Břetislav Štorm
ROZHOVOR O UMĚNÍ
V stínu vysoké kostelní lodi je skryta rajská zahrádka, celá zarostlá kopřivami a lopuchou. V křížové chodbě dlážděné velkými pískovcovými deskami a náhrobními kameny dávných opatů prochází se básník a sochař. Rozbitými kružbami v oknech ochozu
padá sem ještě trochu teplého večerního šera.

BÁSNÍK Není vám někdy smutno nad věcmi, které nás navždy
opouštějí? Je tak krásný večer; za chvíli zapadne slunce docela a zas
míjí jeden den zkázy. Zas vnikla vlhkost hloub do spar klenebního svorníku, odrolil se kamínek na tesané hlavici přípory; my to ani nepozorujeme a myslíme si, že se v této chvíli nic nestalo ani nezměnilo.
SOCHAŘ Nemyslím, že je to tak smutné. Každé umělecké dílo má
svůj život, a nemohu říci, že den, kdy se zrodilo, je krásnější než ten, kdy
se zase pomalu rozpadá v prach země. Vždyť je to jen kámen a kameni je
souzeno kaziti se, větrati a proměniti se v prach, písek nebo hlínu.
BÁSNÍK Pravíte, že je to jen kámen. Kámen se drobí a rozpadá podle
své přirozenosti; dobře, ale s ním se rozpadá i tvar, který mu vnutilo dláto
dávného sochaře, ztrácí se umělecké dílo, které už nikdy nemůžeme obnovit. Žije s námi pět či šest století, ale každý den je jiné, každý den, nahlodáváno časem, mění se neznatelně, ale jistě v nic.
SOCHAŘ Dávný sochař zvolil si kámen jistě také proto, že spoléhal
na jeho odolnost a trvanlivost. Mohl si však myslet, že jeho dílo bude
trvat věčně? Domnívám se, že na to ani nepomyslil. Neboť co je konec
konců pět či šest století ? Není to ani jako den věčnosti. Proti věčnosti by
tedy umění nebylo než pouhým nic, jež se rodí odnikud a umírá bez
památky.
BÁSNÍK Bojím se, že je to tak.
SOCHAŘ Kdybyste opravdu věřil, že umění je jen mžiknutím věčnosti,
že se zrodilo a zemře v čase, pak bych snad pochopil váš zármutek. Ale domnívám se, že to je jen krásný zármutek, že to je jen nálada, kterou vyvolalo pomyšlení na věčnost. Věčnost se prostírá do minulosti i budoucnosti; my, uprostřed pohybující se přítomnosti, stojíme uprostřed. Kdyby
umělecké dílo nepodléhalo změnám času, bylo by patrně věčné; ale co
bychom pak věděli o věčnosti? Jsme divní; vnímáme jen to, co je již obestřeno mrákotami zmaru. Co jiného je váš krásný smutek, než pocit
prchavé přítomnosti uměleckého díla? Ničemu nemůžete zabrániti, nic
nemůžete zachránit, věc, na které lpíte, je vám nepozorovatelně brána,
ubírá se do lůna nepostihlé věčnosti, kazíc se a rozpadajíc.
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Kdybyste opravdu věřil, že umělecké dílo zaniká v časnosti, pak by
vás smutek byl docela jiný. Byl by to pocit věčného popření: nemohl byste
být básníkem, proměnil byste se v nic, jež necítí a nevnímá, a stal byste se
pak sám částí věčnosti.
BÁSNÍK Jak bych se mohl vzdát sám sebe, jak bych mohl popřít své
smysly, abych se stal částí bezcitné věčnosti ?
SOCHAŘ Čas, jenž je pomyslně nepatrnou částí věčnosti, poznáváme
jen podle znamení zanikání a zmaru. Jak krutá a bezcitná je pak sama věčnost. A je bezpochyby i žárlivá; jinak by neporoučela svému nejnižšímu
služebníku, času, aby vrýval tak hlubokou stopu do nejhrdějších památníků umění. Litoval jste vsak někdy uměleckého díla, které bylo znetvořeno vráskami času? Nikoli. Miloval jste je ještě víc.
BÁSNÍK Ale vy mluvíte jen o dílech dávných umělců. Jak by vám
bylo, kdybyste na vlastní oči viděl zánik všech svých prací ?
SOCHAŘ Myslil jsem již na to. Chtěl byste snad, abych v takovém okamžiku křičel bolestí a vykonal něco neobyčejného a památného ? Nevím
proč, ale cítím, že bych se na to díval bez účasti. Každé umělecké dílo
musí být nějak zničeno, ať dříve nebo později. Síla umění a jeho trvání je
patrně někde jinde.
BÁSNÍK Myslíte snad, že ta síla je na věčnosti, která tak hladově
umění pohlcuje?
SOCHAŘ Snad. A to je právě velké tajemství, tajemství neustálé oběti,
která se obnovuje v každém věku novou silou. Až si jednoho dne uvědomíme, že naše dílo od svého zrození již zraje k zániku a složíme ruce do
klína, nastane konec světa.
BÁSNÍK Pravíte, že umění se stále obnovuje. Z čeho se obnovuje?
To je také tajemství? Pomyslete si, že by najednou byla s povrchu světa
smetena všechna díla umění a že by na ně vbrzku zanikla i nejposlednějsí
vzpomínka. Z čeho se potom umění obnoví ?
SOCHAŘ Kdybych si uměl představit, že všechny viditelné památky
umění náhle zmizí, nemohu souhlasit s tím, že zmizí i každá vzpomínka
na ně. Je tajemně ukryta v srdci člověka, je stejně žhavá v srdci divého
muže jako v srdci velmože velkých dob vzdělanosti.
BÁSNÍK Jakou vzpomínku však může v srdci opatrovat divý muž,
který žádné umělecké dílo nikdy neviděl ?
SOCHAŘ To je právě nejpodstatnější, že umění není ozvěnou vnějšího světa, ale silou neustále prýštící z nitra lidské duše.
BÁSNÍK Tato síla se mně však nezdá vždy stejně veliká. Jsou přece
doby velikého úpadku umění.

218

SOCHAŘ To jsou ovšem doby nejpalčivejší žízně po umění. V dobách kvetoucího umění tato žízeň ustupuje nevědomé pohodě.
BÁSNÍK Ale nezapomeňte na divého muže. Řekněme, že je to právě
ten člověk, který stojí na počátku lidské minulosti. Nic tedy nepředcházelo, divý muž tu stojí docela sám a nemá žádné vzpomínky. Bude teprve
své umění tvořit. Z čeho a proč? Kde se vzala síla, která ho nutí stavět
základy veškerého umění?
SOCHAŘ Je zajisté pravda, že první divý muž stojí tu bez vzpomínek,
ale to není ten, kterého byste rád vyměnil za člověka, jenž přestál nějakou
nesmírnou pohromu a na všechno zapomněl. K tomu se ještě vrátíme.
Ten první však tu někdy byl zcela bez minulosti. Domníváte se, že on je
také první, který si umění vymyslil. Kdyby si člověk mohl umění vymyslit, třeba tak jako si vymyslil parní stroj, mohlo by se dobře stát, že
by o svůj výmysl nějak přišel. Mohl by pak žít bez parního stroje? Domnívám se, že by mu pro tu ztrátu nevypadlo ani o jediný vlas více.
Zdá se tedy, že si člověk umění nevymyslil. Neboť jak byste si vysvětlil nejen dějiny umění, ale především tu úzkost o umění, když nastaly
doby velikého úpadku?
První člověk byl patrně již stvořen, aby žíznil po umění a byla mu už
na počátku dána schopnost, aby tvořil. Odpověď na otázku, odkud se
vzala tato žízeň a schopnost, je ukryta na dně tajemství veškerého stvoření. Tak tkví pevně kořeny umění ukryty v oslňující záři, kam zvídavé
lidské smysly nikdy neproniknou.
BÁSNÍK Zdá se tedy, že umění lidské není dílem lidským, ale že
prýští ze zázraku stvoření. Že je to tajemný nástroj, na kterém člověk doprovází píseň, které nerozumí; diví se svému vlastnímu zpěvu a hluboko
v duši zaznívá nesmělá vzpomínka na ráj, na vznešený původ všech věcí,
spojujíc člověka s tím, co bylo v svrchované jednotě ještě před stvořením.
SOCHAŘ Kde jsou pak první hranice umění a kde jsou hranice poslední ? Vzniká umění na prahu vědomí a zanikne na konci světa ? - Tehdy
v poslední chvíli všeho stvoření vstoupí nepochybně na své dávné místo
a to, co z jeho tělesných podob vzalo za své, bude v něm právě tak dokonale obsaženo, jako by všechna umělecká díla trvala do věčnosti. Je tedy
celkem lhostejné, postavil-li umělec věž z kamene, která přetrvá tisíc let,
nebo z cukru, která se nedočká ani konce tabule velmožovy.
BÁSNÍK A přece je mi líto věcí, které nás v tomto časném světě
opouštějí. Je to takový stesk, taková tíseň samoty, věčný zármutek loučení.
SOCHAŘ Vždyť jste básník! Nestavíte, nezápasíte s hlínou, s kamením a s kovem, ani neumíte třít barvy. Podstatou vašeho umění je stesk
nad vším míjejícím, je vám dáno zpívat jen o tom, co zaniká a co se nevrátí.
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BÁSNÍK Ale co je to píseň o víně a všech dobrých věcech země?
Myslím takové písně, které se zpívají, dokud ještě držíme pohár v ruce.
SOCHAŘ I to je píseň stesků a je tím silnější, čím pevněji držíte
svou číši.
BÁSNÍK A co píseň vojenská ? Ta se přeci zpívá na pochodech, v leženích při ohni a v den bitvy.
SOCHAŘ Ani přítomnost těchto věcí v ní nezničí stesk z pomíjejícnosti. Je to píseň dávných pochodů, dávných ležení a bitev; píseň můžete
zpívat znovu a znovu, ale pochod se jednou skončí, ležení zpustne a dějiště slavné bitvy zaroste bodláčím. Píseň sama vznikla teprve ze vzpomínek na tyto události; pak ji lze ovšem zpívati při každé nové příležitosti. Tehdy se také pozná, jaká je: dobrou píseň bude voják zpívat až do
konce, na špatnou si ani nevzpomene.
BÁSNÍK Věříte tedy, že pramenem všeho básnění je teskná vzpomínka.
SOCHAŘ Jistě, alespoň všeho velkého umění básnického. Velký
básník velké doby se rodí až v okamžiku, kdy velká doba vyhasíná.
BÁSNÍK Vždyť se tak dlouho věřilo, že básník je také věštec.
SOCHAŘ Blažený, rozcitlivělý věk, který to věřil. Ano, může být
věštcem, ale jen dávné, tmou obestřené minulosti.
BÁSNÍK Domníváte se patrně, že umění výtvarné nelze posuzovati
tak snadno. Co je podstatou umění výtvarného? Máte asi připravenu
dlouhou řeč, které sotva hned porozumím, ale prosím, abyste přespříliš
nespoléhal na mou mírnost a shovívavost. Přece však jsem ochoten vyslechnouti, co neobyčejného a chvalitebného povíte o svém umění. Jaká
je tedy jeho podstata? Snad ne také jen vzpomínka?
SOCHAŘ Nikoli. Stín.
BÁSNÍK Jak, stín je podstatou umění výtvarného?
SOCHAŘ Snad to není ani tak hmotné jako stín. Stalo se totiž pravidlem hledati podstatu věcí rozborem, zkoumáním jednotlivostí pokud
možno nejmenších. Vždy se však našlo něco, co ještě mohlo být rozloženo
a tak bylo nakonec objeveno nic. Nic a prázdnota. Dlouho a marně byla
hledána cesta z této úděsné tišiny. Posléze, jako vždy, byla objevena cesta
zpět. Dospělo se k poznání, že umění výtvarné je jen výsledkem poměrů,
jež vnímáme ještě na počátku rozboru; ale sám vidíte, že to není žádná
odpověď. Jsme zase tam, kde jsme byli, ale ještě víc nespokojení, žíznící,
nešťastní.
BÁSNÍK Mnoho tomu truchlivému stavu prospěla zvědavost vědecká,
jež je vždy důkladnější než přemítání umělce.
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SOCHAŘ Člověku totiž nestačilo, že třeba pohled na město je krásný.
Přiblížil se, aby zkoumal jednotlivosti, všímal si podrobně určitých budov,
postoupil ještě blíže a zkoumal části jediné budovy, ale když ani tam nic
nenašel, ponořil se do vnitřku stavby, ale ani tam ho nic dokonale neupoutalo. Obnažil tedy zdivo, ale ani tam se nesetkal s odpovědí vytouženou. Rozťal tedy kámen, ale ani tam nebylo zhola nic. Vrátil se pak
smutně zpět a díval se na město s návrší. Ale smutek marného poznání již
hlodal v jeho srdci; díval se s tupou odevzdaností slepce.
Vzpomeňte si na egyptský chrám. Cestu k němu vroubí dlouhá řada
ležících sfing, pak přicházejí věže, pak první a druhý dvůr s ochozem,
pak předsíně a obydlí kněží; nakonec je svatyně s drahocennou skříní a ve
skříni je modla. Snad jste někdy v chlapeckém věku pocítil touhu poznat,
co skrývá cibule pod tolikerým obalem. Odlupoval jste list za listem a
uvnitř nebylo nic zajímavého. Víte, co se vypráví a slavných lékařích,
kteří s nožem v ruce do nejmenších podrobností prozkoumali lidské tělo
a na konec přiznali, že duši nemohou nalézti.
To je tedy ten tajemný vnitřek věcí, tajemství života všech věcí.
Podstatou umění výtvarného je tedy onen tajemný stín, chcete-li tak
nazvati nic, jež bylo na počátku a z něhož bylo i umění stvořeno.
BÁSNÍK Tajemný stín! Ale kde je věc, která ten stín vrhá na naši
ubohou zemi ? Viděl jste tu věc, znáte ji ?
SOCHAŘ Neviděl a neznám. Vidím jen stín.
BÁSNÍK Zdá se tedy, že básnictví je mnohem blíže životu, mnohem
pevněji vázáno k tomu, co je, než umění výtvarné, které je nakonec jen
tajemstvím prázdnoty.
SOCHAŘ Ovšem, ale nezapomínejte, že strom, na kterém kvete básnictví, je živ z těchže tajemných sil, z nichž ssaje umění výtvarné, jenže
přímo, bez prostřednictví teskných vzpomínek.
BÁSNÍK Stále jen slyším slovo tajemství, takže se mně zdá, že tu
není něco v pořádku. Proč to slovo tolikrát opakujete ? Není to jen pomoc
z nouze ? Nemůžete se bez tajemství obejít ?
SOCHAŘ Už jste někdy slyšel, že prozrazené tajemství zůstalo ještě
tajemstvím? Jistě ne. Každé prozrazené tajemství se stane nezajímavou
skutečností. Ale co chcete dělat s tajemstvím egyptského chrámu? Řekněme, že jste vstoupil až do svatyně a ohledal sochu uzavřenou v skříni,
že jste si bezpečně zapamatoval její ztrnulý, bezvýrazný obličej; že jste se
přesvědčil, není-li dutá a neskrývá-li něco neobyčejného v břiše. A poznal
jste, že ani tam není nic. Vrátil jste se tedy zpět a zastavil se na shromaždišti
obyčejných poutníků. Znovu jste se s hlubokým smutkem díval na stavbu,
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která skrývá tajemství. Její tajemství patrně prozrazeno nebylo. Buďte
rád, že věci zachovávají své tajemství proti všem útokům lidské zvídavosti.
BÁSNÍK Nebylo by tedy lépe, kdybychom tajemství vůbec nehledali
a spokojili se s pohledem z venku ? Nač je nám smutek z prázdnoty poznání? Nemůžeme být takoví jako dřív, dokud nás tolik nepokoušela
touha přemoci tajemství?
SOCHAŘ Už nemůžeme, už je pozdě. Vidíme kvetoucí strom, ale
myslíme na uspořádání buněk v jeho kmeni, vidíme starý kostel a myslíme
na lom, odkud byl brán pískovec k jeho stavbě. Jasnost našeho pohledu
je zatemňována věděním, které nám není nic plátno.
BÁSNÍK K tesklivé vzpomínce o jeden smutek víc.
SOCHAŘ Jistě. Ale básnictví tím přece získává.
BÁSNÍK Proč?
SOCHAŘ Protože se všechno zvolna, ale jistě mění v slova. Obraz
a socha ustoupily slovu básníka, biskupský kostel katedrále slov. Věci se
ztrácejí a na místo nich máme vzpomínku na ně.
BÁSNÍK Básnictví má pak veliký úkol: slovem zachovat, co zbylo
z dávných dob.
SOCHAŘ Zachovat? Ne, pohřbít.
BÁSNÍK Myslíte tedy, že slovo básníka je poslední pozdrav všemu
umění výtvarnému na cestu do věčnosti ? A co pak ? Zůstane slovo jediné
panující ?
SOCHAŘ Jak dlouho chcete žít ze vzpomínek? Jen staří lidé z nich
žijí a staří lidé bezpečně zemřou.
BÁSNÍK Cukrová věž! Jak jsem rád, že tato slova mohu opakovat
bezpočtukrát a vždycky mně trochu sladkosti ulpí na rtech.
SOCHAŘ Ale cukrová věž už je snědena, kamenná věž se rozpadla
a umění jedné veliké doby zaniká. Jen vy tu stojíte sám, jediný bdící,
s tváří zalitou září zapadlého slunce. A než se nadějete, vyjde slunce
znovu, samo od sebe, bez pomoci umělých vzpomínek; je to však stejné
slunce, které před chvílí zapadlo. A než se obrátíte k východu, vystoupí
již k poledni; bude právě čas, abyste zazpíval píseň k chvále slunce vycházejícího.
BÁSNÍK Řekl jste, že umění jedné veliké doby vzdělanosti zaniká.
Zaniká-li a zmizí nadobro, je hořko žít. Ale sám jste na počátku mluvil
o tom, že umění se uchovává vzpomínkou, kterou nelze z živoucí duše
vyhladit, i kdyby všechny památky zaniklých dob byly zničeny. Není tu
přece jen místo, kde básník svým slovem přenáší umění výtvarné přes
propast zapomenutí?
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SOCHAŘ Nemyslím na vzpomínku, již lze vyjádřiti slovy. Řekl jsem
naposled, že po zániku všech věcí velké doby vyjde nové a přece jen totéž
staré slunce. V něm hluboko ponořena je ta vzpomínka nebo lépe tajemná
síla, jež září sama ze sebe bez naší pomoci, mimo naši vůli a bez ohledu
na naše představy.
BÁSNÍK Zdá se vám tedy, že je dílo obnovy docela marné?
SOCHAŘ Ach ovšem; neboť z čeho chcete obnovovat? Ze starých
zřícenin stavět nové? Takové věci je těžko chtít. I Julian Odpadlík chtěl
takové věci. Ale to je už dávno a vy víte, co tím způsobil.
Ale nestalo se již mnoho zázraků mimo naši vůli k obnově? Vzpomeňte si jen na dávný obřad nakuřování kadidlem; kolik věků překonal,
aniž byl uctivě obnovován. A tak je mnoho, nesčíslně mnoho věcí, které
trvají ne proto, že je udržujeme a obnovujeme, křísíme a obrozujeme,
nýbrž proto, že jsou.
Také umění je taková věc. Jaký nářek nad zříceninou kláštera, v jehož
stínu dnes rozmlouváme?
BÁSNÍK Neberte mně můj zármutek.
SOCHAŘ Na to nemyslím a přeji vám váš krásný zármutek.
BÁSNÍK Řekněte však, objeví se ještě někdy lomený oblouk a kamenná kružba na této zemi, až věky pohřbí památky středověku ? Zdá se
mně tak lichá útěcha, že umělecké dílo trvá, i když se ztratila jeho tělesná
podoba.
SOCHAŘ Snad právě dnes prochází se svatý Albert Veliký v takové
křížové chodbě s lomenými oblouky, jenže mnohem, mnohem krásnější...
BÁSNÍK Necítíte závrať z takové opovážlivosti ?
SOCHAŘ Svatě se spoléhám, že to není žádná opovážlivost.
Zatím se už hodně zešeřilo; nad rajským dvorem strměla temná kostelní loď, noc se
kradmo přiblížila.

BÁSNÍK Už je tma. Rozsviťme olejovou lampu a zavěsme ji do výklenku. Budeme jako staří mniši, rozmlouvajíce v nočním bdění.
SOCHAŘ Neklamte se, nebudeme jako staří mniši, spíše jako dva
žvanilové, kteří nepomýšlejí na spánek. Starý mnich patrně nemyslil na
tajemný půvab nejistého světla olejové lampy a mluvil-li v noci, tedy jen
v nočním chóru.
BÁSNÍK To přece muselo být krásné; hlas žalmů zněl tu jako vodopád.
SOCHAŘ Jako vodopád, jenž hučí svou píseň stále stejnou a lze říci,
nesmyslnou.
BÁSNÍK Vodopád neví, co zpívá; přirovnáváte-li jeho hukot k noč-
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nímu chóru starých mnichů, máte asi na mysli, že ti také nevěděli, co
zpívají.
SOCHAŘ V tom je přece nejnádhernější úkon klanění: chvála živlu,
chvála živlu řeči. Co tu ještě záleží na porozumění a úvahách o smyslu
žalmů ?
Jak blízko jsme už zase umění. Co je to? Chvála, klanění živlu bez
rozmýšlení a bez porozumění. To jest, čím žije umění.
BÁSNÍK K tomu bych přidal, že básnictví jest naslouchání živlům
a ozvěna jejich nejtajnějších záchvěvů, jež rozechvívá nejjemnější rozkoše
v nitru člověka. Je jedinou branou, kudy do našeho nitra vstupuje vědomí
všeho okolního světa a soudím, že bez básnictví nic nevidíme a nic necítíme.
SOCHAŘ Ale všemu rozumíme.
BÁSNÍK Nemůžeme patrně míti obojí. Dávám však přednost prvnímu, ačkoliv to není lehké.
SOCHAŘ Je rozkoš teskné vzpomínky tak veliká, že vyváží bolest,
o níž mluví básníci ?
BÁSNÍK Všichni básníci se nenechávají litovat, alespoň velcí bášníci,
pokud vím, o svých bolestech příliš nemluví. Velká bolest je těžká a leží
hluboko, nepohnutě v srdci. Jen malé bolesti malých básníků jsou lehké
a vyplouvají okázale ke břehům, kde je konejší zástup hladových posluchačů.
SOCHAŘ Co ví o svých bolestech sochař? Obávám se, že nic. Alespoň ten, který neumí mluvit.
BÁSNÍK Což je tak snadné udělat sochu?
SOCHAŘ Snadné? Kdo ví. Myslím, že dobrý sochař se dívá na svou
sochu jako na dar, který si nezasloužil.
BÁSNÍK Pokusím se říci, co tím myslíte. Nepatrný díl toho, co je
od počátku, vzalo na sebe na chvíli tělesnou podobu. Jsem tu a zas mohu
odejít. Umění výtvarné je tu patrně jen proto, aby nám zjevovalo věci,
které svým smrtelným okem nemůžeme vidět.
SOCHAŘ Ovšem, ale to je jen působení druhotné. První je bez očekávání odměn, bez úmyslů působit, je v řádu klanění.
BÁSNÍK Nerozumím. Umění je především pro nás!
SOCHAŘ Ano, ale pamatujte, že každá věc se vrací tam, odkud vzešla. A byla-li na čas nucena žiti jinde než v lůně svého trvání, dívá se
aspoň toužebně k místu svého stvoření. A nestrhuje-li nás tento posunek,
není nám umění nic plátno.
BÁSNÍK A přece byly doby, kdy nám to nebylo nic plátno.
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SOCHAŘ Tehdy jste zvedl svůj vyčítavý hlas vy, básníku, a zazpíval
jste do uší lhostejného zástupu; neboť sluch, ku podivu, je smysl, který nejdéle vnímá.
BÁSNÍK To již bylo kdysi řečeno: básnictví je svědomí věků.
SOCHAŘ Nic nezáleží na tom, opakujeme-li v této noční rozmluvě,,
co již bylo někdy vysloveno. Nerozmlouváme přece proto, abychom něco
vymyslili; taková snaha je nám, tuším, velmi vzdálena. Proč nejdeme raději spat, to ovšem nevím.
BÁSNÍK Ptejte se vlahosti dnešní noci, ptejte se těchto starých zřícenin. Snad na památku jiných takových nocí, jež v hlubinách našeho vědomí tiše dřímají.
SOCHAŘ A zdá se, že nelze jinak, než bdíti. Jsme patrně zajatci této
chvíle.
BÁSNÍK Tak jako jsme zajatci básnictví a sochařství. To je, myslím,
pravý smysl velikosti.
SOCHAŘ Tato velikost je vskutku jediná a úměrná. Chraňte se
však velikosti slavné.
BÁSNÍK Velikost slavná je ovšem něco docela jiného. Je to velikost
zpečetěná uznáním, velikost, která tíží jméno svého nástroje. Nepřeji si
nic, než být nástrojem neznámým. Je tolik tisíc slavných jmen, jež se proslavila psaním veršů, a není mezi nimi třeba ani jediný básník. Veliké
jméno dává často špatný příklad mnoha jménům malým, ale všechno to
stojí a padá s malou skrytou lží. Kde je ta lež ? Patrně v nedostatku lásky.
A co je nedostatek lásky? Výhrada, nepatrná výhrada pro sebe.
SOCHAŘ Čeho je však potřebí, abychom neměli výhrad?
BÁSNÍK Úměrnosti. Je člověk, který básníkem není, ale myslí, že se
básníkem může stát, bude-li chtít. Trpká je jeho cesta: přes zločiny zesměšňování, potutelností a škodolibostí dospívá takový veršovec až k vítěznému pocitu jistoty, jež ho chrání před vlastním srdcem natolik, že podivnou smyslovou křeč pokládá za boží dar umění. Je-li to dílo temné moci,,
nevím. Ale je-li to dílo lidské, pak je to ještě horší.
SOCHAŘ Úměrnost musíme spatřovat v tom, že každý je tím, čím
může být, ne tím, čím se chce stát. Nejdokonalejší stav úměrnosti vidím
v tom, že každý může o sobě říci: jsem sochař, jsem antoušek, jsem starosta, jsem básník, jsem sedlák. Zatím však dospěly věci tak daleko, že
jsou i úředníci umění.
BÁSNÍK Byl někdy takový stav dokonalé úměrnosti?
SOCHAŘ Snad někdy velmi dávno, není-li to báje o zlatém věku.
Alespoň mrtvý opat na této náhrobní desce nezdá se být ničím víc ani
méně než opatem; ještě dnes na něm vidíte, jak asi uměl zacházet s berlou.
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BÁSNÍK Ani mu nečouhají pod hábitem kalhoty.
SOCHAŘ To je dobré znamení. Tento opat byl vskutku jen opatem,
to mně můžete věřit.
BÁSNÍK Jaký by to byl člověk, kdyby vstal a Žil?
SOCHAŘ Obávám se, že by se stal nejvýše šiřitelem opatské myšlenky
a chodil by právě v takovém rouchu jako já nebo vy. Každý má svůj vyměřený čas a mimo tento čas ničím není leč vzpomínkou, jež přispívá
k pohádce dějin.
BÁSNÍK To je to luzné a klamné »kdyby«. Co by nyní dělal Mistr
Třeboňský, co by dělal Matěj Rejsek, co Josef Kraner? Nic. Nebyli by.
Y tom vás musím opravit.
SOCHAŘ To už jsem vlastně řekl. Člověk nemůže mimo svůj čas.
Zas jeden důvod, abychom si více vážili básnictví.
BÁSNÍK Myslíte věru na básnictví víc než na sochařství. Proč ?
SOCHAŘ Protože cítím, že na své vlastní řemeslo nemohu a ani nemusím myslit. Je samo od sebe a nežádá nic než mne samého. Myšlenky
jsou příliš volní ptáci, aby mohly být upoutány k těžkému kameni mé
práce. Proto jim dávám ochotně sbohem k letu do světa vůní.
BÁSNÍK Myslíte tedy, že básnictví je taková divoká obora, kde neplatí zákony hmoty?
SOCHAŘ Jistě tam nevládnou stejné zákony jako v sochařství. Jaké
ty zákony jsou, nevím, bohudík, ani já, ani vy. To prozkoumávají jiní,
k tomu zřízení lidé, s nimiž nemáme nic společného.
BÁSNÍK Sám často toužím vstoupiti do oblasti jiného umění a snad
se mně to i daří. Ale není už v tom něco nedokonalého, že se o to musím
(třeba často s prospěchem) snažit?
SOCHAŘ Myslíte si, že je to zase zkazka z velké báje o zlatém věku,
ale přece jen se domnívám, že byl někdy čas, kdy nebylo potřebí zvláštních
příprav pro návštěvu jiného umění, čas, kdy všechna umění tvořila jeden
nerozdělitelný celek bez rozhraničování a bez vzájemné nevraživosti, a kdy,
jak se zdá, nebylo ani hranic mezi uměním a věděním. Bylo to ovšem vědění a nikoliv zkoumání, jak tomu dnes rozumíme. Vědění, to jest vědomost o tom, co jest, žije s uměním ve věrném a krásném přátelství.
To ještě dobře znal starý Egypt. Nebylo tu hranic mezi básnictvím
a bohoslovím, mezi sochařstvím, malířstvím a stavbou. Všechno bylo v jednotě tak bezvýhradné, že si s tím novodobý člověk neví rady; nazývá vzdělanost egyptskou směsicí umění i věd bez ladu a skladu jen proto, že tu
nemůže sledovat každý projev zvlášť, že nemůže zkoumat nápisy pyramid
bez bohosloví nebo sochařství a konec konců všech umění, jež si už umíme
představit jen odděleně.
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BÁSNÍK To jest, co vyznačuje tak výrazně zkoumání od vědění: jsou
odborníci, není vzdělanců. Vzdělanec nemůže být bez umění, odborník je
odmítá, aby ho nerozptylovalo. Odborník se může nejvýše o umění zajímat, ale nemůže je milovat. Vždyť není bez důvodu, že všechny učené
knihy nové doby vycházejí v tak hrozném rouše.
SOCHAŘ To je snad jediné místo, kde se může setkat učenec s umělcem, vskutku se zdá, že i toto setkání bylo zmařeno.
BÁSNÍK Mluvil jste o dávné jednotě egyptské vzdělanosti. A co středověk ?
SOCHAŘ Vydal nádherný květ jednoty, květ, řekl bych, jediné noci.
Ten však rychle uvadl v hádkách mezi bohoslovci. Snad to byla květina
příliš krásná pro naši zemi.
BÁSNÍK Ale umělci tehdy ještě mlčeli.
SOCHAŘ Maličko a byli by strženi do víru, který je na konec přece
jen rozdělil.
BÁSNÍK Přece však miluji pozdní gotiku, říkejte si co chcete.
SOCHAŘ Vždyť je to gotika pro básníky, gotika vzpomínek.
BÁSNÍK Je proto méně krásná ?
SOCHAŘ Krásná, až příliš krásná pro lidské oči, pro lidský věk. Proto
je to gotika vzpomínek pro všechny věky následující. Ale již v ní nebylo
té veliké jednoty, o níž jsme mluvili; proto snad ve chvíli rozkladu zavoněla
tak mocně a není bez příčiny, že právě v naší zemi, z níž středověk odcházel tak těžce, vydala květ nejkrásnějsí.
Ale o kráse byste neměl tak mluvit. Proč ji spojujete s něčím jiným,
s něčím, co s krásou zhola nesouvisí ? Tak jsem to přeci nemyslil.
BÁSNÍK Vím. Krása nemůže být dobrá nebo špatná; co na tom záleží,
vykvetla-li z práchnivějícího kmene? Mluvíme však o kráse okolního
světa. Je to snad jiné, pomyslíme-li na krásu uměleckého díla, na kterém
pracovala vaše vlastní ruka?
SOCHAŘ To je zvláštní a divné. Dívám-li se na cizí práci, vždy na ní
nalézám něco, co je hodno obdivu. Má vlastní práce mne oslní jen jediný
krátký okamžik ve chvíli, kdy odkládám dláto. Ale pak se hned začínám
rmoutit nad nedokonalostí svého díla a často bych se rád neviděl.
BÁSNÍK Je to snad důkaz, že umělecké dílo je přece jen dílem člověka?
SOCHAŘ: Právě naopak. Rmoutí se chemik, když se mu nepodařil
pokus? Snad se jen zlobí; ale hned udělá nový pokus a ten se mu třeba
zdaří. Dělá však umělec pokus? Není pravda, že se umělec o něco pokouší, to jest čeká na výsledek dosud nepoznaný, na výsledek nějakého
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přesně připraveného dění. Umělec totiž bezpečně vidí, co má udělat, chemik si vymyslí, co se má stát. První má však vždy zármutek, druhý bývá
někdy#spokojen a často má docela obyčejnou zlost.
Ale proč má umělec vždy jen zármutek z děl vlastních a proč má
potěšení z práce cizí ? - Po krátkém záblesku oslnění poznává jen to, v čem
se jeho dílo nepodobá tajemnému, nadpřirozenému vzoru, poznává tu svou
slabost a nese ji tím hůře, oč větší byl vzor. Na cizím díle však s radostí
poznává, v čem se svému vzoru podobá a necítí pot, krev a špínu lopoty
cizího člověka.
BÁSNÍK Snad se pak stává, že umělec své dílo tupí, že se s ním pře
a zápasí v bláhové naději, že si vydupe lepší přístup k nadpřirozenému
vzoru ?
SOCHAŘ Netupí své dílo, tiše tupí sám sebe. Všimněte si, že umělec
se stydí, když ukazuje svou práci cizímu člověku. Stydí se za svou nedostatečnost, mluví tiše a špatně, připouští všechno, co se mu nespravedlivě
vytýká, klopí oči jako mladý mnich a touží raději všechno ztratiti než zůstati ještě chvíli v objetí cizí pozornosti.
Říká se, že se umělec také bojí cizí hrubosti nebo cizího nadšení. Toho
se bojí jen sám za sebe, za své dílo se stydí jako správce, který špatně
hospodařil.
BÁSNÍK Co je tedy na umění královského, když tu umělec stojí jako
žebrák ?
SOCHAŘ Jako žebrák ? A oč žebrá ? Co chce ? Kus chleba, kus hlíny,
kus plátna a něco barev. Nebo ani to ne.
BÁSNÍK A oč žebrali ti umělci, kteří měli sto koní, dvůr a hedvábná
roucha? Ti, kteří byli velmoži?
SOCHAŘ Každý umělec je trochu velmož a trochu vyhnanec. Často
je jim svět příliš veliký a často příliš malý.
BÁSNÍK Smutné však je, že vždy žijí jen ve mzdě, že dostávají peníze
za něco, co nemá buď cenu žádnou nebo nesmírnou; smutné je, že umělce
lze si koupiti jako koně nebo slavíka.
SOCHAŘ Kdo je však pánem slávy ? Kdo tkal roucho korunovační,
kdo vytepal říšské jablko, kdo ryl pečeť majestátní, kdo psal listinu zakládací, kdo stavěl hrady, města a kláštery, kdo řídil průvod pohřební?
Ubohý umělec najatý za mzdu, půl velmož a půl žebrák.
BÁSNÍK Snad právě to je veliké štěstí. Umět chodit v červeném hedvábí zrovna tak jako v režném pytli. Znát slávu a nemít ji, znát ponížení
a odmítat je. Neboť ani stav věnčených básníků, ani stav kanovnický, ani
hůl žebrácká nejsou umělci přiměřené. Proto není dobře, když některý
rytíř je také básník, vždy je víc básník než rytíř.
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SOCHAŘ Snad by tedy bylo dobře, aby byl stav svobodných básníků ?
BÁSNÍK To je snad možné při vašem umění, jež se vždy pevně opírá
o dobré řemeslo. Může být svobodný básník, aniž byl komediantem, pouťovým vyvolavačem, prodavačem vzpomínek ? Vždyť by to bylo ještě tisíckrát
horší. Nezbývá, než aby dělal hanbu svému občanskému stavu. Řekl jste,
že básnictví je svět vůní. Chcete je zadržet v přihrádkách a u každé zřídit
místo vrátného, jež by bylo na zvláštní žádost propůjčováno zasloužilým
básníkům ?
Jen si vzpomeňte, co dojímá lid: bída básníka. Štěstí, že té bídy už
není, že básník už zahynul. (Neboť lidé umírají, básníci hynou.) Tolik
dojemné lítosti, že už vynesla desetitisíce měnových jednotek a přece by
nestačila, aby básník nezahynul, jda po střídě jako obecní chudý.
SOCHAŘ A ještě se ptáte, co je na umění královského ?
BÁSNÍK UŽ jsem tiše.
SOCHAŘ A přece: je umělec vskutku pánem slávy? Rozdává ze svého
vlastního bohatství? Nebo je jen správcem nějakého nesmírného pokladu,
který rozděluje ?
BÁSNÍK Pomyslím-li na to, odkud je umění, pak je vskutku správcem.
Ale není to samo už veliká sláva?
SOCHAŘ Je to veliká, ale slávě světské tak nepodobná sláva, že ten,
kdo ji rozděluje, je vždy oděn nedostatečně. Stojí-li tu v purpuru, přizdoben zlatým řetězem a nej vzácnějšími klenoty, není to téměř o nic víc, než
kdyby tu stál v páchnoucích hadrech.
Čím je rozdávajícímu jméno, proslulost a uznání?
BÁSNÍK Veliká sláva nemá patrně jména. To snad dobře věděli staří
mniši, kteří tu nablízku v sklípku odpočívají. Oni to věděli, my to po dlouhém mluvení poznáváme.
SOCHAŘ A zítra budete hledat posudek své sbírky, vytištěný na papíře, který přetrvá jeden celý den nebo měsíc a já se budu divit, že nejsem
mezi vyznamenanými při soutěži na výzdobu domu obchodu a živností.
Poznání nám není nic plátno.
BÁSNÍK Mluvíte trochu příkře.
SOCHAŘ Musím si vás přidržet trochu při zemi, abych sám nebyl
strhován.
BÁSNÍK Což je to tak zlé?
SOCHAŘ Zlé už je to, že mluvíme o takových věcech. Obnažujeme
to, co má být zakryto, co má být neznámo. A to odhalení nám také není
nic plátno.
BÁSNÍK Kde to jsme? Kam jsme až dospěli?
SOCHAŘ Až na konec pevné země. Dál už je jen moře.
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BÁSNÍK A nebylo by lépe skočit do hlubiny?
SOCHAŘ Volím raději posedět na břehu a ještě chvíli se těšit ze zapadajícího slunce. Mohu mít s sebou třeba tabatěrku vzácné práce a mohu
se z ní těšit až do tmy. Ovšem šňupat z ní už nedovedu.
BÁSNÍK Není to prázdnota ? K čemu máte prázdnou tabatěrku, když
v ní nemáte vonný tabák? Jen pro její povrchní krásu?
SOCHAŘ Už je to tak. Za to jsou jiní lidé, kteří ještě Šňupají, ale jen
z krabiček velmi neúhledných.
BÁSNÍK Nezdá se vám, že máte jen díl krásy, že vnímáte krásu nedokonale ?
SOCHAŘ Ne vždy se můžeme ponořit k prameni krásy. Plná tabatěrka nemá tajemství. Ale jsou věci, které musíme opravdu bráti tak, jak
jsou, které jsou příliš křehké a Špatně vzdorují vášni a násilí.
Ale i svou odříkavou lásku k tabatěrce bych mohl obhájit. Copak víte,
nebyl-li to kdysi královský dar otrhaného umělce nějakému vycpavači ptáků? Není-li spíše vhodná k tomu, aby uchovávala zrna nejvzácnějšího kadidla místo hrubého kýchacího prášku ?
Sestoupilo-li však umění tak hluboko, že se dalo lidem, je už pramalý
rozdíl v tom, zdobí-li tabatěrku nebo znaky křesťanských králů.
BÁSNÍK Uznávám, že by nás mohlo uvésti v pochybnost o kráse samé,
kdybychom jako mnozí hledali lačně víc než krásu samu. Často slyšíte, že
některá žena je sice krásná, ale prázdná nebo dokonce hloupá. Ten, kdo
takhle mluví, byl zklamán; ale nezklamala ho krása, něco docela jiného
přetrhlo jeho zbožňování. Z počátku ani z jediného posunku, ani z jediného rysu tváře nepoznal, že se těší z krásy prázdné. Tuto zarmucující pravdu objevil až ve chvíli, kdy kráska promluvila. Snad byste řekl, že to mohl
přec jen už dříve poznat z nějakého nevhodného pohybu; ale veliká krása
bývá zpravidla ztrnulá jako egyptská socha, neprozradí nic. Když však
promluvila, zdá se to velmi hloupé; krása zevnějšku se náhle stává něčím
odporným a nežádoucím.
Proč? Ptám se vás, sochaři, přímo, proč? Vaše sochy jsou možná krásné, ale nemluví. Bylo jim dáno mlčení jako veliký dar, aby zachovaly svou
krásu ?
SOCHAŘ Bojím se, že by mé němé sochy mluvily příliš obyčejně, snad
zrovna tak jako mnohý krásný člověk nebo ještě hůř. Vidíte, lidé nejsou
spokojeni s jednou jednoduchou krásou, chtějí mít krásu zostřenou duchaplností.
Proč má krásná podoba hostit ještě půvaby ducha? Jak jsme sami
prázdní, neumějíce pochopit, že je nesmyslné slučovati krásu přirozenou,
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od počátku danou, s duchaplností, jež bývá údělem lidí od počátku znetvořených.
Vždyť není krása k tomu, aby se vlastními slovy oslavovala! To je
přece, básníku, vaše věc!
BÁSNÍK Ano, ale přec jen přiznám, trochu by mně vadilo, kdybych
věděl, že mám zpívat píseň na námět, který mluví jako hokyně.
SOCHAŘ To je, žel, znamení nedokonalosti umění básnického; neboť
víme (už zase víme, co všechno víme a není nám to nic plátno!), nuže, víme>
že staří básníci uměli zpívat o kráse paní, kterou jen jednou v životě spatřili
zamřížovaným oknem staré zámecké věže.
Uvidíte-li tedy krásnou ženu, nedávejte se zdržet milostnými přísliby
a pro záchranu svého dobrého srdce utecte.
BÁSNÍK V tom ostatně vidíte, jak krása je svrchovaná a jak pramálo
záleží na nás, chceme-li ji či nechceme. Objeví se a zmizí, přichází a odchází, jak se jí chce.
SOCHAŘ A my jsme někdy tak hloupí, že bychom si přáli, aby vyslovovala zázračné podivnosti.
Přál jste si někdy, aby promluvila kvetoucí rebarbora ? Jistě vás to ani
nenapadlo. Proč tedy každý chce, aby mluvila krásná žena ?
BÁSNÍK Toho už nechrne, sochaři. Vím, co žádáte od básníka: těm
němým krásným věcem dát řeč; kvetoucí rebarbora nemluví. Za ni mluví
básník, zrovna tak jako mluví za krásnou ženu, která mlčí a nic nechápe.
SOCHAŘ Lidé snad jen nosí svou krásu jako pískovec nese břečťanový
věnec na hlavici gotické přípory.
BÁSNÍK Ale co znamená milovat krásu ?
SOCHAŘ Vím, co je na dně této otázky. Je v ní osten žalosti z rozloučení, když krása musí odejít. Krása je a za chvíli není. Je v ní odvěké
mizení a nevím, co je lepší, zda v okamžiku, kdy odchází, litovat, nebo bez
pohnutí přihlížet.
BÁSNÍK Srdce vám nedá přihlížet bez pohnutí. Když odkvétá louka
a padají jabloňové květy, umírá krásná žena. Je to lítost, ale není to zoufalství, je to čistý, krásný stesk.
SOCHAŘ Ach, tato podivuhodná krásná čistota, jež nám brání vniknouti do nitra rozkoše. Jak je zle s těmi, kdo neumějí nic, než drtit krásu
chlupatýma rukama. Což kráva přemýšlí o kráse louky, kterou spásá ? Což
včela ví něco o kráse jablóňového květu, z kterého ssaje? Což muž něco ví
o kráse ženy, když užil její krásy celým svým tělem ?
BÁSNÍK Jaké je to umění vzácné povrchnosti a vzácné zdrženlivosti,
zůstávati vně věcí, které milujeme. Co temných pomluv znechutilo nám
odříkání jako věc nepřirozenou a nezdravou.
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SOCHAŘ Odříkání je ovšem něco nepřirozeného a nezdravého a není
pro každého. Kdyby byla taková kráva, která se dívá na louku jen z daleka, pociťujíc neobyčejnou rozkoš z krásy květů, zcepeněla by hladem.
Kdyby všichni muži nepodléhali násilí smyslů, lidské pokolení spělo by
rychle k zániku.
Jen umělec, stojící vně společnosti, může se zcela oddat sladkosti odříkání. Jen on může být sám a musí být ostatně sám, protože nemá takové
živnosti, již lze odkázat potomkům.
Řezník odkazuje synu svou živnost, i pekař, lze v rodině vychovat vojáka nebo úředníka, ale co bych svému synu odkázal já? Jen dláto a palici,
nástroje dobře vhodné k tomu, aby tloukl kamení.
BÁSNÍK A přece staří kameníci vychovávali v hutích své syny k umění dosti úspěšně.
SOCHAŘ To bylo ještě za času, kdy řemeslo bylo umění, totiž, kdy
umění nebylo údělem vrstvy, která už neměla pevnou oporu v okolním
světě. To mohlo být ještě za času obecnosti, kdy věci tajemné a vznešené
nebyly ještě osamoceny na hoře veřejných uctívání a veřejné netečnosti.
Oznámil snad mistr Vít Rakovnickým, když s nimi jednal o stavbu
Vysoké brány, že je umělec? Zdá se, že ne. Sežral se však v hospodě, že
mu páni musili dát osm grošů, aby zas vyšel ven. Ale pak, když přišel
k sobě, tesal cechovní znaky a chrliče tak dovedně, že byste rád pochyboval
o jeho divné náklonnosti.
Kde se naučil svému umění? V huti. Tam se přece naučil jen řemeslu!
Proto asi nikdy nemluvil o tom, kdo je, nýbrž co je. Je kameník, vyučil se
kameníkem. Ale že je sochař, to nevěděl.
Spoléhám se, že i v mém umění je takový kus řemesla, abych vůbec
mohl žít. Říkám-li, že jsem sochař, myslím tím řemeslo, ačkoli mne všichni
podezřívají, že chci říci: jsem umělec výtvarný.
BÁSNÍK Myslíte na řemeslo a řemesla už není. Chytáte se sám teskné
vzpomínky, abyste mohl žít.
SOCHAŘ Což jsem sám už neřekl, že všechno se mění v slovo ? Mluvil
někdy sochař tak dlouho a bez valného užitku o svém umění jako já?
V čase, kdy nesvítí slunce, vychází měsíc. Neoslňuje, můžete se dívat
na jeho bledý kotouč bez bázně, že oslepnete. Měsíc je středem noci, vládcem té divné mezihry mezi dvěma slunnými dny, vládcem tesknoty, vzpomínek a básnictví. Pod jeho ochranou můžete myslet na věci, na které za
dne není čas.
Za dávných slunečných dnů nebylo takových nocí, jako je tato noc naše.
Sochař pil v hospodě a nevěděl, že je umělec, nemyslil na věčné věci umění,
neutvrzoval se ve víře, že míjení věcí se umění nedotýká.
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To jen my, nahlodáni pochybnostmi, utíkáme se k slovům a na cestě
potkáváme básníka. Ten jediný nám nyní rozumí, och, jen rozumí. To je
tedy ta poslední jednota, jednota slov, když minula jednota věcí.
BÁSNÍK Zítra tedy mne už nebudete znát. Zítra už vám nebude milá
chvíle přátelského rozhovoru s básníkem.
SOCHAŘ Proč by kameník mluvil s básníkem ? Co slavného a neobyčejného může říci kameník? Lépe a dokonaleji budete mluvit s němým
kamenem, který vyšel z mé dílny, ale sotva to bude rozmluva, sotva to
budou slova, jimiž se budete pokoušet dorozumět s tvarem hmoty.
BÁSNÍK Snad mně nechcete upřít řeč, nástroj mého umění ?
SOCHAŘ To nikoli. Jen slova nebudete znát, prázdnotu slov, jakou
znáte nyní. Kolikrát jste již obrátil jejich smysl, abyste z nich vydobyl nový
zvuk. Ale kabát tolikrát obrácený již zchátral.
BÁSNÍK Jsme tedy sami. Sami se svými myšlenkami, jež se množí jako
stíny této noci bez měsíce, až splynou v jeden hluboký stín; uprostřed tmy
bliká jen naše lampička ve výklenku a dává jen tolik světla, abychom si
viděli do tváře.
A přece si vážím krásy této noci, krásy toho důvěrného spočinutí.
SOCHAŘ Protože vám ani mně nic jiného nezbývá. Hledáme útěchu
a nalézáme jen podivné smíření. Smíření, jež je tak blízké dávno ztrouchnivělému obřadu starých dob. Ale dokud ten obřad trvá, není ještě nic
ztraceno. Ještě vyzařuje sílu dávného přirozeného úkonu, třeba už známe
jeho původ a jeho dějiny.
BÁSNÍK Nechci vaše smíření, chci ještě naslouchat hlasu živlů.
SOCHAŘ Ale živly k vám už mluví hlasem přírodních zákonů, jež
znáte.
BÁSNÍK Chci slyšet hučení vodopádu, nechci nic slyšet o tření a volném pádu.
SOCHAŘ Chci slyšet. Ale neslyším. Což můžete něco chtít? O hučení
vody víte už jen z podání.
BÁSNÍK Lituji, že slyším a chápu, co jste řekl. Ale tuto ránu jste si
mohl ušetřit.
SOCHAŘ Bolí vás? To je dobré znamení. Pijte tedy ještě tuto poslední bolest. Jak dlouho žije básník! Když se zdá, že už je o všechno připraven, vždy se najde něco, co rozechvěje jeho tesknotu.
Jakou má výhodu, že nepracuje s hmotou, která nás sochaře může zrádně opustit. Bijeme ji, ale ona zarputile mlčí. Je sama němá, už nevydá
němou sochu. Již se nepřioděje krásou.
Odkud se vzala má nevěrnost? Co je mi platné, že vím o věčné slávě
Řád IX. 17.
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umění. Místo abych pracoval, mluvím tu s vámi. Nahlížím kradmo do
vašeho světa, opustiv kámen.
BÁSNÍK Je tedy básnictví vaše poslední útočiště ?
SOCHAŘ Snad. Ale pak to není útočiště sochaře, jen člověk nějaký
vás prosí o přístřeší. Když se ode mne umění odvrátilo, spějíc tam, odkud
vyšlo, člověk zůstal, kde se zrodil. Už jen člověk, sochař podle dávného,
ale zvětralého obřadu a zkažený řemeslník bdí s vámi a klade unavenou
hlavu na vaše teskné srdce. Nechte mne odpočívat ještě chvíli. Mluvte
o tom, co bylo, vyprávějte dávnou pověst. Potřebuji slyšet váš hlas.
BÁSNÍK Již jste se vzdal vznešeného správcovství pokladu?
SOCHAŘ Vzdal! Což je možné něčeho takového se vzdát ? Ale stává
se přec, že se poklady propadají. Vyprávějte tedy aspoň o tom, co lidská
paměť zachovala o ztracených pokladech.
Olejová lampa zhasla. Oba přátelé usedli na kamennou lavici. Básník vyprávěl dávnou pověst a sochař mlčel. Už ani jednou nepřerušil básníka; dal se unášet jeho slovem a prázdné ruce žebráka tise složil do klína.

Jiří Karen
HOŘÍCÍ KEŘ
Od tohoto dne nebudeš psáti,
nechť zmlkne proradnost tvá,
neboť nyní hovoří Bůh
a jako zrno v bílý chléb zaoblí se
a jako míza plodem vyrazí,
tak vytrysknu zespoda slova tvého a jako fík na podzim, když shazuje svůj list,
jako na podzim domov když opouštějí ptáci,
tak opustíš ulitu slova svého,
neboť nyní ústy básníků hovoří Bůh.
A nebudeš ryti podobu tváře mé,
neboť zkazil jsem pisátka a kov zkroutila ruka má,
a nebudeš do hlíny ryti holí své průpovídky,
neboť jako oheň vyrazím zezdola hlin.
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Za tebe hovoří nyní ústa má, od tohoto dne jsi hořící keř,
ohněm píši do břidlice srdce proradného
a v peci hněvu vypaluji slovo jako džbán.

W. B. Yeats
EFEMERA
»Kdys neomrzelo tě zřít mi v oči,
dnes klopíš zrak a smutek víčka tíží,
že naše láska vadne.« Řekla mu :
»Ač naše láska vadne, pojďme zas
tam na břeh jezera v tu samotu
a stůjme spolu v smírné chvíli té,
kdy láska, dítě mdlé, již usíná:
jak hvězdy a náš první polibek
jsou daleko, jak srdce zestárlo.«
Šli zamyšleně listím uvadlým.
On drže její ruku odvětil:
»Nám bludná srdce často vášní mdlela.«
Byl kolem les a žluté listí v šeru
jak chabé meteory padalo.
Šel stezkou starý králík kulhavý,
byl sklíčen podzimem. Teď stáli zas
tam na jezerním břehu v samotě.
Zřel: zvadlé listí tiše sebrané
a zvlhlé, jak její zrak si na ňadra
a vlasy dala. »Nermuť se,« jí děl,
»že mdlí jsme; jiné lásky přijdou nám;
nenáviď, miluj bez výčitek dál.
Je věčnost před námi a naše duše
jsou láskou a neustálým loučením.«
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R Ů Ž E SVĚTA
Kdo snil, že láska míjí jako sen?
Těm rudým rtům, s nichž vždy se smutek linul ten hrdý smutek, že čas divů minul byl zánik Troje smrtným bleskem jen,
i Usnuv rod tak zhynul.
My přejdeme, i svět s vší lopotou:
leč v spoustě duší, jež je pomíjivá
a jako proud vod zimních v dálku splývá,
pod změnou hvězd, jež pěnou nebes jsou,
ta tvář je věčně živá.
Tvář sklánějte tam v nebi andělé:
dřív než jste byli, než první srdce bila,
u Jeho trůnu ona tiše snila;
On změnil svět jí v stezky travnaté,
by chůze jí lehká byla.

M I L E N E C MLUVÍ
O R Ů Ž I VE SVÉM S R D C I
Vše nepěkné a staré, sešlost a ochromení,
krok čvachtavý, těžký, když rolník jde polem k mokřinám,
křik dítěte u silnice, skřip vozu a rachocení to kazí tvůj obraz, tu růži, již hluboko v srdci mám.
Tu urážku ošklivých věcí ni vyslovit možno není;
vše přetvořím, sednu si stranou na vršek zelený sám
a země a nebe a vody se v zlatou skřínku změní
pro sny mé o té růži, již hluboko v srdci mám.
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VADNOUCÍ VĚTVE

'

Když měsíc tiše těm ptákům šeptal, já děl:
»Ať koliha s čejkou, kde chtějí, si křičí dál tvá slova veselá, soucitná slyšet bych chtěl duch nemá kde spočinout, bez konce cesty jsou.«
Tam na výši zasněné bledý měsíc stál,
a usnul jsem u vod na Echtge v samotách.
Ty větve nezvadly větry, jež chladně dmou,
ty zvadly, že jsem jim pověděl, co jsem zřel v snách.
Kde čarodějky v houštinách chodí, vím;
jdou s vřeteny v rukou, na hlavách perel třpyt,
zří z hlubin jezera s úsměvem tajemným;
vím, kalný měsíc kam spěje, kam sidhové jdou
a tančí, když v trávě ostrova bledne svit,
zřím nohy jejich v pěn běli na vlnách.
Ty větve nezvadly větry, jež chladně dmou,
ty zvadly, že jsem jim pověděl, co jsem zřel v snách.
Znám zasněný kraj, kde labuti brázdí vzduch,
jsou zlatými řetězy spjaty, zpěv jejich zní.
Král s královnou bloudí tam, šťasten je jejich duch
tím zpěvem, prost naděje, slepí a hluší jsou,
už všecko vědí a putují do konce dní já vím to a ptáci tam na Echtge v samotách.
Ty větve nezvadly větry, jež chladně dmou,
ty zvadly, že jsem jim pověděl, co jsem zřel v snách.

Přeložil Jaroslav Skalický
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AŽ P Ř I J D E STÁŘÍ K VÁM
Až přijde stáří k vám, a vaše vlasy zšednou,
až budete u ohně sedat, snící, potom
vezměte tuto knihu, a čtouc zasněte se o tom,
jak hluboký a něžný byl váš pohled jednou;
kolik jich milovalo prchající záři
a krásu vaši nevěrně či ve věrnosti,
jen jeden miloval však duši, kterou tělo hostí,
jen jeden stesk na vaší měnící se tváři.
A nachýlena u krbu u žhoucí mříže
tiše si řeknete - a trochu s žalostí, že
láska již prchla, tam, na hory nebetyčné
a v zástupu hvězd ukryla své tváře sličné.

Přeložil ]an Vladislav

Jaroslav Morák
I N T E R P U N K C E V POESII
Stále se měnící a k převážně fenomenální ideové konstrukci směřující
povaha verše prošla v posledních asi padesáti letech určitými, dříve téměř
nepoznanými změnami. Literární impresionismus první přináší s sebou
nejen v dalším vývoji obecně charakteristické uvolnění rytmové metriky
a rýmových skupin; volí i nová veršová seskupení, která v Německu na př.
v roce 1899 v knize Revolution der Lyrik schematem neviditelné střední
osy theoreticky propracoval v přechodu od naturalismu stojící Arno Holz.
Do důsledků se věnuje těmto optickým poměrům u nás poválečný vitalismus: volí různé druhy písma, nápadná umístění veršů v ploše stránky
a pod. Samovolnou básnickou resignací na dosud, třebas jen omezeně a
papírově už platné literární programy, dochází kolem let třicátých k úplné
vnější i vnitřní přestavbě veršů. Myšlenkovou situaci, do níž se básnictví
dostalo, vystihují celkem přesně verše z roku 1932:
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»myílenka do té doby svázaná
mnohostranným ceremonielem
pojí se jedna k druhé jako noc k noci.«
Smyslově označující oblast poesie necítí se již vázaná významy věcí
v jejich obecném prostoru a vztahy v něm. Verš vytváří sám v sobě svými
vnitřními poměry určité celostní napětí, spíše psychicky než rozumovými
a logickými soudy odůvodnitelné. Účelem této poesie není více krystalisace
vesměrné skutečnosti a její poznání - svět jako má vůle a představa může
sloužiti jen ke stavbě mé vlastní, osobní, byť osobité »nové skutečnosti«.
Tím se dostává platnosti Šaldovým slovům o třetím významu slova ve
verši: je to stavební kámen příslušný individuálně a výlučně jen tomu kterému verši.
Nahrazování thematicko-prostorové objektivisace ryzí psychickou subjektivisací vedlo nutně k propagaci básně jako nerozlučitelné kruhové, až
globální jednoty. Přesně vzato, sama časová posloupnost vjemů, s jakou
je báseň čtena či recitována, odporuje tomuto pojetí. V technických prostředcích vyhovuje těmto předpokladům volný intonační verš bez zřetelných prosodických přeryvů. Popření logisujícího činitele, jenž je znakem
existence světa, který je i mimo mne, odpovídá negativní postoj vůči interpunkci - jak chceme dále odvodit. Snad i proto, že vynechávání rozdělovačích znamének bylo od části publika posuzováno jako básnická libovůle a svévolnost, chceme mít v dalším prokázáno, jak systém interpunkce je vklíněn do ideové básnické soustavy a že jeho pomocí lze přistoupit i k řešení některých obecných básnických otázek. I současná linie
naší poesie má zde svoji úlohu.
Úplný rozsah interpunkční hodnoty, vhodný pro naše pozorování, bez
silněji prolínající funkce expresivní nebo impresivní (jak o tom dále mluvíme) nacházíme v naukové próze. Snadno dojdeme k výsledku, že interpunkční místa vznikají především na rozhraní vět a uvnitř souvětí (tečka,
čárka), vyjmeme-li jejich explikativní význam hlavně ve funkci volného
nebo rozvitého přívlastku a spoje asyndetonní, ač i to dává nahlédnouti
do statické formy jejich významu obecného. V zásadě, v plné shodě s naším
dynamicky se vyvíjejícím způsobem myšlení zaznamenává logicky chtěné
a cítěné poměry a vztahy, jež vznikají mezi jednotlivými myšlenkovými
úseky. Interpunkce je jejich vnějším vymezením a označením. Tato první
interpunkční hladina je současně pevně vklíněna do gramatických pravidel
a norem. Individuální funkce, kterou možno v každém případě označiti
jako intencionální, t. j. k jednomu nadřaděnému záměrovému středisku
směřující, vytváří druhý interpunkční stupeň. Nemáme totiž přesných pra-
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videi, kde na př. nahradit čárku středníkem, kde rozčlenit souvětí do více
samostatných vet, ani kde čárka je na svém místě či nikoliv. Zde se rodí
základy stylu projevené individuem. Oba tyto vztahy zde probrané způsobují současně interpunkční obrys ideografický, který spočívá ve vnějším
vědomém zaznamenávání žádaných vztahů. Rozdělovači znaménka provádějí tak graficky viděnou objektivisaci lidského myšlenkového projevu,
poskytují vnější pohled do stavební dílny člověka.
Aktivnější, a to v převaze citově zdůrazněný zásah samostatně projevené individuální funkce může také interpunkce zaznamenati. Podali jsme
zprvu myšlenkový obzor expresionismu a jeho důsledky v tomto směru.
I impresionismus postavil se soustředěně k interpunkci, a to v opaku
k expresi. V obou směrech (jež se stále pak prolínají) jde o projev subjektivismu, který počíná své panství koncem devatenáctého století, a lze
v nich právem vidět dva způsoby nazírání tohoto člověka. Smyslově orientovaný impresionismus rozbil poměry prvků vzhledem k celku a kromě
uvolněného verše zaznamenal to hromaděním rozdělovačích znamének nejen čárek, ale i pomlček a souvislých teček. Exprese použila již těchto
zcela uvolněných vztahů k vlastní neodvislé konstrukci.
Až dosud mluvili jsme o poesii, která zaznamenala odchylný postoj
vůči interpunkci, jejíž základy jsme vymezili. Sledovali jsme při tom, že
Šlo v podstatě o zvláštní postavem a výstavbu verte, nejen jako základní
jednotky prosodické, intonačně a rytmově sjednocené, ale i jako jednotky
myšlenkové, pojmové. Toto zjištění není nové: svým grafickým uspořádáním na jeden řádek tíhl verš vždy ke zvláštnímu výlučnému postavení
a representoval v tomto smyslu určitý znak. Jak se jeví tyto poznatky
v poesii, která rozdělovači znaménka v jejich logicky daném smyslu zachovává?
Daná otázka má vlastně dvojí tvář. Je celkem pochopitelné, co znamená
interpunkce na konci verše: v něm obsažená myšlenka nabývá svých dalších
dynamických souvislostí vzhledem k verši následujícímu a interpunkce se
shoduje jak ve smyslu gramatickém, tak i intencionálním. Jinou stránkou
je výskyt interpunkce uvnitř verše. Mluvili jsme již o některých explikativních zjevech a o asyndetonních, bezespojkových případech. Jinou ukázkou vnitřního dělení jsou rytmickým proudem silně podmíněné diairese,
caesury a pomlky, které si interpunkci vynucují, při čemž není nezajímavé,
že předělem členěný verš lze si představit jako dva verše jednoduché.
Setkáváme-li se zde již s určitou stupnicí vztahů, pak tento myšlenkový
přeryv je jen nezřetelný a my jej vnímáme jako jeden celek, jako jednotnou výpoved. Všechny až dosud uvedené případy neruší myšlenkovou jednotu verše, naopak ji v jistém smyslu doplňují, dotvářejí.
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Přistoupíme-li ale ke vztahům, ve kterých ideografický ráz interpunkce
tuto myšlenkovou jednotu veršů násilné rozděluje, cítíme jasně tato porušení jako neúplnost, jako poetický nedostatek svého druhu. Oč jde, naznačme ve verších jednoho mladého básníka:
»Ten chvat, jenž pod ní v žilách spěchá
k setkání, aby okysličil
bezbarvý smutek, aby zničil
stopy, jež psaly minulé,...«
S hlediska poetiky setkáváme se s nadměrným používáním t. zv. enjambementu - přesahu. Samo slovo naznačuje, že zde máme co činiti s činitelem ostře rozdílným od periodičnosti caesur, diairesí i pomlk. Jeho charakter je výlučně a záměrně myšlenkový; tak byl také dříve básníky používán k pointisování a k aktualisaci, k osvěžení. Co způsobuje, jsa uplatněn jako rovnocenný vyjadřovací činitel, ukáže se nejlépe převedením předešlého výňatku do normálního řádkového sledu:
»Ten chvat, jenž pod ní v žilách spěchá k setkání, aby okysličil bezbarvý smutek, aby zničil stopy, jez psaly minulé...«
Dostáváme rytmisovanou sice, ale prózu, se zcela přesně dělenou myšlenkovou strukturou, ve kterou byla veršová jednota rozloučena. Tvar básně porušením veršové jednoty zde zaniká. Interpunkce má zde pouze ryzí
smysl ideografický, vypomáhá poesii prostředky nepoetickými, zaznamenává dokončení výpovědi v nesouladu s rytmickou jednotou verše. Myšlenka sama se staví před básnické zvládnutí, a to je i jeden z problémů naší
současné básnické generace, která nastoupila dvojí formální řadu. Jednak
překvapí nás formální vyspělostí, jiskřivou sbírkou básnických už konvencí
podle dlouhých zkušeností uspořádaných a poopravených, anebo úporné
hledí se probojovat myšlenkou, nehledíc často na to, že v poesii jde skutečně o »zaměření na výraz sám«, jak tvrdí Mukařovský v Kapitolách.
Výraz orientovaný ovšem nikoliv přešlým již formalismem, ale významem
a v řadě neposlední i »sémantickým gestem«, které nás uvádí do souvislostí s činiteli vesměrného Řádu.
Můžeme tedy v závěru rozhodnouti, že interpunkce v básni je ve stálém
organickém vztahu se základní básnickou jednotkou, s veršem. Jestliže zanedbávání rozdělovačích složek přibližovalo někdy poesii nebezpečně
k pouhé hříčce slov, pak interpunkce postupující v básni proti přirozené
povaze veršů přiklání ji nebezpečně k prosté sestavě myšlenek. To vše odkazuje na zvláštní zákonitost poesie jako tvaru. V tom smyslu je podle
Goethových slov forma tajemstvím mistra: jedinečnou realisací myšlenkyideje, básnickou skutečností.
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Ladislav Jehlička
NAD J E D N Í M D E B U T E M
Až dočteš, čtenáři, těchto několik poznámek, napsaných na okraj románu, který se na první přečtení nikterak neodlišuje od běžné literární produkce, na jakou jsme dnes zvyklí, řekneš si, možná, proč tolik řečí pro nic
za nic, proč tolik pozornosti, věnované věci zřejmě nejisté a nedomyšlené,
tvůrčímu úsilí, z něhož snad jednou může, ale také nemusí vůbec nic být.
Budeš snad míti trochu pravdy, rozhodně však nikoliv pravdu celou. Ta
nejistota, nedomyšlenost a především jasně patrný zmatek, hledání, které
dosud nevidí východiska, to je právě, co nás láká, co nás nutí, abychom
si ho všimli pozorněji. Román, o němž tu je řeč, první prozaická práce
Olgy Srbové, »Co nebylo v třídní knize« (vydalo Ústřední dělnické nakladatelství v dubnu 1943), zasluhuje nadto pozornosti ani ne tak pro své
nároky literární. Sestavit slušnou větu, vymyslit si jakýsi děj a skloubit
a skomponovat jej ne sice zcela originálně, ale přece jen s určitou rafinovaností, třeba i za pomoci zvyklostí a praktik divadelních - to dnes už, po
všech zkušenostech moderního románu, není pro inteligentního a ve spisování obeznalého člověka opravdu nijak zvlášť veliká práce; a nezasluhuje za ni zvláštní pochvaly nejen zkušený literát, ale ani mladý adept slovesného umění, nepřináší-li něco nad to, něco víc. Po této stránce, s literárně technického hlediska by nás tedy román Olgy Srbové nijak zvlášť
nezajímal, i když je napsán zručně a s určitou zběhlostí; vskutku zajímavým
se však stává teprve, díváme-li se na něj jako na případ (v lékařském slova
smyslu), jako na symptom; příklad, v jaké rovině se asi pohybuje myšlení
určité, a pravděpodobně dosti veliké části mladých lidí dneška, i když
přirozeně zase právě jen části. Román Olgy Srbové nás k tomuto pohledu
opravňuje tím víc, že tu jde o autorku, která projevila na jiných polích
kultury zřejmou inteligenci, nadto pak seděla ještě před nemnoha lety
s hrdinkami svého prvního románu v jedné školní lavici a jako středoškolská profesorka má k nim jistě i dnes živý a blízký vztah. Bylo tedy
možno předpokládat, že dobře zná prostředí, o němž chce psát; a poněvadž všechno dosavadní úsilí Olgy Srbové by konečně nasvědčovalo, že
tu nejde snad jen o nějaký takový průboj, ale o docela vážné úmysly, svádělo zajisté všechno, abychom se trochu poohlédli po výsledcích.
Ten román Olgy Srbové má tedy především děj, abychom nepředbíhali události a vylíčili všechno, jak se zběhlo. Je spisovatelka Anna, slavná
spisovatelka, a tak, jak nám ji Srbová předvedla, také Špatná spisovatelka,
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což ostatně jde namnoze ruku v ruce. Je její muž, který prý je něčím proslulý, nevíme dobře čím; asi také píše, má přednášky a tak nějak; také
má zřejmě úspěch u žen. Jak ho líčí Olga Srbová, je to dokonalý představitel buržoasního blahobytu, takový nějaký věšák na šaty s decentní kravatou atd. Ta spisovatelka Anna se jím z počátku srdečně nudí, a to je
jedna z věcí, které na románě Olgy Srbové velmi dobře chápeme. Ale také
píše román, roman oktávy, a poněvadž jaksi nemůže z místa, chodí si pro
rozum k někdejším kolegyním, a tak se postupně dovídá, že ten její nejapný a proslulý manžel svedl kdysi jednu její kamarádku »ze soucitu, či
lépe ze slušnosti, protože ona na to čekala«, že měl předtím také milostný
poměr s jinou její kamarádkou, s takovým sympatickým živočichem, jakého
třeba předvedla také slečna Mandlová v Gotzově podařené »Okouzlené«,
že měl takový poměr také ještě s jednou dámou rusých vlasů a dekoltovaných ramen a patrně ještě s jinými dámami atd. Co Anna neobjeví
(a poví nám za ni autorka románu), je okolnost, že ten její pan manžel
je mimo tohle všechno ještě také jakýmsi idolem další její přítelkyně, profesorky Marie, ženy s vážnými úmysly a vážným pojetím života, idolem,
který o tom sice neví, ale přece jen má na celé utváření toho Mariina života
převážný a rozhodující vliv. Ale už co objevila, stačí Anně k tomu, aby
se nad tím zamyslila; prožívá dokonce nějakou takovou krisi. Ale pak se
všechno vrátí do starých kolejí, s tím rozdílem, že Anna toho svého manžela, který ji z počátku právem nudil, začíná najednou (snad v hloubi duše
přece jen poněkud otřesena jeho úspěchy u žen) ne zcela pochopitelným
způsobem jaksi milovat.
Vylíčili jsme celou tu rafinovanou historii alespoň v hrubých rysech,
aby bylo dobře vidět, že by z ní hbitý a cílevědomý soudničkář ruče mohl
vyrobit půvabnou soudničku; měla by (na rozdíl od románu Olgy Srbové)
něco do sebe a závěr, který by z ní takový zkušený soudničkář vyvodil, byl
by zajisté přiměřenější, než jak to nakonec vyšlo (či snad vypadlo z rukou)
Olze Srbové. My ovšem máme před sebou román, první román mladé
autorky, a tu tedy musíme, prosím, projevit jakési pochybnosti.
První a nejzávažnější pochybnost by byla asi tato: proč tohle všechno
bylo vlastně vypsáno. Jde tu zřejmě o nějaký příběh nějakých lidiček, které
se nějak hemží. Dobrá. Dovedu si dokonce (a velmi dobře) představit, že
všechno to, co Olga Srbová líčí, se doslova a do písmene vskutku stalo;
dovedu si představit, že ty lidičky opravdu spolu konversovaly doslova
tak, jak je nechává konversovat Olga Srbová. Ale pak si ovšem s chutí
řeknu: co je mi do toho? Nezajímá mne přece vůbec, čím se ve volných
chvílích baví naše domovnice; ale najednou se stane, že ta žena pocítí
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opravdovou, skutečnou, nefalšovanou bolest; že náhle - nevím proč - pocítí hlubokou, svítivou, zářivou radost, o níž nevím, odkud přichází, ale
cítím, že tryská z celé její bytosti; a najednou cítím, že dostávám zájem, že
chci zvědět, odkud její bolest a z čeho její radost, že jí chci pomoci jako
člověk člověku a že se s ní chci radovat jako člověk s člověkem. Tohohle
všeho nás Olga Srbová ušetřila. Život těch jejích lidiček, dokonale nezajímavých, bezvládně, trpně a bez jakéhokoliv smyslu unášených osudem, to
jejich mátožné mihotání, ten somnambulní pochod bez jediného záchvěvu
vlastní vůle, nejsou vůbec s to, aby v sobě probudily neříkám cit, soucit,
zaujetí pro své osudy, vášeň - ale vůbec zájem. Proč by si neměli žít ty své
nepatrné osudy ? A proč bychom se jimi my měli dát vyrušovat ? Ty postavy Olgy Srbové, jak před námi defilují jedna za druhou, opouští čtenář
právě tak lhostejně, jak lhostejně je potkal; jsou přece tak ploché, nicotné,
takové stínové figurky, že opravdu nelze dost dobře nalézt důvod, proč
je odívat kostýmem románových hrdinů. Je tu jedna vskutku realistická
historie, totiž historie lesklého vzestupu živočišné Cyrily; ale to je příběh
dost otřelý a konvenční; pak je tu náznak, ale opravdu jen náznak skutečné tragedie, totiž v poměru husičky Adély k jejímu svůdci a milenci;
kdyby se byla Olga Srbová soustředila právě jen na tuto jedinou v jádře
(nikoliv u Olgy Srbové) otřesnou historii, mohla z ní při velké námaze
vytěžit novelu hlubšího ponoru a větší závažnosti. To ostatní, s čím se
v jejím románě setkáváme, je už jen schema, konstrukce, snad místy dosti
rafinovaná, ale vnitřně nepravdivá, neobsažná a vratká.
A tak ten první román Olgy Srbové, mezi řádky jaksi uplatňovaný
jako román realistický, je ve skutečnosti velmi málo realistický s relativního
i absolutního hlediska, jak ještě ukážeme. Ubližuje se v něm oktavánkám
a jsme ochotni vzít je poněkud v ochranu. Ale ubližuje se v něm především mládí, a to nás mrzí, poněvadž zřejmě má jít právě o román mládí,
román tak říkajíc generační. To mládí, které nám předvedla Olga Srbová,
je však viděno zcela jednostranně; není ani zvědavé, ani statečné, ani
dychtivé, ani nadšené, ani odhodlané, ani vzpurné, ani průbojné, ani
zvrhlé: je jen a jen hloupé. A to je chyba, snad ani ne tak mládí jako
autorčina. Mládí, inteligentní mládí, není snad přece jen tak naivní a tak
ploché, že by nemělo jiné touhy než honbu nikoliv za láskou, nikoliv za
mužem, ale za mužským, prostě za kalhotami, věšákem na šaty. A vidí-li
je Olga Srbová vskutku takto, pak bylo zajisté na místě projevit trochu
obavy, není-li tu snad něco v nepořádku. Bylo zajisté možno napsat román
o mládí, které má nějakou vůli a nějakou představu, o mládí, které se
po něčem vzpíná, o něco usiluje, něco chce. Nemusili bychom s tím zase
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souhlasit, ale bylo by to něco, byl by to opravdový projev života. Nebo
bylo možno napsat román o mládí zbloudilém, zmateném, ale pak bylo
nutno postavit a osvětlit bloudění jako bloudění, nejistotu jako nejistotu,
zmatek jako zmatek. Ale Olga Srbová - a v tom je dnes něco typického
nejen pro mladé literáty, ale pro mladé lidi vůbec - nám mimoděk předvedla karikaturu dívky, karikaturu ženy, karikaturu mládí, a jak se zdá,f
ani si to jak se patří neuvědomila. Předvádí nám jakési divadlo, jako by
to byla opravdu fair play. Muž a žena tu souloží ne proto, že se milují,
ale ze soucitu, či lépe ze slušnosti. Budoucí manžel Anin tu prohlašuje,
že je odhodlán »být tím nejvěrnějším a nejnudnějším manželem«, jako by
nuda byla samozřejmou a náležitou průvodkyní věrnosti. A tak dále!
Nám to umožňuje přejít k obecnějším závěrům příběhu. Čeho tu jsme
svědky, není totiž už nedostatek zběhlosti nebo umění v literatuře, ale
základní nedostatek zdravého, rozumného a přirozeného poměru k životu.
Život (a je to tím tragičtější, že tu jde o román mladých lidí, napsaný
mladou autorkou) tu už není nic silného, slavného a svatého, nic, co má
pevné obrysy, z čeho lze něco vykřesat, dobýt, není to dar, závazek a úkol;
i pro mladé literáty, vychované tímto prostředím a touto společností, je to
něco, co lze žít tak i co lze žít onak, něco matného, rozplizlého, rosolovitého, co protéká a drobí se mezi prsty, co nelze zachytit, uchopit, dát
tomu tvar. Co je pak nejpříznačnější, je skutečnost, že si ti lidé ani neuvědomují, že by v tomto postoji vůbec bylo něco nepřirozeného, porušeného, neuvědomují si, že žijí ne život, ale fikci.
Tak je to právě s románem Olgy Srbové. Bylo by v něm zajisté možno
sledovat řadu nelogičností, nedomyšleností (ta osmadvacetiletá »slavná«
spisovatelka Anna, dívající se na svět tak nemožně filmovýma očima a
která ani snad nepozoruje, jakou nejapnou maškaru to má vedle sebe za
muže; »rozumná« a »vážná« Marie s tím svým nepochopitelným idolem
atd.) u všech těch postav a v celé konstrukci děje. Ale to jsou všechno
detaily, které nepadají na váhu a neubránili bychom se směšnosti, kdybychom je chtěli rozebírat. Co je zlé a podstatné, je však právě to porušené,
zmatené, neuvědomělé a neumělé vidění života, jak nám je obráží román
jako celek; to jeho »jenseits von Gut und Böse«. Tady se nelze vymlouvat
na úsilí o realitu, o reálné zachycení skutečnosti. Realita v ideálním, a tudíž
jediné pravém smyslu, je totiž právě to, co jest, co trvá, nikoliv, co se
namane. Také spisovatel, který si vepsal ve štít ono krásné, odvážné a závazné slovo realismus (a to jest, soudíme, případ Olgy Srbové), a právě
takový spisovatel nesmí stát k životu v trpném postoji neúčastného diváka;
musí svádět zápas se svými postavami, křesat z nich, co je v nich jedineč-
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ného i obecně lidského, krásného i nízkého, velikého i zvrhlého - jenom
ne to, co je na nich obyčejné, tuctové, všední. To je ovšem případ Olgy
Srbové. Nezvládla postavy svého románu, dala se jimi svést hůře a trpněji
nežli husička Adéla svým krasavcem z tramvaje. Dala se svést povrchem,
maskou, zdáním. To, co nashromáždila, je jen prach z šatů lidí, jimž se
dovedla podívat do tváře, ne však do srdce, nechceme-li už mluvit o duši.
Kdo chce psát román, musí se k jeho postavám vůbec nějak postavit,
musí je vidět v nějakém zaostření, vidět v nich nějaký smysl. To všechno
chybí Olze Srbové. Ona své postavy nechává prostě běžet. Celkem vzato,
byl by její román krásnou ilustrací pro ony literární theoretiky, kteří žádají po literatuře, aby se přestala piplat se »soukromými« lidskými osudy
a osudečky, city a citečky, a věnovala zájem něčemu velkému, nějak obecně lidskému, snad davovému - nevím čemu, nebylo to také nijak jasně
řečeno. Ti páni to žádají neprávem, přirozeně. Uznáváme-li hodnotu,
důstojnost a smysl lidského života, pak nevím, proč by mne měl osud jednoho člověka zásadné méně zajímat než osud tisíce nebo milionu lidí - tak
jako tak je to věc svatá a drahocenná. Stejně nevím, proč bych měl mít
lidský cit - je-li to opravdu čistý, vroucí, pravý cit - za něco menšího nežli
Šestipatrový činžák nebo luxusní Šestiválec. Cit, který otřese celou bytostí
člověka, zvrátí ho do zcela jiných poloh, je zajisté velká věc a nemůžeme
se jí jen tak posmívat, aniž se tím trochu neposmíváme soukromosti, individualitě, hodnotě a důstojnosti člověka. Ale ovšem především jde o to,
aby ten člověk byl viděn na pravém místě, v pravém umístění v řádu hodnot, Člověk zkrátka jako bytost, která má smysl. Sama sebou pak vysvitne
závažnost jeho osudu, třebas i zcela soukromého, funkce jeho citu i všechno ostatní. A nemůže se pak stát, aby romanopisec viděl z člověka jen
tolik, kolik může poskytnout i pravšední konvenční fotografie, jak je tomu
u románu Olgy Srbové.
Nikoliv tedy to, co vidí romanopisec, ale jak to vidí - dělá teprve
román románem. Co živelného, osvobodivého, útrpného nebo vítězného,
silného, vskutku reálného (a »realita« není konec konců a v posledních
důsledcích nic jiného než jiný výraz pro pravdu) dovede do díla vnést,
v jakém osvětlení dovede lidské osudy uvidět. Umělci tak silnému, jako je
Václav Řezáč, stačila tu na př. jedna jediná věta, položená na závěr jeho
»Černého světla« (»Lidičky, pozor! Život jde kolem vašich dětí a z jeho
hrstí prší zrno nepřečištěné.«) - a tato jediná mrazivá věta vrhla rázem*
oslnivé světlo na všechny předchozí děje, už tak dosti silné - a vrhla je
rázem do zcela jiných poloh reality živé a podmanivé. Zcela jinak je tomu
u Olgy Srbové. S vážnou tváří se tu vypravuje o věcech, které opravdu
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nelze bráti vážně, alespoň v tom představení, jak je staví Olga Srbová.
S toutéž vážnou tváří se tu nakonec resignuje, když opravdu není na co
resignovat. V úsilí o nově a jinak pojatý román ze střední Školy uvědomila
si autorka, zdá se, že školní pouto, které sdružuje několik desítek mladých
lidí, je příliš volné a nahodilé, než aby mohlo být svorníkem románu,
a vyhnula se dobře líčení všelijakých těch rošťačin, jak je známe z literatury toho druhu; neuvědomila si však, jak se zdá, že postavy, které líčí,
nejsou ani tak vhodným předmětem literatury, jako spíše výchovy, a že
sleduje-li autor individuálně jejich osudy a citový růst, musí se tak nutně
dít spíše pod aspektem zrání nežli definitivnosti. V tomto směru přinesla
třeba Pecková »Kamarádka«, po stránce slovesné techniky jistě dílko
méně dokonalé, plody čistší a vyzrálejší.
Závěrem lze pak poznamenat ještě toto: thematika slovesné tvorby,
alespoň v oblasti prózy, není zajisté nic nevyčerpatelného, nic, co by nebylo podrobeno opakování. Románová tvorba, jako záležitost individuální
a zároveň hluboce sociální, dostává se pak do určitých krisí zejména tehdy,
když celá struktura společnosti podstupuje základní změny, když se vyžívá
jeden společenský řád a s ním zároveň i celý způsob života, životní styl a teprve v obrysech a matně se počíná jevit styl nový. V osmnáctém a devatenáctém století jsme tak třeba byli svědky, jak literatura předjímala
tyto životní změny, bojovala za ně, byla jejich průkopnicí; později je - viděno se sociálního hlediska - zrcadlila, velebila, korigovala, kritisovala i umocňovala básnicky. Na přelomu dvou věků, uprostřed střídání dvou společenských struktur, které již řadu let prožíváme a ještě budeme prožívat,
dostala se prozatím románová tvorba do slepé uličky; pomáhá si odtud
buď tím, že žije buď zcela z odkazu minulosti, nebo se pohybuje vůbec
mimo oblast logiky a »básnické pravdy«, nebo se konečně spokojuje tím,
že vypravuje prostě zajímavé příběhy o zajímavých lidech bez nároku na
platnost morální, ethickou, obecnější. Že tento zjev není jen důsledkem
vnějších příčin, ale má závažnost strukturální, můžeme docela dobře pozorovat třeba na velké části dnešní italské literatury, zejména z městského
prostředí: je věnována povětšině chorobopisu jak jednotlivých individualit,
tak, což je nápadné, zejména manželského života; v podstatě je to literatura nikoliv o normálních lidech, ale o úchylkách, abnormalitách. Ani
jedna z tří cest, o nichž jsme se výše zmínili, není však dost schůdná - a to
jsme chtěli ukázati na příkladu Olgy Srbové - pro mladého člověka, který
chce psát román, i když si je zcela vědom prozatímnosti své situace, nedostatku tradice, která se pomalu stává zkamenělinou, překonaným stanoviskem, prozatímnosti všech lidských vztahů, celého svého »osvětí«. Co
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zůstává, je člověk. Pohlédnout hlouběji do jeho nitra, navázat na subtilnější vlákna jeho citového, smyslového i mravního života, dobrat se zejména také kladných hodnot, jež jsou schopny přinést cit i vůle člověka to je prozatím jediná možná cesta románové tvorby, obtížná, ale čestná
a záslužná.

František Beneš
ÚKOLY BÁDÁNÍ O HERALDICE
Každé lidské konání je třeba čas od času podrobiti kontrole, abychom
poznali, pokud vykonané bylo děláno správně, kde a jaké byly učiněny
chyby, kde jsou nedostatky, a podle toho řídili svou práci další. To platí
též o bádání o znakoznalství.
Heraldika čili znakoznalství patří do oblasti pomocných věd dějepisných, neboť její poznatky mnohdy velmi podstatně napomáhají správně
poznati a pochopiti minulost. V novější době byl tomuto druhu bádání
věnován značnější zájem. Byl však věnován spíše v souvislosti s rozšířením bádání rodopisného než s hlediska obecného vědeckého studia dějepisného. Leckterý badatel totiž, jenž začal sledovati osudy rodiny své nebo
cizí, poznal, že své studium musí rozšířiti i do oblasti heraldiky, protože
ve veřejném i soukromém životě jednotlivých rodů hrál znak důležitou
úlohu. Tak se stalo, že se heraldické bádání rozrostlo do šíře, ztrácelo však
svůj vědecký ráz.
Proto není, myslím, nevhodné právě nyní vykonanou práci kriticky
přehlédnouti. Přehlédnouti především s hlediska prospěchu tohoto bádání
vědě dějepisné, upozorniti na případné nedostatky, jež by bylo záhodno
napraviti, a položití základy k novému podnikání, jež by podchytilo a
usměrnilo ve prospěch vědy i zájem širších vrstev.
Učiníme-li tak a podíváme-li se, jak bylo v posledních 50 letech pěstováno, zjistíme, že na počátku doby námi sledované byly vypracovány velké,
povšechné práce základního významu*) a ty že dosud jsou nejširším souhrnem našeho vědění o znacích i podkladem veškerého vědního úsilí
v tomto oboru. Práce ty nejsou ještě zdaleka ani překonány ani nahra* ) Jsou to. velké synthetické práce: r. Král z Dobré Vody, Vojtěch: Heraldika. (Praha,
Rudolf Storch.) - Kolář, Martin: Českomoravská heraldika. I. (Část všeobecná.), již upravil August Sedláček. ((Praha, Česká akademie, 1902.) - Sedláček August: Českomoravská heraldika. II. Část zvláštní. (Praha, Česká akademie, 1926.)
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zeny lepšími studiemi, třebas jsou v nich leckteré nepřesné údaje nebo nesprávnosti, čemuž se v práci látkou tak přeobsáhlé nelze ani diviti, uvážíme-li, že autoři těchto knih budovali téměř od základu a vedle heraldických prací tvořili, zvláště August Sedláček, jiné, namnoze monumentální studie z jiných oblastí dějepisu.
Pozdější činnost v heraldice málo navazovala na práci starší: tyto
práce nebyly přehlédnuty, opravovány, kde chybovaly, nebo doplněny, což
při vzrostlém zájmu o heraldiku je věru s podivem. Pracovníci se dali
strhnouti místně či jinak omezeným zájmem, pozornost pak upřeli k podrobnostem, ke studiu jen jednoho určitého znaku, vytvořivše práce dílčí,
a o jednotlivostech pracovali podle své záliby, nikoli k cíli, jenž by byl
všem společný a jak jej nauka o znacích vyžadovala.
Než i zde jejich zorný úhel byl namnoze příliš úzký: sledovali určitý
znak jen v časově úzce vyměřené době, ne jeho vývoj. Dále studovali znak
nehluboce, nepřihlíželi k zarámování do heraldiky, málo dbali souvislosti
znakoznaleckého studia s ostatními obory dějepisného bádání. Vyšedše
velmi často ze studia rodopisného, spokojili se jen popisem znaku, leckdy
velmi mělkým, povrchním a ještě nepřesným. Ale nejen to. Pokud pracovali o popisech jednotlivých znaků nebo o jednotlivých heraldických
problémech, pracovali jen velmi zřídka samostatně a volili většinou pohodlnější cestu: prostě z prací stávajících přejímali a obměňovali jejich
výsledky. Neusilujíce ponořiti se hlouběji do studia heraldiky a nesnažíce
se dívati na znak jako dějinný zjev a tlumočiti jeho řeč v plné šířce i hloubce, vyplňovali stále stránky časopisů či samostatných knížek útržkovitými
poznatky a planými články o znacích, jimiž vpravdě budovali málo nebo
nic. Pokus o novou velkou stavbu nevyzněl úspěšně, aby nahradil výsledek
práce dosavadní.
Úzké pojetí a povrchnost heraldického bádání byla důsledkem především toho, že se ho chopili většinou pracovníci odborně neškolení, k práci
nepřipravení, kteří nezvládli úkol tak, aby výsledky jejich práce byly dostatek hodnotné. Bylo by zajisté nesprávné vytýkati jim jejich dobrou vůli.
Nedostatky jejich prací vznikly nutně z nedostatku odborné přípravy, tím
spíše, že heraldika je jedním z oborů dějepisného bádání, kde je třeba jen
velmi málo k tomu, aby pracovník sešel se správné cesty. Ale povrchnost
heraldického bádání byla též důsledkem nedostatku vedení. A tak se ocitáme u otázky organisace heraldického studia.
Nebylo a není místa, jež by heraldickou práci usměrňovalo vůbec, nebylo pevného vědeckého programu. Proto studium bylo nesoustavné, roztříštěné, neplánovité. Stejně tak jsou roztříštěny výsledky tohoto bádání.
Řád IX. 18.
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Práce uveřejněny v řadě různých drobných publikací, vydaných namnoze
soukromě v malém počtu výtisků, jež je těžko dostati do rukou, kdyby
jich pracovník potřeboval, a v různých časopisech. Roztříštěnost ta je pak
cítěna ještě tíživěji, neboť není tvorbu vyčerpávajících systematicky zpracovaných a především podle věcných hesel přehled o látce umožňujících
bibliografických příruček, s jichž pomocí by badatel mohl zjistiti vše, co
bylo probádáno, vypracováno a napsáno. Není též příruček ani seznamů
znaků, z nichž bychom se dověděli, kde je znak chován, ať vykreslen na
písemné památce či zobrazen na jiné. Heraldický pracovník, jenž za svého
studia získal dokladový materiál, obvykle materiál ten odhodil, jakmile
ho použil pro svou práci. Nesepsal jej ani nereprodukoval, aby si další badatel mohl jeho údaje jen překontrolovati, aniž musel heuristickou práci,
jím již úplně nebo částečně vykonanou, vykonati znova. Chce-li tedy na př.
někdo zjistiti vznik a barvu nějakého znaku, musí povětšině znovu pracné
shledávati pramenný materiál a v nejrůznějších tiscích hledati výsledky
speciálních bádání jednotlivých pracovníků - konati touž zdlouhavou cestu,
kterou se ubírala snad řada badatelů předtím.
Všechny uvedené a jiné podobné okolnosti způsobily, že heraldika
jako vědní obor byla podceňována. Spolupůsobilo jistě i podceňování a
malý zájem se strany příslušných institucí, projevující se výrazně i ve skutečnosti, že se o heraldice na př. na universitě vůbec nepřednášelo.
Chceme-li tedy, kriticky zjistivše dosavadní stav, najiti východisko, musíme začíti pracovati většinou zcela jinak, namnoze budovati od základu.
Následující řádky mají býti nástinem pracovního programu a postupu.
Práce o heraldice bude muset jíti dvojí cestou: jednak bude nutno
přísně vědecky a programově soustavně pracovati, jednak, poněvadž bádání to zůstane, zdá se, odkázáno převážně na práci laiků, pracovníky ty
usměrňovati a školiti, aby i z jejich práce, třebas nemůže býti dokonalá,
přece jen heraldika co nejvíce a prospěšně mohla těžiti.
Vědecký pracovník bude muset sám pracovati s širšího hlediska, než
se tak dosud dělo, a zaměřiti svou práci tak, aby dílčí práce byly stavebními kameny výsledné stavby české heraldiky.
Předním úkolem též bude vypracovati novou příručku české heraldiky, jež by pracovníky seznámila s dosavadním stavem vědění, o níž by
se mohli badatelé při svém bádání opříti, naleznouce v ní vše potřebné,
a jíž by se noví pracovníci zapracovávali. Ze nutno příručku tu vypracovati přísně vědecky, je samozřejmé. Poněvadž jedinec takovouto dostatek
podrobnou knihu, kdyby měl veškeru k ní potřebnou heuristickou práci
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vykonati sám, vypracovati nemůže, nutno ušilovati o to, aby k tomuto cíli
bylo heraldické bádání soustředěno.
Zřetel obecně vědecký nelze vsak spustiti s očí ani tehdy, je-li psán
článek, studie či knížka o heraldickém thematu se záměry popularisačními,
jde-li tedy o publikace, jež mají probuditi zájem o heraldiku či tomuto
zájmu hověti. I populárně psané stati mají býti jen lehčím tónem tlumočené poznatky, opřené o vědecký základ.
Výsledkem heraldického studia je především poznání, jak znak vypadal, poznání toto se tlumočí především popisem a cena popisu spočívá
v jeho přesnosti a jasnosti, vylučující jakékoli nedorozumění a z toho plynoucí chyby. Heraldická terminologie však dosud není jednotná, je ji
proto třeba sjednotiti či vytvořiti, abychom vždy bezpečně věděli, o čem
u znaku vlastně mluvíme a co si třeba pod tím či oním názvem přesně
představiti. Je tedy potřebí vypracovati theorii heraldiky a sjednotiti názvosloví a hlediska na funkci a druhy štítů, přilb, rozdělení štítu, na vznik
a vývoj heraldiky atp.
Při tom všem musí vědecký pracovník usměrňovati práci badatelůlaiků - v časopisech, publikacemi, přednáškami buď v heraldických odborech rodopisných spolků či v samostatném spolku heraldickém - aby jejich
práce prospívala české vědě dějepisné:
Poukazovati jim na to, že jí heraldika prospěti má, jak a čím, bdít nad
tím, aby práce ze záliby nebo jen pro určitý úkol konaná byla prospěšnou
i dějepisnému bádání.
Je třeba stále jim připomínati, že nutno studovati prameny, tedy současné památky jak písemné (erbovní listy), tak výtvarné (pečeti, znaky
na náhrobcích, superexlibris na starých vazbách), ne opírati se o heraldické sbírky nepramenné povahy, často pochybné ceny, třebas dnes uložené
v archivech, nebo pouze o práce Sedláčka či Krále z Dobré Vody, jež nejsou prameny. Že třeba neustrnouti na popisu znaku, nýbrž studovati též
jeho vývoj, studovati znak jako dějinný zjev v celé Šířce a hloubce. Heraldické studie dokládati citací pramenů, aby nebylo nutno heuristickou práci
pro každý znak vykonávati vždy znovu a bylo ihned viděti, pokud byla
vykonána. Pokud lze, dokládati studie snímky autentických znaků, ne
reprodukcemi kdesi ve sbírce nalezeného nebo překresleného znaku, neboť
novou kresbou povětšině rozmnožujeme počet různých vzhledů o jiný, odlišný, a zvětšujeme beztak veliký zmatek. Je toho třeba tím spíše, že spolehlivost kresličů není vždy dostatek veliká a třebas dnes víme o jejich
pochybných hodnotách a proto jejich prací nepoužíváme, zůstává nebezpečí, že o ní nebudou věděti generace další a ty leckterý po nespolehlivém
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kreslicí zachovaný obraz budou bráti za bernou minci, zvláště když platební cenu jeho bude zvyšovati stáří.
Konečně má vědecký pracovník vyškolovati ty z laických zájemců,
kteří mají zájem, dobrou vůli i vytrvalost, aby se odborně vzdělávali, asi
podobně, jak se to dnes děje v Praze v kursech, pořádaných Jednotou starých českých rodů v Praze.
Pracovníci sami mají si uvědomiti, že, vydává-li kdo výsledek svého
studia tiskem, bere tak za svůj počin odpovědnost a vydává jej oprávněné
kritice. Proto badatelé mají kriticky posouditi hodnotu své práce a uvědomiti si, že třeba heraldickou literaturu vskutku obohatiti, ale že ji neobohatí, naopak zanesou plevami, jestliže vypracují článek o znaku o nic přesvědčivější, úplnější a doklady doloženější, než byly dřívější články o tomto
znaku.
Nadto nutno připojiti. Protože není příruček, s pomocí nichž by bylo
možno získati přehledu o heraldických pracích, otištěných roztroušeně v časopisech, o pracích, jež by byly hodnotné vedle úzce zaměřených heraldických článků a studií, vedle hluchých slov a přemlácené slámy, měli by
heraldičtí pracovníci výsledky svých prací otiskovati v jednom nebo omezeném počtu časopisů. Týká se to především heraldických studií a článků
v krajinských listech. Nemá tím býti řečeno, že není místa pro článek
o znaku nějakého města v příslušném vlastivědném sborníku, ale že hlavním a rozhodujícím hlediskem pro heraldické práce má býti vždy obecný
zájem heraldický. Lépe je, aby si místa kupovala jednotlivá čísla časopisů,
kde je otištěna studie jich se týkající, nebo zvláštní otisky z nich, než heraldickou literaturu tríštiti do krajinských časopisů. Úsilí o vybudování
české heraldiky nemělo by býti podřizováno krajovému zájmu. Zde bude
asi hodně námitek: budou však jenom proto, že jsme dosud byli zvyklí
jiné praxi, neboť, pohlédneme-li na heraldickou tvorbu i vydavatelskou činnost v zemích okolních, uvidíme, že uvedený požadavek je tam už dávno
splněn.
Již mnohé z právě uvedeného ukazuje, jak ke zdaru další heraldické
tvorby je třeba též její organisace. Nejen proto, aby řídila spolupráci jednotlivých složek a tu vedla k správnému cíli, nýbrž i proto, že většinu z velkých úkolů zde by jednotlivec vykonati nemohl nebo by to bylo pro něho
obtížné, nákladné a ne vždy zcela úspěšné. Proto je třeba vybudovati
ústředí heraldického bádání, jež by bylo obdobou »Rodopisného ústavu«.
Úkoly takového ústředí by byly tyto:
Veškerý krajový či soukromý zájem by usměrňovalo především k synthesi, k společné práci o vypracování souborné knihy o české heraldice.
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Tuto tvorbu by mělo v patrnosti, z ní vybíralo vše, co je prospěšné,
aby cíle bylo dosaženo.
Usilovalo by, aby byly vypracovány popisy českých znaků, studie o znacích jednotlivých rodů, ústavů, měst atd., a všestranně zachycen vývoj
znaku v místním i dobovém prostředí. Aby byly vypracovány popisy znaků
v tabulky a znaky uspořádány v »Atlas českých znaků«.
Shromažďovalo by fotografie znaků, zobrazených v písemných památkách či na náhrobcích a u pečetí. Byly by tak soustředěny všechny znaky
u nás dochované a vznikla by tak neocenitelná sbírka znaků i jich seznam,
obdobný již několikrát zbožně žádané a sněné kartotéce rodopisné.
Pořídilo by soupis všech pramenů k české heraldice, jak písemných,
tak i výtvarných.
Úplnou vědeckou bibliografii dosavadní heraldické literatury.
Čas od času by vydávalo opravy či doplňky ke knize Krále z Dobré
Vody »Heraldika«; pravidelně by vydávalo bibliografii heraldické literatury a vydalo by vypracovaný soupis heraldických pramenů, seznam a
»Atlas českých znaků«. Aby byla odstraněna vydavatelská roztříštěnost
heraldických studií, bylo by třeba, aby vydávalo časopis, kde by práce ty
byly otiskovány. Usilovalo by, aby podobně bylo soustředěno i vydávání
samostatných knih.
Sledovalo by práci heraldiků-laiků a doplňovalo ji vhodnými pracemi,
scelujícími jejich poznatky, a ukazovalo jim na úkoly a cíle, aby tuto práci
bylo možno shrnouti k ústřednímu cíli - vytvoření tresoru vědomosti
o znaku a jeho funkci ve společnosti.
Ústředí to bylo by možno vybudovati v heraldický ústav.
Zmiňuji4i se nakonec o něm, jsem si vědom toho, že požadavek narazí
asi na odpor kritiky, jež bude namítati, že věc není tak závažná a pro dějepisné studium tak cenná, aby bylo třeba budovati nějaký samostatný ústav,
že není prostředků, jimiž by bylo možno ústav vydržovati, bude poukazováno na obtíže organisační, kompetenční atd.
K tomu postačí stručně poznamenati: proč by nemohl býti vybudován
ústav heraldický, byl-li vybudován Archeologický ústav, a jestliže si rozvoj
rodopisného hnutí vynucuje Rodopisný ústav, proč by nebylo možno spojití rodopisné, heraldické a sfragistické ústředí v jeden ústav ?
Vím ovšem, že nelze očekávati, že by toto zbožné přání bylo vyplněno
v krátké době. Aby se však žádný ze závažných úkolů dnešního heraldického úsilí nezanedbal, je třeba apelovati na naše heraldické pracovníky,
aby, dokud heraldické ústředí vybudováno nebude, jeho úkoly, pokud
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budou moci, zastávali sami jednotlivci a svou práci podle právě uvedených bodů usměrňovali a ústředí připravovali cestu.
Heraldiky je též používáno, aby podle poznatků bylo heraldicky tvořeno dále. Kdo totiž v tomto směru pracuje, má nebo má míti zájem na
tom, aby poznal podstatu heraldické tvorby staré, aby, přizpůsobiv ji
dnešku, mohl správně tvořiti. Heraldický pracovník má tudíž o věci dostatečně poučující knihu vypracovati i pro tento účel.
Na několika stránkách byly nastíněny úkoly bádání o české heraldice.
Jsou nastíněny jen stručně a jistě nejsou všechny, takže mnohý heraldický
pracovník k nim připojí leckterý úkol jiný. Než i těch uvedených není málo
a možno je vykonati za dlouhá léta a po velké, úmorné práci. Mají-li výsledky bádání o české heraldice býti hodnotné i na úrovni žádoucí a jedině
správné, nutno je vykonati co do rozsahu plně. A poněvadž od doby, kdy
se objevily v článcích, textu či v poznámkách heraldických prací stesky na
nedostatky v bádání o heraldice, do dneška uplynul dlouhý čas a vykonáno
bylo v podstatě málo, nutno započíti co nejdříve a pracovati co nejrychleji.

VARIA
Umění

tanečníkovo

Dílo tanečníkovo umírá se svým původcem. Pokud jej přetrvává, přetrvává jej pouze
svým vlivem a působením. Několik posudků, obrázků a fotografií, v novější době snad
ještě film je vše, co zbývá z osobitého umění tanečníkova pro budoucnost. To je snad také
nejhlavnější příčinou, proč do dějin umění nevstupují jména nejgeniálnějŠích tanečních
osobností rovnocenně vedle jmen velkých malířů, sochařů, hudebníků a básníků. A přece
tanec sám svou intensitou prožitku, svou svrchovanou sdělností, tvůrčí fantasií a uměleckou hodnotou nikterak nestojí za působivostí a hodnotou díla hudebního, básnického či
výtvarného.
Dobrá tanečnice je při nejmenším tak vzácná jako výborný klavírista. Dobrý tanečník
je ještě vzácnější. Nejmenšího pochopení ze všech umění - přes jeho oblibu - se dostává
tanci. Široké vrstvy obecenstva v pravém slova smyslu konsumují tanec jako panoptikum,
jako záležitost exotickou, jež je sice uchvacuje, ale jíž dobře nerozumějí. Snad jistou vinu
na tom má nedostatek kritických osobností, jež by dovedly těmto poživačům tanec přiblížit,
vyložit a osvětlit, jako se to děje u jiných umění, na př. výtvarných.
J e proto naší povinností zastavit se aspoň několika slovy u mimořádné taneční osobnosti, zasvítí-li jako dar osudu na tanečním nebi. Jednou takovou osobností světového formátu je tanečník Harald Kreutzberg,

kterého zná české obecenstvo již deset let. Čím jeho

tance především upoutají, je svrchovaná lidskost, ono vzácné prokrvení tančené postavy.
T o nejsou schemata nebo loutky rozhýbané údivnou technikou či clichés odjinud přejatá.
Nejsou to podivuhodné E. T. A. Hoffmannovy automaty, nýbrž člověk-Kreutzberg, pro-
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teovsky procházející roztančenými myšlenkami a postavami. Odtud také bohatá Škála jeho
tanečních komposic, bohatá nejen náměty, ale i pojetím a zvýrazněním. Od otřesného pathosu mystického vidění smrti až k veselé, úsměvné dětské grotesce, od extaticky prozářeného procítění přírodních rytmů až k výmluvnému ztělesnění literárních postav a lidských
citů a tužeb, od oživených vidin a věcí až k vrcholné stylisaci tanečního folkloru rozpíná
se stupnice Kreutzbergových tanečních kreací. Odkud ta bohatá všestrannost. a výrazná
schopnost realisovat tanečně tak nápadné odlišné náměty? Snad ji můžeme nalézt jednak
v dědictví neklidné a odvážné krve (praděd Kreutzbergův lovil s Hagenbeckem v exotické
cizině divoká zvířata, jeho děd byl ředitelem cirkusu a později majitelem panoptika), jednak v malířském a kreslířském nadání Kreutzbergově (jako absolvent uměleckoprůmyslové školy živil se jednu dobu navrhováním reklam, plakátů, návrhy šatů pro módní dům
a výrobou groteskních zvířecích figurek), jež mu propůjčuje nejen schopnost navrhovat
si kostymy, ale i vidět hlouběji do lidí i věcí.
O tom, jak vznikají Kreutzbergovy tance, poučuje nejlépe sám: »Mnohdy slyším hudbu, která se mi ihned zalíbí a, jak se říká, „jde do těla", takže jako ve vidění zřím před
sebou nový tanec. Z prapůvodní rozkoše slyšení vzniká tu rozkoš utvářet pohyb. Pak zase
tane mi na mysli určitá postava, která mne z nějakého důvodu umělecky zajímá a kterou
bych rád tanečně vyjádřil... Mám-li myšlenku k novému tanci, vidím jej již před sebou docela hotový. Když však nyní začnu s vlastní prací, pokouším-li se, dát myšlence tvar, daří
se mi jako kreslíři, který má před sebou papír a tužku a náhle se zděsí úkolu, uskutečnit
svou skvělou vnitřní představu pomocí tohoto materiálu bez srdce. Stojím v holém, střízlivém studiu a mám nyní to, co jsem právě ještě tak jasně a zřetelně v sobě cítil a zřel před
svým vnitřním zrakem, utvářet v postavu. V tomto okamžiku je vám jako plavci, který
odvážlivě skáče do vody, aniž ví, kam jej proud zanese. Co se má stát jednou tvarem, není
zprvu nic než více méně zmatená improvisace. Tak vzniká první hrubá skizza... Mnohdy se
ovšem přihodí velký zázrak, že je tanec v základním tvaru hotov již v jedné jediné hodině... avšak většinou je to dlouhá a klopotná cesta až k poslednímu jasnému utváření... Často můžeme pracovat, namáhat se a trápit - a přece nic nevznikne. Snad vnějšně vznikne tanec, avšak přece od začátku cítíte, že tu chybí poslední naplnění: je to torso, jež opět nutno
odložit. Neboť co není utvořeno jasně jako krystal, to předem nemá cenu... Jako každý
umělecký zdar je dokonalý tanec v posledku tajemstvím; mohli bychom také říci: milostí...«
J e snad zbytečné se zmiňovat o vrcholné taneční technice Kreutzbergově, jež mu umožňuje realisovat beze zbytku všechny jeho nápady. Nej obdivuhodnější na ní je, že je přirozená. Dokonale uvolněné údy, citlivé ovládání rovnováhy, jisté točky a skoky, jedinečný
smysl pro prostor a vzácný mimický dar dovolují mu se svrchovanou jistotou a překvapující snadností rozhýbat tělo a roztančit prostor do nej menších podrobností svých záměrů.
V poslední době jako by mu ani prostor nestačil. Roztancovává i zem, která ho nese, válí
se po ní, odráží se od ní, v lehu, v kleku i v sedě nalézá nové možnosti výrazného pohybu,
jako by chtěl dokázat, že není pohybu, gesta a postoje, jichž by nebylo lze tanečně využít.
Umělec jako Kreutzberg je velkým darem od Boha lidem a jejich době. A velkým a krásným příkladem těm, kdož kráčejí výmluvnou cestou »němého« umění.

Jan Rey
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KNIHY A UMĚNÍ
Básník Bedřich Beneš

Buchlovan

Habent sua fata li belli! - Před nějakými pětadvaceti lety objevila se péci méně známého moravského nakladatelství na denním světle básnická knížka a zapůsobila patrné,
zcela neprávem, spis jako kuriosita. Již ten její titul pableskoval, myslím, tehda leckomus
po koženém staromilství - zněl ze Široka: »Prastrýce Jáchyma Beneše, houslarského tovaryše, cesta na zkušenou«; knížka pak vlastně zapadla a prošla beze stopy i sítem nejpečlivějších literárních historiků.
Nyní vyšla znovu, »na mnohých místech značně změněna a přepracována v detailech«, jak poznamenává ve výstižném doslovu autor, Bedřich

Beneš

Buchlovan.

Že

jsou lidé jako B. B. Buchlovan duchovní solí svého kraje, že jejich horoucí vztah ke
knize, jejich vznícený smysl pro krásu a mnoho jiných kvalit nelze prostě docenit, je
mi samozřejmostí. Ale nové vydání Jáchyma

Tovaryše

(Bedřich Beneš Buchlovan: Já-

chym, tovaryš houslařský, na zkušené; vydal Vilém Šmidt v Praze roku 1942. Vyzdobil Karel Svolinský, str. 7 2 ) ukazuje ti nadto B. B.. Buchlovana v novém, výraznějším
světle. Čtu jeho báseň, již nazývá přespříliš skromně »skladbičkou romancí«, pročítám
ji radostně i s tesknotou: trošku melancholicky proto, že báseň v jádře tak svěží a
ohnivě rozprouděná stojí tak osamocena. (Po ní se básník přihlásil už jen jednou poetickou skladbou v roce 1924.) Nepokračoval-li básník v poetické tvorbě později již ani »sobe
pro potěchu«, vysvětloval by sis jeho skorém úplné odmlčení po skladbě tak slibné, tak
zpříma vržené, snad dosti správně onou skromnou, až ironickou nedůvěrou k sobe
samému, Špatnou rádkyní a pomocnicí, jde-li o mnohaleté básnické tvoření v nejplnějším,
nej svobodnějším smyslu slova.
Svůj cyklus o putování Jáchyma tovaryše, »dobrodruha mírných celkem poloh«,
o jeho návratu k rodné hroudě - i toto thema, tolikrát rozmělňované a znevažované,
zaznívá u mladého básníka mnohem pravdivěji a víc od srdce, nežli z leckteré knihy
současné! - rozechvěl tehda B. B. Buchlovan velice Šťastně měnlivým, splývavým i vlínavým hlasem houslí, vyhýbaje se rytmické jednotvárnosti a rozvíjeje své sloky tak, aby
se za nimi naznačovala i vzlétající melodie písně. Cítíš-li tu a tam názvuky poesie domácí i cizí, jak tomu ani není jinak možno u mladého básníka i obdivovatele krás poesie,
vyznačuje se zase báseň Buchlovanovy mladosti i značnou mírou osobitosti, bujarého
zdvihu, že by právě nyní mohla připomenout leccos věčně platného i našim mladým
a nejmladším básníkům. Bedřich Beneš Buchlovan hraje v ní, zde na vroucných houslích, onde na prostých skřipkách, s vervou i přímostí svého rodného kraje, roznícen
jeho

písněmi, vůněmi i vínkem. A vždy je tu t. zv. lidová

poesie

inspirátorkou

dobrou: nejde o imitování barvitých vzorů a o umělou prostotu, nýbrž o návrat k živým
zdrojům citu a řeči, k dechu a ohni stylu orálního, a ten tě ze stránek básně často
svěže vznítí, i když si jej můžeš nuancovat do větší Šíře i hloubky (jakých tónů se dopíná básník ve svém lyricko-epickém cyklu, ukáže na př. takovéto místo: »Jak halouzky
kvílí, když se javor utne, tak se rozechvělo srdce moje smutné... Vždyť je rozpůlily
tvoje oči jasné - nezrobím já proto z něho husle hlasné, ale vezmu dřevo na violu
temnou, lkáním donutím tě, abys šla jen se mnou. Nepůjdem v můj domov, půjdem
spolu jinam - pro tvé černé oči modrých zapomínám... - Co je mi do páva, co mi do
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sokola, dokud to srdce mé samo nezavolá. Třikrát nezavolá, sladce nezaťuká, proč bych
měla plakat, že tvé srdce puká? Mé nevolá dosud, je mu do jásání - co chceš, milý
hochu, nerozumím ani. A ty - nač bys srdce k smutné písni ladil, zrazoval jsi pro mne,
mne bys také zradil,«)
Habent sua fata li belli! - Dlouho a dlouho jako by ztracená skladba o houslařském
tovaryši vyvstane do denního světla znovu právě nyní, a dovede i dnes rozechvít, roztoužit, k srdci promluvit, leckterou svou fasetou čtenáře rovnou překvapí, ('což takových
zpěvných: Sedm zámků s mnohým krásným detailem i dramaticky hutnou scénou, nebo
sugestivní horská balada: Pohřeb

zbojníka,

plná bludiček i smyslového rozdychtění na

prahu nicoty!), zvláště když jde o básníka, o němž příručky mlčí. Mluví z toho cyklu
básní opravdivé mládí, ta poesie života, i pravá poesie, to věčné mládí světa!
Zdenek

Ani d o b r é ani zlé, čili z č e ř e n é
a promarněné
/. Suchánek:

Promarněné

véno, E. J. Po pera:

Šmíd

okamžiky

věno

Zcerené

okamžiky, vydal V. Petr

1943.

»Nová sbírka Poperova,« tak se praví na záložce knihy »Zčeřené okamžiky«, »se
obrací od milostné poesie k poesii životních okamžiků...« a jen poslyšme, co a jak dál:
»a chce zachytit jejich hlubší

smysl

svým zpěvným veršem,

navazujícím

na

tradici českého básnictví. V prvém oddíle nás vede autor od hluché tmy ( ! )
svítáním" celým dnem

(!!)

až k noci, jejíž kouzlo rozezpívává v básni

„Měsíční

sonáta" ( ! ! ! ) . . . « Poslechněte, jak: »Obrysy hradů a svatyň na dlani mésice - /
mi, cikánko, o stéstí z nezřených

car, / poodhrn

zazářit jako tvůj diadém nad stríbrem

závoru mlčení

vesmíru,

starší
„Před
Hádej

jenz chce

/

par...«

Ostatně sluší se, abychom na příkladech ukázali více z poesie prvního oddílu.
Nuže: »Mladický den

jde

brázdou

po

ctyrech

(proč?) / tmy zetlelé již těžkým věkem dech

( =

(!)

/

nemůže

vzpřímen

pozn. red.) / jestě jej věznit chce v své síti...« Nebo jiné: »Toužily
struně hrál večer svou šedou ukolébavku;
a druhé sly pres uzounkou

svétem

jiti

dech tmy, již zetlelé těžkým věkem;
housle. Na

modré

/ z tónů mu jedny prchly v sír i dál

(!!!)

lávku / své smrti vstříc... (Pro zajímavost jen upozorňujeme,

že výraz v sír i v dál, resp. níž i dál je ve sbírce alespoň pětkrát.)
O druhém oddílu záložka praví: »Druhý oddíl je věnován problematice lidského
nitra...« Příklady: Báseň »Kam cesta«? ...Proč se dnešek

mstí? - / Proč rve se z mého

objetí, / proč do pekla mne posílá, / kde kypí divý zítřku krok, / jenž, krví šelma opilá,
si o skálu svůj vilný bok (!!)

/ tře, chtěje vznést se pres potok (!!!)«

bylo dosaženo vrcholu... Už ani další báseň »Kdo mi poví?« tak nezapůsobí: »Kdo
může povědět,
zůstane pred

/

Zde, myslím,
mi

/ nač se sám sebe už nesmím ptát, když otazník s nákladem všech vět /
příkopem

verši: »Myšlenky

(!)

stát...« Básník sám vyjadřuje svou charakteristiku jasnými

své na mýtině pasu, / sbírám jahody a pestré houby / v mechu

vědomí (surrealismus, zdá se!), skryté

pod-

jasu...«

»A posléze třetí oddíl,« abychom zase citovali záložku, »provádí Čtenáře citovým
podnebím roku, jak se mění od jara do zimy.« Najdete tam verše jako ...že
oceán, laskaný zasněnými

čluny...,

vesmírný

které jsou hluboce nesrozumitelné, a tedy jistě bá-

snické. »Sbírka vrcholí závěrečnou básní „VŠem stínům", v níž vyslovuje básník své
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Icladné životní krédo (ostatně zajímavé, pozn. recensenta) :
prsten z kouře / pro skryté bouře /

Pro sklenku vína, /

pro

má píseň všem stínům hlavy stíná.« T o stačí

o oddílu třetím, a vskutku nemáme co dodati navíc; jen upozornění, že právě v tomto
oddíle se počet pěti (či snad více?) v Šír a dál naplnil docela.
Kniha Suchánkova je kniha autora jistě poučenějšího, a řekli bychom, rafinovanějšího, který toho o poesii - a jak ji psát - zná hodně. A přesto najdete v ní mnoho
veršů tak podobných veršům Poperovým, že je snadno postavit oba autory vedle sebe.
Nejsou to jen některé rýmy, které najdeme v obou sbírkách několikrát (spánků - vánků- do varhánků), je to i cosi vnitřně společného; básník musí být určitým způsobem
vkusným (i když zde zcela jistě nechceme mluvit o vkusu, jak je myšlen obecně a banálně). Některý básník si smí dovolit použít slov, která by u jiného byla nemyslitelná - a to závisí jen od jejich umění, od jejich umění slova, jak ho použít, kam je
postavit. Suchánkovi na mnohých místech, mnohdy jinak zcela pěkných, Musa - Či lépe
jeho pero uklouzlo opravdu hodně.
V sousedství veršů dobrých, kterých je ve sbírce dost (citujme alespoň některé;
z první básně ...Až předivo

mých spánků /

noc nežnou rukou

«..Bdi, ať noc neutrácí / tvou něhu dávno strádanou...
»Sami« ...modrý

pramen,

v parách premne,

nebo

z další básně, či verše z básně

jenž prsty tvými ke mně stékal...)

a které psal básník, jsou

verše, které nás zarazí, které dojem prvních úplně zruší. A takových je většina. Výsledný pocit potom je takový: Suchánkova poesie, která je, zdá se, zamířena hodně vysoko, nedává nic nového; jsou to věci známé, tolikrát opakované, zkrátka je to poesie
ani dobrá ani zlá, kterou není možno ani zcela zamítnout

(i při jistých sympatiích

s autorem), ani uznat za opravdovou poesii (i když bychom s autorem nesouhlasili).
Kdyby dnes psal Dante svou Komedii - a znal autory těchto nových knížek lyriky pak by je nezapomenul zařadit do onoho charého zástupu v předpeklí, kam patří všichni
ti, kdož byli ani dobří ani zlí. A ti prý trpí nejvíce.

Jan

Vladislav

Dvě k n í ž k y mladé poesie
Josef

Hiršal,

Noclehy

v Vraže v prosinci

s klekánicí,

1942.

- /.

básně,

V. Svoboda,

v Melantrichu
Josef

Hiršal

17.

svazek sbírky Erbu,

Vějířem
ve sbírce

vyšlo u V.

větru, básně, vyšlo v březnu

Větra
1943]

Poesie.

je mladý básník, který má dokonalou melodii formy, ale za náplní

básné musí teprve chodit;

nemá ji v sobě - je mimo něj! Vidí ji, necítí ji, vmýšlí se

teprve do ní. I sny se mu zobrazují jako film

na napjatém plátně v nějaké prostoře,

ale on sám tím plátnem není. Do scén ponejvíce zachmuřených schystává zamlžená
slova, a tak mu vyrůstají básně. Nejsou všecky takové, tu se zajíkne, tu si

uvědomuje.

»Dýchám? Žiji!« (41. str.) - »Jdu hledat tvrdé slunce ein. Propálit jím své mdloby.«
( 4 1 . str.) Zde zase přerve prudce verš a zapláče opravdové. »Tma zní, strach ví, smrt
nepoví!«

(26. str.)

Hiršal není nikterak básník falešný, nepředstírá to, co u něho

není - nějakých horkých intensivních problémů, bojů a citů. Celá knížka pak ovšem trpí
chudokrevností a jednostranností, byť i nanejvýš kultivovanou; je tu citelný nedostatek
Icrvinek, které zažíhají živý život. Ale místy podaří se mu napsat obraz, po němž poznáte básníka; ne hotového, ale v plném chystání. V plném chystání projít časem; projít
časem, stát se prostým, lidským a potřebným.
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Svobodova knížka by zasloužila samostatné studie, jak je ve svých chybách příznačná pro část současné české poesie. Místo aby klenula velkolepý obraz života duše, staví,
a to ješte vratce, obrážečky chvil. Umění, jež těží z toho, co už bylo, a nijak nežene
vývoj básnický kupředu! Jsou to dozvuky, ať se autor sebevíce ošívá, éry poetismu.
Ale Svoboda si vzal z poetismu

právě to špatné, či lépe řečeno:

pochopil

knížky,

kterých jistě mnoho přečetl, Špatně. Nedozvěděl se z nich, že poetismus je síla obrazivosti a sugesce - a že jen zdánlivě poetismus pěstuje verš, který nesouvisí s následujícím.
V dobrých básních Seifertových, Bieblových a Davidových je rád;

nejsou to verše, jak

se povrchně zdá, bez kázně, pouhé řáděné nápady za sebou. Ale tak je to u Svobody.
A ještě k tomu bývají jeho rozvodněné nápady plané, pouhý amorfní

chumel

slov.

Slepence - to je výsledek jeho básnické methody. Nezná básnické zkratky... To
pěkně prosím, moderní verš: »Věž
zní jako věta z průvodce

je,

klenotnice Prahy barokní Mikuláš« (44. str.). To

Prahou...

Že jeho verše jsou skutečně bez vnitřního tvaru (kde není nutnosti, tam jej ani
nelze naleznout!), dokazuje tím, že lze vynechat jednotlivé verše a básni to nevadí.
Lze je opět přidat z jiné básničky - a zase to nepoznáte. Jestliže však změníte tón
v opravdové básnické skladbě, hned pocítíte skřípot, pokud máte jen trochu vycvičený
sluch.
J e to typicky ztrnulé, popisné básnictví,

většinou druhotné inspirace, v lepších

číslech hladké a konvenční zpěvánky s poněkud jistou, i když násilnickou formou.
Thema je radost z básní, z mládí, z věcí; všecko to ujíždí (kdyby aspoň ujelo!) svou
kolejí a nikde není ani zatáčky, ani serpentiny, ani katastrofy, ani pouhé myšlenky,
kam ta jízda vede. Jenom závrať nad nudnou stejností.
Z celé knížky pak zbývá jen několik čísel bez otřelých obrazů, nijak velkolepých,
ale slušných a chlapecky tiše zazpívaných, »A hvězdy tolik bolí za nocí podzimních

/

jak tiché tóny v nás, kteří nic nevíme« (16. str.).
Snad autora nezmate pošetilost kritiků, kterým buď povrchní básnění vyhovuje,
nebo kteří stavějí do popředí básníkovo mládí. A snad se zamyslí.
František

Listopad

Nevykoupení
Paola Drigo:

Nevykoupení,

román, vydal Vyšehrad,

Nina Tucková. S doslovem Aloyse

Praha. Z italštiny

přeložila

Skoumala.

Román »Nevykoupení« dostává se v překladu do rukou českého čtenáře v době,
kdy v Itálii dosáhl již několikanásobného vydání, což svědčí o jeho velkém úspěchu.
K tomuto úspěchu dopomohl mu částečně již sám námět: dvě osiřelá děvčátka, Mariutina
a Rosúta, přicházejí po smrti matky do hor, aby tam žila pod ochranou strýce Barbe
Zefa. Patnáctiletá Mariutina, rozkvétající v krasavici, je znásilněna vlastním strýcem,
který ji pak vyhání z hor do města, aby mu nic nebránilo, až přijde jednou den, zkazit
život i Rosutě, v níž Mariutina s hrůzou poznává dítě strýcovo. T o Mariutina nechce
a nemůže připustit, a proto ubije opilého Barbe Zefa sekerou.
Ale námět sám by úspěch nevyvolal. Ostatně, vždyť není nový; motiv krvesmilství,
známý již z tragedií o Oidipovi, vyskytl se v literatuře v různých obměnách již několikrát. Zde je ovšem podstatně jinak rozvinut: na rozuzlení románu spočívá sice neodvratné
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fátum, ale vyvrcholení tragedie nenastane pod tlakem toho, co se stalo, nýbrž dojde
k němu z hrůzy před tím, co by se mohlo stát. Úspěch románu tkví vsak především
v jeho slovesné hodnotě, v jeho epické hutnosti, dost neobvyklé v italské próze, a ve
Šťastném spojení střízlivé realističnosti se smyslem pro tragiku až děsivou, jež konec
konců ukazuje autorčino metafysické chápání života.
Román má neobyčejně obšírnou exposici, jež činí dojem delší povídky, nebo lépe,
několika povídek, které spolu velmi úzce souvisejí. Ale hned od počátku dbá autorka
až úzkostlivě, aby konečné rozuzlení bylo přesně motivováno. Není tu zbytečné psychologické analysy, není tu zbytečné scény, a i tam, kde

autorka

projevuje

svůj

zájem

0 rázovitý život horalů i s jejich veselím - na př. delší líčení karnevalového hýření na
statku kmotra Ágnula - neztrácí se zřetele tragicky zamýšlené zakončení. Čtenář se
dovídá hned na začátku o poraněné noze malé Rosúty, aby pak její odchod do nemocnice nevypadal jako deux ex machina v řešení, které umožňuje tragický konec. Hned na
počátku je zachycena vzájemná láska sester, jež odůvodňuje strašlivé rozhodnutí Mariutiny,
dívky veselé, ale zároveň do sebe uzavřené a rozhodné. Postavy románu, tak střídmě
kreslené, jsou živé vůbec především proto, že se autorce podařilo harmonicky sloučit
v jednotu osobnosti protikladné rysy jejich povahy. V chytrém a žoviálně dobráckém
hrbáči Guerrinovi je i rys panovačnosti a chlípnosti, v dobrém strýci Zefovi - jak jej
Mariutina v duchu nazvala - dřímá běs, který se probouzí, jakmile se Zefovi dostane
do ruky láhev kořalky. Podobně i celý děj je komponován na kontrastu nálad prostředí
1 lidí. A pro celý děj dovedla Paola Drigo nalézt i vhodný rámec: samotu hor, jejíž tvrdost
doléhá těžce na lidi, strhávajíc s nich všechen vnější nános a olupujíc je o všechno, »co
povznáší a zjemňuje«. Právě zde, v líčení života uprostřed hor, dovedla spisovatelka
vymýtit každou stopu romantiČnosti a ženské povídavosti. Její sloh je tu až zkratkovitě
stručný, což ovšem nepokládám za vadu, nýbrž za přednost. Román vyznívá vskutku mohutným dojmem.
»Náhlý soucit s ním, se sebou, s životem a společným životem jí podklesl kolena;
chvějíc se, couvala ke dveřím sednice. Soucit s člověkem, který ležel na zemi a od narození až do smrti také jen žebrák a ubožák; narozený snad bez špatnosti, ale otupený
a stržený samotou, naprostým nedostatkem všeho, co život zjemňuje a povznáší. Co měl
ubožák na světě mimo pití a ženské objetí?... Nic jiného, nic jiného než dřinu a utrpení... A teď... - Přemohla však svou slabost. Rosuta! - Rosúta ne, Rosúta ne, Rosuta ne! Kuchyně byla tak malá, že stačilo natáhnout ruku a uchopit sekeru, která ležela na hromadě dříví v koutě u krbu. - Uchopila ji a zdvihla, jak mohla nejvýše. - Ostří se ve
stínu zablesklo. - Namířila na krk a ťala. - Ani výkřik: jenom proud krve.«
Tu a tam bych si přál větší překladatelskou pečlivost. Trochu neobratný překlad na
některých místech (na př. v závěru, nebo na str. 1 7 3 : ...kdyby v přízemí, skrze okenice
malého okénka, nebyla vidět načervenalá záře... atd.) ruší poněkud celkový dojem.
Augustin

Balzac

povídkář

Vulkanická osobnost Balzacova prozírá i z takového zaŠmodrchaného,
podobného příběhu: Dívka

Vala

se zlatýma očima.

nepravdě-

(Honoré de Balzac: Dívka se zlatýma

očima. Přeložil O. Reindl. Vydal J. V. Pojer na jaře 1943 jako 55. svazek edice Atlantis
se čtyřmi kresbami Antonína Procházky, str. 145.)
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Sopečné vyvřeliny z hloubi tempe-

%

ramentu i ctižádosti, a řekněme třeba, i honby za honorářem, nastavují se ti zde ve vší
své nerudnosti, změtenosti a zmatenosti, neurovnány, nepřihlazeny; mladý Balzac nedopjal se v těch odstavcích, nesoucích datum »březen 1833-duben 1835« ani oné relativní souměrnosti, kterou se vyznačují díla jeho zralosti. I může si čtenář, když si
byl přiznal, že i ta směsice překřikujících se, ba disharmonických hlasů, dovede ku
podivu strhnout k rychlému přečtení na jeden ráz, rozbírat ve vzpomínce různosměrné,
různozdrojné proudění láv. Upírovitý romantismus nej pochybnější ražby, spíše jedna
z masek, o jejichž ŠirŠí působivosti je přesvědčen mladý literární konkistador, sousedí
s výrazným balzacovým pohledem na »město práce a rozkoše« a musíš doznat, že je ona
vidina Paříže agonické, zkomíravé, až do šlach uondané, jsouc jedním z aspektů města,
horečně načrtána s vzácným opravdu smyslem pro vyŠŠí pravdu, pravdu vidin i apokalyptických snů z hloubi únavy i nového útoku vstříc ideálu; mladý tvůrce, když byl
nachrlil z donucení osudu haldu imitací historických románů,
rodokapsů nejrodokapsovatějších,

krváků či

tehdejších

překvapí tě' již zde tu a tam kontrapunktem mezi

příhodou, již lze sotva brát vážně, a bystrozrakými psychologickými rozbory i visemi
velkoměstského proudění, setkáváš se tu místy i s tóny jakoby z druhé ruky, s libertinstvím a odstupem od sváru dobra se zlem, s chladem až meriméeovským, a pak opět
pravdivějšími odstavci, když Balzac vybavuje - a chápeš tehda, proč rozbírával tak pozorně styl Stendhalův! - hybce a se smyslem pro čistotu linie, jádro věcí i povah. Při
rozboru »potápek své doby« ukáže zase Balzac, jak je třeba jít na kloub a na nerv
i dobovým zjevům, nad nimiž se mělký žurnalista dovede jen rozpačitě oŠklíbnout nebo
patheticky a jalově rozhořčovat. - J e to zde zajisté Balzac, »nad nímž by byl pokrčil
rameny Mérimée«; Čteš-li však Dívku

se zlatýma očima pod výše naznačeným zorným

úhlem, povšimneš-li si bohatství »úlomků z vulkánu« i toho jejich ironického pableskování, pak uvítáš nedávné vydání podřadnější autorovy povídky. - O. Reindl snažil
se pozorně uchovat bujarost, kypivost uchvátaného stylu, jejž bys zde rád pojmenoval
»metáním vyvřelin«, balzacovské con brio, které tu ještě souvisí s galimatyášem.
Zdenek

Šmíd

Kniha legend
Pavla Groggerová:

Legenda

o matce. Pfel. B. Durych.

Ve Staré Říši

Sto čtyřicátý třetí svazek staroříšského Dobrého Díla Legenda

1942.

o matce obsahuje

další legendy básnířky Pavly Groggerové z její knihy »Die Räuberlegende«.

(První

jejich část, titulní »Legenda o loupežnících« vyšla také už dříve v Dobrém Díle.)
Svět legend Pavly Groggerové je světem pro sebe; je to svět temný, symbolický,
odlišný v mnohém od světa legend lidových (i když má mnohé z nich - na př. jejich
prostotu výrazu a řeči, jejich přímočarost charakterů a jednoduchost děje) i od světa
legend takových básníků, jako byl u nás ku příkladu Zeyer: legenda Zeyerova je dílo,
na němž je znát ruku toho, kdo ji v sobě přetavil, kdo jí dal tvar a třpyt. U Groggerové
se legenda blíží, smíme-li tak přirovnat, starému dřevorytu lidových umělců. ( A zde
nutno připomenout výzdobu staroříšského překladu legendy, dřevoryty Michaela

Flo-

riana, které rázu knihy vskutku dobře odpovídají.)
I thematicky jsou legendy Pavly Groggerové poněkud odlišné od legend, jak je
známe: básnířka brala pojem legenda

v nej širším smyslu slova; legendárnost

jejích
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próz je spise vnitřní, symbolická: v první legendě Dítě-Kristus a Kříž, v druhé snad
nevysloven, ve třetí, »Legendě o havranu«, sv. František z Assisi.
Poslední legenda, »Legenda o havranu«, nevyšla v tomto vydání v Češtině po prvé.
Ve čtvrtém ročníku Řádu najdeme její překlad od A. Pavlína - a to nám dovoluje
porovnat oba překlady, Pavlínův i Durychův jak mezi sebou, tak i s originálem.
Překlad B. Durycha ukazuje na překladatele vcelku zkušenějšího;
překlad Pavlínův v něčem bezprostřednější

naproti tomu je

a - řekli bychom - naivnější, prostší - a proto

také se mu podařilo zachytit některé věci, které B. Durychovi snad unikly. Srovnáme-li
oba překlady s originálem, poznáme, že oba dobré reprodukovaly česky velké umění básnické Pavly Groggerové.

Jan

O společenském úkolu

Vladislav

umění

Dnešní estetika je z valné části zaměřena ke stránkám specificky výrazovým. Proto
jistě se zájmem sáhneme po starších pracích, v nichž je rozsah estetiky pojímán mnohem
Šíře. V bibliotéce Henriadě vycházejí Schillerovy

Listy o estetické výchove (B,. Hendrych,

Praha, srpen 1942. Brož. 15 K ) . Psány původně dánskému princi Augustenburkovi, jsou
vrcholem jeho estetických studií. Ověřujeme si na nich zkušenost, že umělecká vloha nevylučuje vědeckou rozvahu a spekulaci. Filosoficky vychází Schiller z Kanta, ale v praktickém uplatňování těchto zásad je už nadobro svůj. Po pravdě přiznáno, nezamýšlí se mnoho
nad stanovením pojmu krásna, pátrá raději po náznacích vztahů mezi krásou a kulturou.
Nejvíce je svůj tam, kde včleňuje umění do lidské společnosti. A pokouší se srovnat naši,
dnešní kulturu s řeckou; zjišťuje, ze srovnání dopadá v náš neprospěch: naše se příliš přiblížila rozumu a vzdálila přírodě, při čemž ještě zahladila konkrétní život. I nechybíme,
řekneme-li, že tato nezbytná změna byla způsobena specialisací lidských vloh. J e pak úkolem umění, aby zušlechtilo a zlepšilo jedince a přiblížilo se tak i nápravě ostatních forem
kulturního života. K tomu je povoláno především umění; neboť je nejmocnější vzpruhou
všeho velikého, co je v Člověku. A nezarazí nás příklady z antiky, na nichž poznáváme, že
nadobyčejný rozkvět vkusu bývá spřízněn s úpadkem forem státního života (totéž dokládá
ve své filosofii umění Emil Hennequin) ; k lidskému srdci dovedeme mluvit jedině mediem
krásy. Pak převádí čtenáře na pole ryzí estetiky a rozvádí starší teorii hraní, jež se vlastně
objevuje v jiné formě již u Aristotela. Vykládá o dvou opačných silách, které určují naše
bytí, o pudu látkovém a tvarovém; oba jsou spolu obsaženy při hraní, kdy jsme pány svých
sil činných i trpných. Jedině tam je člověk úplným; s Čistou krásou má si tedy člověk jen
hrát; a má si hrát jen s čistou krásou. Rozlišuje pak mimo jiné dva druhy krásy, tavící
a energickou, ale tyto spekulace mají již jen teoretický význam. Nás zaujímá na těchto úvahách právě to, jak dává básník své umění do služeb života: posláním umělce je být vychovatelem lidstva, vracet je - ve svých silách - na lepší cestu. Toto hledisko přibližuje autora
z minulého století více než filosofické spekulace, namnoze odborně neškolenému čtenáři
dost těžce přístupné.

Jaroslav

Hájek

Knížka pro k a ž d é h o
K nej větším překážkám obnovy katolického života patří nevědomost nebo polovičatá
vědomost o náboženských pravdách. Lidem, vychovávaným k povrchní vzdělanosti »aby
o všem něco věděli«, stačí namnoze tato poučka i pro jejich znalosti o náboženství a církvi.
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Takový stav je zvláště nebezpečný, žijí-li nebo octnou-li se v prostředí, kde se na církev
a náboženství útočí, nebo kde se jednotlivé pravdy náboženské popírají. Tu začínají ustupovat, viklají se a jed krátkozrakých pochybností rozežírá ponenáhlu zámky ke dveřím doduše, až je jednou otevře dokořán nevěře.
Proto patří k samozřejmým povinnostem katolíka, aby stále po celý život oživoval
a rozhojňoval své náboženské vědomosti. Tomu účelu - kromě kázání - slouží náboženská
literatura. Příspěvkem k ní - a možno říci hned, že vítaným příspěvkem - je knížka Leo
Wolperta Pět minut křesťanské

nauky (vydalo nakladatelství Bohuslava Ruppa v Praze

v roce 1942 v překladu P. Ladislava Cibulky). Autor tu vysvětluje, dokazuje a názorně přibližuje Čtenáři učení církve o Bohu, o vykupitelském díle Ježíše Krista, o církvi a smyslu
lidského života v 51 stručných kapitolkách. Jeho výklad je natolik populární, aby byl přístupný i neučenému Čtenáři, pokud se soustředí na pozorné vnímání četby, ale při tom natolik přesný, věcný a při vší nutné stručnosti proložený citáty z Písma sv., aby zůstal zachován ráz vážných, theologicky dobře podložených úvah. Místy je výklad vlastně proložen
stručnými příklady z dějin nebo z událostí běžného života.
V celku tedy Šťastný pokus o pastoraci knihou v Širokých vrstvách věřících. K nim
především se obrací a jim je určena knížka, ač by v mnohém poskytla i mnoho příležitostí
k vážným úvahám a mohla se státi popudem k obrácení na pravou cestu pro ty, kteří ztratili
-ať už z jakýchkoliv důvodů - víru a kteří se skepsí nebo s neporozuměním přijímají pravdy a these náboženské, kladoucí vyšší nároky na jejich positivisticko-rozumářské chápání..
Rada bystrých a podnětných apologetických postřehů může zdravě zneklidnit línou a spící
duši.
Knížka je - což je u práce toho druhu samozřejmé - vydána s církevní úchvalou. L. P«

Divadelní

diskotéka

Společnost Ultraphon vydala několik gramofonových desek, jimiž zahajuje svou novou
sbírku »Divadelních profilů«, diskotéku dramatického umění, za vedení Jiřího Frejky*.
Tento počin byl již přivítán tiskem i divadelními odborníky s upřímnou radostí a nejživějším souhlasem. Vždyť umění činoherní, jež do nejvyšší míry vypíná tvořivé síly celého
sboru uměleckých pracovníků, od autora až po výtvarníka a skladatele scénické hudby,
zůstává až doposud snad už jediným uměním, které kromě textu dramatikova a tu i tam
skizz výtvarníkových a šifrovaných, osobních poznámek režijní knihy nezachovává žádný
objektivní záznam své nej vlastnější realisace: divadelního představení. A přece právě zvuková stránka představení - styl a rytmus recitace, dynamika mluveného slova od vzrušených
fortissim po výmluvná dramatická ticha - je nejvýraznějším projevem dobového i osobního
divadelního stylu, který si pro starší epochy jen s námahou a problematicky rekonstruujeme. Nehledíc k tomu, že dosud neexistovala spravedlnost času pro vlastního nositele divadelního projevu, pro herce; jeho umělecký výkon žil jen pro večer, pro několik večerů
a ohříval se, neprůkazně, ve vzpomínkách vrstevníků. Odtud bychom mohli vyjít k hodnocení průkopnického počinu Ultraphonu a jeho spolupracovníka režiséra Frejky a opakovat
v obměnách, co už bylo o deskách řečeno jinde.
Místo toho bude snad lépe všimnout si momentů obecnějších, které s sebou zahájená
sbírka »Divadelních profilů« nese. Především tedy otázka, nakolik má tato nová diskotéka
oprávnění před veřejností. Jsou totiž nasnadě námitky, že výňatky, jednotlivé scény z divadelních her skreslují názor o celkovém kontextu dramatu a nestačí posluchači k plnému
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prožitku. Tím spíš, že k plnému vnímání hry v podobě konkrétního představení organicky
náleží podstatná součást divadla, t. j. něčeho, nač se díváme: dojem zrakový. Je ovšem
pravda, že tyto desky divadlo nenahradí, ale to taky není jejich účelem. Naopak, mají prohloubit poměr obecenstva k divadlu tím, že mu dávají možnost zopakovat si z určitého
významného představení některé úryvky a studovat skladbu jednotlivých prvků, zvláště
výrazových. Ostatně už dávno jsme si zvykli na gramofonový zápis arií a úryvků z oper.
A rozdíl tu není zdaleka tak podstatný, jak se zdá na první pohled. Neboť i arie a úryvky
operní nejsou ničím jiným než jednotlivými složkami díla, a to díla prvořadě

divadelního.

třeba hudebně divadelního. Hudba sama je v opeře zásadně jen součinitelem díla, má smysl
především ve svém zaměření dramatickém, a dokonce ve svém konkrétním použití scénickém. Jen zastaralý snobismus (anebo nespokojenost s nynějším stavem operního divadla)
si troufá vyjímat hudbu z opery jako naprosto samostatný a soběstačný umělecký projev.
Z toho důvodu je počin Ultraphonu nakonec daleko méně revoluční, než se zdá, prostě
byla za nás objevena samozřejmost: dává se tu Činohře, co už dávno dal gramofonový průmysl opeře. A mimochodem budiž řečeno, že se takto, ať náhodou, ať z úmyslu, opět o poznání sbíhají dráhy dvou músických sester, hudby a divadla, které bohdá budou časem záměrně sbližovány víc a víc, jak povaha obou je k tomu povede.
Bylo už rovněž řečeno mnohé o zpětném působení takovýchto divadelních desek na
divadlo samo. Zejména se mínily hodnoty dokumentární a srovnávací pro divadelní historii a pro Školení hereckého dorostu i ochotníků (koncepce režijní, styl a projev herecký,
příspěvek ke kanonisaci jevištní řeči a m. j . ) . Vedle toho je si však zajímavé všimnout, že
zpola mimochodem, ale velmi významně zasahuje fakt divadelní diskotéky do obnovených
debat o povaze moderního divadla, o funkci režiséra, herce, dramatika a pod. Opětná - ač
jen theoretická - vlna odporu proti tak zvanému režisérismu, která celkem dosud nemá proti
zbytnění režisérské funkce co postavit a mluví jen principielně bucf o potřebě nových dramatiků nebo o potřebě spontánní tvořivosti herecké, má zde konkrétní fakt. Desky, resignujíce na všechny složky vnímání zrakového, soustředily se tu na práci se slovem: text dramatikův, rytmické a stylisační úsilí režisérovo, mluvní stránka vyjadřovacího umění hercova.
Každou tu desku vnímáme jako výtvor jistého lidského kolektiva, srozuměného sboru několika umělců a výsledek jejich uměleckého úsilí je tu nepozorovaně pozdvihován do výše
ryzí anonymity, nejvlastnější to sféry umění a krásy (a zas jen pouhý snobismus pomyslného parteru bude v pokušení vyjímat z této anonymní kolektivity jen slavná jména herců).
Ä tak do theoretických debat o režisérismu a podobných abstraktnostech zasahuje diskotéka,
ještě ke všemu podnícená a vedená režisérem, svým nepřímým, ale závažným příspěvkem.
Charakterisuje nám divadlo především jako kolektivní práci tvůrčích .dělníků se slovem, na
šlové a kolem slova. Máme na mysli skutečnost, deskami bezděčně dotvrzenou, že drama
světa, lidí, jejich cítění i myšlenek nachází právě ve slově své adekvátní vyjádření; a že
i všechna technika divadelní tvorby vychází především ze slova a jemu slouží. Čímž nechci
říci, že by divadlo bylo po výtce nějakým druhem slovesným, nějakou užitou literaturou či
podobné. Primát dramatika je a zůstane jen v tom, že poskytnutým textem přináší ke každé
jednotlivé realisaci prvotní iniciativu. A velkost nebo zásluha dramatikova budiž měřena
jen tím, jaké kvality a jaké intensity tento jeho popud jest a jakou míru tvůrčího úsilí dokáže vyvolat v divadelním kolektivu.
Závěrem jen suchý výčet prvních šesti desek »Divadelních profilů« a jejich spolupracovníků: 1. Sofokles, Král Oidipus (podle režie Hilarovy - mluví Vydra, Kohout, Průcha,
Rubik; hudba Poncova), 2. Plautus, Lišák Pseudolus (Frejka - Pešek, Pivec, hudba Poncova), 3. Goethe, Torquato Tasso (Dostal - Kohout, Šejbalová) a Kleist, Princ Bedřich
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Homburský (Dostal - Höger, Matulová, Dostálová), 4. Stroupežnický, Naši furianti (iPodhorský - Deyl) a Na valdštejnské šachtě (Podhorský - Deyl, Průcha), 5. Ibsen, Nápadníci
trůnu (Bor - Vydra, Štěpánek) a Faltis, Veronika (Frejka - Fabiánová, Štěpánek), 6.
Strindberg, Královna Kristina (Salzer - Štěpničková, Korbelář) a Billinger, Passauská čarodějka (Bor - Scheinpflugová, Vydra, Roland). Nakolik tato nová diskotéka postihne skutečný stav našeho současného divadelního umění, bude možno spravedlivě usoudit až z dalšího pokračování, které podle zpráv chce být soustavné a pokud lze nej rychlejší.
Václav Renc

PŘEHLEDY A POZNÁMKY
20. IV. — 20. V.
Prošli jsme právě dvěma hudebně velmi bohatými údobími: údobím tradičních velikonočních koncertů a hudebních podniků májových. Z prvních nutno jmenovat provedení
Dvořákova »Stahat mater« (dirigent K. B. Jirák), které se stalo pěkným a milým každoročním zvykem. Byli jsme také opravdu zvědavi na Brixiho »Snětí Krista 5 krize«. Bohužel
šlo pouze o podnik ochotnický se všemi jeho nectnostmi a vadami (diletantské výkony
pěvecké i dirigentský a hrůzně rozladěný orchestr). Český pěvecký sbor, sólisté a orchestr
České filharmonie
»Christus«.

za řízení Rafaela Kubelíka provedli

zkráceně Lisztovo

oratorium

My mladí nemůžeme však v tomto díle přese všechnu usilovnou snahu na-

lézti nej menší známku opravdovosti nebo alespoň poctivého hudebního cítění. Lisztova
oratoria působí pouze svou hrubou ohromnou masou hudby, bohužel hudby neobyčejně
lacino vyrobené, jež neustále vázne na mrtvých bodech bez dění melodického, s ubohým
materiálem několika osvědčených obratů harmonických a řemeslnou instrumentací. Nelze
tu ani mluvit o davovém působení, poněvadž se dílu nedostává hlubokého citu, který je
nahrazen povrchním nabubřelým gestem. Zdá se však, že si mladá generace co nejdříve
vyřídí trapný historický omyl s Lisztovou tvorbou oratorní. Pražský Hlahol, řízený Dr V.
Smetáčkem, provedl Verdiho

»Stabat mater« a M. Krejčího

»Smrt Kristovu«.

Obě díla

byla postižena oloupením o orchestrální průvod (hráno pouze na varhany), čímž jmenovitě Krejčího kantáta ztratila velmi mnoho, neboť, jak se zdálo, spočíval dramatický
vzruch a pohyb právě v orchestrálním partu, nehledě k naprostému porušení rovnováhy
dynamických a prostorových dimensí. I tak však bylo možno vytušit dílo nově a hluboce
citově koncipované s neobyčejně výraznou a dramaticky zaostřenou dikcí. Pražskému
Hlaholu by rozhodně prospělo důkladné omlazení, poněvadž starší, t. zv. zasloužilí členové nestačí hlasově a dodávají (jsouce v obrovské většině) celkovému zvuku sboru zaprášeně chraptivou barvu, nehledě k neurčitým nástupům a častým distonacím.
Národní divadlo uvedlo po delším studiu Mozartovu

»Figarovu

svatbu«. Talichovo

provedení přímo hraničilo s ideálním obrazem, který si lze o Mozartově hudbě učinit.
Obzvláště zmenšený orchestr zněl dokonale průhledně a neskonale, skutečně »mozartovský« jemně, hravě, rozcitlivěle, avšak neustále přesně. Neobvykle dlouhá studijní doba
přinesla skutečně své krásné ovoce. Horší to již bylo s novým překladem. J e nutno

Řád IX. 19.
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schvalovat obnovení jazykové stránky a lepší přizpůsobení slov hudbě, pokud tím ovšem
není porušena stylovost libreta, která úzce souvisí se stylem hudby. Proto na nás působí
přímo trapně některé neomalené hrubosti a chtěný, pracně soukaný humor, jemuž se ani
nezdá o rokokové lehkosti a eleganci, nehledě ani k několika hudebně-překladatelským
»botám« (tříčtvrteční »kvapík« a několik dalších).
Český nonet pořádal 4. května svůj samostatný koncert, na němž uvedl čtyři novinky
české moderní hudby: Dobiášova
Burghausera

»Říkadla«,

a »Concertino« Z. Folprechta.

»Fantasii pro nonet« A. Háby,

»Nonet«

/.

Poslední dvě díla se obratně vyrovnávají s t.

zv. populárností v hudbě a řeší staré, ryze hudební formy zábavným a svěžím způsobem.
Z pořadů Českého rozhlasu uvádím přenos z koncertu Véghova smyčcového kvarteta.
Tento dokonalý soubor nás seznámil s komorními díly tří nej význačnějších zástupců maďarské moderny: Z. Kodályho,

B. Bartáka a E. Dohnányiho.

Zatím co poslední z nich

je orientován spíše západoevropsky, vychází hudba obou prvních autorů přímo z pramene
maďarské lidové hudebnosti. Obzvláště Bartókův kvartet přímo zářil zdravím a nezvyklou
spontánní volností. Škoda, že se u nás maďarská hudba tak důsledně opomíjí. K rumunskému národnímu svátku byly hrány dvě rumunské rhapsodie Georgesa

Enescu.

Mají

význam spíše krajově dokumentární néžli ryze hudební. Poučné bylo provedení I. obrazu
Zeyerovy legendy »Pod jabloní« s hudbou Josefa Suka. Ostatní pěkné pořady byly většinou přenosy nebo gramofonové desky.
Rozhodně nejkrásnejší událostí byly dva koncerty České filharmonie v Národním
divadle. Talichův návrat za dirigentský pult České filharmonie byl přijat s velikým
nadšením. Ukázalo se, že vskutku oprávněně, poněvadž prof. Václav Talich navázal na
krásnou tradici svého působení ve Filharmonii jak volbou programu, tak i dokonalostí provedení. Nejvíce nás na prvním koncertě zaujaly obě novinky:
»Concerto

grosso«

a Jirákova

symfonická předehra »Mládí«.

Bořkovcovo

Jirák i Bořkovec před-

stavují dva nejvýznačnější české soudobé skladatele. Ač ve výrazu velmi různí, shodují
se ve svých přednostech: spontánní hudebnosti, spojené se zdravým intelektualismem.
Bořkovcovo dílo skutečně odpovídá představě dnešního

»Concerta grossa«. Spojuje se tu

klasická dokonalost formální s životností rytmickou, nesentimentální, ale neobyčejně výraznou melodikou a vybroušenou svéráznou zvukovostí. Jirákovo »Mládí« je oproti jeho
III. symphonii ve výraze přístupnější a méně strohé, citová stránka je podtržením melodického prvku velmi silně zdůrazněna, jest však vždy ovládána jasně hledícím intelektem
člověka dneška. Volali-li jsme dlouho po representativních dílech české moderní tvorby,
zde nám konečně byla ukázána, a musíme uznati, že nás více než radostně překvapila.
Na druhém koncertě nás především zaujala průbojná Ostrcilova

»Suita c-moll«.

Dnes

(po více než 30 letech od jejího vzniku!) si teprve uvědomujeme její opravdivou novost
a přímo prorocké náznaky do budoucnosti dalšího vývoje. Doufáme, že se co nejdříve
dočkáme také její partitury v tisku.
Celková bilance je tedy až překvapivě krásná a program dalších Talichových koncertů
dává tušit nové krásné večery české hudby v dokonalém provedení.

Mg

20. V. — 20. VI.
N a svém jubilejním koncertě v Národním divadle provedl prof. Václav Talich
s Českou filharmonií díla Josefa Suka. Jeho pojetí »Zrání« můžeme zváti přímo autentickým. Talich zde dosáhl vskutku maxima proniknutí jak odborně hudebního, tak i ideového. Sukovo »Zrání« je dílem téměř v celé světové literatuře jedinečným. Největším jeho
kladem je dokonalé splynutí náplně myšlenkové a ideové s formou hudební. Nezůstává
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zde tedy ani zdání jakéhosi »převodu« filosofie v hudbu (jako ve Straussove »Zarathustrovi«), nýbrž hudba přímo jest onou filosofií, jsouc tím sama sobe obsahem. Dojmu
naprosté monumentality nebrání ani sebepodrobnější propracování detailů. ( A v tomto
ohledu mohou býti Sukovy partitury přímo vzorem skladatelské pečlivosti.) Rovněž tak
zdánlivě neobvyklý počet themat by snad mohl vzbouzet obavu z roztříštěnosti a nepřehlednosti. Jednotlivá themata vsak tak jedinečně pramení z jedné hudební prapodstaty,
že si neustále musíme uvědomovati vztah každého jednotlivého thematu k onomu ústřednímu a všech pak navzájem. Tato podivuhodná jednota rozličných složek působí, že si
»Zrání« uvědomujeme jako jedinečný vseobsažný kompaktní celek asi právě tak, jako si
uvědomujeme na př. sebe a svůj vlastní život myšlenkový. Při největší různosti našich
myšlenek zůstává zde totiž vždy jejich společný původ a jedno tvůrčí centrum, které jim
vtiskuje svůj ráz, či lépe: jehož Částí jsou ony samy, což způsobuje v nás podit jejich
kontinuity, takže si je všechny uvědomujeme jakožto součást jediné myšlenky ústřední —
totiž naší vlastní jsoucnosti. Při Sukově harmonii si i v místech nejsložitějších stále uvědomujeme pevné vztahy tonální a modulační zákonitost. Dílo skutečně geniální i mistrovské.
N a dalším koncertě provedl V. Talich s Českou filharmonií Brucknerovu 7. Symphonii a Schubertovu »Nedokončenou«. Tentokráte jsme, bohužel, postrádali na mnohých
místech onoho pověstného Talichova detailního vybroušení. Také mnozí z nových členů
Filharmonie (obzvláště v žesťovém ensemblů) nejsou ještě obeznámeni a náležitě citliví
pro svérázná a mnohdy velejemná gesta Talichova, takže mnoho nepřesných nástupů
rušilo dosti celkový dojem. Rovněž tak mnohé tempové výkyvy působily

(obzvláště

v Schubertovi) velmi nezvyklým dojmem. Neodvažujeme se však přímo něco namítati,
spíše bychom se snad i klonili k téměř dogmatickému prohlášení »Tak to dělal Talich,
tudíž jest to správné«.
9. VI. se konal ve Smetanově síni koncert ze skladeb poctěných Národní cenou 1942.
Byl proveden I. obraz z Trojanovy opery »Kolotoč« a »Symphonia ruris« Celestina Rýpla.
Obě díla jsou reprodukčně neobyčejně náročná a jejich provedení bylo umožněno jen
neobvykle vysokou hudební i hlasovou úrovní Českého pěveckého sboru, Kühnova dětského sboru, sólistů a jistým, svědomitým výkonem České filharmonie a dirigenta Otakara Paříka. U opery nemůžeme ovšem z pouhého koncertního provedení jediného obrazu
usoudit na celé dílo, jež žije skutečně jen provedením scénickým. Lze tedy mluvit jen
o jeho stránce hudební. Po této stránce zaujímá zajímavé postavení slohové, totiž technicky neobyčejně komplikovaného primitivismu. Tento jeho sloh jest ovšem zcela určen
jeho posláním a dobou vzniku: »Dětská opera napsaná v letech 1937-40.« Trojan nalezl
skutečně správný, téměř lidový tón v humoru i v nové neromantické exotičnosti. Hlavním kladem díla je ovšem jeho jedinečně obratná instrumentace, odpovídající jak hýřivé
barvitosti námětu, tak i barevně prudce vnímavé fantasii dítěte. Primitivem zůstává Trojan tam, kde má působit hudebně nejpříměji a ovšem též nejsrozumitelněji - v melodice.
Doufáme, že se technické požadavky (hlavně v dětských hlasech) neukáží ani při scénickém provedení nepřekonatelnými.
Ryplova »Symphonia ruris« jest spíše rozsáhlou symfonickou kantátou, v níž čísla
sborová a partie sólového sopránu jsou střídány orchestrálními intermezzy. Dílo je koncipováno na latinské duchovní texty, které mají podati průběh duchovního života v církevním roce na vsi. Bohužel - až na-několik názvuků v orchestrálních mezihrách, postrádali jsme zde právě onoho upřímného lidového tónu, jejž by nám snad sliboval titul. Z toho
usuzujeme, že autoru Šlo spíše o výraz jeho osobní zbožnosti, obzvláště, když zvolil text
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latinský, který nám skladbu ještě více odcizuje. Celé dílo je pojato velkoryse a pracováno v nezvykle velikých plochách. Tím ovšem často upadá do poněkud stereotypního
slavnostně imposantního výrazu, jehož náboženská podstata a tradičné historická souvislost jest zdůrazněna častým užíváním církevních tónin. Slohová nesourodost jest dosti
na závadu monumentalitě díla, které přesto svědčí o veliké citové opravdovosti a pracné
svědomitosti.
Z rozhlasových pořadů nás upoutalo výrazné provedení III. části Händelova oratoria
»Mesiáš«. Staré hudbě byl věnován také noční koncert 18. VI., na jehož pořadu byla
díla Haydnova, Quantzova a Jírovcova. V Jírovcově symphonii pro sólový hoboj a orchestr ukázal sólista Fr. Hanták vzácné slohové pochopení a jedinečný tónový přednes.
Bohužel, jsou u nás koncerty dechových nástrojů z pohodlnosti a hlavně z neznalosti velmi opomíjeny, ačkoliv máme v tomto oboru mnoho vynikajících umělců. Rovněž tak
i literatura pro dechové nástroje je u nás nezvykle chudá, srovnáme-li ji na př. se soudobou tvorbou francouzskou, kde téměř každý vynikající autor se dovedl náležitě chopit
možností, jež mu nabízely dechové nástroje. Dechovým nástrojům byly věnovány komorní
skladby Iši Krejčího, provedené virtuosně členy Pražského dechového kvinteta 21. VI.
Autor v nich těží hlavně z humorných a groteskních možností, které mu dechový soubor
poskytuje. V nedělním dopoledním koncertě 20. VI. jsme slyšeli Janáčkovo

»Věčné

evangelium«, Hábovu »Symphonickou předehru«, která, bohužel, v rozhlasovém provedení naprosto nevyšla, jsouc orchestrálně pro rozhlas poněkud předimensována, a konečně
Axmannovu kantátu »Moje matka«. Axmann přistupuje k Březinovu mysticky hlubokému
textu dosti povrchně, ulpívá na nepodstatných detailech a jeho výrazové prostředky se
zde nedovedou vyprostit z nesčetných zastaralých konvencí. Vcelku zůstává jeho kantáta pochybenou a povrchní interpretací Březinovy básně.
Národní divadlo uvedlo po 35 ( ! ! ) letech opět na scénu Corneliovu komickou operu »Bagdadský lazebník«. Její prostá a nenáročná komika je ovládána neobyčejně jemným vkusem a jakousi výrazovou cudností, která jí dodává mile intimního komorního
ladění. Dílo (vzniklé ostatně před

»Mistry pěvci«) dovedlo se úspěšně ubrániti vlivu

Wagnerovu a Lisztovu, ačkoliv nenese naprosto rysu osobnosti. Ten bychom nejspíše mohli
nalézti v oné umírněné decentnosti a čistém úsměvu básníka-lyrika. V tomto milém
usměvavém duchu také vyzněla premiéra, představení bez primadon, ale zato s poctivými
a radostně přinášenými výkony sólistů i sboru, jenž se tentokráte dokonce i herecky vyznamenal. Vedle jedinečného E. Hakena v titulní roli mile nás uspokojili Dr M. Jirásková, M. Veselá, B. Chorovič, O. Kovář a J . Křikava. Obecenstvo nalezlo záhy správný
poměr k tomuto dílu a k jeho nenásilnému a jemnému humoru.

Mg

K článkům „Slyšeli jsme a glosujeme"
Pri dosti kusé stylisaci našich »hudebních glos« nelze často zabránit, aby některá
obsažnější otázka nebyla poněkud paušálně odbyta příliš krátkou, avšak tím i příliš
mnohoznačnou větou. Tím se stává, že dojde často k mylnému výkladu slov, která - bohužel - připouštějí více výkladů. A tak je i nutno blíže objasnit některá stanoviska, která snad se nám zdála samozřejmými, jež však nebyla pro všechny stejně jasná.
V předminulém čísle Řádu jsme v Článku »Slyšeli jsme a glosujeme« narazili na
problém, který by jistě potřeboval alespoň trochu bližšího objasnění. Pokusíme se tedy
v tomto bodě poněkud přesněji určiti náš postoj.
Hodnotnou hudbu bychom mohli se stanoviska našeho poměru k ní rozděliti do
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dvou skupin: na hudbu, kterou bezmezné obdivujeme

a ctíme, jsouce si vědomi vždy

jakéhosi odstupu od ní, který nám vnuká úcta k ní a myšlenkový obsah, odpovídasjící
historicky vývojové etapě nám již vzdálené. Sem řadíme většinu hudební literatury nám
drahé a námi obdivované, tedy z našich skladatelů především díla Smetanova a Dvořákova. Pak je tu ještě ta druhá hudba, kterou milujeme, či lépe: kterou my sami žijeme
a za niž budeme bojovat, neboť ona vyjadřuje náš názor umělecký, naši myšlenkovou
orientaci, ona má tempo našeho pulsu... A to je hudba soudobá.
Proto jsme my mladí především radostně uvítali cyklus české soudobé hudby a tvořili jsme také kádr jejího obecenstva. Bohužel jsme postrádali toho hlavního, totiž skutečně soudobých autorů! K. B. Jirák odůvodnil ve své odpovědi Dr J. Dostálovi tento
»nedostatek« tím, že jest nutno především rehabilitovat starší díla českých autorů, hraná
pouze jednou Či snad vůbec nehraná. Postrádali jsme zde ovšem i z těch velmi mnoho.
(Namátkou uvádím L. Vycpálka, M. Krejčího, K. Janečka, O. Chlubnu.) Mezi autory,
jimž dlužíme ještě stále velmi mnoho, je i J. B. Foerster, který má přece již dávno patřit
ke kmenovým číslům oficiálních koncertů stejně jako díla Smetanova a Dvořákova. Bojovat za něj a obhájit jeho dílo bylo ovšem úkolem generací dávno před námi, nikoliv
již naším. My se dnes stavíme za díla Bořkovce, Háby, Jiráka a jiných, kteří již dnes své
umělecké jméno mají a za celou řadu těch, kteří si je vydobývají. Právě dílo J . B.
Förstera je jedno z těch, které s úctou obdivujeme a jichž si velmi vážíme. Ta ovšem
nepovažujeme, jak jsme již dříve objasnili, za hudbu soudobou, obzvláště jedná-li se o dílo napsané v letech 1894-95, jako právě Foerstrova III. Symphonie, jíž se naše poznámka
v minulém čísle týkala. Toto dílo je na svou dobu cítěno jistě pronikavě a (jak u Foerstra
ani jinak není možno) neobyčejně upřímně a opravdově. Do dneška však zůstává z něho
aktuální jen sama osobnost, její mravní čistota a umělecká víra. Tyto vlastnosti nám
mohou býti stále příkladem. Mahlerovská koncepce, jakož i vnitřní náplň díla však již
dnes

(přirozeně: po téměř padesáti letech!) neznamenají pro soudobou hudbu přínos.

Jest ovšem ctí a ozdobou Foerstrova charakteru, že se nesnažil přijímat nekriticky prudké novoty soudobé tvorby, nýbrž že soustředěně sledoval jen svůj cíl, takže zůstal vždy
svůj se svým ukázněným, téměř možno říci cudným lyrismem a subjektivními problémy
jemně cítícího člověka. Vážíme si ho pro to a jeho dílo obdivujeme již pro jeho osobnost samu. Přejeme si vsak, aby bylo hráno na těch koncertech, kde jest jeho čestné místo, totiž vedle našich největších mistrů, Smetany a Dvořáka. Bylo-li dříve nezájmem
ukřivděno Foerstrovu dílu, nelze tuto křivdu odčinit tím, že se zařadí prostě do koncertů soudobé hudby (violoncellový koncert) nebo vedle úplné novinky, jakou byla na
př. Axmanova dnešně cítěná »Serenáda«. Nesprávné prostředí dílu nesmírně škodí.
Konečně jest nutno také částečně omluviti naše trochu příliš radikální prohlášení
z minulého čísla, poněvadž se zakládalo na mylném přesvědčení, že se III. Symphonie
hrála v cyklu koncertů soudobé hudby, jak tomu ve skutečnosti nebylo (byla provedena
na I. řadě abonentních koncertů). V otázce soudobé hudby jsme totiž neobyčejně dráždiví
a nedůtkliví, poněvadž jsme přesvědčeni, že koncerty soudobé hudby, konají-li se již
(a ať už z kterýchkoli v důvodů!) odděleně od ostatního repertoiru, mají býti forem
mladých, bojujících za svou tvůrčí myšlenku a umělecké přesvědčení.

O brněnském

Mg

divadelnictví

Brněnské divadelnictví má za sebou složitější historii než divadelnictví

kterého-

koliv našeho jiného města. Několikráte se v něm začínalo docela od počátků. A vždy,
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kdykoliv Šlo o radikální reformu ve prospěch dalšího vývoje, překonávaly se překážky
jen docela zvolna. Tak na příklad po světové válce měla být založena ještě jedna
scéna vedle scény oficiální, jíž bylo Zemské

divadlo;s musila tu být aspoň divadla dvě,

mělo-li jedno z nich být divadlem dobrým. Nezdařilo se to, poněvadž tuto snahu, opravdu
záslužnou, která mohla přinést tolik krásného ovoce, ničil už v samém zárodku - vedle
jiných okolností - také zemský úřad proste z důvodů konkurenčních. Nejvíce o založení druhé kontrolní scény usiloval Rudolf

Walter,

a to zvláště od té doby, co v letech

třicátých opustil jako Šéf činohry Zemské divadlo a svou existenci natrvalo spojil s brněnskou Hudební

a dramatickou konservatoří, kde působí podnes jako její profesor. Jeho snaha

nebyla ojedinělá. V prostorném, ale spíše sportovním než divadelním sále Dopsu byla
už před lety založena scéna s názvem Divadelní

Studio

(red.

Ant. Turek),

která má

dokonce svůj ensembl; v poslední době se věnuje především dětskému repertoiru a své
jeviště ráda propůjčuje cizím hostům, kteří tu hrávají s úspěchem i bez úspěchu.
R. Waltrovi

se konečně podařilo uskutečnit plán v jednoročním mezidobí před

nastoupením Českého lidového divadla. Uvnitř města nebylo tehdy jediného představení,
jež by mělo úroveň, a tak zahájil své Komorní

hry Radosti ze života. Ani v začátcích

se sice nemohlo hrát každého dne, ale počet představení už dnes přestoupil dávno svou
stovku. Ensembl si sestavil jednak ze své rodiny (Marie Waltrová), jednak z bývalých
a současných svých žáků; a ovšem také ze žaček své konservatoře, jež zase vyučuje
Zdeňka Grafová, která bohužel nevystoupila v Komorních hrách jako herečka, ale zúčastnila se jako režisérka. Co chybělo a stále chybí, je vhodný divadelní prostor, poněvadž
sál Nového

domova je jevištně plýtký a v podstatě neakustický; ale podnikatel, totiž

instituce Radost ze života, slibuje pro sezónu podzimní nápravu. Po stránce dramaturgické
měly Komorní hry vždy větší odvahu a smělost, než jakou připouštěly prostředky, které
jim byly k disposici; jaký pak div, že divadelní výtvor byl vždy menší než vůle, z níž
rostl! Tu by bylo bývalo na místě zříci se předem na př. takového Goethova Fausta, který
na kukátkovém jevišti může působit jen filigránsky a loutkově; a docela obdobně musil
dopadnout Valdštýn Schillerův
uveden V. Kl. Klicpera

se svými hromadnými scénami. Z Českých autorů byl tu

(Divotvorný

J. Drda (Jakož i my odpouštíme),

klobouk),

J. Vrchlický

Fr. Šrámek

Lev Blatný, A. J. Urban, Zd. Valentová,

(Léto)

(Midasovy uši a Soud

V. Skoch, J. a M. Tomanoví).

počtem převažují a kladly také největší obtíže: takový Goěthe s Ifigenií
Hebbel

s Marií Magdalenou,

s Procitnutím
Pohádky Máje

Gerhari Hauptmann s Bobřím

fara, M. Hausmann
Viléma

Mrštíka,

lásky),

a řada jiných (Polách a Žalman,

kožichem,

Německé hry
v Tauridé,

Frank

Fr.

Wedekind

s Lilo fee. - Zajímavým pokusem byla jevištní úprava
kterou si připravil a nastudoval Dalibor Chalupa. Po-

kusem zajímavým a také šťastným: přepočítal své literární libreto, celou svou podstatou
nedramatické, na sluchový účin, s nímž především mohl v takovém prostoru počítat,
a vůbec využil svých zkušeností z rozhlasu. Jeho úprava a jeho provedení stojí za
zvláštní zmínku také proto, poněvadž nejlépe ukázal na možnosti sálu v Novém domově, v jejichž mezích se přece musí pohybovat jak program dramaturgický, tak divadelně reprodukční úsilí, má-li dospět k výtvoru dokonalému. Ve hrách, které režíroval
R. Walter sám (nebo v jeho stopách velmi nadaný jeho žák režisér Milan Pásek)

bylo

možno pozorovat tuto tendenci v akcentu, který byl kladen na herecký výkon: tehdy jsme
viděli představení nejzdařilejší. R. Walter
maturg, režisér a herec v jedné osobě.

A

v Komorních hrách vystupuje jako
po

jeho

boku

celá

ta

řada

jeho

dražáků,

zvláště absolventi letošního ročníku, který se ostatně ukázal mimořádně bohatým na
skutečné talenty (J. Roubíc ková, M. Doležal, Zd. Kampf,
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Zl. Vacek,

Vl.

Kořínek).

Ovoce plodné ctižádosti a zdravé řevnivosti, která se projeví vždy, kdykoliv dvě
scény se hledí předstihnout, se už ukazuje. Prozatím u obecenstva. Mnohý brněnský divák
srovnává a jeho soud nedopadne vždy ve prospěch Českého lidového divadla, zvláště
když jeho reprodukční prostředky a předpoklady jsou přece jen mnohem lepší. - Na
konec své zkrácené sezóny Lidové divadlo zařadilo populární a vždy účinnou veselohru
Třetí zvonění od Václava Štecha, k němuž má brněnské divadelnictví své povinnosti; po
světové válce pomáhal tu totiž budovat divadlo na novém podkladě. Večer mile překvapil : do Brna se nám vrátil z pražské Uránie Šťavnatý, bodrý a plastický komik
František

Klika,

který se tu uvedl svému obecenstvu v rozkročené, rozmarně pánovité

postavě purkmistrově. Takových návratů by si ze srdce přál brněnský divadelník více!
Jako závěrečné číslo zábavného repertoiru, který obligátně přicházívá na řadu těsně před
prázdninami, bude uvedena detektivní komedie autora brněnského Bohumíra
Vrah jsem já. Z důvodů jubilejních se hrála Maryša od bratří Mrštíků.

Polácha

Říkám z důvodů

jubilejních a myslím už na její provedení, které tolik zůstalo dlužno právě moravské
psychologii vznětlivého a kypivého temperamentu
(M.

Urbánková),

tak v postavě Francka (O.

slováckého, jak v postave Maryše

Vy kypěl).

Lokšova režie se sice snažila

dostat na jeviště a do hlediště ovzduší slovácké vesnice, ale jen a jen zevními prostředky - výskáním rekrutů a hudbou; a tak povahou po pravdě, po duchu a po krvi
slováckou byl jen zemitý, divoký a zklamaný starý Lízal Josefa Beyvla, který tu vlastně
po prvé v Brně na sebe upozornil, že by se s ním mělo počítat na úkoly odpovědnější,
než mu byly přikazovány dosud. - Maryša po Zuzaně

Vojírové

představovala další pří-

ležitost pro divadlo, jež si na Štít vepsalo »divadlo lidové«; jenže bohužel zase příležitost ztracenou.

Ivo

Poznámka

Liškutín

nekrologická

Žádné umění není a nebude tak dokonalé, aby mohlo beztrestně upustit od hledání
nových cest, od pokroku třebas i za cenu popření své vlastní minulosti. Kde přestává
vývoj, přestává umění, které nutno vždy chápat jako boj o nový názor a novou jeho
formulaci. Resignaci jakéhokoliv druhu musí každá generace nutné odpykat zánikem, ať už
pozvolným nebo náhlým, áť už zjevným či umně maskovaným. Neslavné jsou to konce,
jakých jsme právě na divadle svědky. Neslavné proto, že k nim není takřka třeba dodatků
a komentářů, cosi tady končí beze slova, bez odporu a sebeobrany, tak logicky a samozřejmě, že je to až k podivení. Žádná katastrofa jakéhokoliv kdysi silného názoru se
neobejde zpravidla bez bojů, bez spontánních reakcí, bez vzrušených a krvavých debat.
Zde končí jakýsi směr prostě popřením sama sebe, povlovným zvolněním tempa do
idylické stagnace, nad níž se ani nikdo nepozastaví, jak samozřejmě a logicky nastala.
K reakci nedošlo - není nač reagovat,

debata se nekoná - není o čem debatovat. Stroj

se zastavil. A s docela jiné strany musí přijít nový impuls, má-li se přivést rázně a na
delší čas zase do pohybu.
Taková idylická představení nejsou dnes odstrašujícím zjevem, jsou prostě pravidlem,
na které si veřejnost má pomalu zvyknout a skutečně také zvyká. Publikum platí, baví se
a tleská, režisér je spokojen a slavný jak se sluší a patří, herci berou gáži a zahrají si,
kritika pokyvuje a mlčí - nic více nelze si už přáti k nejsladšímu dolce far niente.
Mnoho štěstí! Ale trochu té opatrnosti by tu snad přece jenom neškodilo, jak se nám
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zdá, je to ovšem názor docela subjektivní a nechce se nikterak vnucovat. Ona se totiž
někdy takováhle blažená siesta nakonec zatraceně vymstí.
Na Bahrově Pavouku, kterého hraje soubor Uránie ve Vinohradském divadle, těžko
si lze uvědomovat, že je to už celých dvaatřicet let, co jej tu naposledy Hilar režíroval.
Za těch třicet let se ušlo na světě po divadelních prknech hezký kus cesty, u nás se
však, jak by alespoň z letošní inscenace Pavouka vyplývalo, zřejmě sladce spalo. Podhorského režie se omezila na sekundování hercům, opomíjejíc veškerou komposici dialogů, skupin, nástupů atd. a odbývajíc to vše manýrou starých zašlých časů, představení
se stalo nakonec záležitostí individuelních hereckých výkonů (Nedbalova především) a tím
samozřejmě bez viny herců i snůškou náhodností a neslohových detailů. Atmosféra tak
unikla a s ní i všechen smysl dramatu, a to nejen režii, nýbrž i Hoffmannově výpravě,
která je jen chladným rozvržením prostoru bez tvůrčí výtvarné spoluúčasti.
Stejnou, ne-li ještě větší kalamitu utrpěl na Poříčí Grabbe se svou dramatickou
básní Don Juan a Faust, čehož nutno ještě více litovat, neboť dramaturgicky zde byly
pro české divadlo nalezeny a režiséru dány hodnoty víc než nadprůměrné. Z vášnivého
a vpravdě dramatického střetání idejí, dějů i postav, plného expresse, nabitého fantasií
a co chvíli v dramatický akcent explodující vůlí, jímž Grabbeho dílo jest, přišlo na
jeviště cosi nedovařeného, polou mrtvého a urputně statického, bez důrazu, bez vášně,
bez vůle. Inscenace druhu těch, pro něž máme termín režisérismus, pokusila se s důkladným a zaslouženým nezdarem zmoci Grabbeho expressivnost pomocí technické aparatury,
která jí slouží k naaranžování »mohutných«, ale nediskretně průhledných efektů: projekce, tmy, zjevování létajících postav etc. To všecko je prostě a bez debaty omyl, Škoda
je ovšem herců, kteří musí o všechen ten zbytečný technický balast klopýtat, a škoda je
jeviště, které se musí takovým čarodějným pokusům propůjčovat. F. Tichý se vykázal
ve výpravě jen několika ukázkami malířiny, k tomu ne vždy nej šťastnějšími

(guver-

nérova zahrada, chrámová kupole), na architektoniku a prostorovost zapomněl. O výkonu Kabátové (Donna Anna) možno zcela vážně pochybovat, byl-li míněn doopravdy
či jako komický výstup.
Vrcholem a tresti všeho mohou býti Krpatovy Hvězdy

nad hradem

v Nezávislém

divadle v režii J . Škody. Kdyby se taková práce brala vážně, muselo by se už skutečně pochybovat o tom, že se dočkáme v nej bližší budoucnosti obstojného českého
divadla, bude-li muset na takovéto »odkazy tradice« navazovat.
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