Václav Renč
DVĚ SCÉNY Z ROMÁNU
K l a v í r za n o c i
Za noci sedím. Hrají Liszta.
Uder a vzlyk. Čí duše čeká
na zavolání, na člověka?
Vzepne se, tápe do nejistá
a v nejtemnější temné tmě
zatančí náhle vedle mne a plyne jako zlatá řeka.
A zase, než se naděješ,
opilý klavír pluje nocí
bez pomoci, tak bez pomoci...
do půl dna klesá...
A já též.
Do polou dna, ne zcela ke dnu.
Tonu a zase z vln se zvednu
jak odraz lampy na klavíru,
jak hvězda v černých zrcadlech...
Už nebráním se tomu víru!
Jen tvoje oči! Jen tvůj dech!

a políbit mě nepřijdeš!
Nad jezem tmy ty husté vody:
jenom se zřítit do svobody!
Jen krok - a v tanec vše se změní!...
Proč ruka klavíristy váhá?
Ó, proč já též?
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Vyslovení
Slyš smutnou píseň, srdcem smutná,
nehleď mi při ní do očí.
Ta píseň hořce, hořce chutná.
Než dozpívám, nás rozloučí.
Tou písní chválím ruce tvoje.
Daly mi vše, co mohly dát.
Ve vlnách mého nepokoje
stavěly přístav, město, hrad.
Sahaly tiše do strun lyry,
hladívaly mi vzpurný vlas,
záclony tkaly na svět širý,
když příliš plál, když prudce has.
Krájely chleba, lože stlaly.
Kradly by pro mne, kdybych řek!
Jak potůčky mě objímaly,
než stekly splavem podušek.
Lilie prsů po paměti
v hladová ústka vkládaly.
Chválím tvé ruce, které vzletí
jako dva ptáci zoufalí,
až dozní moje píseň smutná.
Nehleď mi při ní do očí!
I mně tak hořce, hořce chutná a krásná je: vždyť rozloučí.
Ó mnohaleté spočinutí!
Já nedozpíval - ty se chvíš?

Chvěj se, a přece odejdu ti,
dříve než vzlykneš, dřív než zvíš.
Chválím tvé nohy, jež se bály
tančit, jak chtěla flétna má,
a přece pro mne tančívaly
na slova tobě neznámá.
Chválím tvé čelo bez poskvrny.
Ssálo tmu, vydávalo jas,
dychtivě přijímalo trny,
ronilo hejna sedmikrás.
A oči, tvoje oči, ženo!
Ne, nezdvíhej je! Já je znám!!
Co bylo z nebe vymodleno,
já vrhám do náruče tmám.
Co bylo z nebe vymodleno,
já zrazuji - a nevíš zač.
Ó ženo, ženo, ženo - ženo!...
Já dozpíval - ty jdi a plač.

Zdeněk Řezníček
PRŮVOD Ř E H O L N I C
Křížovou chodbou v nadzemském roztoužení,
pokojným stínům odříkání tiše odevzdány,
putují vznešeně asylem dávných zaslíbení.
Čistým plamenům duše daly v oběť schrány
a nepřítomny světu, podstatu světa mění
pokorou, v blažený úsměv dětství usebrány.
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Baldachýn soumraku svit večernice čeří,
na stvoly vzpřímené dech usmíření něžně rozlévaje,
a líce novicek, běl růže na mystickém keři,
se zachvívají tušením ztracených vůní Ráje.
Jdou družně pospolu, stařeny v jasu, panny v šeři,
zrak udivený hroužíce v hlubinné taje
věčnosti, kde křehká srdce láskou posilují.
Za štíty svěc, děvečky Páně, libé v rozjímání,
u paty Kříže schouleny horoucně prozpěvují
a každý vzdech je vítězstvím nad žitím v umírání.

STARÝ K A N C I O N Á L
Ze starodávných rytin
vanoucí šerosvit
v bleď halí nebožtíků stín
a voskový prst stařenin
za listem tiše list
obrací v zbožném usebrání.
A každý dotek vzdechem je,
a každý povzdech útěchou
na sklonku umírání.
Jizbou se chvěje naděje
a duše předtuchou
budoucích oslavení.
Prchají léta v šelestění
vzpomínek a radostí a žalu,
a každý pohyb rtů vzdá Pánu
vroucí dík a chválu —
až stříbro hlavy odvěje
van měkkých šerosvitů
do hlubin pokoje -

pak vystoupí stín stařenin
ku prahům věčných stanů
za písní doprovodu
dobrých nebožtíků rodu.

SMRTI
Vždy prcháš a přece jsi blízko,
pohrdavá a pochmurná bledost
tváří tvých špatně se skrývá
v černém šatě; kam jdeš, to nevím,
ani kde tvá panenská krása
hledá teď v tmách svatební lože.
Nevím, jaké to asi sny
tvá víčka přivírají,
ani kdo by snad rozestlat chtěl
nehostinný tvůj útulek.
Zastav se, nesmělá krásko,
jen na malou chvilku se zastav...
Jen políbit chtěl bych ten hořký,
ach, hořký květ tvých rtů.

Stanislav Zedníček
8. července L. P. 1941.
Když jsem dnes ráno tápal tmou a hledal okno, nemoha je nalézti,
myslel jsem si, že město bude posypáno popelavou mlhou, nebo ještě popluje nocí jako černá tajemná loď. Když jsem ale nahmátl kličku a okno
otevřel, tma se prolomila a taková spousta světla vhrnula se do mých očí
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a na celé mé tělo, že jsem zprvu ani neviděl, ale zažehla se ve mně radost,
ani mně nevadilo to rychlé hemžení bílých, žlutých a růžových koleček
před očima osleplýma tmou. Po chvíli uviděl jsem střechy v nádvoří paláce, potom i okna, která vyhlížela jako jamky v mravenčí hromádce, všechno bylo vzhůru, ráno se točilo na plné obrátky, bylo slyšet i mnoho
hlasů mladých a veselých. Když jsem se potom otáčel do pokoje, abych se
oblékl, spatřil jsem na šedé římse zvadlou sedmikrásku. Jak se sem dostala? V té sluneční záři vypadala nesmírně smutně, j,ako by právě vypadla z ruky umírající dívky a soucitem ztratila všechnu svěžest své
skromné bytůstky. Vzal jsem uvadlý stonek ,a zmuchlaný květ a dal jej
opatrně do skleničky (tak se ukládají některé vzpomínky, aby mohly po
čase prudce zabolet), seděl jsem před ním a dlouho se díval na tu zchřadlou gratulantku rána. Ležela, křehká, jako dítě, které přepadla mdloba.
Pak se v té vodě trochu vzkřísila, opřela se o okraje sklenky, snad chtěla
ještě z vděčnosti zavonět nebo se trochu usmát, ale již se jen schoulila
jako průhledný stín: Proč tak rychle odletěl anděl s její duší?
Chodil jsem pokojem velmi potichu, jako by tu ležel mrtvý. Každá
věc v pokoji zdála se bolavá a nemocná nebo zkřehlá chladem. K polednímu našel jsem v schránce dopis. Vanula z něj nejen vůně mých mezí
a hor, ale i vůně podivného smutku. Co se Vám, proboha, stalo ? Vidím
Vás v duchu bledou a usmívající se, s očima, v kterých bloudí smutek,
a třebaže vyprávíte, Vaše ústa mlčí - proč jsou nyní taková, ta Vaše krásná,
chvějící se ústa?
Musím Vám říci - a odpusťte mi, jestli se někde zajíknu - že mezi Vašimi řádky se převaluje horečně krutý žal, říkám mezi, Vy hrdá, Vy,
která chráníte tak úzkostlivě své bolesti a rány před těmi, kteří by je rádi
a s vděčností odtrpěli s Vámi a za Vás, říkám mezi, protože píšete
o bratříčkovi, o knížkách a o svých milých básnících, ale to Vám néjde
od srdce. Vy byste chtěla říci něco docela jiného, ale v těch slovech byl by
možná pláč, který se bojíte přede mnou ukázat, abych snad Vámi nepohrdal a neviděl Vás slabou a bezmocnou, Vy chcete, abych neviděl Vaše
tiché hrdinství (nerděte se, to slovo nemohu smlčet a Vy máte povinnost
je přijmout bez zapýření), Vy chcete vše přetrpět sama, docela sama, ale
já se již nemohu dívat na Vaši trýzeň, nemohu mlčet, a kdybych mohl říci
jedním dechem a jednou větou všechno, co vím o Vás, kdybych to uměl
říci, Vy byste plakala tak, jako pláče obloha nad krásným ránem, ale to
není pláč, to j e rosa, kterou pijí ptáci, bratři radosti, Vy byste uvěřila, že
není hanbou ani ponížením nechat se podepřít nebo přenést po úzkém
kmeni pres některou z propastí utrpení, kterou již nemůžeme přejít sami
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pro závrať a únavu nohou, únavu srdce - - - můj Bože, já vím, nejsem
hoden důvěry, nejsem hoden ničeho, ale mám chvíle, kdy věřím, že jsem
nadarmo nezkřížil cestu, po níž jdete v soumraku a stínech tak podivuhodně bílá a jasná, že něco záře padá i na mne, a proto, proto Vás chápu proto, že něco záře padá i na mne, proto obíhám kolem Vás jako pes,
který větří ve své věrnosti příznaky nečasu a kterému stačí Vás jen vidět,
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jen ohledávat cestu před Vámi a kolem Vás — slova se pode mnou lámou
jako tenký led, nevidím již ani břehu, je tu jen temná voda úzkosti, a za ní
jste někde Vy-Bože můj, kdybych slyšel Váš hlas! Kdybych Vás mohl
nějak potešiti! Kdybych s Vámi mohl nést Váš žal až do chvíle, kdy se
rozplyne v slunečním jasu!
Moje dobrá Albino, jsem smuten s Vámi a jakkoli neznám příčinu
Vašeho žalu, přece moje srdce již určilo jeho polohu a je stejně jako Vaše
protknuto týmž poledníkem bolesti, touž rovnoběžkou smutku - ale zda
se v něm opět neprobudí radost, až se odlije z jeho břehu moře čas? Moje
slova nesvítí, snad ani nejsou zrcátky, která by přenášela záblesky naděje.
Cítím jejich opuštěnost i chudobu, ale můžete mi Vy odpustit, že je k Vám
posílám tak slepá a nejistá? Nezvětší ještě Váš žal?
Čekám na Váš list, na Vaše slova Pokoj - pokoj Vám!

Vítězslav Kocourek
KASFIKIS
V síni zhasnou světla, bzukot hlediště ponořeného zprudka do tmy
přestává, oči se obracejí k honosné oponě, vyzdobené zlatým a červeným
vyšíváním a postavami mythologického vzhledu, sáčky s cukrovím na klínech sukní ještě jednou zašustí, je slyšet dvě tři mlasknutí - a soustředěná
pozornost se upíná k jevišti, poněvadž scéna je otevřena a bohaté vybavení
vábí zrak. Potom, když zvědavost byla ještě podnícena krátkou chvílí ticha,
spustí hudba rachotivé fanfáry a vchází ona - slavná ilusionistka a kouzelnice Kasfikis.
Je oděna dlouhým splývavým šatem temnězelené barvy, který jí v bocích lne pevně k tělu, a má vskutku velice kouzelnický vzhled: je to černovláska s krásně bílým oválem obličeje a štíhlýma rukama, na nichž se vrtí
dva stříbrné náramky, vrhající na všechny strany reflexy ze svých ohňových kamenů. Při úsměvu se jí perlí v ústech řádka bílých zubů, zatím co
výše v tváři trčí kupředu náramný nos mezi vysedlými lícními kostmi.
Dav vydechne - a spočine na ní dychtivým pohledem. Zdá se až příliš
krásná a protože krásu neradi spojujeme s čilostí ducha, budí trochu pochybnosti, je-li tato žena s to konati, co hlásají žluté plakáty po celém
městě.
Nejdříve provádí Kasfikis drobné zahajovací divadlo. Z kornoutu,
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kam zasunula svůj kapesníček, vytahuje Šátky všech barev - růžové, červené, špinavěšedé, potom i proužkované, kostkované, s hvězdičkami,
s křížky, s půlměsíci, s podobou Napoleonovou, Sokratovou a ještě s jinými, až posléze i se svou vlastní, což rozvlní bohatý potlesk, poněvadž takový začátek lze pokládat za dobrý příslib.
V první řadě sedí pán s neronskou hlavou mamutích rozměrů, mračí
se a jen tak se dotýká prsty dlaně. Pane, viděl už takových představení
a není pro něho nic nového, jestliže někdo vytahuje z pytlíku šátky různých
barev. Nevzrušilo by ho ani, kdyby se odtud tahali holubi s nádivkou,
myslí si, ačkoliv holubi s nádivkou... a umíněně se pokouší představit si
jejich vůni. Hned vedle něho (neboť v tomto divadle jsou místo sedadel
rozestaveny stolky s nízkými židlemi a během představení kolem vás neslyšně krouží frakatí číšníci roznášející občerstvení) sedí prostý muž s dvěma roztomilými světlovlasými dětmi, dceruškou a chlapcem. Děvenka
s modrýma očima se dívá přemoženě na ty zázraky dějící se tak samozřejmě
a v duchu si přeje být tmavovláskou s vysedlými lícními kostmi, ve splývavé
zelené toaletě, zatím co chlapec se staví navenek nedotčeně, ačkoliv ho
zlobí, že hloupá ženská je vládkyní tak mocnou. Otec se láskyplně dívá
na ty dětské hlavinky a snaží se uhodnout, co se děje v jeho drahých dětech.
Avšak to, co předvádí Kasfikis, jej zajímá a strhuje, a proto odvrací pozornost ke krásné kouzelnici.
Ta teď prochází mezi obecenstvem a v ruce drží karafu, zcela obyčejnou karafu, kde má na dně trochu vody, a vyzývá každého, aby si jen řekl,
co mu má do nastavené sklenky naliti. Práni, zprvu nesmělá a skromná,
jsou vyplňována vždy přesně: Kasfikis nalévá černou kávu, dámám jemný
likér, dovádivým pánům stupečku slivovice nebo koňaku anebo trochu
piva, když fantasie nemůže vymyslit nic jiného. Dvě děti pijí sladkou oranžádu, na které si zřejmě pochutnávají, zatím co Kasfikis je hladí jemnou
rukou po zlatých vláscích a otec je na rozpacích, co před tou dámou světové pověsti říci a kterak se chovat. Nakonec se rozhodne pro záhadný
úsměv a ten již ho do konce představení neopustí.
U jednoho stolku sedí osaměle jinoch, ne starší než sedmnáctiletý, velice zamyšlený, s knihou na kolenou. »Jak tu, chudák, smutně sedí,« praví
Kasfikis, »tomu musíme naliti nějaký nápoj lásky!« - A jemu tluče srdce,
ruce se potí a vůbec se neodvažuje pohlédnout mezi její černé řasy.
Je celý nesvůj. Bodejť: přišel na představení v myšlenkových intencích
knihy, kterou má položenu na kolenou (je to dílo nazvané »K sociologii
tak zvaných vyděděnou lidské společnosti«), přišel se záměry přísně vě-
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deckými - a tu se, zcela nechtěně, rozehřívá jeho nitro vůči krásné ilusionistce a uvádí ho do nesmírného zmatku.
Ale zatím už je Kasfikis u pána s neronskou hlavou, kterému se pojednou zdá její podoba velmi známá, nemůže se však upamatovat odkud.
Tu jí však kyne a zatím co ryje nosem v jejích černých vlasech, proslovuje
potichu své přání. Kouzelnice se tváří tuze překvapeně a táže se, zda to je
míněno vážně. Když pán přikývne, odkloní zlehka hlavu a nalévá do skleničky - trochu močůvky. Opravdové močůvky! Hnědozelená břečička sebou
hází na dně kalíšku a šíří kolem rázovitou vůni, lid se směje, dokonce
i mladík studující tak zvané vyděděné typy lidské společnosti, opět vzplane
potlesk, ale Kasfikis s pokrčením ramen dává najevo, že konala pouze
přání pánovo, a jí osobně že je naprosto lhostejno, co a jak proměňuje.
Ale to všechno nic není. Neboť po přestávce je na jevišti veliká pila,
jejíž ozubené kolo se zlověstně leskne, jelikož má býti nástrojem strašného
činu: přeřezání živého člověka. Tentokráte se objevuje Kasfikis ve fraku.
Její tváře jsou ještě bledší, lícní kosti zdají se vystupovat ještě víc a nos
hrozí vyskočit z obličeje, ale činí tak s nadmíru půvabným gestem. Oči se
ztrácejí v modré dolině svých jamek a vyjadřují napětí a pevné soustředění
vší vůle. Ve chvíli, kdy na pile leží mladá žena, přivedená mocí kouzelnice
Kasfikis do bezcitného, kataleptického spánku, a to za přítomnosti pánů
přizvaných k svědectví, tehdy vládne v hledišti rozruch; ač všichni dobře
vědí, že to je pouze hra, jež dobře skončí, někteří lidé opouštějí svá sedadla
a zastrašení, pobledlí, ale také se vztekem na sebe samy, na slabost svých
nervů, vycházejí na chodbu, aby se vrátili až na poslední bod programu zmizení bílého siamského slona.
Kasfikis nese na svých bedrech celé břímě tohoto krkolomného kousku.
Od nosu kolem koutků úst se jí pnou vrásky, prsty téměř kostnaté se jí
poněkud chvějí a oči vystupují z obličeje tak mocensky, že svým blýskavým
bělmem jsou vladařem nejen ležící oběti, ale celého sálu. Rozčilení se
zmocňuje diváků, protože pila jede dále a dále, bzučí, hvízdá, až - ach! se zařízne do živého masa, a tu vystříkne crček krve - lidé se odvracejí,
jedna, dvě ženy se zvrátí na svém sedadle. To je příliš, to je příliš
opravdové!
Ale pak, když Kasfikis za hrozného ticha, které působí na lid ještě víc
než celý ten kouzelnický čár, silou své vůle zacelí ránu své oběti a přivede
ji k neporušenému životu, oddychnou si, že to je skončeno, že se přece ukázalo, že to byl pouhý hrůzný sen, a potlesk zase bouří. A Kasfikis s rozcuchanými vlasy a znaveným zrakem se vděčně uklání. »Ach, dovede to,«
bručí pak u šatny muž s neronskou hlavou a přemýšlí: »Komu jen je po-

282

O.JANEČEK:

KRESBA

dobná?« Pak, jako by si vzpomněl, vybíhá rychle ven k zadnímu vchodu
varieté: »Musím se jí zeptat...«
Ale před vchodem - tam někdo stojí! V rychlosti si převazuje šálu
u krku a zimník má ještě rozepjatý. To je přece mladý muž, kterému Kasfikis nabízela nápoj lásky a který se v soukromí věnuje sociologickému studiu tak zvaných vyděděných typů lidské společnosti! Má rozrušenou tvář
a zbožně se dívá na dveře. Temnou nocí padají krupičky sněhu a stékají
mu jako pramínky vody po obličeji. Pán s neronskou hlavou povyplazuje
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jazyk, ochutnává tu sněžnou rosu a přemítá, co se učil ve škole o šesterečných krystalech sněhu. Tu je však právě Kasfikis a oba, starý i mladý, jako
by se neviděli, pokročí vpřed. Kasfikis se překvapeně zastaví. Pán s neronskou tváří na ni popatří a vidí: unavený zrak, směšný, dlouhý nos, obarvené
modročerné vlasy, hloupý pohled... »Ne, to není ona, kdepak,« myslí si
a nahlas praví: »Promiňte, omyl!« A v témže okamžiku mladík s knihou
pod paží: »Tak daleko ses tedy dostal! Jako starý dědek se zamiluješ do
nějaké kouzelnice... To jsou mi sociologická studia! Končí na úrovni
měšťáckých staříků s jejich slaboduchými choutkami... Fííí!« Oba se otáčejí a opačnými směry kráčejí temnou ulicí do zimní noci. Kasfikis trhne
rameny, pohodí hlavou, chvilku přemítá a potom bez jakýchkoli myšlenek
pokračuje v cestě k domovu.
Na stanici elektrické dráhy spí v otcově náručí plavovlasé děvčátko,
poněvadž se těmi dojmy příliš unavilo. Chlapec se táže: »A jak to, že to
tedy nebyla pravda, když z ní přece cákala krev ?« - Otec mlčí, neboť ví,
že o soustavě zrcadel, působících ten zázrak, by nedokázal jasně a správně
promluvit. Nebe je velmi černé a svítilny obalené peřím sněhu září ulicí
jako stříbrné peníze s rozrušeným okrajem. Asi bude sněžit celou noc.

Emilie Kaslová
BÁSEŇ
Ach, slovo mé, tys obaleno v tmách
a prsty tisknou více spánky žhavé,
svět míhá se a proudy nedočkavé
mě bijí pod čelem, kam s ohněm vítr vtáh.
Ne, jaký zpěv - to loutny tiše hrají
či vítr vězněný svůj nářek více zdvih ?
Ach, slovo mé, ty za mříží rtů oněmlých,
kde s vězněm věznitel se prudce utkávají.
Lze mlčet snad, když mlčením se ztrácí
to svědectví, jež v přítomnosti zraje
jak jablko, jež z pradávného ráje
se ústům prahnoucím po nových cestách vrací - 284

Josef Zahradníček
SONET D I D O N I N
Hie, v očích mých je k pláči zataženo
a na déšť víčka připravuje bolest (naše věno).
Přes přísný zákaz neustále u vrásy
proud marně ukrývaný kutá si Dál, dál já krvácím svou láskou drána,
odcházejíc s hořkým žalem k Lethe, kde je brána Dál, dál já krvácím. Svou lásku ztrácejíc
ztrácím i život. Kdo nemá lásku, nemá nic A pohled Tvůj zas jinak odvrácený, zkamenělý,
mou lásku ničí, ničí bez úlevy,
až ji celou ztratím snad A potom -: Jak je to jedno, odejde-li
dnes nebo zítra ten, kdo neví,
že má jen milovat, milovat -

Oldřich Sirovátka
SONET AENEUV
A teprv rozumím, jak nadarmo se ptáš
mne zde vždy cizince (tak krátce byl ti bližší) co nenávratně oba náhle jinam liší:
už první setkání chystalo rozchod náš Věř: není vyhnutí, že nelze jinak nepozorovaně navždy se míjíme
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tam, kde se zapomíná, nezapomíná,
nakonec lhostejné... Ač nařkne mne
tvá lítost, nehledej zde teď: koho viní Jak důvěrně znám hořkost, kterou sdílíš,
tu touhu příbuznou; viz: rovně mstí
nenaplněná nikdy - - Žalovaný nyní
kolikrát byl jsem, budu raněn příliš...
až příliš stejně, jako bylas ty -

Compiuta Donzella
NA JAŘE, KDYŽ VŠE ZAČNE
ROZKVÉTAT
Na jaře, když vše začne rozkvétat,
milencům se radost zase vrací:
jdou spolu ruku v ruce do zahrad
a poslouchají zas, jak sladce pějí ptáci.
Snad každý člověk se zas zamiluje
a kráčí v službách svojí lásky dál,
a každá dívka v blaženosti pluje
a já mám jenom bolest, pláč a žal.
Neboť můj otec, ten mi ve všem brání,
drží mne v bolesti zlé bez ustání:
Dej, pane, volnosti mé síle.
A tak už touhy nemám, ani přání,
a utrpením je mi každá chvíle:
Proto mne netěší už květy bílé.
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Gaspara Stampa
SONETY
i

Ó nej dražší a nejkrásnější zprávy, zvěsti,
vy, jež jste mi tak drahé, vy, jež slíbily jste,
že brzy uvidím zas Jeho zraky čisté
a zářivé a jeho tvář, jak plane štěstím;
ó přízni osudu! má hvězdo! které jste mi
chránily život až po tuto šťastnou chvíli;
ó víro! naději! jež jste mi věrné bylý,
jež jste mne vedly bouřemi a vichřicemi;
ó živote můj, proměněný v okamžiku
ze smutku v radost, z bídy, neštěstí a vzlyků
ve štěstí, v tichý mír a jasnou veselost;
kdy vás, kdy budu moci vynachválit dost?
Jak říci, jaká touha se mi v srdci klene
a jakou radostí je celé naplněné?
II
Kdybyste, pane, shlédl do hlubiny
tajemství, jež mám v srdci ukryté,
svým vnitrním zrakem tak, jak vidíte
očima skutečnýma venku stíny,
pak byste viděl propast beze dna,
žal, strázeň, bolest nekonečnou,
snad všechnu žárlivost a úzkost věčnou,
kterou kdy Láska dala nebo dá.

A viděl byste sebe uprostřed
mé duše; ani nekonečným bolem
k vám nemohla a nechce zlhostejnět.
A všechna jiná přání byste viděl kolem
zhaslá či obtížená temným snem:
jen touha mít vás žhla by plamenem.
III
S vámi mne, pane, zcela opustila
všechna má radost, všechna naděj e,
odvaha, vůle moje, moje síla,
má duše také skoro nežije:
a zůstala mi jenom touha žhavá,
marná a vroucí víc než jindy, ach,
a ta mi nekonečnou bolest dává,
protože vy jste v cizích končinách.
A nepřijde-li od vás brzy posila,
poselství, dopis, anebo vy sám,
pak nebude můj život věru dlouhý;
neboť se v lásce jinak nezmírá
než tak, jak já tu neustále umírám:
na málo naděje a mnoho touhy.
IV
Mé oči znavené, ne, nepřestaňte lkát,
jako mne nepřestává jímat strach a bázeň,
když vidím uhaslé a uloupené rázem
to světlo, které musím tolik milovat.

A proste Smrt, ať přijde, může-li to snad,
ať si mne vezme, a tak skončí moji strázeň;
protože Smrt, jež přijde naráz, snesu snáze
nežli ten život, v němž umírám tisíckrát.
Měla bych říci: proste dříve Lásku též,
tu Lásku, která způsobila zpronevěru
zlého a proradného mého pána; než
dobře vím: je to marné vše; tak hrdé už,
tak tvrdé a tak neúprosné srdce věru
neměl snad nikdy žádný muž.
V
Tak bez života žiji, a vše mne jen bolí,
a v každé radosti mne něco k smutku nutí,
Láska mne drží mezi životem a smrtí,
žít zakazuje mi a zemřít nedovolí.
Tak přijde osud ke každému, kdo se zrodí,
a takový byl též můj úděl, žal a trýzeň a proto také je tak hořká teď má sklizeň,
plod beznaděje z pustiny, kde není vody.
A chci-li už svůj život a své utrpení
ukončit rázem, nemám také síly,
protože - bez života - nezvládnu už nic.
Jaký mi konec Bůh a Láska přisoudili
nevím, já znavená, a nemohu to říc;
vím jenom dobře, že jsem v hrozném postavení.

Přeložil Jan Vladislav
Řád IX. 2 i .
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Ferdinand Pujman
MELODRAMATICKÉ SKLADBY
FOERSTROVY
i

Podobiznu postav ústředních a výjimečných staví Foerster do krajiny,
uzpůsobované poíasím; a jindy do družiny lidí, do družiny množné, často
představované vsak osobami zástupnými.
Do krajiny, uzpůsobované počasím a světlem zejména, jež důmyslným
rozložením ozařuje hlavní postavu a míjí ostatní a zůstaví je stínu. Vrchlického bílá bříza, pradlena i laňka přestupují mocí hudby ve světelný řád,
v řád sopránové kantilény, luzně zkonejsené, povznesené nad rozruch
a harcování nízkých poloh basových, v nichž - jako v přítmí - míhají se,
pohybují, vystupují účastníci ostatní. Jas a poklid, ano, postoj hlavních vět;
a šero, shon a úprk vedlejších vět protějškových. Světelný a pohybový řád
se prolínají v nich a skladba účinkuje touto dvojlomností svou.
Stejný úděl plní rozbouřené živly (temné náruživosti a siné moře) v legendě o svaté Julii, opět vyváženy pokojem a svitem hlavních vět, jež vztahují se k postavě ústřední. Než ona tentokráte plane stálicovým světlem
nadpřirozeným (jež za odstavcem vezdejšího děje vždycky vytane), a vede
v nadpozemský mír.
Stejný úděl plní nedočkavé davy lačné krve, stejný úděl plní úpěnlivá
úzkost matky mučednice s dětmi na pospas lvům vydané v básni o Kristově
světlém stínu: opět zpodobeném šeptavou hlavní větou, potichu a zpomaleně postupující, v níž rozplývá se, taje živočišná žádost krve.
Podobiznu postav ústředních a výjimečných staví Foerster do krajiny,
do dějiště, uzpůsobovaných počasím a světlem zejména. Buď světlem přirozeným, ve Třech jezdcích, vyvoleným do souladu s pocity a myšlenkami
osob: zamračený, rudý západ jako předzvěst krve na bojišti prolité a bílé
kalinové květy ráno z hrobu vzešlé jako předzvěst o vzkříšení duší, smrtí
rozdělených, v záhrobí však nerozdílně sdružených. Šero klášterní a přítmí
chrámu v Amarovi; otevřené, ozářené prostranství, sad hřbitovní, kde
místo věčné lampy svítí jabloňový květ a motýl nad krůpějí třpytné rosy;
a kde místo kadidlových oblak voní trsy květů bezových a střemcha. Vždy
ve Foerstrových krajinách tkví barva bílá, barva neposkvrněná a barva ne-
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vinnosti jako cíl, jenž světlem rozzáří se nanejvíce; k němu tíhnou z pozemského shonu, z vezdejšího rmutu, z mučivého, ztraceného žití čisté nebo
očištěné postavy.
Podobiznu postav ústředních a výjimečných staví Foerster do dějiště,
pojatého za okolí, za pozadí zřejmé, zvučné, makavé a hybné; do dějiště
panorámy, zalidňováného jednotlivci nebo družinami: bludným Jacoponem; třemi jezdci - bojovníky; Turpínovým harcováním, Juliinou plavbou,
Oldřichovým honem; Amarovou chůzí za milenci; králi od východu, kteří
jedou k jeslím; poutí venkovanů do Betlema.
S lumírovci, s Vrchlickým a se Zeyerem sdílí Foerster vlohu křísit
ducha místního a dobového; genius loci a genius temporum vyvstali
z Foerstrovy skladby zvlášť tam, kde ona obírá se dějem ze středního
věku vzatým.
Ústředním, návratným, příznačným prvkem je v legendě o svaté Julii
chorální úryvek: »Věřím v Boha jediného«; báseň o Jacoponovi vzývá
Krista chorálem a vplývá v začáteční nápěvky dvou hymnů: »Stála matka
bolestící«; »Soudný den - den slz a pláče«.
Chorálovým úryvkem se odstavcuje hudba o světici Julii i Jacoponovi;
a chorálový příznak, třikráte se vracející, člení Amara; a jeho stručný závěr,
jeho stručné závětí, jen dvoutaktové, poskytuje hlavní prvek, z něhož obměnami nápěvnými, sčasovacími i připojením hlasu vstřícného se rozvinuje,
jako ze zárodku, dílo úplné.
Z Turpinovy mše zní rovněž hudba svatyň, hudba ze středního věku,
hudba žalmů, hlahol zvonů. Ve Třech králích opět zlomek posvátného,
jásavého zpěvu »Narodil se Kristus Pán«.
Ale s verši Nerudovými a Sládkovými mění hudba ladění; dávná píseň
o příchodu Jezulátka, jak ji zdědil ze století čtrnáctého dnešek (po barokním veku), rozplesává, rozehrává zvuky (jindy chorálově vážné) po lidovém, do selanky venkovanské, do ovzduší selských koled jesličkových, v dozvuk vánočních her chrámových a v dětinný ráz obchůzek tří chlapců, přestrojených za tři krále od východu. V dětinný ráz, který v měřítku svém,
vlastním, zdrobnil, sobě na dosah si sblížil dějstva vznešená. Foerster postupoval jako Mánes, který zalidňoval panské sídlo pacholátky. A - jako
na divadle - dějiště se před Nerudovými verši vyjasní a pohasíná při závěru jejich.
Na střední věk poukazují však samy úkony, jež hudba sleduje a postihuje. Světský úkon: lov a honba v hustých hvozdech. Kajícnický úkon:
bludné putování Jacopona, blázna v Kristu; Amarova cesta křížová, než
k matce dospěje; ta cesta, během které z osudného jména svého, z jeho
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osudného nápěvku on všecku hořkost ssaje jako z kalicha; pouť venkovanů
i tří králů na půlnoční klanění; hřímavý shon Turpinův a zvonění
i hlahol mešních zpěvů; pestrý, malebný chvat, plesný jásot jesličkových
dárců - zářivý klid božské rodiny: podobiznu postav ústředních a výjimečných staví Foerster do dějiště zřejmého a ozvučného, hybného a makavého - panoramatického - ve třech králích postihovaného jedním neustálým prvkem pochodovým, který ustane a v jiný hlahol přejde s oslovením-Boží Rodičky a ozve, vzbudí se po něm poznovu a naplno.
Když o Boží hod velkonoční sedne za varhany Faustulus, hra jeho
dějiště má dvojí. Skutečné: chrám, svatyni; a obrazivé: vesmír, jenž je
dílem, jenž je dílnou ducha Země. V jiných skladbách Foerstrových se
člověk přiměřoval krajině a ona jemu; pomyslné Faustulovo dějiště však
předčí míru lidskou. Motiv ducha Země, živný, živelný a živočišný, uvádí
ho v samo lůno zemské, do rodidel jejích, přiučí ho, aby vzkypěl jako mízy
bylinné a lidské, v plodivé a ve přímnožné závrati. Po nápěvcích vykoupené
kajícnice Markety syn její vzlétá k nadhlavníku, po nebesa.
Tolikráte stavěl Foerster příběhům svým zvučné pozadí: ptačí švehol
v Jezdcích, v Amarovi, zkazce Perucké; v Turpinovi také (jako v Oldřichově selance) on rozdul rohy, ale navíc rozhlaholil zvony; rolničkami doprovodil Jacoponův bludný rej; v knížeti maurském on rozezněl talíře,
trubky i bubínky, po sám buben smrti, do kterého bije lidský hnát. Šum
vod a ševel květů, hvozdů hučení, trysk jízdy s větrem o závod, klus králů
z východu, řev davů, hřmění moře... za protějšek zkonejšení lidského i přírodního, za protějšek mlčícího ticha světcova a neslyšnosti kroků Spasitelových.
Ale z Faustulových varhan vyvěrají v neustálém varu, kolotavém
zvratu, v proměňavé, závrativé smršti hlaholů a zámlk moci podsvětné
a pozemské i rajské, podoby i stvůry všelikého skupenství; a lávy, mízy
ohňové i kalné, bleskotné i rmutné - tvůrčí výheň, podnícená jiskrami a výboji a zasršením - jakmile se srážejí a svařují, jak sobě unikají, ze sebe se
vyvažují Markétčin a Zeměduchův nápěvek.
»Varhany jsou jistě nejmocnější, nej nádhernější a nejsmělejší nástroj pro lidského
genia. Jsou celý orchestr a z něho ruka dovedná vše vyloudí, vše vyjádří. Naň, jako na
postať, se staví duše, aby vznášeti se mohla prostranstvím, a při svém letu pokouší se vytvořiti nesčíslné obrazy a znázorniti život, proniknouti nekonečnem, které dělí nebesa
a zemi... Jedině sto hlasů pozemského kůru toho svede výplni ti dálku mezi lidem klečícím
a Bohem, aby v nebi předneslo své modlitby. To varhany jen svedou všemohoucnostú
svých přechodů a růzností svých smutků, odstíněním rozjímání úchvatných i útočnými
vzmachy pokání, a tisícerými sny vŠechněch náboženství.« Řeholnice, o níž - k poctě Lisztově - psal Balzac tuto báseň slovesnou, posluchači »odkrývá své nekonečné smutky, vleklou
duševní svou chorobu. Den za dnem poničila některou svou touhu smyslnou a pozvolna
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změnila srdce své v popel. - Její hudba tlumočila smutek, strastí přívalem chrám zaplavila.
Na konec zazněly vysoké tóny jako sbor andělských hlasů: spojení dvou duší uskuteční
se až v nebi... Načež přišlo Amen. Nebylo již ani radosti, než ani slzy v nápěvu; ne trudu,
ani lítosti. Amen: to byl návrat k Bohu; závěrečný souzvuk ten byl vážný, slavnostní
a hrozný. Hudebnice počala se ovíjeti řeholními závoji; poslední pak zvuky basové když
doburácely, jež naplnily posluchače od hlavy až k patě hrůzou, zdálo se, že hudebnice
vrátila se do vlastního hrobu, z něhož byla na okamžik vyšla. A když mihotavé chvění tónů
ponenáhlu doznělo, snad byli byste řekli, že se kostel, dotud osvětlený, zcela zatemnil.«

Zdá se málem, že se Foerster Faustulem svým vydal v závod s touto
Balzacovou básní v řeči nevázané; ale on ji neznal. Shoda dojmů plyne ze
souměrné velikosti obojího díla, z hudebního Foerstrova a slovesného
Balzacova. A dále z vyznání, jež od Balzaca přejal potom Liszt a na něž
Foerster po svém připadl. Z vyznání, jež následuje: »Náboženství, láska,
hudba - není-liž to trojí výraz téhož citu, totiž potřeby se sdílet, jíž jest
obdařena každá duše ušlechtilá? Tato trojí poesie spěje vesměs k Bohu,
který uchlácholí každé rozrušení pozemské. I tato lidská nejsvětější trojice
má podíl v nekonečnu velkolepém, v nekonečnu odvěkého Boha, kterého
si představujeme vždy zaplavena plápoláním lásky, světla, souladu a obklopena zlatými harfami. Není-liž v něm počátek i konec počínání našeho ?«
Hudba ve Foerstrových melodramatech tak vyzrála, že tají míru skladebného umění; je neokázalá; a srostitá jak ladným nápěvem, tak doprovodem souladným.
Taji míru skladebného umění, když používá stupnic chorálových
(na př. lydické ve skladbě o svaté Julii); a jiné, z celých tónů, v Jacoponovi; kde na začátku ostatně zní naráz dvojí tónorod; a zase nenápadné
spojení tu lahodí a příkrostí v něm není; tají míru skladebného umění,
když v Amarovi nad ústředním prvkem rozezpívá protějškový hlas tak
dokonale zosnovaný, že se postřehne až při rozboru; tají míru skladebného
umění, když vyvinuje ze stručného prvku celé dílo obměnami nápěvnými,
sčasovacími a za souznění hlasů vstřícných - nejbohatší rozmanitost ve
srostité jednotě.
Libá zvučnost, snadná sdělnost hudby Foerstrovy, vždy živné, životné,
vždy duchové, má původ v osobnosti skladatele, kde se jednotí, kde nerozdružuje se téměř poznání a žití; v osobnosti, která vnímá život ze všech
jeho poloh (od smyslové, přemýšlivé, k pomyslové) měrou stejně vydatnou; v osobnosti, v níž se druží dovednost a moudrost.
Z moudrosti se nevyhýbá Foerster hlasům přírodním, a zní jich v jeho
díle bezpočet; a nicméně ty vzlyky, nářky, jásoty a smíchy, vření lidská,
hlaholení ústrojná i nerostná i lomoz živlů, aniž zapírají původ svůj a příslušenství (o nichž svědčí - v pravý opak - nejvýmluvněji a poznatelně)
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povznášejí se a pořádají, člení se a jihnou v plynný nápěv, nápěvový souzvuk, soulad, sklad. Tato hudba znázorňuje mocí nápěvnou jak věci nejmakavější a hmotnaté, tak bytosti a věci nepřítomné, neviditelné a pomyslné. Zachovávajíc vždy týž práh zpodobovací, práh (při veškeré
smyslovosti) zduchovělý (práh, jenž výkonného hudebníka staví někdy
před úděl ne snadný, zachovati totiž hudbě onen pel a nádech, bez něhož
by pozbývala něhy, jemnosti a ducha, bez něhož by působila bolestínsky) nicméně zní rozmanitě, pro veškerost věcí, dějin, osob, jejichž podobizny
podává; dík moudrosti a vloze skladatelově, jenž zůstávaje na zpodobovací
úrovni své, podobenstvím - nadřazeně - postihuje věci nižší, podobenstvím podřazené - stíhá vyssí bytosti i prapůvodce.
O bohaté stupnici těch podob, podobizen, podobenstev svědčí hlavně
nápěvy, jež provázejí matku, tolikráte oslavenou v dílech Foerstrových, jak
hudebních, tak slovesných. V symfonické básni »Mládí« zhudebňuje skladatel smrt matky vlastní, ztrátu drtivou a po lidský věk nenahraditelnou:
toto zkušené a žité předznamenání si nese do příštích let skladatel a jeho
Amarové, Faustulové s ním. Ku ponětí matka přistupuje Foester se všech
hledisk a stran. Hana, zpívající kolébavky; Eva, oplakávající dcerku; mučednice, která s dětmi kráčí do arény lvové; matka, utrápená pro padlého
jezdce; rodička, jež v Kristu-dítěti se zhlíží, a jež stojí na Golgotě sedmibolestná.' Matka představená celým vlysem těchto postav jako bytost všelidská: již ve Faustulu stihl (jako celé pokolení naše) pád; ta, jako ve
Faustu, je všeho vznikání a zrodu pralátka; ta proto - panna ještě - pro
příští svůj úděl budí úžas, pro úděl, jenž značí sebeobětování, jenž značí
u bolestných matek více: obětovati plod života. Matka ve Foerstrově díle
vystupuje podraděně k podobenství Panny, Duchem, to jest Láskou zastíněné, z které tvůrčí Slovo přijalo své tělesenství; vystupuje nadřaděně,
jako předek tvůrců pozemských: duch jejich nesvedl by pranic bez materské hmoty. Ztělesnit se plodem života, ať jenom smyslového nebo soujemného, v tom cíl tvůrčí lásky, v tom cíl ducha lidského i odvěkého.
Matka ve Foerstrově díle vzestupuje v blízkost svrchované tvořivosti, Božské Trojice, z níž Slovo vychází a člověčenství na se bere z Matky, z neposkvrněného početí.
Obraz matky, sledovaný v celém díle Foerstrově, si opatřuje rozvětvený vývod, rodokmen; on, vycházeje z události osobní a časné, z události
letopočtem určitelné, sbírá jako spojná čočka celý paprskový svazek, jeden
z těch, jež ustavují skladatelův názor na svět. Jmenovitě ve Faustulovi, jenž
patří pro verše i pro hudbu svou k nejmocnějším vidinám, jež vydalo kdy
české umění. V něm obrazí se žití poznávající a poznávání žité ve všech
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polohách: od živnůstky plahočivé ku přívalu živelného pudu, od denního
strojového obyčeje k neobyčejnému vytržení tvůrčích ústrojenstev, od vštípené pobožnosti po věštecké zření Boha, od postřehů nenáhlých až k osvícení nenadálému, jež tuší obrovitost, odvěkost a všeobsáhlost Ducha tvůrčího i Zeměducha: tuto dvojnost Faustulovi v dědictví dal Faust. Ve
Faustulovi, jenž vystupuje na počátku v rodu středním, jako dítě, žije
kromě mužského i ženský jeho rod: vzdor běsů bořivých, sil plodivých
a odboj vidomého titána; a rovněž mízy rodivé a citlivková něha, úponkové přitulení, spění bezděké a samovolné, chybující kajícnice, která tíhla
ke světlu a došla k němu, oblažena svatozáří.
Jiný paprskový svazek, vysílaný celým dílem skladatele, vede od očistce
pozemského k ráji, v souběžný směr k cestě, kudy kráčel Dante. Cesta
Foerstrova jde z temnot pres barevné vidmo k úbělu a svitu. Z nerozeznatelného a bezradného přítmí, do kterého hudba Foerstrova je ponořila,
jedva vyvstává svět Jacoponův, předpekelný svět, a tvárně vzato, příklad,
vzor, jak zpodobit krajinu duchovou; okrsek, odkud jen tápavě východ si
shledává duch.
Ve Dvou laních bílá barva přírodní a bílé přirozené světlo stojí na
konci té cesty (která počíná se stínem lesní houštiny); ozářená běl je
zároveň znak čistoty a nevinnosti, důvod úžasu, tak jako mračná doubrava
a mračná tvář jsou opověď a návěst kalné vášně. Bílá otrokyně, bledá
mučednice, bílé růže na úpatí Juliina kříže zalitého svity měsíčními, předznamenávají další, nadpozemskou cestu světice, jež z přírodního jasu,
v nevinnosti, spěje k záři rajské, k druhé božské osobě, v to Světlo nadpřirozené. Tam stoupal Dante od pekelných temnot přes očistec roztrzitý,
poznatelný jen čas od času a místo k místu. Ve zpěvohře »Eva« bílá záře
rajská nevytane kajícnici naráz ve svém soujmu, nýbrž očistcově rozkládá
se v duhu, barvy, na měňavé vidmo, než se ustálí a složí v úběl očisty
a úsvit spásy.
Tma a vidmo; běl a světlo, vyvozené z rázu nápěvů a nápěvkových
poloh, z hloubek, výšek, z barevnosti, z útlumu i třpytu doprovodných nástrojových souzvuků - ta stupnice se tyčí ze skladatelova díla k podobenství
Jakubova biblického žebříku a k podobenství dráhy světa, po které šli nej mocnější básníkové z bludišť světla do hlubiny bezpečnosti, ve stany, kde
»druhů víc i vidění jest více«.
Tak i tento druhý paprskový svazek ustavuje skladatelův názor na svět.
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II
Středrovečerní romance. Jenom závěrečná věta, s podobiznou Andulinky, kolébá se v rádu lichém, tříčtvrtečním, pravidelným, plavným spádem : jemný ozvuk sousedské v něm prolíná se nerozeznatelně s kyvy uspavankovými. Nad ním spěje sudý, čtyřstopý verš Nerudův, co stopa, to
dvě slabiky.
V ostatku vsak hudba, pořádaná po sám závěr sudé, přimyká se verši
věrně; na slabiku čtvrtkou (54 Ježíšek však milostivě); tedy řádem pochodovým; na slabiku osminkou, řád zdrobnělý, řád polky; řád, jenž vysvituje
z nápěvu a doprovodu: 43 Vašek velký buben tluče. Přerývky, jež půlí nebo
čtvrtí verše, patří k prvkům, kterými se zpodobuje hovor z rozespání; nevýmluvnost; kterými se postihuje úžas nad příběhem nečekaným. Odmlčení, v kterých zrcadlí se průběh dění duchového, člení rovněž závěrečnou větu hovorovou (uklidněním trvalejším, zveličeným, že by přesáhlo svou míru v básni přednášené bez průvodu) - člení závěrečnou větu
hovorovou: slabika v ní zase připadá vždy na osminu hudby (roztančené
taktem tříčtvrtečním »Andulinka přistupuje«); jeden verš sám spotřebuje tedy čtyři čtvrti doprovodné, dvoutaktový nápěvový úryvek ho tedy
přezní (o dvě čtvrtky); sedmá, osmá slabika, jež v sudém řádu připadaly
na poslední - oslabený - taktový ráz, hlaholí teď na první, a tedy nejsilnější
době taktové.
Důraznější souzvuk ozývá se tedy pod slovíčkem vylehčeným nebo
naopak. Článkování kříží se teď s článkováním hudebního doprovodu,
osamostatňují se a odtrhují od sebe a ustavují polymetrii a polyrytmus způsob, jehož využívá úmyslně skladba o Turpinovi a zapuzené Helmaladur. Způsob, který v Romanci se zvučně neuplatní, probíhá v ní utajeně:
neboť článkovacím prvkem není v hudbě takt a v básni stopa, nýbrž nápěvková větička a verš: verš čtyrstopý a s osmi slabikami (v Romanci)
a nápěvek, jenž obsahuje v ní jen výjimkou takt jediný; a to hned splývá
se závětím ve družinku sudou. Způsob zákonitý, který poučuje na pochybných místech - neboť sazeč melodramatu jen zřídka tiskne slovo nad
patřičnou notu - kterak uspořádat vztahy mezi prvkem hudebníkovým
a básníkovým, jaký spád mu určit vztahem k rázu hudebníkovu, a tedy
kolik slabik rta tento ráz vytknout.
I. Tak se rovněž stejnoměrně zrychlí nebo zpomaluje tempo verše:
na jeden ráz průvodový jedna, dvě, tři hovořené slabiky (a to vstřícným,
protějškovým kontrapunktem).
II. Tak se sjednocuje nebo rozdružuje článkování zvuku nástrojového
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a mluveného; tak v řeči samotné se verse zdrobňují a zveličují, jejich
vzorec podrobí se znělé diminuci nebo augmentaci - příklad z díla »Jacopone«: »Šat žíněný, pás jeden hřeb« - co slabika, to osminka; »Zda slyšíš
to, ó Ježíši« - co slabika, to čtvrtka.
III. Tak se dotvrzuje shoda nebo následnost i rozdvojení větných důrazů, když vrchol (nebo předěl) nápěvu buď splyne anebo se míjí se slabikou ústřední.
IV. A tak *se poznává, zda zdvih (jímž začíná se jambus) patří na
předtaktí hudebního článku nebo na některou z jeho lehkých dob; zdali
verš má probíhati s doprovodem souběžně, a jindy nenápadně vplývat
(nebo rázně vpadnout) do rozezpívané věty průvodné.
Mše biskupa Turpina (vydaná »Foerstrovou společností«):
3
3
1. Pan bi-skup / Tur-pin byl

vel - mi rád / po

3

3
/ ve - se - lý /

3
pán

le - sích / ho - nil

y

3
3
3
3
3
3
2. A / denně si / Turpin vždy / umínil, // že se v čas / pravý vždy / vrátí, leč /

3

3
3
3
3. T u / v divokém / chvatu a / s vichřicí / v let

23*)

34

A / koně bod' / tryskem a / zatroubil / v roh

\\ mhou již se / kouřilo / jitro

/

/s

6

6,

4/4

3
3
4. Dokola / oltáře / kněží řad

3
62

5. On
4

to

jest,

/

/ ve zlatém / slavnostním /

3
Turpin, jenž

/

u

hávě

/

3
dveří

/4

06

6.

3
Turpin

to

/

3
biskup

a

/

3
císaře

I

druh

/

4/4

23 =

druhá strana, třetí řádek tištěného díla.
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Báseň z veršů daktylických; první verš a třetí: čtyřstopé a neúplné;
stopy silně uzavřené; druhý verš a čtvrtý třístopé a opět neúplné; stopy
zeslabené zakončené.
Hudba provází je taktem, spořádaným do dvou hlavních rázů.
1. Ve vstupu ráz hlavní obsáhne tři osminy a s každou z nich se shodne
slabika; čili: a) slovo i průvod jdou souběžně: jedna proti jedné; b) ve
stejném spádu (tempu); c) závěr verše prvního je - spojen s hudbou - slabý
(třebaže ve vztahu částečném, ve vztahu ke stopě silný); závěr verše druhého je důrazný (ač dílčím vztahem - ke své stopě - zeslabený; tak se
mění poslechnutím zvučných jednotek, ne zvučných zlomků, poměr obrazivých vah); a průvodová dvoutaktí se zavírají stejně závažně jako verš
k nim náležitý.
Str. 3s 2. »A denně si Turpin vždy umínil...,« verš s předtaktím, jen
o devíti slabikách, a o třech rázech hlavních vyvozuje s dvoufázovým doprovodem úderový kontrapunkt: tři (stopy) proti dvěma (rázům); těžké
doby hovorových stop a průvodu se neshodují, příčí, kromě stopy první,
která postihuje začáteční přízvuk úryvku; b) spád verše by se popohnal, na takt připadá teď devět slabik a ne, jako dříve, šest), než hudba
(což je nová odstínová možnost) zpomaluje se; tím urychlení verše trochu
pozaniká.
Str. 23 3. Tu / v divokém / chvatu a / s vichřicí / v let... Str. 3 A /
koně boď / tryskem a / zatroubil / v roh... úderový kontrapunkt zní:
čtyři stopy proti dvěma rázům; a) těžká doba ve druhé a čtvrté stopě verše
synkopicky tíhne proti lehčí době průvodu, těžká doba ve třetí a první
stopě verše přízvukem se dotvrzují; b) zdvojnásobil se spád verše - hudba
se vrátila do začátečního shonu - čili: verš se podrobuje zdrobnění.
Str. 6 4. Dokola / oltáře / kněží řad / - podle vzorce: tři slabiky na
jeden ráz čtvrtinový - mluva drobí táhlé nástrojové zvuky, těžké doby navzájem si přizvukují, přispívají sobě.
Str. 62 5. On to jest, / Turpin, jenž / u dveří zde / ... podle vzorce: tři
slabiky na půlový ráz - mluvou dvakrát zpomalenou, dvojnásobně augmentovanou, teď prorážejí sudé čtvrti průvodu.
Str. 66 6. Turpin to / biskup a /císaře / druh / ... verš pokračuje nezměněným spádem z věty předchozí a stálým během dvanáct osmin - čtyřikrát
tři - na takt; ale hudba, nyní lichá, třídobová, na osmině čtvrté, na osmině
deváté však právě opadává; posiluje pouze první slabiku a sedmou, kde
se shodly důrazy.
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Helmaladur. »Král starý z Armoriky / svůj celý svolal dvůr / kol pěvci
s bojovníky. / V jich střed, / na trůn svůj; kamenný seď / a vzdychl: Helmala / dur.«
Z mluvené i zhudebněné sloky vyniká rým verše čtvrtého a pátého,
vždy důrazný a posílený jednak stručností a vylehčením předchozího předtaktí (buď o slabice jedné), nebo rozložitějšího, ale daktylského, které tedy
odráží se od sousedství uspořádaného sudě. Rým veršů ostatních má přízvuk putovný a (- podle smyslu řádky -) váhy nestejné; a váha ta sloku
ke sloce se mění doprovodnou hudbou, která zavírá se silně, zeslabené,
slabě, předpisujíc průběhem svým přednes.
Ústřední dva rýmy hudba podpírá: buď dobou vskutku těžkou: čili
a) nápěvovým vrcholkem, jímž začíná se věta sestupná: 65 jsem syn;
i vrcholkem, v němž věta vlnovitá mění směr: 45 ať rév... jímž věta sestupná se uzavírá 6 3 : svůj hrad i korunu; b) nebo synkopou, jež přesílí a přizvukuje dobu lehkou (položením, umístěním v článku hudebním), str. 5 ,
jenž strh, s beder svých plášť a s ním vrh.
Hudba tedy uměřuje nejen spád a sílu mluvy, nejen její stoupání
a pokles, z hudby plyne zákon hovorové členitosti, souvislosti veršové a
pomlk, jednak výdechových, než i pomlk záměrných, jež - jako v Amarovi navozují napětí a očekávání a které řádem hudebním se prodlužují nad
mez, jakou nesnesla by mluva hudbou nedoprovázená.
III
Hudba ve Foerstrových melodramatech tak vyzrála, že tají míru skladebného umění; je neokázalá; a srostitá jak ladným nápěvem, tak doprovodem souladným.
Každého z nás obklopuje mnoho věcí. Pohané je zlidšťovali nebo činili
z nich množné bohy: božstva vládla určitými věcmi jako dílčím údělem;
tak Perun hromu, stádům Veles, Lada jarní míze. Z hudby Foerstrovy
však nezní báje přírodní a v přírodě on vidí působiště lidské, zároveň však
dílnu, dílo Tvůrce trojjediného.
Vloha skladatelova se ukazuje předně v tom, že nejen postřehuje, nepřehlíží, neoslýchá přítomnost těch předmětů, nás obklopujících, jež nevšimnuty - jiným unikají, že však tyto věci účinkují na smysly a čidla
jeho, na učelivější smysly jeho, tříbenější, které učily se bezděčnými cviky
vidět, chápat dojmy podávané světlem, barvami a stínem. Vidět, a pak
znázorňovat je. Tma a čirost bezbarvá jsou počitkové prvky zraku lhostejné
a poznávají se až rozlišením od jasu a barev nebo zakalení; tma a čirost
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bezbarvá, však jako prvky znázorněné, zhudebněné, účinkují přímo, třeba
beze vztahu k hudbě následné a příští: tvary nejsou podmíněny časem, ani
příčinnými souvislostmi. Věci, obklopující nás, účinkují na skladatelovy
smysly, které dobře slyší. Čili po hlase a zvuku zjistí, odkud, z jaké odlehlosti vyšel hlahol, z jaké bytosti či věci, jakým vznikl úsilím: to značí
v duchu vykonati pohyb, který dostihl by zvučícího předmětu, a pohyb, jímž
on by se rozezněl; vnímat smyslem svalovým a hmatem změny pohybu
a pružnosti a soudržnosti v pevných předmětech a vlnách tepelných i elektrických, jako ucho čije změnu hustoty a soudržnosti v ovzduší, tak jako
oči postřehují rozklad bílé barvy ve vidmo a paprsky, jež pronikají přítmím.
Na dějišti melodramat Foerstrových se rozléhají, zanikají nejrozmanitější zvuky barevné a odstíněné; skladatel je přepodobil na tvary, jež nejen
svědčí o svém původu a původci (- ti poznají se po hlase -); jež odměřují
dále objem, rozsah, jakost prostranství, kde zazněly, a lidnatost i ozvučivost
jeho; tvary, jež i vztahem k prvkům sousedícím postihují ticho, do kterého zkonejší se halasení. Ticho - tedy počitkový prvek smyslu lhostejný jenž pozná se až rozlišením od zvuku buď předcházejícího nebo následného. Ticho - které jako prvek znázorněný, zhudebnéný působí i přímo, třeba
beze vztahu k hudbě dřívější a příští.
Stačí dva dvojzvuky z úvodu k selance Perucké - vnitř srostitého díla a z nich se poznává, že žádná jiná věc by nevracela tak a nejinak hlas lesních rohů, nežli »zalesněná stráň«. Stačí trojzvukový převrat, rozdrobený
v hlasité a pádné trioly; a z nich se poznává, že žádná jiná věc tak nehřímá,
než přeplněná aréna, než shromáždění lidu, dychtivého her. Stačí stupnice,
jež pomlkami přerývána stoupá z prázdné, roztřesené kvinty, aby vyvstal
hukot příboje a výšleh pěny ke skalisku metané.

Augustin Vala
ČEPOVÁ VĚTA
Pozorujeme-li gramatickou výstavbu Čepový věty popisné nebo vyprávěcí, postřehneme brzy zálibu v delších souvětích, zpravidla o větě hlavní
s několika větami vedlejšími. Základním typem takového souvětí je věta
řídící, jejíž některý člen je rozvit vedlejší větou přívlastkovou. Najdeme
proto velmi často v Čepově próze, zvláště ve Vigiliích a v Zeměžluči,
vedlejší věty, začínající zájmeny jenž, který, po případě přívlastkové věty
zkrácené přechodníkem.
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Veliké ticho polí obkličovalo vesnici, jejíž zvuky zmlkaly jeden po druhém... Děravý plášť
( D p ) , 45.

Najdou se u Čepa i souvětí, jež zabírají více než půl stránky, a to především věty hlavní se svými vedlejšími větami přívlastkovými. Tím ovšem
není řečeno, že vět jiného typu v Čepově próze není; konstatujeme prostě
u Čepa zálibu v delších souvětích s větami hlavními a vedlejšími, a to
především s větami přívlastkovými. Srovnáme-li Čepův styl po této stránce
s autory, kteří jsou pokládáni za epiky, s Fáberou (Neklidná hranice)
a se Součkovou (Odkaz, Zakladatelé), postřehneme u nich spíše sklon ke
krátkým větám hlavním. Základním typem věty u Součkové je krátká věta
jednoduchá, nerozvitá. (Srovnej: V. Lišková, »O některých problémech nového románu«. Slovo a slovesnost, VII, 73 n.) U Fábery je rovněž ve větší
oblibě (Neklidná hranice) kratší věta hlavní, a tam, kde se vyskytuje delší
souvětí, jde vesměs o souvětí souřadné.
Tmavým lesem zavanul studený vítr, na větvích zavrzal sníh, ozvalo se tisíce droboulinkých zvuků, jako když... (Neklid, hranice, 61.)

Je-li hlavní věta u Fábery delší, pak je to proto, že podmět má několik
hlavních přísudků.
Od východu, z hor, zahřmel řezavý vítr, přiletěl před valící se Šedivou stenu mlhy, rozryl
uhlazenou step, ulízanou teplem slunce, nakypril nespočetné krystalky sněhu a bičoval
jimi... (Neklid, hranice, 32.) - Naházel seno za jesle, nasypal ovsa do dřevěných žlabů,
došel koním pro vodu a pak se dal do kartáčování. (Neklid, hranice, 40.)

Zbývá nyní zjistit, zda sama gramatická výstavba vět nepřispívá k epičnosti, po případě k lyričnosti prózy. Užívá-li Součková převážně jednoduchých, nerozvitých vět, je to proto, že chce zdůraznit hovorový ráz svého
díla. Jak upozornila V. Lišková v citovaném článku, dominantní stylové
funkce nabývá u Součkové dialog. Ano, i t. zv. vnitřní monolog je zabarven silně dialogicky. A dialog označili jsme již dříve jako jeden z nejlepších
charakterisačních prostředků románových postav. »Kdo tedy řekl návrat
k čiré epice, řekl i valnou měrou návrat k románu charakterotvornému,«
praví V. Černý (Kritic. měsíčník, IV, 10). Dialog, přispívající k charakteristice plastických postav, přispívá tedy i k epičnosti díla. Jinak je tomu
u Fábery: Fábera kladl hlavní důraz na prřísudek slovesný, jímž krásně vystihuje dějovost, a to nejen v její rozmanitosti, nýbrž i v její naléhavosti.
Přísudkem vystihuje také buď prudký spád děje tím, že k jednomu podmětu se pojí asyndeticky několik holých přísudků, nebo volný dějový tok,
a to tak, že podmět má u sebe několik přísudků rozvitých. I tu přispívá
tedy k epičnosti již gramatická výstavba vět.
Všimněme si však Čepových vět. Už z uvedených citátů je patrno, že
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gramatická stavba Čepových vět nijak nepřispívá k epičnosti jeho díla.
Vedlejší věta přívlastková neurčuje to neb ono substantivum věty řídící
výrazněji, plastičtěji - k tomu by se snad lépe hodilo nějaké pregnantní přídavné jméno - nýbrž přispívá především k vystižení nálady. Celá vedlejší
věta přívlastková v našem prvním citáte zachycuje večerní klid usínající
vesnice. Podobně je tomu v těchto souvětích.
Obloha byla ten den tak modrá a hluboká, že z toho na mne šla závrat. - Modrá a zlatá
(Maz), 77.

Vedlejší věta tu nevystihuje názorněji barevný odstín oblohy, nýbrž zachycuje duševní stav hrdiny, který se na oblohu dívá.
Šel jsem nazdařbůh polní cestou, pres kterou už padaly stíny stébel, a hleděl jsem na vlny
prohřátého vzduchu, třesoucí se v rytmu cvrččího pokřiku,
telného srdce...

který zněl jako tepot

(Dp, 4 9 . ) - Prokop vstal s radostným pocitem, jaký známi

nevidi-

kolem osm-

náctého roku, když před ním ležel den plný času \a prudké naděje. - Hranice stínu (Hst), 32.

Z obou citací je patrno, jak Čepovi jde především o vystižení náladového
ovzduší, jež obklopuje jeho postavy. A jde mu často o vystižení nejasného
pocitu, jenž svírá srdce jeho hrdinů, pocitu, o kterém říkáme, že se nedá
vyjádřit slovem. To je pěkně vidět v druhém citátě; prvá vedlejší věta přívlastková nezpřesňuje významově substantivum, k němuž se pojí, a sama
má při sobě ještě vedlejší větu příslovečnou časovou, jež významovou neohraničenost spíše rozšiřuje než zužuje. Podobně i v souvětích:
Až na záhumení bylo cítit vůni, která s sebou nese celý chumel přítulných představ. - Tvář
pod pavučinou ( T p ) , 45. - Dorážívalo to na něho jako hejno rozšklebených tváří, z kterých vycházel rachot jako z dřevěných

prasecích

hlav, které klapou naprázdno čelistmi. -

Tp, 47.

Zde následuje za vedlejší větou přívlastkovou ještě jedna přívlastková věta
a obě chtějí vystihnout horečnatý duševní stav nemocného hrdiny.
Není snad takové souvětí vůbec typické pro lyrickou prózu ? Podívejme
se, jak stavějí své věty jiní autoři lyrické prózy. V knize »Dvojí stín«
(1940), jež obsahuje několik menších prací K. Konráda, nepostřehneme
zvláštní záliby v delších větách, po případě v souvětích. Spíše jsou tu
v převaze krátké hlavní věty, jež vyjadřují jednu představu. Ale spojování
těchto představ je zcela odlišné od spojování představ v próze epické. Představa jedna vyvolá jako kouzelným proutkem představu druhou a ta opět
třetí atd., mezi nimiž není žádného logicky spojovacího článku. Někdy je
nová představa vyvolána pouhým zvukem některého slova, třebas opět jen
pro zvuk:
Až půjdu na trávu, sednu si na kámen. Uvážu si kravatu červenou jako plamen. - Dvojí
stín, 44.
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Nebudeme zde podrobněji rozebírat Konrádovu větu v »Dvojím
stínu«. Připomeňme jen, že Konrád byl v této knize silně ovlivněn poetistickou poesií Nezvalovou, a odtud ona stavba vět. Avšak v jiné knize
lyrické prózy, v románě »Postele bez nebes«, najdeme dosti vět, jež svou
stavbou připomínají větu Čepovu - třebas ovšem i tu je vliv poetistické
poesie zřejmý.
Ale na podzim si myslívám, že se malířství zrodilo pravděpodobné v tuto dobu, kdy unikající život přírody nás rozstůně touhou, touhou zastavit čas, zadržet alespoň na chvíli záblesk přítomnosti, a kdy mámivá perspektiva dálek má v svém popředí barevné podrobnosti javorových listů. - (Postele bez nebes, 65.)

K hlavní větě se tu rovněž připojují věty přívlastkové, z nichž jedna
má při sobě ještě dvě nové přívlastkové věty, a všechny tyto věty vystihují
náladový ráz podzimu, znázorňujíce zároveň do jisté míry autorovu představu malířského umění. Je tomu tak hlavně v oněch místech, kde básníkova fantasie tvoří nové a nové obrazy, vytvářejíc náladové scény, jež mají
přeladit duši čtenáře ve stav, ve kterém by lépe vnímal a snadněji se vciťoval v básníkův svět. Je snad delší věta nebo souvětí s vedlejšími větami
vhodnější větný útvar pro vystižení nálady, kratší věta nebo věta s několika pří sudky opět vhodnější pro vystižení epické dějovosti a epické šíre?
V jednom ze starších románů naší lyrické prózy, totiž v »Pohádce
máje« od V. Mrštíka, zjistíme rovněž zálibu v delších větách; zvlášť typické
jsou tu věty a souvětí s rozvitými přívlastky.
Helenka osaměla. Před ní na lavičce ležel lehký, letní klobouk, na stolek si položila košíček vyložený živě nachovou látkou. - Pohádka máje, 303 (Novina, 18. vydání.) - Zahrada
vysvlečena z bílého svého kmentu zelená zas Šustěla kolem ní ztvrdlými už listy. Vysoká
tráva s řídkými body smetánek a sedmikrás vysoko přesahovala o zem se opírající její
nožky. - Pohádka máje, 426.

A vzpomeňme si konečně na Máchu, jehož prózu označil Šalda jako
prózu lyrickou. (Torso a tajemství Máchova díla, str. 189.) Ve své stati
»O krásné próze Máchově« cituje Šalda delší souvětí z Máchovy prózy
a mluví o složité rébusové větě.
»Čirou tmou opět rozestírati budu rámě má za nicostnými postavami a přeludy mých snů,
až chápajícího se osamělého stromu mně v noc zavitá koruna jeho opět slzami ledovými
probudí ze snů horoucích v opravdivost strastnou, až vlastní vřelé slzy moje v led ustydnou a sny moje pohynou ve věčném snůpustém spaní.« - Mácha, II, 156 (Krčmovo vydání 1 9 2 8 ) .

Nám zde ovšem nejde o »rébusovou složitost«, chceme jen upozornit,
že i v lyrické próze Máchově najdeme hojnost dlouhých složených vět, ne
příliš jasných, ale básnicky účinných. Citujeme ještě dvě.
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Řeholní bratři kláštera tohoto měli uprostřed zdí svých rozlehlou síň, v niž kdo z mnichů
tamních po jistých obřadech vstoupil, ztuhl a jakoby zemřel, ale každoročně v jistý den se
všemi tam vešlými obživl, po skonání pak dne toho opět ztuhl a tak trval za celý rok až do
toho samého dne... Mácha, II, 159. - Husté křoví obrůstá tyto vysoko nad ně strmící veliké
kameny a celá ta strana jest podobna pustému městu východních krajin, na jehožto rovných,
mechem porostlých střechách požloutlé břízy sklánějí plačící větve, v jehožto ulicích nízké,
husté křoví zakrývá ouzký průchod ve stavení pusté, teď jen plachým liškám za obydlí sloužící... Mácha, II, 206.

Takové dlouhé věty volí Mácha často z důvodů ryze uměleckých: kvůli
rytmu a kvůli zvukomalbě. Tak v posledním citáte střídají se aliterace
- po - pu- po- -po- pla- p- pu- pla-.
Jestliže jsme tedy zjistili v Čepově próze sklon k delší větě, především
k souvětí podřadnému, není tento sklon příznačný jen pro jeho lyrickou
prózu, nýbrž - jak se zdá - pro lyrickou prózu vůbec. Individuálnost Čepový věty můžeme pak hledat v oblibě vedlejších vět přívlastkových, zachycujících náladovost ovzduší nebo citový stav hrdinů.
Krátká, jednoduchá věta není tak častá jako věta dlouhá, má však rovněž svou funkci: Čep jí užívá především tam, kde chce vsugerovat představu klidu a pokojnosti.
Hroudy zdvíhaly udiveně hlavy z brázd. Slunce bylo zakalené, obloha svítila jako mléčné
sklo. Podzimní přeorané lány táhly se unaveně do dálky. (Dd, 24.)

- Stín chuchelské strá-

ně sahal už přes celou řeku. Dýchalo se volně v nastávající svěžesti, bylo cítit posečenou
trávu a červnové obilí... (Dp, 2 0 . )

Sklon k delší složené větě je sice patrný ve všech Čepových knihách, ale
ne ve všech stejně. Povídky, jež jsou vyprávěny v prvé osobě - Děravý
plášť, Zápisky J. Klena (Maz), Justýnka (Dvojí domov), Elegie (Dd),
Vigilie (Vig. Zč) - mají dlouhých složených vět méně než ostatní povídky,
ač i zde je najdeme. (Na př. začátek povídky Justýnka.)
Na syntaktické a významové stavbě věty závisí větná intonace. Není
naším úkolem zjišťovati dopodrobna povahu Čepový intonace, nemůžeme
si však nepovšimnout, že Čep používá často větného útvaru, jenž pro svou
stejnou mluvnickou stavbu vyžaduje při čtení více vět stejnou intonaci.
A poněvadž výrazná intonace může nahraditi metrickou osnovu básně,
stávajíc se tak jediným nositelem veršové stavby (viz Mukařovský, Kapitoly II, 18 n.), přispívají takové věty neobyčejně k zlyričtění Čepový prózy.
Někde jsme přímo puzeni, abychom podobné věty četli jako verše. Čep
však nevyužívá intonačních možností, jež vyplývají z podobné stavby vět,
nahodile, nýbrž naopak esteticky záměrně a intonace je u něho přímo
komposičním prvkem. Vzpomeňme si na rozhovor Prokopa s Kryštofem
v Letnicích: právě v onom místě, jež chce čtenáři sugestivním podáním
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vyvolat náladovost letní měsíční noci, do jejíhož ticha vpadá řev žab.
Tento passus je vrcholem celé kapitoly. A právě zde najdeme větný paralelismus, jenž vytváří jednotné intonační schema pro celý passus. Tento
větný paralelismus je utvořen takto:
I. Jsou to hlasy... které byly...
II. Jsou to hlasy... které se oddaly...
III. Jsou to hlasy... které smilnily...

Podmět a přísudek zaujímají tu třikrát totéž místo a vedlejší věty začínají
vždy zájmenem a slovesem. Na ráz intonace působí tu ještě odlišnost intonace věty prvé od vět následujících. Odlišnost takových intonačně stejných
útvarů od ostatního textu poutá na sebe pozornost, a dá se tedy intonace
využiti nejen k zdůraznění významu té neb oné části textu, nýbrž i na náladových přechodech. Karel (Dp), zrazený milenkou, hledá lék v rodném
kraji: jeho vyznání lásky ke kraji je nejen citově zabarveno, nýbrž i významově zdůrazněno podobnou stavbou vět a intonačně tvoří samostatný, od
ostatního textu odlišený celek. Někdy je intonace vytvořena nejen větnou
stavbou, nýbrž i pravidelným rozpoložením samohlásek.
Pásy polí se táhly pokojně k modrému obzoru a věž slatínského kostela vyčnívala za kopečkem.

Melodickou výšku udržují zde stále se opakující samohlásky -a -o- a stejné
skupiny samohlásek: - áy - - áy - - oo - - oé Zvlášť pěkně dovede využít Čep intonace souvětím odporovacím. Prvá
věta je pronášena vyšším hlasem než druhá a rozdíl je nápadný. Jsou-li postavena dvě souvětí odporovací hned za sebou, tu rozdíly v tónové výšce
se stupňují: v druhém souvětí má prvá věta tónovou výšku ještě vyšší než
v souvětí prvém, druhá věta pak zase nižší tónovou výšku než korespondující věta v souvětí prvním.
Večer Šla k muzice bezstarostná a plná smíchu - a druhý den už měla srdce v klestích a myšlenky připoutány k jednomu jménu, k jedné představě. (Hst, 21.) - Byla krásná, ale to by
bylo málo. Byla milá a půvabná, ale to je zase málo. (Hst, 2 0 . )

Působí tu však - v druhém citáte - nejenom stavba věty. Obě věty jsou
komponovány v rytmu vzestupném, který je u české věty vzácnější než
rytmus sestupný. (Viz Bečka, Technika slohu, 101.) Vzestupným rytmem
začíná už předcházející veta
T o byste ji musili vidět...

a celý tento odstavec liší se tak od ostatního textu, jenž má většinou rytmus
sestupný. Spolupůsobí tu opět samohlásky. V prvé větě druhého souvětí
Řád IX. 22.

305

je totiž nejpřízvučnejŠí slovo milá, jehož samohláska - i - je zároveň nejvyŠŠí tónově, mnohem vyšší než korespondující samohláska - a - v předcházejícím souvětí. (Viz Mukařovský, Eufonie Theerových »Výprav
k Já«, Kapitoly II, 332-333.) Kontrastního zabarvení samohlásek a jejich
rozdílné tónové výšky využívá Čep hojně. Slova s odlišnými samohláskami
jsou postavena buď v těsné blízkosti, t. j. na konci jedné a na začátku druhé
věty, nebo je přechod nenáhlý, vytvořený zprostředkujícími samohláskami
střední tónové výšky. Slova s kontrastními samohláskami objevují se pak
na začátku a na konci věty. Jindy opět jsou slova s kontrastními samohláskami na stejných místech různých vět.
Tabulka v okně mění se v zelené jezero s hrozivými stíny. Ale kolem je pusto. (Dd, 2 7 . )

Na konci prvé věty jsou úzké samohlásky, dvakrát dokonce v přízvučné
slabice, a proto je dojem temného - u - na konci druhé věty mocný.
Cíp lesíku se náhle přiblížil až k němu a z jeho Černé a hutné tmy se ozvalo podivně hlučné kloktání potoka. (Vig Zč. 4 9 . ) - Pustil se napravo přes role a cítil za sebou ďábelský
smích... (Vig Zč. 50.) - »Matičko moje, kterás to všecko přestála a znáš hrůzu těchto okamžiků, pomoz mi,« úpěla v úzkostech nočního ticha. (Vig Zč. 7 7 . ) - Prokop najednou
stojí sám a sám uprostřed lesní pustiny, obklopen... prohlubní ticha. (Lt, 10.) - Zní to
mohutněji a mohutněji, blíž a blíž, hučí to v korunách... (Lt, 10.)

Pokusili jsme se zjistit, nemá-li Čepová intonace svůj zvláštní ráz. Vše
se zdá nasvědčovat tomu, že nikoliv. V Čepově próze je sice značný sklon
k delšímu souvětí, je v ní dosti vět, jež jsou vloženy do věty jiné, jsouce
odděleny pomlkou tam, kde by mohla být tečka, tu a tam najdeme i věty,
kde bychom místo čárky či středníku čekali spíše tečku (něco podobného
zjistil Mukařovský u K. Čapka), což vše zdánlivě svědčí o tom, že Čepová
intonace má svůj osobitý ráz. Nesmíme však zapomínat, že Čepová intonace je závislá hned na skladbě věty, hned na záměrné eufonii, hned na
citovém přízvuku slov, a že za větami dlouhými následují věty krátké,
zvláště takové, jejichž podměty jsou posunuty hodně dopředu, čímž se ráz
intonace neustále mění. Proměnlivost nálady v líčení v Čepově próze způsobuje zpravidla i proměnlivost intonační linie, a proto jsme právem napsali, že intonace se stává u Čepa přímo prvkem komposičním.
V Čepově próze najdeme i věty - a to právě na významných místech které můžeme čisti jako dokonalé verše. Je pravda, že takové věty najdeme
někdy i v jiné próze. To, co činí verš veršem, není jen pravidelné střídání
slabik přízvučných s nepřízvučnými, nýbrž i poměr verše k ostatnímu kontextu. Budeme si tedy všímat jen takových vět, jejichž postavení a poměr
k ostatnímu textu nás přímo nutí, abychom je četli jako verše. Všimněme
si na př. věty:
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Zní to mohutněji a mohutněji, blíž a blíž... (Lt, 10.)

Naše veta vyznívá trochejským rytmem; ale sotva bychom vnímali její
konec jako trochejský rytmus, kdyby již skladba věty nestrhovala na sebe
pozornost. Podobně i tyto věty:
Obnovuje se ustavičné, žene se dál a dál, nenávratná jako čas. Její hlas stoupě výš a výš,
je slavný vším, co zahubila (voda), vším čemu vymlela hrob. (Lt, 10.)

Někdy se taková rytmisovaná věta opakuje jako náznak hudebního
leitmotivu.
Ten první žlutý list. (Tp, 56.) - Ach ano, ten první žlutý list. (Tp, 143.) - Daleko, daleko
uprostřed strání a rybníčků, lesíků a polí, daleko pod modrou oblohou, za obzorem uplynulého života... (Tp, 160.) - Daleko, daleko uprostřed strání a rybníčků, lesíků a polí,
daleko pod modrou oblohou dětství, za obzorem uplynulého života... (Tp, 2 0 1 . )

V prvním citátě je čistý jamb, druhý má ve svém začátku sklon k rytmu
daktylo-trochejskému. Obě se pak opakují na významných místech povídek. Druhou větou se přímo počíná vypravování o Oldřichu Baborovi
a začíná se jí také vypravování o jeho novém životě.
Větná skladba stává se Čepovi také prostředkem k vystižení prudkého
spěchu a rozčilení. Čep spojuje zpravidla několik kratších vět v delší
stavbu, při čemž jsou věty, oddělené čárkami, kladeny prostě za sebou.
Jeník se za nimi dívá a závidí jim, hle, Skládalovi byli před chvílí až u silnice a teď už
zatáčejí k humnám, vítr bere ženským sukně a odkrývá jim kolena, už jich nevidět, otvírají
asi právě vrata, střechu mají nad hlavou... (Dd, 12.) - Otec stojí nahoře bez klobouku a po
ruce mu teče krev, maminka chudák v modré sukni se napíná a nemůže dosáhnout, zrní
a vousy jí padají do očí, do úst, za košili, pot jí teče po tváři... (Dd, 12-13.)

Vybrali jsme pouze dva citáty z povídky Bouře, ale i jinde postupuje
Čep podobně. Je dobře vidět, že na mnohých místech mohl básník ukončit
věty tečkou, ale pak by z nich nemluvil chvat a rozčilení. Stavbou vět snaží
se Čep vystihnout i zvláštní náladu, která je mimo hrdiny, již vnímají alespoň z počátku - jako chladní, objektivní pozorovatelé. Tedy něco, co
je mimo ně, co existuje samo o sobě, bez účastného vztahu hrdiny. Čep tu
totiž staví na začátek věty takové větné členy, aby věta měla ráz oznamovací, a přitom stavba několika vět, následujících za sebou, je stejná.
Večer byl teplý a jasný, měsíc stál v úplňku... Stíny větviček a trav ležely... a kobylky
chřestily... (Tp, 31.)

Na jiném místě začíná každá věta příslovečným určením místa, a pak
je najednou věta s podmětem na prvém místě.
Ve stáji kopali a řehtali cizí koně, na dvoře trčela oje cizích bryček a z velké jizby se ozývala směs mužských hlasů... Marie si vzpomínala... (Tp, 6 3 . )
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Marie tu vzpomíná na jisté dojmy, ale básník podá vzpomínky tak, jako
by všechno to někdo jiný Marii oznamoval. Neboť Marie byla vždy duchem vzdálena všeho veselí v rodné jizbě; všechen ten hluk jako by šel
mimo ni, poněvadž »pro ni bývalo už tenkrát přimíšeno do nekonečné světelné slávy oněch hodových odpolední trochu nejasné tesknoty«.
Až dosud jsme věnovali pozornost především stavbě Čepový věty, jejímu vlivu na intonaci a větný rytmus, posléze i Čepově úsilí vystihnout
stavbou věty i náladové rozdíly. Nyní obrátíme pozornost k významové
stránce Čepový věty. Čepová věta je pokládána za jasnou, plynnou; neoslňuje hojnými a překvapujícími obrazy básnickými, a přece je plna
básnicky křehkého kouzla. Ale už rozbor její stavby ukázal, že rozbor významové stránky ukáže ještě lépe, že v její jednoduchosti kolotá životní
plnost a bohatost.
Významová stránka věty záleží na výběru slov i na jejich uspořádání
v kontextu. A tu je nápadné, že v Čepově próze se střetají slova - často
v jedné a téže povídce - významově plná, pregnantní, po případě lidově
prostá, až naturalistická, se slovy, jež jsou významově neohraničena.
Vzduch selské chalupy páchne často močůvkou a pomyjemi, na dvoře se válívají husince...
(Vig Zč. 57.)

Tak píše básník v povídce Rozárka Lukášová. Ale něco před tím najdeme
tuto větu:
...znala (Rozárka) dobře tón, jaký vydává stín větve, když se dotkne měkké sladkosti trávy... (Vig Zč. 54.)

Co je to ten tón, který vydává stín větve? A kdo se tu dotýká měkké
sladkosti trávy: větev či její stín? Básník vytváří v této povídce zcela vědomě a záměrně věty, z nichž na nás dýchá syrová skutečnost, vedle vět
kouzelně křehké krásy, působících svou významovou neurčitostí. Věty
prvého typu uzavírají v sobě úplně a dokonale skutečnost viděnou či slyšenou, z vět typu druhého chvěje se tajemství, nepostižitelné, unikavé.
A ovšem, vše je v dokonalém souzvuku s náladou celé povídky: vášnivé
dětské srdce, toužící se setkat s matkou ve smrti, střetá se neustále s nárazy
všední pozemskosti. Tajemně dráždivá a zároveň bolestná touha zemřít je
zraňována všední hmotností. Proto ony protiklady slov a vět až naturalistických s větami lyrickými, z nichž se chvěje březinovsky chápané tajemství
bolesti a smrti. Teprve v takovém kontrastním spojení vět, jež spoluvytváří
komposici povídky, vynikne jejich záměrnost a básnická síla.
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Taková významová neurčitost i významová jasnost a prostota prostupují se navzájem v celém Čepově díle. Sotva se to dá vysvětlit jinak, než
že Čepovi samému je svět souborem lidí, zvířat a věcí, jež jsou, ale zároveň
i něčím jiným, co se nedá postřehnout smysly, co je prchavé, unikavé, co
fluktuje. Ať je to hlas Boží, jenž vane přírodou od skonání do skonání,
ať je to výzva zemřelých, jež se chvěje nad jejich ostatky, ať je to dosud
tajemný a neznámý hlas tušení, právě ten hlas, právě tu výzvu slyší Čep,
a může slyšet každý, jehož srdce je pokorné. Hrdinové Čepovi chtějí - jak
Čep praví o lidech v ráji, Řád III, 6, 337 - proniknout skrze věci stvoÝené
do tajemství a slávy Boží jsoucnosti. To je nejhlubší příčina významové
dvojpólovosti Čepový prózy. Ale je tu ještě jiný důvod, totiž Čepová nechuť k popisu. Jeví se to již ve výběru adjektiv. O tom jsme se již tu a tam
zmínili, nyní si však všimneme tohoto zjevu podrobněji.
V Rozárce Lukášové najdeme neobyčejně mnoho významově expresivních adjektiv. Nejsou to osobitá, výrazná adjektiva, nýbrž naopak adjektiva konvenční, která mohou vstupovat ve spojení s nejrůznějšími substantivy. Vytvářejí spojení, jež mají vsugerovati čtenáři jistou náladu nebo
sdělit jistý pocit. Epik by patrně hledal vždy nová a nová adjektiva pro
nové odstíny, vypravěč psycholog by se zase nespokojil s tak snadným puncováním pocitů, ale provedl by jejich analysu. Čep usiluje vědomě o něco
jiného. To, že se tu tolikrát vyskytují významově expresivní adjektiva,
svědčí, že se úmyslně vyhýbal jednak epickému popisu a epickému rozvádění, a dále, že mu nešlo o psychologickou analysu jednotlivých pocitů,
nýbrž o vystižení celého duševního stavu Rozárky. V Rozárčině srdci vyrůstá z počátku nejasná touha nerozloučit se s matkou, ale pak už čeká
dychtivě, v bolestné rozkoši, na smrt, jež ji spojí opět s matkou. Tu mučivě
bolestnou rozkoš a světlo poznání, jež proklálo srdce Rozárky, zachycuje
básník významově expresivními adjektivy (uvádíme v nominativě):
strašný úděl
příšerné mlčení země
děsivá sestra rozkoše
strašlivé objetí
hrozná zeď zoufalství

Zbývá nyní vysvětlit, jak to, že většina těchto adjektiv - při vší své významové a někdy i zvukové expresivnosti - je významově neurčitá, nepřesná.
Zkoumáme-li jistý počet adjektiv, postřehneme brzy, že některá z nich
se spojují jen se substantivy zcela určité kategorie. Na př. přídavné jméno
lakomý. Lakomý je kupec, otec, synek atd., řekneme-li vsak, že čas je la-
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komý, pociťujeme to jako spojení dvou slov významově nekongruentních.
Spojení to nabývá nových významových možností (na rozdíl od jazyka
sdělovacího) a stává se obrazem básnickým. Podobně je tomu na př.
u adjektiv, jež vyjadřují barevnost: adjektiva zelený, modrý atd. mohou
vstoupit ve spojení jen s omezeným počtem substantiv, nemá-li být toto
spojení významově nekongruentní. Píše-li však Čep o »modravých zvucích
klekání« nebo o »modré úzkosti«, pak už vzniká obraz básnický, jehož významové možnosti jsou větší a závisí hodně na zážitcích čtenáře samého.
Taková spojení jsme měli zvlášť na mysli, když jsme mluvili o t. zv. představové bohatosti. Naproti tomu adjektivum strašný může být spojeno
téměř s každým substantivem (strašný člověk, strašný strom, strašná červeň, strašná láska atd.). Podobně i adjektiva: hrozný, děsný, příšerný atd.
Právě proto, že tato adjektiva mohou vcházet v nejrůznější spojení, ztrácejí na významové pregnantnosti, stávají se významově neurčitá. Čep má
v oblibě takováto adjektiva nejen v Rozárce Lukášové, nýbrž v celém svém
díle. Je ovšem třeba stále mít na paměti, že Čep užívá všech těchto adjektiv
úmyslně a většinou promyšleně. Ukázali jsme, jak srážka prudké touhy po
tajemné smrti s všedním světem je zachycena v Rozárce Lukášové kontrastním typem vět i citově kontrastními slovy, a dále, jak pěkně je vystižena
nálada celé povídky. Nejde tu tedy o improvisaci. Tím, že Čep často užívá
adjektiv významově neurčitých, spojení významově nekongruentních, a dále
neobyčejně mnoho slov emocionálních, vytváří jakýsi citový podklad pro
rozvíření představ, zkrátka Čepovo dílo si vynucuje svou strukturou spolupráce čtenářovy více než dílo epické. Jestliže všechny ty nedokončené, citově rozevláté věty, jestliže všechny Čepový oblíbené motivy, jako bílá
cesta, orosená pěšina, šlápoty dětských nohou v písku cesty, modrá obloha
nad hlavou atd., nechají čtenáře chladným, nerozvíří jeho vlastní představivost, pak Čepovi neporozumí.
Vedle významově neurčitých adjektiv a vedle významově nekongruentních spojení (o těch ještě později) má na významovou stránku vliv i stavba
věty. V Čepově próze se často setkáme s větami, jež jsou stavěny velmi
jednoduše, a přece jsou básnicky velmi účinné. Čep toho dosáhl tak, že na
místo očekávaného větného členu postavil člen jiný. Zvlášť častá je záměna
podmětů.
Bílý den vzbudil mnoho rámusu... (Dd, 46.)

Prostou větou sdělovací bychom svůj dojem vyjádřili asi takto: »Vozy
vzbudily mnoho rámusu.« Jindy se stává podmětem slovo, jež by v obyčejné větě zaujímalo místo jiného větného členu.
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...růžové šaty se stydí, že jsou pomačkány... (Dd, 4 1 . ) - ...cesta od školy úvozem ke kříži
a k mysletickým humnám záříc běžela před nimi (před školáky)... (Dd, 7.)

V prvém citátě stal se podmětem předmět - (Lidka) se stydí za své pomačkané růžové šaty - v druhém přísloveč. urč. místa - Děti běžely záříce po
cestě Představová bohatost - větší než při normální větě - vzniká tím, že
nový podmět ve všech těchto příkladech podržel sloveso věty obyčejné.
Vzniká tak, zvláště v posledních dvou citátech, významová nekongruence
mezi podmětem a slovesem:
...Šaty se stydí... cesta záříc běžela...

Věta se tak stane básnickým obrazem - personifikací. Jsou ovšem i složitější
záměny větných členů, i bez personifikací.
Cesta se zase hroužila do lesa. Oba noční chodci se zastavili a ohlédli se... (Lt, 22.)

Na první pohled se zdá, že v první větě není nic zvláštního. Ale z další
věty je zřejmo, že vlastně oba chodci se hroužili do tmy lesa; je tedy i zde
záměna podmětu.
Hrozně ráda vstávala za ranního ticha, přikrytého oroseným stínem... (Zč, 66.)

Básnický účinek této věty je pro její představovou bohatost úžasný. Jde tu
zároveň o záměnu několika větných členů a o spojení významově nekongruentní (ticho přikryté - orosený stín). Orosenou je totiž tráva ve stínu
a stínem je pokryta země; ale kdybychom to chtěli takto říci, potřebovali
bychom k tomu několika vět. Srovnejme s naším citátem jiné místo z Čepa,
kde není významové nekongruence, a postřehneme hned, že účinek je slabší.
Slunce už stojí vysoko, ale na trávě se ještě sem tam třpytí rosa. Země mezi stébly je ještě
vlhká od nedávného deště. (Lt, 37.)

Záměnou podmětu podtrhne někdy básník větu i zvukově:
Hora se vzdouvala hukotem větru. (Dp, 132.)

Dvě slova aliterují na -h-, dvě na -v-. Kdyby tu Čep použil podmětu »les
se vzdouval...« zmizela by nejen jedna účinná aliterace, ale byl by oslaben
i básnický účin této krásné věty.
Jemný cit pro zvukové a rytmické hodnoty jazyka, esteticky záměrná
stavba vět, smysl pro větnou dynamiku, která se stává na některých
místech i prvkem komposičním (využití slovesného vidu při změně nálady), to všechno odlišuje Čepovu prózu velmi jasně od prózy sdělovací.
Vzdálenost této lyrické prózy od jazyka sdělovacího je mnohem větší než
vzdálenost epické prózy od téže základny. Při zkoumání Čepový prózy se
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dále ukázalo, že i významové stránky jazyka je využito záměrně esteticky i když ne vždy s vědomým úmyslem - především tak, že slovo, motiv
a věta (stín - bílá pěšinka - zelené ticho spouštělo tu křídla jako snící
pták) nabývají vedle vlastního významu i významu symbolického a uzavírají v sobě zpravidla celý tlum představ. Také v tom je obdoba lyriky.
(Úryvek ze studie)

Vilém Peřina
O DIALOGU
Přítomná skutečnost divadelní hry znamená určitý děj, který se odehrává před našima očima. Dialog jest pak forma, objev duševního děje.
Divadelní hra jest jen dialog, jako malba jen barva. Na dialog jest
zmenšen, homogennisován svět, neboť každé umění jest redukováno na
prvek a tím jest homogennisována spousta roztrhaných, sobě cizích věcí.
Jen společná hmota, přeložená do jednoho jazyka, tak bychom to nazvali,
dovede udržovati mezi nimi spojitost, příbuznost, pořádek. A homogenní
hmota dramatu jest dialog.
Dialog znamená, že básník »se neozve« než vlastně jen ve svých postavách. Nikoliv prostřednictvím svých postav. Neboť tam, kde jej přece
slyšíme, tam jest konec dramatu. Zde je tedy také objektivnost. Příznačné
jest, že drama již není živoucí, když prostřednictvím jeho postav slyšíme
hlas spisovatelův. Mrtvé je slovo, když se ozývá existentní spisovatel, a živoucí, když mluví dramatická postava vlastně neexistující. A přece i tady
mluví básník.
Jest nesporné, že spontánně poznáme, je-li hlas pravý, prýští-li z toho,
co říká, anebo z množství slov. Tohle je zázrak přepodstatnění a zároveň
nejpádnějŠí důkaz. Podle Schellinga každé umělecké dílo tvoří organický
celek, který vystřídav svého stvořitele, žije zvláštní život, má zvláštní hlas
živosti. Život organismu probouzí se slučováním prvků. Ale život dialogu
nerodí se tím, že jsou »živá« a mrtvá slova. Nutno jen dobře si je zvoliti.
Neboť jsou slova, která jsou někde překvapujícím způsobem živá, jinde,
třeba táž, jen mrtvým papírem. Nikoliv slova činí organismus živoucí,
nýbrž obráceně; v určité souvislosti a poměru oživí slova často i nejabstraktnější dialektika.
Jistě tato »živost« má také vnější naturalistickou techniku, ostrost a napodobení toho, že lidé mluví jako »ve skutečném životě«. Ale že v tom
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nezáleží živost, to dotvrzuje mrtvost dialogu tolika naturalistických dramat
a démonická živost dialogu mnoha veršovaných klasických dramat.
Nyní jest tahle otázka: jak je možno jen representovati v dialogu svět,
život. To by byla ta kantovská otázka: »Wie ist der Dialog möglich?«
Jak se vtěsná do téhle velké redukce svět, čím to, že se může stvořiti zcela
plný, sám sebou se rozumějící svět - právě jen v dialogu? To tím, že umělecká redukce není zkomolení, nýbrž transponování. V té musí býti přece
vše. V životě, kde mluvíme přirozeně, není třeba, aby dialog obsahoval
vše, vždyť tam je prostředí, které ho doplňuje a vyrovnává. Tedy takový
dialog, který zrcadlově doplňuje život vně dialogu, nemůže býti »přirozený«. Na jevišti sice doplňuje dialog nálada dekorace a hercova hra obličeje. Ale na řeckém divadle nebyly náladové dekorace a nebyla hra obličeje, neboť hráli v maskách, a přece kdo jednou viděl takové představení,
šťastně cítí, že toho není třeba. Takový jest pravý dramatický dialog. Nyní
jest otázka, jak se takový dialog tvoří ?
Přirozený dialog není upotřebitelný, neboť jest jen částí, živým prvkem
souhrnu života, tedy v mrtvém významu stává se fragmentem. Proto se
musí stylisovati. Jsou dvě možnosti této stylisace. Jedna, že mnohobarevnost zrcadlíme v dialogu. Dialog pak maluje bohatost života, tvoře světélkující ovzduší s mnoha odstíny nálady. To jsou dialogy dýšící »životem«,
naplněné tajemnou hudbou. Sem také patří přeplněné, herecké, vroucí
dialogy Shakespeara. Do bohatosti obrazů volně mísí barvy života.
Dialog moderní techniky, která přijímá bohatost života jako mycí
houba, jest úplně jiný. Moderní technika vychází z toho, že věci se do ní
nevejdou ani podle jména, ani podle pojmu. Ještě spíše tak podle svých
vůní. Zejména z přímého pojmenování vždycky něco vynechává, často to
nejlepší - tedy probouzí obraz nepřímou asociací. Tuto asociaci stvoříme
z něčeho vedlejšího, z něčeho ve svém jádru nepřízvučného, něčím, právě
tím, co ukazuje něco bezobsažného za sebou, co jsme se báli nazvati přímo,
co však dostaneme v celé jeho původní prsti. Vůně, hlas probouzí v nás
proto vzpomínku minulého slova, protože v sobě nesoustřeďuje myšlenku.
Takové jest ovzduší dialogu moderní techniky (jejím nejtypičtějším představitelem jest doposud Maeterlinck), která nejmenší prvek staví do středu,
aby jím representovala celek.
Herce postavil tento dialog před onen úkol, aby přestavěl celou svou
bytost do této částečné nálady a zvětšil ji v symbol. Tím vzniklo prostřednictvím Duseové impresionistické herectví. Herci celou svou tělesnou bytostí vyobrazují abstraktní cit ornamentu (Eysoldt, Després). »Sie zeichnen
die Furcht, nicht einen furchtsamen Menschen.«
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Tedy jedna možnost dialogu, jeho stylu, jest, že zrcadlí mnohostrannou
bohatost života v barevné různosti. Tak jako řeka odnáší s sebou barvy
břehu. Ale dialog, který povstal z redukce světa, má ještě jinou možnost
a ještě jiný styl. To jest druhá odrůda dramatického dialogu: nahraditi
chybějící život nikoli vnější barvou a náladou, nýbrž nejhlubším uchopením
živelnosti, nikoliv svými květinami, rozvětvenou korunou, ale svými kořeny, zřeknutím se každého odstínu ve prospěch středu a každé »živosti«
ve prospěch života. Tento dialog hněte ostře ústřední, rozhodující motivy,
a jen ty: s držadlem bez květin chopí se jedním pohybem kytice. Tímto
dialektickým dialogem tvoří studený, téměř vzduchoprázdný prostor mezi
postavami. Dává pouze kostru života, zato však činí viditelnou nejvnitřnější ústrojnost. Tento dialog jest duchový a nepracuje s hudbou nálad.
To je styl tak zvaného klasického dramatu: k tomuto typu patří Sofokles,
Racine, Alfieri, Paul Ernst.
Nyní je zde otázka: může-li a jak může býti tento duševní, dialektický
dialog živoucí? Může-li býti »pravým«, bezprostředním hlasem duše?
Nestane-li se takový dialog nezachranitelně abstraktním, náznačným,
zvratným ?
Říkáme, že reflexe jest nedramatická, protože nemá skutečné přítomnosti, neboť každá reflexe, každá theorie jest uspořádáním, ohledáváním
skutků v myšlenkách; formulováním dochází k tomu, že drama, které jest
formou, přináší reflexi cizí, novou formu, dvojakost a odstup. Když v dramatě dostal formu chaos života, drama s reflexivním dialogem stojí znova
relativně proti tomuto chaosu, jehož pojem uspořádává znova v jiném
ovzduší.
Ale když tyto ostré formule přece nejsou nové zformulování dramatické situace, která jest již sama sebou tak ostrá a centrální, že i nejostřejší
definice jest prosté přečtení toho, co jest viditelné? Pak to nejsou reflexe,
ale živě přítomné a živoucí vyjadřování. Ještě méně jest abstraktní ona
myšlenka, která sama o sobě jest rozhodující zážitek, rozuzlení, které obrací
osud hrdiny. Uznání, porozumění, také jakékoliv duchové formulování^
ve kterém hrdina umře, není již »abstraktní«, nýbrž nejdramatičtějším jednáním. Hebbel stvořil prvý úplně čistě tento nový lidský typ, jehož životem jest myšlenka, a od té doby jest alternativou staré estetiky, že buď
myšlenka anebo život jest bezpředmětný. Dialogy her Strindbergových
anebo druhé jednání Klein Eyolfa ukazují, jak dovede býti démonicky živoucí čistě duchovní dialog.
Hle, dva styly dialogu, dva typy, které povstávají ze dvou možností
redukce. Jeden je barevný, přinášející ovzduší, druhý je střed silně for-
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mulující, dialektický, bezvzduchový dialog. Prvý nazýváme typem shakespearovským, ostatní pak typem sofokleovským. Ale odvážně můžeme
jeden nazvati malířský, druhý pak také lineární. Tyto dva typy jdou vedle
sebe tak nápadně a ostře odlišně do konce historie dramatu, že sotva dovolují pravé přechody.

VARIA
Problém filmování výtvarného

díla

Nad Oertelovým »Michelangelem«.
Loňského roku vzbudil velkou pozornost celovečerní kulturní film režiséra Kurta
Oertela »Michelangelo«. Měl podtitulek »Život titána«, ale předváděl vlastně méně život
a více dílo, takže by bylo výstižnější, kdyby měl podtitul »Dílo a život titána«. Tento film
zaujímá v evropské i světové kinematografii ojedinělé místo. Pokusil se zachytiti historickou osobnost, aniž by použil jediného herce k ztělesnění titánova života i života jeho doby,
a vyšel pouze z jeho sochařských, malířských, architektonických a literárních děl, jichž přímo použil a jichž jedině použil k vytvoření jeho filmového profilu. A zlomkovitě je doplnil
snímky dobových rytin, plánů měst, historických map a konečně snímky florentskými, římskými a carrarskými a záběry z italské krajiny. Dílo a život Michelangelův roste zde tedy
z vlastního materiálu Michelangelova díla, sdruženého s prvky materiálu dobového a lokálního. K proporcionalitě tohoto materiálu třeba podotknout s hlediska komposičního jenom
několik slov: historický materiál, kterým Oertel vyvolal prostředí a dobu a jímž »Michelangelo« gravituje v renesanci, odsunul značnou exposicí vlastní thema. Rozměrnost těchto
prvků, které tvoří vtíravé pozadí k Michelangelovu profilu, a vložka s Raffaelovým cyklem
kreseb o Amoru a Psyché utlačovaly někde vlastní Michelangelův materiál. Oertel ovšem
potřeboval tento historický materiál nejen pro evokaci renesančního prostředí a doby, nýbrž
také pro oddech, prodlevu a kontrast k přímému michelangelovskému materiálu. Historický
materiál plnil dvojí funkci: popisnou a komposiční. Chtít, aby doba tvořila pouhý rámec,
bylo by málo. Oertel ji správně učinil ve filmu partnerem díla a života Michelangelova.
Ale někde se tento partner protlačil do náročného popředí. Leč v tom nevězí problém. Ten
je jinde.
J e nutno si všimnout tohoto filmového díla zvlášť. Nehodlám o něm referovat. Bylo
už dávno kladně, a právem, posouzeno filmovou kritikou - s hledisek filmových. Ale zdá
se mně, že to tentokrát nestačí. Podíváme se ještě na Oertelovo dílo odjinud. Vybízí k tomu
a zasluhuje si toho.
Hlavní otázka totiž zní, zdali vyvolal Oertel svým filmem výstižnou představu Michelangelovy osobnosti. A odpověď zní, že vyvolal. Abychom však měli z Oertelova počinu zisk,
který by přesahoval dosah a cenu jednoho díla, třeba rozebírat Oertelův počin do všech
důsledků obecné zákonitosti. Oertel tedy vzbudil v každém návštěvníku kina, který zhlédl
jeho »Michelangela«, představu mohutného díla nesmírné bohatosti a všestrannosti a titánské jedinečnosti. Oertelův Michelangelo je tedy genius a titán. V tom mu jeho filmový tvůrce
ničeho neubral. Zdůrazňuji to, protože v době uchvátaných životopisných románů a dramat
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i filmů, které většinou těží ze sensačnosti soukromí umělců, Oertel se zřekl lákavosti Michelangelova soukromí, uváděje jeho lidský osud zřídka a citlivě, jediné pokud souvisí bezprostředně s dílem. Drtivou většinu filmových diváků, kteří nemohli poznat Michelangelovo dílo přímo v místě jeho uchovávání nebo nanejvýš je poznali z kopií a fotografií, film
zasvěcuje do Michelangelova díla a vztažné do Michelangelova života i jeho doby. Lze říci,
že této většině diváků Oertelův film Michelangela objevil. Lidovýchovnost jeho filmu je
zřejmá.
Kdo však zná Michelangelovo dílo, stál k filmu v pochopitelném střehu. Ten na filmu
chtěl, aby mu vyvolal rovnomocnou představu jednotlivých děl. A zde jsme konečně u nejcitlivější otázky. S hlediska celkového pojetí Michelangelova díla a jeho celkového uchopení
vyrovnal se Oertel se zjevem Michelangelovým beze zbytku. A po svém. Jiný filmař by jej
mohl pochopit jinak. Ale na tom nesejde. Záleží na tom, zdali v Oertelově pojetí je obsaženo jádro Michelangela. To jest. Totálně se s ním Oertel vyrovnal pozoruhodně. Plně.
S hlediska partikulárního vzbudil skepsi, která nás vede k základnímu problému, zdali totiž může filmař svými prostředky vyvolati představu jednotlivých děl tvůrcových, která by
byla rovnomocná představám, jež máme přímo z díla.
Jděme rovnou k věci. Absolutně to nelze vůbec. Tak jako nemůže se sochař zmocnit
thematu zapadajícího slunce, nemůže se filmař vyrovnat s nějakým thematem sochařským
nebo malířským anebo básnickým, ježto mu v tom brání diametrální povaha jeho materiálu.
Ale je možno se s ním vyrovnat relativné dokonale. Je ovšem také možno někdy vzbudit
i mocnější dojem, než jakým působí snímané dílo. Ale lze to zřídka, a je to ostatně omyl»
neboť musí jít o přiměřený, ani větší, ani menší účin, který má film vyvolat o snímaném
objektu.
Lidské oko má zázračnou možnost vnímat celek i detail. Nic se nemůže vyrovnat pravosti účinu, který v nás vyvolá originál výtvarného díla. J e nám dáno na vůli soustředit oko
na cokoliv. Okem při přímém vnímání výtvarného originálu můžeme lehce poměřovat, srovnat a hodnotit celek s detailem a opačně. Ve filmu jsme donuceni vnímat dílo výtvarné tak,
jak si přeje filmař. Může nám svůj postoj k dílu vnutit. A nutně nám také určuje své vnímání a své pojetí. Jde o to, aby nebylo v rozporu s povahou díla. Filmař musí tedy dbát,
aby vystihl jeho charakter. Každé dílo má svůj vlastní: Mojžíš jiný než Pieta nebo David»
Odtud logicky plyne, že filmař je musí snímat s ohledem na jejich individuálně odlišný
ráz. Pohyb kamery, rytmus obrazu, střih a vazba musí být vždy jiné, aby byl vystižen rozličný charakter jednotlivých děl. Každé dílo musí snímat jinak. Lze to shrnout v základní
větu: filmař musí nutně svou tvůrčí methodu individualisovat podle povahy snímaných děl.
Po někdejším zhlédnutí Oertelova- díla v zárodečné formě krátkého filmu, které k nám
bylo uvedeno asi před čtyřmi lety, se zdálo, že tato přísná individualisace filmařovy methody není možná. Lépe řečeno: že to jest jen požadavek theoretický. Tehdy vystupovala nivelisace kamery. Vzbuzovala přesvědčení, že nelze ani relativně nahradit přímé vnímání sochařského díla filmem. Ale dílo Oertelovo v definitivní formě celovečerního filmu nás přesvědčilo, že je možné, aby filmař postupoval se svrchovanou methodou individualisační.
Oertel o tom podal důkaz především na opilém Bacchovi. Toto Michelangelovo dílo snímal
Oertel mistrně, s citlivostí tak jedinečnou a ojedinělou, že pro ni nenaleznete ve filmu protějšku. Krouživý pohyb kamery, který vzbuzoval představu Bacchova opojení a tančení, působil úchvatně. Tímto klouzavým pohybem kamery, který přecházel do tance kolem Baccha
a nenáhlou vazbou detailů s polodetaily, které přecházely zvolna v celky, vytvářel vratkost
Bacchovu tak podmanivě, že skulptura ožívala. Bylo by třeba proměnit tento způsob u výhružné velebnosti Mojžíšovy, u vzletného Vítěze, u bděle monumentální grácie Davidovy
a podobně.
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Co předpokládá toto tvůrčí proteovství? Konformní filmovou tvořivost. Ale nejen to.
Zvláštní odevzdanost a pokoru, dokonce určité odříkání. Filmař se musí něčeho ;zříci.
Upustit někde od filmařské rozkoše z tvarů, od zálibné fotogeničnosti tvarů a od strhujícně
divoké krásy vzrušujícího detailu. Odříkat se. Zní to paradoxně. Ale je tomu tak. Oertel
ukázal, co všechno film dovede. J e to úžasné. Někdy však je a bude třeba při podobném
úkolu ustoupit od jisté nádhery samoúčelnosti. Východiskem v takovém případě je míra
služebnosti filmu. Cíl jeho služby je vznešený, nutno se mu plně oddat: poddat se materiálu. Třeba tu zmíněné pokory. Vítězství zde tkví ve vzdání se thematu.
Moc, již zcela ovládl i částečně pokořil Oertel michelangelovský námět, se jmenuje
filmový detail. U Oertela dokonce někde film triumfoval, sveden Oertelovým filmovým nadáním, nad thematem. Každý, kdo nezná, i kdo ostatně zná Michelangelovo dílo, byl stržen
detailem Oertelovy methody. Tento detail mu odhalil krásy díla dosud nevídané. Oko nemá
pátravosti kamery. Nevnikne tam, kam pronikne kamera. Ať jde o dílo sochařské, ať o malířské, jmenovitě v Sixtinské kapli, pro všechny nám Oertel filmem objevil důmyslnost koncepce a mohutnost komposice Michelangelova díla. Do jeho skladebnosti nahlédl, myslím,
Oertelovým filmem také odborník s mnohým podivem. T o všechno proto, že filmový detail
poskytuje možnost pronikavé analysy. Oertel rozanalysoval Michelangelovo dílo dokonale.
Světlo analysy vrhá ovšem stín na synthesu. Oertel provedl někde synthesu zcela, někkde částečně, někde ji neprovedl. Dokonale ji provedl u Opilého Baccha. Částečně u Piety
a jinde. Většinou však setrvává u analysy. Sám neřekl, zda byla jeho cílem analysa či také
synthesa. Stačilo by zcela, kdyby byl podal pouhou analysu. Oertel se však pokusil úspěšně
0 synthetický obraz osobnosti. Míjel vsak synthesu jednotlivých děl. Právě tím ovsem podv

ní til problém, který si zde řešíme, i kdyby byl naň Oertel sám nemyslel. Jeho dílo jej vybavilo.
Pokusili jsme se tento problém řešit. Domníváme se, že konformita vyjádření výtvarného díla filmem předpokládá, aby při správném pojetí takového díla po analyse byla provedena synthesa. Snad je dobře podotknout, že vlastně analysa i synthesa se děje, a má dít,
současně nebo alespoň bezprostředně. Není ovsem pochyby, že analysa je účinná, vděčná
1 objevná. Zasvětí do tvarů, linií, vazeb, do nichž oko nezasvětí téměř nikdy. Leč bez synthesy nevzniká rovnomocný dojem z jednotlivých výtvarných del, který výtvarná díla skýtají
při bezprostředním vnímání originálu. Analysa snadno odmocňuje úhrnný dojem, ježto
tříští účin. Pro část zapomínáme na celek. Filmový detail rozkládá celistvost účinu výtvarného díla, není-li ovsem úměrný a vázán na celek. Filmový detail může tak napadnout dílo,
jehož poznání prohlubuje.
Tento problém nám Oertelův film předestřel. Musíme mu být zaň vděčni. Jeho dílo
je i v tom průkopné.

O. Martin

Hledání ztraceného

času

Když táhnou v prostorách noci nad hvězdárnami záhadně souhvězdí, tu jako by
všechny k dokonalosti dobroušené

čočky, přejemné přístroje, astrografy

a

interfero-

metry, spjaté s časy »odkouzlování« i životní strohosti, nabyly v pableskujícím tichu
jiného, vyššího smyslu. Pryč s astrologií, s hadačstvím, zajisté; ale astronom, který by
se alespoň někdy nepovznesl intuicí nad své výpočty, svá střídmá pozorování, a nikdy
v nitru nezajásal, nikdy se nevposlouchal v »hudbu sfér«, ten by nám jako člověk i vědec
připadal chudičký. A neříkám tím, že by se měl, vyzbrojen zhusta jen nedostatečnou silou
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obrazivého stylu, pouštět do rozevlátých a planých úvah o některých svých citech nejvniternějších. Nejvolněji dýchali v dálavách kosmu, šlo-li o postižení onoho fluida záhady a tvůrci všeobjímavosti, vždy spíše mystikové, ti utušovatelé a praví vidoucí, a pak
jejich o čtvrttón zemitější blíženci, básníci... Opakuji znova, že počátkem svých odstavců
neplaiduji pro mlžnatou pavědu tuch a snů, že jenom naznačuji, jak opravdově průkopnický a celistvý pohled v hlubokost vesmíru vyrůstá, věřím, jen z duše, ozbrojené všemi
vědeckými methodami a poznatky své doby, přitom vsak i krásou a velkým tajemstvím
kosmu prostoupené, uchvácené...
Když noc, měsíční noc, metá tichounce stíny, mnohdy až uhodí závratí při pohledu
na katedrály a sochy minulosti, jak se tak rýsují zpod vzdušného sněhu; a zvlášť, zadíváš-li se na pozůstatky s našeho hlediska prastarých kultur, do nichž se vžíváme
zpravidla dost namáhavě. Což se nestala sfinga, tajuplně odpočívající v proudění luny,
v průběhu staletí rovnou ztělesněním zraku upřeného do nezvažitelných hloubek, znakem
tajemství vybleskávajícího zpoza devaterých pečetí?... Noc bezhlese uplývá a z její tichosti
vystupují obzvláště výrazně a doléhavě stopy, úlomky i střípky minulosti, té, jež nám je
v své úplnosti skorém neprostupnou záhadou; tak je tomu, když moře z čistá jasna zcela poustoupí a z písku nás volá zde hvězdice, tam orosená mušlička, či řečeno jinak:
podobné, neurčitější pocity vlínají v sebe na příklad i při ohledávání otisků v uhlí,
svědků »času

mimokulturního,

vegetálního«.

To

velké

ticho kolem

tors

a

kusých

trosek minulosti - spálená partitura, »strhané struny Zvuk«, to tebou v něm též šlehne! to hluboké mlčení, jakoby bezednost samotné věčnosti, to, jež se v duši mystikově rozezpívá mohutnou symfonií, vázanou však bezmála na trvání jeho stavu »uchvácení k nebesům«, to, jež opojí jeho bratrovce, básníka, a pudí jej, vždyť se upsal slovu, aby vyjádřil co nejúplněji vír barev, pohybů a světla, promlouvává, ba troufám si říci, musí
promlouvat přečasto i v duši pravého badatele, historika, toho, jenž není jen třidičem
suchých dat, ale oživovatelem. Věda je pavědou, učiněnou křížaličkou, bez té živé vody
intuice, bez moudrého zamýšlení se nad životem a jeho proměnami, bez vnitřního řádu,
bez dramatického vztahu k látce, co ti učarovala na celý život. Znova však opakuji jednu
samozřejmost: z takových myšlenek, citů i pocitů, vhodných k tomu, aby je mystik
i básník rozehráli v bohatou stupnici slov, u prvého jakoby za oparem, poblíže středu
nevyslovitelna, u druhého s větším důrazem na barvu i mízu, mohla by se zcela lehce
zroditi i t. zv. věda, ta o nepřesných obrysech, z nich mohlo by zajisté těžit neprojasněné
vědecké modloslužebnictví a tajuplnictví, tedy styl myšlenky i citu nám v této oblasti
nadočista cizí. Ono dohlédnutí k podstatě života, ono zanícení až, ba opojení, u vědeckého pracovníka ovšem sotva rozeznatelné při zběžném pohledu, onu celoživotní věrnost
předmětu, již by sis stěží představil jako produkt rozumu rozumařícího, cítíš však při
nejpozornějším prožití skutečně velkého vědeckého díla za každou stránkou. Pomyslný
vědecký skalpel nekmitává se ovšem v ruce skutečného vědce na způsob onoho, jímž
podle svědectví některých autorů rádi oslňovali své publikum, na př. někteří chirurgové
a herci života v jedné podobě; má mířit k jádru, k podstatě, k pravdě, i odpouští si
zpravidla zatěžující zdoby, není však jedno, zda my, čtenáři, posluchači přednášky a tak
pod., vyciťujeme za každou psanou nebo proslovenou větou muže, který svůj předmět má,
jak se říkává, v malíčku, který jej nadto cele prožívá, nebo jen suchopárného človíčka»
unavujícího nás letopočty. Bůh ví, proč se tolik hovořívá i střízlivosti, opatrnosti atd.
• právě u děl tak závažných, do široka rozestřených, tak bohatých důvtipností, promyšlenou smělostí, jistých v odhadu i v propočtu, u děl tak oplývajících průhledy časem
i prostorem, jako je životní práce profesora Bedřicha Hrozného, když podobné vlastnosti
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a vlastnůstky, samozřejmé u vědce jeho ražby, nijak typicky neprojadřují všechnu hloubku
jeho práce, celou její sílu a závažnost. Snad by se to dalo říci spíše takto: díla jako
takové Nejstarsí dějiny Přední Asie a Indie

(Profesor dr. Bedřich Hrozný: Nejstarší

dějiny Přední Asie a Indie. Druhé, doplněné a přepracované vydání. Vydalo nakladatelství
Melantrich v Praze v dubnu 1943. Str. 2 2 3 )

vzcházívají zpod pera badatele, jehož

schopnosti pozorování, odvažování fakt i drobného ohledávání vykošatily harmonicky,
sloužíce si návzájem, napomáhajíce svou spoluprací celkovému rozvinutí vědeckých perspektiv. Nejprekvapivější hypothesa - a profesor B. Hrozný odvážil se v průběhu let již
těch nej smělejších, a přece většinou odolaly náporu kritiky domácí i zahraniční a jsou
dnes namnoze přijaty všemi dějepisci, kteří se obírají Přední Asií - byla by zajisté jen
planým hračkařením, kdyby si badatel nezajistil, lze-li tak říci, svůj vzlet důkladnou
podezdívkou; každá stránka B. Hrozného rovnou svědci o nej důkladnějším prozkoumání
pramenů, o nej živějším vztahu k vykopávkám, které vrhly v posledních desítiletích tolik
světla do spletitých a tmou časů zastřených otázek historie Přední Asie, každá dosvědčuje,
že autor potěžkává fakta i věci s domáckou obezřetností. Ale přece jenom vyciťuješ
vždy a všude badatele, spjatého se svým vědeckým osudem celým živoucím pohybem zanícené lidské osobnosti. Nebýt takovéhoto vztahu k minulosti, té hybké pulsace, byla
by čtenáři kniha jako Nej starší dějiny Přední Asie stěží tak blízká! Nescvrkává se
mnohé vědecké dílo po dočtení v pouhou hrstečku chladného popela právě pro nedostatek vniterného rytmu, pro přílišnou střízlivost a úzkoprsost původcovu? Vědce rázu
B. Hrozného dovedeš si představit docela dobře, jak říká po vzoru romanopisce, jemuž
jeho Evženie byla skutečností nej skutečnější, tomu, kdo jej byl vyrušil z jeho meditací: »Ale vraťme se radši k skutečnosti, mluvme o králi Sargonovi!...«
Pravdy, jichž se profesor B. Hrozný v přítomném svém díle dobádal, jsou z nejzávažnějsích. Popírat jedinečnou cenu, důležitost a nadčasovou životnost jeho do poslední věty promyšlených

odstavců o

samotných

základech lidské kultury

mohl

by

jenom ten, komu zvlášť hoví vývojové theorie o našich ne zrovna vábných prapředcích,
nebo zarytý ctitel vymožeností doby kamenné. Ten, jemuž je milejší vykvasené víno
než kal moštu, kdo v bojování o kulturu vidí cestu od jeskyně k důstojnému lidskému
životu na vzduchu a světle, od nerudných skřeků k zpěvu, od Kalibána k Arielovi,
začte se do výsledků jeho badatelské Činnosti z celé duše, byť už někdy i dost laicky.
»Dějiny starého Orientu, a především dějiny staré Přední Asie, mají pro dnešní
lidstvo svůj zvláštní význam a půvab. Jednajíť o nejstarších nám známých kulturách
lidských, od nichž nadto vede přímá vývojová čára až k dnešní vrcholné civilisaci evropské a lidské vůbec. Nemohli bychom si zajisté představí ti dnešní lidstvo bez znalosti
písma a křesťanství, což obé vzniklo v Orientě, v Přední Asii. Ale i sterými jinými páskami souvisí naše civilisace moderní s pravěkými kulturami orientálními; v evropském
umění, v evropských vědách, jako na př. v astronomii, v evropském právu, vzešlém
z práva římského, i v evropském životě technickém a praktickém setkáváme se s mnohými živly původu orientálního. Studium dějin starověké Přední Asie přivádí nás tak
až k samým kořenům dnešní naší civilisace; zjišťuje vznik jednotlivých jejích složek,
jejichž nenáhlý vývoj pak sleduje. Nemalý půvab těchto studií spočívá v tom, že nás
vedou do týchž na výsost zajímavých a poesií naplněných východních zemí a k týmž
prastarým kulturním národům, jež jsou nám tak dobře známy z bible. Jsme tu vedeni
do zemí, kde se podle představ staroizraelských nalézal prvotní ráj lidský, kde se odehrála potopa, do zemí babylonských věží, do Širých mesopotámských stepí, jimiž se podle
vypravování starozákonního ubíral kdysi Abraham se svou čeledí, do syrsko-palestinských
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krajů, na něž si činili nároky mocní egyptští faraonové, a do vyprahlých pouští arabských, jimiž kdysi putovali synové Izraelští,« píše k inspiraci i jádru svého bádání
profesor Bedřich Hrozný hned na začátku Nejstarších dějin Přední Asie a Indie.
A nyní několik popisných poznámek. Nejstarší dějiny Přední Asie a Indie představují
»rozšířené a přepracované« znění studií, jež profesor Bedřich Hrozný uveřejnil před
několika lety v Šustových Dějinách lidstva. Dostatečně známé jsou odtamtud jeho skvělé
rozbory dějin »Sumeru a Akkadu, později Babylonie, dnešního Iráku«, všechny jeho
příspěvky k chronologii dějin staré Přední Asie, výrazné kapitoly o kultuře sumerskoakadské, příspěvek k dějinám národů hethitských a subarejských - profesor B. Hrozný
rozluštil v r. 1915 klínové nápisy z královského archivu v Boghaz-koj, probojoval svou
thesi o indoevropském národu Hethitů a náleží mu i v světovém bádání o Malé Asii
jedno z nejpřednějších míst - zhodnocení jejich kultury atd.; své kapitoly, jež ostatně
ustavičně prohlubuje a zvýrazňuje, doplňuje zde obzvláště důmyslnými

poznámkami

o náboženství obyvatel indického města Mohendžo Daro z třetího tisíciletí před Kristem, o t. zv. civilisaci protoindické, i pravděpodobným rozluštěním tamějších nápisů,
též co se týče ostrova Kréty naznačuje mimo jiné prof. B. Hrozný řadu nových souvislostí.
Styl takového díla vyvěrá z badatelova nitra, sloužícího ve všem všudy pravé vědě,
té, jež jest vokací, zasvěcením, vášní k pravdě. A je to, bohudíky, styl vědce, který
nezapomíná pro analytické nezbytnosti na synthesu, a lze se k němu vracet znova a znova,
neboť každá věta zhušťuje celou škálu pozorování, poznatků i zjištění. Jakýpak div, že
badatel tíhnoucí k stručnosti umí toho tolik říci v několika málo odstavečcích jediné kapitoly, v takových: Světlech Východu!

- Od takových badatelů mohli by se lidé z těch

nej rozličnějších oborů uměleckých a vědních jen učit a učit...
Kniha je oživena i řadou krásných fotografií, dosvědčujících nám vysokou úroveň
národů a kultur, časy v pravém slova smyslu rozmrštěných a smrštěných - to druhé
slovo hodí se zvlášť dobře na jednotlivé vrstvy kulturní, jak je odestírají poznovu vykopávky! - že by jenom za pomoci fantasie, jež je živou vodou umění, mohla opět vyvstat
před námi dojmem úplnosti působící freska, jak ji známe pro jinou oblast na př.
z románu Salammbo.

Malované nádoby ze Sus z doby obeidské mohly by býti pod-

kladem mnoha meditací, i to naše cituplné horování nad leckterými projevy t. zv. lidového umění musilo by polevit při pohledu na tyto vzory ze čtvrtého tisíciletí před Kristem, které ostatně při stěhování národů migrovaly, zachovajíce stopu tam, kde bys ji
hledal nejméně. Překrásné jsou zlaté nádoby z královského hřbitova v Uru ( 2 7 . a 26.
století před Kristem), zlatá přilbice Meskalamšarova z téhož hřbitova a týchž patrně století, zlatá dýka z téhož hřbitova, předměty velkého sugestivního kouzla, skrze něž můžeš
opravdu dohlédnout

do prastaré kultury, třebas tu jde o její hvězdné vrcholy. Dílem

velké umělecké síly je i bronzová hlava akkadského krále Sargona ( ? ) z Ninive kolem
r. 2400 před Kristem, socha Sumeřanky z 22. stol. před Kristem a řada jiných.
Taková kniha, uzrálý plod celoživotního úsilí, žádá si ostatně svým vnitřním bohatstvím toho, aby ses k ní tu a tam znovu vrátil. Taková kniha trvá hutně, její řádky
zvoní poctivou, ryzí mincí. K nejlepším projevům našeho uměleckého i badatelského
snažení za poslední léta řadí se s přirozenou samozřejmostí dobrého

díla.
Zdeněk
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Šmíd

Strastiplná historie s inspirací
Takových slov užil pan Jaroslav Morák ve 3. čísle tohoto ročníku »Řádu« v posudku
mé brožury » O romantickém názoru na inspiraci«. Nepokládám dobu za vhodnou pro polemiky, ale způsob, jakým si kritik v některých bodech počínal, mě nicméně nutí, abych
záležitost poněkud ujasnil. Pokusím se v několika odstavcích ukázat hlavní místa, kde kritik není práv svým temperamentním odsudkům.
Tedy jednou provždy: soudnému čtenáři muselo být z mé práce jasné, že nemá být
pamfletem proti inspiraci,

nejvýš proti jejímu přeceňování a Špatným výkladům. Snažil

jsem se ji vyložit a ne popřít. Nepopřel jsem ji, řekl-li jsem, že je možno umělecky tvořit
bez ní; tato okolnost není ostatně mým vynálezem, nýbrž faktem na několika jiných místech v literatuře doloženým. Proto jsem si dával práci právě s ohraničením inspirace, aby nebyla zaměňována za básnickou obrazotvornost vůbec, bez které ovsem tvořit není možné.
T o je zároveň odpověď na kritikovu smělou výtku, že jsem inspiraci zapomněl vůbec ohraničit. Ohraničil jsem ji na druh nebo okamžik tvorby, přinášející myšlenku, o niž jsme dříve usilovali, z hloubi podvědomí, v němž byla zčásti dotvořena, kdy jsme si už přestali
uvědomovat úsilí o její vybavení. Proč by na tuto teorii mělo umění doplácet? Vždyť na
několika místech brožury zdůrazňuji, že jediným kriteriem hodnocení umění je výsledek
tvorby, dílo, ať bylo vytvořeno inspirací jen zčásti, nebo bez ní. Řekl jsem zřetelně: bez
fantasie není umění, inspirace je jenom některý její šťastný okamžik. Panu Morákovi se
zdá, že proto držím palec suchému intelektu. Nepostřehl, že na 33. str. označuji fantasii za
funkci intelektovou. Jde mně o to, aby se a priori nepodceňoval každý kus díla, nevytvořený v horké lázni inspiračních citů.
Kritikovi se příčí, že uvádím inspiraci v souvislost s letorou (já říkám s typem) duševního pracovníka, což označuje za náhodné. Pochybuji v tom případě, že zná moderní
psychologické práce typologické, ze kterých stále víc vysvítá, že konec konců zůstane přiřaďování individualit k typům jedinou bezpečnou možností výkladu i prognos jejich duševních projevů. Psychologie by si věru přála mít víc tak zákonitých dělidel, jako je právě
typ, najmě kretschmarovský typ fysiologicky fundovaný. Nepokusil jsem se ovšem své hrubé rozdělení uměleckých tvůrců na dva typy, afektivní a intelektuální, přiřadit k některému
povšechnému typologickému dělení, a ani to nejde bez pracných dlouholetých pozorování
a měření. Jen jsem o tom učinil zmínku na str. 31. To už kritika nezajímalo.
Zato se zmiňuje o mém karatelském tónu proti laickému pozorování inspirace. Inu,
každé laické stanovisko nutno napravit, je-li nesprávné, i kritikovo příkladně laické stanovisko k mým psychologickým výkladům. Nezdůrazňuji »náhražkovost a libovolnost tohoto
duševního pohybu« (rozuměj inspirace), jak on říká. Zdůrazňuji jen, že nelze hodnotit
umění podle citové intensity inspirace, s kterou je vytvářeno. Asi tak, jako nehodnotím
šperk podle žáru, v kterém byl odlit, nýbrž podle kvality kovu a jeho formy. Na druhé
straně jsem ovšem chtěl, aby se za náhražku nepovažovala ani fantasie bez inspirace s týmž
odkazem na výsledek tvorby jako měřítko. Náhražkou může být jenom tvorba bez fantasie,
což eo ipso není tvorba. Libovolnost inspirace jsem zřetelně omezil uvedením inspirace
v souvislost s vůlí; těžko určitelnou zůstává pak jen doba jejího příchodu, a i tu jsem učinil podmíněnou přítomností příbuzných představ ve vědomí. To všechno jsem mutatis mutandis pověděl v posuzované práci. Je tu ještě málo rozlišeno a ohraničeno?
Porovnávám prý básníka s citlivým reakčním aparátem. Copak něco takového stačí
Člověka udělat básníkem? Říkám na str. 19 své studie, že básník pátrá svým citlivým reakčním aparátem ve svých prožitcích po námětech k zpracování. Není jasné, že tímto reakčním
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aparátem myslím zvýšenou pozornost k vnitrním i vnějším zkušenostem jako k možné látce
pro umělecké dílo? Což kritik nečetl odstavce na 11. až 13. stránce, kde zevrubně vypočítávám vlastnosti pro básníka nutné, klada na první místo zase tvůrčí obrazotvornost? Stejně podivné překroucená a ze srozumitelné souvislosti vytržená je zmínka o kapitolce »Průběh tvorby uměleckého díla«. Dopustil jsem se tam věci - zdá se - neodpustitelné: schematisace tvorby. Podle mne prý umělecká tvorba probíhá veskrze »racionalisticky, podle plánu«. Nazval jsem zřetelně příklad tam uvedený »potenciálním, řekněme školním případem
růstu uměleckého díla«. Své schema postupu tvorby jsem označil na str. 20 za vhodné
pouze pro několik typů uměleckých osobností. Popudilo-li kritika, že jsem v téže kapitolce
zhruba přijal Müller-Freienfelsovo dělení tvorby na fáze příprav, koncepce a provedení a
považuje-li to za těsnání fantasie do dusivého racionalistického kadlubu, copak neříkám na
témže miste, jakým způsobem se tyto fáze prolínají? Domnívá se snad, že fází není, když
si jich básník není vědom?
Prohlásil jsem prý jen tak lehce, že inspirace »přísluší jen t. zv. afektivnímu uměleckému typu, ale jinak nic na ní není«. Inu, prohlásil jsem sice na str. 30 po dost zevrubných odůvodněních, která zde nemohu opakovat, že »nic není neobyčejného na inspiraci,
leda fzáplavy afektů«, nazval jsem ji ve zvláštní kapitolce na str. 28 až 29 zjevem všedním,
protože se objevuje běžně i mimo uměleckou tvorbu, řekl jsem už na 13. str., že není
samostatnou složkou umělecké tvorby, ale nikde jsem neřekl, že by z inspirace nevznikala velká umělecká díla. Asi takto: je-li pro někoho inspirace nezbytná, tož pro umělce
typu afektivního; to jsem neřekl jen tak lehce, nýbrž důvodně, protože podstatnou složkou inspirace je citový příval, který pro intelektuální typ je spíše brzdou v okamžiku tvorby.
Nejslabší místo kritiky je tam, kde dokládá mé, domnělé tvrzení, že inspirace není s to
vytvořit nic původního, že z ní nutně musí vzejít plagiát. K tomu měl sloužit vytržený kus
mé věty z 22. str., že »podezřelá Část díla horečně v inspiraci vytvořená je rozeznána jako
cizí peří«. Věru slabý trumf. Vždyť je z okolních vět soudnému čtenáři nad slunce jasné,
že mně jde o případ výjimečný, ve kterém citová složka inspirace oslabila kritickou soudnost až k nerozeznání nepůvodnosti nápadu. Dva řádky ,před citovanou větou říkám: »Stává
se, že inspirační cestou se objeví představy nepůvodní, cizí myšlenky.« Není to dost jasné?
Stejně krajní případ je další, který je v kritice citován bez patřičného úvodu: že totiž se
inspirace někdy (to prožluklé »někdy« kritik neuvedl) objeví jen ve své citové složce a bez
myšlenkového a představového obsahu a pak z ní nelze nic vytvořit. Uvádím tato skreslená
tvrzení jako důkaz páně Morákovy kritické vyspělosti.
Dále: řekl jsem, že inspirace může být geniální jen svým obsahem. »Nač to,« ptá se
kritik, »je-li specifikon uměleckého prožitku nad obsahem sdělení?« (Což cituje z mé práce.) Inu, nevidí rozdíl mezi obsahem inspirace pro tvorbu nutným, což jsou představy
a myšlenky, a mezi obsahem uměleckého díla, který nelze oddělit od jeho formy. Přitáhl do
křiklavé souvislosti část mých výkladů psychologických a estetických. Analysuji-li psychologicky proces inspirace, musím nazvat pojmy a představy jejím obsahem; hodnotím-li tento
obsah (tedy ty pojmy a představy) esteticky, jak činím dále, musím zdůraznit, že forma,
způsob stylisace, jim dodává estetické hodnoty. Tuto formu, kterou ovšem může přinést
také inspirace, by kritik rád zaměnil za »básníkovy moresy«, jak posměšně říká, za způsob,
jakým básníka posedá tvůrčí chvíle, nechci říci Musa.
A tak bych mohl pokračovat větu za větou a podrobně dokládat, kde kritik zcela špatně pochopil význam a účel toho, co jsem napsal. Vždyť neříkám, že si »inspirační proces
nevynutí i svou vlastní a jednoznačnou mluvu, nýbrž jen pouhou řádku statických a konvenčních tvarů«. Což je intelekt nepřemožitelnou překážkou nekonvenčnosti a dynamič-
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nosti básnického slova? Což jediný cit, s kterým básník tvoří, je podružný inspirační afekt?
Copak každý cit v umělecké tvorbě je inspirací?
Čím chce kritik nahradit můj psychologický výklad inspirace? Tvrzením, že v inspiraci »postupuje skutečnost věcí vůči nám ve své předpokládané jsoucnosti a skutečných
vztazích: objektivisována«? Jak srozumitelné!
Nakonec se kritik vytasil s několika citáty veršů, prozrazujících, že básník »ví o své
inspiraci nejen jako o něčem, čím se báseň uvolní, aby se stala, ale aby vůbec byla vyslovena, zhmotněna, definována svou vlastní silou. Tam, kde je slovo součástí prostoru inspiračního. Odmyslím-li to, že těžce rozumím slovům, která jsem proložil, nač ten argument?
Což jsem chtěl, opakuji, popřít inspiraci? Stačí-li jen jeden příklad umělecké tvorby bez
inspirace za důkaz mého tvrzení, že inspirace není nutná, stačí naopak kritikovi pro důkaz
všeobecné nutnosti inspirace citáty z pěti básníků?

Když to v t h e o r i i

Josef

Burjanek

neklape

Ad generalia: dobře jsem si vědom toho, že v polemice s panem Burjankem stojím na
zcela opačném názoru a myšlenkovém zaměření než on. Pokud se sporu samého týče, zdůrazňuji však toto: pojem inspirace byl autorem brožury odvozen z jistého směru psychologického a »dotvrzen« náhodně

vybranou theorii estetickou, která by vyhověla zamýšle-

nému účelu. Maje k tomu i dovolení pana Burjanka, zvolil jsem cestu jinou. Vysel jsem
z umění samého a své vývody opřel o básníkovy verše. Každý nechť posoudí, který způsob
je více průkazný. Vzniklé nesouhlasy s výsledky a se závěry pana Burjanka jsem zaznamenal a ostří svého referátu zasadil právě v těch oddílech, kde se autor mylným způsobem
dotkl povahy umění a vyredukoval klamná resumé. Při věrném zachovávání svých method
nemohl mi autor ani při délce své polemiky poskytnouti než nový pohled do výroby pochybných a zmatených thesí.
Jaký tedy div, že se autorovi nelíbí mé citace ze současné poesie; nechť ale věří, že
mu mohu posloužiti dalšími, které protínají z různých směrů i dob dotčený problém přibližně v témže smyslu. Ale - bohužel - mlčí a »nerozumí« pan Burjanek tam, kde by mohl
s hlediska svého spasitelného rozboru inspirace na padrť snad rozbít má opačná tvrzení.
A protože jeho theorie musí dostat, což její jest, omezuje se jednak na osobní invektivy,
jednak snaží se utěšit tvrzením, že jsem jeho systému neporozuměl, že on to myslel jinak
atd. atd. Přitom jistě velmi dobře ví, že jsem nebyl jediný »hloupý«

z jeho kotrmelcových

výkladů a násilných úprav všeho, co při práci mu přišlo i z ostatních oborů pod ruku. Tyto
deformace na vlastní pěst nepřekvapí konec konců u autora, který při svém positivismu musí pokládat umění za jistý druh obecné duševní nádeničiny a zachází proto i s inspirací na
způsob Nerudova thematu se slamníkem: kam s ní? Protože tedy pan Burjanek mi nenapsal odpověď, ale jen variaci na vlastní motiv, musím znovu upozornit na tautologii obsaženou v jeho polemice, Čímž výtky proti mně obracejí se proti jejich pisateli.
Povaha odpovědi mne nutí v krátkosti poukázat na jádro sporu. Nesouhlasím především v tom, že inspirace by vyplývala bud z emociální povahy předmětu, nebo byla jen
vzpomínáním, pokračováním (nevědomým) toho, co už je v našem vědomí intelektem zažito. Jako by to byl jen jeden ze způsobů dotváření díla, když už nám tuto schopnost odepřel intelekt. Naopak, povaha inspirace je sama sebou původní,

vyplývá z naší síly a tou-

hy moci závazné realisovat, jen tak a ne jinak, což je základ každé tvůrci práce. Uplatňování dogmat p. Burjanka znamenalo by totiž bezpochyby popření možnosti vývoje v umění,
možnost objevování něčeho původního, neobjasnilo by nám výskyt genia atd.
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To vše mu mohu dokázat i z jeho polemiky, kde se v rozhorlených kapitolách chce
bránit proti mému znehodnocení své studie.
1. Znovu opakuji, že inspirace není ohraničena již tím, že ji uvede v konfusní vztahy
k jiným veličinám. Vždyť kolik definicí, tolik protikladů a možností. První verse, že inspirace přináší myšlenku, o niž jsme dříve usilovali, naráží na druhou, dodatečnou, že inspirační cestou objeví se představy nepůvodní, cizí ( í ) myšlenky, ale je také možné, že se objeví jen svou citovou složkou, bez myšlenkového a představového obsahu!
2. Pan Burjanek nám ovsem ochotné vysvětlí všechny antithese oním citovým přívalem, který změní thema až »k nepůvodnosti nápadu«. Ať už ale nahlížíme na inspiraci
jakkoli - a to by mel autor psycholog vedet - musíme předpokládat, že v zásadě něco způsobí, ztělesní a zůstane z ní, je-li duševním procesem, ať jde o kterýkoli typ člověka. Právě jako jsou při lékařských injekcích nepodstatné různé fysiologické reakce, tak je tomu
i u inspirace. Ale protože p. Burjanek soudí z toho podružného, objevuje se mu v pojmech
zmatek nad zmatek. Tak na př. fantasii musel bezdůvodně povýšit na funkci intelektu, což
má býti důkaz proti mému tvrzení, že drží palec »suchému« intelektu - jak on říká.
3. Prostě a dobře: autor studie vám »vysvětlí« všechno, inspiraci, fantasii, obrazotvornost, když si je upraví podle svého, ale podstatu tvůrčí činnosti nikoli, a ta, doufám,
se před jeho nářadím neohne. Není mu ani trochu zřejmé, že i ta nej rozvětvenější, i s tím
nejkrásnějŠím obsahem fantasie, zůstává konglomerátem a tříští, kdyby nebylo jisté tvůrčí
síly, která prýští z Člověka, z básníka a umělce. Ale to už by musel překročit svou positivistickou výzbroj, a proto raději: pryč s tím.
4. Těžko ale nepsati satiry při čtení odstavců, kde se nám předkládá k věření, že psychologický obsah inspirace se (náhodou) může projeviti i jako estetická forma. Komu však
forma znamená jen stylisaci, neujde výtce racionalistického kadlubu, což pan Burjanek považuje za podvrh. Není mu asi nic známo (nebo snad ignoruje) o vnitřní formě, o slovech,
že forma je tajemstvím Mistra? Jak jsou jeho theorie vývojově překonány, mohl by se nejlépe pouČiti z dnešního stadia strukturalismu, který přece vyšel z formalismu.
Stačí jistě těchto pár bodů, aby bylo jasné, jaké jsou povahy dokumenty p. Burjanka
i s jejich osobním doprovodem na moji adresu. Več se smrsknou všechny důkazy o nepoctivém referování o jeho studii? Mohu být plně objektivní. Dovolil jsem si věci nazvat
pravým jménem tam, kde on je převrací na ruby. Říká tomu temperament. Mluvil jsem o povaze inspirace podstatně jinak než on; protože to není v intencích jeho stavby, není tomu
rozumět. Konečně jsem vynechal z jeho věty slovíčko »někdy«. Popírám však, že by se krylo s významem krajního případu, jak se v polemice uvádí. A konečně: typologie pan Burjanek nepoužil, nýbrž zneužil.
Dogmatická forma autorovy polemiky se rozpadá, přiřadíme-li ji k některým skutečným faktům. Mluví proti ní nejen celý vývoj umění, ale i estetiky, filosofie a snad i psychologie. Polemiku mohl jsem proto popřít v plném rozsahu i obsahu, aniž jsem se musel
uchylovat k postranním cestičkám podezírání. V autorově theorii to neklape, romantický
bubák nepůsobí.

Jaroslav Morák

Ve snaze o objasnění sporné látky popřáli jsme místa kritisovanému autoru i kritikovi.
Tím považujeme věcný základ sporu za vyřízený a polemiku zakončujeme. -
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Redakce.

KNIHY A UMĚNÍ
Compiuta Donzella a Gaspara
Compiuta Donzella,

Stampa

první italská básnířka z 13. století, zanechala po sobe jen dva

sonety, Na jaře, když vše začne rozkvétat, a Chci světa zanechat a sloužit Bohu;

oba jsou

krásné svou prostotou a čistotou a dýchají týmž kouzlem jako souvěké fresky primitivů.
Gaspara Stampa ( 1 5 2 3 — 1 5 5 4 ) , mnohem méně známá než její proslavená současnice
Vittoria Colonna, je vlastně nej větším básníkem své doby, a to ne jen svými verši, které
jsou nejméně ovlivněny Petrarkou a které jediné se mohou rovnat jeho veršům svou žhavostí a pravdivostí, ale především svým životem, krátkým, prudkým a krásným, svou vášnivou láskou k hraběti Collaltinu di Collalto, která ji vedla nakonec až k smrti. Není
nutno vyjmenovávat podrobná data a údaje, i když by to snad nebylo někdy zcela bez
významu pro pochopení některých veršů i slok: její poesie je živá, živá podnes. Kdo zná
ony stránky z Rilkova deníku-románu »Zápisky Malta Lauridse Brigge«, kde se mluví
o nesmrtelných

milenkách,

mezi nimiž je oslavována i Stampa, ten ví o Gaspaře Stampě

více, než by mu pověděly všechny slovníky a příručky dohromady.

Malá letní

jv

bilance

Je parný Červenec. Pokojný občan povečeřel a chvátá do divadla. Báječný kus: »Přes
celé léto« (doplň: »nám to musí vydržet na repertoiru«). Báječné provedení. Odchází, nevyčkav konce, ne ovšem, aby vyjádřil nespokojenost, ale aby mu neujela tramvaj. - Dobrý
to bylo, dobrý. Moc jsme se bavili. - A o co tam, prosím vás, běží? - Ale to já už ani nepamatuj u.
Lidovost?
Obecná představa lidového umění: Kmoch.
Definice: Lidové umění je umění, které je sice Špatné, ale ne docela, poněvadž se vymlouvá »na lidi«.
O tempora lidové písně, o tempora selských her! Ovšem, dnes je doba vyspělá, nejsme
už přece tak naivní! Dnes je lidové umění dobré tak pro lepší trávení nebo nanejvýš pro
vtloukání papírových tendencí do těch »zabedněných hlav«. Vina? Napůl umělec, napůl
publikum. Náprava? I, však to tak taky jde!
Frázemi různých korporací a akcí se ovšem celá ta věc nespraví. Zde je potřebí reformy
ne jenom vnějšně organisační, nýbrž poněkud pronikavější a hlubší, v prvé řadě umělecké
a umělecky organisační. Lidové umění v pravém slova smyslu nemůže obratem ruky dělat
ten, jehož celoživotní dosavadní snahou bylo zavděčit se collegiu premiérových snobů. Nelze jenom vyměnit publikum a hrát si přesto klidně dále divadlo z anno dazumal. S jistou
kastou obecenstva, která - jak možno s potěšením pozorovat - ztrácí pozvolna svou číselnou
převahu v hledištích, musí zmizet i druh umění, ad usum té odcházející kasty produkovaný.
Jinak bude celé to tažení za zlidověním divadla jen lacinou propagací.
Tím bychom měli dost a dost řečeno okolo všemožných letních premiér, ať už se jmenovaly jakkoliv. Zvláštní případ je, přizve-li se k takovému podnikání ne jenom nějaký ten
konjunkturální taky-dramatik, nýbrž sám Carlo Goldoni. Pomineme už, že se podobné navracení k tradicím stalo poslední dobou tak trochu módou: má to přec jen svůj, i když
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většinou nechtěný, účel a ony návraty mohou přec jen vydat Časem nějaké to ovoce, o jehož kvalitě se dohadovat bylo by zatím trochu předčasné. Jde však o to, jakým způsobem
se ta reminiscence na Goldoniho rekonstruuje, co se z ní vybírá jakožto živý prvek a jak
se to zbylé přetváří. Jde dále o to, proč se to tažení do starých časů provádí. Jestliže se už
adaptátor řídí pravidlem, že pro jeviště je dobré zpracování čehokoliv, jen když slouží k vytvoření dobrého představení, proč adaptoval dnes právě tohoto Goldoniho? A proč právě
takovýmto způsobem? K Čemu ta Šumivá limonáda s vyvětralými vtipy? Co si z toho divák
odnese, je nejvýš duševní průjem. - A provedení je, ovšem, tradiční hra se zpěvy a tanci,
»hudební veselohra«, šlágr L. P. 1943, se zpěvy jako v opeře, s náladovými recitativy jako
v operetě, s tanci jako v baletu - jenom na činohru se tak trochu pozapomnělo. Ale tu přece
publikum ani nechce!
Už těch pár Červencových premiér by nezaujatému diváku stačilo, aby si udělal souhrnnou představu o pražské divadelní produkci: Kvantita převyšuje desetinásobně kvalitu;
laxní postoj k experimentu, zápecnictví, spokojenost s Čímkoliv. Pan A chválí pana B,
pan B chválí pana A - jak tedy jinak, než že se oba shodnou na tom, že to, co dělají, je
docela dobré?
To vše vrhá přirozeně svůj odraz i na pokusy mladých divadel, ať už se se svými »vzory« vyrovnávají, či se o ně nestarají a jdou cestou svou.
Způsob, jakým v Divadélku ve Smetanově museu na současný sloh reagují, není ovšem
reakcí aktivně protichůdnou, nýbrž zcela bezmocným předstíráním a zčásti dokonce i praobyčejnou závislostí na konvenci. Nelze říci na konci letošní sezóny, že by si Divadélko
soustavně vytvářelo svůj vlastní modus vivendi mezi pražskými scénami, nebo že by se o to
alespoň pokoušelo. Divadélku _ jak z jeho roční bilance vychází najevo - šlo letos přece
jenom vždy více o to, aby prostě sehrálo určité představení, než o to, aby se oním představením o něco pokusilo. Tedy vždycky více o kvantitu než o kvalitu. Není to pláštíkem
avantgardy zastřené nošení sov do Athén? Komedie Krap a Krap nemohla přirozeně mít
žádný výsledek, byla-li pouze »hraním si na divadlo« s několika formálními naschvály.
Taková práce, která vlastně neví, co chce, je ovsem docela zbytečná a nebude divu, potká-li
v dohledné době Divadélko osud nejedné české »avantgardy« - pokorné splynutí kdysi na
oko horkých a později rychle zchladlých hlav se stávající konvencí.
Poněkud jinak jde na svůj úkol Větrník s režisérem Šmídou. Jak měla tato skupina
divoké začátky, tak dnes, zdá se, takřka zajde na poctivost. Šmída jde po svém za svými
cíly. Neexperimentuje, jako spíše staví; tyto stavby jsou však velmi malého formátu, velmi
při zemi zakládané, takže možno říci, že se z bouřliváků stala dnes skupina celkem neškodná, separovaná a zabraná do vlastní piplavé práce. - Takovou prací bylo i Šmídovo zpracování Němcových soudniček a užití jich za text divadelního představení. V tom mela Sentimentální romance svou zajímavost, svůj neobyčejný klad a svůj experimentem získaný přínos. Jako v »Přiďte pobejt« i zde zpracovává Šmída nejevištní literární útvar na scénář pro
představení, aniž se uchyluje k tradiční dramatisaci, používaje vydatně vnitrní dramatičnosti a dialogičnosti zmíněného textu. Staví při tom na poznatku, že v průběhu divadelní práce je divadelní výraz prvotnějším stadiem než jeho slovní složka. Zůstalo
však, bohužel, pouze při této adaptaci textu. Skutečný jevištní (především herecký) výraz
se už omezil pouze na konvenční prvky, co do experimentu jsa až překvapivě bojácný; jeho
kvality pak nebyly v žádném případě takové, aby splnily svůj úkol, udělat ze soudniček nejen dobrý scénář, nýbrž, a především, dobré představení. Na to nejdůležitější tedy Větrník
při své poslední premiéře nepamatoval. Tím se stalo, že celou věc vyhrál Němec jako dodavatel textu a Šmída jako upravovatel a ne Šmída jako režisér a jeho soubor. Neměl by se
tedy dát Větrník zmýlit zdánlivým úspěchem své Sentimentální romance: Publikum se při
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představení směje soudničkám samým a ne tomu, jak je ve Větrníku hrají (vyjímajíc V.
Brodského). A to je tedy komično literární a nikoliv divadelní.
Trapným případem, o němž není radno se. příliš rozepisovat a který také nelze počítat
mezi pražské mladé divadelnictví, je Lacinovo pásmo Spisovatelem snadno a rychle v provedení Živého jeviště v Rokoku. Neříkáme, že by nebylo toho času na divadle co parodovat, neříkáme, že by parodie nebyla na místě. Avšak toto není nic než studentský večírek,
na němž se dělá ze všeho »psina«, v žádném směru však parodie nebo dokonce satira.
Jiří Šotola

Práce mladých
Výbor

z prací

a překladů

mladých

autorů

autorů

z okruhu

a knihtiskárna Šmíd a spol. v Soběslavi

Stromu.

v březnu

1943

Vydalo
za 14

nakladatelství
K.

V řadě mladých autorů z okruhu revue Strom jsou Bednář i Pilař, tuším, jen
hosty. První zahajuje sborník básní, kterou otvírá i sbírku Hladiny tůní, a kromě ní
je zastoupen překladem z G. Leopardiho a z Hanse Carossy. Báseň Jana Pilaře je asi
z těch, o nichž píše dále Karel Bodlák, že uvolňují monotonní ráz ve prospěch myšlenkové reflexe. V úryvcích z delší skladby zůstává básnický svět Jarmily Otradovicové na
stejné výši, jak jej známe z básnířčina Jezera. Stále hledáme nějaký všeobecný závazek,
který básnické slovo na sebe jednou musí vzít. Pokouší-li se Otradovicová zamířit od
volné exprese k formální kázni, je to opět východisko formální a po výtce křehké
(nechceme-li použít slova: ženské). K
snickým nadáním Karel Jiran,

opravdu

čemu se obrátí a kam dospěje se svým bázatím nevíme. I jeho Sentence

odpovídají:

mnoho různých ladění, více přebytečných slov, literátské hyperboly i pózy. Dvě estetické studie jsou středem Výboru. Kratší, ale myšlenkově vyspělou práci

Vladimíra

Kaliny kladu nesporně na první místo. Zaměstnává se podstatou baroka ve smyslu dialektických theorii Faurových, Focillonových i Birnbaumových, sledujících v podstatě život zrod i rozklad - tvarů. Přesto, že stať je jen náběhem a poznámkami ke studii skutečné,
podtrhuji její kladné rysy, které autor čerpá z »kreslení hnutí« a dokládá »podivným
sňatkem materialismu a spirituální touhy v baroku«, v barokisujících obdobích, přesněji řečeno. Při Kalinově snaze po přesném definování duchových poměrů těch dob
nevadí, že se dnes i jinde setkáváme s podobnými exkursy. Proti tomu Karel Bodlák
v obsáhlejším článku Lyrika nejmladší vrstvy příliš schematisuje a při určování činitelů,
které současnou

poesii podmiňují, je Často přání otcem myšlenky. V emotivní sub-

jektivnosti postihuje znak mladé poesie, aČ si je vědom důležitosti myšlenky - aspoň
pro futuro. J e ale otázka, jak souhlasit s autorovým tvrzením, že básník ovládne realitu
rozbíjením vztahů a že duch nové poesie zrušil úzké hranice objektivního předmětu nebo
děje s přesnými myšlenkovými obrysy. Je-li Bodláková »tvůrčí subjektivnost« na rozdíl
od »nezákonné subjektivisace«

tendována poměry k celku,

pak zřejmě nemůže

jiti

s hlediska intuitivního, inspiračního i právě emotivního básnického výkonu o novou
subjektivisaci, ale o dospění k zákonité skutečnosti, aspoň jak ji v jejích vztazích
k celku můžeme předpokládat, chápat a konečně hierarchisovat; eo ipso objektivisovat.
Svoji stať končí Bodlák obšírným rozborem některých představitelů mladé lyrické vrstvy.
A zase jen těžko lze přisvědčit, vychází-li mu jako devisa: vidět co nejsilněji, co nejskutečněji své masky a iluse, a teprve tím je učinit ilusemi. Tím hůře vidět v tom mravní
poetické poslání.
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Abychom obsah sborníku úplně vyčerpali: Jan Benda má zde thematicky nevšední
zlomek ze své novely, J. Otradovicová ještě menší esejistický sloupek, citáty z Prvního
testamentu, jimiž se hledí vyrovnat s básnickým názorem VI. Holana, a myslím, že jí
také patří značkou J O T podepsané aforismy.
Sborník obsahuje více méně jen fragmenty, počátky, leckdy mlhavé a matné. O těch,
které něco napovídají, jsme se aspoň stručně zmínili. Výbor je však výslovně nazván pracemi mladých autorů a zvykli jsme si už obhajovat takové knížky slovy naděje a sliby;
ani zde asi tomu není jinak.

Jaroslav

Morák

Zase o sborník více
Vodám ruky... Sborník

nejmladších

moravských autorů. Uspořádal Václav

Česká literární Morava, sv. 9. Nakladatel M. Stejskal, Praha, v dubnu

Pletka.
1943.

Sborník prací nej mladších autorů, což je podtitulek Podání ruky, nutno chápat jako
pracovní společenství 18 autorů, toho Času na Moravě žijících. Některá jména váže sice
těsný vztah k duchovní posici katolicismu na Moravě, který dává jejich poesii apriorní
smysl, zaměření i cíl, ale o nějaký průhled do skutečné, duchovně osobité moravské generace (jak se na příklad projevuje - pod mocným vlivem Janáčkovým ovšem - v hudbě)
zde vůbec není řeči. Jsou-li vedle autorů dosud neznámých zařaděni i Bochořák, Kainar,
Paráček, jako překladatel známý Penka, chybí zde Blatný, Urbánková a jiní neméně
schopní (nebo ti snad už toho podání ruky nepotřebují?). Pokud jde o básníky, kteří
zde po prvé shlédli své verše svázané v knihu, proč právě nepodepsat větu z Pletkova
úvodu, že zápolí spíše s problémy formálními a že mnoho mladých autorů neví, co
chce. (Což ovšem zřejmě má vésti k tomu, aby se jim pomohlo touto cestou) Ale tu
specifickou, formální i ideovou váhu moravské nejmladší generace v tomto sborníku jsme
přece jenom nenašli. A nakonec. Podání ruky je knihou skutečně krásně vydanou. Vedle
faksimile autorských podpisů (leckde nečitelných)

je tu i jejich biografie, v níž by

trochu skromnosti v uvádění, co vše nám autor - nováček - chystá a připravuje, přece
jen nevadilo. Aspoň pro veřejnost, které je přece sborník určen - referent sám se rád
poučí o pracovním tempu svých vrstevníků.
Od doby, kdy vyšel sborník Chvála slova, uplynulo několik let. Jaký v podstatě
objevný význam měl, je dostatečně známé. Ale přihází se pomalu, že v době, kdy se
nám básníci rodí jako houby po dešti, stávají se z těchto jakési podniky vzájemné pomoci
s ručením omezeným. A k Čemu je to dobré?
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