval berlínský baryton Friedrich Schorr. Chtěl ve Švandovi říci něco českého.
Požádal mě, abych mu poradil. Řekl jsem mu, aby zvolal při svém vstupu před princeznu „Nazdar". Pozdrav se mu zalíbil a celý sbor mu na něj stejně odpovídal.« Jan Rey

Nová knížka o rozhlasu
Od rozhlasové hry k rozhlasovému

dramatu«, Miloslav Havel.

Vydal Václav

Petr,

Praha, v únoru 1942. Svazky úvah a studií c. 81.
Rozhlasová literatura je u nás nečetná, zato mnoho článků, úvah a studií o rozhlasu
a jeho jednotlivých projevech je rozházeno po našich časopisech. Škoda, že se nenašel nikdo, kdo by nej důležitější články a úvahy - velmi cenné jak pro příští rozhlasové pracovníky a spolupracovníky, tak pro posluchače - shrnul v jednu knihu. Bohatší literaturu nalezneme o rozhlasu v originálech německých a francouzských. J e jen litovat, že jsme se ani
zde nedočkali pochopení našich nakladatelů.
Miloslav Havel, rozhlasový kritik a rozhlasový autor, který před časem úspěšně debutoval pružnou rozhlasovou veselohrou »Roztomilá zahrada«, nazval svou knížku »Od rozhlasové hry k rozhlasovému dramatu«. Je to spíše informační spisek než úvaha; jeho jádro
tvoří články otištěné asi před dvěma lety v jednom pražském denním listě, jehož byl M. Havel rozhlasovým kritikem. Autor ve dvanácti kapitolkách uvádí Čtenáře k lepšímu poznání
a pochopení rozhlasové práce, místy zdařile, místy by neškodily lépe oddělené a kratší odstavce, které nejsou tak nedůležité, jak je autor podceňuje. Práci M. Havla by jenom prospělo, kdyby byla napsána s větší myšlenkovou pružností, konkrétněji. N a př. autor píše
na str. 7 tak, jako bychom už měli přesnou představu o tom, co je rozhlasové umění, co je
to vůbec »rožhlasové«. Ale čtenář docela určitě není si jist pojmy »rozhlasový«, »rozhlasovost«, ty by bylo Čtenáři - rozhlasovému posluchači předem nutno alespoň trochu ozřejmit.
Některé části zasloužily by si delšího a hutnějšího zpracování, tak na př. o rozhlasov é dramatisaci a o rozhlasovém herectví. Miloslav Havel, který na 30 stránkách chtěl promluvit o rozhlasové hře a stručně o všem, co se sběhne, než ji posluchač může naslouchat,
nemohl se pochopitelně pustit do širších výkladů. Snad by autor udělal lépe, kdyby si látku
rozdělil na několik částí, tak jako ve Svazcích vyšlé studie A. M. Brousila »Film a národnost«, »Česká hudba v českém filmu« a j. Látka by nebyla tak omezena a zestručněna, a je
tu přece tolik problémů a otázek, které by bylo třeba obšírněji řešit. Taková studie, ve které
by se autor zabýval jen rozhlasovými dramatisacemi, režií nebo rozhlasovým herectvím, měla
by větší cenu, protože by mohla být obsažnější a více zapustit do hloubky. To, co nám
M. Havel ve své knížce »Od rozhlasové hry k rozhlasovému dramatu« říká o rozhlasové
hře, o tom, čeho se mají rozhlasoví autoři vystříhat, o rozhlasové režii, rozhlasových dramatisacích, rozhl. herectví a pod., třebaže nás tu a tam přesvědčuje bystrými a novými po-
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hledy, jsme se již obsáhleji dočetli v Kožíkově knize »Rozhlasové umění«, vydané v březnu
roku 1940.
Knížka M. Havla znovu obrací pozornost veřejnosti k rozhlasovému umění. Na přesnější a obsáhlejší studii o rozhlasovém umění vsak musíme ještě čekat. »Jsme teprve na
samém začátku - abychom mluvili slovy M. Havla - rozvoje rozhlasového umění. Tvoří
se teprve historie, tradice a estetika - základy, nic víc.«

František

Čihák

PŘEHLEDY A POZNÁMKY
Glossy nečasové a přece

aktuální

Není mou touhou státi se archeologem nebo kronikářem, a tak mám dojem, že tentokrát z glossování současných koncertů asi sejde. Když o tom tak uvažuji, vidím, že vlastně
tím nevzniká vůbec nijaká ztráta: ono se totiž u nás v hudbě (žije náramně jednotvárně a pořád stejně. »Už nám to tak jde padesát let, proč by to tedy nešlo dál stejně?« Mohu se tedy
zcela spolehnout na to, že cokoliv napíši o hudebním dění dneška, bude skoro bez výjimky
platiti i pro zítřek.
Abychom prokázali dobrý vkus a společenské zdvořilé chování, všimneme si nejprve
koncertů České filharmonie. Pěkně jsme se sice rozběhli, ale běda, už je tady první problém : které filharmonie ?
»Jak to které? Vždyť je tady, pokud víme, jen jedna!« namítnete zcela určitě. Ba ne,
pánové, tady jsou dvě docela rozdílné České filharmonie: ta jedna representativní, ukázněná a vybroušená, jakou jsme ji znali pod V. Talichem, a kterou sem tam někdy ještě dnes
uslyšíte pod Kubelíkovou taktovkou - a ta druhá ? Tu můžete kdykoliv slyšet ve Smetanově
síni (třebas na II. řadě abonentních koncertů). Je to ta rozmrzelá, unuděná, nedbale a lhostejně hrající filharmonie, která už jistě také vám připravila nejeden nudný večer a zkazila
vám radost z díla, které vám bylo drahé. Nejzajímavější na tom je, že oba tyto orchestry se
skládají z úplně stejných hráčů. Jinými slovy: jak je to možné, že tentýž orchestr dovede vedle elitních výkonů předváděti hru, která - řečeno velmi mírně - není naprosto hodna
jeho jména a tradice? Myslím, že by nebylo docela správné svalovati všechnu vinu na dirigenty, ačkoliv jejich »podíl« na tomto »dualismu« je nepopiratelný. (Mohli bychom v jednotlivých případech hovořiti i o »lvích podílech«; leč nebuďme jedovatí.) Hlavní příčina
vězí v přílišném zatěžování České filharmonie při koncertech, které rozhodně nejsou nijak
závažné. Nebylo by snad možno, aby byl v Praze druhý hodnotný orchestr, který by prováděl
obtížné novinky a běžný program a tím ušetřil České filharmonii sil a času, který by mohla
pod svědomitým řízením věnovati těm dílům, která to nutně potřebují a nesporně zasluhují.
Prozatím byl s touto péčí proveden za Kubelíkova řízení pouze Beethovenův cyklus a několik ojedinělých koncertů. Nebylo by možno - máme-li už mluvit přímo, konkrétně - pozdvihnouti úroveň F O K a ponechati České filharmonii pověst i skutečnou kvalitu slavnostního »svátečního« orchestru?
Rozhodně by ítaké zdravá a průbojná konkurence nesmírně prospěla úrovni koncertů
a jistě by popohnala poněkud těžkopádný a pomalý krevní oběh a lhostejnost těch, kteří
sice stojí na vrcholu, ale na velmi nízkém vrcholku. (Jak jen je to s tím příslovím o jednookých a jejich králi?) Dříve jsme vídali na koncertním podiu výborný a spolehlivý orchestr
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Českého rozhlasu. Dnes je však příliš zaměstnán svými vlastními úkoly a nemůže České
filharmonii na podiu konkurovat a tím pomáhat. Bohužel nestalo se dosud zvykem (ani
mezi hudebníky a vážnými posluchači) sledovati pravidelné koncertní rozhlasové pořady,
které jak výběrem programu, tak i provedením musí působit každému poctivému hudebníku pravý požitek a radost z dobré a krásně prováděné hudby. Kolik novinek mělo již
svou premiéru v radiu a hlavně: kolik z nich tam mělo své úspěšné reprisy! To je totiž
zvyk nad jiné chvályhodný, poněvadž u nás se obvykle každá novinka objeví jednou na
koncertním podiu, mihne se před očima překvapeného posluchače a zmizí mu pak navždy
drive, než se stačil do ní zaposlouchat. Skoro bych chtěl tvrdit, že reprisy novinek mají nejen pro posluchače, kde je to téměř samozřejmé, ale i pro dílo samo daleko větší cenu nežli
premiéry.
Pravého muzikanta potěší a uspokojí v Praze snad jen koncerty komorní hudby. Snad
právě proto jsou tak málo navštěvovány a snad právě to je jejich štěstím. Ondříčkovo, České
a Peškovo kvarteto, Pražské dechové kvinteto, Český nonet a ještě několik dalších, to jsou
soubory dokonalých odpovědných a vždy správně cítících umělců, kteří jistě ještě nikoho
nezklamali. Jmenovitě Pražské dechové kvinteto a Český nonet nikdy neopomenou přinésti
na každém svém koncertě nějakou novinku, a to v dokonalém a poutavém podání. Na štěstí
ještě jejich koncerty neobjevili pražští hudební snobové, kteří právě sídlí ve Smetanově síni,
a tak se můžeme těšit, že alespoň tato útěcha nám zůstane zachována.
Čas od času se objeví v pražských ulicích plakáty, které ohromenému lidu hlásají, že
»za necelého půl roku nastane vrcholná událost hudební sezóny, myriády účinkujících,
skvělí sólisté, světový úspěch, zbylé vstupenky v předprodeji...« V nesmírném napětí očekáváme »vrcholnou událost«, chvějeme se rozčilením, netrpělivostí a blahými nadějemi,
zvláště když zvíme, že »týž soubor provedl s ohromujícím úspěchem již loni« nějaké dílo
»světového repertoiru«. Vzpomínáme si arciť matně, že tenkráte sbory nenastoupily, orchestr se rozcházel a dirigent stálým pomáháním sboru docela ochraptěl, nehledě k různým
horším nepříjemnostem, ale takové nedůstojné myšlenky ihned zapudíme: »No ovšem, to
bylo tenkrát, ale letos...!« Pak dojde ke koncertu: s potěšením konstatujeme, že »obrovský
počet účinkujících byl vskutku dodržen«, ale dál už to jde stejně jako loni, opatrně, úzkostlivě, nu, dosti o tom! A nakonec si člověk při Šťastném odchodu musí ještě říci: »I za to
Pán Bůh zaplať!« (Za co, prosím?)
Jindy se pořádá »representační večer, vrcholná událost společenská,« ku poctě některého »nesmrtelného autora«. Honorace je, fraky jsou, pečlivě vyžehlení účinkující také,
dokonce ještě červená světla na podiu a zábavné odchody pozpátku nechybí. Jenomže při
tom žehlení vyžehlili taky »nesmrtelného Janáčka«. Vskutku »vrcholná událost«, bohužel
jenom společenská.
Pak už přijdou na řadu těžší případy, když se totiž provedení koncertu (dejme tomu,
abychom měli nějaký příklad, třebas z Bachových skladeb), který má býti zlatým hřebem
roku, svěří ochotníkům a neškoleným či druhořadým sólistům. Tomu už bychom mohli
říkati nepietnost, ne-li něco horšího, zvláště když to učiní hudební společnost, o které se
mohlo dosud vždy říci jen to nejlepší. Zvláště pak u Bacha, který nutně potřebuje dokonalých umělců reprodukčních, technicky virtuosních, slohově vkusných, s hlubokým smyslem
pro Bachův styl a Širokou linii melodickou ve vokálních partech; zde by se melo dovoliti
opravdu jen nej lepším z nejlepších tlumočiti jeho hudební myšlenky. Mnoho zla se natropili členové orchestru i sólisté Komorní zpěvohry na velkém Johanu Sebastianovi, mnoho
zubů si též na něm vylomili. Jak velice se od ostatních čísel odlišoval koncert pro dva klavíry, hraný opravdovými umělci i virtuosy! Leč zůstaňme u našich nečasových

aktualit!

Kdybych měl probírat sólové koncerty zpěváků a instrumentalistů, jistě bych se ne-
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vyhnul osobním zmínkám a o ty zde nejde. Povšechně řečeno : patři mezi ty málo navštěvované a tudíž dobré.
Koncerty jistého symfonického orchestru (nejčastěji v Lucerně) patří již spíše mezi
produkce humoristické. Rozkošné »kiksy« a »plavání« v orchestru, obzvláště v dílech obecně známých, působí na posluchače neobyčejně zábavně; menší zábavu (jak bylo možno ze
zoufalého úsilí vidět) má ovšem nešťastný dirigent a rozkutálený orchestr.
Nyní bych si měl povšimnout ještě několika pražských zvláštností, leč zachovám se
tak jako svého času Goethe a - pomlčím. Raději si všimnu jiného důležitého činitele z koncertních síní a divadla, našeho zlatého obecenstva. Tím, že stouply neobyčejně návštěvy
hudebních podniků, nezvýšil se nikterak zájem o hudbu: pouze početný zástup znuděných
snobů se přestěhoval na večery z kaváren do koncertních síní. Sedí se tam totiž docela příjemně, celkem slušně se topí (ta káva, o kterou se přijde, stejně nestála už za nic), a tak
se už při dobré vůli nějak přece jen »i ta muzika« vydrží. Nechci zde a nebudu omílat tak
špatné jako - bohužel - pravdivé vtipy o spaní při koncertech a ušlechtilém dámském zájmu
o toiletty návštěvnic a dekoltáže zpěvaček. Nevidím v tom nic zlého, neboť obojí je tak
docela přirozené a lidské, a neruší-li to ostatní posluchače, tedy i úplně neškodné. Horší je
to, když se podíváte na t. zv. »vážné posluchače«.
V zachmuřené póze se svraštělým čelem a urputně sevřenými rty naslouchají »v uměleckém soustředění«. Není na tom ovšem nic divného, hraje-li se třebas právě smuteční
pochod z Eroiky, ale k přímo rozkošným scénám dochází, spustí-li orchestr nějakou radostnou českou polku nebo groteskní, k popukání směšné veselé moderní orchestrální Scherzo,
či hraje-li se rozmarně skotačivá hudba R. Strausse nebo parodistická fraška Respighiho.
Nasi »vážní posluchači« zarputile sedí ve stejné póze a dále vraští urputně brvy, jenom aby
okolí ukázali, jak oni »hluboce a opravdově věc prožívají a chápou«. Je téměř příznačné, že
zřídka kdy uvidíš při té nej radostnější hudbě mezi obecenstvem skutečně veselou tvář někoho, kdo pochopil, že hudba také někdy může pobavit. A tu mě Často napadá: »Umíme
ještě vůbec poslouchat hudbu?«
Rozhodně se tomu musíme učit. Od koho? - Přirozeně, že od těch, kterým je svěřen
čestný úkol hráti a říditi a tím tlumočiti obecenstvu hudební díla! Jakpak ale oni mohou
přinésti obecenstvu nové pochopení, když sami kráčejí starými vyšlapanými cestičkami, částečně z pohodlnosti, částečně z nemohoucnosti, rozhodně však ani ve snu nepomyslí, že by
se snad ledacos dalo dělat jinak, lépe. A najde-li se přece snad někdo, kdo by se rozhodl
vybočiti z vyježděných kolejí a dáti se »po zarostlém chodníčku« nebo snad dokonce mimo
cestu »přes trní a hloží«, již ho starší kolegové rozšafně'»usměrňují« zlatými radami: »Ale,
příteli, padesát let to tak už děláme a vy byste chtěl všechno najednou postavit na hlavu?
To přece dost dobře nejde!«
Ne, opravdu, pánové, u nás to asi »dost dobře nejde«.
Přeji tedy mnoho zdaru do dalších padesátek ve starých, osvědčených kolejích.

Tři c h a r a k t e r i s t i c k é

mg

inscenace

Za minulý měsíc jsme mohli zhlédnout tři představení, jež dobře možno označit jako
tři typy, ve zkratce charakterisující divadelní práci, toho času produkovanou na pražských
jevištích: představení, jež je reakcí na konjunkturu a bezhlavým posluhováním současné
módě, představení okázale průbojné a na pohled osobitě experimentující, ve skutečnosti
však ještě nedorostlé ani úrovně průměrné konvence, a konečně představení poctivě a bez
efektu dobře pracované, avšak nepřinášející nic nového.
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Intimní divadlo se odvážilo ze záhadných důvodů po všech chtelobydramatech ä la
Kristiánka na suchu přímo do klasiky a uvádí si na repertoir Calderonovu komedii Chudák
musí míti za ušima v omšelém překladu Antonína Klášterského (jako bychom neměli dost
a dost nových překladatelů, okolo španělské komedie obzvláště), v režii Fr. Paula a s výpravou V. Sivka. Byl to bezesporu krok s ohledem na umělecké schopnosti divadla víc než
ukvapený a nadto nutno podezírat dramaturgii z násilného gesta, které ovšem muselo vyjít
naprázdno.
Režisér Fr. Paul si vzal z Calderona beze všech ohledů prostě to, co mu zrovna vyhovovalo, vtipnost zápletek a slovní Šerm, a domníval se vystačit s tím pro celé představení;
na komediantské ovzduší, jiskřivou atmosféru a všechno ostatní pak už zcela zapomněl,
o nějaké snaze o samostatnou interpretaci textu ani nemluvíc. Při zřejmém, klasice na míle
vzdáleném založení celého souboru byl pak výsledek nasnadě: ze Španělské komedie se stala obratem ruky povrchní salonní společenská veselohra, lišící se od svých sester z dvacátého století jen kostymy a ojedinělým hercovým gestem.
Václav Sivko měl snad poctivou snahu nedat se, pokud možno, ovlivnit režií a věnovat
alespoň scéně, co jí patří. Bohužel, zůstalo jen při té snaze. Nestvořil divadelní výpravu,
ale dekoraci bez jevištní funkčnosti, opomíjeje důsledně otázku scénického prostoru a jeho
Členění (a bylo toho na těsném jevišti Intimního divadla svrchovaně zapotřebí) i otázku
spolupráce výtvarníka s hercem.
Herci se vyznamenávali především stereotypním užíváním hlasových i pohybových
manýr, ^naučených na konversaČkách (Paul), ledabylou dikcí (Trégl) a nedostatečným
a povrchním kreslením charakterů (Fričová, Hurych).
Co nás však muselo nejvíce zarážet na celém představení, jest jeho účel. Proč se ta
práce dělala? Pro pobavení (a k tomu dosti sporné) několika paní a pánů mezi publikem?
Pro zalichocení se (a k tomu dosti sporné) p. t. kritice? Kde zůstala všechna tendence
umění? V servírování vtipů a pseudokomických situací? V natištění honosného »Calderon
de la Barca« na programy ? Jak málo k tomu, abychom si mohli s Čistým svědomím říci, že
se zde dělá kus odpovědné a cílevědomé práce a ne jen a jen obchod.
A jdeš druhý večer do Komorního

divadla, hledaje konečně komedii - a výsledek je

tentýž. Na programu stojí sice docela zřetelně: Paul Ernst, Karneval Pantalonů, komedie
o třech dějstvích, ale na jevišti se zatím plouží něco truchlivého, co nelze nazvati žádným
jménem, komedií pak nejméně. Docela průměrné představení, které nic nechce a také ničím není, je několika povrchními nápady přibarveno, aby budilo dojem nových objevů
a odvahy.
Režisér Karel Jernek,

i když se mu podařilo rozehrát některé scény do živě rytmova-

ného chaosu, a navodit leckdy atmosféru plnou překotných zmatků a nevázaných zvratů,
postavil celou hru na několika dutých efektech a křečovitých gestech a stačil právě jen na
pár těch nápadů, zatím co celá konstrukce hry mu unikla, ačkoliv text, byť ne příliš náročný a ne zrovna šťastně F. Vrbou přeložený, dává možností pro stavební práci režisérovu velmi mnoho.
Saalova výprava nepracuje sice s novými prostředky, plní však dobře svůj úkol, hlavně
pokud se týče hracích ploch pro herce a jejich výtvarné komposice.
A položme si nyní otázku: Lze souhlasit s takovouto málo poctivou prací, jež užívá
nových divadelních prvků více z koketerie, pro efekt a zdání než pro skutečnou stavbu
nového slohu, který postavit takto nikdy nemůže, takže je vpravdě destrukcí toho kladného,
co vykonáno již bylo? Nebo (když už současná divadelní tvorba jiných variant nedává) budeme alespoň spokojeni s poctivým divadlem, jež se sice s problémy, které je a nezbytně bu-
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de třeba řešit, v ničem nevyrovnává, ale dává alespoň skutečnou, nepředstíranou práci, a základnu vývoji dalšímu, o kterou bude lze se opřít, i když snad negací? V každém smyslu
nám ta představení, jež se zdála vykazovat snahu o směr další etapy našeho divadelního
života, ať už byl jejich autorem Jernek či kdokoliv jiný, nepřinesla nic, jsou pouze znamením přechodní doby a stejně bude nutno po nich jednou začínat znovu a s docela jiné
strany. Takovýmto představením, které jde spíše za opravdovou a poctivou službou divadlu
jedinému, je Preissové Gazdina roba, uvedená v Uranii za pohostinského vedení režiséra
Jana Škody. Dělá se tu sic konvence, ale dělá se alespoň dobře, a to je nesporný klad a pro
naše nezáviděníhodné poměry dokonce zisk.
Proti všemu chtěloby novému a vpravdě falešnému má Škodova režie svou neobyčejnou sílu, Čistotu a přímost jak formální, tak obsahovou, svou příkrou antipatii k sentimentalitě, jež se dnes tak často chce vydávat za modernu, a namísto ní prudkou, chvílemi až
křečovitou dramatičnost, stavějící všude na kontrastech a extrémech, dávající vášeň místo
citu, trýzeň na místě bolesti, nenávist na místě odporu atd. Škoda režíruje hru v přímo
divokém tempu a spádu a dává především herci co největší možnosti, aniž mu tím ovšem
dovoluje pomýšlet na samovládu na jevišti, jak jsme zvyklí ve většině hereckých režií
v Uranii vídat, takže zde měla Lída Matoušková plnou příležitost vykázat se v roli Evy
výkonem skutečně nadprůměrným.
Mnoho dobrého, oč se režisér s herci pracně namáhal, zkazila, bohužel, Hrádkova výprava: je pouze Špatným kompromisem mezi realismem a náznakovostí, nejsouc ve skutečnosti ani tím, ani oním (náznak stráně a vsi nad věrně kopírovaným detailem chalupy a p . ) .
Jiří Šotola

K z a č á t k ů m českého lidového divadla v B r n ě
27. ledna t. r. byl ustanoven Antonín Fencl ředitelem stálého divadla v Brně, jemuž
bylo úředně dáno jméno »České lidové divadlo«. 15. března byla pak první premiéra, totiž
staronová premiéra Noci na Karlštejne

od Jaroslava Vrchlického. První obtíže byly velké:

jednak rázu technického, poněvadž divadelní fundus je třeba ze základů vytvořit nový;
jednak rázu osobního, poněvadž ensembl se mezitím rozešel; jednak rázu dramaturgického,
poněvadž v několika dnech musil být předložen repertoir pro celou sezónu. A kde jej hned
vzít! - Ale byly tu - nezapírejme si! - překážky rázu psychologického, poněvadž valnou
většinu brněnského divadelního obecenstva dosavadního překvapilo nemile označení »divadlo lidové«. Bylo v tom sice kus tradice jeho divadelnictví, ne však jeho známé heslo.
Problematiku takového označení by bylo bývalo třeba vyložit obecenstvu zvláště, myslíme
problematiku umělecky tvůrčí, která není toliko titulem na Štítě, nýbrž především zavazujícím programem pro budoucnost. Nestačilo oficiální vysvětlení řed. Fencla, ani povšechné poznámky k této otázce, které se Četly sem tam na dosavadních programech od dramaturga dr. Vlad. Kolátora. Či snad se v tom nehledá vůbec žádná problematika? Pak by
to ovšem bylo nedorozumění ve vlastní domácnosti a jak by k němu nemělo dojít na veřejnosti !
Hraje se na tři strany, v opeře, v činohře a v operetě, ale je vlastně jediný soubor.
Očekávali jsme, že činohra se rázem zmocní vedoucího místa, než nestalo se tak. Nejen
proto, že ze dvou scén, jež jsou k disposici, totiž scéna na Veveří a scéna v Typosu, která
se vyznačuje Špatnou akustikou a jejíž jeviště je nízké a plýtké. Ensembl si složil ředitel
z herců, jež si do Brna přivedl s sebou, jednak z členů souboru operního, operetního a především činoherního. Velmi mnozí, bohužel, už z Brna odešli, ale zůstali tu herci, síly, kte-
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ré se mohou měřit s nejlepšími, na př. Jarmila Urbánková. V každém však případě - mysleme třeba jen na činohru! - členové bývalého souboru ( J . Kurandová, J . Lázničková, H.
Krtičková, J. Lokša, Fr. Šlégr, St. Hejný atd.) stojí umělecky značně výše než ti, kteří do
Brna teprve přišli. Bude tedy třeba především jim poskytnout možnost, aby se uplatnili,
a druhým zase poskytnout příležitost, aby se napřed vyzkoušeli v menších úlohách a získali
zkušenosti. Jedním z důvodů prozatímních neúspěchů je jistě ta okolnost, že hlavní úlohy
jsou svěřovány silám docela novým, které je nedovedou zvládnout. Ukázalo se to zvláště
při provedení Borov
ž
Zuzany

Vojnové.

Ačkoliv opereta svým programem vyčerpává jak soubor činoherní, tak i operní, neupozornila na sebe dosud ani jediným zdařilým představením. To opera je na tom mnohem lépe! - Kdo řekne »lidové divadlo«, myslí u nás jistě Smetanu. Jako zahajovací představení se hrála Prodaná nevésta a jako představení další Hubička.

Poslední premiéra Čáro-

střelce od Karla Maria Webra dramaturgicky i umělecky reprodukčně doplňovala a rozváděla tuto řadu. V reprodukci této opery zvláště strhovala podivuhodná souhra všech složek od romanticky děsivého textu přes zpěvní a hudební part k scénickému obrazu výtvarnému ( V . Skrušný), a to spíše pod taktovkou režisérovou (Miloš Wasserbauer)

než diri-

gentovou (Karel Pečke). Nebylo to představení reprodukčně vždy docela nové a původní,
ale bylo to představení, které brněnskému diváku poskytlo zase po dlouhé době čistý umělecky básnický požitek. Hlavní úlohy ve všech třech kusech obsadili vždy titéž herci. Dámy
se ukázaly herecky schopnější než soubor mužský (Věra Střelcová, Míla Ledererová,

Leonid

Pribytkov, G. Talman a j . ) .
Činohra začala vlastně repertoirem Moravského

lidového divadla, které za ředitelství

Oldřicha Lukeše hrálo v minulém mezidobí po moravských městech: hrály se Směry života
F. X . Svobody, Tři lední medvědi M. Vita atd. - Z dosavadního repertoiru stojí za zaznamenání tři představení. Komedie ze současné společnosti - Dědictví Jana Grmely. Režie Fr.
Šlégra usilovala o souhru, a to tak, aby postava úředníka na odpočinku Bureše, kterou hrál
sám režisér, se stala středem. Jenže to místo svou jistou a plastickou hrou obsadila Jarmila
Kurandová v postavě manželky a matky Anny, kterou osudový okamžik a vlastně hrubost
vlastní dcery probudí k životní zpovědi, takže se rozpomene na sebe samu a před vlastními
dětmi se dozná k dávnému poklesku, který byla už dávno draho zaplatila.
Veselohra Otty Ernsta Flachsmann

vychovatel. Režisérem zase herec, totiž Jaroslav

LokŠa. Svou vlastní hrou v postavě vládního rady hleděl strhnout k živelné hře všechny
ostatní. Nepodařilo se to; celek zůstal jevištním genrem. Pouze jeho postava měla ostré
obrysy a žila vlastním životem. Ze všech ostatních aspoň tři: Fr. Šlégr ve Flachsmannovi,
záhadné povaze zrůdného pedagoga; M. Jandeková v roztomilé učitelce Holmové, která
do vyvanutého prostředí vnáší mnoho světla; Stanislav Wandas ve vděčné postavě učitele
Flemminga, kterou však podal se zevní robustností a s hluchým pathosem.
Celková podoba vnitřně odstupňovaná a vyvážená chyběla také prvnímu večeru po
velikonocích, kdy se slavnostně otevírala scéna v Typosu a kdy se hrála Zuzana

Vojnová

od Jana Bora. Výtvarný rámec vytvořil hře arch. Josef Šálek: pracoval náznakem a vykouzlil
prostor selské světnice i panského sídla, že to v tomhle nedivadelním sále až překvapovalo.
Pokud však běží o herecká podání, vykazuje provedení takovou různorodost, že se tu jakoby najednou a rázem objevily všechny nedostatky a obtíže, s nimiž České lidové divadlo
vchází do života. Ema Armandová uhodla svou postavu Zuzky jen na několika místech,
právě jen tam, kde jí text lidský stál nejblíže anebo kde ji psychologickým napětím strhl
(ve scéně, kde - jako matka ztraceného děcka se střetá se svou soupeřkou; ve scéně závěrečné, kdy jako stařena přichází zemřít do rodné vesnice). Jindy hlasově i mimicky selhávala a postavu drobila. Kde zůstala ta jednotná linie, která vnitřně váže růst Zuzančin
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a která musí udělat každé herečce jen trochu náročné! Kateřinu z Ludanic vytvořila Jarmila
LázniČková z několika monumentalisujících gest: tmavým upjatým šatem zeštíhlovala figuru v něco zlostně zavilého, neženského a tvrdě vraždícího. Snad v tom bylo až příliš mnoho
shakespearovské démonie: to hlasové zvichření a zadrhnutí, jako když nahým nožem jedeš
po těle (konec scény se Zuzankou). Zde však byly rysy, které naznačovaly formát a které
měly být přeneseny na postavy ostatní. Hře Lázničkové měla porozumět především režie.
Hra Borová je jak psychologií postav, tak hromadnými scénami kusem v nejlepším smyslu
slova lidovým a lidové divadlo si nemělo dát ujít tuto příležitost. Z celého toho zástupu
jen několik herců svým provedením vystoupilo do popředí: M. Doležal ve vroucně přísném kazateli; H. Krtičková v pisklavé kuplířce; M. Zejda v písmáckém pasákovi a především Jaroslav Lokša v Petru Vokovi, vladaři rodu rožmberského, podaném s vnitřním
ohněm, avšak s výrazovými prostředky, které jsou až tuze známy z jiných jeho postav.
Ostatní proti nim ustupovali do značného pozadí, takže zase nebylo souhry, zase nebylo
jednotného tempa, zase nebylo celkových obrysů, jež rostou z podání herců a zklenují celou
stavbu jako velkou jednotu dramaticky a divadelně básnickou. A bez ní není reprodukce
lidové hry a bez ní nemůže být řeči o lidovém divadle, kde lidovost má být dokonce záměrným programem

(V. Kolátor).

Tak zhruba vypadá bilance »Českého lidového divadla v Brně«. Úmyslně jsme šli do
podrobností. V Brně bylo divadlo (činohra a opera), které závodilo s nejlepšími scénami
pražskými. Odkud také mají pražská divadla celou řadu dobrých mladých herců: takového
K. Högra, M. Nedbala, VI. Lerause, V. Vejražku - režiséra Antonína Klimeše - VI. Fabiánovou atd.? - Z Brna! Celá česká veřejnost má povinnost věnovat svou pozornost brněnskému divadelnictví i za těchto okolností. Je to také povinnost kulturní veřejnosti pražské.
Ivo Liskutín

K pražským výstavám poznámky

nekritické

Zkušenost: k soustavnému sledování nových výstav je potřebí jisté otrlosti.
Ty tam jsou doby, kdy umělcova výstava byla jakousi událostí, svátkem a skutečným
činem, rozumíme-li činem to, co přidá něco k tomu stávajícímu, kvalitu novou či aspoň ji
naznačí. S pocity smíšenými chodíš z jedné výstavní síně do druhé. Z počátku zaražen, později - jak si vždy znovu ověřuješ první dojem - apatický a nakonec s touhou najít aspoň
kousek umění, ve které nepřestáváš věřit, maličký kousíček čehosi namalovaného umělcem,
který žije dnes a na svůj účet, bez formálních dloužků, který výrazy minulosti zná a právě
proto se jim vyhýbá a odvažuje se nových, který neváhá říci slovo jen jediné, shledá-li, že
ta ostatní už odkudsi slyšel, který

ale to přece nejde postaviti na scénu umělce jen tě-

mito řádky. Není. Nepřičaruješ ho. A byl-li by: buď svatý rád, když není bit.
Bylo by dobře podrobiti zkoušce dnešní návštěvníky výstav spolu s kupci uměleckých
del. A napsati potom studii o nich. (Byla by sociologickou a Širokou brázdou, která by
jistě zakrojila i do politiky. A lékaři, zvláště nervoví, pomineme-li oční specialisty, by si
také přišli na své.)
Drive se psaly manifesty a programy u příležitosti výstav. Dnes jen »Z malířových
denních záznamů«. ...Stanu se menším a ještě menším... A co ti nedá obraz, to si přečti
v úvodu.
Úvody ke katalogům staly se v poslední době lepším druhem obchodního žvanění.
A katalogy samy podobají se náramně reklamním prospektům. A nijak přitom neběží o vnější jejich formu. Když je tak člověk Čte, měl by mít za to, že máme v čase přítomném jen
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samé veliké umělce. A nevěří-li tomu, přesvědčí jej kritika. Bulvární sice, obchodní artikl.
Placeno kus ke kusu, řádek k řádku. Neštěstí je, že záleží více na tom, aby o výstavách vůbec něco otištěno bylo (to dnes patří k dobrému jménu novin, jako kdysi sensační reportáže o bratrovrazích) a málo, pramálo záleží na pachateli.
Není malířova výstava podobna románu spisovatelovu? A představte si, že by spisovatel mlel stále o jednom.
Všimli jste si, jak směšné jsou pohyby párů na tanečním parketě, neslyšíte-li hudbu?
Jsou to pohyby profesionální, naučené a nedbale prováděné. Naproti tomu tanečník umělec
tančí především - a to lze i bez hudby. (Ale to říkám jen pro srovnání: dnešní výtvarnictví,
to je takové křepčení bez melodie. O umělcích jako takových nemůže býti řeči.)
Co nenajdeš na výstavách, to je opravdovost. Snad virtuositu, bezpečnost - ale dokáže
to otřásti tvou bytostí? Přinutí tě to k účtování s vlastní existencí? K odpovědi na otázku
života a smrti? ( A proč právě život, jestliže ses pro něj již rozhodl?)
O baroku se toho již napsalo a namluvilo dost. Z jeho pathosu však jsme se naučili
jen gestu.
K čemu jsou malířské akademie, nenaučilo-li se na nich tolik akademických malířů
zacházet s materiálem?
Vyřknouti o umělci soud - o tom se obyčejně myslívá, že nad to nic není lehčího. Odpovědných kritiků, pravda, mnoho není. Ale odpovědných malířů také ne.
Mluví-li se tolik o konjunktuře výtvarníků a myslí-li se tím závratné sumy za prodaná
díla - poopravme trochu toto všeobecné domnění: vydělávají obchodníci s obrazy. Vydělávají ti malíři a ti sochaři, kteří se ani dřív neměli špatně. Ti ostatní snad jen trochu poplatí
své dloužky. Ti ostatní mají stejně mnoho existenčních starostí jako dřív. Jisté pokusy o pomoc, ostatně velmi populární, ukázaly se ubohou karikaturou. Praxe je postavila na hlavu.
Ale vy se ptáte, co toto, proboha, má co dělat s uměním? Opravdu, o ně má jít především.
Či snad dnes ne?
Sdružení výtvarníků v Praze mívá občas šťastný nápad. Nedávno předložilo veřejnosti
soubor reprodukcí dokonalých tisků grafiky Altodorfera, Dürera a Rembrandta. Pouhé maličkosti, reprodukce, ale jakých děl! Jedna jediná taková maličkost vydala víc než desítky
obrazů z výstav v téže době po ostatních pražských síních pořádaných.
Zkušenost: k soustavnému sledování nových výstav je potřebí jisté otrlosti.
Stanislav Talaváňa
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